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  ٦٠/٦ج  الستون  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٧ مايو/ أيار ٨   من جدول األعمال المؤقت ٤-١١البند 

  A60/6    
  
  
  

  :برنامج العمل العام الحادي عشر
  رصد التنفيذ

  
  

  تقرير من األمانة
  
  

  ةـمقدم
  
 وتـم   ١.تنفيذ برنامج العمل العـام    إن أمانة منظمة الصحة العالمية ملتزمة برصد التقدم المحرز في             -١

 وسـتركز   ٢. عملية الرصد، كما تم إعداد إطار بهذا الخـصوص         توجهاالنتهاء من إعداد بعض المبادئ التي       
 تقدير مدى كفاية االستجابات الدولية، وعلـى        في العالم بغية  السائدة في الصحة    عملية الرصد على االتجاهات     

، وتحديـد   مدى الجودة والتوازن في عمل المنظمة     لمية بغية استعراض    الوظائف األساسية لمنظمة الصحة العا    
  .دورها بوضوح

  
  رصد برنامج العمل الصحي العالمي

  
راض غ برنامج العمل الصحي العالمي بواسطة المؤشرات المرتبطة باأل         تنفيذ سيتم تحديد تدابير رصد     -٢

، واألهداف المنشودة والمرامـي     ٢٠١٣-٢٠٠٨  الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل     الواردة في  االستراتيجية
م إعداد تقـارير عـن هـذه        وسيت.  واإلحصاءات الرئيسية التي تعدها المنظمة     المتفق عليها في جمعية الصحة    

  .٢٠١٥االتجاهات بصفة دورية حتى عام 
  
 ومن خـالل هـذه      ٣.وقد نوقشت المؤشرات التي ستستخدم لهذا الغرض مع فريق استشاري خارجي            -٣
 المعطيات المتاحة والتي تشمل القابلية للقياس واإلتاحـة واالتجاهـات           جودةليقات تم تحديد معايير لتقدير      التع

قت مجموعـة   واشـتُ .  الموارد إلى بالنسبة    المترتبة والتنسيق الدولي واالستعراض الجماعي واآلثار     األساسية
 في الخطـة   الواردة اض االستراتيجية  األغر بعض المؤشرات المستمدة من   أساسية من المؤشرات، بما في ذلك       

 جانب عدد من المؤشرات الشاملة، من قبيل متوسط العمر المأمول، والتي            إلىاالستراتيجية المتوسطة األجل،    
وستشمل مجموعة .  الصحية العالميةالتقرير الخاص باإلحصاءاتستتاح بصفة سنوية لجمعية الصحة في إطار 

 في مجال مدخالت النظم الصحية، واإلتاحة والتغطية، وعوامل االختطـار،   المؤشرات األساسية التقدم المحرز   
  ). أدناه١انظر الجدول (والحصائل الصحية 

                                                      
 .٢، الملحق ٥٩/٢٥يقة جالوث   ١
 .٢ إضافة ٥٩/٢٥انظر الوثيقة ج   ٢
 ).٢٠٠٦ديسمبر /  كانون األول١٥-١٤(اللجنة االستشارية المعنية بالرصد الصحي واإلحصاءات الصحية    ٣
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. مي سـيتم تحليلهـا بالتفـصيل سـنوياً         معينة من برنامج العمل الصحي العال       أخرى وهناك مجاالت   -٤
وسـيكون   منظومة األمم المتحدة،  داخلها   عن بختار المجاالت وفقاً آلراء األجهزة الرئاسية واآلراء المعر       وستُ

  . وإضافة القيمة إليها المبادرات القائمةفيالهدف منها هو تحقيق التساوق 
  

  ١الملخص: المؤشرات المتاحة لرصد تنفيذ برنامج العمل الصحي العالمي: ١الجدول 
  

  الحالة الصحية  عوامل االختطار  التغطية/ اإلتاحة  العملية/ المدخالت

 الفـرد علـى     نفاقإإجمالي  
  الصحة

ــاه   ــدادات المي ــة إم إتاح
  واإلصحاح

نقـص  / تقزم األطفـال  
   لدى األطفالالوزن

  متوسط العمر المأمول

ــى  ــر عل ــاق المباش اإلنف
  الصحة واإلنفاق الكارثي

ــع ــثالث : التمني ــة ب التغطي
جرعات من لقـاح الخنـاق      

  والشاهوقوالكزاز 

 البـالغين وفـرط     سمنة
الوزن لدى المـراهقين    

  فالواألط

معدل وفيات البالغين وأسباب    
   البالغينبينالوفاة 

كثافة العـاملين الـصحيين     
األطباء والعـاملون فـي     (

  )القوابل/ مجال التمريض

أخـصائيو  : رعاية األمومـة  
  التوليد المهرة

معــدل الوفيــات دون ســن   استعمال األوقدة الصلبة
الخامسة وأسباب الوفاة فـي     

  مرحلة الطفولة

لجنيــسة تــوافر األدويــة ا
  وأسعارها

استعمال موانع  : تنظيم األسرة 
  الحمل

 الهزال التغذوي المنـشأ   
في حـاالت الطـوارئ     

  واألزمات

معدل الوفـاة فـي حـاالت       
  الطوارئ واألزمات

: األيدز والعـدوى بفيروسـه      
الوقاية من انتقـال فيـروس      

 الطفـل،   إلىاأليدز من األم    
وتوافر المعالجـة باألدويـة     

  لقهقريةلفيروسات الالمضادة 

معدل انتـشار تعـاطي     
  التبغ

العدوى بفيـروس األيـدز،     
: والسل، واالعتالالت النفسية  

/ االنتشار/ معدالت اإلصابة 
  العواقب

معدل نجاح المعالجـة    : السل  
تحــت اإلشــراف المباشــر 

  لمدة قصيرة ة الكيميائيبالمواد

ل علـى   واستعمال الكح 
  نحو ضار

متوســط : عــبء المــرض
تمتـع  العمر المأمول مـع ال    

بالصحة، والمخاطر البيئيـة،   
واألمراض غيـر الـسارية،     

  واالعتالالت النفسية

 تاستعمال الناموسيا : المالريا  
والعالج الوقـائي المتقطـع     

  في األماكن الداخليةوالرش 

    

التغطية العالجية ألمـراض      
الطفولة واألمراض المزمنـة    

  الحادة

    

  
  
  

                                                      
الثروة والمركز  (نوع الجنس: األبعاد الخاصة باإلنصاف التي ستستخدم حسب االقتضاء هي األبعاد التالية  ١

؛ )الفقر واالنتماء العرقي ومستوى التعليم والتهميش (والحالة االجتماعية االقتصادية؛ )عي والمساحة والسناالجتما
 ).األطفال والمراهقون والمسنون (والسن
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  عالميةرصد الوظائف األساسية لمنظمة الصحة ال
  
  :تتمثل غاية رصد الوظائف األساسية للمنظمة فيما يلي  -٥
  

   الثالثةمستوياتها عملها، على االرتقاء بالجودة في من أجل جهوداً دؤوبة المنظمة أن تبذلضمان   •

 الوظـائف تقدير ما إذا كانت موارد المنظمة تستخدم بطريقة تتيح تحقيق التوازن المناسب بـين                 •
  نفذ على نطاقها أم الاألساسية التي ت

 بدورها داخـل    تضطلعا تجاه الدول األعضاء، وعلى أن       الحرص على أن تفي األمانة بالتزاماته       •
  .ومع الشركاء بوجه عاممنظومة األمم المتحدة 

  
  التي تتم  أي(الشاملة  " العمليات التجارية  " يجري تحديد  )١. (وقد جرى التقدم في العمل على مرحلتين        -٦

ويرد فـي   . األساسيةالرئيسية التي يلزم تعزيزها لكي تحقق المنظمة الفعالية في أداء وظائفها            و) جعبر البرام 
دد معـايير جـودة لهـذه       وستح.  القضايا الرئيسية  ملخص لها، كما يرد أدناه عرض لمناقشة بعض        ٢الجدول  

سيتم إنشاء آليـات رصـد      ) ٢. (العمليات كي تتيح التقدير والتحليل المنتظمين، وكي تضمن التحسين المستدام         
وسيتم استعراض  . خاصة بهذه العمليات التجارية بغية تزويد اإلدارة العليا للمنظمة بملخص ألحدث المعلومات           

تـوفر  نظام اإلدارة العالمي وسائر نظم المعلومات وقواعد المعطيات في المنظمة لبحث كيفية تطويعها بحيث               
  .انب سائر المعلومات ذات الصلة باألداء جإلى،  مقاييس رئيسية للجودةللمديرين

  
  ملخص اإلجراءات الشاملة الرئيسية حسب الوظيفة األساسية

  
توفير القيادة فيما يتعلق بالمسائل ذات األهمية الحاسـمة للـصحة والـدخول فـي                 -١

  الشراكات التي تقتضي القيام بأعمال مشتركة
 
 إنشاء نظـام أكثـر هيكليـة إلبـداء          إلىحاجة   في    أن المنظمة  إلىتشير المشاورات المجراة مؤخراً       -٧

 قرارات األجهزة الرئاسية وعمليات التخطيط االستراتيجي، وهي أمور أكثر اتـساماً            إلىالتعليقات، باإلضافة   
 آليات إدارة المنظمات الدولية األخرى والنظر فيومن شأن استعراض عملية اتخاذ القرارات . بالطابع الرسمي
 السبل الكفيلة بزيـادة فعاليـة     سيجري تحري   و ١. الكفاءة في عمل األجهزة الرئاسية     أن يزيدا د  المتسمة بالتعقي 

ويجري وضع سياسة بشأن الشراكات بحيث يمكن أن تـستبق          . ع المجتمع المدني، وقطاع الشركات    التعاون م 
 تسريع العمل الجاري موسيت. المنظمة االنخراط في تشكيل الشراكات القائمة والجديدة نيابة عن الدول األعضاء

وستشارك المنظمة بنشاط في عمليـة اإلصـالح        . طلع بها في المكاتب القطرية    ضمن أجل تعزيز األنشطة الم    
  .الجارية لمنظومة األمم المتحدة

  
 بلورة برنامج أعمال البحوث وحفز توليد المعارف المفيدة وتجسيدها وبثها  -٢

  
يجري، بإرشادات من فريق استشاري خارجي، وضع استراتيجية للبحوث مـن أجـل تعزيـز دور                  -٨

المنظمة التنسيقي في مجال البحوث، وتحسين االستفادة من بينات البحوث في اتخاذ القرارات الكبـرى علـى                 
اصـة بـإدارة     وتم بناء القدرات الخ    ٢.مستوى السياسات، وتحسين إدارة وتنظيم أنشطة البحوث داخل األمانة        

 وستواصـل اللجنـة االستـشارية       ٣.المعارف من أجل تحسين تدفق المعارف ذات الصلة بالصحة في البلدان          
  .المعنية بالبحوث الصحية االضطالع بأنشطة التدقيق وإسداء المشورة الخارجية

                                                      
 .١٢١/٥م تانظر أيضاً الوثيقة    ١
 .٦٠/٢٣انظر الوثيقة ج   ٢
  .EBPBAC5/3انظر أيضاً الوثيقة    ٣
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  اإلجراءات الشاملة الرئيسية التي تتطلب مقاييس الجودة المشتركة: ٢الجدول 
  ملخص: ات ذات الصلةونظم المعلوم

  
توفير القيادة فيما يتعلق بالمسائل ذات األهميـة        
الحاسمة للصحة والدخول في الـشراكات التـي        

  تقتضي القيام بأعمال مشتركة

اتخاذ القرارات في األجهزة الرئاسـية وتحـسين       •
  رصد تنفيذها

  رصد دور المنظمة في الشراكات الصحية  •

 توليـد   بلورة برنامج أعمـال البحـوث وحفـز       
  المعارف المفيدة وتجسيدها وبثها

إنشاء نظام التبليغ المـشترك الخـاص بأنـشطة           •
  المنظمة في مجال البحوث الصحية

وضع اإلجراءات الموحـدة إلجـراء البحـوث          •
  واستعمال نتائجها

  إعداد إرشادات المنظمة التقنية ونشرها  •  تحديد القواعد والمعايير وتعزيز ورصد تنفيذها

  نشورات المنظمة واستعراضهارصد م  •

  إنشاء آليات تأمين المشورة الخارجية  •

  وضع نظم التحديد المسبق لألهلية  •

إتاحة الدعم التقني وحفز التغيير وبنـاء القـدرة         
  المؤسسية المستدامة

  إتاحة واستخدام خطط بناء القدرات الوطنية  •

   البلدانإلىرصد جودة الدعم التقني المقدم   •

اعد المعطيات الخاصة بالخبرات عبـر      إعداد قو   •
  الهيئات والشبكات الصحية الدولية

  النظم المركزية لرصد جودة اإلحصاءات الصحية  •  رصد الوضع الصحي وتقييم االتجاهات الصحية

قاعـدة  " (الرباعيـة الخطـوات   "التقيد بالعمليـة      •
المعطيات، واالستعراض الجمـاعي لألسـاليب،      

  )وافقةوالخبرات الخارجية، والم

توفير المعلومات االستراتيجية الالزمـة التخـاذ       
  القرارات في المنظمة

تجميع المعلومات الخاصة باالتجاهات الـصحية        •
  على المستويين العالمي واإلقليمي

  معلومات األداء التي توفرها األمانة  •

تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر التـي تنتهجهـا          •
  المنظمة واالستمرار فيها
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   تحديد القواعد والمعايير وتعزيز ورصد تنفيذها  -٣
  
 القيام  من الضروري و). التقعيدية(تم إنشاء آلية استعراض من أجل تحسين إعداد اإلرشادات التقييسية             -٩

رها من هذه اآللية، وتحسين رصد مدى االستفادة من إرشادات          ستستفيد األمانة بأ  بالمزيد من العمل لضمان أن      
وتعمل أفرقة الخبراء االستشاريين التابعة للمنظمة بشكل جيد في بعـض المجـاالت، ولكـن مـن                 . المنظمة

 اختيار الخبـراء    فيوستتم إقامة آليات لضمان الشفافية والجودة       . الضروري إخضاعها لالستعراض المستمر   
  . ووعيهم بإجراءات المنظمة وسياساتهامدة واليتهم،الخارجيين وتحديد 

  
  يارات األخالقية وخيارات السياسة العامة المسندة بالبيناتتوضيح الخ  -٤

  
 لكي تنظر فيها في      على النحو المالئم،   من الضروري تزويد الدول األعضاء بخيارات السياسة العامة،         -١٠

البيئـات االجتماعيـة    ويقتضي ذلك أن تجري المنظمة تقديراً لجدوى إرشاداتها في مختلـف            . مختلف البيئات 
ويتطلب هذا المجال إجراء المزيد من المـشاورات        .  والعدالة واألخالقياتة، مع مراعاة المردودية     واالقتصادي

  .داخل المنظمة ومع الشركاء
  

  إتاحة الدعم التقني وحفز التغيير وبناء القدرة المؤسسية المستدامة  -٥
  
تعزيز ل االستراتيجي ملهاعبرنامج ستركز المنظمة على تعزيز المؤسسات والنظم الوطنية وذلك بتنفيذ           -١١

  آليـات  بإنـشاء  القيادة في تكوين فهم مشترك للدعم التقني، وذلـك            زمام  وستتولى المنظمة  ١.النظم الصحية 
، وبتشجيع االستعمال الروتيني للخبرات المحلية والمؤسسات الوطنية في         مشتركة بين الوكاالت للرصد والتقييم    

 مع الهيئات الرئيسية المتعددة األطراف التي تعمل مع الحكومات          لها عم وستعزز المنظمة . برامج الدعم التقني  
سيف وصندوق األمم المتحدة للسكان والبنك الدولي ومصارف التنميـة اإلقليميـة   يفي قطاع الصحة، مثل اليون    

،  المتبعـة  الجيدة وتدعيم شبكات الخبـرات ومواءمـة النهـوج    الممارساتوالمفوضية األوروبية، بغية تحديد     
  . التحالفات القائمة والمبادرات اإلقليميةإلىستناد باال
  

  رصد الوضع الصحي وتقييم االتجاهات الصحية  -٦
  
ستستمر المنظمة في تحسين تطبيق أعلى مقاييس تحديد التقـديرات القابلـة للمقارنـة فيمـا يتعلـق                    -١٢

لية تشاور تفاعليـة وبنـاء       من البلدان من خالل عم     الموافقة على   والحصولاألساسية،  باإلحصاءات الصحية   
وستتولى التدقيق في العمل اللجنة االستشارية الخارجية المعنية بالرصـد الـصحي واإلحـصاءات              . القدرات
 وجـودة  الشبكات القائمة لتحسين حجـم       إلىوستستند المنظمة   .  المدير العام  إلى، التي تقدم تقاريرها     الصحية

ت الصحية، ومعالجة نقص التمويل فـي تقيـيم أداء الـنظم            اإلحصاءات الخاصة بمعدالت الوفاة واإلحصاءا    
  .الصحية

  
  
  
  
  
  

                                                      
 .١٢٠/٣٨م تالوثيقة    ١
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  إعداد المعلومات االستراتيجية لتحسين جودة عمل المنظمة
  
  المديرون علـى   على نحو ال يتيح فحسب أن يحصل      تطوير نظم المعلومات التابعة للمنظمة      سيستمر    -١٣

 يدركوا أن   أيضاً  لهم وإنما يتيح ار نظام اإلدارة العالمي،      في إط  كالتي ستقدم ،  المعلومات الخاصة بأداء البرامج   
  .طلع بها تحت مسؤوليتهمضالتقدم المحرز ومستوى الجودة في األنشطة الشاملة األساسية الم

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  . اإلحاطة علماً بالتقرير الوارد أعالهإلىمعية الصحة مدعوة ج -١٤
  
  
  

=     =     =  


