
  
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

   ٦٦/٥ج 
  ٢٠١٣ريل 

 A66/5

 فـي ككـل ظمـة
حقيـــق النتـــائج 

البلــدان أمـام  
 اتخاذهـا مـن 
 تقنـي والمـالي

، معينــةحــوافز 
ة تخصيصــــها 
رئيسـية تحديـد 
ســهاماتها هــذه 

 ،المتوقعـــة هـــا
هــا علــى كـــل 
 هـذه العمليـة 

األولويــة اؤهــا 

 كـــل غـــرض 
ف المـدة كـان 

تقيـيم ة عامـة 

إلـــى  ٢٠١٢ر 

صـول عليـه عنـد 

نيسان/ أبر ٢

٢٠:  

نطـاق المنظى 
لمحـــرز فـــي تح
ـايا المطروحــة
ءات التي يلـزم
 فـي التنفيـذ الت

ح مثــل زيــادة 
وارد أو إعـــادة

لمكاتـب الرح ل
إسإذا كانــت ا 

لبـــرامج لنواتجه
ـي يلـــزم اتخاذه
ًا ال يتجـزأ مـن

ي ينبغــي إعطا
  .ئية

منظمـــة حســـب
 حتـى منتصـف

بصـفةلكـي يـتم 

ن الثـــاني/ ينـــاير

ي ويمكـن الحص

 ٦

١٣- ٢

علـى ٢٠١٣-
لمـــدة التقـــدم ال

والقضـمواجهــة 
ستفادة واإلجراء
و يتـيح النظـر

حــات المحققــة،
خصـــيص المـــو

تتيحتقييم ذاتي 
مــاأو  أم ال ط

 مـــدى تنفيـــذ ال
التــإلجــراءات 

ن الجـودة جـزءًا

التــي المنظمــة 
الثنا لول نهاية

ـــى صـــعيد الم
لتقـدم المحـرز
ـن الثنائيـة. ولك

كـــانون ١رة مـــن 

رض اسـتراتيجي

٢٠١٢ة 
  بدئي
  ألمانة

٢٠١٢رمجيـة 
ض منتصـــف ا

الموالمخـاطر  
الدروس المس 

زانيـة علـى نحـو

النجاح ز إلــى
ة البرمجــــة وتخ

عملية تهو ن 
كمــا هــو مخطــط
لتقـــدم المحـــرز
س المســتفادة وا

ضـمانعناصـر 

ة علــى صــعيد
بحل  األهداف

ج المتوقعـــة علـ
أن معـدل ا ـى

مـدة المتبقيـة مـ

 المراجعـــة للفتـــرة

 حسـب كـل غـر

 لستون

لبرمجية
قرير مبد

    
األقرير من 

ذ الميزانيـة البر
اســـتعراضعمليـــة 
المحققــة  حـات

على ستعراض
ض تنفيـذ الميز

االرتكــاز ــة مــن
ي ذلـــك إعـــادة
ف المدة الراهن

كوقعــة تســير 
تقيـــيم ال مليـــات

وثيــق الـــدروس
عنض النظـراء و 

  ومتسقة.

نتــائج المتوقعــة
ي عدم تحقيق

   المنظمة
تحقيـــق النتـــائج

علـى و مخطـط"
كبير في الم ل

يانـــات الماليـــة ا

منتصـف المـدة 

وال لسادسة
 ل المؤقت

يزانية ال
تق
تق

تنفيـذف المـدة ل
ع تتنـــاول. و ٢

ن أبــرز النجاح
االسيركز لك، 

كما تـم اسـتعراض

عراض المنظمــ
، بمــــا فـــيرورية

عراض منتصف
ق النتــائج المتو

عموتبـــيِّن . كل
. وتــم توؤشــرات

 مـن اسـتعراض
وموضوعية ة 

النصــف المــدة 
تتمثل فيخاطر 

على صعيد 
لمحـــرز فـــي تح
لتقيـيم "كمـا هـو

يتغّير بشكل ن
    

يـــر المـــالي والبي

 المحـرز حتـى م

ال العالمية 
جدول األعمال

نفيذ المي

منتصـفعراض 
٢٠١٢يســـمبر 

عـنعامــة  نبـذة 
إلضافة إلى ذل

التقدم. كحراز 

ئج هــذا االســتع
صـــحيح الضـــر

استعو . األولوية
فــي تحقيــق ااته

مشـــاكتعـــرض ل
ق أهـــداف المؤش
ت. وكـان كـل
المحرز بطريقة

ســتعراض منتص
لتي تواجه مخ

 المتوقعة ع
التقـــدم ا ١ول 

العبـارة ضـمنًا 
من المستبعد أن

                     

التقري، ٦٦/٢٩ج
  .٢٠١٢سمبر 

صـل عـن التقـدم 

ة الصحة 
من ج ١-١٢

تنف

استع ُأجِري  
انون األول/ دي

نتضــمن وت ،عـة
باإل. و ل األمانة

تحفيز على إح
  ١. واحد

ــن تو   نتــائجمكِّ
إجـــراءات التص 

ت معينة لها ا
إســهاما  كانــت

تتمخـــاطر أو  
ها نحــو تحقيــق
 من المستويات
ن تقييم التقدم ا

وقــد حــدد اس 
دد المجاالت ال

عن النتائج
يبـــين الجـــدو 

دل ضتـو  ٢جي.
 المتوقع وأن م
                     

ظـــر الوثيقـــة ج
نون األول/ ديس
وجد تقريـر مفص

  

جمعية 
٢البند 

   
  
  
  

  
  
١- 
كـــا ٣١

المتوقع
وأعمال
التأجل 
آن في 

  
٢- 

واتخـــاذ
لمجاالت
مــا إذا 
تواجـــه 
وتقــدمه
مستوًى
لضمان

  
٣- 

كما حد
  

نبذة ع
  
٤- 

استراتيج
حسب 
           

انظ    ١
كانو  ٣١
يو    ٢

الطلب.
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الرئيسـية السـبعة قـد علـى األقـل مـن المكاتـب مكاتـب "كما هو مخطط" يتعين أن تكـون سـتة  تقييماً  النتيجة المتوقعة
أن التقـدم المحـرز فـي تحقيـق النتـائج فتعنـي بأنها "تواجه مخـاطر" النتائج تقييم  أما عبارة أفادت بإحراز تقدم مالئم.

المعنيــة المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة يتــأثر بعوائــق ومخــاطر يلــزم اتخــاذ إجــراءات تصــحيح بشــأنها. وٕاذا تــم تقيــيم 
فقد يستدعي ذلـك إعـادة النظـر  ر من المكاتب الرئيسية السبعة بأنها "تواجه مخاطر"اثنين أو أكثمكتبين مساهمات 

النتائج بأنهـا  تقييم عبارة تدل ضمناً . و الثنائية بحلول نهاية المنظمةصعيد على المتوقعة المعنية في تحقيق النتائج 
النتيجـة المتوقعـة علـى  ُتحقّـق نأالمحتمـل غيـر ومن جسيمة أن التقدم المحرز يواجه معوقات على "تواجه مشاكل" 
  صعيد المنظمة.

  
نتيجــة  ٨٠والبـالغ مجموعهــا  ٢٠١٣-٢٠١٢ومـن بــين النتــائج المتوقعـة علــى صــعيد المنظمـة فــي الثنائيــة   -٥

). ويمثــل ذلــك ٪١٩نتيجــة "تواجــه مخــاطر" ( ١٥) و٪٨١نتيجــة اعتُبــر أنهــا تســير "كمــا هــو مخطــط" ( ٦٥هنــاك 
مـن النتـائج  ٪٣٠حينمـا قيمـت نسـبة  ٢٠١١-٢٠١٠في األداء في هذه المرحلة من الثنائية مقارنة بالثنائيـة  ناً تحسّ 

  المتوقعة على صعيد المنظمة على أنها "تواجه مخاطر".
  
ووضــعت فــي الحســبان كــل النتــائج المتوقعــة التــي "تواجــه مخــاطر" كــي تُتخــذ بشــأنها إجــراءات المتابعــة.   -٦

وُأولـي اهتمـام خــاص لألسـباب التــي حالـت دون أن يســير التقـدم كمــا هـو مخطــط، ولإلجـراءات الالزمــة للتقليـل إلــى 
وتشـمل  .٢٠١٣عـام  بحلول نهاية كامالً  تحقيقاً لنتائج المتوقعة اتحقيق جهها ايو أدنى حد ممكن من المخاطر التي 

إجــراءات المتابعــة التقنيــة واإلداريــة تحديــد النتــائج ذات األولويــة التــي يوجــد لهــا تمويــل أو سيخصــص لهــا تمويــل أو 
 خطـط حقـق خـالل الثنائيـة أو التـي سـتؤجل وتحديـدفي المستقبل، وتحديد النتائج المعينة التي لن تُ  لها يعاد برمجته

الفعالية وتخفيض التكاليف. وبناء على طلب الدول األعضاء، أدرجت هذه المعلومـات فـي تحقيق ى لإ رامية معينة
فــي الوثيقــة الكاملــة  فــي مــتن التقريــر. ويمكــن االطــالع علــى معلومــات أكثــر تفصــيالً  هــدف اســتراتيجيملخــص كــل 

  ١".استعراض منتصف المدة :٢٠١٣-٢٠١٢تنفيذ الميزانية البرمجية  وعنوانها "
  
أسلوب تقييم إنجاز النتائج شأن قضايا طرحتها الدول األعضاء ب ، تعهدت األمانة بتناول٢٠١٢وفي عام   -٧

الفـرق  أوضـح، و هـاالمتوقعة. فاستعرضت على سـبيل المثـال تعـاريف المؤشـرات واألسـس المرجعيـة واألهـداف ونقحت
  خرجات (منجزات األمانة).بين الحصائل (المنجزات المشتركة بين الدول األعضاء واألمانة) والم

  
اء المناســـبة وتحديـــدها ورصـــدها، عمليـــة اســـتعراض مقـــاييس األد إدخـــال تحســـينات علـــى وعلـــى الـــرغم مـــن  -٨
. وقـد كبيـرة تطـرح تحـديات ،تزال الطبيعة الذاتية لالستعراض، وضرورة توضيح العالقة بين األداء التقنـي والمـاليال

-٢٠١٤الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة مسـودة ألعضـاء ويجـري تناولهـا فـي نوقش العديد من هـذه المسـائل مـع الـدول ا
  من خالل تحسين التفريق بين مخرجات األمانة وما يتعلق بها من مؤشرات ورصد إطار العمل وتقييمه. ٢٠١٥

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  معّدة باللغة اإلنكليزية فقط ويمكن الحصول عليها عند الطلب. HQ/PRP/13.1الوثيقة     ١
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  تقييم التقدم المحرز حسب الغرض االستراتيجي :١الجدول 
  

  الغرض االستراتيجي
  على صعيد المنظمةالنتائج المتوقعة 

تسير كما هو 
  مخطط

تواجه 
  مخاطر

تواجه 
  المجموع  مشاكل

تخفيـــف العـــبء الصـــحي واالجتمـــاعي واالقتصـــادي النـــاجم عـــن   ١الغرض 
  ٩  صفر  ٢  ٧  األمراض السارية

  ٦  صفر  ٢  ٤  والعدوى بفيروسه والسل والمالريا األيدز  مكافحة  ٢الغرض 
والعجـز والوفيـات المبكـرة بسـبب توقي وتقلـيص حـاالت المـرض،   ٣الغرض 

األمراض غير السارية المزمنة، واالضطرابات النفسـية، والعنـف، 
  واإلصابات، وضعف البصر

  ٦  صفر  صفر  ٦

خفـــــض معـــــدالت المراضـــــة والوفيـــــات وتحســـــين الصـــــحة خـــــالل   ٤الغرض 
مراحل العمر الرئيسية، بما فـي ذلـك الحمـل والـوالدة وفتـرة الـوالدة 

والمراهقة، وتحسين الصحة الجنسـية واإلنجابيـة الحديثة والطفولة 
وتعزيــــــز تمتــــــع جميــــــع األفــــــراد بالنشــــــاط والصــــــحة فــــــي مرحلــــــة 

  الشيخوخة

  ٨  صفر  ٣  ٥

الحـــــد مـــــن العواقـــــب الصـــــحية المترتبـــــة علـــــى حـــــاالت الطـــــوارئ   ٥الغرض 
والكــــوارث واألزمــــات والنزاعــــات والتقليــــل مــــن أثرهــــا االجتمــــاعي 

  واالقتصادي إلى أقصى الحدود
  ٢  صفر  ٢  صفر

تعزيـــز الصـــحة والتنميـــة وتـــوقي عوامـــل االختطـــار أو الحـــد منهـــا   ٦الغرض 
فيمــــــا يتعلــــــق بــــــاالعتالالت الصــــــحية المرتبطــــــة بتعــــــاطي التبــــــغ 
والكحـــــول والمخـــــدرات وســـــائر المـــــواد النفســـــانية التـــــأثير والـــــُنظم 
الغذائيــة غيــر الصــحية والخمــول البــدني وممارســة الجــنس بشــكل 

  غير مأمون

  ٦  صفر  ٢  ٤

معالجـــة المحـــددات االجتماعيـــة واالقتصـــادية األساســـية للصـــحة   ٧الغرض 
مـــن خـــالل سياســـات وبـــرامج تعـــزز المســـاواة فـــي مجـــال الصـــحة 
وتحقــق التكامــل بــين األســاليب المناصــرة للفقــراء واألســاليب التــي 

  تراعي الجنسين واألساليب المستندة إلى حقوق اإلنسان
  ٥  صفر  ١  ٤

بيئــة أصــح وتكثيــف أنشــطة الوقايــة األوليــة والتــأثير علــى  تعزيــز  ٨الغرض 
السياسات العمومية في كل القطاعات من أجل معالجة األسباب 

  الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالصحة
  ٦  صفر  صفر  ٦

تحسين التغذية والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر بمـا يـدعم   ٩الغرض 
  ٦  صفر  ١  ٥  المستدامةالصحة العمومية والتنمية 

ـــــب   ١٠الغرض  ـــــى جوان تحســـــين الخـــــدمات الصـــــحية بإدخـــــال تحســـــينات عل
تصـــريف الشـــؤون والتمويـــل والتوظيـــف واإلدارة، باالعتمـــاد علـــى 

  البّينات والبحوث الموثوقة والميّسرة
  ١٣  صفر  صفر  ١٣

ضــمان تحســين إتاحــة المنتجــات والتكنولوجيــات الطبيــة وجودتهــا   ١١الغرض 
  ٣  صفر  صفر  ٣  واستخدامها

االضــــطالع بالــــدور القيــــادي وتعزيــــز تصــــريف الشــــؤون وتــــدعيم   ١٢الغرض 
الشـــراكة والتعـــاون مـــع البلـــدان ومنظومـــة األمـــم المتحـــدة وســـائر 
أصـحاب المصــلحة مـن أجــل أداء واليــة منظمـة الصــحة العالميــة 
في التقدم في برنامج العمل الصحي العالمي وفقـًا لمـا هـو محـدد 

  العام الحادي عشر في برنامج العمل

  ٤  صفر  صفر  ٤

تطوير منظمـة الصـحة العالميـة ودعمهـا كمنظمـة تتسـم بالمرونـة   ١٣الغرض 
ـــاءة  ـــتعلم لتمكينهـــا مـــن الوفـــاء بواليتهـــا بمزيـــد مـــن الكف وتشـــجع ال

  والفعالية
  ٦  صفر  ٢  ٤

  ٨٠  صفر  ١٥  ٦٥    المجموع
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واالقتصـــادي النـــاجم عـــن : تخفيـــف العـــبء الصـــحي واالجتمـــاعي ١الغـــرض االســـتراتيجي 
  األمراض السارية

  
. اســتخدامًا كافيــاً  لقــد أحــرز تقــدم فــي اســتخدام اللقاحــات الجديــدة وفــي التــرويج للقاحــات التــي ال تســتخدم  -٩

مــن الــنمط "ب" فــي تســعة بلــدان  ة النزليــةيللمســتدمالمتاحــة بــدأ اســتخدام اللقــاح المضــاد  ١ألحــدث البيانــات وطبقــاً 
واللقــاح المضــاد للفيــروس العجلــي فــي ثالثــة بلــدان واللقــاح  ،بلــداً  ١٧إضــافية واللقــاح المضــاد للمكــورة الرئويــة فــي 

م (مـا نسـبته لالعـا أطفـال أخمـاسوقـد حصـل أربعـة بلـدان إضـافية.  ١٠ فـي لفيروس الورم الحليمـي البشـريالمضاد 
يين طفل) على اللقاح الثالثي الموصى بـه المضـاد للـدفتيريا والتيتـانوس والخنـاق مال ١٠٧مما يقدر بمجموع  ٪٨٣

نهايـــة عـــام بحلـــول ، مـــا يبـــين تحقيـــق تقـــدم دائـــم علـــى مـــدى فتـــرة الســـنتين. و ٢٠١١خـــالل فتـــرة الرضـــاعة فـــي عـــام 
وع عـالمي تنظـيم أول أسـب ٢٠١٢. وشـهد عـام ٪٨٤، بلغت التغطية العالمية باللقاح المضاد للحصبة نسـبة ٢٠١١

ــدًا، وكــذلك اعتمــاد خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات. ووردت تقــارير  ١٨٠للتمنيــع، بمشــاركة أكثــر مــن  بل
جمع سنويًا من خالل استمارات التبليغ قطرية تحتوي على معلومات أساسية عن أداء برامج التمنيع الوطنية، التي تُ 

ووضــعت التقــديرات الخاصــة ف، كمــا اعتمــدت البيانــات ونشــرت. المشــتركة بــين منظمــة الصــحة العالميــة واليونيســي
ـــة  ٢٠١٠-٢٠٠٠للفتـــرة الحصـــبة بمعـــدل الوفيـــات الناجمـــة عـــن  . النســـتفـــي صـــيغتها النهائيـــة ونشـــرت فـــي مجل

واجتازت جميع المختبـرات المرجعيـة اإلقليميـة العشـرة المسـتخدمة فـي تشـخيص الفيـروس العجلـي اختبـارات مسـتوى 
مشاركًا في شبكة  مختبراً  ٧٣درج ما مجموعه أُ ). و جودة خدمة المختبرات لمستوى الموحدة (التقييم الخارجيالكفاءة 

، وقـد اجتـاز الجـودة لمسـتوى ترصد أمراض الجراثيم الغزوية التي يمكن الوقاية منها باللقاحات فـي التقيـيم الخـارجي
أنشــطة ســع نطــاق ). واســتنادًا إلــى الحــاالت وُ ٢٠١١عــام  عــن مختبــراً  ١٣ بزيــادة قــدرهامختبــرًا منهــا االختبــار ( ٤٧

   .٢٠١٢دولة عضوًا في عام  ١٨٤من المختبرات ليشمل  المدعومة ترصد الطفح والحمى
  

فـي  ٢٠١١وقفـت جميـع فاشـيات شـلل األطفـال التـي يرجـع تاريخهـا إلـى عـام ، أُ ٢٠١٢نهاية عـام بحلول و   -١٠
ظل شـلل األطفـال التي متبقية الثالثة البلدان العدت خطط عمل وطنية للطوارئ في من المرض، وأُ  الخالية البلدان
حالــة إصــابة بشــلل األطفــال علــى  ٢٢٣ن بلــغ عــ، أُ ٢٠١٢وفــي عــام  .فيهــا (أفغانســتان ونيجيريــا وباكســتان) متفشــياً 

   ٢٠١١.٢مقارنة بعام  ٪٦٦ا يمثل انخفاضًا بنسبة مّ مالصعيد العالمي، 
  

. وقـد أعـدت ٢٠١٢الزخم المكتسب في مكافحة أمراض المناطق المداريـة المهملـة يتزايـد فـي عـام  مافِتئو   -١١
. وفــي كــانون المــذكورةألمــراض لالمنظمــة "خارطــة طريــق للتنفيــذ" لإلســراع فــي العمــل للتغلــب علــى الوقــع العــالمي 

 إتاحـةبزيـادة ة التـزام الشـركاء إعالن لنـدن بشـأن أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـ، عزز نشر ٢٠١٢الثاني/ يناير 
األدويـــة مــــن خــــالل زيــــادة التبرعــــات مــــن المستحضــــرات الصـــيدالنية. وأحــــرز تقــــدم فــــي عــــالج داء كالبيــــة الــــذنب 

" وفـــي Aوالبلهارســـية وداء الليشـــمانيات الحشـــوي، وكـــذلك فـــي إعـــداد لقـــاح متقـــارن لمكافحـــة المكـــورات الســـحائية "
ززت لمضادة للفيروس العجلـي فـي منطقـة حـزام التهـاب السـحايا فـي أفريقيـا. وُعـالجداول الزمنية للتمنيع باللقاحات ا

حــرز فــي الوقــت ذاتــه تقــدم فــي تصــميم التــدخالت أســاليب مكافحــة نواقــل حمــى الضــنك وداء المثقبيــات األفريقــي، وأُ 
ة النواقـل الرامية إلى تحسين الوقايـة مـن حمـى الضـنك، والبحـوث الخاصـة بـداء شـاغاس والبحـوث الخاصـة بمكافحـ

ّشن الحقًا في مـؤتمر ثم دُ  أمراض الفقر المعديةمكافحة  مجال التقرير العالمي الخاص بالبحوث فيشر عمومًا. ونُ 
االبتكار بدون حدود في مجال الرعاية الصحية الذي نظمته المفوضية األوروبية. ويركز التقرير علـى االبتكـار فـي 

الـــدخل بلـــدان فـــي بلـــدان الـــدخل المـــنخفض و العموميـــة الصـــحة  مجـــال الصـــحة ويســـتطلع الطـــرق الجديـــدة لتحســـين
                                                           

اسـتمارات تأخرت إتاحة البيانات الرسمية لعام واحد بسبب األطر الزمنية للحصول على التقارير من البلـدان مـن خـالل     ١
 التبليغ المشتركة بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والعمليات المتعلقة بتوحيد البيانات واعتمادها.
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عمل تتألف من خمـس خطة أسباب إلجراء البحوث و  ١٠الضوء على التقرير ويسلط المتوسط من خالل البحوث. 
تأمين  استراتيجية "نقاط وتشمل اقتراحًا بإعداد قائمة بأمراض الفقر المعدية وببحوث في مجاالت متعددة في سياق 

  ".للجميع في العالمأفضل  ةصح
  

الحـــد األدنـــى مـــن القـــدرات لـــدعم البلـــدان فـــي تقيـــيم وضـــع تنفيـــذ ممـــت وعُ محـــددة عـــدت أدوات جنيســـة و وأُ   -١٢
األدوات بروتوكوالت للتقييمـات المتعمقـة، تلك  شملت)، و ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( الالزمة بموجب األساسية
الرصــد قــوائم و  ،الــدخول والمختبــرات واإلبــالغ عــن المخــاطر والتشــريعات)(بمــا فــي ذلــك نقــاط تقيــيم محــددة وأدوات 

لـدول األطـراف. وأيـدت المنظمـة إعـداد نظـم الترصـد والشـبكات المختبريـة، فضـًال با الخاصةالمرجعية واالستبيانات 
عـن كشف الرة على م الدعم أيضًا من أجل تعزيز القددِّ رصد والقدرات المختبرية. وقُ تعن تبادل البيانات الخاصة بال

والحـد مـن  يةالسـلوكاآلثـار  التدريب على اإلبالغ في مجـاالت بوسائل منها والتحقيق فيها واالستجابة لها، ثاألحدا
  المخاطر وٕادارة السالمة البيولوجية في المختبرات. 

  
المســتجد فيــروس كورونــا و اإليبــوال وركــز العمــل الخــاص بــأمراض معينــة علــى األنفلــونزا وحمــى الضــنك و   -١٣

دم الــدعم والحمــى الصــفراء وشــيكونغونيا ومتالزمــة أنغاضــي (أوغنــدا) والتهــاب الكبــد والكــوليرا والتهــاب الســحايا. وُقــ
لتحقيق والرقابة، إلى البلدان التي شهدت أحداث الالزمة ل التقني، بما فيه األدوات والمبادئ التوجيهية وموارد الخبرة

 ٢٩٢الخـاص بالمنظمـة  إدارة األحـداث مـن خـالل نظـام ٢٠١٢فـي عـام  ديـرتوبلغ عدد األحـداث التـي أُ  فاشيات،
 تخـزين أدوات التـدخل وٕاعـداد وتنقـيح خطـط التأهـب فـي مجـال التأهـبوشـملت المبـادرات العالميـة واإلقليميـة . حدثاً 

ن تشـغيلية للكشـف عـ توجيهيـة مبـادئ على حد سواء، وٕاصـداربشكل خاص والتأهب بشكل عام المخاطر لمواجهة 
بـدأت المنظمـة فـي التعـاون مـع شـركاء خـارجيين علـى إعـداد  ٢٠١٢األحداث وترصدها واالستجابة لها. وفـي عـام 

الحتــواء مقاومــة مضــادات الميكروبــات فــي مجــال الرعايــة الصــحية وتعزيــز الترصــد العــالمي لمقاومــة اســتراتيجيات 
يد من البلـدان. واليـزال تحقيـق الحـد األدنـى في العد للجوائحمراجعة خطط التأهب تتواصل مضادات الميكروبات. و 

) يطـرح تحـديات أمـام أغلـب البلـدان: طلبـت ٢٠٠٥اللوائح الصـحية الدوليـة ( الالزمة بموجب من القدرات األساسية
وسـعيًا إلـى اإلسـراع فـي تنفيـذ اللـوائح،  ٢٠١٢.١دول أعضاء تمديد المهلة لمدة عامين حتـى حزيـران/ يونيـو  ١١٠

اجتماعات إقليمية بين الشركاء والجهات المانحـة والـدول األطـراف لرسـم خريطـة لالحتياجـات التـي لـم ظمت أربعة نُ 
بين الدول األعضاء والجهات المانحة لمساعدة البلدان التي تحتاج إلـى بنـاء شبكة للتعاون والدعم فيما  تلبى وٕاقامة

لتحديـــد خطـــر  اللـــوائح الصـــحية بقـــتقليميـــة وطُ الزمـــة. ونفـــذت الـــدول األعضـــاء اســـتراتيجيات إالقـــدرات األساســـية ال
واإلبــالغ عنــه وتقييمــه. وزادت المنظمــة ومراكــز االتصــال الوطنيــة التابعــة للــوائح الصــحية الدوليــة  الفاشــيات انــدالع

حة العمومية أو الحصـول عليهـا فيمـا يتعلـق صمن استخدام موقع معلومات األحداث لتبادل المعلومات الخاصة بال
   العمومية الوخيمة. بأحداث الصحة

  
 ،مت سبع نتائج من أصل تسع نتـائج متوقعـة علـى صـعيد المنظمـة علـى أنهـا تسـير "كمـا هـو مخطـط"قيِّ و   -١٤

(استئصــال شــلل األطفــال)  ٢-١مــت نتيجتــان علــى أنهمــا "تواجهــان مخــاطر"، ولقــد تضــررت النتيجــة فــي حــين قيِّ 
واإلقلـيم  بـأمن أفرقـة التمنيـع فـي إقلـيم شـرق المتوسـط تحيـق من جراء التهديدات التيالمتوقعة على صعيد المنظمة 

المتوقعـــة علـــى ) اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة الالزمـــة بموجـــب القـــدرات األساســـية( ٦-١. وتعرضـــت النتيجـــة األفريقـــي
الحــد األدنــى مــن القــدرات األساســية فــي العديــد مــن صــعوبة اســتيفاء متطلبــات بســبب  عراقيــلإلــى صــعيد المنظمــة 

المتوقعة على على كل المستويات من أجل دعم تنفيذ النتيجة . ومن المزمع بذل جهود معززة لحشد الموارد البلدان
(اكتشـاف أهـم األمـراض التـي قـد تسـبب  ٧-١والنتيجـة (الحـد األدنـى مـن القـدرات األساسـية)  ٦-١المنظمة  صعيد

  .تنفيذًا كامالً  لها) والتصديأوبئة وجوائح وتقييمها 
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الريـادة فـي مجـال اللقاحـات، وسـتدعو إلـى قطـع تعهـد أعلى مسـتويات ، ستتولى المنظمة ٢٠١٣عام  وفي  -١٥
بلوغ و  المحققة من أجل استدامة النتائجالمصلحة فعال مع جميع أصحاب الوستضمن التعاون متين سياسي ومالي 

 تحديـــد القيـــودمنظمـــة الوستواصـــل  ١األهـــداف المنصـــوص عليهـــا فـــي خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات.
عـدد  يرتفـع فيهـاالبلـدان التـي تـنخفض فيهـا التغطيـة الروتينيـة و  فـي تقـديم الخـدماتو  التمنيـع اآلمـن المفروضة علـى

الُمحـرز ويتعـرض التقـدم . والتصدي لتلك القيود، المساواة فجوةعلى التمنيع وتتسع فيها  غير الحاصلين األشخاص
 غيـر اآلمنـة: طرحـت الهجمـات األخيـرة التـي راح ضـحيتهااألجـواء ل بسـبب في استئصال شـلل األطفـال إلـى عراقيـ

تنفيـذ عاملون في مجال التمنيـع ضـد مـرض شـلل األطفـال فـي باكسـتان ونيجيريـا تحـديات أمنيـة غيـر مسـبوقة أمـام 
ات. يجـري إعـداد خطـط إتاحـة أمنيـة لكـل مسـتودع مـن المسـتودعالمتفـاقم برامج التمنيع. وللتعامل مـع هـذا الوضـع 

وعلى الصعيد الدولي يقوم البرنامج بتعميق التزامه ويسعى إلـى تعزيـز الـدعم المقـدم مـن منظمـة التعـاون اإلسـالمي 
 فــي مجــال وســائر المؤسســات اإلســالمية مــن حيــث المســاعدة الماليــة والتقنيــة والمســاعدة والبنــك اإلســالمي للتنميــة

علـى  اإلبالغ من أجل بث المزيد من الثقـة لـدى المجتمعـات والمؤسسـات اإلسـالمية وزيـادة قبـول المجتمـع للبرنـامج
 ،المداريـة المهملـةالمنـاطق . ومن المزمع إعادة إطالق برنامج إقليمي للمنح إلجراء البحوث على أمراض حد سواء

الالزمـة  البحث والمساعدة على تعزيز اإلمكانات اإلقليميةفي بناء القدرة المحلية على يسهم  أنالبرنامج  من شأنو 
في البلدان. وستواصل المنظمة بناء وتعزيز قدرة األمانة  المحددة األهداف لمواءمة بين األولويات وتعزيز البحوثل

 ظمــةالمنمـع أن ). و ٢٠٠٥بكامـل المهـام المسـندة إليهــا بموجـب اللـوائح الصـحية الدوليـة (بفعاليـة علـى االضـطالع 
بحلــول  تلبيــة الحــد األدنــى مــن القــدرات األساســية مــن أجــل المحتاجــةجهودهــا الراميــة إلــى مســاعدة البلــدان ســتكّثف 

، فإنها ستبقي على الدعم الذي تقدمه من أجـل تحسـين الكشـف عـن األحـداث واإلبـالغ ٢٠١٤حزيران/ يونيو شهر 
فــي الوقـــت المحــدد  لـــدعملمنظمــة لأمـــا تقــديم اســره. وستواصــل رصـــد االمتثــال للــوائح فـــي العــالم بأ ،عنهــا وتقييمهــا

الــذي يلزمــه موظفــون مؤهلــون ونظــام عــالمي  –المناســب إلــى البلــدان مــن أجــل التصــدي لطــوارئ الصــحة العموميــة 
محـدودة  علـى المنظمـة. ويهـدد تزايـد التحـديات الناجمـة عـن العمـل فـي بيئـة طلبات ال تنقطـعفإنه يفرض  –حديث 
  قدرة المنظمة على االستجابة بفاعلية في المستقبل.تقويض الموارد ب

  
  والعدوى بفيروسه والسل والمالريا األيدز  : مكافحة٢الغرض االستراتيجي 

  
الوقايـــة والعـــالج والرعايـــة فيمـــا يتعلـــق  خـــدمات واصـــلت الـــدول األعضـــاء تعزيـــز إتاحـــة ٢٠١٢فـــي عـــام   -١٦

عـــدد األشـــخاص الـــذين يتعايشـــون مـــع فيـــروس العـــوز ماانفـــك و بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري والســـل والمالريـــا. 
المناعي البشري والذين يحصلون على العالج باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية يـزداد حتـى بلـغ ثمانيـة ماليـين 

فيمــا  ،٪٤١الوفيــات الناجمــة عــن الســل بنســبة  لانخفــض معــد ١٩٩٠ومنــذ عــام  ٢٠١١.٢شــخص فــي نهايــة عــام 
. وشــمل إســهام ٪٢٥معــدل الوفيــات الناجمــة عــن المالريــا بنســبة تزيــد علــى  ٢٠١٠و ٢٠٠٠ بــين عــاميانخفــض 

بناء القدرات، و التقني،  الدعم تقديمإصدار إرشادات بشأن السياسات و االستراتيجي الغرض  هذا المنظمة في تحقيق
والعــدوى بفيروســه للفتــرة  األيـدز  االســتراتيجية العالميــة لقطـاع الصــحة بشــأنجـرى تكييــف و الرصــد والتقيــيم. القيـام بو 

الوقايـة  فـيالعالج المضاد للفيروسات القهقريـة بشأن استخدام  إرشادات دمتفي جميع األقاليم، وقُ  ٢٠١٥-٢٠١١
والسياسـي  التنظيمـيالمجـالين . وفـي مـن األم إلـى الطفـلانتقالـه  منعو فيروس العوز المناعي البشري من اإلصابة ب

السـل المصـاحب لفيـروس العـوز االتصـال والفحـص؛ و فـي : التحقيـق مـا يلـي ل المنظمـةعمـ شـمل بالسـل، ينالمتعلق
إجراءات لمكافحة السل في أعمال المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع دمج ؛ و المناعي البشري

ــا العــالمي قــام . و المــدني؛ وســل األطفــال؛ والســالمة البيولوجيــة للمختبــرات مبــادئ توجيهيــة ر بإصــدابرنــامج المالري

 .٦٦/١٩انظر الوثيقة ج    ١                                                           
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بتحـــديث فـــي أفريقيـــا و دون اإلقليميـــة الســـاحل  منطقـــةالمالريـــا الموســـمية فـــي ســـريان بشـــأن الوقايـــة الكيميائيـــة مـــن 
   ١البريماكين.ٕاعطاء جرعة واحدة من مادة السياسات الخاصة بالوقاية المتقطعة من المالريا في فترة الحمل و 

  
وســائل التشــخيص واألدويــة الجديــدة وغيرهــا مــن إتاحــة توســيع نطــاق وعملــت المنظمــة مــع شــركائها علــى   -١٧

التقريـر الخـاص بالمالريـا فـي عـرض بلـدًا. و  ٧٧مثل التشخيص السريع للسل والسل المقاوم لألدوية في المنتجات، 
 وبــائي المالريــا والســل. وتشــملأحــدث البيانــات عــن حالــة  ٢٠١٢والتقريــر الخــاص بالســل فــي العــالم  ٢٠١٢العــالم 

المقــدم مــن دعم الــفــي بيئــة قــد يقــل فيهــا الُمحــرز لمواصــلة التقــدم  الــالزم التحــديات المطروحــة فــي المســتقبل التمويــل
الجهـات المانحـة، وظهـور المقاومـة لألدويـة المتعـددة المســتخدمة فـي عـالج السـل والمالريـا. وتشـمل األولويـات فــي 

ي: نشــر المبــادئ التوجيهيــة الموحــدة بشــأن اســتخدام : فــي مجــال فيــروس العــوز المنــاعي البشــر مــا يلــي ٢٠١٣عــام 
استراتيجية فتـرة  وضع تنفيذها؛ وفي مجال السل:الالزم لللفيروسات القهقرية وتقديم الدعم  ةالمضادباألدوية العالج 

وفــي  ؛عامــاً  ٤٠بشــأن اســتخدام أدويــة جديــدة ألول مــرة خــالل اإلرشــادات السياســاتية وأهــدافها و  ٢٠١٥مــا بعــد عــام 
منطقـــة الميكونـــغ فـــي البرنـــامج الخـــاص ب آلرتيميســـينينحتـــواء مقاومـــة االالطارئـــة االســـتجابة ال المالريـــا: تنفيـــذ مجـــ

  .المعالجة بمبيدات طويلة األجلبالناموسيات التغطية مستوى الكبرى دون اإلقليمية والحفاظ على 
  

مـن النتـائج السـت المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـة بأنهـا تسـير "كمـا هـو مخطـط"، وتـم نتائج وتم تقييم أربع   -١٨
  الوقاية وعالج ورعاية مرضى( ١-٢النتيجة وهما ، المتوقعة على صعيد المنظمةمن النتائج أخريين تقييم نتيجتين 

علـى  سـتراتيجيات الجديـدة)(المعـارف ووسـائل التـدخل واال ٦-٢النتيجـة و  )والعدوى بفيروسه والسـل والمالريـا األيدز
قيود البسبب  "تواجه مخاطر"فإنها على دعم اعتماد السياسات وتنفيذها قدرة المنظمة أما . أنهما "تواجهان مخاطر"

 لتشــخيص وعــالج الالزمــة تخصــيص المــواردقصــور فــي البلــدان، بمــا فــي ذلــك  المــوارد والقــدراتالمفروضــة علــى 
 ٦-٢. وفيمـــا يتعلـــق بالنتيجـــة غـــرب المحـــيط الهـــادئ المنقولـــة جنســـيًا فـــي إقلـــيم األميـــركتين وٕاقلـــيم حـــاالت العـــدوى 

 المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــاذكــر  (المعــارف ووســائل التــدخل واالســتراتيجيات الجديــدة)المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة 
إحـراز تقـدم فـي  دون يحـولم المـالي لـدى األمانـة ونقـص الـدعأن نقـص القـدرات والمكتب اإلقليمـي لشـرق المتوسـط 

  .في هذا الصدد معينة بحوثإجراء  تعزيز
  

المتوقعــــة علــــى صــــعيد  ١-٢فــــي تحقيــــق النتيجــــة الُمحــــرز ، وســــعيًا إلــــى زيــــادة التقــــدم ٢٠١٣وفــــي عــــام   -١٩
للعمـل علـى مكافحـة الالزمـة المنظمة، ستواصل المنظمة االستثمار في أنشطة الدعوة والدعم التقني وحشـد المـوارد 

ــا. ويبعــث التمويــل الخــاص بــاألمراض الثالثــة علــى القلــق المتزايــد  فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والســل والمالري
والسـل والمالريـا والجهـات المانحـة الثنائيـة. أمـا  األيـدز الصـندوق العـالمي لمكافحـةبسبب عدم اليقـين الـذي يواجهـه 

علـى مـنح جـّل اهتمامهـا بشـكل مطـرد المنظمـة  فستصـب لى صعيد المنظمـة،المتوقعة ع ٦-٢بالنسبة إلى النتيجة 
  األولوية إلى برنامج البحوث والتعاون مع المنظمات الخارجية لدعم البحوث.

  
تــوقي وتقلــيص حــاالت المــرض، والعجــز والوفيــات المبكــرة بســبب : ٣الغــرض االســتراتيجي 

  النفسية، والعنف، واإلصابات، وضعف البصراألمراض غير السارية المزمنة، واالضطرابات 
  

، توصــلت الــدول األعضــاء إلــى توافــق فــي اآلراء حــول اإلطــار العــالمي لرصــد األمــراض ٢٠١٢فــي عــام   -٢٠
اإلقليميـــة لغـــرب  اللجنـــةاألهـــداف العالميـــة االختياريـــة التســـعة. واعتمـــدت غيـــر الســـارية، بمـــا فـــي ذلـــك المؤشـــرات و 

ومنحــت بشــأن الوقايــة مــن العنــف واإلصــابات.  WPR/RC63.R3الثــة والســتين القــرار المحــيط الهــادئ فــي دورتهــا الث
الوقايـة تجاه األولوية لدعم البلدان في زيادة البرامج الوطنية وتعزيز التزام الدول األعضاء السياسي والمالي والتقني 

في هذا الصـدد. وعـززت بعـض من األمراض غير السارية ومكافحتها وٕاعداد سياسات واستراتيجيات ولوائح وجيهة 
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البلدان ترصد عوامل االختطار لديها وزادت من التدخالت للتقليل من خطر التعرض لهذه األمراض، كما اعتمدت 
  نهجًا للرعاية الصحية األولية للوقاية من األمراض غير السارية وعالجها.

  
ّشـن مشـروع الحـق فـي يـع األقـاليم، ودُ برنامج العمل لرأب الفجوة في الصـحة النفسـية فـي جمويجري تعزيز   -٢١

عــّدة لتحســين الظــروف وحقــوق اإلنســان فــي مرافــق التــابع للمنظمــة ومجموعــة األدوات المُ  "Quality Right"الجــودة 
ـــــّدم الـــــدعم  إلـــــى الـــــدول األعضـــــاء العتمـــــاد السياســـــات أيضـــــًا الصـــــحة النفســـــية ويجـــــري تنفيـــــذها فـــــي البلـــــدان. وُق

شر عدد مـن الوثـائق المواد. ونُ ساءة استعمال إ البّينات في مجال الصحة النفسية و ب المسندة واالستراتيجيات واللوائح
. )Dementia: a public health priority( الخــرف: أولويــة مــن أولويــات الصــحة العموميــةالمعنــون  تقريــرالمنهــا 

الم، المقــدر فــي الوقــت أن عــدد األشــخاص الــذين يتعايشــون مــع الخــرف فــي العــالنقــاب عــن هــذا التقريــر يكشــف و 
 بحلول وسيزيد على أكثر من ثالثة أضعاف ٢٠٣٠عام  بحلول شخص، سيتضاعف مليون ٣٥,٦الراهن بما يبلغ 

التقريـر أيضــًا وقـع الخــرف علـى األفــراد والمجتمـع، فضــالً عـن مختلــف النهـوج الوطنيــة المتبعــة يبــّين . و ٢٠٥٠عـام 
 مقدمي هـذه الخـدمات وينـاقش طـرقبالمتعلقة بتقديم خدمات الرعاية و المسائل التقرير لمكافحة الخرف، كما يتناول 

  ١الوعي والدعوة فيما يتعلق بالخرف. إذكاء
  

سـالمة علـى الطـرق، وهـو مـا يتجلـى فـي زيـادة اسـتخدام أحزمـة األمـان الأحرز تقدم أيضًا فـي تحسـين قد و   -٢٢
رعايـة فـي مجـال الوطنية واإلقليميـة لبنـاء القـدرات  يةيبالتدر الدورات العديد من حلقات العمل و  ُعِقدو الخوذة. ارتداء و 

سياسـية  مناقشـات بلـداً  ٦٠ استضـاف حتـى اآلن مـا مجموعـهالرضوخ والوقايـة مـن العنـف والسـالمة علـى الطـرق. و 
جمـع المـؤتمر العـالمي األول بشـأن  ٢٠١٢. وفـي تشـرين الثـاني/ نـوفمبر ٢٠١١التقرير العالمي عـن العجـز بشأن 

لعمـل بشـأن ا المقبلـة الخطـوات تخطـيطو  خبير وممـارس لتبـادل أفضـل الممارسـات ١٥٠٠يل المجتمعي إعادة التأه
  ٢في هذا المجال.

  
وبدعم من األمانة يقدم بلدان إضافيان دعمًا مجانيًا أو شبه مجاني لإلقـالع عـن التبـغ مـن خـالل خـدمات   -٢٣

  المنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.تفاقية ال هماالرعاية الصحية األولية إلى جانب تنفيذ
  

وتســـير النتـــائج المتوقعـــة علـــى صـــعيد المنظمـــة الســـت جميعـــاً كمـــا هـــو مخطـــط. وقـــد تـــأخر تنفيـــذ بعـــض   -٢٤
مواصــلة تحليــل بســبب ضــرورة  ٢٠١٣التقريــر العــالمي عــن حالــة الســالمة علــى الطــرق األنشــطة، مــن قبيــل نشــر 

  البيانات.
  

لتــي تضــطلع بهــا المنظمــة مــع شــركائها وقــع ملحــوظ. وعمومــًا تتجــه المنظمــة ولقــد كــان ألنشــطة الــدعوة ا  -٢٥
 . وتشـمل األنشـطة التـي٢٠١٣إلـى دعـم التنفيـذ فـي عـام  التنظيمـيمن أنشطة الدعوة والتوجيه إلى التحول تدريجيًا 

يـة مـن ، عقـد اجتمـاع عـالمي لجهـات االتصـال فـي وزارات الصـحة بشـأن الوقا٢٠١٣فـي عـام  لن ُيضطلع بتنفيذها
نظرًا ألن اإلدمان مواد  تعاطيالناجمة عن ضطرابات االمن  الوقاية والعالج لنظم تقييمٕاجراء العنف واإلصابات، و 

حشـد المـوارد الخارجيـة واسـتنهاض الشـركاء سـتُتبع طريقـة أخـرى، مثـل المـوارد الراهنـة ستسـتخدم ألولويـات أخـرى. و 
تنفيذ مشاريع الصحة  في المتعاونة مع المنظمةالمراكز إشراك  أنشطة أخرى من قبيل تعزيز إنجاز ، فيالخارجيين

  صابات.اإلمن األطفال لوقاية  النفسية وٕانشاء شبكة
  

 .٦٦/١٠انظر الوثيقة ج    ١                                                           

 .٦٦/١٢انظر الوثيقة ج    ٢
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خفـض معـدالت المراضـة والوفيـات وتحسـين الصـحة خـالل مراحـل : ٤الغرض االسـتراتيجي 
مراهقــة، العمــر الرئيســية، بمــا فــي ذلــك الحمــل والــوالدة وفتــرة الــوالدة الحديثــة والطفولــة وال

ــراد بالنشــاط والصــحة فــي  ــع جميــع األف ــز تمت ــة وتعزي وتحســين الصــحة الجنســية واإلنجابي
  مرحلة الشيخوخة

  
 ٥والهدف (تخفيض معدل وفيات األطفال)  ٤الهدف بلوغ  نحو الُموّلد في المجال السياسي، استمر الزخم  -٢٦

االســتراتيجية العالميــة لألمــين العــام لألمــم وفــي إطــار  ١،مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة (تحســين صــحة األمومــة)
الطفــــل أنشــــئت لجنــــة األمــــم المتحــــدة المعنيــــة بتــــوفير الســــلع المنقــــذة ألرواح النســــاء و المتحــــدة بشــــأن صــــحة المــــرأة 

تكاليفهــا وٕاتاحتهــا  تيســيرأصــدرت هــذه اللجنــة توصــيات بزيــادة تــوافر ســلع مختــارة منقــذة لــألرواح و وقــد واألطفــال، 
بلـدًا إجمـاًال قـد أعـد أو حـّدث اسـتراتيجياته بشـأن  ٧٢كـان  ٢٠١٢نهايـة عـام بحلـول دامًا رشيدًا. و واستخدامها استخ

إتاحة التدخالت الفعالة للجميع لتحسـين صـحة األمهـات والمواليـد واألطفـال، وقُـّدم الـدعم التقنـي مـن أجـل إعـداد أو 
بلـدًا اآلن سياسـة بشـأن إتاحـة  ٦٣ن ذلك لـدى وفضًال ع ٢في البلدان. ذات الصلة تنقيح السياسات واالستراتيجيات

  الصحة الجنسية واإلنجابية للجميع.خدمات 
  

جملـــة أمـــور منهـــا ترصـــد وفيـــات األمهـــات التـــي تناولـــت بنـــاء القـــدرات ب الخاصـــةحلقـــات العمـــل  مـــتظِّ ونُ   -٢٧
عملية تنفيذ توصيات اللجنة المعنيـة بالمعلومـات ب في إطار االضطالع بلداً  ٧٠ أكثر من واالستجابة لها، بمشاركة

، التـي تتـابع التقـدم المحـرز نحـو تحقيـق ٢٠١٥والمساءلة عن صحة المرأة والطفل. ومبادرة العد التنازلي إلـى عـام 
. وتقــدم المنظمــة الخــدمات للجنتهــا ٢٠١٢مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، قــد نشــرت تقريرهــا لعــام  ٥و ٤الهــدفين 
أو تحديث خرائط الطريق والخطط التي وضـعتها  تنقيح ة. وُقّدم الدعم إلى بلدان من جميع األقاليم من أجلالتنسيقي

األمهات والمواليد واألطفـال ولبنـاء القـدرات علـى التخطـيط االسـتراتيجي، بمـا  بين للتعجيل بخفض معدالت الوفيات
حـرز تقـدم فـي بنـاء أُ و . لدراسـة التكـاليف "OneHealth" ةاألمم المتحـد في ذلك تحليل التكاليف واآلثار باستخدام أداة

رعايـة األمهـات جـودة سـين حعدت مبادئ توجيهية بشأن تقدرات الخبراء الوطنيين على إجراء البحوث التشغيلية. وأُ 
 بالتأييــد فــي صــياغة سياســات بشــأن صــحة المــراهقينحظيــت ممــت علــى البلــدان. و دثت وعُ أو ُحــ والمواليــد واألطفــال

 ٢٠١٢، ويجري السعي إلـى إنشـاء أمـاكن جديـدة مثـل المـدارس. وكـان موضـوع يـوم الصـحة العـالمي لعـام بلداً  ١٥
المعلومات عن التقدم في السن على المواقع الجديـدة علـى ت إتاحة التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة؛ ولقد حاز 
  بلدًا. ٢٠ واليح اهتمام فيعلى اإلنترنت وصحائف الوقائع والمبادئ التوجيهية 

  
ثالث  على أن نتائج كما هو مخطط،خمس تسير بين النتائج الثماني المتوقعة على صعيد المنظمة  ومن  -٢٨

تعزيــز القــدرات (المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة  ٢-٤النتيجــة  أمــاأنهــا "تواجــه مخــاطر". علــى ُقيِّمــت منهــا نتــائج 
وعلى الرغم مـن الثغـرات الراهنـة فـي التمويـل، فقـد سـعى  ،األولويةذات مجاالت التشكل أحد هي ف) البحثية الوطنية

 االلتــزام والمقــر الرئيســي إلــىومكتــب اإلقلــيم األوروبــي المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا والمكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط 
(صـحة  ٦-٤ التعهدات السابقة وتمويل بعض البحوث. وقد كان لنقص الموارد الماليـة والبشـرية الخاصـة بالنتيجـةب

) المتوقعـــة علـــى صـــعيد المنظمـــة تـــأثير خـــاص علـــى تقـــديم الـــدعم المنهجـــي إلـــى البلـــدان، بمـــا فـــي ذلـــك المـــراهقين
(الصحة اإلنجابية) المتوقعة على صعيد المنظمـة  ٧-٤وفيما يتعلق بالنتيجة . الخدمات الصحية المالئمة للمراهق

مثــل  فــي التقـدم، لكـن مجـاالت أخـرى، ةتنظـيم األسـرة آخـذ المنظمــة فـي مجـالالتنظيميـة التـي تنجزهـا عمـال األفـإن 
  . الجهات المانحة تجتذب تمويًال محّددًا من المنقولة جنسيًا لم حاالت العدوى

                                                           
 .٦٦/١٣انظر الوثيقة ج    ١

 .٦٦/١٤انظر الوثيقة ج    ٢
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النهــائي الموعــد  بحلــول مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ٥و ٤وســعيًا إلــى إحــراز تقــدم نحــو تحقيــق الهــدفين   -٢٩
ف المنظمــة عملهــا المشــترك مــع شــراكة المنظمــات األربــع المعنيــة بالصــحة ، ســيلزم أن تكثــ٢٠١٥المحــدد فــي عــام 

وهيئـــة األمـــم  ،واليونيســـيف ،وصـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان ،األيـــدز  (برنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك لمكافحـــة
لمجـاالت غيـر ل الالزمـة حشـد المـوارد ٢٠١٣سـيجري فـي عـام باإلضافة إلى ذلك والبنك الدولي). و  ،المتحدة للمرأة

المنقولـــة جنســـيًا. وســـتعزز حـــاالت العـــدوى الممولـــة بالقـــدر الكـــافي، مثـــل التمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة و 
البشــرية التــي تحــول و  الماليــةالمفروضــة علــى المــوارد المنظمــة القــدرة التقنيــة لــدى مكاتبهــا القطريــة وتتصــدى للقيــود 

عـن وذلـك ، ينالبـرامج الخاصـة بصـحة المـراهقالسـيما المنظمـة، و  دون تحقيق النتـائج الـثالث المتوقعـة علـى صـعيد
  طريق حشد موارد أخرى، ومنها المراكز المتعاونة والخبراء االستشاريون.

  
الحد من العواقب الصحية المترتبـة علـى حـاالت الطـوارئ والكـوارث : ٥الغرض االستراتيجي 

  قتصادي إلى أقصى الحدودواألزمات والنزاعات والتقليل من أثرها االجتماعي واال
  

 ،اســتعداد المنظمــةمســتوى فــع رُ و  علــى التأهــب واالســتجابة،الــدول األعضــاء قــدرات  حــرز تقــدم فــي بنــاءأُ   -٣٠
 ١-٥بالنتيجـــة وفيمـــا يتعلـــق  ١الطـــوارئ اإلنســـانية.حـــاالت وتنســـيق اســـتجابة قطـــاع الصـــحة وخـــدمات التعـــافي فـــي 

المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـة، قـدمت األمانـة الـدعم  )لمواجهـة الطـوارئ في مجال التأهـبالوطنية  الخطط(تعزيز 
إلــى الــدول األعضــاء فــي جميــع األقــاليم مــن أجــل إعــداد بــرامج إلدارة مخــاطر الكــوارث والحــاالت الطارئــة، وبنــاء 

م المقدم . وشمل الدعومرونتها مرافق الصحةزيادة مقاومة الستجابة في حاالت الطوارئ، و ى العقدرات هذه الدول 
ظمـت نُ والتأهب، بما في ذلك األلعاب األوليمبية التي  ؛والمستشفيات اآلمنة ؛األخطار الكيمائية واإلشعاعية والبيئية

 ؛ملــديف وميانمــار فــي جــزرة نــالكائوٕادارة الطــوارئ فــي المنــاطق الحضــرية  ؛٢٠١٢أغســطس  فــي لنــدن فــي آب/
المنظمـة أيضـًا وفـرت و  .في حاالت الطوارئ في جمهوريـة الو الديمقراطيـة الشـعبية ومنغوليـا عمليات وٕانشاء مراكز

مجموعـات التـدريب و  مواد التدريب واإلرشادات واألدوات من أجل تعزيز القـدرة علـى التأهـب وتقيـيم إدارة المخـاطر،
 فقـد لـى زيـادة اسـتعدادها المؤسسـي،وسعيًا من المنظمـة إالخاصة بتأهب المستشفيات لتقييم قدرات النظم الصحية. 

، وأعـدت ككـل المنظمـة نطـاق فريق العالمي إلدارة الطوارئ، وأجرت تمرين محاكـاة لحـاالت الطـوارئ علـىأنشأت ال
 على أساسها المنظمة، بما في ذلك المعايير التي يقاس يحدد التزامات الطارئة (الذيفي الحاالت إطار االستجابة 

تحـت الطلـب أفرقـة لتشـكيل  ) وأنشـأت آليـةاسـتجابة فعالـة فـي الوقـت المناسـبمثل لبلوغ أالالزمة األداء والسياسات 
  الت الطوارئ.اح في دخلبالتعلى أساس فصلي معنية 

  
الت الطــــوارئ االعمليــــات واالســــتجابة لحــــ( المتوقعــــة علــــى صــــعيد المنظمــــة ٧-٥بالنتيجــــة وفيمــــا يتعلــــق   -٣١

فـــي  بشـــكل مطـــرد علـــى تـــولي الريـــادة االســـتجابة لحـــاالت الطـــوارئ عنـــد تواظـــب الـــدول األعضـــاءفـــإن ، )والكـــوارث
 ،تقــديم الخــدماتعمليــة علــى اإلشــراف علــى الصــعيد الــدولي، و فــي العمــل اإلنســاني التنســيق بــين الجهــات الفاعلــة 

وفعـال  مـن حيـث التوقيـت أنسـب دعـم ركزت المنظمة جهودها علـى تقـديمقد الخدمات الصحية األساسية. و توفير و 
إلـــى الـــدول األعضـــاء والشـــركاء فـــي المجـــاالت التاليـــة: تـــولي الريـــادة والتنســـيق بـــين المجموعـــات الصـــحية وقطـــاع 

 ؛االجتمـــاعي التواصـــل عمليـــاتو  ؛إعالميـــةنشـــرات ٕاعـــداد و  ؛والتخطـــيط االســـتراتيجي ؛الصـــحة؛ وتقيـــيم االحتياجـــات
المساعدة التقنية وغير ذلـك مـن التعهـدات الـواردة فـي إطـار االسـتجابة تقديم و  ؛اإلنذار المبكرو الترصد ٕانشاء نظم و 

 حالـة ٢٢حالـة طارئـة وخيمـة و ٣٦، استجابت المنظمة إلى مـا مجموعـه ٢٠١٢الطارئة. وخالل عام في الحاالت 
 شــرطويلــة، مــا يبــين أن األداء أصــبح أقــوى، وخاصــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، حيــث نُ  أخــرى ممتــدة لفتــرة

ه عدت استراتيجية لقطاع الصحة، و موظفو الطوارئ، وأُ  فريق دعـم فـي حـاالت الطـوارئ فـي ُشكِّل و استغاثة نداء ُوجِّ
  عّمان.

 ، الفرع دال.٦٦/٢٧انظر الوثيقة ج    ١                                                           
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وعلى الرغم من التقدم المحرز فإن كال النتيجتين المتوقعتين على صعيد المنظمة تواجهان مخـاطر. وفـي   -٣٢
 )،لتأهـب لمواجهـة الطـوارئوالبرامج الوطنيـة فـي مجـال االخطط (المتوقعة على صعيد المنظمة  ١-٥حالة النتيجة 

مـا يقابلهـا مـن بلـم تقتـرن التغييرات التي أدخلت على النتيجتين المتوقعتين علـى صـعيد المنظمـة خـالل الثنائيـة فإن 
إدارة  أولويات بعض المكاتب اإلقليمية، التي تباطأ تقدمها نحـو تحقيـق المؤشـرات الخاصـة بتقيـيم تحول مناسب في
علــى مســتوى المكاتـب الوطنيــة والقطريــة. الــوطني وتمرينــات المحاكـاة فــي حــاالت الطـوارئ  الصـعيد المخـاطر علــى

نجــزت مــؤخرا فــي المقــر الرئيســي دون اســتكمال المنتجــات وقــد حالــت أنشــطة إعــادة الهيكلــة وٕاعــادة التوجيــه التــي أُ 
ذلـــك كانـــت أهـــداف المؤشـــرات بعيـــدة عـــالوة علـــى لمخـــاطر. و العالميـــة، مـــن قبيـــل األداة العالميـــة لتقيـــيم ا التنظيميـــة

 ،أعمال المنظمة في حاالت الطوارئ على مؤخراً  طرأ الذي الجذري بشكل ال يمت للواقع بصلة نظرًا للتحول  المنال
ونظــــرًا ألن المــــوارد البشــــرية والماليــــة للمــــوظفين األساســــيين واألنشــــطة األساســــية لــــم تكــــن كافيــــة لتحقيــــق أهــــداف 

  .المؤشرات
  

 الت الطوارئ والكوارث)ا(العمليات واالستجابة لحالمتوقعة على صعيد المنظمة  ٧-٥النتيجة ُينظر إلى و   -٣٣
أداء المنظمـة  ضـعففريقيـا وبسـبب أ"تواجه مخاطر" بسبب بطء االستجابة لألزمة فـي إقلـيم السـاحل فـي  على أنها

األزمـــــة فـــــي الجمهوريـــــة  مـــــن جـــــراء فـــــي جمهوريـــــة أفريقيـــــا الوســـــطى وميانمـــــار والبلـــــدان التـــــي تضـــــررت مباشـــــرة
نشــطة االســتجابة (أقــل مــن هــذا الضــعف جزئيــًا علــى األقــل إلــى انخفــاض مســتوى تمويــل أُيعــزى و الســورية.  العربيــة
مليـــون دوالر أمريكـــي  ٧٤٤مليـــون دوالر أمريكـــي مـــن أصـــل مبلـــغ  ٢٢٧مبلـــغ  أو ،لقـــاء نـــداءات االســـتجابة ٪٣٠

  مطلوب).
  

ستدعم المنظمة أنشطة إدارة المخاطر في حاالت الطـوارئ بالعمـل مـع البلـدان والشـركاء  ٢٠١٣وفي عام   -٣٤
الصـحة فـي صـميم الخطـط الوطنيـة والبـرامج المتعـددة القطاعـات إلدارة من أصحاب األولوية علـى مـا يلـي: وضـع 

وطنيــة  الطــوارئ والكــوارث؛ وزيــادة االعتمــاد علــى الــذات والمرونــة علــى الصــعيد الــوطني مــن خــالل إنشــاء مراكــز
 وخطط االستجابة وتـدريب جهـات االسـتجابة علـى الصـعيد الـوطني؛ ،وأفرقة التدخل ،في حاالت الطوارئللعمليات 
مــن  اإلطــارإلطــار العــالمي إلدارة المخــاطر فــي حــاالت الطــوارئ والكــوارث ومــا يتعلــق بل الصــيغة النهائيــةووضــع 

قـدرتها علـى االسـتجابة لحـاالت لزيادة توجيهات. وسعيًا إلى تعزيز الدعم الذي تقدمه المنظمة إلى الدول األعضاء 
الت القيــاس وقــع االســتجابات المتعــددة القطاعــات لحــالطــوارئ، ســتقوم المنظمــة بمــا يلــي: إعــداد مؤشــرات صــحية 

يات المنظمــة وتطبيقهــا علــى مســتو الخاصــة بالتأهــب لقائمــة المرجعيــة لصــيغة النهائيــة لالطــوارئ اإلنســانية؛ ووضــع ا
 أفرقةتشكيل الثالثة جميعًا؛ واستكمال دليل فريق الدعم في حاالت الطوارئ وتحديث إجراءات التشغيل المعيارية؛ و 

الطـوارئ فـي جميـع المكاتـب الرئيسـية؛ وٕاجـراء تمرينـات  في حـاالت الطلب على أساس فصلي معنية بالتدخلتحت 
المنظمـة األولويـة سـتمنح  نفسـه األداء في االستجابة لحاالت الطوارئ. وفي الوقـتتتبع مستوى المحاكاة السنوية، و 

، هــذا األســاس ا األساســية المحــدودة علــىمــوظفين وأنشــطة وأمــاكن لهــذا العمــل، وستخصــص مواردهــمــن ُكــرِّس مــا ل
الشــركاء. وســتركز الجهــود علــى مــن دعم المزيــد مــن الــالمزيــد مــن الجهــات المانحــة و فــي الوقــت عينــه وستســتنهض 

اثنــــــين مــــــن المؤشــــــرات المتعلقــــــة بالتقييمــــــات الوطنيــــــة للقــــــدرة علــــــى إدارة المخــــــاطر واســــــتعداد المنظمــــــة. وخــــــالل 
ومـــنح الطارئـــة، والنهـــوض بالشـــراكات فـــي الحـــاالت الطـــوارئ ستواصـــل المنظمـــة تنفيـــذ إطارهـــا لالســـتجابة  حـــاالت

األولويــة لــدورها كوكالــة رائــدة فــي المجموعــة الصــحية، وتوحيــد وتحســين نوعيــة تصــميم المشــاريع وٕادارتهــا واإلبــالغ 
  عنها.

  
  
  
  
  



  A66/5  ٦٦/٥ج

12 

الصحة والتنمية وتوقي عوامل االختطار أو الحـد منهـا فيمـا  تعزيز :٦الغرض االستراتيجي 
يتعلــق بــاالعتالالت الصــحية المرتبطــة بتعــاطي التبــغ والكحــول والمخــدرات وســائر المــواد 
النفســانية التــأثير والــُنظم الغذائيــة غيــر الصــحية والخمــول البــدني وممارســة الجــنس بشــكل 

  غير مأمون
  

ومجموعـــة مـــن األهـــداف العالميـــة العـــالمي، بمـــا فـــي ذلـــك مؤشـــرات ُوضـــع إطـــار الرصـــد  ٢٠١٢فـــي عـــام   -٣٥
االختيارية من أجل الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، كما قدمت اإلرشادات إلى الدول األعضاء بشأن 
تعزيـــز ترصـــد األمـــراض غيـــر الســـارية. ويغطـــي اإلطـــار تعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو ضـــار والنظـــام الغـــذائي غيـــر 

خمــول البــدني وتعــاطي التبــغ، فضــًال عــن ارتفــاع ضــغط الــدم ومســتويات الســكر فــي الــدم، والقياســات الصــحي وال
أخـرى لعـبء األمـراض غيـر السـارية، مـن  جوانـب ٣فـي التقـارير المعـدة عـن الغـرض االسـتراتيجي  وترد ١البشرية.

  قبيل معدالت الوفيات والمراضة وقدرة الدول األعضاء على االستجابة لها. 
  

دولــة عضــوًا بأنهــا ُتعــد سياســة وطنيــة مكتوبــة بشــأن الكحــول، كمــا  ٥٣أبلغــت  ٢٠١٢وبحلــول نهايــة عــام   -٣٦
دولة عضوًا أخرى بأنها تعيد صياغة السياسات القائمة للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار. وفـي  ٣٩أبلغت 
لعالميـة المتعلقـة بـالكحول وكـان المؤتمر المعنـي بالسياسـات ا، شاركت المنظمة في استضافة ٢٠١٢فبراير  شباط/

. وأجـــري مســـح المنظمـــة "عنوانـــه "مـــن االســـتراتيجية العالميـــة المتعلقـــة بـــالكحول إلـــى اإلجـــراءات الوطنيـــة والمحليـــة
عــن اســتهالك الكحــول والضــرر  بيانــات العــالمي بشــأن الكحــول والصــحة بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء، وُجمعــت

مـــن ســـكان العـــالم. واســـُتِهل تحليـــل  ٪٩٨بلـــدًا، وغطـــى المســـح نســـبة  ١٧٨ النـــاجم عنـــه واســـتجابات السياســـات مـــن
 تقريـر المنظمـة مـن المقبـلنتائجـه فـي التحـديث  ، وسـتعرض٢٠١٣وسـُيفرغ منـه فـي عـام  ٢٠١٢البيانات فـي عـام 

 وتواصـل إعـداد وتحـديث نظـامي معلومـات عـالميين ونسـختين إقليميتـين منـه .في العالم الكحول والصحةعن حالة 
ٕادماجهمــــا فــــي المرصــــد الصــــحي العــــالمي، أال وهمــــا نظــــام المعلومــــات العــــالمي عــــن الكحــــول والصــــحة ونظــــام و 

  ٢االضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان والعالج منها. المعلومات العالمي عن الموارد الالزمة للوقاية من
  

صحة العالمية اإلطارية بشـأن مكافحـة التبـغ، واستمر تحقيق تقدم كبير في التنفيذ التقني التفاقية منظمة ال  -٣٧
دولة طرفًا. وتعمل المنظمـة مـع جميـع الـدول األعضـاء علـى تنفيـذ تـدابير فعالـة  ١٧٦التي تضم في الوقت الراهن 

دولـــة عضـــوًا فـــي  ١٩٤وناجعـــة مختـــارة للحـــد مـــن الطلـــب علـــى التبـــغ. وال تملـــك إحـــدى وخمســـون دولـــة مـــن أصـــل 
بلــدًا ضــرائب  ٢٩فــي  ىان العــالم) تقــديرات موثوقــة لتعــاطي التبــغ حتــى اآلن. وُتجبــ٪ مــن ســك٧المنظمــة (مــا يمثــل 

خاصـة باألمـاكن الخاليـة بنسـبة بلـدًا تشـريعات  ٤٢ولدى  ٪ من سعر العلبة الواحدة؛٧٥مفروضة على التبغ بنسبة 
بلــدًا تحــذيرات صــحية مصــّورة  ٦٢بلــدًا و ٣٠تشــمل جميــع األمــاكن العامــة؛ كمــا أن لــدى  مــن دخــان التبــغ ٪١٠٠

  من سطح العلبة.٪، بالترتيب، ٣٠٪ و٥٠ما ال يقل عن تغطي 
  

حــرز تقــدم فــي مجــاالت الوقايــة مــن الســمنة لــدى األطفــال، وتخفــيض وخــالل النصــف األول مــن الثنائيــة أُ   -٣٨
ير المتخـذة تحديـدًا أنشـطة الصوديوم بين السكان والتـرويج للنشـاط البـدني. ومـن األمثلـة علـى التـداب معدالت الملح/

بنـــاء القـــدرات المتعـــددة القطاعـــات لـــدعم الـــدول األعضـــاء فـــي تحديـــد األولويـــات فيمـــا يتصـــل بالسياســـات الخاصـــة 
بالســمنة لــدى األطفــال؛ وتســويق األغذيــة لألطفــال والتــرويج للنشــاط البــدني. واضــُطِلع بأنشــطة بنــاء القــدرات علــى 

ن إقلـيم األمـريكتين واإلقلـيم األفريقـي واإلقلـيم األوروبـي وٕاقلـيم غـرب المحـيط المستويين اإلقليمي والقطري فـي كـل مـ
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الهــادئ مــن خــالل حلقــات عمــل شــارك فيهــا ممثلــون عــن الــوزارات المعنيــة، مثــل وزارات الزراعــة والرياضــة والترفيــه 
  والتربية.

  
ـــدان علـــى اســـتخدام أدوات ونظـــم جمـــع البيانـــات، بمـــا فيهـــا  -٣٩ زت قـــدرات البل البيانـــات عـــن الســـلوكيات  وُعـــزِّ

بهـدف تلبيـة  ، الـذي ُعِقـد٢٠١٢الجنسية. وعملت المنظمة مع شركائها على دعم مـؤتمر القمـة لتنظـيم األسـرة لعـام 
  االحتياجات من وسائل منع الحمل في البلدان التي لديها أكبر الفجوات والترويج التباع سلوكيات جنسية أسلم.

  
أصل ست نتائج متوقعة على صعيد المنظمة كما هو مخطط، أما النتيجتان  وعمومًا تسير أربع نتائج من  -٤٠

(المعارف ووسائل  ٦-٦و(النظم الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني)  ٥-٦المتوقعتان على صعيد المنظمة 
ر الرئيســي بــأن فإنهمــا تواجهــان مخــاطر. وأفــاد المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين والمقــ التــدخل واالســتراتيجيات الجديــدة)

مؤشــرات اعتمـــاد الــدول األعضـــاء لالســتراتيجيات والخطـــط المتعـــددة القطاعــات الخاصـــة بــالنظم الغذائيـــة الصـــحية 
المتوقعـة علـى  ٦-٦والنشاط البدني تواجه مخاطر بسبب ضـعف االلتـزام السياسـي فـي بعـض البلـدان. أمـا النتيجـة 

التنفيــذ فــي إقليمــي جنــوب شــرق آســيا وأوروبــا مــن جــراء بــطء معــدالت  صــعيد المنظمــة فإنهــا تواجــه مخــاطر بســبب
  تغير األولويات وشحة الموارد المالية تباعًا.

  
خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية هــي تنفيــذ كــل مــن  ٢٠١٣وأولويــات عــام   -٤١

إلجـراءات المتخـذة لمواجهـة عوامـل وٕاطار الرصد العالمي تنفيذًا كـامًال. وسـتركز ا ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها للفترة 
االختطار األربعة المسببة لألمراض غير السارية، وهي الكحول والنظام الغذائي غير الصـحي وقلّـة النشـاط البـدني 
 وتعــاطي التبــغ، علــى تنفيــذ تــدابير معينــة علــى المســتوى القطــري للحــد مــن عوامــل االختطــار هــذه، وعلــى مشــاركة

المصـــــلحة المتعـــــددين (المنظمـــــات غيـــــر  القطاعـــــات (الحكومـــــات برمتهـــــا) وأصـــــحاباألطـــــراف الفاعلـــــة المتعـــــددة 
  الحكومية) على حد سواء.

  
معالجة المحددات االجتماعيـة واالقتصـادية األساسـية للصـحة مـن : ٧الغرض االستراتيجي 

خــالل سياســات وبــرامج تعــزز المســاواة فــي مجــال الصــحة وتحقــق التكامــل بــين األســاليب 
  اء واألساليب التي تراعي الجنسين واألساليب المستندة إلى حقوق اإلنسانالمناصرة للفقر 

  
 ٢٠١١المؤتمر العـالمي المعنـي بالمحـّددات االجتماعيـة للصـحة الـذي عقـد فـي تشـرين األول/ أكتـوبر إن   -٤٢

للصـحة، كـان المؤيد إلعالن ريو السياسي بشـأن المحـّددات االجتماعيـة  ٨-٦٥ج ص عوما تاله من اعتماد القرار 
بمثابــة المحــرك الــذي ارتقــى بالمحــددات االجتماعيــة للصــحة علــى رأس البرنــامج السياســي وأدى إلــى زيــادة الطلــب 

أن  ٢٠١٢المقدم من الدول األعضاء على الدعم التقني على حد سواء. وُتظهر البيانـات المجمعـة فـي أيـار/ مـايو 
الـــالزم لتنفيـــذ نهـــج "دمـــج  الحصـــول علـــى الـــدعم التقنـــي اســـتراتيجية تعـــاون قطريـــة تشـــمل طلبـــات مقدمـــة بشـــأن ٨٤

ويفوق الطلـب فـي الوقـت الـراهن قـدرة األمانـة علـى تلبيتـه. وٕان تنـامي إدراك الـدول  ١الصحة في جميع السياسات".
تثيــر قلقــًا عالميــًا تجعــل التوقعــات تتخطــى المخصصــات  معالجــة القضــايا األخالقيــة التــي األعضــاء لمخــاطر عــدم

كما يواجه رصد البيانات المفصلة بشأن اإلجحافات في المجال الصحي خطرًا داخـل  ي الميزانية الراهنة.والموارد ف
  البلدان وفيما بينها. 

  
تتنــاول المحــددات االجتماعيــة للصــحة واإلجحافــات فــي المجــال الصــحي فــي  وطنيــة اســتراتيجيات وُأِعــّدت  -٤٣

عدة بلدان، منها شيلي وكوستاريكا وهنغاريا والهند وجمهورية إيران اإلسالمية والمكسيك والنـرويج. وتعـرف بوضـوح 
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لجســـر ، المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة علـــى أنهـــا ا٢٠١٥خطـــة التنميـــة لمـــا بعـــد عـــام المشـــاورات الوطنيـــة بشـــأن 
  األساسي الذي يربط بين قطاع الصحة وغيره من القطاعات.

  
وأثنـــاء المناقشـــات بشـــأن إصـــالح المنظمـــة، ُعّرفـــت المحـــددات االجتماعيـــة واالقتصـــادية والبيئيـــة للصـــحة   -٤٤

. واعتمـدت ٢٠١٩-٢٠١٤باعتبارها واحدة من األولويات الرئيسية لمسـودة برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة 
" الـذي يهـدف إلـى تحسـين صـحة ٢٠٢٠لجنة اإلقليمية ألوروبا فـي دورتهـا الثانيـة والسـتين إطـار سياسـة "الصـحة ال

  السكان ورفاههم تحسينًا كبيرًا والحد من اإلجحافات في المجال الصحي.
  

بوصـــفه الســـجل  وفـــي مجـــال األخالقيـــات ُوّســـع نطـــاق الســـجل األوروبـــي للتجـــارب الســـريرية، المعتـــرف بـــه  -٤٥
ألولي للمنظمة، وتحتوي حاليًا قاعدة بيانات المنصة الدولية لسجالت التجارب السـريرية علـى معلومـات عـن أكثـر ا

لجنة وطنيـة معنيـة باألخالقيـات فـي مـؤتمر القمـة  ٩٠شارك ما مجموعه  ٢٠١٢تجربة. وفي عام  ٢٢٠ ٠٠٠من 
ون األخالقيـات، ومنهـا البحـوث المتقدمـة وٕانشـاء تناول شؤ  العالمي التاسع للجان الوطنية المعنية باألخالقيات الذي

  البنوك البيولوجية وزرع األعضاء والُنسج والخاليا.
  

شؤون الجنسين والمساواة وحقوق اإلنسان علـى المسـتويات الثالثـة للمنظمـة، مراعاة  جهود من أجل وتُبذل  -٤٦
ة تســتند إلــى الشــبكات القائمــة المعنيــة وأنشــئت فــي أقــاليم المنظمــة الســتة كافــة شــبكة مــن جهــات االتصــال العالميــ

  ١بشؤون الجنسين والمساواة وحقوق اإلنسان.
  

وتســير أربــع نتــائج مــن أصــل خمــس نتــائج متوقعــة علــى صــعيد المنظمــة "كمــا هــو مخطــط"، وهنــاك نتيجــة   -٤٧
لصــحة) (البيانــات االجتماعيــة واالقتصــادية ذات الصــلة با ٣-٧واحــدة متوقعــة علــى صــعيد المنظمــة هــي النتيجــة 

"تواجه مخاطر"، ألن المكتـب اإلقليمـي لشـرق المتوسـط والمكتـب اإلقليمـي لجنـوب شـرق آسـيا أفـادا بأنهمـا يواجهـان 
صعوبات في جمع البيانات وتصـنيفها وتحليلهـا وترجمتهـا. ولكـن بفضـل تضـافر الجهـود، فقـد يتنسـى نشـر التقـارير 

  يالت مفصلة بشأن اإلنصاف في الصحة خالل الثنائية.القطرية األربعة اإلضافية التي تحتوي على بيانات وتحل
  

جهــات شــريكة متعــددة األطــراف وأخــرى ثنائيــة األطــراف لتلبيــة الطلــب  وتستكشــف األمانــة ســبل العمــل مــع  -٤٨
  وما بعده.  ٢٠١٣الالزم لبناء القدرات في عام  على الدعم

  
وليــة والتــأثير علــى تعزيــز بيئــة أصــح وتكثيــف أنشــطة الوقايــة األ : ٨الغــرض االســتراتيجي 

السياسات العمومية في كل القطاعات مـن أجـل معالجـة األسـباب الجذريـة لألخطـار البيئيـة 
  المحدقة بالصحة

  
الجهـود علـى الصـعيدين العـالمي واإلقليمـي لمواجهـة المحـددات البيئيـة والمهنيـة للصـحة، كمـا  تواصل بذل  -٤٩

تواصــلت األعمــال التنظيميــة بشــأن المخــاطر البيئيــة التــي تحــدق بالصــحة العموميــة. وتســتخدم البلــدان والمنظمــات 
مــراض علــى نطــاق واســع لــدعم الدوليــة، بمــا فيهــا منظمــة الصــحة العالميــة، البيانــات الخاصــة بالعــبء العــالمي لأل

المعّدة لتحسين الصـحة مـن خـالل االضـطالع بأعمـال محـددة األهـداف. ولقـد تحققـت  السياسات وتحديد األولويات
تمكـــن أكثـــر مـــن مليـــاري  ١٩٩٠الغايـــات الخاصـــة بالميـــاه واإلصـــحاح فـــي األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة؛ ومنـــذ عـــام 

مبـــادئ منظمـــة الصـــحة اإلصـــدار الرابـــع مـــن  شـــرب. واليـــزالشـــخص مـــن الحصـــول علـــى مصـــادر محســـنة لميـــاه ال
دوليــًا إلعـداد السياســات واللــوائح. وأظهـر مســح أجــري  مرجعــاً  يمثـل العالميـة التوجيهيــة الخاصــة بجـودة ميــاه الشــرب
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دولة عضـوًا مسـتجيبة يسـتخدم المبـادئ التوجيهيـة. وأوضـح مسـح آخـر  ٤٢من  ٪٧٣أن ما نسبته  ٢٠١١في عام 
، لديـه الكبـرى بلدًا مستجيبًا، وخاصة في أفريقيا جنـوب الصـحراء ٤٦من  ٪٧٢أن ما نسبته  ٢٠١٢ أجري في عام

  ١سياسات وطنية بشأن معالجة المياه وتخزينها بطريقة مأمونة لدى األسر المعيشية.
  

رة األثـر بشأن إتاحة الطاقة وملوثات الهواء القصي جديدة عالمية مبادرات ولقد أضحت المنظمة شريكًا في  -٥٠
ومواقــد الطهــي النظيفــة. وأعــدت المنظمــة اســتراتيجية لتعزيــز مشــاركة قطــاع الصــحة فــي تنفيــذ الــنهج االســتراتيجي 
لـــــإلدارة الدوليـــــة للمـــــواد الكيميائيـــــة، وقـــــد اعتمـــــد المـــــؤتمر الـــــدولي إلدارة المـــــواد الكيميائيـــــة هـــــذه االســـــتراتيجية فـــــي 

  .٢٠١٢سبتمبر  أيلول/
  

) في شتى أرجـاء العـالم بـدعم ٢٦-٦٠ج ص عر صحة العمال: خطة عمل عالمية (القرار واستمر تنفيذ القرا -٥١
  ٢من شبكة المنظمة العالمية من المراكز المتعاونة في مجال الصحة المهنية.

  
، اســـتهلت المنظمـــة تقييمـــًا رســـميًا ٢٠١١مـــارس  وعقـــب حادثـــة فوكوشـــيما النوويـــة التـــي وقعـــت فـــي أذار/  -٥٢

صـحة للوقـوف علـى عواقـب الحادثـة، مبتدئـة بتقـدير أولـي للجرعـة اإلشـعاعية للسـكان عمومـًا، للمخاطر المحدقة بال
شـبكة األمـم المتحـدة . وشاركت المنظمة في األنشطة التي تضـطلع بهـا ٢٠١٢مايو  وقد نشر هذا التقييم في أيار/

لألمـم المتحـدة. وقـدمت المنظمـة الـدعم وفـي مبـادرة الطاقـة المسـتدامة للجميـع التابعـة لألمـين العـام  المعنية بالطاقـة
التقنــي إلــى البلــدان فــي مجــال التــدخالت للتصــدي للمســائل الصــحية المتعلقــة بجــودة الهــواء، كمــا قــدمت الــدعم إلــى 

  الدول األعضاء في مجال التكيف مع تغير المناخ، مع التركيز خاصة على تعزيز النظم الصحية.
  

 .٢٠١٣-٢٠١٢النتــائج المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة الســت جميعــًا "كمــا هــو مخطــط" للســنتين  وتســير  -٥٣
الالزمـة  من البلدان إلى عدم قدرته على الوفـاء بالحـد األدنـى مـن القـدرات األساسـية ٪٤٠ومع ذلك أشار أكثر من 

ام فـــي إقليمـــي أفريقيـــا وشـــرق ) فـــي مجـــال المـــواد الكيميائيـــة (ترتفـــع األرقـــ٢٠٠٥بموجـــب اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (
المتوسط عما سواهما). وسعيًا إلى تقديم الدعم الالزم لبناء القدرات، سيزداد البحث عـن مـوارد إضـافية للتمويـل فـي 

دون قيــام  ٢٠١٢أكتــوبر  منــذ تشــرين األول/فقــد حالــت القيــود المفروضــة علــى المــوارد  . وفــي الواقــع٢٠١٣عــام 
د الكيميائيـــة. وســـتعزز المنظمـــة لشـــؤون الـــنهج االســـتراتيجي لـــإلدارة الدوليـــة للمـــوا المنظمـــة بتزويـــد األمانـــة بموظـــف

التحـالف بغية إشراك شركاء جدد في الميدان خالل ما تبقى مـن الثنائيـة، وذلـك مـثًال مـن خـالل  تبذله من جهود ما
، الطــالءالرصــاص فــي  للــتخلص مــن برنــامج األمــم المتحــدة للبيئــةو  العــالمي المشــترك بــين منظمــة الصــحة العالميــة

  مخاطر المواد الكيميائية. نشاء شبكة تابعة للمنظمة لتقييمإ وأنشطة دعم تنفيذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، و 
  

سوى تمويل محدود لجمع البيانات عن عبء األمـراض فـي مجـال الصـحة  ٢٠١٣وال ُيتاح حاليًا في عام   -٥٤
در جديـدة لتيسـير تحـديث األرقـام. واسـتجابة لعـدد الطلبـات المتزايـد مـن إيجـاد مصـا العمومية والبيئة، وسُيسعى إلـى

البلدان للحصول على الدعم التقنـي، ستواصـل المنظمـة رسـم األنشـطة فيمـا يتصـل بإتاحـة الطاقـة، وملوثـات الهـواء 
  القصيرة األثر ومواقد الطهي النظيفة، وستسعى أيضًا إلى توفير الموارد المالية الالزمة.

  
  
  

                                                           
 ، الفرع طاء.٦٦/٧انظر الوثيقة ج    ١

 ، الفرع ياء.٦٦/٢٧انظر الوثيقة ج    ٢
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تحسين التغذية والسالمة واألمـن الغـذائيين طـوال العمـر بمـا يـدعم : ٩الغرض االستراتيجي 
  الصحة العمومية والتنمية المستدامة

  
تقديرات المنظمة إلى أن األمراض المسببة لإلسهال المنقولة باألغذية والمياه تتسبب في مقتـل زهـاء  تشير  -٥٥
فل. وتتسبب األغذية التكميلية والميـاه فيمـا يبلـغ خمـس نوبـات إصـابة مليون ط ١,٩مليون نسمة سنويًا، منهم  ٢,٢

باإلســهال لكــل طفــل ســنويًا فــي اإلقلــيم األفريقــي. وتســهم كــذلك األغذيــة الملوثــة فــي عــبء األمــراض غيــر الســارية، 
  عة. بالصحة اإلنجابية ونظام المنا وخاصة السرطان وأمراض القلب الوعائية، ويمكنها أيضًا أن تلحق الضرر

  
واعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة فــي دورتهــا الخامســة والســتين خطــة تنفيــذ شــاملة بشــأن تغذيــة األمهــات   -٥٦

والرضع وصغار األطفال، وهي تحتوي على مجموعة واضحة من اإلجراءات ذات األولوية التـي يتعـين أن تتخـذها 
ة ست أولويـات عالميـة فـي مجـال التغذيـة يتعـين األمانة والدول األعضاء والجهات الفاعلة اإلنمائية. وحددت الخط

، ويمكن وصفها عمومًا على النحو التالي: أنها تخفض من معدالت التقزم والهزال لدى ٢٠٢٥بحلول عام  تحقيقها
األطفــال دون ســن الخامســة، وتحــول فــي الوقــت نفســه دون انتشــار وبــاء فــرط الــوزن لــدى األطفــال؛ وتخفــض مــن 

قــر الــدم فــي ســن اإلنجــاب وانخفــاض الــوزن عنــد المــيالد؛ وتزيــد مــن الرضــاعة الطبيعيــة معــدالت إصــابة النســاء بف
ونظرت اللجنة اإلقليمية لغرب المحـيط الهـادئ فـي دورتهـا الثالثـة والسـتين فـي أفضـل طريقـة لإلسـراع فـي  ١حصرًا.

  ا إعداد خطط عمل قطرية.بوسائل منه إحراز التقدم نحو تحقيق األهداف العالمية المتعلقة بالتغذية في اإلقليم،
  

ن أهمية اتباع نظام غذائي صحي لهي أيضًا في صـميم خطـة العمـل الجديـدة الخاصـة بـاألمراض غيـر إ و   -٥٧
الســارية التــي ستناقشــها جمعيــة الصــحة العالميــة فــي دورتهــا السادســة والســتين. وأعــدت مســودة خطــة عمــل بشــأن 

ث العديــد مــن البلــدان اســتراتيجياته وخطــط عملــه الوطنيــة فــي لإلقلــيم األوروبــي. وحــد ٢٠٢٠-٢٠١٣التغذيــة للفتــرة 
مجـــال التغذيـــة لمواجهـــة نقـــص التغذيـــة وفـــرط الـــوزن. وأعـــدت مبـــادئ توجيهيـــة جديـــدة بشـــأن التكملـــة بالفيتامينـــات 
 والمعــادن وبشــأن معالجــة ســوء التغذيــة. واســتنادًا إلــى المشــورة العلميــة التــي تقــدمها منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم

معيـار دولـي للسـالمة  ٤٠٠استنبطت هيئة الدسـتور الغـذائي مـا يزيـد علـى  المتحدة (الفاو) باالشتراك مع المنظمة،
برنـــامج المعـــايير الغذائيـــة المشـــترك بـــين الفـــاو  وكـــذلك إرشـــادات تقـــوم مقـــام األســـاس الـــذي يرتكـــز إليـــه الغذائيـــة،
  والمنظمة.

  
). ٢٠١٢بلــدًا (خمســة بلــدان جديــدة فــي عــام  ١١٥أكثــر مــن مــدت معــايير المنظمــة لنمــو الطفــل فــي واعتُ   -٥٨

بلـدًا ولزيـادة التـدخالت التـي تسـتهدف النسـاء  ١١هلت مبادرات لتعزيز ترصد التغذيـة فـي وفي اإلقليم األفريقي، استُ 
بيـة قيمـت شـراكة مـع المفوضـية األورو ززت مبادرة ترصد السمنة لـدى األطفـال وأُ واألطفال. وفي اإلقليم األوروبي عُ 

إلعداد نظام معلومات يغطي مواضـيع التغذيـة والنشـاط البـدني والسـمنة. وأخـذت عـدة أقـاليم تواجـه مخـاطر التغذيـة 
التـــي قـــد تتســـبب فـــي اإلصـــابة بـــاألمراض غيـــر الســـارية: تخفـــيض المـــدخول مـــن الملـــح والـــدهون فـــي إقلـــيم شـــرق 

األطفــال وتخفــيض المــدخول مــن الملــح فــي المتوســط؛ وتحســين الوجبــات المدرســية، ومراقبــة تســويق األغذيــة إلــى 
اإلقليم األوروبي. وفي إقليم األمريكتين أخذت خمسة بلدان ترصد االمتثال للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن 

ـــ ـــدول األعضـــاء فـــي اســـتعراض األم، ولـــدى المكســـيك اآلن سياســـة بشـــأن الرضـــاعة الطبيعيـــة. وُق ـــدعم إلـــى ال دم ال
 لسالمة الغذائية وفي بناء القدرة علـى إدارة أحـداث السـالمة الغذائيـة وصـيانة هـذه القـدرة علـىتشريعاتها في مجال ا

). وتضـــم اآلن الشــبكة الدوليـــة للســلطات المســـؤولة عــن ســـالمة ٢٠٠٥نحــو مــا تقتضـــيه اللــوائح الصـــحية الدوليــة (
الــدول األعضــاء مــن أجــل  دولــة عضــوًا. وتتواصــل المجموعــات اإلقليميــة والمجموعــات المهتمــة مــع ١٧٨األغذيــة 

  تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات المتبعة والمشاكل المطروحة من خالل منصة على اإلنترنت.

 .٢ والملحق ٦-٦٥ج ص عالقرار ، ١/ سجالت/٦٥/٢٠١٢ج ص عانظر الوثيقة     ١                                                           
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ولقــد تحولــت أنمــاط الــنظم الغذائيــة العالميــة نحــو الزيــادة فــي االســتهالك غيــر الصــحي للــدهون المشــبعة   -٥٩
 بيــؤثر فــي شــريحة كبيــرة مــن ســكان العــالم نتيجــة لتذبــذواألمــالح والســكر، فــي حــين اليــزال انعــدام األمــن الغــذائي 

األســعار والعوامــل البيئيــة. وقــد انجــذب االنتبــاه علــى الصــعيد العــالمي إلــى تزايــد عــبء األمــراض المتعلقــة بالتغذيــة 
والسالمة الغذائية، إلى جانب سـوء التغذيـة وفـرط الـوزن اآلخـذان فـي االنتشـار سـويًا فـي العديـد مـن البلـدان، إال أن 

منهـا "كمـا هـو  تسـير خمـس ئج السـت المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـةالموارد المناسـبة لـم تـتح دائمـًا. ومـن بـين النتـا
(األمـراض المنقولـة  ٥-٩هـي النتيجـة  ،"تواجـه مخـاطر"مخطط"، وهناك نتيجة واحدة متوقعة على صعيد المنظمـة 

كتين بأنهمـا بالغذاء واألخطار المتعلقة باألغذية والوقاية منها ومكافحتها). وأبلغ المكتبان اإلقليميان ألفريقيـا واألمـري
  قد ال يستطيعا تقديم الدعم التقني الالزم إلعداد سياسات وبرامج في مجال السالمة الغذائية.

  
وســتركز المنظمـــة فــي النصـــف الثــاني مـــن الثنائيـــة علــى خطـــة التنفيــذ الشـــاملة الخاصــة بتغذيـــة األمهـــات   -٦٠

فــض مــن معــدالت التقــزم والهــزال والرضــع وصــغار األطفــال، عــن طريــق دعــم الــدول األعضــاء فــي وضــع بــرامج تخ
وٕاصابة النساء بفقر الدم، وبتخفيض معدالت انتشار فرط الوزن بين األطفال الذي قد بلغ معدالت وبائية. وٕاضـافة 

علـى الصـعيد العـالمي وزيـادة  إلى ذلك ستعزز المنظمـة الـنظم الوطنيـة للسـالمة الغذائيـة مـن خـالل توحيـد المعـايير
  التعاون بين القطاعات.

  
تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانب تصريف : ١٠الغرض االستراتيجي 

  الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة، باالعتماد على البّينات والبحوث الموثوقة والميّسرة
  
  

تغطية يتناول هذا الغرض االستراتيجي القيود التي تواجهها البلدان في مساعيها للمضي قدمًا في تحقيق ال  -٦١
الصــحية الشــاملة، مثــل تــأثر التمويــل فــي البلــدان بــالتراجع االقتصــادي الطويــل واالفتقــار إلــى االســتثمار فــي البنيــة 
التحتيــة الصــحية، وازدحــام ســاحة الصــحة العموميــة التــي تعــد مــع ذلــك مشــتتة والتــي ال تعمــل دائمــًا بالتماشــي مــع 

دعـــم البلـــدان فـــي تنـــاول المســـائل المتعلقـــة بمـــا يلـــي: تـــوافر أولويـــات فـــرادى البلـــدان. وتركـــز أعمـــال المنظمـــة علـــى 
الخـــدمات الصـــحية ونوعيتهـــا وتنظيمهـــا؛ وتـــوافر القـــوى العاملـــة الصـــحية وتوزيعهـــا ونوعيتهـــا وأداؤهـــا؛ والمعلومـــات 

المســــندة بالبّينــــات فــــي الوقــــت المناســــب، بمــــا فــــي ذلــــك الصــــحة اإللكترونيــــة؛  الالزمــــة التخــــاذ القــــرارات والبحــــوث
اتيجيات التمويــل الصــحي لتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة؛ وتصــريف الشــؤون والتنظــيم فــي قطــاع الصــحة واســتر 

ككـــل؛ والحـــوار السياســـي حـــول الخطـــط واالســـتراتيجيات الوطنيـــة فـــي مجـــال الصـــحة، الـــذي يـــربط جميـــع العناصـــر 
 ٢٠١٢ليــــة. وفــــي عــــام الشــــراكة الصــــحية الدو ببعضــــها الــــبعض؛ والتنســــيق بــــين الجهــــات المانحــــة باالرتبــــاط مــــع 

بلــدًا وبــذلت جهــود كبــرى لــدعم  ٤٣و حــدثت فــي أاسُتعرضــت االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة فــي مجــال الصــحة 
بلـدًا آليـات للتنسـيق بـين الجهـات المانحـة لتعزيـز الخطـط  ٣١البلدان عبر النظام الصحي برمته. وأقام ما مجموعه 

بلــدًا الــدعم التقنــي والسياســي مــن  ٨٠بلــدًا أطــره التشــريعية والتنظيميــة؛ وتلقــى  ٢٩واالســتراتيجيات الوطنيــة؛ وحــّدث 
فـي تنفيـذ نمـاذج تقـديم الخـدمات تقـدمًا بلـدًا  ٤٣مويل الصحي في مجـال التغطيـة الصـحية الشـاملة؛ وأحـرز أجل الت

بلـــدًا تحســـينات علـــى عمليـــة اســـتكمال نظـــم المعلومـــات  ٥٥باالســـتناد إلـــى نهـــج الرعايـــة الصـــحية األوليـــة؛ وأدخـــل 
يتضـــح ذلـــك فـــي تحســـن اإلبـــالغ عـــن  كمـــا الصـــحية وتـــوافر المعلومـــات العاليـــة الجـــودة فيهـــا فـــي الوقـــت المناســـب،

بلــدًا أطـــرًا وخــرائط طريـــق للمســـاءلة  ٥٦البيانــات الصـــحية وتوثيــق عـــرى المرتســمات القطريـــة اإلحصــائية؛ ووضـــع 
  كمتابعة لتوصيات اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل. 

  
حرز تقدم في تدريب العـاملين الصـحيين واسـتبقائهم وفـي تنـاول مسـائل التوزيـع والتوليـف بـين المهـارات. وأُ   -٦٢

بلـدًا  ٥٢بلـدًا مـن أصـل  ٣٢بلدًا في جميع األقـاليم مـن القـوى العاملـة الصـحية لديـه، واسـتهل  ٢٢وزاد ما مجموعه 
قواعــــد الممارســــة الخاصــــة بتوظيــــف العــــاملين قــــدمت التقــــارير تنفيــــذ المدونــــة العالميــــة لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة ل
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توسـيع نطـاق تنفيـذ المدونـة مـن خـالل إدماجهـا فـي  الصحيين على الصعيد الدولي. ومع ذلك اليزال من الضروري
وتواظب البلـدان علـى توسـيع نطـاق  ١منصات المعلومات، مثل المراصد اإلقليمية والوطنية للقوى العاملة الصحية.

المعلومـــات واالتصــاالت فــي الـــنظم الصــحية، مـــع التركيــز خصوصــًا علـــى مختلــف جوانـــب  اســتخدامها لتكنولوجيــا
الصحة اإللكترونية، بما فيها السجالت اإللكترونية الطبية والتطبيـب عـن ُبعـد والـتعلم اإللكترونـي. وطـرأت تطـورات 

رنــت فــي بلــوغ األغــراض علــى مجــاالت الصــحة المتنقلــة والتطبيــب عــن ُبعــد واالســتعانة باإلنت أساســية فــي البلــدان
بلـدًا أعـدت سياسـات واسـتراتيجيات وأطـرًا  ٨٠ُدشِّنت واجهة معرفية تضـم قائمـة بأسـماء  ٢٠١٢الصحية. وفي عام 

تنظيمية في مجال الصحة اإللكترونية، فضـًال عـن اسـتراتيجيات إلدارة المعـارف. وُوسِّـع نطـاق إتاحـة األدبيـات فـي 
الشـبكة الدوليـة الصـحية لتيسـير الوصـول إلـى نتـائج البحـوث الصـحية درة مجالي الطب الحيوي والصحة بفضل مبا

)HINARI،(  بلدًا أفريقيـًا. وتـم التوصـل إلـى اتفـاق مـع الشـركاء مـن دور النشـر  ٤١بما يشمل إتاحتها لبلدان عددها
رامج مبـادرة كتاب على اإلنترنت في البلدان التي يطبق فيها برنامج فاعل من بـ ١٢ ٠٠٠من أجل إتاحة أكثر من 

الدراســـة االستقصـــائية الثانيـــة الشـــبكة الدوليـــة الصـــحية لتيســـير الوصـــول إلـــى نتـــائج البحـــوث الصـــحية. واســـُتكملت 
بلـــدًا ونشـــرت ســـتة تقـــارير. واشـــتركت المنظمـــة مـــع االتحـــاد  ١١٤الشـــاملة المتعلقـــة بالصـــحة اإللكترونيـــة بمشـــاركة 

ـــدولي لالتصـــاالت فـــي اســـتكمال مجموعـــة أدوات اســـترا تيجية فـــي مجـــال الصـــحة اإللكترونيـــة وتدشـــينها. وأنشـــئ ال
فتـــرة الشـــراكة بـــين  ٢٠٢٠المنتـــدى المعنـــي بتوحيـــد البيانـــات الصـــحية وٕامكانيـــة التشـــغيل البينـــي ومـــدِّدت حتـــى عـــام 

  ٢الشبكة الدولية الصحية لتيسير الوصول إلى نتائج البحوث الصحية.القطاعين العام والخاص في إطار 
  

المنظمة ككل. وفـي عـام  لى نطاقعالنتائج المتوقعة على صعيد المنظمة "كما هو مخطط" وتسير جميع   -٦٣
الـدعم و ستلبي األمانة العدد المتزايد من الطلبات المقدمة من الـدول األعضـاء للحصـول علـى الـدعم التقنـي  ٢٠١٣

د الـــالزم والـــزخم الُمولّــ ٢٠١٠التقريــر الخـــاص بالصــحة فـــي العــالم ، وذلــك جزئيـــًا بفضــل نشـــر الخــاص بالسياســـات
فـــــي المقــــــام األول إلقامـــــة الحـــــوار السياســـــي بشــــــأن  لتحقيـــــق التغطيـــــة الصـــــحية الشــــــاملة. وزاد التمويـــــل المتلقـــــى

االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة فــي مجــال الصــحة، وتمويــل التغطيــة الصــحية الشــاملة، وأنشــطة المتابعــة المتعلقــة 
الطفل، بما فـي ذلـك العمـل المنجـز بشـأن نظـم المعلومـات باللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة و 

علـى اسـتعراض عناصـر  تعكـف فـي الوقـت الـراهن والورقات القطرية والنفقات الخاصة بالمتابعة. على أن المنظمـة
  الغرض االستراتيجي التي ال تحظى بالتمويل الكافي، مثل سالمة المرضى.

  
طة المتعلقة بالبحوث في مجال سالمة المرضى وبرامج المنح ، سيزيد التركيز على األنش٢٠١٣وفي عام   -٦٤

التحـديات العالميـة التـي حـددتها المنظمـة والتـي تواجـه سـالمة المرضـى. وفـي الصغيرة والتحديان األول والثاني من 
 ٢٠١٣المقـــر الرئيســـي أعيـــد تنظـــيم جميـــع عناصـــر النظـــام الصـــحي للســـماح بمواصـــلة تحديـــد األولويـــات فـــي عـــام 

  مردودية عالية . ولتحقيق
  

ضمان تحسـين إتاحـة المنتجـات والتكنولوجيـات الطبيـة وجودتهـا : ١١الغرض االستراتيجي 
  واستخدامها

  
تصرف الدول األعضاء زهاء نصف النفقات اإلجمالية على المنتجات الطبية، ومع ذلك يموت الناس في   -٦٥

كــل يــوم نتيجــة نقــص الســلع الصــحية المضــمونة الجــودة بســبب ارتفــاع األســعار وعــدم قــدرتهم علــى الســداد وغيــاب 
نفـاذ. ويتمتـع العديـد مـن البلـدان الحماية االجتماعية وعدم نجاعة إدارة المعروض وضـعف الـنظم القانونيـة ونظـم اإل

بقــدرة محــدودة علــى البحــث والتطــوير واالبتكــار، مــا يعرقــل مواصــلة التقــدم فــي مواجهــة األمــراض. وتقــوم المنظمــة 
                                                           

 .٦٦/٢٥انظر الوثيقة ج    ١

 .٦٦/٢٦انظر الوثيقة ج    ٢
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بتنسيق الجهود من أجل تعزيز تمويل أنشطة البحث والتطوير وتنسيقها من أجل تلبية االحتياجات الصحية للبلدان 
 ٢٠١٢فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل فــي عــام إمكانيــة دارســة االقتــراح الــذي قدمــه  الناميــة. وتتقصــى المنظمــة

  بإنشاء مرصد لتحسين رصد وتحليل المعلومات المجمعة عن البحث والتطوير في مجال الصحة.
  

ساسـيًا ويعد تحسين إتاحة األدوية األساسية والمنتجات الطبية الميسورة التكلفـة والمضـمونة الجـودة شـرطًا أ  -٦٦
حاســمة مــن أجــل تحســين الرعايــة الصــحية  لتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، التــي ُينظــر إليهــا بــإطراد علــى أنهــا

هدف موّحد لتطوير النظام الصحي. وتواصل المنظمة تقديم الدعم إلى البلدان في إعداد أو تحـديث  المقدمة، وأنها
ية وفي تكييفها مع األولويات والسياقات الوطنية، مع مراعـاة السياسات الخاصة باألدوية وغيرها من المنتجات الطب

التوجهــات العالميــة فــي السياســات والبحــوث. ومــن المرتقــب نشــر المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بتحســين السياســات 
كتيــب الوصــفات النمــوذجي للمنظمــة، وهــو الــدليل الوطنيــة الخاصــة بتســعير األدويــة مــن خــالل سالســل الطلــب، و 

ن كيفية استخدام األدوية الواردة في قائمة المنظمة النموذجية لألدويـة األساسـية اسـتخدامًا ناجعـًا، متـاح المرجعي ع
عـد كتيـب الوصـفات الـوطني فـي الهنـد كتطبيـق تكييفه بمـا يلبـي فـرادى احتياجاتهـا. وقـد أُ  اآلن وتشجع البلدان على

هنــد. ويــزداد أيضــًا االهتمــام اإلقليمــي باختيــار األدويــة بلــدًا باإلضــافة إلــى ال ٥٠للهواتــف المحمولــة ونزلــه أكثــر مــن 
واستخدامها باالسـتناد إلـى البينـات، وتتلقـى قاعـدة بيانـات برنـامج المنظمـة لسـالمة األدويـة أكثـر مـن ثمانيـة ماليـين 

بلـــدًا مرتســـمات قطـــاع الصـــيدلة، وكـــان لمجموعـــة أعمـــال  ١٣٠تقريـــر ســـنويًا عـــن اآلثـــار الدوائيـــة الضـــارة. واعتمـــد 
بلـــدًا.  ٢٠المنظمـــة اآلخـــذة فـــي الزيـــادة بشـــأن تحســـين الشـــفافية الخاصـــة باألدويـــة والحكـــم الســـليم، تـــأثير فـــي زهـــاء 

واجتمعت لجنة الخبراء المعنية باالعتماد على األدوية واستعرضت المواد من أجل إمكانية إعادة جدولتها في إطار 
ملقــاة علــى عــاتق المنظمــة فــي المعاهــدات. وقــد منــع  وهــي مهمــة حاســمة –المعاهــدات الدوليــة لمراقبــة المخــدرات 

  نقص التمويل اللجنة من االجتماع لمدة ست سنوات.
  

ـــدول األعضـــاء بشـــأن المنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/   -٦٧ وعقـــدت آليـــة ال
 ١المنظمــة بوصــفها أمانــة اآلليــة.وعملــت  ٢٠١٢المغشوشــة/ المزيفــة اجتماعهــا األول فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر 

والمواءمـة بـين المعـايير التنظيميـة فيمـا بـين األقـاليم كافـة،  وتعزز المنظمة أيضـًا التعـاون بـين السـلطات التنظيميـة،
وتنسق تنظيم طب األعشاب. وستطلق قريبًا خطة استراتيجية وطنيـة للسـلطات التنظيميـة بشـأن اللقاحـات مـن أجـل 

 ٢٠١٢بلـدًا). وفـي عـام  ٣٥مـت علـى أنهـا عاملـة فـي قدرتها على تنظـيم اللقاحـات (التـي قيِّ  دعم البلدان في تعزيز
مرّكبــًا صــيدالنيًا فعــاًال  ٢١دواًء و ٤٧وســتة لقاحــات و ســائل تشــخيصو صــالحية تســعة  تثبتــت المنظمــة مســبقًا مــن

دراســة إفراديــة ونصــًا  ١٨لألدويــة، منهــا معيــارًا مكتوبــًا وماديــًا  ٣٤وأربعــة مختبــرات لمراقبــة الجــودة. وقــدمت أيضــًا 
مبـادئ توجيهيـة  ةمعـايير كيميائيـة مرجعيـة دوليـة جديـدة. ونشـرت سـت ١٠عامًا لتدرج في دسـتور األدويـة الـدولي، و

جديدة لضمان الجـودة اعتمـدتها لجنـة خبـراء المنظمـة المعنيـة بمواصـفات المستحضـرات الصـيدالنية. وقـدمت لجنـة 
مـادة بيولوجيـة مرجعيـة دوليـة جديـدة أو تعويضـية، وسـتة معـايير كتابيـة أو  ١٩عايرة البيولوجية الخبراء المعنية بالم

اسمًا  ١١٥اسمًا مقترحًا و ١٦٣تعويضية جديدة لضمان جودة اللقاحات وسالمتها وفعاليتها. وزيادة على ذلك أتيح 
  موصى به من األسماء الدولية غير المسجلة الملكية.

  
، وتقليـل اإلهـدار الـراهن فـي أمونـةمأول اجتماع عالمي بشأن تحسـين إتاحـة منتجـات دم  وعقدت المنظمة  -٦٨

البالزما البشرية. وسعيًا إلى تحسين إمكانية التعقب والتيقظ والترصد في مجال زرع األعضاء، ُدشـنت أداتـان همـا: 
). وتحـت ريـادة Notifylibraryمشروع بعنوان "توحيـد مسـميات األعضـاء عالميـًا" وقاعـدة بيانـات مكتبـة اإلخطـارات (

حرز تقدم في تحسين سالمة الحقن من خالل تخفيض عدد حـاالت الحقـن وٕاعـادة الشبكة العالمية لمأمونية الَحقن أُ 
  ٢٠١٠.٢و ٢٠٠٠بين عامي  ٪٨٨استخدام أجهزة الحقن وانخفض عدد حاالت الحقن غير اآلمن بنسبة 

                                                           
 .A/MSM/1/4انظر الوثيقة     ١

 أحدث البيانات المتاحة.    ٢
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النتــائج الــثالث المتوقعــة علـى صــعيد المنظمــة جميعهــا كمــا هـو مخطــط. وســيزيد المكتــب اإلقليمــي  وتسـير  -٦٩
 ١-١١لشرق المتوسط من الجهود التي يبذلها إلحـراز تقـدم فـي تحقيـق النتيجتـين المتـوقعتين علـى صـعيد المنظمـة 

ام المنتجــــات والتكنولوجيــــات اســــتخد( ٣-١١) والمنتجــــات والتكنولوجيــــات الطبيــــة األساســــيةبالسياســــات المتعلقــــة (
). ولقـــد أدت القيـــود الماليـــة الناجمـــة عـــن تخصـــيص األمـــوال ألنشـــطة معينـــة وعـــن االضـــطرابات السياســـية الطبيـــة

الجارية في أغلب بلدان اإلقليم إلى تباطؤ التقدم وحالت دون إجراء التغييرات الضرورية كما كان متوقعًا فـي السـنة 
لمنجز لتحسين إتاحة المنتجات الطبية المضمونة الجـودة وحفـز البحـث واالبتكـار وقـع األولى من الثنائية. وللعمل ا

مباشر علـى جميـع الحصـائل الصـحية االسـتراتيجية األخـرى فـي المنظمـة، وبالتـالي سيتواصـل التعـاون الحثيـث مـع 
  سائر األغراض االستراتيجية.

  
العالميــة للوظــائف األساســية والتعــاون مــع ســتمنح األولويــة إلــى تعزيــز أنشــطة الــدعوى  ٢٠١٣وفــي عــام   -٧٠

البلــدان وتعزيــز التعــاون مــع الســلطات التنظيميــة مــن أجــل إتاحــة منتجــات طبيــة آمنــة ومضــمونة الجــودة وخاضــعة 
لتنظـيم جيـد؛ وتبسـيط بـرامج االختبـار المسـبق للصــالحية. وسـتمنح األولويـة أيضـًا لتحسـين إتاحـة المنتجـات الطبيــة 

ة الشـــاملة؛ وحشـــد المـــوارد مـــن أجـــل أعمـــال المنظمـــة بشـــأن األدويـــة ومعـــايير جـــودة الـــدم لتحقيـــق التغطيـــة الصـــحي
ومنتجــات الــدم وزرع الخاليــا والُنســج واألعضــاء البشــرية؛ والنهــوض باالختيــار واالســتخدام الرشــيدين لألدويــة باتبــاع 

ذلك ستواصل المنظمـة تيسـير ُنهج تقييم التكنولوجيا الصحية؛ ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. وفضًال عن 
مناقشات الدول األعضـاء، ومتابعـة أعمالهـا بشـأن كـل مـن المنتجـات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المـزورة/ المغشوشـة 

  ١التوسيم/ المزيفة وأعمالها المتعلقة بتقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بالبحث والتطوير.
  

ــدعيم : ١٢الغــرض االســتراتيجي  ــز تصــريف الشــؤون وت ــادي وتعزي ــدور القي االضــطالع بال
الشراكة والتعاون مع البلـدان ومنظومـة األمـم المتحـدة وسـائر أصـحاب المصـلحة مـن أجـل 
أداء والية منظمة الصحة العالمية في التقـدم فـي برنـامج العمـل الصـحي العـالمي وفقـًا لمـا 

  هو محدد في برنامج العمل العام الحادي عشر
  

استمر العمل على إصالح البـرامج وتصـريف الشـؤون واإلدارة. واسترشـد برنـامج وضـع  ٢٠١٢خالل عام   -٧١
، وتـــم ٢٠١٢بمســـار قادتـــه الـــدول األعضـــاء فـــي شـــباط/ فبرايـــر  ٢٠١٩-٢٠١٤أولويـــات الصـــحة العالميـــة للفتـــرة 

لتقـدم فـي إصـالح تصـريف التوصل إلى توافق في اآلراء حول المجاالت الرئيسية لعمل المنظمـة. وتواصـل إحـراز ا
وُأقِّــرت أيضــًا معــايير  ٢الشــؤون وأقــّرت الــدول األعضــاء االختصاصــات المنقحــة للجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة.

مواءمة إجراءات ترشيح المـديرين اإلقليميـين واختيـارهم. وتواصـل إحـراز التقـدم فـي العمـل علـى تعزيـز عمليـة اتخـاذ 
المصــلحة. وفــي كــانون  األجهــزة الرئاســية للقــرارات االســتراتيجية وكــذلك العمــل بفعاليــة مــع الشــركاء وســائر أصــحاب

 ٣ة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة فـي دورتهـا االسـتثنائية مسـتقبل تمويـل المنظمـة.، ناقشت لجنـ٢٠١٢األول/ ديسمبر 
واسُتكملت أول مرحلـة مـن التقيـيم  ٢-٦٤ج ص عواعتمدت جمعية الصحة العالمية سياسة التقييم الواردة في القرار 

  ٤عنه. تقارير المستقل لتصريف الشؤون الداخلية وأعدَّت
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فــي تقــديم اإلرشــادات بشــأن تصــريف الشــؤون الداخليــة فــي المنظمــة.  ١العالميــةواســتمر فريــق السياســات   -٧٢
إشــراك الــدول األعضــاء بفعاليــة فــي التحضــير الجتماعــات اللجــان اإلقليميــة وغيرهــا مــن  وعــززت المكاتــب اإلقليميــة

شــراكات االجتماعــات الرفيعــة المســتوى، كمــا عــززت مشــاركتها فــي هــذه االجتماعــات. واســتمر العمــل فــي مجــال ال
 االســـتراتيجية مـــن أجـــل تعزيـــز التعـــاون مـــع مختلـــف الشـــركاء، وبعضـــها تستضـــيفه المنظمـــة أو جهـــات أخـــرى منهـــا

التحــــالف العــــالمي مــــن أجــــل اللقاحــــات واالتحــــاد األوروبــــي والســــل والمالريــــا و  األيــــدز الصــــندوق العــــالمي لمكافحــــة
  ومنظمات األمم المتحدة ووكاالتها.

  
تصــــاالت االســــتراتيجية عــــن طريــــق إجــــراء اســــتطالع آراء عــــالمي ألصــــحاب وتواصــــل العمــــل بشــــأن اال  -٧٣

كثـب بـين  المصلحة ألول مرة. ومن شأن نتـائج االسـتطالع أن توجـه االتصـاالت االسـتراتيجية وتيسـر التعـاون عـن
المســـتقبل. وتواصـــل تعزيـــز االتصـــاالت  المكاتـــب وتضـــع األســـس المرجعيـــة واألهـــداف لقيـــاس التقـــدم المحـــرز فـــي

تراتيجية مـــن خــالل إعـــداد مواقــع إلكترونيـــة بلغــات متعـــددة ونشــر المنتجـــات اإلخباريــة واإلعالميـــة فــي الوقـــت االســ
المناســب. وأحــرز تقــدم فــي تــوفير األدبيــات الصــحية وفــي تحســين إتاحــة مــوارد المعلومــات المحدثــة علــى اإلنترنــت 

ألٌقـــاليم والبلـــدان فـــي مجـــال االتصـــاالت صـــلة صـــقل مهـــارات المـــوظفين فـــي االألقـــاليم. ونظمـــت دورات تدريبيـــة لمو 
  الصحية.

  
رؤسـاء مكاتـب المنظمـة بأسـماء  ززت عملية التعيين باتباع عملية اختيار تنافسية ووضع قائمـة عالميـةوعُ   -٧٤

االستراتيجيات التي تضمن جودة التعاون القطري وزاد استخدامها. تدريجيًا في البلدان واألقاليم والمناطق. وتحسنت 
زيادة عدد مكاتب المنظمة التـي  ٢٠١٢التحليل العالمي الستراتيجيات التعاون القطري الذي أجري في عام وأظهر 

مقارنـة  ٢٠١٢فـي عـام  ٪٩٠المـوارد: بلغـت نسـبتها اإلجماليـة  وتعبئـةتستخدم االستراتيجيات في التخطيط والدعوة 
ـــدة ٢٠١٠فـــي عـــام  ٪٨٠بنســـبة  ـــين مإل. ودشـــنت نهـــوج جدي ـــة فـــي قامـــة الشـــبكات ب تجمـــع كاتـــب المنظمـــة القطري

التي تضم البرازيل واالتحاد الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا  )سمجموعة بريك(مجموعة االقتصادات الناشئة 
من أجل االستجابة بفعاليـة لتنفيـذ التوصـيات الصـادرة عـن وزارات الصـحة الوطنيـة ودعمهـا. وقامـت شـبكة ميكونـغ 
ت لرؤســاء مكاتــب المنظمــة القطريــة المشــتركة بــين إقليمــي جنــوب شــرق آســيا وغــرب المحــيط الهــادئ بعقــد اجتماعــا

وحضــره ممثلــون عــن كمبوديــا والصــين وجمهوريــة الو  ،٢٠١٢مــار فــي شــباط/ فبرايــر نمنتظمــة كــان آخرهــا فــي ميا
الديمقراطيــة الشــعبية وتايلنــد وفييــت نــام. واضــطلعت المكاتــب القطريــة أيضــًا بــدور فعــال فــي فريــق األمــم المتحــدة 

دور  المنظمـة تولّـت جـود المنظمـة فـي البلـدان،عن الدراسة االستقصائية حـول و  ٢٠١٢القطري. وطبقًا لتقرير عام 
لفريــق األمــم المتحــدة القطــري فيمــا  التابعــة رئيس أو الــرئيس المشــارك للمجموعــة المتخصصــة فــي مجــال الصــحةالــ

بلــدًا وٕاقليمــًا ومنطقــة. ويبــين التقريــر ذاتــه أيضــًا أن ثلثــي الوثــائق البرمجيــة الخاصــة بإطــار  ١١٦مــن  ٪٩٠نســبته 
  .محددة شمل اآلن الصحة باعتبارها حصيلةيحدة للمساعدة اإلنمائية عمل األمم المت

  
مـت النتــائج األربــع المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة كلهــا علــى أنهــا تســير "كمــا هــو مخطــط". ومــن شــأن يِّ وقُ   -٧٥

 مثـلالرصد الدوري للوضع التقني والمالي على الصعيد اإلقليمي، وصعيد مركز الميزانية، أن يضمن االستخدام األ
إلى إيجاد موارد إضافية من أجل تنفيذ الغرض االستراتيجي وذلك أساسًا بسـبب التكـاليف  لألموال المتاحة. وُيسعى

  من األنشطة والعمليات المشتركة بين الحكومات فيما يتعلق بتنفيذ برنامج اإلصالح. اإلضافية المتكبدة عن العديد
  

العمــل لرصــد المــوارد المتاحــة وٕادارتهــا واســتخدامها. ومــن ســيلزم االضــطالع بمزيــد مــن  ٢٠١٣وفــي عــام   -٧٦
خــالل التنفيــذ الكامــل لتوصــيات وحــدة التفتــيش المشــتركة ســيقدم الــدعم الــالزم للقيــام بمهمــة التركيــز علــى البلــدان. 

                                                           

 فريق السياسات العالمية مؤلف من المدير العام ونائب المدير العام والمديرين اإلقليميين الستة.    ١
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ليم اإلطار المؤسسي المتجدد الستراتيجيات التعاون القطري وتطبيقـه بالكامـل، سـتنظم األقـا وسعيًا إلى ضمان تنفيذ
  بالتعاون القطري وتعزز استخدامها. منهجيًا وحسن التوقيت وستجدد استراتيجياتها الخاصة استعراضاً 

  
تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمهـا كمنظمـة تتسـم بالمرونـة : ١٣الغرض االستراتيجي 

  وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها بمزيد من الكفاءة والفعالية
  

يشمل البرمجـة والمـوارد  زاد العمل المنجز بشأن مختلف عناصر إصالح المنظمة، والذي ٢٠١٢في عام   -٧٧
يتضــمن اقتراحــات التمويــل فــي المســتقبل وٕاطــارًا منقحــًا لــإلدارة القائمــة علــى النتــائج التــي  البشــرية والتمويــل، لكــي
ومســودة الميزانيــة البرمجيــة  ٢٠١٩-٢٠١٤برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للفتــرة مســّودة اسُترشــد بهــا فــي إعــداد 

درجــت تغييــرات فــي السياســات الخاصــة بــالموارد البشــرية إلتاحــة المزيــد مــن المرونــة فــي إدارة . وأُ ٢٠١٥-٢٠١٤
  القوى العاملة في المنظمة.

  
ام. واســتوفيت مهــل تقــديم التقــارير الماليــة النظاميــة واســتكمل تنفيــذ المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــ  -٧٨

تــنّظم األنشــطة المرتبطــة بســفر المــوظفين والشــؤون  وأدخلــت تحســينات لضــمان نجاعــة تــدابير الرقابــة الداخليــة التــي
 ٢٠١٣الماليــــة والمشــــتريات، وضــــمان إلمــــام المــــوظفين بهــــذه التــــدابير. وفــــي هــــذا الصــــدد ستتواصــــل خــــالل عــــام 

اصــل تنفيــذ تــدابير الرقابــة الداخليــة. وأفضــى نقــل االتصــاالت والتــدريبات بشــأن اإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة وسيتو 
بعـــض الوظـــائف إلـــى مركـــز الخـــدمات العـــالمي فـــي كوااللمبـــور إلـــى تحقيـــق مردوديـــة عاليـــة فـــي وظـــائف األمانـــة 

زت  أنشــطة إضــافية، منهــا المشــتريات والمعاشــات التقاعديــة وٕاجــراءات فــي مركــز الخــدمات العــالمي اإلداريــة، وُعــزِّ
ر الرئيسي فتحققت مردودية عاليـة مـن خـالل زيـادة االهتمـام بتـوفير المصـادر (مـن قبيـل تـوفير منحها. أما في المق

 المصادر في مجالي األمن وٕادارة المباني) واإلدارة وٕاعادة الهيكلة اإلدارية، وجرى ذلك أيضًا في األقاليم. وفي عام
اح المجــال أمــام إبقــاء تــاريخ التنفيــذ فــي أتــ جــرى تحــديث نظــام اإلدارة العــالمي وفقــًا للخطــة الموضــوعة، مــا ٢٠١٢

. ومن ثم ستتخذ األمانة خطوات لتحديد الفرص السانحة في المستقبل لتكييف هذا النظام كي ٢٠١٣  مايو  أيار/ ١
يلبي أية طلبات جديدة. ويجري أيضًا تنفيذ سلسلة من المبادرات العالمية في مجال تكنولوجيـا المعلومـات للحـد مـن 

حســين أمــن وٕانتاجيــة المنظمــة وموظفيهــا، بوســائل منهــا التــآزر العــالمي (إدارة مراكــز العمــل بطريقــة االزدواجيــة ولت
الُمــدارة  )firewallالناريــة ( انالجــدر نموذجيــة) وتوحيــد االتصــاالت، وتوحيــد نظــام البريــد اإللكترونــي وٕايجــاد حلــول ب

  جميع المكاتب وٕانشاء تطبيق مركزي لجرد المخزونات.  بطريقة نموذجية في
  

، وخاصة في اإلقلـيم األفريقـي وٕاقلـيم شـرق ٢٠١٢وأسفر تزايد عدد حاالت الطوارئ في البلدان خالل عام   -٧٩
محدودية التمويل وانخفاض أعداد الموظفين والضـعف اإلداري  المتوسط، عن طرح تحديات تشغيلية. وحالت أيضاً 

  اتب القطرية دون إنجاز األعمال في إطار هذا الغرض االستراتيجي. في بعض المك
  

وتســـــير أربـــــع نتـــــائج مـــــن أصـــــل ســـــت نتـــــائج متوقعـــــة علـــــى صـــــعيد المنظمـــــة "كمـــــا هـــــو مخطـــــط"، أمـــــا   -٨٠
مؤشــر النتيجـــة المتوقعـــة علـــى صـــعيد  ٢٠١٢المتبقيتـــان فإنهمـــا "تواجهـــان مخــاطر". وقُـــّيم فـــي نهايـــة عـــام  االثنتــان

للغايـة) علـى و  تمامـاً  مرنـة طوعيـة مسـاهمات بوصـفها ُصـنفت التـي الطوعية المساهمات قيمة( ٢-٢-١٣المنظمة 
أنــه "يواجــه مخــاطر". وعليــه مــن الضــروري أن يســتمر تســجيل المســاهمات الطوعيــة األساســية بوضــوح علــى هــذا 

ن البلـدان والمناقشـات الـدائرة النحو. ومع ذلك فإن المبلغ اإلجمـالي تـأثر بكـل مـن التراجـع االقتصـادي فـي العديـد مـ
ِبشـــأن إصـــالح المنظمـــة، والســـيما فيمـــا يتعلـــق بتمويـــل المنظمـــة فـــي المســـتقبل. وســـتراجع األمانـــة وضـــع حســـاب 
المساهمات الطوعية األساسية بعد انعقاد جمعية الصحة العالمية السادسة والستين. وأعرب المكتب اإلقليمي لشرق 

ة الموارد واألوضاع الطارئة على البنيـة التحتيـة الخاصـة بتكنولوجيـا المعلومـات محدودي المتوسط عن قلقه إزاء وقع
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إدارة مـــوارد ( ٢-١٣فـــي بعـــض البلـــدان الواقعـــة بـــاإلقليم. وعليـــه فـــإن النتيجتـــين المتـــوقعتين علـــى صـــعيد المنظمـــة 
  قد ُقيِّمتا على أنهما "تواجهان مخاطر". )المنظمة في المعلوماتونظم  تكنولوجيا( ٤-١٣) والمنظمة

  
سيتواصل التركيز أساسًا على المبادرات المرتبطة بالعنصر اإلداري من برنـامج إصـالح  ٢٠١٣وفي عام   -٨١

ـــائج؛ إطـــار إدارة المخـــاطر  وٕاضـــفاء الطـــابع المؤسســـي علـــى المنظمـــة، وهـــو اإلدارة والمســـاءلة القائمتـــان علـــى النت
-٢٠١٤المتعلقــة بــالموارد البشــرية وٕادارتهــا. وستشــمل الميزانيــة البرمجيــة  ظمــة؛ والسياســاتالمؤسســية، وتمويــل المن

تسلسًال هرميًا جديدًا للنتائج. وٕان وافقت جمعية الصحة العالمية على إجراء حوار بشـأن التمويـل مـع الـدول  ٢٠١٥
مـــع  مواءمـــة المـــوارد ل ويكفـــلسيحســـن إدارة الثغـــرات فـــي التمويـــ األعضـــاء والجهـــات المســـاهمة، فـــإن هـــذا الحـــوار

االحتياجات من الميزانيـة. وفـي مجـال المـوارد البشـرية سـتركز األعمـال المنجـزة علـى مـا يلـي: زيـادة المرونـة وتنّقـل 
عناصـــر القـــوى العاملـــة، وتحســـين إطـــار إدارة أداء المنظمـــة وتعزيـــز تنميـــة مهـــارات المـــوظفين بفضـــل نظـــام إداري 

  عالمي للتعلم على اإلنترنت. 
  

  ٢٠١٢نهاية عام حلول نظرة عامة على تنفيذ الميزانية ب
  

 ٣٩٥٩اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة الرابعــة والســتون ميزانيــة برمجيــة قيمتهــا  ٢٠١١فــي أيــار/ مــايو   -٨٢
٪ عـــن مســـتوى الميزانيـــة فـــي الثنائيـــة ١٣، مـــا يمثـــل تخفيضـــًا بنســـبة ٢٠١٣-٢٠١٢مليـــون دوالر أمريكـــي للثنائيـــة 

٢٠١١-٢٠١٠.  
  

، التــي اســتندت إلــى ٢٠١٣-٢٠١٢ويؤكــد اســتعراض منتصــف المــدة الطبيعــة الواقعيــة للميزانيــة البرمجيــة   -٨٣
 ٢٠١٣-٢٠١٢أن تمـول الميزانيـة البرمجيـة عمومـًا مـن المتوقـع و  على مدى الفترة الماليـة.اإلنفاق توقعات الدخل و 

المنظمـــة بســـبب ارتفـــاع مســـتوى التمويـــل مرار عـــدم مواءمـــة التمويـــل علـــى صـــعيد تبالكامـــل، علـــى الـــرغم مـــن اســـ
فرقـة تشكيل  المخصص. واتخذت األمانة تدابير للحد من عدم المواءمة في الفترة المتبقية من الثنائية، بما في ذلك

  .٢٠١٣في عام  ُيزمع تطبيقها سياسة إلدارة المواردب األخذعمل لتعبئة الموارد و 
  

تطبيق تـدابير تـوفير  نتيجة استمرار ٢٠١٣-٢٠١٢نية البرمجية تنفيذ الميزا هناك حاليًا نقص طفيف فيو   -٨٤
الثنائيـــة الحاليـــة (بمـــا فـــي ذلـــك انخفـــاض اإلنفـــاق علـــى  فـــي ٢٠١١-٢٠١٠التكـــاليف التـــي أدرجـــت خـــالل الثنائيـــة 

تخفـيض عـدد المـوظفين ووفـورات الكفـاءة)، وعـن تحفـظ المـديرين فـي اإلنفـاق فـي ظـل المنـاخ  المرتبات النـاجم عـن
الســـائد فـــي الوقـــت الـــراهن. ومـــن المتعـــارف عليـــه أيضـــًا أن معـــدل التنفيـــذ يتســـارع خـــالل الســـنة الثانيـــة مـــن المـــالي 

  الثنائية. 
  
كـانون  ٣١حتـى  ٢٠١٣-٢٠١٢وتوضح الجداول واألشكال التالية كيفيـة تنفيـذ الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة   -٨٥ 

  الرئيسي. زانية والمكتببحسب الغرض االستراتيجي وقطاع المي ٢٠١٢األول/ ديسمبر 
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  التنفيذ المالي حسب الغرض االستراتيجي :٢الجدول 
  )٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١ في(بماليين الدوالرات األمريكية 

  

الغرض 
  االستراتيجي

الميزانية 
المعتمدة 
٢٠١٢ -
٢٠١٣  

األموال   األموال المتاحة
المتاحة 

مئوية كنسبة 
من الميزانية 
  المعتمدة

  اإلنفاق

اإلنفاق 
 كنسبة
من مئوية 

الميزانية 
  المعتمدة

اإلنفاق 
كنسبة 

من مئوية 
األموال 
  المتاحة

االشتراكات 
  المقدرة

المساهمات 
  المجموع  الطوعية

  ٥١  ٤٨  ٦١٤  ٩٣  ١ ١٩٤  ١ ١٢٠  ٧٤  ١ ٢٧٨  ١الغرض 
  ٣٩  ٣٤  ١٨٢  ٨٥  ٤٦٠  ٤١٩  ٤١    ٥٤٠  ٢الغرض 
  ٤٠  ٤٢  ٤٧  ١٠٣  ١١٧  ٧٤  ٤٣  ١١٤  ٣الغرض 
  ٤٠  ٤٥  ٩٨  ١١٣  ٢٤٦  ١٩٣  ٥٣  ٢١٨  ٤الغرض 
  ٥٦  ٣٨  ١٤٤  ٦٨  ٢٥٨  ٢٤٢  ١٦  ٣٨٢  ٥الغرض 
  ٤٤  ٣٧  ٤٥  ٨٣  ١٠١  ٦٧  ٣٤  ١٢٢  ٦الغرض 
  ٤١  ٣٩  ١٧  ٩٦  ٤١  ٢١  ٢٠  ٤٣  ٧الغرض 
  ٤٧  ٤٥  ٣٩  ٩٥  ٨٣  ٥٣  ٣٠  ٨٧  ٨الغرض 
  ٤٣  ٤٩  ٢٧  ١١٤  ٦٣  ٤٢  ٢١  ٥٥  ٩الغرض 
  ٤٠  ٣٩  ١٣٥  ٩٨  ٣٤١  ٢٠٢  ١٣٩  ٣٤٨  ١٠الغرض 
  ٤٦  ٤٥  ٦٢  ٩٨  ١٣٤  ١٠٥  ٢٩  ١٣٧  ١١الغرض 
  ٤٩  ٤٨  ١٢٤  ٩٩  ٢٥٦  ٥٨  ١٩٨  ٢٥٨  ١٢الغرض 
  ٤٩  ٤٢  ١٦٠  ٨٦  ٣٢٥  ١٢٤  ٢٠١  ٣٧٧  أ١٣الغرض 

لم توزع بعد على 
األغــــــــــــــــــــــــراض 

  االستراتيجية

  ٢٠٩  ١٩٣  ١٦          

  ٤٤  ٤٣  ١ ٦٩٤  ٩٧  ٣ ٨٢٨  ٢ ٩١٣  ٩١٥  ٣ ٩٥٩  المجموع
، يـتم تمويـل تكـاليف إضـافية ذات ٢فـي الجـدول المبـّين  ١٣رقم الميزانية البرمجية المعتمـد للغـرض االسـتراتيجي  عالوة على    أ

 انظـر( مكـرراً  ١٣الغـرض االسـتراتيجي إطـار  آلية منفصلة السترداد التكـاليف فـي بواسطة مليون دوالر أمريكي ١٣٨صلة بمبلغ 
"تنفيـذ الميزانيـة البرمجيـة المعنونـة في الوثيقة والمبّينة بمزيد من التفصيل ، ٢٠١٣-٢٠١٢ ، الميزانية البرمجية المقترحة١الملحق 
 وهذه التكاليف عند الطلب).و  باللغة اإلنكليزية فقطوالمتاحة  )HQ/PRP/13.1، استعراض منتصف المدة" (الوثيقة ٢٠١٣-٢٠١٢
لجميع األغراض االستراتيجية والتي تسهم في التمويل من خالل الرسـوم التـي تقتطـع مـن نفقـات المناصـب  ٢في الجدول  مضّمنة

  هذه األغراض االستراتيجية.المنجزة بشأن عمال إلى األ المشغولة السترداد تكاليف الخدمات اإلدارية التي تعزى مباشرة
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      التنفيذ المالي حسب الغرض االستراتيجي : ١الشكل 
  )٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١ في(بماليين الدوالرات األمريكية 

  

  
  
أمريكـــي. مليـــون دوالر  ٣٩٥٩التـــي اعتمـــدتها المنظمـــة  ٢٠١٣-٢٠١٢وتبلـــغ الميزانيـــة البرمجيـــة للثنائيـــة   -٨٦

ـــة عـــام  ـــة  ١بلغـــت األمـــوال المتاحـــة ٢٠١٢وفـــي نهاي ـــذ خـــالل الثنائي مليـــون دوالر  ٣٨٢٨الموزعـــة مـــن أجـــل التنفي
ـــة  ـــرة المالي ـــغ مـــن األمـــوال المرحلـــة مـــن الفت ـــألف هـــذا المبل ، ومـــن االشـــتراكات المقـــدرة ٢٠١١-٢٠١٠أمريكـــي، وت

٪ مـــن الميزانيـــة المعتمـــدة) فـــي عـــام ٤٣ي (مليـــون دوالر أمريكـــ ١٦٩٤والمســـاهمات الطوعيـــة. ونفـــذ مـــا مجموعـــه 
٢٠١٢.٢  

  
ممولة بالقدر نفسه الـذي تمـول بـه سـائر األغـراض، لكـن تمويـل ليست  ٦و ٥و ٢األغراض االستراتيجية و   -٨٧

). وفـي حالـة ٩و ٤و ٣بعض األغـراض االسـتراتيجية يتجـاوز الميزانيـة البرمجيـة المعتمـدة (األغـراض االسـتراتيجية 
كافحة األمراض غير السارية، وهي أولوية ، يعزى ذلك إلى زيادة األموال الواردة في إطار م٣الغرض االستراتيجي 

ينـــدرج تمويـــل إضـــافي للصـــحة اإلنجابيـــة  ٤اســـتراتيجية بالنســـبة إلـــى المنظمـــة. وفـــي إطـــار الغـــرض االســـتراتيجي 
تشـــمل  ٩قطـــاع البـــرامج الخاصـــة والترتيبـــات التعاونيـــة. وفـــي إطـــار الغـــرض االســـتراتيجي والصـــحة النفســـية تحـــت 

  المخصصة لهيئة الدستور الغذائي. افيةاألموال المتاحة األموال اإلض
  
  
  

                                                           

مـن األمـوال المتاحـة) مـن االشـتراكات المقـدرة (باسـتثناء  ٪٢٤مليـون دوالر أمريكـي ( ٩١٥تشمل األموال المتاحة مبلغ     ١
مـن األمـوال  ٪١٣مليون دوالر أمريكي ( ٥٠٠داد االشتراكات) ومبلغ المبالغ التي يتم االحتفاظ بها للطوارئ في حالة عدم س

ومـن رصـيد المسـاهمات الطوعيـة. وتختلـف هـذه المبـالغ عـن  ٢٠١١-٢٠١٠المتاحة) مـن المبـالغ المرحلـة مـن الفتـرة الماليـة 
 .٢٠١٢ل المسجل في عام ، والذي ال يعكس  إال الدخ٢٠١٢عنها في التقرير المالي المراجع لعام  المبّلغإيرادات التشغيل 

حصـــرًا وال يتضــــمن  النفقــــات   ٢٠١٣-٢٠١٢التنفيـــذ: يمثــــل هـــذا المبلــــغ اإلنفـــاق المتعلــــق بنتــــائج الميزانيـــة البرمجيــــة     ٢
 .٢٠١١-٢٠١٠مليون دوالر أمريكي، ولكنه يتعلق بنتائج الميزانية البرمجية  ١٢٥المتكبدة خالل هذه الفترة المالية  بمبلغ 

األموال المتاحة  ٢٠١٣-٢٠١٢الميزانية المعتمدة   اإلنفاق

١ ٤٠٠  

١ ٢٠٠  

١ ٠٠٠  

٨٠٠  

٦٠٠  

٤٠٠  

٢٠٠  

 صفر
  الغرض  الغرض الغرض  الغرض   الغرض  الغرض الغرض  الغرض  الغرض  الغرض  الغرض  الغرض   الغرض 
    ١٣      ١٢      ١١     ١٠      ٩       ٨        ٧       ٦        ٥       ٤       ٣        ٢       ١ 
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  التنفيذ المالي حسب قطاع الميزانية :٣الجدول 
  )٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١(بماليين الدوالرات األمريكية في 

  

  القطاع
الميزانية 
المعتمدة 
٢٠١٢-
٢٠١٣  

األموال   األموال المتاحة
المتاحة 
كنسبة 

من مئوية 
الميزانية 
  المعتمدة

  اإلنفاق

اإلنفاق 
 كنسبة
 مئوية
من 

الميزانية 
  المعتمدة

اإلنفاق 
كنسبة 

من مئوية 
األموال 
  المتاحة

االشتراكات 
  المقدرة

المساهمات 
  المجموع  الطوعية

  ٤١  ٣٩  ١ ٠١٧  ٩٥  ٢ ٤٩٢  ١ ٥٨٢  ٩١٠  ٢ ٦٢٧  البرامج األساسية
البرامج الخاصة 

  ٤٩  ٦٢  ٥٣٩  ١٢٦  ١ ٠٩٤  ١ ٠٩٠  ٤  ٨٦٣  والترتيبات التعاونية

التصدي للفاشيات 
  ٥٧  ٢٩  ١٣٨  ٥١  ٢٤٢  ٢٤١  ١  ٤٦٩  واألزمات

  ٤٤  ٤٣  ١ ٦٩٤  ٩٧  ٣ ٨٢٨  ٢ ٩١٣  ٩١٥  ٣ ٩٥٩  المجموع
  

كانون األول/  ٣١ في(بماليين الدوالرات األمريكية الميزانية  قطاع التنفيذ المالي حسب :٢ الشكل
  )٢٠١٢ديسمبر 

  

  
  
  

األموال المتاحة  ٢٠١٣-٢٠١٢الميزانية المعتمدة   اإلنفاق

البرامج الخاصة  البرامج األساسية
 والترتيبات التعاونية

التصدي للفاشيات 
 واألزمات

٣ ٠٠٠  

٢ ٥٠٠  

٢ ٠٠٠  

١ ٥٠٠  

١ ٠٠٠  

٥٠٠  

 صفر
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مليـون دوالر أمريكـي  ٣٩٥٩وقـدرها  ٢٠١٣-٢٠١٢وتتألف الميزانيـة البرمجيـة المعتمـدة للمنظمـة للثنائيـة   -٨٨
مليــون  ٨٦٣٪ مــن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة)، و٦٦مليــون دوالر أمريكــي للبــرامج األساســية ( ٢٦٢٧مبلــغ مــن 

مليـــون دوالر أمريكـــي  ٤٦٩٪ مـــن الميزانيـــة البرمجيـــة) للبـــرامج الخاصـــة والترتيبـــات التعاونيـــة و٢٢دوالر أمريكـــي (
  ٪ من الميزانية البرمجية) للتصدي للفاشيات واألزمات.١٢(
  

مليــون دوالر أمريكــي  ٢٤٩٢علــى النحــو التــالي: البــرامج األساســية، بمبلــغ  ١المتاحــة األمــوالُيقــّدر مبلــغ و   -٨٩
 ١٠٩٤٪ مــن الميزانيــة البرمجيــة ُتخّصــص للبــرامج األساســية)؛ والبــرامج الخاصــة والترتيبــات التعاونيــة، بمبلــغ ٩٥(

ج الخاصــة والترتيبــات التعاونيــة)؛ والتصــدي ٪ مــن الميزانيــة البرمجيــة تخّصــص للبــرام١٢٦مليــون دوالر أمريكــي (
٪ مــن الميزانيــة المعتمــدة تخّصــص للتصــدي للفاشــيات ٥١مليــون دوالر أمريكــي ( ٢٤٢للفاشــيات واألزمــات، بمبلــغ 

  واألزمات).
  

مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي الميزانيـــة  ١٣٥ويواجـــه حاليـــًا قطـــاع البـــرامج األساســـية ثغـــرة فـــي التمويـــل قـــدرها   -٩٠
المعتمـــدة. بيـــد أن مســـتوى تمويـــل قطـــاع البـــرامج الخاصـــة والترتيبـــات التعاونيـــة يتجـــاوز بالفعـــل الميزانيـــة البرمجيـــة 

. والتزال الزيـادة فـي ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٢٣١البرمجية المعتمدة بمبلغ قدره 
الترتيبــات التعاونيــة تتعلــق أساســًا بالعمــل المنجــز األمــوال المتاحــة فــي الميزانيــة األصــلية لقطــاع البــرامج الخاصــة و 

  بشأن استئصال شلل األطفال. 
  

واألنشطة المنجزة في إطار قطاع التصدي للفاشيات واألزمات تحكمها األحداث الخارجية الوخيمة. وعادة   -٩١
ب هــذا القطــاع عمليــة بموجــ كبيــرة ويصــعب التنبــؤ بهــا، مّمــا يجعــل إعــداد الميزانيــة مــا تكــون المتطلبــات مــن المــوارد

مليــون دوالر أمريكــي، ويبلــغ التمويــل الحــالي  ٤٦٩بمبلــغ  ٢٠١٣-٢٠١٢غيــر أكيــدة. وقــدرت المتطلبــات للثنائيــة 
  مليون دوالر أمريكي. ٢٤٢

  
٪ للبـــرامج الخاصـــة ٦٢٪ مـــن الميزانيـــة البرمجيـــة المعتمـــدة للبـــرامج األساســـية، و٣٩وتبلـــغ نســـبة اإلنفـــاق   -٩٢

  ٪ للتصدي للفاشيات واألزمات.٢٩التعاونية، ووالترتيبات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

المــوارد المتاحــة إلــى بــرامج أساســية للمنظمــة وغيرهــا مــن القطاعــات يعتمــد علــى المعلومــات اإلداريــة وينبغــي  إن تقســيم    ١
 اعتباره توزيعًا تقريبيًا.
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  حسب المكاتب الرئيسيةالتنفيذ المالي  :٤الجدول 
  )٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١(بماليين الدوالرات األمريكية في 

  

  الموقع
الميزانية 
المعتمدة 
٢٠١٢-
٢٠١٣  

األموال   األموال المتاحة
المتاحة 

كنسبة مئوية 
 من الميزانية
  المعتمدة

  اإلنفاق

اإلنفاق 
كنسبة 

مئوية من 
الميزانية 
  المعتمدة

اإلنفاق 
كنسبة 

مئوية من 
األموال 
  المتاحة

االشتراكات 
  المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

  المجموع

  ٥١  ٤٤  ٤٨٣  ٨٦  ٩٣٨  ٧٣٥  ٢٠٣  ١ ٠٩٣  اإلقليم األفريقي
  ٥١  ٣٥  ٦١  ٦٩  ١١٩  ٤١  ٧٨  ١٧٣  إقليم األمريكتين

  ٤٤  ٣٤  ١٣٢  ٧٨  ٢٩٩  ٢٠٢  ٩٧  ٣٨٤  جنوب شرق آسيا إقليم
  ٤٩  ٤٥  ٩٥  ٩١  ١٩٤  ١٣٧  ٥٧  ٢١٣  اإلقليم األوروبي

  ٥١  ٤٥  ٢٤٨  ٨٨  ٤٨٨  ٤٠٢  ٨٦  ٥٥٤  إقليم شرق المتوسط
إقليم غرب المحيط 

  ٤٤  ٤٥  ١١٠  ١٠١  ٢٤٩  ١٧٥  ٧٤  ٢٤٦  الهادئ
  ٤٤  ٤٤  ٥٦٥  ٩٩  ١ ٢٨٧  ٩٨٣  ٣٠٤  ١ ٢٩٦  المقر الرئيسي
على  لم توزع بعد

          ٢٥٤  ٢٣٨  ١٦    المكاتب الرئيسية

  ٤٤  ٤٣  ١ ٦٩٤  ٩٧  ٣ ٨٢٨  ٢ ٩١٣  ٩١٥  ٣ ٩٥٩  المجموع
  
  

كانون األول/ ديسمبر  ٣١ في(بماليين الدوالرات األمريكية  اإلقليمالتنفيذ المالي حسب  : ٣ الشكل
٢٠١٢(  

  

  
  الميزانية المعتمدة

٢٠١٣-٢٠١٢ 
األموال المتاحة   اإلنفاق

  اإلقليم
 األفريقي

  إقليم
 األمريكتين

إقليم جنوب 
 شرق آسيا

اإلقليم 
 األوروبي

إقليم شرق 
 المتوسط

إقليم غرب 
 المحيط الهادئ

  المقر
 الرئيسي
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٪ للمكتــب ٦٩جميــع المكاتــب، تتــراوح نســبة األمــوال المتاحــة مــن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة، بــين  وفــي  -٩٣
٪ مـن المـوارد ٥١٪ و٤٤فيما تتـراوح نسـبة اإلنفـاق بـين  ٪ إلقليم غرب المحيط الهادئ،١٠١اإلقليمي لألمريكتين و

الرئيســـية إلـــى ارتفـــاع نســـبة األمـــوال المتاحـــة. ويعـــزى جزئيـــًا تـــوافر األمـــوال بشـــكل كبيـــر لـــدى عـــدد مـــن المكاتـــب 
المخصصـــة للبـــرامج الخاصـــة والترتيبـــات التعاونيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك استئصـــال شـــلل األطفـــال، وخاصـــة فـــي اإلقلـــيم 

أيضًا توافر األموال هذا قدرًا من النجاح الذي تحققه جهود المنظمة الدؤوبة  األفريقي وٕاقليم شرق المتوسط. ويعكس
االحتياجات تماشيًا مع إضفاء طـابع أكثـر  متاحة في توقيت أنسب وزيادة توجيهها بما يلبيلضمان توزيع الموارد ال

  .٢٠١٣-٢٠١٢واقعية على الميزانية البرمجية 
  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

  اإلحاطة علمًا بالتقرير. جمعية الصحة مدعوة إلى  -٩٤
  
  

=     =     =  


