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  مقدمة 
  
ـــة كـــي يتســـنى إجـــراء   -١ ـــه اللجـــان اإلقليمي ـــة المقترحـــة هـــذه معروضـــة لتنظـــر في ـــة البرمجي إن مســـودة الميزاني

األولويـــات والنتـــائج والمنجـــزات المســـتهدفة المقترحـــة لعمـــل المنظمـــة فـــي مناقشـــة و  البرمجـــي والميزنـــياالســـتعراض 
. وهناك مدخالت وٕارشادات محددة من جانب الدول األعضـاء فيمـا يتعلـق بمجـاالت تركيـز ٢٠١٧-٢٠١٦الثنائية 

التي ، و ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية ومخصصات الميزانية ستوفر المعلومات الالزمة لمواصلة إعداد الميزانية البرمجية 
عندئــــذ ليستعرضــــها المجلــــس التنفيــــذي فــــي دورتــــه السادســــة والثالثــــين بعــــد المائــــة فــــي كــــانون الثــــاني/  ســــُتعرض

علــى  ٢٠١٧-٢٠١٦ســتعرض المســودة النهائيــة للميزانيــة البرمجيــة للفتــرة  ٢٠١٥/ مــايو أيــار. وفــي ٢٠١٥ ينــاير
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين كي تعتمدها. 

  
م إلصـالح المنظمـة، عـفي السياق األ ٢٠١٧-٢٠١٦مسودة الميزانية البرمجية المقترحة للفترة  وقد أعدت  -٢

وضمان اسـتمرارية االنضـباط  ،والهدف منها هو إدراج عملية واضحة لتحديد األولويات البرمجية، وتعزيز المساءلة
  الميزني، وتحديد أدوار ووظائف أوضح على مستويات المنظمة كافة. 

  
في برنامج العمل العام الثاني عشر  ٢٠١٧-٢٠١٦ل نقطة البدء في إعداد الميزانية البرمجية للفترة وتتمث  -٣

، الـــذي يحـــدد التوجـــه االســـتراتيجي العـــام وسلســـلة النتـــائج للمنظمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك األولويـــات ٢٠١٩-٢٠١٤للفتـــرة 
  ثار والحصائل وفئات العمل ومجاالت البرامج.آلالخاصة بالقيادة وا

  
تنبـــع مـــن الميزانيـــة البرمجيـــة المعتمـــدة للفتـــرة  ٢٠١٧-٢٠١٦مســـودة الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة للفتـــرة و   -٤

وتســـتند إليهـــا. وتـــم تحـــديث سلســـلة النتـــائج التـــي تـــربط بـــين عمـــل األمانـــة (المـــدخالت واألنشـــطة  ٢٠١٥-٢٠١٤
آلثـــار)، وذلـــك كـــي تجســـد حالـــة والمخرجـــات) وبـــين التغيـــرات الصـــحية واإلنمائيـــة التـــي تســـهم فيهـــا (الحصـــائل وا

، وتلبيــة لطلبــات الــدول األعضــاء مــن أجــل تخطــيط أقــوى مــن القاعــدة ٢٠١٧-٢٠١٦األولويــات الخاصــة بالثنائيــة 
ُعقـدت مشـاورات مـع البلـدان بهـدف تحديـد عـدد مركـز مـن أولويـات التعـاون التقنـي فـي السـياق الخـاص  ،إلى القمـة
  بكل بلد.

  
ت المســتوى الُقطــري المحــددة مــن القاعــدة إلــى القمــة وبــين االلتزامــات العالميــة وتمــت المواءمــة بــين أولويــا  -٥
دمجــت فــي المخرجــات المقترحــة لكــل مجــال مــن مجــاالت البــرامج. وتمــت عمليــة االســتعراض والــدمج مــن خــالل أُ و 

تيجي شــبكات الفئــات ومجــاالت البــرامج، بمــا يجمــع كــل مســتويات المنظمــة مــن أجــل االتفــاق علــى التوجــه االســترا
والتقني لكل مجال من مجاالت البرامج. وتناول االستعراض العمل الذي يلزم القيام به، مع بحث أي من مستويات 

  المنظمة هو األنسب لتنفيذ العمل وفقًا لألدوار والوظائف الجامعة لمستويات المنظمة الثالثة.
 
المنظمــة فــي المخرجــات المقترحــة وأتاحــت هــذه العمليــة االتفــاق علــى مســاهمة كــل مســتوى مــن مســتويات   -٦

وتجسيدها في المنجزات المستهدفة. وقد تم حساب تكلفة االحتياجات المتوقعة من الموظفين واألنشطة إلنجـاز كـل 
مخرج من المخرجات وتجميعها فيما يتعلق بكـل مجـال برمجـي ومكتـب رئيسـي. ورغـم أن الميزانيـة اإلجماليـة ظلـت 

والر أمريكي، فإن عملية التخطيط من القاعدة إلى القمة وتحديد أدوار ووظـائف مليون د ٤٠٠٠مستقرة عند حوالي 
  مستويات المنظمة الثالثة بمزيد من الدقة قد أسفرا عن بعض التغيير في التركيز والنهج.
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وفضـــًال عـــن ذلـــك، يجـــري مواصـــلة العمـــل مـــن أجـــل تجســـيد اآلثـــار علـــى البـــرامج والميزانيـــة التـــي تترتـــب   -٧
والســيما تلــك التــي تتعلــق بتعزيــز الــُنظم التنظيميــة للمنتجــات  -القــرارات الصــادرة مــؤخرًا عــن جمعيــة الصــحة  علــى

علـى نحـو كـاٍف، نظـرًا ألن األنشـطة اإلضـافية المعنيـة  - ١مقاومـة مضـادات الميكروبـاتالطبية، والتهاب الكبـد، و 
  تبرمج بالكامل على صعيد مستويات المنظمة الثالثة. لم
  
ًال عــن ذلــك، يســتمر العمــل علــى الصــعيد الُقطــري مــن أجــل تحديــد أولويــات التخطــيط مــن القاعــدة وفضــ  -٨

بــاألثر. وسيســفر ذلــك عــن  الغايــات الخاصــةو القمــة بمزيــد مــن الدقــة وضــمان مواءمتهــا مــع الحصــائل العالميــة  إلــى
دة الميزانيــة مجموعــة محدَّثــة مــن البيانــات األساســية والغايــات الخاصــة بمؤشــرات المخرجــات الســتخد امها فــي مســوَّ

 مقاومـة مضـادات الميكروبـات) ١البرمجية القادمة. وفضًال عـن ذلـك، فـإن العمـل الشـامل المتعلـق بمجـاالت مثـل (
) ومبــادئ المســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف وحقــوق اإلنســان، سيخضــع لمزيــد مــن البلــورة مــن خــالل التخطــيط ٢(

  البرامج. المفصَّل على صعيد فئات العمل ومجاالت
  
وستوضــع تقــديرات الميزانيــة بمزيــد مــن الدقــة مــع مراعــاة اإلرشــادات العامــة الخاصــة بالميزانيــة، وباالســتناد   -٩

لة للموارد الالزمـة مـن المـوظفين واألنشـطة علـى كـل مسـتوى مـن مسـتويات المنظمـة مـن أجـل  إلى التقديرات المفصَّ
أرقـــام الميزانيـــة الناتجـــة بمقارنتهـــا باآلليـــة المنقحـــة الخاصـــة إنجـــاز المخرجـــات المتفـــق عليهـــا. ويمكـــن التحقـــق مـــن 

المجلــــس التنفيــــذي فــــي دورتــــه السادســــة والثالثــــين  التــــي ســــينظر فيهــــابالتخصــــيص االســــتراتيجي لحيــــز الميزانيــــة، 
  .٢٠١٥المائة في كانون الثاني/ يناير  بعد

  
  التغيُّر في تركيز البرامج

  
الثانيـة ضـمن الميزانيـات الثنائيـة الـثالث التـي تصـاغ فـي  ٢٠١٧-٢٠١٦ ستكون الميزانية البرمجيـة للفتـرة  -١٠

. وعلـــى الـــرغم مـــن أن التوجـــه العـــام للعمـــل مـــازال ٢٠١٩-٢٠١٤إطـــار برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة 
يسترشــد باألولويـــات القياديـــة التــي حـــددها برنـــامج العمــل العـــام الثـــاني عشــر، فقـــد تـــم التركيــز بصـــفة خاصـــة علـــى 
مواصلة تعزيز القـدرات المؤسسـية والدوليـة والُقطريـة فـي مجـال التأهـب والترصـد واالسـتجابة، واسـتمر التركيـز علـى 
تعزيــز القــدرة التنظيميــة والمعلومــات والبيِّنــات الخاصــة بــالُنظم الصــحية. وبصــفة خاصــة، ســُيبذل المزيــد مــن الجهــود 

) واتخــاذ إجــراءات عالميــة ٢٠٠٥لــوائح الصــحية الدوليــة (بموجــب ال تــي ُقطعــتلضــمان الوفــاء بجميــع االلتزامــات ال
  .مقاومة مضادات الميكروباتللتعامل مع خطر 

  
أيضًا استمرار األنشطة من أجل الوفاء بااللتزامـات التـي ُقطعـت بموجـب  ٢٠١٧-٢٠١٦وستشهد الثنائية   -١١

لل األطفـــال والشـــوط األخيـــر مـــن المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال والخطـــة االســـتراتيجية الستئصـــال شـــ
، بما في ذلك تقديم الدعم للكشف عن سريان فيروس شلل األطفال البري ووقفه، وتعزيز ٢٠١٨-٢٠١٣استئصاله 

، اللقـاح الفمـوي المضـاد لشـلل األطفـالُنظم التمنيع الروتينية، واعتماد لقـاح فيـروس شـلل األطفـال المعطـل وسـحب 
تخطـيط لمـوروث شـلل األطفـال تواء فيروسات شلل األطفال الحية المتبقيـة؛ والواإلشهاد على استئصال المرض واح

  .الخطط وتنفيذ
  

وستواصـــل المنظمـــة زيـــادة االســـتثمار فـــي مجـــال الصـــحة اإلنجابيـــة وصـــحة األمهـــات والمواليـــد واألطفـــال   -١٢
يتعلـــق بوضـــع حـــد لوفيـــات والمـــراهقين، مـــع التركيـــز علـــى البرنـــامج غيـــر المكتمـــل لألهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة فيمـــا 

األمهات والرضع واألطفال التي يمكن تالفيها. وستعمد المنظمة إلى زيادة االستثمار في مجال الشيخوخة والصحة 
وتعمـــيم مبـــادئ المســـاواة بـــين الجنســـين واإلنصـــاف وحقـــوق اإلنســـان والمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة علـــى صـــعيد 

  البرامج كافة.
                                                           

  .، بالترتيب٢٥-٦٧ج ص عو ٢٠-٦٧ج ص عو ٦-٦٧ج ص عالقرارات     ١
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ع الرفيــــع المســــتوى للجمعيــــة العامــــة بشــــأن الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة وباالســــتناد إلــــى االجتمــــا  -١٣
توســعًا  ٢٠١٥-٢٠١٤)، شــهدت الثنائيــة ٢٠١١أيلــول/ ســبتمبر  ٢٠و ١٩الســارية) ومكافحتهــا (نيويــورك،  (غيــر

يــة ســريعًا فــي األنشــطة الراميــة إلــى وضــع خطــة عمــل عالميــة شــاملة وٕاطــار للرصــد. وسيســتمر التركيــز خــالل الثنائ
علــى الحفــاظ علــى هــذا االســتثمار وتكثيــف عمليــة التنفيــذ مــن خــالل خطــط العمــل اإلقليميــة التــي  ٢٠١٧-٢٠١٦

زيـادة مسـتمرة فـي األنشـطة  ٢٠١٧-٢٠١٦تتماشى مع االستراتيجيات واألهداف والغايات العامة. وستشهد الثنائية 
  والعجز وٕاعادة التأهيل. ،باتوالعنف واإلصا ،ومعاقرة مواد اإلدمان ،في مجاالت الصحة النفسية

 
وعلــى الــرغم مــن أن بعــض المجــاالت تتطلــب زيــادة المــوارد، فهنــاك مجــاالت أخــرى مثــل األيــدز والعــدوى   -١٤

ستشهد تراجعًا في حجم األنشطة نظرًا لزيادة القـدرات  ،بفيروسه والسل واألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات
أثـــر هـــذا التراجــع باتبـــاع نهـــج أكثــر اســـتراتيجية يحقـــق المســتوى األمثـــل للقـــدرات  علــى الصـــعيد الُقطـــري. وســيخفَّف

الموجودة بالفعل لدى الدول األعضاء والشركاء في البلدان حيث تتوافر مثل هذه القدرات، مع تركيز المنظمة علـى 
تحصل على استثمارات السياسات في المراحل األولية والعمل التقني. وينطبق هذا بصفة خاصة على البلدان التي 

كبيرة من مبادرات الصحة العالمية (مثل التحالف العالمي من أجل اللقاحـات والتمنيـع والصـندوق العـالمي لمكافحـة 
األيــدز والســل والمالريــا) والبلــدان حيــث يمكــن تعزيــز االســتفادة مــن أوجــه التــآزر مــع برنــامج مكافحــة شــلل األطفــال 

  يني.للمساعدة على تقديم التمنيع الروت
  

وتظـــــل المـــــوارد المطلوبـــــة للخـــــدمات المؤسســـــية والوظـــــائف التمكينيـــــة ثابتـــــة. ومـــــع ذلـــــك، فســـــيلزم زيـــــادة   -١٥
االستثمارات من أجل ما يلي: الضوابط الداخلية واالمتثال؛ وتحول نظام اإلدارة العـالمي؛ وتنفيـذ اسـتراتيجية المـوارد 

ت. ويســــتمر إجــــراء العمــــل بشــــأن تعزيــــز التنظــــيم واإلدارة البشــــرية؛ وتعزيــــز القــــدرة علــــى التقيــــيم ومراجعــــة الحســــابا
، بمــا فــي ذلــك االقتراحــات بشــأن إدارة العقــارات ١٣٤/١١م تيتماشــى مــع الــنهج المقتــرح الموضــح فــي الوثيقــة  بمــا

  وصندوق األمن.
  

  نبذة عن الميزانية
  

دة الميزانية البرمجية المقترحة للفترة   -١٦ ت العمـل ومجـاالت البـرامج منظمة حسب فئـا ٢٠١٧-٢٠١٦إن مسوَّ
. والميزانيــات المعروضــة هــي نتــاج لعمليــة ٢٠١٩-٢٠١٤الموضــحة فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للفتــرة 

التخطـــيط مـــن القاعـــدة إلـــى القمـــة وتجســـد المـــوارد المقـــدرة الالزمـــة إلنجـــاز المخرجـــات والمنجـــزات المســـتهدفة ذات 
  ثة.األولوية على صعيد مستويات المنظمة الثال

  
دة الميزانية البرمجية المقترحة للفترة   -١٧ مليون دوالر أمريكي، تمشيًا مـع  ٤١٧١,٣ ٢٠١٧-٢٠١٦وتبلغ مسوَّ

هـــــدف الحفـــــاظ علـــــى ميزانيـــــة مســـــتقرة خـــــالل الفتـــــرة التـــــي تغطـــــي برنـــــامج العمـــــل العـــــام الثـــــاني عشـــــر. ويعـــــرض 
  ال البرامج وحسب المكتب الرئيسي، بالترتيب.توزيع الميزانية البرمجية المقترحة حسب الفئة/ مج ٢و ١ الجدوالن

  
، فــإن الشــراكات الُمستضــافة (مثــل ٢٠١٥-٢٠١٤وكمــا كــان الحــال بالنســبة إلــى الميزانيــة البرمجيــة للفتــرة   -١٨

شـــراكة دحـــر الســـل وشـــراكة دحـــر المالريـــا)، والمشـــروعات الخاصـــة المحـــددة بإطـــار زمنـــي/ التـــي تضـــم أصـــحاب 
جنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل واإلطار الخـاص بالتأهـب المصلحة المتعددين (مثل الل

لتمويـل لترتيبـات الخاصـة اللألنفلونزا الجائحة) غير مدرجة في عرض الميزانية. وهذا هو الحـال أيضـًا بالنسـبة إلـى 
ي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع مثــل المشــاريع الوطنيــة التــي يمولهــا التحــالف العــالم -العــابر علــى الصــعيد الُقطــري 

التـــي ال ُتســـتخدم األمـــوال التـــي تتلقاهـــا المنظمـــة بموجبهـــا  -والصـــندوق العـــالمي لمكافحـــة األيـــدز والســـل والمالريـــا 
  استخدامًا مباشر من جانب المنظمة.
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 ل مجــال استئصــال شــلل األطفــال، يعاَمــ٢٠١٥-٢٠١٤وكمــا كــان الحــال بالنســبة إلــى الميزانيــة البرمجيــة   -١٩
 ٥ ومجـــال التصـــدي للفاشـــيات واألزمـــات معاملـــة مختلفـــة مـــن منظـــور الميزانيـــة، علـــى الـــرغم مـــن ارتباطهمـــا بالفئـــة

(التأهـــب والترصـــد واالســـتجابة)، حيـــث ُأدرجـــا فـــي عنصـــر خـــاص بـــالطوارئ إلتاحـــة المزيـــد مـــن المرونـــة فـــي إدارة 
 ٢٠١٧-٢٠١٦تطلبـات المـوارد الالزمـة للثنائيـة ميزانيتهما. وتسـتند متطلبـات الميزانيـة المقـدرة لشـلل األطفـال إلـى م

 ٢٠١٨.١-٢٠١٣الخطـــة االســـتراتيجية الستئصـــال شـــلل األطفـــال والشـــوط األخيـــر مـــن استئصـــاله الموضـــحة فـــي 
  التصـــــدي للفاشـــــيات واألزمـــــات إلـــــى مســـــتويات التخطـــــيط التشـــــغيلي للثنائيـــــة مجـــــال وتســـــتند التقـــــديرات الخاصـــــة ب

دة الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة للفتـــرة  ؛ ومـــع ذلـــك فســـوف ُتحـــدَّث٢٠١٥-٢٠١٤ هـــذه التقـــديرات فـــي نســـخة مســـوَّ
 .٢٠١٥التي ستقدم إلى المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير  ٢٠١٧-٢٠١٦

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الروتاري الدولية، ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، ومنظمة األمم المتحدة     ١

منظمة  ،. جنيف٢٠١٨-٢٠١٣للقضاء على شلل األطفال والشوط األخير من استئصاله للطفولة. الخطة االستراتيجية 
 ٢٠١٣ ،الصحة العالمية

، http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/StrategyWork/PEESP_EN_A4.pdf (الوثيقة
  ).٢٠١٤تموز/ يوليو  ٢٢االطالع في   تم
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دة الميزانية البرمجية المقترحة : ١الجدول    (بماليين الدوالرات األمريكية) الفئاتحسب  ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة مسوَّ
 تنفيذ الميزانية البرمجية  الفئة/ البرنامج

   للفترة
٢٠١٣–٢٠١٢  

الميزانية البرمجية 
المعتمدة للفترة 

٢٠١٥-٢٠١٤*  

دة الميزانية  مسوَّ
البرمجية المقترحة 

  للفترة 
٢٠١٧–٢٠١٦  

في الميزانية  النسبة المئوية للتغيير
-٢٠١٦البرمجية المقترحة للفترة 

مقارنة بالميزانية البرمجية  ٢٠١٧
  ٢٠١٥–٢٠١٤المعتمدة للفترة 

  األمراض السارية -١
  ٤-  ١٢٦,٠  ١٣١,٥  ١٢٧,١  األيدز والعدوى بفيروسه

  ١٠-  ١١٧,٢  ١٣٠,٩  ١١٥,١  السل
  ٦  ٩٧,٥  ٩١,٦  ٩١,١  المالريا

  ١١  ١٠١,٢  ٩١,٣  ٨٠,٠  أمراض المناطق المدارية المهملة
  صفر  ٤٨,٧  ٤٨,٧  ٤٢,٨  أمراض المناطق المدارية*البحوث في مجال 

  ٢١-  ٢٧٤,٣  ٣٤٦,٨  ٣٣٧,٦  األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات
  ٩-  ٧٦٤,٩  ٨٤٠,٨  ٧٩٣,٧  المجموع الفرعي

  األمراض غير السارية -٢
  ٢  ١٩٦,٤  ١٩٢,١  ١٤٢,٣  األمراض غير السارية

  ١١  ٤٣,٤  ٣٩,٢  ٢٥,٧  الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان
  ٢٠  ٣٧,٤  ٣١,١  ٢٤,١  العنف واإلصابات

  ١٢  ١٧,٤  ١٥,٥  ٨,١  العجز وٕاعادة التأهيل
  ٢  ٤٠,٧  ٤٠,٠  ٣٤,٣  التغذية

  ٥  ٣٣٥,٣  ٣١٧,٩  ٢٣٤,٦  المجموع الفرعي
  تعزيز الصحة طيلة العمر -٣

  ٥  ١٩٩,٠  ١٨٩,٩  ١٩٠,١  الصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد واألطفال والمراهقين
  صفر  ٤٢,٩  ٤٢,٩  ٤٦,١  *البحث في مجال اإلنجاب البشري

  ٣٩  ١٣,٢  ٩,٥  ٦,٠  الشيخوخة والصحة
  ١٩  ١٦,٥  ١٣,٩  ١٠,٠  تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان

  ١٣  ٣٤,١  ٣٠,٣  ٢٧,٧  المحددات االجتماعية للصحة
  ٣-  ٩٨,٧  ١٠٢,٠  ٨٥,٤  الصحة والبيئة

  ٤  ٤٠٤,٤  ٣٨٨,٥  ٣٦٥,٣  الفرعيالمجموع 
  الُنظم الصحية -٤

  ١  ١٢٧,٥  ١٢٥,٧  ١٢٦,٦  السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية
  ٢  ١٥٥,١  ١٥١,٥  ١١٥,١  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس

  ٧  ١٥٥,٨  ١٤٥,٥  ١٦٦,٠  إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية وتعزيز القدرات التنظيمية
  ٩  ١١٨,٤  ١٠٨,٤  ٩٧,٨  الُنظم الصحية والمعلومات والبيِّنات

  ٥  ٥٥٦,٨  ٥٣١,١  ٥٠٥,٥  المجموع الفرعي
  التأهب والترصد واالستجابة -٥

  ١٢  ١١١,٧  ١٠٠,٠  ٨٣,٠  القدرات في مجالي اإلنذار واالستجابة
  ٢  ٨٢,١  ٨٠,١  ٦٦,٣  األمراض التي قد تسبب أوبئة وجوائح

  صفر  ٩٧,٧  ٩٧,٣  ٧٢,٧  الطوارئ وٕادارة األزماتإدارة مخاطر 
  ١  ٣٢,٨  ٣٢,٥  ٢٨,٥  السالمة الغذائية
  ٥  ٣٢٤,٣  ٣١٠,٠  ٢٥٠,٥  المجموع الفرعي

  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية -٦
  صفر  ٢٢٨,٠  ٢٢٧,٧  ١٩٢,٣  القيادة وتصريف الشؤون

  صفر  ٥٠,٦  ٥٠,٤  ١٤,٦  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر
  ١  ٣٤,٧  ٣٤,٥  ٣٠,٧  التخطيط االستراتيجي وتنسيق الموارد والتبليغ

  صفر  ٣٣٣,٩  ٣٣٤,٣  ٣٢٣,٠  التنظيم واإلدارة
  ٦  ٣٩,٤  ٣٧,١  ٢٩,٨  االتصاالت االستراتيجية

  صفر  ٦٨٦,٦  ٦٨٤,٠  ٥٩٠,٤  المجموع الفرعي
  صفر  ٣ ٠٧٢,٣  ٣ ٠٧٢,٣  ٢ ٧٤٠,٠  المجموع األساسي

  الطوارئ
  ٧  ٨٩٤,٥**  ٩٦٥,٩  ٨١٥,٨  شلل األطفال

  ٨  ٢٠٤,٥  ٢٢٣,٠  ٢٩٥,٤  التصدي للفاشيات واألزمات
  ٨  ١ ٠٩٩,٠  ١ ١٨٨,٩  ١ ١١١,٢  المجموع الفرعي

  ٢  ٤ ١٧١,٣  ٤ ٢٦١,٢  ٣ ٨٥١,٢  المجموع
  .٢٠١٤في أيار/ مايو  ٢٠١٥-٢٠١٤* الميزانية البرمجية المعتمدة للفترة 

  وسيخضع لمزيد من االستعراض. ٢٠١٧- ٢٠١٦المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال للثنائية **هذا هو التقدير المبدئي الصادر عن 
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المجاالت التي ينبغـي إعطاؤهـا أولويـة اسـتراتيجية مقارنـة بالميزانيـة البرمجيـة المعتمـدة  ١ويعرض الجدول   -٢٠
ة للتخطيط من القاعدة إلى القمـة . وقد جاءت التغييرات المقترحة نتيج٢٠١٤في أيار/ مايو  ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 

. وتراعــــي ٢٠١٥-٢٠١٤وعمليــــة تحديــــد األولويــــات وهــــي اســــتمرار للتوجهــــات المحــــددة للميزانيــــة البرمجيــــة للفتــــرة 
والتـي تقـع فـي نطـاق السـلطة التـي  ٢٠١٤التغييرات التي ُأدخلـت فـي عـام  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية للفترة 

 ). وتشــــــمل هــــــذه التغييــــــرات تخصــــــيص٢-٦٦ج ص علمــــــدير العــــــام (القــــــرار منحتهــــــا جمعيــــــة الصــــــحة العالميــــــة ل
مليون دوالر أمريكي لمكتب المنظمـة الُقطـري فـي جنـوب السـودان الـذي انتقـل مـن إقلـيم شـرق المتوسـط إلـى  ١٤,٦

وٕاقلــيم  مليــون دوالر أمريكــي لإلقلــيم األوروبــي (مليونــا دوالر أمريكــي) ٢٣اإلقلــيم األفريقــي، وزيــادة إجماليــة بمقــدار 
مليـون دوالر أمريكـي) إلدارة األزمـات الممتـدة ضـمن المجـال البرمجـي الخـاص بـإدارة مخـاطر  ٢١شرق المتوسـط (

الطـــوارئ وٕادارة األزمـــات، اســـتُقطعت مـــن ميزانيـــة التصـــدي للفاشـــيات واألزمـــات. وتســـتند الزيـــادة فـــي ميزانيـــة شـــلل 
يجية المتفـق عليهـا للقضـاء علـى شـلل األطفـال والشـوط إلـى الخطـة االسـترات ٢٠١٤مدت في عام األطفال التي اعتُ 

  .٢٠١٨-٢٠١٣األخير من استئصاله 
وعمومــًا، هنــاك زيــادة فــي االحتياجــات مــن المــوارد الالزمــة للعمــل بشــأن كــل ممــا يلــي: القــدرات الخاصــة   -٢١

والمعلومـــات والبيِّنـــات. وهنـــاك بالتأهـــب والترصـــد واالســـتجابة للطـــوارئ؛ وتعزيـــز القـــدرة التنظيميـــة للـــُنظم الصـــحية؛ 
زيـادات نسـبية كبيـرة أيضـًا فـي مجـاالت البـرامج التاليــة: الشـيخوخة والصـحة؛ وتعمـيم مبـادئ المسـاواة بـين الجنســين 
واإلنصاف وحقوق اإلنسان؛ والمحددات االجتماعية للصحة. ويظل االستثمار في العمـل بشـأن التصـدي لألمـراض 

ادة الخاصـــة بالعمـــل فـــي مجـــال الصـــحة النفســـية، ومعـــاقرة مـــواد اإلدمـــان، والعنـــف، غيـــر الســـارية ثابتـــًا، رغـــم الزيـــ
  واإلصابات، والعجز، وٕاعادة التأهيل.

ومــن أجــل الحفـــاظ علــى حافظـــة ميزانيــة مســـتقرة، تتــواءم هـــذه الزيــادات مـــع التراجــع فـــي ميزانيــة مجـــاالت   -٢٢
تي يمكن الوقاية منها باللقاحات، حيث سيسمح اتبـاع البرامج الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسه والسل واألمراض ال

  نهج استراتيجي لتحقيق الحد األمثل من قدرة البلدان والشركاء، بإنجاز األهداف باستخدام موارد أقل. 
  

دة الميزانية البرمجية المقترحة  :٢الجدول    حسب المكاتب الرئيسية (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة مسوَّ

تنفيذ الميزانية البرمجية   المكتب الرئيسي
  ٢٠١٣–٢٠١٢للفترة 

الميزانية البرمجية 
المعتمدة للفترة 

٢٠١٥-٢٠١٤*  

دة الميزانية البرمجية  مسوَّ
  المقترحة للفترة

٢٠١٧-٢٠١٦  

 النسبة المئوية للتغيير في
برمجية المقترحة للفترة الميزانية ال
مقارنة بالميزانية  ٢٠١٥-٢٠١٤

البرمجية المعتمدة للفترة 
٢٠١٧-٢٠١٦  

  صفر  ٦٨٧,١  ٦٨٧,١  ٦١٠,٣  أفريقيا
  صفر  ١٦٤,٩  ١٦٤,٩  ١٢٠,٨  األمريكتان

  صفر  ٢٦٥,٢  ٢٦٥,٢  ٢٣١,٠  جنوب شرق آسيا
  صفر  ٢١٨,٠  ٢١٨,٠  ١٩٨,١  أوروبا

  صفر  ٢٧٥,١  ٢٧٥,١  ٢٦٦,٨  شرق المتوسط
  صفر  ٢٦٣,١  ٢٦٣,١  ٢٤٦,٢  غرب المحيط الهادئ

  صفر  ١ ١٩٨‚٩  ١ ١٩٨‚٩  ١ ٠٦٦‚٨  المقر الرئيسي
  صفر  ٣ ٠٧٢,٣  ٣ ٠٧٢,٣  ٢ ٧٤٠,٠  المجموع الفرعي األساسي

 صفر  الطوارئ

  ٧-  **٨٩٤,٥  ٩٦٥,٩  ٨١٥,٨  شلل األطفال
  ٨-  ٢٠٤,٥  ٢٢٣,٠  ٢٩٥,٤  التصدي للفاشيات واألزمات

  ٨-  ١ ٠٩٩,٠  ١ ١٨٨,٩  ١ ١١١,٢  للطوارئالمجموع الفرعي 
  ٢-  ٤ ١٧١,٣  ٤ ٢٦١,٢  ٣ ٨٥١,٢  المجموع

  .٢٠١٤في أيار/ مايو  ٢٠١٥-٢٠١٤* الميزانية البرمجية المعتمدة للفترة 
  االستعراض.وسيخضع لمزيد من  ٢٠١٧- ٢٠١٦**هذا هو التقدير المبدئي الصادر عن المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال للثنائية 
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واســتندت عمليــة التخطــيط وتحديــد  ،تفاصــيل الميزانيــات علــى صــعيد المكاتــب الرئيســية ٢ويبــين الجــدول   -٢٣
ــًا بمواصــلة مناقشــة المجلــس  األولويــات إلــى االفتــراض المبــدئي باســتقرار حافظــة الميزانيــة لكــل مكتــب رئيســي، رهن

ي دورتـه السادســة والثالثــين بعــد المائــة فــي كــانون الثــاني/ التنفيـذي آلليــة التخصــيص االســتراتيجي لحيــز الميزانيــة فــ
  .٢٠١٥يناير 

  
  التغيير المقترح إدخاله على توزيع الميزانية بين المكاتب اإلقليمية والمكاتب الُقطرية :٣الجدول 

  أقاليم منظمة الصحة العالمية

الميزانية األساسية للميزانية البرمجية المعتمدة 
  ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 

دة الميزانية  الميزانية األساسية في مسوَّ
  ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية المقترحة للفترة 

المكاتب الُقطرية 
كنسبة مئوية من 
المجموع الخاص 

  باإلقليم

المكتب اإلقليمي 
كنسبة مئوية من 
المجموع الخاص 

  باإلقليم

المكاتب الُقطرية 
كنسبة مئوية من 
المجموع الخاص 

  باإلقليم

 المكتب اإلقليمي
كنسبة مئوية من 
المجموع الخاص 

  باإلقليم
  ٣١  ٦٩  ٣٦  ٦٤  أفريقيا

  ٣٥  ٦٥  ٣٥  ٦٥  األمريكتان
  ٣٤  ٦٦  ٣٤  ٦٦  جنوب شرق آسيا

  ٥٩  ٤١  ٧٤  ٢٦  أوروبا
  ٣١  ٦٩  ٣٣  ٦٧  شرق المتوسط

  ٣٨  ٦٢  ٤٠  ٦٠  غرب المحيط الهادئ
  ٣٦  ٦٤  ٤٠  ٦٠  المجموع

  
أنــه تمشــيًا مــع زيــادة التركيــز علــى عمــل المنظمــة مــع البلــدان وفــي داخلهــا، كانــت هنــاك  ٣ويبــين الجــدول   -٢٤

  الُقطــري. ويشــمل ذلــك زيــادة بمقــدار  الخاصــة بالمســتوىزيــادة عامــة فــي الميزانيــة األساســية المخصصــة لألنشــطة 
ب الُقطريــة مــن أجــل مواصــلة تعزيــز ) فــي الميزانيــة األساســية علــى صــعيد المكاتــ٪٧,٨مليــون دوالر أمريكــي ( ٨٧

  األداء والتعاون التقني.
  

  الرصد والتقييم

وتقيــيم أدائهــا اإلضــافة إلــى إطــار التقيــيم الــذي  ٢٠١٧-٢٠١٦سيواصــل رصــد الميزانيــة البرمجيــة للفتــرة و   -٢٥
لمخرجـات . ويشمل هذا اإلطار خالصة مؤشرات األثر والحصائل وا٢٠١٥-٢٠١٤ُوضع للميزانية البرمجية للفترة 

  التي توضح تفاصيل التعاريف ومعايير القياس وآليات التحقق الخاصة بمؤشرات تقييم األداء.

وتشمل البيانـات األساسـية والغايـات الخاصـة بمؤشـرات تقيـيم األداء فيمـا يتعلـق باآلثـار والحصـائل، حيثمـا   -٢٦
. ويقيس رصد األداء على ٢٠١٩-٢٠١٤ترة أمكن، فترة الست سنوات بأكملها لبرنامج العمل العام الثاني عشر للف

ـــدول األعضـــاء واألمانـــة  ُيعـــدهـــذا المســـتوى اإلنجـــازات الخاصـــة بأهـــداف المنظمـــة الجامعـــة و  مســـؤولية مشـــتركة لل
  والشركاء.

وتقـــيس مؤشـــرات تقيـــيم األداء الخاصـــة بالمخرجـــات مـــدى خضـــوع األمانـــة للمســـاءلة بشـــأن تقـــديم النتـــائج.   -٢٧
المخرجــات كــي تجســد أولويــات عمليــة التخطــيط مــن القاعــدة إلــى القمــة علــى صــعيد ويجــري اســتعراض مؤشــرات 

، ســــُتعرض الصــــيغة النهائيــــة للبيانــــات األساســــية والغايــــات ٢٠١٥مســــتويات المنظمــــة الثالثــــة. وفــــي أيــــار/ مــــايو 
ترحـة للفتـرة بمؤشـرات المخرجـات علـى جمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتين فـي الميزانيـة البرمجيـة المق الخاصة
ـــدان  ٢٠١٥-٢٠١٤، حيـــث ســـيتاح المزيـــد مـــن المعلومـــات بشـــأن اإلنجـــازات الفعليـــة للثنائيـــة ٢٠١٧-٢٠١٦ والبل

  .٢٠١٧-٢٠١٦المستهدفة في الثنائية 
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  األمراض السارية: ١الفئة 
ــدز ــك األي ــا فــي ذل ــا وأمــراض  الحــد مــن عــبء األمــراض الســارية بم والعــدوى بفيروســه والســل والمالري

  .المناطق المدارية المهملة واألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات
والعـــدوى بفيروســـه والتهـــاب الكبـــد والســـل والمالريـــا وأمـــراض المنـــاطق  تغطـــي هـــذه الفئـــة علـــى وجـــه التحديـــد األيـــدز

  .المدارية المهملة واألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات
  

وقـد . ٢٠١٥بداية الحقبة االنتقالية إلى مرحلة األهداف اإلنمائية لأللفية لما بعد عـام  ٢٠١٧-٢٠١٦وُتعد الثنائية 
إال أن التحـــديات التـــي يطرحهـــا األيـــدز والعـــدوى بفيروســـه والســـل والمالريـــا وأمـــراض تحقـــق العديـــد مـــن اإلنجـــازات، 

بعـــد وقـــد يـــؤدي البرنـــامج غيـــر  الوقايـــة منهـــا باللقاحـــات لـــم تنتـــهِ  المنـــاطق المداريـــة المهملـــة واألمـــراض التـــي يمكـــن
  .المكتمل إلى إهمال الماليين من البشر

  
ذ في مجاالت البرامج هـذه الصحة العمومية عالية المردود التي تنفَّ ومازال هناك عائد هائل لالستثمار في تدخالت 

مثــل الوقايــة مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، وتعزيــز الجهــود الراميــة إلــى التغلــب علــى أثــر أمــراض المنــاطق (
 نطــوي علــىتم ومازالــت هــذه الحــزَّ ). المداريــة المهملــة، والتمنيــع ضــد األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات

ن تحــد مــن حــاالت العجــز، والســيما فــي أوســاط الفئــات الســكانية ألإمكانيــة كبيــرة ألن تحــول دون حــدوث الوفيــات و 
  ن تمكِّــن مليــار شــخص مــن المشــاركة الكاملــة ألاألســرع تــأثرًا فــي العــالم فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل، و 

  .في هذه المكاسب الصحية
  

أن يواصل اإلضافة إلى اإلنجازات التي تمت خـالل العقـدين الماضـيين اللـذين شـهدا تقـدمًا  وينبغي للمجتمع الدولي
وقد يمثل القضاء على األوبئة والوقاية منها محفزًا قويًا للقضاء علـى أمـراض الفقـر، وضـمان إعمـال . غير مسبوق

  المتأصــلة فــي الصــحة العالميــة ًا فــي الصــحة، والحــد بقــدر هائــل مــن اإلجحافــات أثر حــق الفئــات الســكانية األســرع تــ
  .٢٠١٥في مرحلة ما بعد عام 

  
 ١ر مشــهد التنميــة وتســارع خطــى االبتكــار، ســتوجه بــرامج الفئــة وفــي ظــل التعقيــد المتزايــد واالعتمــاد المتبــادل وتغيُّــ

  :جهودها إلى إرشاد البلدان ودعمها فيما يلي

وغيرهــــــا مــــــن االلتزامــــــات العالميــــــة،  ٢٠١٥وضــــــع وتنفيــــــذ ورصــــــد خطــــــة التنميــــــة لمــــــا بعــــــد عــــــام   •
ـــا  ـــد والســـل والمالري ـــدز والعـــدوى بفيروســـه والتهـــاب الكب ـــة بشـــأن األي واالســـتراتيجيات والغايـــات الوطني
وأمراض المناطق المدارية المهملة، مع االسـتفادة مـن الفـرص التـي تتيحهـا التغطيـة الصـحية الشـاملة 

  وُنظم الحماية االجتماعية في زيادة فعالية الوقاية والرعاية؛

التمنيع الوطنية وتنفيذها، وتعزيز القدرة الوطنية على رصد برامج التمنيع وضمان إتاحة  وضع خطط  •
  اللقاحات واإلمدادات لتلبية احتياجات جميع الدول األعضاء كجزء من عقد اللقاحات؛

  حات األساسية لتستفيد منها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛تعزيز إتاحة األدوية واللقا  •

تحسين خدمة الفئات السكانية األكثر هشاشة التي أهملتهـا الجهـود المبذولـة حاليـًا فـي مجـال الصـحة   •
  العمومية، وٕايجاد روابط أوثق بالتدخالت وجعل هذه التدخالت أشمل للجميع وأكثر استدامة؛

سـتخدم لتحقيـق األثـر األمثـل ويسـهم ارات وضمان أن االستثمار في تلك البرامج يُ االستفادة من االبتك  •
  في تسريع التنمية االقتصادية وتعزيز الشراكات.
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  بفيروسه والعدوى األيدز
  

تقــدم كبيــر صــوب بلــوغ الغايــات الرئيســية التــي حــددتها األمــم المتحــدة فــي إطــار األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة  ُأحــرز
وقد وصلت حاالت العدوى الجديدة بفيـروس العـوز . بشأن األيدز والعدوى بفيروسه ٢٠١١واإلعالن السياسي لعام 

وتشير . وات القليلة الماضية ثم بدأت في التراجعالمناعي البشري والوفيات الناجمة عن األيدز إلى ذروتها في السن
مليون شخص بالعالج المضاد للفيروسات القهقرية المنقذ  ١٥التقديرات إلى أن الغاية التي تتمثل في الوصول إلى 

وعلى الرغم من أن الغايات األخرى لم تتحقق بعد، فـإن خطـى التقـدم ثابتـة . ٢٠١٥للحياة، ستتحقق في نهاية عام 
  .وكبيرة

  
الموعــــد النهــــائي لتحقيـــق األهــــداف اإلنمائيــــة لأللفيــــة والغايـــات التــــي يــــنص عليهــــا  ٢٠١٧-٢٠١٦وُتمثـــل الثنائيــــة 

وفـي هـذه الحقبـة االنتقاليـة إلـى مرحلـة مـا بعـد عـام . بشـأن األيـدز والعـدوى بفيروسـه ٢٠١١اإلعالن السياسي لعام 
التحـــدي المتمثـــل فـــي تحقيـــق أهـــداف وغايـــات ، يجـــب علينـــا أن نضـــيف إلـــى إنجـــازات الماضـــي وأن نواجـــه ٢٠١٥

وقد تحققت إنجازات عديدة ولكن مازال يتعين علينا إنجاز العمل الكثير من أجل أن نتغلب في . جرأة شدمستقبلية أ
فمعدل انتشار فيروس العوز المناعي البشري مازال يزداد نظرًا . النهاية على جائحة فيروس العوز المناعي البشري

حــــاالت العــــدوى الجديــــدة وتراجــــع معــــدل الوفيــــات النــــاجم عــــن التحســــن فــــي إتاحــــة العــــالج المضــــاد  لزيــــادة معــــدل
وأدت اإلرشــادات الجديــدة الصــادرة عــن منظمــة الصــحة العالميــة والتــي توصــي ببــدء العــالج . للفيروســات القهقريــة

إلى زيادة كبيـرة فـي عـدد  ،الفيروسالمضاد للفيروسات القهقرية في وقت مبكر في حالة األشخاص المتعايشين مع 
أمــا الفئــات الســكانية الرئيســية مثــل الرجــال الــذين . األشــخاص الــذين تشــير التقــديرات إلــى أنهــم مســتحقون للعــالج

يمارســــون الجــــنس مــــع الرجــــال، والعــــاملين فــــي مجــــال الجــــنس، والمتحــــولين جنســــيًا، واألشــــخاص الــــذين يتعــــاطون 
فيروس تقريبًا غير الومازال نصف األشخاص المتعايشين مع . إليها ة ويصعب الوصولالمخدرات حقنًا، فتظل خفيِّ 
  ومــازال األطفــال مســتبعدين إلــى حــد كبيــر مــن عــالج فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، . مــدركين لحــالتهم الصــحية

  .ولم يتم بعد التخلص من انتقال الفيروس من األم إلى الطفل
  

دهــا وتركزهــا علــى دعــم البلــدان فــي تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة ر المنظمــة جهو ســتطوِّ  ٢٠١٧-٢٠١٦وفــي الثنائيــة 
ورصـــدها، وتعزيـــز القـــدرة علـــى تنفيـــذ السياســـات  ٢٠٢١-٢٠١٦لقطـــاع الصـــحة بشـــأن األيـــدز والعـــدوى بفيروســـه 

االستخدام االستراتيجي للعالج المضاد للفيروسات : وستتمثل األولويات فيما يلي. والبرامج الخاصة بفيروس األيدز
لقهقريـــة فـــي عـــالج فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري والوقايـــة منـــه؛ والـــتخلص مـــن العـــدوى بـــالفيروس فـــي صـــفوف ا

  األطفــــال والتوســــع فــــي إتاحــــة عــــالج األطفــــال؛ وتحســــين اســــتجابة قطــــاع الصــــحة لمقتضــــيات العــــدوى بــــالفيروس 
دوى بـالفيروس وتشخيصـها وعالجهـا في أوساط الفئات السكانية الرئيسية؛ وزيادة االبتكار في مجال الوقايـة مـن العـ

ورعايـــة المصـــابين بهـــا؛ والمعلومـــات االســـتراتيجية الالزمـــة للتحســـين الفعـــال؛ وٕايجـــاد روابـــط أوثـــق بـــين الحصـــائل 
  الخاصــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وبــين الحصــائل الصــحية ذات الصــلة مثــل تلــك التــي تتعلــق بــاألمراض 

  .والرعاية المزمنة، والُنظم الصحيةغير السارية، وصحة األم والطفل، 
  

فعلــى الصــعيد العــالمي ُيعــد . كمــا ســيتم إدراج التهــاب الكبــد ضــمن مجــال العمــل الخــاص باأليــدز والعــدوى بفيروســه
مليون وفاة سنويًا، تنتج في المقام األول عن عـدوى التهـاب  ١,٤التهاب الكبد الفيروسي مسؤوًال عن ما يقدر بنحو 

 Bوالتهـاب الكبـد  Aواللقاحـات الناجعـة للوقايـة مـن عـدوى التهـاب الكبـد . المـزمن Cلتهاب الكبـد المزمن وا Bالكبد 
موجــودة، وتتــيح التطــورات الحديثــة فــي عــالج التهــاب الكبــد المــزمن بمــا فــي ذلــك عــالج عــدوى  Eوالتهــاب الكبــد 
. علــى الصـــحة العموميـــة الفيروســـي، فرصــًا كبيـــرة إلحـــداث أثــر عظـــيم علــى عـــبء التهـــاب الكبــد Cالتهــاب الكبـــد 
، سيتمحور تركيز المنظمة على دعم البلدان في اعتماد االستراتيجية العالميـة بشـأن ٢٠١٧-٢٠١٦وخالل الثنائية 

ــ ن البلــدان مــن دمــج التهــاب الكبــد وتنفيــذها، وفــي وضــع اســتراتيجيات وخطــط عمــل وطنيــة بشــأن التهــاب الكبــد تمكِّ
وفضًال عن تقديم الدعم التقنـي إلـى البلـدان فـي وضـع بـرامج وطنيـة . القائمةالتهاب الكبد في ُنظم الرعاية الصحية 

قويــة بشــأن التهــاب الكبــد الفيروســي، ستضــع المنظمــة اإلرشــادات الخاصــة بالقواعــد والمعــايير واإلرشــادات التقنيــة؛ 
  قيــيم التقــدم الُمحــرز وتنفــذ أعمــال النمذجــة لتقــدير أثــر حــاالت عــدوى التهــاب الكبــد؛ وٕانشــاء نظــام للرصــد والتبليــغ لت

في تعزيز الوقاية من التهاب الكبد وعالجه؛ وتعزيـز اإلتاحـة المنصـفة للوقايـة مـن التهـاب الكبـد وتشخيصـه ورعايـة 
  .مرضاه وعالجهم



11 

٢٠١٧- ٢٠١٦مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

  السل
  

ـ وتحققـت الغايـة . ةأسفرت الجهود العالمية المبذولة في مجـال تشـخيص السـل وعالجـه والوقايـة منـه عـن نتـائج مهمِّ
السـل، وتراجــع عـبء الســل فـي جميــع إلصــابة بباألهــداف اإلنمائيـة لأللفيــة والتـي تتمثــل فـي تراجــع معـدل االمتعلقـة 

وانخفـض معـدل الوفيـات الناجمـة . األقاليم التابعة لمنظمة الصـحة العالميـة، ولكـن وتيـرة هـذا التراجـع مازالـت بطيئـة
ويسـير معـدل الوفيـات الناجمـة عـن السـل  ،٢٠١٢و ١٩٩٠في الفترة الواقعـة مـا بـين عـامي  ٪٤٥عن السل بنسبة 

فــي جميــع األقــاليم باســتثناء اإلقلــيم األوروبــي واإلقلــيم  ٪٥٠بــذلك علــى المســار الصــحيح لتحقيــق انخفــاض بنســبة 
مليـــون شـــخص  ٧٠ ر مـــننظمـــة، تشـــير التقـــديرات إلـــى أن أكثـــوبعـــد االســـتراتيجية التـــي أوصـــت بهـــا الم. األفريقـــي

مــدت أدوات تشــخيص جديــدة وأدويــة واعتُ . ٢٠١٥و ١٩٩٥ســيعالجون بنجــاح خــالل الفتــرة الواقعــة مــا بــين عــامي 
الفجـــوة فـــي تحـــري حـــاالت  لتقلـــيصكمـــا زادت الجهـــود المبذولـــة . يتينحديثـــة لعـــالج الســـل خـــالل الثنـــائيتين الماضـــ

  لســـل واألزمـــة الناجمـــة المصـــاحب لي البشـــري اإلصـــابة بالســـل، وفـــي االســـتجابة لمقتضـــيات فيـــروس العـــوز المنـــاع
وزاد االهتمــــام . عــــن الســــل المقــــاوم لألدويــــة المتعــــددة، والســــيما فــــي البلــــدان التــــي تواجــــه عبئــــًا كبيــــرًا مــــن المــــرض

بالمحددات االجتماعية للسل، والصعوبات االقتصادية والشواغل الخاصة بحقوق اإلنسان المرتبطة به، والديناميات 
بطة باالعتالالت المصاحبة للسل، بما في ذلـك االعـتالالت المصـاحبة المرتبطـة بالتغذيـة وبـاألمراض المعقدة المرت

، اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة ٢٠١٤وفــي عــام . غيــر الســارية، فضــًال عــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري
ــــول الســــابعة والســــتون اســــتراتيجية عالميــــة جديــــدة بشــــأن الســــل تســــتهدف القضــــاء علــــى وبــــاء ا   لســــل العــــالمي بحل

ومعــدل اإلصــابة بالســل  ٪٩٥، ومــا يــرتبط بــذلك مــن تراجــع معــدل الوفيــات الناجمــة عــن الســل بنســبة ٢٠٣٥عــام 
وفضــًال عــن . ، والــتخلص مــن التكــاليف الكارثيــة المرتبطــة بــه والتــي تقــع علــى عــاتق األســر المتضــررة٪٩٠بنســبة 

ذلـك، ُوضــع إطـار لتكييــف الخطــة االسـتراتيجية بحيــث تالئـم األمــاكن حيــث تـنخفض معــدالت اإلصـابة بالســل، مــع 
  . ٢٠٥٠وغاية التخلص من المرض في عام  ٢٠٣٥تحديد غاية للمرحلة السابقة للتخلص من المرض في عام 

  
ييـف االسـتراتيجية واألهـداف العالميـة للوقايـة ، ستبدأ الدول األعضاء في اعتماد وتك٢٠١٧-٢٠١٦وخالل الثنائية 

  ومازالــــت هنــــاك تحــــديات كبيــــرة تعتــــرض ســــبيل تحقيــــق . ٢٠١٥مــــن الســــل ورعايــــة مرضــــاه ومكافحتــــه بعــــد عــــام 
وينبغي تعزيـز القوامـة والمسـاءلة مـن جانـب الحكومـات لإلشـراف علـى تصـميم االسـتراتيجيات الوطنيـة . هذا الهدف

وينبغـي تعزيـز القـدرة علـى إجـراء . بـذلك مـن التعبئـة لسـد الفجـوات الكبيـرة فـي المـوارد وتنفيذها ورصدها، وما يـرتبط
وينبغي تحسـين . التقديرات الوبائية، بما في ذلك تحديد الفئات السكانية األسرع تأثرًا وٕاشراكها في تصميم االستجابة

بمــا فــي ذلــك تقيــيم مــدى حساســية جــودة الخــدمات األساســية والتوســع فــي القــدرات للتمكــين مــن التشــخيص المبكــر، 
  تركـــز المـــرض للـــدواء فـــي حالـــة جميـــع المرضـــى الـــذين خضـــعوا لالختبـــار وٕاتاحـــة العـــالج والرعايـــة والوقايـــة التـــي 

ويلزم توفير المنصات المالئمة على الصعيد المحلي للدمج الفعـال للخـدمات، والتعـاون علـى نطـاق . المريض على
  عـــــددة، مـــــن أجـــــل إصـــــدار التشـــــريعات الجريئـــــة الالزمـــــة والـــــُنظم المتوخـــــاة عـــــدة بـــــرامج، ومشـــــاركة القطاعـــــات المت

وينبغــي اســتغالل الفــرص التــي تتيحهــا . فــي االســتراتيجية الجديــدة وفــي التخطــيط الــوطني للبحــوث فــي مجــال الســل
  . التغطية الصحية الشاملة وُنظم الحماية االجتماعية في زيادة فعالية الوقاية من السل ورعاية مرضاه

  
 ٢٠١٥، ستدعم األمانة الدول األعضاء في تكييف االستراتيجية العالمية لما بعد عـام ٢٠١٧-٢٠١٦وفي الثنائية 

 وستوضــع اإلرشــادات واألدوات الجديــدة للرصــد وإلجــراء تحليــل األثــر بغيــة تحديــد الغايــات الجديــدة لعــام. وتنفيــذها
اء، باالســتناد إلــى وســائل التشــخيص الســريعة ومــن خــالل عمــل المنظمــة علــى جميــع مســتوياتها مــع الشــرك. ٢٠٣٥

الجديــــدة، والعالجـــــات الناجعــــة للســـــل المقــــاوم لألدويـــــة المتعـــــددة وعالجــــه الوقـــــائي، والعمــــل المتعلـــــق بالمحـــــددات 
لبلــدان، ســعيًا وراء فــي ا ٢٠١٥االجتماعيــة للســل، ســتقدم الــدعم المكثــف لتنفيــذ االســتراتيجية العالميــة لمــا بعــد عــام 

  .٢٠٢٠الرئيسية المحددة لعام  عالمإنجاز الم
  



12 

٢٠١٧- ٢٠١٦مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

  المالريا
  

  : نطـــاق عـــدم اليقـــين(ماليـــين حالـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي  ٢٠٧بلغـــت حـــاالت المالريـــا الُمقـــدرة  ٢٠١٢فـــي عـــام 
ـــــــــــين(وفـــــــــــاة ناجمـــــــــــة عـــــــــــن المالريـــــــــــا  ٦٢٧ ٠٠٠، أســـــــــــفرت عـــــــــــن )مليـــــــــــون ٢٨٧-١٣٥   :نطـــــــــــاق عـــــــــــدم اليق
ـــــات ) ٪٨٠(ومعظـــــم هـــــذه الحـــــاالت ). ٧٨٩ ٠٠٠ – ٤٧٣ ٠٠٠ ـــــي )٪٩٠(والوفي ـــــيم األفريق ـــــذ . تخـــــص اإلقل   ومن
، انخفــض العــبء العــالمي للمــرض انخفاضــًا كبيــرًا، وٕاذا مــا اســتمرت االتجاهــات الســائدة حاليــًا، فمــن ٢٠٠٠عــام 

وقد أمكن . ٪٥٢الوفيات بنسبة  تراجع معدلي، وأن ٢٠١٥بحلول عام  ٪٣٦بنسبة  المتوقع أن يقل معدل اإلصابة
إلـى مـا يقـدر  ٢٠٠٠مليون دوالر أمريكي فـي عـام  ١٠٠إحراز هذا التقدم بفضل زيادة اإلنفاق الدولي من أقل من 

ـ. ٢٠١٣مليار دوالر أمريكي في عام  ١,٩٧بنحو   ه إلـى المالريـا أقـل بكثيـر ومـع ذلـك فمـازال التمويـل الـدولي الموجَّ
والمتمثـل فـي خفـض  ٢-٥٨ج ص عقـرار جمعيـة الصـحة العالميـة الالزمة لتحقيق الهدف المحدد في  همستوياتمن 

  أمــا خطــر األوبئــة وعــودة المــرض . ٢٠١٥بحلــول عــام  ٪٧٥عــدد حــاالت المالريــا والوفيــات الناجمــة عنهــا بنســبة 
إلى الظهور بسبب عدم كفاية الموارد الماليـة وزيـادة مقاومـة األدويـة والمبيـدات الحشـرية، فيظـل مصـدرًا كبيـرًا للقلـق 
ــــادة االلتزامــــات مــــن المــــوارد المحليــــة واالســــتثمارات المســــتدامة مــــن جانــــب الجهــــات المانحــــة   . وســــوف يتطلــــب زي

وُيعــد تعزيــز ُنظــم الترصــد أولويــة لضــمان كفــاءة المــوارد المحــدودة وتقيــيم التقــدم الُمحــرز واألثــر النــاجم عــن تــدابير 
  .مكافحة المرض

  
ســـتدعم األمانـــة البلـــدان التـــي تتوطنهـــا المالريـــا بمواصـــلة دعـــم بنـــاء القـــدرات الالزمـــة  ٢٠١٧-٢٠١٦وفـــي الثنائيـــة 

للوقاية من المالريا ومكافحتها والتخلص منها، مع إعطاء األولوية لضرورة تعزيز الترصد والتصدي لخطر مقاومـة 
لمكافحــة المالريــا والــتخلص سُتســتهل اســتراتيجية تقنيــة عالميــة جديــدة  ٢٠١٥وفــي عــام . الــدواء والمبيــدات الحشــرية

ـــرة  ـــدان والشـــركاء المنفـــذين فـــي ســـعيهم إلـــى اســـتدامة النجاحـــات ٢٠٢٥-٢٠١٦منهـــا للفت ـــه البل   ، تهـــدف إلـــى توجي
 وستســتمر. التــي تحققــت خــالل العقــد األخيــر وتســريع الجهــود الراميــة إلــى الــتخلص مــن المــرض فــي الوقــت ذاتــه

 اإلطاريـة البرمجيـة اإلرشـادات خـالل مـن السياسـات، بشـأن البيِّنـاتب المسـنَّدةو  المحدَّثـة التوصـيات تقديم في األمانة
 واالختبـارات النواقـل مكافحـة بشـأن بالمالريـا، الخاصـة السياسات مجال في االستشارية اللجنة تقدمهما التي والتقنية

  .المرض من والتخلص والترصد والعالج التشخيصية
  

  المهملة المدارية المناطق أمراض
  

هناك مليار شخص مصاب بمرض واحد مـن أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة أو أكثـر، ومليـارا شـخص معـرض 
ويتمثـل المتضـررون فـي المقـام األول فـي الفقـراء الـذين . البلـدان المداريـة ودون المداريـة/ لإلصابة بها في المناطق

وُتعـد أمـراض المنـاطق . الفقيـرة أو منـاطق النـزاع عادة ما يعيشون في المناطق الريفيـة النائيـة أو األحيـاء الحضـرية
  ويمــــس . المداريــــة المهملــــة ســــببًا رئيســــيًا فــــي العجــــز وضــــياع اإلنتاجيــــة لــــدى فئــــة مــــن أكثــــر ســــكان العــــالم ضــــعفاً 

أثــر أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة بعــض األقــاليم أكثــر مــن غيرهــا، وال ترقــى مســاهمتها فــي معــدالت الوفيــات 
. مساهمة األمراض األخرى، ومع ذلك فإن الحد مـن آثارهـا الصـحية واالقتصـادية ُيعـد أولويـة عالميـةاإلجمالية إلى 

  أن الحـــد مـــن آثارهـــا الصـــحية واالقتصـــادية فـــي إمكانـــه متاحـــة، و ويعـــود ذلـــك إلـــى أن التـــدخالت الجديـــدة والناجعـــة 
يؤهلهـا تمامـًا للـدعوة إلـى عقـد الشـراكات  أن األمانـة تتبـوأ موقعـاً سـريع عجلـة التنميـة االقتصـادية، و أن يساعد على ت

  .بين الحكومات ومقدمي الخدمات الصحية ومصنعي المستحضرات الصيدالنية وتعزيز هذه الشراكات
  

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

وال يتطلــب الحفــاظ علــى الــزخم الحــالي فــي التصــدي لهــذه األمــراض المنــافع . لضــمان إتاحــة األدويــة العاليــة الجــودة
  .والتمويل فحسب، بل يتطلب كذلك دعمًا سياسياً 
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، سـتبلغ ٢٠١٥وبلوغ الغاية المتمثلة في وقف انتقال هذا الداء بحلـول عـام  وفي مجال استئصال داء الدودة الغينية
وسـتدعم منظمـة الصـحة العالميـة البلـدان . عـن عـدم وجـود أي حـاالت ٢٠١٧-٢٠١٦جميع البلدان خـالل الثنائيـة 

ث سـنوات، التي كان داء التنينات يتوطنها مـن قبـل فـي إجـراء الترصـد علـى الصـعيد الـوطني لفتـرة إلزاميـة تمتـد ثـال
. اإلشــهاد علــى أن هــذه البلــدان خاليــة مــن هــذا الــداءالمنظمــة صــدر ستوبعــد اســتكمال هــذه الفتــرة علــى نحــو مــرٍض 

وســـتدعم المنظمـــة تكثيـــف األنشـــطة الراميـــة إلـــى الـــتخلص مـــن التراخومـــا المســـببة للعمـــى والجـــذام وداء المثقبيـــات 
مع الغايات العالمية للتخلص مـن أمـراض المنـاطق المداريـة  األفريقي البشري وداء الخيطيات اللمفاوية بما يتماشى

وستســتمر األمانــة فــي التركيــز علــى زيــادة إتاحــة األدويــة األساســية ألمــراض المنــاطق . ٢٠٢٠المهملــة بحلــول عــام 
. ضالمداريــة المهملــة، والتوســع فــي العــالج الكيميــائي الوقــائي، والتــدبير العالجــي االبتكــاري والمكثَّــف لهــذه األمــرا

وســتُبذل جهــود خاصــة تركــز علــى الوقايــة مــن حمــى الضــنك ومكافحتهــا، واســتحداث أدوات جديــدة لمكافحــة النواقــل 
  وفضــًال عــن ذلــك، فــإن تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى ترصــد المــرض واإلشــهاد . والتــدبير العالجــي المتكامــل للنواقــل

أو التحقق منه، سـيظل أمـرًا محوريـًا فـي الـدعم  على التخلص من بعض أمراض المناطق المدارية المهملة المختارة
  .المقدم من األمانة إلى البلدان

  
ويركــز البرنــامج الخــاص للبحــث والتــدريب فــي مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة المشــترك بــين اليونيســيف وبرنــامج 

علـى  ٢٠١٧-٢٠١٢تـرة األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصـحة العالميـة، فـي سـياق اسـتراتيجيته للف
وُيعـد . وتنفيـذ البحـوث التـي تلبـي االحتياجـات الُقطريـة ،تعزيـز قـدرات البحـث المحليـة: أولـويتين رئيسـيتين، أال وهمـا

ضمان أن البلدان تضطلع بدور قيادي في تحديد أولويات البحث ضروريًا حيث سيواصـل البرنـامج الخـاص تركيـزه 
 البيِّنــاتســتخدم وســوف تُ . انية األســرع تــأثرًا لضــمان قــدرات البحــث المســتدامةعلــى أقــل البلــدان نمــوًا والفئــات الســك

الناشئة عن البحوث الخاصة بالتدخالت والتنفيذ لالستنارة بها في صنع القرار بشأن السياسـات وممارسـات الصـحة 
  ،ً اســــــتباقياوسيرصــــــد البرنــــــامج الخــــــاص مشــــــهد البحــــــوث الصــــــحية الجديــــــد عــــــن كثــــــب، ويلعــــــب دورًا  .العموميــــــة

  .عند االقتضاء، في الحفاظ على مالءمته للبلدان 
  

  باللقاحات منها الوقاية يمكن التي األمراض
  

  مليـــون طفـــل دون الخامســـة مـــن العمـــر ســـنويًا نتيجـــة ألمـــراض يمكـــن الوقايـــة منهـــا باللقاحـــات،  ٢,٥يمـــوت نحـــو 
. العموميــة األنجــح واألعلــى مردوديــة وُيعــد التمنيــع ضــمن تــدخالت الصــحة. طفــل يوميــاً  ٦٨٠٠أي مــا يزيــد علــى 

وتمنـع الوقايـة التـي تكفلهـا . وعلى الصعيد العالمي، يجري اآلن تمنيع عدد من األطفـال يزيـد علـى أي وقـت مضـى
وتتجســـد األولويـــة التـــي ُأعطيـــت لألمـــراض الحاليـــة . اللقاحـــات وقـــوع مـــا يقـــدر بـــأكثر مـــن مليـــوني حالـــة وفـــاة ســـنوياً 

لوقايـة منهـا باللقاحـات، فـي االهتمـام الـدولي الـذي أولـي لهـذا الموضـوع كجانـب مـن مبـادرة والمستقبلية التـي يمكـن ا
  .عقد اللقاحات وخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات المرتبطة به والتي وضعتها المنظمة

  
ر علـى الرضـع وأصبح العديد من اللقاحات الجديدة متاحـًا واتسـعت دائـرة تركيـز التمنيـع الروتينـي التـي كانـت تقتصـ

وعلـــى نحـــو متزايـــد يـــتم إدخـــال اللقاحـــات . والنســـاء الحوامـــل كفئتـــين مســـتهدفتين، لتشـــمل المـــراهقين والبـــالغين أيضـــاً 
من مجموعـة تـدخالت ترمـي إلـى مكافحـة المـرض، والسـيما فيمـا يتعلـق  زءالجديدة بالتنسيق مع البرامج األخرى كج

مــس األطفــال ومــع ذلــك فهنــاك عــدد مــن األطفــال يصــل إلــى خُ  .بااللتهــاب الرئــوي واإلســهال وســرطان عنــق الــرحم
ويمكن تجنب وقوع مـا يقـرب مـن مليـون حالـة وفـاة . الذين يولدون سنويًا ال يتلقون مجموعة لقاحات الرضع الكاملة

ويحمـل تطـوير . من اللقاحـات المرخصـة حـديثاً  بالتوسع في استخدام اللقاحات الموجودة وٕادخال المزيد أخرى سنوياً 
  .المزيد من اللقاحات وترخيصها وعدًا بتحسين قدرة التمنيع على الوقاية من الوفيات والمراضة

  
وستدعم . سيتمحور التركيز على تنفيذ ورصد خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات ٢٠١٧‒٢٠١٦وفي الثنائية 

رصــد بــرامج التمنيــع، وضــمان إتاحــة األمانــة وضــع خطــط التمنيــع الوطنيــة وتنفيــذها، وتعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى 
  وفضـــًال عـــن ذلـــك فســـوف ُتكثَّـــف الجهـــود الراميـــة . اللقاحـــات واإلمـــدادات لتلبيـــة احتياجـــات جميـــع الـــدول األعضـــاء

  .Bإلى تحقيق أهداف التخلص من الحصبة والكزاز الوليدي ومكافحة الحصبة األلمانية والتهاب الكبد 
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  اآلخرينوالشركاء  األخرى الروابط مع البرامج
  

تنطــوي الجهــود والمنجــزات المســتهدفة المرتبطــة بالعمــل علــى الوقايــة مــن األمــراض الســارية ومكافحتهــا علــى فوائــد 
فالعمل المتعلق بتعزيز االختبـارات التشخيصـية السـريعة المضـمونة الجـودة عـن . أكبر ستعود على الصحة والتنمية

يا في المجتمعات المحلية، على سبيل المثال، يوفر نقطة انطالق طريق آليات مثل اإلدارة المتكاملة لحاالت المالر 
وبالمثــل فــإن العمــل بشــأن الوقايــة مــن بعــض أمــراض . لتحســين إدارة جميــع أســباب الحمــى ولــيس المالريــا فحســب

حصـائل المناطق المداريـة المهملـة وعالجهـا، بمـا فـي ذلـك البلهارسـيا والعـدوى الديدانيـة المنقولـة بالتربـة، سُيحسِّـن ال
وســيؤدي تعزيــز أنشـطة الترصــد بمــا يتماشـى مــع أهــداف . ، وحصــائل الـوالداتوصــحة األمالخاصـة بصــحة المـرأة، 

مكافحــة األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات والــتخلص منهــا واستئصــالها، إلــى دعــم الجهــود الراميــة إلــى 
المتطلبــات األساســية الخــاص بوابــط مــع العمــل وكــذلك فهنــاك ر . الوقايــة مــن فاشــيات هــذه األمــراض والتصــدي لهــا

  وينبغـــي . بشـــأن تعزيـــز المختبـــرات العامـــة وبشـــأن األمـــراض المنقولـــة باألغذيـــة) ٢٠٠٥(للـــوائح الصـــحية الدوليـــة 
ـــ ـــة، وأن ييسَّ ـــربط تعزيـــز الخـــدمات المختبريـــة فـــي مجـــال الســـل بالتحســـينات العامـــة للخـــدمات المختبري   ر ذلـــك أن ُي

، )مثــل االختبــار الجزيئــي للكشــف عــن الســل وفيــروس عــوز المناعــة البشــري(مــن خــالل قواعــد تشخيصــية مشــتركة 
  ، وآليـــات سلســـلة اإلمـــدادات المشـــتركة )مثـــل مـــوظفي المختبـــرات المتعـــددي المهـــارات(وتنميـــة المهـــارات المتكاملـــة 

لى الرعاية الصحية األولية التي تـدعم التغطيـة كما أن الُنظم الصحية القائمة ع). مثل إحالة العينات وشراء السلع(
ويتوقــف إنجــاز . الشــاملة بالخــدمات الصــحية تكتســي أهميــة فــي الوقايــة مــن األمــراض الســارية الرئيســية ومكافحتهــا

مقاومـــة األهـــداف المتعلقـــة بـــاألمراض الســـارية علـــى وجـــود ُنظـــم صـــحية تعمـــل جيـــدًا وعلـــى العمـــل المتســـق بشـــأن 
  .معالجة المحددات االجتماعية للصحةو  مضادات الميكروبات

  
وفضـــًال عـــن ذلـــك فـــإن مســـارات العمـــل بشـــأن األمـــراض الســـارية تســـتتبع تضـــافر الجهـــود والتكامـــل وتقـــديم الـــدعم 

وتشـمل هـذه برنـامج األمـم المتحـدة المشـترك . المنظمات المعنية في منظومة األمم المتحدة والشراكات الرئيسية إلى
، واليونيسيف، والبنك الدولي، والصندوق العـالمي لمكافحـة األيـدز والسـل والمالريـا، والمرفـق الـدولي لمكافحة األيدز

لشـــراء األدويـــة، ومؤسســـة وســـائل التشـــخيص الجديـــدة االبتكاريـــة، وخطـــة الطـــوارئ التـــي وضـــعها الـــرئيس األمريكـــي 
لف العـــالمي مـــن أجـــل اللقاحـــات لإلغاثـــة مـــن مـــرض األيـــدز، وشـــراكة دحـــر الســـل، وشـــراكة دحـــر المالريـــا، والتحـــا

والتمنيــع، ومشــروع أدويــة المالريــا، ومبــادرة مكافحــة الحصــبة والحصــبة األلمانيــة، والبرنــامج األفريقــي لمكافحــة داء 
كالبيــــة الــــذنب، والتحــــالف العـــــالمي للقضــــاء علــــى الخيطيـــــات اللمفاويــــة، فضــــًال عـــــن الوكــــاالت الثنائيــــة وكبـــــرى 

  .المؤسسات
  

  بفيروسه والعدوى األيدز
  زيادة إتاحة التدخالت الرئيسية لألشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري: ١-١الحصيلة 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
 ٥-صــفرعــدد حــاالت العــدوى الجديــدة بــين األطفــال (البــالغين مــن العمــر 

  أعوام)
٣٣٠ ٠٠٠  

)٢٠١١(  
  ٤٣ ٠٠٠أقل من 

)٢٠١٥(  
عـــدد األشـــخاص المتعايشـــين مـــع فيـــروس األيـــدز الـــذين يتعـــاطون عالجـــًا 

  مضادًا للفيروسات القهقرية
  يينمال ٨
)٢٠١١(  

  مليون ١٥
)٢٠١٥(  

النسبة المئوية مـن النسـاء الحوامـل المصـابات بفيـروس األيـدز الحاصـالت 
(الوقايـــة بمضـــادات  علـــى العـــالج باألدويـــة المضـــادة للفيروســـات القهقريـــة

الفيروسات القهقرية أو العـالج بهـذه المضـادات) للحـد مـن انتقـال الفيـروس 
  من األم إلى الطفل أثناء الحمل والوالدة 

٥٧٪  
)٢٠١١(  

٩٠٪  
)٢٠١٥(  

 ١٤العدد التراكمي لعمليات ختان الذكور الطبي الطوعي التي ُأجريت فـي 
  بلدًا ذا أولوية

  مليون ١,٤
)٢٠١١(  

  مليون ٢٠,٨
)٢٠١٦(  
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دعم البلدان من أجل زيادة التغطيـة بالتـدخالت الرئيسـية الراميـة إلـى مكافحـة فيـروس العـوز : ١-١-١الُمخرج 
المنــاعي البشــري عــن طريــق المشــاركة النشــيطة فــي الحــوار الخــاص بالسياســات، ووضــع اإلرشــادات واألدوات 

  ، وتقديم الدعم التقنيالخاصة بالقواعد والمعايير، وبث المعلومات االستراتيجية
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عــــدد البلــــدان التــــي وضــــعت اســــتراتيجيات وطنيــــة بشــــأن األيــــدز والعــــدوى 
بفيروســه تتماشــى مــع االســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن األيــدز 

  والعدوى بفيروسه وتنفٍّذها

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  في نسخة جمعية الصحة العالميةإلدراجها 

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تيسير عملية تحديث االستراتيجيات والمبادئ التوجيهية واألدوات الوطنية بما يتماشى مـع اإلرشـادات   •
عــة بشــأن الوقايــة مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري ورعايــة المصــابين بــه العالميــة واإلقليميــة المجمَّ 

  وعالجهم
تعزيز قدرة البلدان علـى توليـد المعلومـات االسـتراتيجية واسـتخدامها اسـتخدامًا منهجيـًا مـن خـالل ُنظـم   •

  المعلومات الوطنية والرصد الروتيني للبرامج، بما يتماشى مع القواعد والمعايير العالمية
فيـروس العـوز المنـاعي البشـري تعزيز قدرة البلدان على تقديم التدخالت الرئيسية الرامية إلى مكافحـة   •

  عن طريق التدريب والتوجيه واإلشراف باستخدام األدلة واألدوات والمناهج المعدلة
دعـــم البلـــدان فـــي رســـم خـــرائط االحتياجـــات الوطنيـــة إلـــى المســـاعدة التقنيـــة الخاصـــة بفيـــروس األيـــدز   •

رة البـــرامج وتصـــريف الشـــؤون وتيســـير تقـــديم المســـاعدة التقنيـــة الكافيـــة والعاليـــة الجـــودة فـــي مجـــال إدا
  والتنفيذ وتعبئة الموارد المحلية والخارجية

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تيســير وضــع االســتراتيجيات وخطــط العمــل اإلقليميــة بشــأن األيــدز والعــدوى بفيروســه بمــا يتــواءم مــع   •
  ٢٠٢١-٢٠١٦االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن األيدز والعدوى بفيروسه 

  تتبع التقدم الُمحرز في تنفيذ االستراتيجيات اإلقليمية من خالل االستعراضات والتقارير المنتظمة  •
دعــــم بــــث وتكييــــف وتنفيــــذ المبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن الوقايــــة مــــن فيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري   •

  وتشخيصه ورعاية المصابين به وعالجهم
اإلقليمية ونهوج تقديم الخدمات المتكاملة من أجل تعزيـز إتاحـة وضع وتعزيز السياسات والممارسات   •

الوقايـــة مـــن فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وتشخيصـــه ورعايـــة المصـــابين بـــه وعالجهـــم علـــى نحـــو 
منصــف، بمــا فــي ذلــك الوقايــة مــن انتقــال الفيــروس مــن األم إلــى الطفــل بهــدف الــتخلص مــن انتقــال 

  الفيروس بهذه الطريقة
ت الخبراء اإلقليميين التي تتكون من مقدمي المساعدة التقنية المضمونة الجودة مـن أجـل إنشاء شبكا  •

  دعم البلدان في تنفيذ المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
والتنســيق علــى الصــعيد العــالمي لبــرامج منظمــة الصــحة العالميــة الخاصــة  االضــطالع بــدور الريــادة  •

االســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن  تنفيــذمــن أجــل  ز المنــاعي البشــريبمكافحــة فيــروس العــو 
  ٢٠٢١-٢٠١٦األيدز والعدوى بفيروسه للفترة 

عم التقنـــي مـــن أجـــل الوقايـــة تقـــديم اإلرشـــادات الخاصـــة بالقواعـــد والمعـــايير وخيـــارات السياســـات والـــد  •
الفعالـــة مـــن انتقـــال فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وضـــم الفئـــات الســـكانية الرئيســـية فـــي االســـتجابة 

  لمقتضيات الفيروس 
تقــديم اإلرشــادات الخاصــة بالقواعــد والمعــايير والخيــارات الخاصــة بالسياســات والــدعم التقنــي مــن أجــل   •

عـــن طريـــق عـــالج األشـــخاص  هومعـــدل اإلصـــابة بـــس الناجمـــة عـــن الفيـــرو خفـــض معـــدل الوفيـــات 
  المتعايشين مع الفيروس ورعايتهم

  تقديم اإلرشادات الخاصة بالقواعد والمعايير والدعم التقني بشأن المعلومات االستراتيجية والتخطيط  •
رصـد التقــدم الُمحــرز فــي اسـتجابة قطــاع الصــحة لمقتضــيات فيـروس العــوز المنــاعي البشــري والتبليــغ   •

  أنهبش
توجيـــه نمـــاذج تقـــديم الخـــدمات الخاصـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وتعزيـــز النهـــوج المرتبطـــة   •

بالتغطية الصحية الشاملة، واألمراض المزمنة، والسـل، والتهـاب الكبـد، والصـحة الجنسـية واإلنجابيـة، 
  وصحة األم والطفل، والصحة النفسية، واألدوية األساسية

  
البلدان من أجل زيادة التغطية بالتدخالت الرئيسية الرامية إلى مكافحة التهاب الكبد عن دعم : ٢-١-١الُمخرج 

طريـــق المشـــاركة النشـــيطة فـــي الحـــوار الخـــاص بالسياســـات، ووضـــع اإلرشـــادات واألدوات الخاصـــة بالقواعـــد 
  والمعايير، وبث المعلومات االستراتيجية، وتقديم الدعم التقني

  الغاية  ساسيةالبيانات األ  مؤشر الُمخرج
عدد البلدان موضع التركيز التي لديها خطط عمل شـاملة بشـأن الوقايـة 

  من التهاب الكبد الفيروسي ومكافحته
  من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

  دعــــم عمليــــة وضــــع وتنفيــــذ السياســــات واالســــتراتيجيات الوطنيــــة المتعــــددة القطاعــــات بشــــأن الوقايــــة   •
  من التهاب الكبد الفيروسي ومكافحته باالستناد إلى السياق الوبائي المحلي

  وجمع البيانات المتعلقة بالتهاب الكبد الفيروسي الوطنيةتعزيز القدرة على وضع ُنظم الترصد   •
عملية تكييف المبـادئ التوجيهيـة الوطنيـة بشـأن الوقايـة مـن التهـاب الكبـد الفيروسـي ومكافحتـه تيسير   •

بما يتماشى مع اإلرشادات العالمية ودمج التدخالت الرئيسية الرامية إلى مكافحة التهاب الكبد ضمن 
  آليات وُنظم الرعاية الصحية القائمة بالفعل

لكبد الفيروسي في أوساط راسمي السياسات والجمهور العام دعم حمالت إذكاء الوعي بشأن التهاب ا  •
  باستخدام آليات تعزيز الصحة القائمة بالفعل
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
إذكــاء الــوعي وحشــد االلتــزام السياســي بالوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي ومكافحتــه وتيســير وضــع   •

  ستراتيجية العالميةخطط العمل اإلقليمية دعمًا لتنفيذ اال
تعزيــز ودعــم عمليــة وضــع وتنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات الوطنيــة بشــأن الوقايــة مــن التهــاب الكبــد   •

  الفيروسي ومكافحته
بث وتكييف وتنفيذ المبادئ التوجيهية العالمية بشأن الوقاية من التهاب الكبـد الفيروسـي  عملية تيسير  •

  ومكافحته
زة في وبائيات التهاب الكبـد الفيروسـي ودعـم القـدرة اإلقليميـة والوطنيـة المعـزَّ  رصد االتجاهات السائدة  •

  على الترصد وجمع البيانات عن التهاب الكبد
ع التقدم الُمحرز فـي تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة وخطـط العمـل اإلقليميـة بشـأن الوقايـة مـن التهـاب تتبُّ   •

  والتقارير المنتظمة الكبد الفيروسي ومكافحته، ونشر االستعراضات
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
والتنســيق فــي مجــال الوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي وتشخيصــه ورعايــة  االضــطالع بــدور الريــادة  •

  المصابين به واألنشطة الخاصة بعالجه على الصعيد العالمي
  توســــع فـــــي الجهـــــود الراميـــــة وضــــع اإلرشـــــادات الخاصـــــة بالقواعـــــد والمعــــايير وتنفيـــــذها فـــــي ســـــبيل ال  •

  إلى الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه ورعاية المصابين به وعالجهم
وضع ُنظـم المعلومـات الصـحية والتبليـغ عنهـا وتعزيزهـا مـن أجـل تقيـيم أوبئـة التهـاب الكبـد الفيروسـي   •

  ورصدها وتنفيذ األنشطة الخاصة بهذا المرض
المســـاعدة التقنيـــة مـــن أجـــل إعـــداد االســـتراتيجيات والخطـــط الوطنيـــة بشـــأن وضـــع اإلرشـــادات وتقـــديم   •

  التهاب الكبد من أجل حشد استجابة متوازنة لمقتضيات المرض ُتدمج في برامج الصحة العامة
  

  لـالس
  زيادة عدد مرضى السل الذين تم عالجهم بنجاح: ٢-١الحصيلة 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
التراكمــي للُمعــاَلجين بنجــاح مــن مرضــى الســل فــي إطــار بــرامج تعتمــد العــدد 

  ١٩٩٥استراتيجية العالج التي أوصت بها المنظمة منذ عام 
  مليون ٨٥  مليون ٧٠

العدد السنوي لمرضى السل المصابين بالسل المقاوم لألدوية المتعـددة إصـابة 
للريفامبيســــين) الــــذين مؤكــــدة أو مفترضــــة (بمــــا فــــي ذلــــك الحــــاالت المقاومــــة 

  ُأخضعوا لعالج السل المقاوم لألدوية المتعددة على صعيد العالم

٥٥ ٥٩٧  
)٢٠١١(  

٢٧٠ ٠٠٠  
  )٢٠١٥(بحلول 
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تكييف االستراتيجية واألهداف العالمية للوقاية مـن السـل ورعايـة مرضـاه ومكافحتـه بعـد عـام : ١-٢-١الُمخرج 
  ١-٦٧ج ص عوتنفيذها على الصعيد العالمي على النحو المعتمد في القرار  ٢٠١٥

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عــــدد البلــــدان التــــي حــــددت غايــــات فــــي إطــــار الخطــــط االســــتراتيجية 
الوطنيــــة، بشــــأن خفــــض معــــدل الوفيــــات الناجمــــة عــــن الســــل ومعــــدل 
ـــــــي  ـــــــواردة ف ـــــــة ال ـــــــات العالمي ـــــــه بمـــــــا يتماشـــــــى مـــــــع الغاي اإلصـــــــابة ب

  ١-٦٧ج ص ع القرار

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

  دعـــم وتعزيـــز قـــدرة البلـــدان علـــى تكييـــف وتنفيـــذ المبـــادئ التوجيهيـــة واألدوات واالســـتراتيجية العالميـــة   •
  باالستناد إلى الخطط االستراتيجية الوطنية ٢٠١٥لما بعد عام 

المساهمة في وضع دعم الدول األعضاء في تنسيق الجهود التي تشمل قطاعات وشراكات متعددة، و   •
  استراتيجيات التعاون الُقطري والخطط االستراتيجية الوطنية، وتيسير تعبئة الموارد

دعــم عمليــة جمــع البيانــات عــن الســل وتحليلهــا وبثهــا واســتخدامها، ورصــد أوضــاع الســل واالســتجابة   •
  بالسللمقتضياته على الصعيد الوطني بوسائل من بينها تقييم السياسات والبرامج الخاصة 

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

علـى تنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة واألدوات تها تكميل قـدرة البلـدان علـى دعـم عمليـة التكييـف وتعزيـز قـدر   •
  ٢٠١٥الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بما يتماشى مع االستراتيجية العالمية لما بعد عام 

حتياجــات الُقطريــة المقــدم علــى المســتوى اإلقليمــي، بمــا فــي ذلــك تنســيق الــدعم التقنــي القــائم علــى اال  •
  آليات المساعدة اإلقليمية مثل آلية المساعدة التقنية لمكافحة السل والمراكز المتعاونة مع المنظمة

فيـــروس العــوز المنـــاعي المصــاحب لبالســل رصــد األوضــاع واالتجاهـــات اإلقليميــة الخاصــة بالســـل و   •
لألدويــة عــن طريــق تعزيــز ُنظــم الترصــد وتعزيــز عمليــات تحليــل المعلومــات  البشــري وبالســل المقــاوم

  الصحية ذات الصلة وبثها واستخدامها
  في مجال الدعوة والتنسيق بين الشركاء وتعبئة الموارد االضطالع بدور الريادة  •

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وتنفيذها  ٢٠١٥االستراتيجية العالمية لما بعد عام دعم اعتماد في االضطالع بدور الريادة والتنسيق   •
ــــاعي  ــــروس العــــوز المن ــــين بالســــل وفي ــــة وأصــــحاب المصــــلحة المعني ــــب اإلقليمي والتعــــاون مــــع المكات

  وأصحاب المصلحة اآلخرين على الصعيد العالمي
والسـل  والتنسـيق والرصـد فـي مجـال تعزيـز الوقايـة مـن السـل المقـاوم لألدويـة االضطالع بدور الريادة  •

  المـــــــرتبط بفيـــــــروس العـــــــوز المنـــــــاعي وتشخيصـــــــه وتقـــــــديم العـــــــالج والرعايـــــــة إلـــــــى مرضـــــــاه، دعمـــــــًا 
بشـــــأن االســــتراتيجية واألهـــــداف العالميـــــة للوقايــــة مـــــن الســــل ورعايـــــة مرضـــــاه  ١-٦٧ج ص عللقــــرار 

  ٢٠١٥ومكافحته بعد عام 
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  اتيجية العالميـــة لمـــا بعـــد تـــوفير الرصـــد وتقيـــيم التقـــدم علـــى الصـــعيد العـــالمي فـــي مجـــال تنفيـــذ االســـتر   •
بشـأن خفـض معـدل  ٢٠٣٥وتمويلها، والتقدم الُمحرز صوب بلوغ الغايات المحـددة لعـام  ٢٠١٥عام 

الوفيــات الناجمــة عــن الســل ومعــدل اإلصــابة بــه، وبــث النتــائج علــى نطــاق واســع بوســائل مــن بينهــا 
  التقرير العالمي عن مكافحة السل

  
 بشــــأن السياســــات واألدوات التقنيــــة لــــدعم اعتمــــاد وتنفيــــذ المحدَّثــــةالمبــــادئ التوجيهيــــة : ٢-٢-١الُمخــــرج 

، والتــي تشــمل ٢٠١٥للوقايــة مــن الســل ورعايــة مرضــاه ومكافحتــه بعــد عــام  االســتراتيجية واألهــداف العالميــة
سياسات الجريئة والُنظم وال) ٢(الرعاية والوقاية المتكاملة التي تركز على المريض؛ ) ١: (الدعائم الثالث التالية

  وتكثيف البحث واالبتكار) ٣(الداعمة؛ 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

التــي تــدعم  المحدَّثــةعــدد المبــادئ التوجيهيــة والوثــائق التقنيــة الجديــدة و 
  االستراتيجية العالمية الموضوعة والمعتمدة في األقاليم والبلدان

النهائية من المقرر وضعها في صيغتها 
جمعية الصحة  إلدراجها في نسخة

  العالمية
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
دعــــم البلــــدان فــــي صــــياغة السياســــات واالســــتراتيجيات والخطــــط الوطنيــــة بشــــأن الســــل التــــي تجســــد   •

الشـامل ؛ وتيسير الحوار ٢٠١٥األولويات الُقطرية بما يتماشى مع االستراتيجية العالمية لما بعد عام 
  الخاص بالسياسات مع القطاعات األخرى والشركاء والفئات السكانية المتضررة

  دعـــــم البلـــــدان فـــــي اعتمـــــاد المبـــــادئ التوجيهيـــــة بشـــــأن الســـــل واألدوات الخاصـــــة بـــــه بمـــــا يتماشـــــى   •
  مع اإلرشادات العالمية األخيرة

  برنامج البحوث وبناء القدراتدعم تنفيذ البحوث التشغيلية واالبتكارات وتعزيزه عن طريق تحديد   •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
االضــطالع بــدور الريــادة فــي وضــع السياســات واالســتراتيجيات اإلقليميــة بشــأن الســل، وتــوفير منبــر   •

إقليمــي للحــوار الخــاص بالسياســات وتكييــف االســتراتيجيات والخطــط العالميــة بشــأن الســل لكــي تالئــم 
  السياق اإلقليمي

  تحديـــد خيـــارات السياســـات ووضـــع اإلرشـــادات التقنيـــة لتيســـير اعتمـــاد االســـتراتيجية العالميـــة لمـــا بعـــد   •
  وتنفيذها ٢٠١٥عام 

االضـــطالع بـــدور الريـــادة فـــي دعـــم مشـــاركة الـــدول األعضـــاء فـــي المبـــادرات الدوليـــة المتعلقـــة بالســـل   •
  النشيطة في قضايا الصحة العالميةوالتنسيق مع الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية، ومشاركتها 

  تعزيز البحوث التشغيلية واالبتكارات وتيسيرها عن طريق تحديد برنامج البحوث وبناء القدرات  •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تحــــديث المبــــادئ التوجيهيــــة العالجيــــة الخاصــــة بالســــل واألدوات الخاصــــة بالرعايــــة المتكاملــــة للســــل   •

الســارية التــي تخــدم الفئــات الســكانية الســريعة التــأثر، والسياســات واألدوات الخاصــة واألمــراض غيــر 
بالســـل المقـــاوم لألدويـــة المتعـــددة والســـل المـــرتبط بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري والعـــالج الوقـــائي 

  واألنشطة المتكاملة المتعلقة بالسل والقائمة على المجتمعات المحلية
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بشــأن اســتخدام وســائل التشــخيص والمعــايير المختبريــة الجديــدة، وربطهــا تحــديث المبــادئ التوجيهيــة   •
  بشأن التدبير العالجي للسل المقاوم لألدوية ودعمها باألدوات المالئمة المحدَّثةبالمبادئ التوجيهية 

  التبليـــغ ســـنويًا عـــن التقـــدم الُمحـــرز فـــي دعـــم عمليـــة تنفيـــذ الـــدعائم الـــثالث لالســـتراتيجية العالميـــة لمـــا   •
  ٢٠١٥بعد عام 

  
  المالريا

  
ــا : ٣-١الحصــيلة  ــا لحــاالت اإلصــابة بالمالري ــة المضــادة للمالري ــالخط األول مــن األدوي ــادة إتاحــة العــالج ب زي
  المؤكدة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة
النســـبة المئويـــة للحـــاالت المؤكـــدة لإلصـــابة بالمالريـــا فـــي القطـــاع العـــام التـــي 

  األول من األدوية المضادة للمالريا وفقًا لسياسة وطنية تتلقى العالج بالخط
٦٠٪  

)٢٠١٢(  
٨٠٪  

)٢٠١٧(  
  

بشـأن المالريـا مـع التركيـز  البيِّنـاتب المسـنَّدةتمكـين البلـدان مـن تنفيـذ الخطـط االسـتراتيجية : ١-٣-١الُمخرج 
على التغطية الفعالة بالتدخالت الرامية إلى مكافحة النواقل واختبارات التشخيص والعـالج، ورصـد فعاليـة العـالج 

  ومقاومة المبيدات الحشرية وترصدها عن طريق تعزيز القدرات لدعم الجهود الرامية إلى الحد من المالريا
  

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
ــــــــــــــي ُتجــــــــــــــري تقييمــــــــــــــاً  ــــــــــــــا الت ــــــــــــــي تتوطنهــــــــــــــا المالري ــــــــــــــدان الت  عــــــــــــــدد البل

  التجاهات المالريا باستخدام ُنظم الترصد الروتيني 
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 

  في نسخة جمعية الصحة العالمية إلدراجها
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
المالريــا لتحديـــد االحتياجــات الخاصـــة ببنــاء القـــدرات وتعزيــز قـــدراتها دعــم البـــرامج الوطنيــة لمكافحـــة   •

التقنيـــة واإلداريــــة فــــي مجــــال الوقايــــة مــــن المالريــــا ومكافحتهــــا والــــتخلص منهــــا، بمــــا فــــي ذلــــك علــــى 
  المستويات دون الوطنية

رية والتبليـغ دعم البلدان لزيادة تعزيز رصد الفعاليـة العالجيـة ألدويـة المالريـا ومقاومـة المبيـدات الحشـ  •
عنهمـــا؛ وتحســـين ترصـــد المالريـــا بمـــا فـــي ذلـــك تتبـــع مكافحـــة المالريـــا مـــن خـــالل ُنظـــم المعلومـــات 

  الصحية الوطنية واستخدام هذه البيانات
  دعم االستراتيجيات الوطنية الُمحكمة وتحليل الفجوات البرمجية لتيسير جمع األموال  •

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

احتياجات بناء القدرات ذات األولويـة المشـتركة بـين البلـدان وتيسـير بنـاء القـدرات علـى الصـعيد  تقييم  •
اإلقليمي والمشترك بين البلدان وتبادل أفضـل الممارسـات التـي تسـهم فـي بنـاء القـدرات الطويلـة األمـد 

  في البلدان
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ع مكافحــة المالريــا والــتخلص تقــديم الــدعم المشــترك بــين البلــدان والــدعم الخــاص ببلــدان محــددة لتســري  •
منهــا، بمــا فــي ذلــك التــدريب والــدعم التقنــي والــدعوة وتعبئــة المــوارد بالتعــاون مــع أصــحاب المصــلحة 

  والشركاء والقطاعات المعنية
تعزيــز قــدرات البلــدان فــي مجــال جمــع المعلومــات االســتراتيجية بمــا فــي ذلــك رســم خــرائط المخــاطر،   •

تقسيم الطبقي للمالريا، ورصد االتجاهات اإلقليمية وتحليلها، واستخدام والمعلومات الالزمة لتحسين ال
  د المالريا وبيانات البرامج والبيانات المتعلقة بالصحةبيانات ترصُّ 

تعزيــز قــدرة البلــدان علــى زيــادة التغطيــة الفعالــة بالتــدخالت الراميــة إلــى مكافحــة النواقــل والتشــخيص   •
  عن طريق التدريب والدعم الُقطري والرصد واإلشرافالطفيلي العالي الجودة للمالريا 

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

تقديم الخبـرة حيثمـا تبـرز الحاجـة إلـى قـدرات إضـافية فـي األقـاليم مـن أجـل دعـم مجـاالت متخصصـة   •
  من مجاالت الوقاية من المالريا ومكافحتها والتخلص منها

العالميــة عــن المالريــا، بمــا فــي ذلــك إنشــاء قواعــد بيانــات عــن مقاومــة إدارة المعلومــات االســتراتيجية   •
المبيــدات الحشــرية واألدويــة، والتبليــغ عــن التقــدم الُمحــرز فــي مجــال مكافحــة المالريــا علــى الصــعيد 

  العالمي
 تـــوفير األدوات البرمجيـــة والتدريبيـــة لـــدعم األقـــاليم والبلـــدان فـــي بنـــاء القـــدرات البشـــرية الالزمـــة لتنفيـــذ  •

 أوصت بها منظمة الصحة العالمية والترصد التياالستراتيجيات 
  

بشـأن  المحدَّثـةإعداد التوصيات بشأن السياسات والمبـادئ التوجيهيـة االسـتراتيجية والتقنيـة : ٢-٣-١الُمخرج 
مكافحة النواقل، واالختبار التشخيصي، والعالج المضاد للمالريا، والتدبير العالجي المتكامل لألمـراض الحمويـة، 

  والترصد، والكشف الوبائي، واالستجابة لتسريع الحد من حاالت المالريا والتخلص منها
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

 بالمالريا التي تنفذ السياسات التي توصي بها  نسبة البلدان الموطونة
  منظمة الصحة العالمية واالستراتيجيات والمبادئ التوجيهية

مـــــن المقـــــرر وضـــــعها فـــــي صـــــيغتها النهائيـــــة 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

 أنالتوجيهيــة التقنيــة المحدَّثــة بشــ تكييــف وتنفيــذ المبــادئتقــديم الــدعم التقنــي إلــى البلــدان فــي اعتمــاد/   •
مكافحــة النواقــل، واالختبــار التشخيصــي والعــالج، علــى الصــعيد الــوطني، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق 

  بالفئات السكانية الخاصة، والتدبير العالجي المتكامل لألمراض الحموية
لمالريـا ومكافحتهـا والـتخلص منهـا، واسـتعراض وضع االستراتيجيات الوطنية للوقاية من اعملية دعم   •

  البرامج المعنية بمكافحة المالريا
دعــــم الحــــوار السياســــاتي واالســــتراتيجي علــــى الصــــعيد الُقطــــري لرصــــد تنفيــــذ اســــتراتيجيات مكافحــــة   •

المالريا، ومناقشة الفجوات التي تشوب القدرات، والتخطيط للتنفيذ الفعـال لمكافحـة المالريـا والـتخلص 
  امنه
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
توفير اإلرشادات والخبرات الخاصة بالقواعد والمعايير للبلدان حيثما تبرز الحاجة إلى قدرات إضافية   •

  لتنفيذ االستجابة اإلقليمية لمقتضيات مقاومة اآلرتيميسينين والمبيدات الحشرية
ـــة بمـــا فـــي ذلـــك االســـتراتيجيات بشـــأن الحـــد اعتمـــاد وتنفيـــذ االســـتراتيجية التقنيـــة ا عمليـــة دعـــم  • لعالمي

 المالريا والتخلص منها على الصعيد دون اإلقليمي والوطني ودون الوطني، والبحوث التشغيلية من
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تحـــديث المبـــادئ التوجيهيـــة التقنيـــة بشـــأن الترصـــد ومكافحـــة النواقـــل واالختبـــار التشخيصـــي والعـــالج،   •

فــي ذلــك فيمــا يتعلــق بالفئــات الســكانية الخاصــة، والتــدبير العالجــي المتكامــل لألمــراض الحمويــة؛  بمــا
وٕاعــــداد األدوات لــــدعم تكييــــف وتنفيــــذ االســــتراتيجية التقنيــــة العالميــــة والتوصــــيات بشــــأن السياســــات 

  والمبادئ التوجيهية
العمل مع المكاتـب اإلقليميـة مـن أجـل تعزيـز الـدعم التقنـي فـي المجـاالت الشـديدة التخصـص للوقايـة   •

وٕادارة الحــاالت، بمــا فــي ذلــك مقاومــة األرتيميســينين، ومقاومــة المبيــدات الحشــرية، والحــد مــن انتقــال 
 المرض والوقاية من عودته إلى الظهور

  
  أمراض المناطق المدارية المهملة

  زيادة إتاحة األدوية األساسية ألمراض المناطق المدارية المهملة واستدامتها: ٤-١الحصيلة 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة

  ١٨٣/١٩٤  عدد البلدان التي تم فيها اإلشهاد على استئصال داء التنينات
)٢٠١٤(  

١٩٤/١٩٤  
)٢٠١٩(  

المــــرض التــــي توصــــلت إلــــى تحقيــــق هــــدف  عــــدد البلــــدان التــــي يتوطنهــــا
التغطيــة الموصــى بــه فيمــا يتعلــق بالســكان المعرضــين لمخــاطر اإلصــابة 

الديدانية المنقولة عـن طريـق  األمراضبداء الفيالريات اللمفي والبلهارسيا و 
  للديدان التربة وذلك من خالل العالج الكيميائي الوقائي المنتظم الطارد

٢٥/١٢٥  
)٢٠١٢(  

١٠٠/١٢٥  
)٢٠٢٠(  

التي وضعتها منظمة الصـحة العالميـة بشـأن أمـراض المنـاطق " خريطة الطريق"تيسير تنفيذ : ١-٤-١المخرج 
  المدارية المهملة
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

المـــرض التـــي اعتمـــدت خطـــة وطنيـــة  عـــدد البلـــدان التـــي يتوطنهـــا
بشــأن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة وتنفــذها بمــا يتماشــى مــع 

للحـــــد مـــــن عـــــبء أمـــــراض المنـــــاطق المداريـــــة " خريطـــــة الطريـــــق"
  المهملة ذات األولوية

النهائيـــة  مـــن المقـــرر وضـــعها فـــي صـــيغتها
  العالمية جمعية الصحة إلدراجها في نسخة

  
  المستهدفة منجزات المكاتب الُقطرية

تقــديم الــدعم التقنــي لتوزيــع األدويــة علــى نطــاق جمــاهيري ووضــع وتنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات   •
وخطـــط العمـــل المتكاملـــة الراميـــة إلـــى مكافحـــة أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة والـــتخلص منهـــا 

  والقضاء عليها على الصعيد الُقطري
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والتقييم الوطني لتوجيه رسـم السياسـات وتنفيـذ القـرارات والتبليـغ دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الرصد   •
عـــن التقـــدم الُمحـــرز فـــي مكافحـــة أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة والـــتخلص منهـــا علـــى الصـــعيد 

  الوطني
  دعــم البلــدان فــي ضــمان تــوافر أدويــة أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة المضــمونة الجــودة وٕاتاحتهــا   •

ت الرعايــة الصــحية، بمــا فــي ذلــك دمجهــا فــي مشــتريات األدويــة األساســية، ودعــم فــي جميــع مســتويا
  تعبئة الموارد

دعم الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة الوطنية على توسيع نطاق المعالجة الكيميائية الوقائية، والتدبير   •
  العالجي االبتكاري والمكثَّف، وتدخالت اإلدارة المتكاملة لمكافحة النواقل

  
  نجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفةم

تيسير الحوار اإلقليمي بين الحكومات ومقدمي الخدمات والمصنعين والشركاء التقنيين من أجل تنفيذ   •
  خريطة الطريق على الصعيد الُقطري

 وتحــديث الُمحــرز التقــدم لرصــد البــرامج مــديري واجتمــاع البــرامج الســتعراض اإلقليميــة األفرقــة تنســيق  •
  المهملة المدارية المناطق بأمراض الخاصة الوطنية الخطط

دعـــم الجهـــود الراميـــة إلـــى تعزيـــز قـــدرة البلـــدان فـــي اإلقلـــيم علـــى الرصـــد والتقيـــيم، والســـيما فـــي مجـــال   •
الترصــــد، واســــتخدام البحــــوث التشــــغيلية واإلشــــهاد علــــى/ التحقــــق مــــن الــــتخلص مــــن بعــــض أمــــراض 

  المناطق المدارية المهملة المختارة
  

  ات المقر الرئيسي المستهدفةمنجز 
إعداد األدوات ودعم الجهـود الراميـة إلـى تعزيـز القـدرات علـى المسـتويين اإلقليمـي والُقطـري مـن أجـل   •

تنفيذ عناصر خطـة العمـل الخاصـة بخريطـة الطريـق التـي وضـعتها المنظمـة بشـأن أمـراض المنـاطق 
  المدارية المهملة

  على األمراض في البلدان المعنية تنسيق اإلشهاد على التخلص من/ القضاء  •
تعزيز الرصد والتقييم والتبليغ، بما في ذلك وضـع قاعـدة بيانـات ألمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة،   •

  ونشر التقرير واإلحصاءات العالمية الخاصة بهذه األمراض
ص منهــا والقضــاء إجــراء مبــادرات الــدعوة العالميــة لمكافحــة أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة والــتخل  •

عليهـــا، وتعبئـــة المـــوارد، وتنســـيق ورصـــد المشـــتريات العالميـــة مـــن األدويـــة األساســـية لهـــذه األمـــراض 
  المتبرع بها وغير المتبرع بها

  
تيســير تنفيــذ ورصــد التــدخالت الراميــة إلــى مكافحــة أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة مــن  :٢-٤-١المخــرج 

  والدعم التقني البيِّناتب المسنَّدةخالل المبادئ التوجيهية التقنية 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عــــدد البلــــدان التــــي يتوطنهــــا المــــرض التــــي اعتمــــدت القواعــــد والمعــــايير 
لميـة لتنفيـذ تشـخيص أمـراض التي وضعتها منظمة الصـحة العا البيِّناتو 

  المدارية المهملة وعالجها المناطق

النهائية  من المقرر وضعها في صيغتها
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
تزويــد البلــدان بالــدعم التقنــي فــي تصــميم التجــارب الســريرية ذات الصــلة؛ وتكييــف اإلرشــادات التقنيــة   •

ســـرايتها الخاصـــة بتشـــخيص أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة وعالجهـــا وٕادارة حاالتهـــا ومكافحـــة 
  وترصدها

تقــديم الــدعم التقنــي لوضــع أو تنقــيح المبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة الخاصــة بتوزيــع األدويــة علــى نطــاق   •
ـــة    جمـــاهيري مـــن أجـــل مكافحـــة أمـــراض معينـــة والوقايـــة منهـــا (مثـــل عـــدوى الديـــدان الطفيليـــة المنقول

ات ضـمان الجـودة وترصـد اآلثـار عن طريق التربة، والديدان المثقوبة الكبدية الصغيرة)، وٕاجراء عمليـ
 الدوائية الضارة

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تكييــف المبــادئ التوجيهيــة العالميــة مــن أجــل تحســين الوقايــة مــن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة،   •
  والكشف عن حاالتها وٕادارتها، ومكافحة هذه األمراض في السياق اإلقليمي

ة المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية، والمؤسسات البحثية، والشبكات الحصول على مساند  •
  البحثية في اإلقليم وتنسيقها

تكميل قدرة المكاتب الُقطرية على دعم البلدان في وضع أو تكييف المبادئ التوجيهية، وُنظـم ضـمان   •
المدارية المهملة، والـتخلص الجودة وغيرها من المجاالت المحددة الخاصة بمكافحة أمراض المناطق 

  من األمراض/ القضاء عليها
دعم المقـر الرئيسـي فـي وضـع المبـادئ التوجيهيـة التقنيـة مـن خـالل المـدخالت الخاصـة بـإقليم معـين   •

  والتي تتعلق برصد وتقييم التدخالت الخاصة بأمراض المناطق المدارية المهملة ومكافحة النواقل
  

  المستهدفةمنجزات المقر الرئيسي 
تحــديث القواعــد والمعــايير التقنيــة الخاصــة بــأمراض المنــاطق المداريــة المهملــة علــى الصــعيد العــالمي   •

  باستخدام لجان الخبراء ومجموعات الدراسة
تيســير الجهــود الراميــة إلــى تطــوير اختبــارات تشخيصــية ســريعة وبســيطة لألمــراض المداريــة المهملــة   •

المثقبيــات األفريقــي البشــري، وداء الليشــمانيات، وداء شــاغاس، والــداء العليقــي، (قرحــة بــورولي، وداء 
  وحمى الضنك)

  
تطوير المعارف الجديدة والحلول واستراتيجيات التنفيذ التي تلبي االحتياجات الصحية للبلدان : ٣-٤-١المخرج 

  التي يتوطنها المرض، وذلك بالتشاور مع صنَّاع القرار
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

 عدد األدوات والحلول واستراتيجيات التنفيذ الجديدة والمحسنة 
  التي وضعت وُطبقت بنجاح في البلدان التي يتوطنها المرض

مـــن المقـــرر وضـــعها فـــي صـــيغتها النهائيـــة 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تيسير وضع برنامج البحوث الخاصة بأمراض الفقر المعدية وجمع أصحاب المصلحة لالتفـاق حـول   •

  التوصيات والممارسات من خالل مدخالت من جانب البلدان الرئيسية التي يتوطنها المرض
الناشــئة عــن البحــوث حــول أمــراض  البيِّنــاتإعــداد التــدخالت العاليــة الجــودة وتنفيــذها باالســتناد إلــى   •

لفقــــر المعديــــة بمشــــاركة البلــــدان الرئيســــية التــــي يتوطنهــــا المــــرض؛ بمــــا فــــي ذلــــك النهــــوج والحلــــول ا
  واالستراتيجيات بشأن العالج والمكافحة الفعالين ألمراض المناطق المدارية المهملة

دعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات البحث (الفردية والمؤسسية) في البلـدان التـي يتوطنهـا المـرض،   •
  والتي تجسد األولويات اإلقليمية والُقطرية

  
  األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات

  
  زيادة تغطية اللقاحات للفئات السكانية والمجتمعات التي يصعب الوصول إليها: ٥-١الحصيلة 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
التـوليفي المضـاد معدل التغطية العالمي بالجرعات الثالث مـن اللقـاح 

  للخناق والكزاز والشاهوق
  أو أكثر ٪٩٠  ٪٨٣

  ١  أقاليم المنظمة التي نجحت في التخلص من الحصبة
)٢٠١١(  

٤  
)٢٠١٥(  

بلــــدًا التــــي  ٧٥البــــالغ عــــددها  ١النســــبة المئويــــة لبلــــدان العــــد التنــــازلي
لقاحـــات المكـــورات الرئويـــة أو الفيـــروس العجلـــي أو فيـــروس  اعتمـــدت

البشري وتوسعت في الوقت ذاتـه فـي التـدخالت الراميـة  الورم الحليمي
 إلى مكافحة االلتهاب الرئوي أو اإلسهال أو سرطان عنق الرحم

٦٩  ٪٤٩٪  

  
تنفيذ خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات ورصدها مع التركيز على تعزيز تقديم الخدمات : ١-٥-١الُمخرج 

  اللقاحاتورصد التمنيع من أجل تحقيق أهداف عقد 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

أو أكثـــر  ٪٩٠وطنيـــة بنســـبة العـــدد البلـــدان التـــي حققـــت التغطيـــة 
بــــثالث جرعــــات مــــن لقــــاح الــــدفتيريا والتيتــــانوس والســــعال الــــديكي 

وبالجرعــة األولــى مــن اللقاحــات التــي ) الخنــاق والكــزاز والشــاهوق(
  تحتوي على الحصبة

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  العالمية جمعية الصحةإلدراجها في نسخة 

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

دعــم البلــدان فــي وضــع وتنفيــذ خطــط وطنيــة متعــددة الســنوات وخطــط تنفيــذ ســنوية (تشــمل التخطــيط   •
التطعيم الكامـل أو لـم يحصـلوا علـى الجزئي للتمنيع) مع التركيز على السكان الذين لم يحصلوا على 

  التطعيم بالمرة
                                                           

تتكــون بلــدان العــد التنــازلي مــن الــدول التــي تتحمــل أثقــل أعبــاء الوفيــات بــين صــفوف األطفــال واألمهــات، والتــي يتــولى     ١
 .وكاالت األمم المتحدة بفضل عملية العد التنازليرصد التقدم الذي تحرزه في بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية فريق من   
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دعـــم البلـــدان فـــي تعبئـــة المـــوارد الالزمـــة للقاحـــات واالحتياجـــات األخـــرى ذات الصـــلة مـــن أجـــل تنفيـــذ   •
  الخطة االستراتيجية الوطنية بشأن اللقاحات (الخطط الشاملة المتعددة السنوات أو الخطط األخرى)

  واالستراتيجيات لضمان استدامة برامج التمنيع وتنفيذهادعم البلدان في رسم السياسات   •
دعم الجهود الرامية إلى تعزيز قـدرة البلـدان علـى الترصـد واسـتخدام بيانـات التمنيـع فـي رصـد البـرامج   •

  والتبليغ
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
(بمـا فـي ذلـك ترصـد الفيـروس تنسيق الترصـد اإلقليمـي لألمـراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات   •

العجلي وأمراض الجراثيم الغزوية التي يمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات، ووضـع/ تكييـف االسـتراتيجيات 
  الرامية إلى تحسين جودة بيانات رصد التمنيع واستخدامها

تـــوفير الخبـــرة للبلـــدان حيثمـــا تبـــرز الحاجـــة إلـــى قـــدرات إضـــافية، لوضـــع اســـتراتيجيات للوصـــول إلـــى   •
الســـكان الـــذين لـــم يحصـــلوا علـــى التطعـــيم أو لـــم يحصـــلوا علـــى التطعـــيم الكامـــل، وإلدخـــال اللقاحـــات 

  الجديدة
 

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
دعـــم المكاتـــب اإلقليميـــة باإلرشـــادات بشـــأن السياســـات واالســـتراتيجيات مـــن أجـــل تنفيـــذ خطـــة العمـــل   •

  عن التقدم الُمحرز في تنفيذ الخطة العالميةالعالمية الخاصة باللقاحات؛ والتبليغ سنويًا 
اعتمـــاد اللقاحـــات الجديـــدة أو التـــي بشـــأن تحـــديث الوصـــايا الخاصـــة بالسياســـات والمبـــادئ التوجيهيـــة   •

  ُيستفاد منها استفادة كاملة ال
وضـــع المعـــايير العالميـــة لترصـــد األمـــراض التـــي يمكـــن الوقايـــة منهـــا باللقاحـــات ورصـــد أثـــر البـــرامج   •

  المستويين اإلقليمي والُقطري مساهمة رئيسية بمساهمة
  

تيسير تكثيـف ورصـد تنفيـذ أنشـطة الـتخلص مـن الحصـبة والحصـبة األلمانيـة واسـتراتيجيات  :٢-٥-١الُمخرج 
  Bمكافحة االلتهاب الكبدي 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
جـــدول عـــدد البلـــدان التـــي اعتمـــدت لقـــاح يحتـــوي علـــى الحصـــبة فـــي 

  التمنيع الوطني لألطفال
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

  دعـــــــم البلـــــــدان فـــــــي وضـــــــع وتنفيـــــــذ اســـــــتراتيجيات وطنيـــــــة بشـــــــأن الحصـــــــبة، والحصـــــــبة األلمانيـــــــة/   •
  أو مكافحته Bالوليدي، والتخلص من االلتهاب الكبدي متالزمة الحصبة األلمانية الخلقية، والكزاز 

  دعـــــــم الجهـــــــود الراميـــــــة إلـــــــى تعزيـــــــز قـــــــدرة البلـــــــدان علـــــــى ترصـــــــد الحصـــــــبة والحصـــــــبة األلمانيـــــــة/   •
متالزمــة الحصــبة األلمانيــة الخلقيــة، بمــا فــي ذلــك تقــديم الــدعم التقنــي إلــى البلــدان العتمــاد مختبراتهــا 

  المختصة بالحصبة/ الحصبة األلمانية
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ـــالتخلص مـــن األمـــراض التـــي يمكـــن الوقايـــة منهـــا باللقاحـــات   • دعـــم لجـــان التحقـــق الوطنيـــة المعنيـــة ب
  ومكافحتها

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

اســتعراض وتحــديث االســتراتيجيات اإلقليميــة الراميــة إلــى الــتخلص مــن الحصــبة والحصــبة األلمانيــة/   •
ـــة الخلقيـــة أ ومســـاندة المكاتـــب  Bو مكافحتهـــا ومكافحـــة االلتهـــاب الكبـــدي متالزمـــة الحصـــبة األلماني
  الُقطرية في تنفيذ هذه االستراتيجيات

تعزيــز القــدرة اإلقليميــة علــى ترصــد الحصــبة والحصــبة األلمانيــة/ متالزمــة الحصــبة األلمانيــة الخلقيــة   •
المختصـة بالحصـبة/ حالة بحالة مع التأكيد المختبري، بما في ذلك تنسيق شبكة المختبرات اإلقليمية 

  الحصبة األلمانية
تيسير إنشاء ودعم الهيئات والعمليات اإلقليمية المعنية بالتحقق مـن الـتخلص مـن الحصـبة والحصـبة   •

  Bاأللمانية/ متالزمة الحصبة األلمانية الخلقية ومكافحة االلتهاب الكبدي 
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
الحاجـة إلـى القـدرات التقنيـة اإلضـافية لتنفيـذ أنشـطة الـتخلص مـن المـرض/ توفير الخبرة حيثمـا تبـرز   •

  مكافحته والتحقق من التخلص من المرض/ مكافحته
  تنسيق الشبكة العالمية لمختبرات الحصبة/ الحصبة األلمانية  •
رصـــد الحصـــائل واالتجاهـــات العالميـــة فيمـــا يتعلـــق بمعـــدالت اإلصـــابة بالحصـــبة/ الحصـــبة األلمانيـــة   •

  والتبليغ عنها Bمكافحة االلتهاب الكبدي و 
  

تحديد خصائص المنتجات المستهدفة فيمـا يتعلـق باللقاحـات الجديـدة والتكنولوجيـات األخـرى : ٣-٥-١الُمخرج 
المتعلقة بالتمنيع، واالتفاق على أولويات البحث لتطوير اللقاحات ذات األهميـة بالنسـبة إلـى الصـحة العموميـة، 

  العقبات في سبيل التمنيعوالتغلب على 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

  عدد خصائص المنتج المفضلة والتوصيات بشأن السياسات 
  ضعت بشأن اللقاحات الجديدة ذات األولويةالتي وُ 

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  الُقطرية المستهدفةمنجزات المكاتب 

دعــم البلــدان فــي تحديــد االحتياجــات مــن منتجــات اللقاحــات الجديــدة والتكنولوجيــات المتعلقــة بــالتمنيع   •
المتاحة على الصعيد الُقطـري، والعمـل مـع أصـحاب  البيِّناتباالستناد إلى الحوار الُقطري وبدعم من 

  ات الالزمة إلرشاد القراراتالمصلحة الُقطرية بشأن بحوث التنفيذ ذات الصلة والبيان
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تنســيق الدراســات اإليضــاحية/ التجريبيــة الخاصــة باللقاحــات والتــي تتعلــق بإدخــال لقاحــات جديــدة فــي   •

  اإلقليم
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إجراء الجمع المنهجي للبيِّنات الخاصـة بـأداء اللقاحـات وأثرهـا فـي مختلـف األمـاكن/ الفئـات السـكانية   •
  لوضع سياسات التطعيم المكيَّفة وفقًا الحتياجات اإلقليم

  تيسير عملية تحديد أولويات البحث ذات الصلة بتعزيز برامج التمنيع في اإلقليم  •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
الُمحـرز تحديد أولويات البحث بالنسـبة إلـى التمنيـع مـن خـالل بنـاء توافـق اآلراء العلميـة وتتبـع التقـدم   •

  في التنفيذ
والتوصــــيات الخاصــــة برســــم السياســــات بمــــا فــــي ذلــــك خصــــائص المنتجــــات  البيِّنــــاتتــــوفير قاعــــدة   •

المســـتهدفة فيمـــا يتعلـــق باللقاحـــات والتكنولوجيـــات الجديـــدة المرتبطـــة بـــالتمنيع، مثـــل لقاحـــات المالريـــا 
  وحمى الضنك واألنفلونزا والتيفود

  أولوية وتقييمها سريرياً  تيسير استحداث لقاحات معينة ذات  •
  

  )األمريكية الدوالرات بماليين( البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية
  

جنوب شرق  األمريكتان  أفريقيا  مجال البرامج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب 

المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

  ١٢٦,٠  ٤١,٩  ١١,١  ٦,٨  ٤,٦  ١٣,٣  ٤,٠  ٤٤,٣  األيدز والعدوى بفيروسه
  ١١٧,٢  ٣٦,٢  ١٢,٧  ٧,٤  ١١,٠  ٢١,٩  ١,١  ٢٦,٩  السل

  ٩٧,٥  ٢٨,٩  ١٢,٩  ٦,٥  ١,٣  ١٠,١  ٠,٥  ٣٧,٣  المالريا
أمراض المناطق 
  ١٠١,٢  ٤٣,٧  ٦,٧  ٢,٩  ٠,٦  ١١,٨  ٤,٦  ٣٠,٩  المدارية المهملة

البحوث في مجال 
  ٤٨,٧  ٤٨,٧    –    –    –    -  -    - المدارية أمراض المناطق
يمكن  األمراض التي

  ٢٧٤,٣  ٥٥,٨  ٢٤,٦  ٢٣,١  ١٢,١  ٢٩,٤  ٩,٣  ١٢٠,٠  الوقاية منها باللقاحات
  ٧٦٤,٩  ٢٥٥,٢  ٦٨,٠  ٤٦,٧  ٢٩,٦  ٨٦,٥  ١٩,٥  ٢٥٩,٤  المجموع الفرعي
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  السارية غّيراألمراض : ٢الفئة 
الحد من عبء األمراض غّيـر السـارية، بمـا فـي ذلـك األمـراض القلبيـة الوعائيـة، والسـرطانات، وأمـراض 

ـــار المترتبـــة علـــى العنـــف الرئـــة  ـــة، وداء الســـكري، واالضـــطرابات النفســـية، وكـــذلك العجـــز واآلث المزمن
ا هـخطر  واإلصابات، من خالل تعزيز الصحة والحد من مخاطر اإلصابة بـاألمراض غّيـر السـارية وعوامـل

  .والوقاية منها وعالجها ورصدها
  

أمــراض القلــب، والســرطانات، وأمــراض الرئــة المزمنــة، (الســارية  غّيــرتغطــي هــذه الفئــة األمــراض األربعــة الرئيســية 
الصحي، والخمول البدني،  غّيرتعاطي التبغ، والنظام الغذائي (وعوامل الخطر الرئيسية المسببة لها ) وداء السكري

، واالضــطرابات النفســية وحــاالت العجــز، وكــذلك اآلثــار المترتبــة علــى العنــف، )وتعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار
  .، ومعاقرة مواد اإلدمان، وسوء التغذيةواإلصابات

  
واالضــطرابات النفســية والعصــبية  ،الســارية غّيــرويــزداد الــوعي الــدولي بــأن الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض 

والعنــف واإلصــابات، تتســبب فــي معانــاة يعجــز اللســان  ،وســوء التغذيــة ،واالضــطرابات الناجمــة عــن تعــاطي المــواد
  .نتاجية، وتحد من النمو االقتصادي، وتطرح تحديات اجتماعية كبيرة في معظم البلدانوصفها، وتقلل اإل عن
  

وتتوافر اآلن بيِّنات قاطعة على أن أفضـل خيـارات التـدخالت لمعالجـة هـذه الحـاالت هـي حلـول عمليـة تمثـل أيضـًا 
  .استثمارات اقتصادية ممتازة، بما في ذلك في البلدان األشد فقراً 

  
دور القيــادة علــى الصــعيد العــالمي فــي مجــال تحســين الصــحة االضــطالع بــفــي  ٢الفئــة الخاصــة ب مهمــةالوتتمثــل 

الســارية؛ واالضــطرابات النفســية والعصــبية واالضــطرابات الناجمــة عــن  غّيــرطريــق الحــد مــن عــبء األمــراض  عــن
  .تحسين حياة األشخاص المصابين بالعجزوء التغذية، والعنف واإلصابات، و تعاطي المواد؛ وس

  
تــوفير البيانــات الوبائيــة وبيانــات الصــحة العموميــة التــي تتســم بالكفــاءة ) ١: (وتشــمل أغــراض العمــل كــل ممــا يلــي

العمــل مــع البلــدان بشــأن نهــوج ) ٢(بالبيِّنــات؛  مســنَّدةومالءمــة التوقيــت مــن أجــل دعــم إجــراءات الصــحة العموميــة ال
االضطالع بدور القيادة في ) ٣(الدول؛  غّيررسم السياسات التي ُتشرك جميع اإلدارات الحكومية والجهات الفاعلة 

إعطـاء أولويـة ) ٤(وضـع سياسـات وخطـط الصـحة العموميـة العالميـة ودعـم أهـداف التنميـة الدوليـة األوسـع نطاقـًا؛ 
إسداء المشورة الفعالة والمالئمـة التوقيـت بشـأن ) ٥(في برامج العمل الوطنية والدولية؛ السارية  غّيرأكبر لألمراض 

العمـل علـى نحـو يحـث علـى تحقيـق التغطيـة الصـحية ) ٦(سياسات الصحة العمومية والمشورة التقنية إلى البلدان؛ 
  .صحة العالميةالخضوع للمساءلة من جانب الجمعية العامة لألمم المتحدة وجمعية ال) ٧(الشاملة؛ 

  
  السارية غّير األمراض

  
مليـون وفـاة  ٣٨مليـون وفـاة، كـان هنـاك  ٥٦والبالغ عـددها  ٢٠١٢من بين الوفيات التي حدثت في العالم في عام 

السارية التي تمثلت في المقام األول في األمـراض القلبيـة الوعائيـة  غّيرناجمة عن األمراض  -أكثر من الثلثين  -
مليون وفاة من هذه الوفيات في صـفوف األشـخاص  ١٤وحدثت . والسرطانات وداء السكري وأمراض الرئة المزمنة

خل، عامــًا، وتنتمــي أغلبيــتهم الســاحقة إلــى البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــد ٧٠إلــى  ٣٠البــالغين مــن العمــر مــن 
وكــان مــن الممكــن تجنــب معظــم هــذه الوفيــات بتنفيــذ الحكومــات لمجموعــة مــن التــدخالت العاليــة المــردود والميســورة 

  . التكلفة
 

السارية جزءًا بارز األهمية من برنـامج العمـل الصـحي العـالمي منـذ اعتمـد قـادة العـالم  غّيروقد أصبحت األمراض 
المعديـة  غّيـرللجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى 
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وهنـاك اآلن برنـامج عـالمي قـد ُأعـد باالسـتناد إلـى تسـع غايـات عالميـة . ٢٠١١ومكافحتها فـي عـام ) السارية غّير(
 غّيـــر، تتمحـــور حـــول خطـــة العمـــل العالميـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة للوقايـــة مـــن األمـــراض ٢٠٢٥ملموســـة لعـــام 

فضــي إذا مــا نفــذتها وتتضــمن الخطــة مجموعــة مــن اإلجــراءات ستُ  .٢٠٢٠-٢٠١٣الســارية ومكافحتهــا فــي الفتــرة 
جماعيًا الـدول األعضـاء والشـركاء الـدوليون واألمانـة، إلـى المسـاعدة علـى بلـوغ الغايـة العالميـة المتمثلـة فـي خفـض 

أمـا فرقـة عمـل األمــم . ٢٠٢٥بحلــول عـام  ٪٢٥نسـبة السـارية ب غّيـرمعـدل الوفيـات المبكـرة الناجمـة عــن األمـراض 
السارية ومكافحتهـا، والتـي شـكلها األمـين العـام  غّيرالمتحدة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالوقاية من األمراض 

ووضــعها تحــت قيــادة منظمــة الصــحة العالميــة، فتقــدم الــدعم إلــى البلــدان فــي تعبئــة  ٢٠١٣لألمــم المتحــدة فــي عــام 
وتتـولى آليـة التنسـيق العالميـة التابعـة لمنظمـة الصـحة العالميـة والمعنيـة . ات األخرى بخالف قطـاع الصـحةالقطاع

  .الدول غّيرالسارية ومكافحتها، تيسير مشاركة الدول األعضاء والجهات الفاعلة  غّيربالوقاية من األمراض 
  

: ة الــدعم لتعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى مــا يلــيوســتقدم األمانــ. ويكتســي التقــدم الُمحــرز داخــل البلــدان أهميــة قصــوى
وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية المتعـددة ) ٢(السارية؛  غّيرالنظر في تحديد غايات وطنية بشأن األمراض  )١(

ــرالقطاعــات التــي تحــد مــن عوامــل الخطــر القابلــة للتغييــر المتعلقــة بــاألمراض  ــُنظم (الســارية  غّي تعــاطي التبــغ، وال
بمــا فــي ذلــك تنفيــذ اتفاقيــة منظمــة ) طي الكحــول علــى نحــو ضــاراالصــحية، والخمــول البــدني، وتعــ غّيــرالغذائيــة 

الصــــحة العالميــــة اإلطاريــــة بشــــأن مكافحــــة التبــــغ، واالســــتراتيجية العالميــــة بشــــأن النظــــام الغــــذائي والنشــــاط البــــدني 
الكحوليـــــة لألطفـــــال،  ّيــــرغوالصــــحة، وتوصـــــيات منظمــــة الصـــــحة العالميــــة بشـــــأن تســـــويق األغذيــــة والمشـــــروبات 

واالســتراتيجية العالميــة للحــد مــن تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، وكــذلك تعزيــز 
تعزيز ُنظم ) ٣(وتوجيه الُنظم الصحية من خالل الرعاية الصحية األولية التي تركز على الناس والتغطية الشاملة؛ 

كمـا سـتدعم األمانـة البلـدان فـي تعزيـز اتسـاق السياسـات بوسـائل مـن . لنتـائجالترصد الوطنية لرصـد التقـدم وقيـاس ا
، وفــي إنشــاء آليــة وطنيــة متعــددة القطاعــات مــن أجــل تنفيــذ "دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات"بينهــا تطبيــق نهــج 

ا فـي السارية في التخطيط الصحي وفي خطط وسياسات التنميـة الوطنيـة، بمـ غّيرالخطط الوطنية ودمج األمراض 
ومـــا يضـــاهي ذلـــك فـــي األهميـــة هـــو . ذلـــك عمليـــة تصـــميم إطـــار عمـــل األمـــم المتحـــدة للمســـاعدة اإلنمائيـــة وتنفيـــذه

  .المنظمة ستدعم البلدان التي تتعرض للهجوم من خالل الدعاوى القانونية التي رفعتها دوائر صناعة التبغ أن
  

ية التي اعتمدها االجتماع الثاني الرفيع المستوى للجمعية وستتولى األمانة أيضًا تعزيز عملية متابعة الوثيقة الختام
 ١١و ١٠نيويــورك، (ومكافحتهــا ) الســارية غّيــر(المعديــة  غّيــرالعامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض 

  ).٢٠١٤يوليو / تموز
  

  الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان
  

مليـون شـخص  ٢٥االكتئـاب علـى الصـعيد العـالمي، ومليون شخص يعانون مـن  ١٥٤كان هناك  ٢٠٠٢في عام 
مليــون شــخص يعــانون مــن االضــطرابات الناجمــة عــن اإلســراف فــي تعــاطي  ١٠٠يعــانون مــن الفصــام، وأكثــر مــن 
وتشـــير البيِّنـــات . شـــخص منتحـــراً  ٩٠٠ ٠٠٠ويمـــوت فـــي كـــل عـــام مـــا يقـــرب مـــن . الكحـــول أو تعـــاطي المخـــدرات

ســية ذات أولويــة تســهم بــأكبر نســبة مــن المراضــة اإلجماليــة فــي معظــم البلــدان الحاليــة إلــى أن ثمانيــة اعــتالالت نف
ـــــة، أال وهـــــي ـــــة، واالنتحـــــار، والصـــــرع، والخـــــرف، : النامي ـــــاب والفصـــــام وغيرهمـــــا مـــــن االضـــــطرابات الُذهاني االكتئ

، مشـروع غّيـرواالضطرابات الناجمـة عـن تعـاطي الكحـول، واالضـطرابات الناجمـة عـن تعـاطي العقـاقير علـى نحـو 
  . واالضطرابات النفسية لدى األطفال

  
ولــذا فــإن . ويتطلــب التصــدي لهــذه الحــاالت الصــحية النفســية مواءمــة األعمــال المنفــذة وتحقيــق االتســاق فيمــا بينهــا

التـــي وضـــعتها منظمـــة الصـــحة العالميـــة تتمحـــور حـــول ســـت  ٢٠٢٠-٢٠١٣خطـــة العمـــل بشـــأن الصـــحة النفســـية 
، وتتضــمن إجــراءات تُتخــذ مــن جانــب الــدول األعضــاء والشــركاء ٢٠٢٠عــام غايــات عالميــة ينبغــي بلوغهــا بحلــول 
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أمـــا االســـتراتيجية العالميـــة للحـــد مـــن تعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو ضـــار فتتضـــمن مجموعـــة مـــن . الـــدوليين واألمانـــة
  .أن تنظر فيها لدول األعضاءينبغي لخيارات السياسات والتدخالت 

  
تعزيــز فعاليــة ) ١: (األمانــة علــى تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى مــا يلــي، ســيركز عمــل ٢٠١٧-٢٠١٦وفــي الثنائيــة 

تقــديم خــدمات الصــحة النفســية ) ٢(القيــادة وتصــريف الشــؤون فــي مجــال الصــحة النفســية ومعــاقرة مــواد اإلدمــان؛ 
 تنفيــــذ) ٣(وخــــدمات الرعايــــة االجتماعيــــة الشــــاملة والمتكاملــــة والتــــي تلبــــي االحتياجــــات فــــي البيئــــات المجتمعيــــة؛ 

اســـــتراتيجيات ترمـــــي إلـــــى تعزيـــــز الصـــــحة النفســـــية والوقايـــــة مـــــن االضـــــطرابات النفســـــية ومعـــــاقرة مـــــواد اإلدمـــــان؛ 
  .نظم المعلومات وجمع البيِّنات وٕاجراء البحوث الخاصة بالصحة النفسية تحسين )٤(
  

  العنف واإلصابات
  

وتسـهم حـوادث الطـرق بربـع . المتعمَّـدة غّيـريموت سنويًا أكثر من خمسة ماليين شخص نتيجة للعنـف واإلصـابات 
وينـتج ربـع آخـر . هذه الوفيات، وُيعد األطفال والمشاة وراكبو الدراجات وكبـار السـن أشـد مسـتخدمي الطـرق تعرضـاً 

وفي مقابل كل شخص يموت نتيجة للعنف، هناك عدد أكبر من األشـخاص . من هذه الوفيات عن االنتحار والقتل
وُيعـــد الســـقوط . اســـع مـــن المشـــكالت الصـــحية البدنيـــة والجنســـية واإلنجابيـــة والنفســـيةيتعرضـــون لإلصـــابة ولنطـــاق و 

وأعلنـــت الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة الفتـــرة . والغـــرق والحـــروق والتســـمم مـــن األســـباب الرئيســـية للوفـــاة والعجـــز
حـوادث الطـرق عقدًا للعمل من أجل السالمة على الطرق بهدف تثبيـت عـدد الوفيـات الناجمـة عـن  ٢٠٢٠-٢٠١١

  .، وٕانقاذ بذلك أرواح خمسة ماليين شخص٢٠٢٠ثم خفض مستواها المتوقع على الصعيد العالمي بحلول عام 
  

. دةالمتعمَّ  غّيرستستمر األمانة في إبراز أهمية إمكانية الوقاية من العنف واإلصابات  ٢٠١٧-٢٠١٦وفي الثنائية 
ت الخاصة بالسياسات والبـرامج والقـوانين ذات الفعاليـة فـي التصـدي تعزيز البيِّنا) ١: (وستركز األمانة على ما يلي

؛ المتعمَّـدة غّيـرلألسباب األساسية للعنف، واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق، والغرق، وغيرها من اإلصـابات 
مســـتدام ودعـــم التحســـين ال) ٣(ودعـــم الـــدول األعضـــاء المختـــارة فـــي تنفيـــذ هـــذه السياســـات والبـــرامج والقـــوانين،  )٢(

وستضــع األمانــة . لرعايــة المصــابين مــن خــالل التحــالف العــالمي لرعايــة المصــابين التــابع لمنظمــة الصــحة العالميــة
أيضًا خطة عمل عالميـة لتعزيـز دور الـُنظم الصـحية فـي التصـدي للعنـف بـين األفـراد، والسـيما العنـف ضـد النسـاء 

  .والفتيات باالستناد إلى أعمالها القائمة ذات الصلة
  

  العجز وٕاعادة التأهيل
  

إلــــــى أن هنــــــاك أكثــــــر مــــــن مليــــــار شــــــخص فــــــي العــــــالم مصــــــابين  ١عــــــن العجــــــزاألول  التقريــــــر العــــــالميأشــــــار 
ومــن بــين ). مــن ســكان العــالم، أو بواقــع شــخص واحــد مــن كــل ســبعة أشــخاص ٪١٥نســبته تقريبــًا  مــا أي(بــالعجز

وعــدم . صــعوبات كبيــرة فــي حيــاتهم اليوميــةمليــون شــخص مــن  ١٩٠ماليــين و ١١٠هــؤالء يعــاني عــدد يتــراوح بــين 
وتشـــمل هـــذه العقبـــات الوصـــم . االهتمـــام باحتياجـــات هـــؤالء األشـــخاص يعنـــي أنهـــم يصـــادفون العديـــد مـــن العقبـــات

والتمييــــز؛ وعـــــدم كفايــــة الرعايـــــة الصــــحية وخـــــدمات إعــــادة التأهيـــــل؛ وعــــدم إتاحـــــة وســــائل المواصـــــالت والمبـــــاني 
  .والمعلومات

  
تحسـين صـحة جميـع المصـابين بـالعجز التـي وضـعتها : ٢٠٢١-٢٠١٤العالميـة بشـأن العجـز ز خطة العمـل وتعزِّ 

المنظمــة، اتســاق العمــل بــين الــدول األعضــاء والشــركاء الــدوليين والــوطنيين واألمانــة، بهــدف المســاهمة فــي تحقيــق 
  .المستوى األمثل للصحة واألداء والعافية وحقوق اإلنسان لجميع األشخاص المصابين بالعجز

 
                                                           

  .٢٠١١جنيف، منظمة الصحة العالمية، . التقرير العالمي عن العجز. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي    ١
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إزالـة العقبــات مـن أجــل ) ١: (، ســتعمل األمانـة مــع الحكومـات وشــركائها علـى مـا يلــي٢٠١٧-٢٠١٦وفـي الثنائيـة 
وتعزيــز إعــادة التأهيــل ) ٢(تحســين إتاحــة الخــدمات والبــرامج الصــحية أمــام جميــع األشــخاص المصــابين بــالعجز؛ 

إعـــادة التأهيـــل القائمـــة علـــى المجتمعـــات  والتأهيـــل والتكنولوجيـــات المســـاعدة وخـــدمات المســـاعدة والـــدعم، وخـــدمات
وتعزيـــز جمـــع بيانـــات العجـــز ذات الصـــلة والقابلـــة للمقارنـــة علـــى الصـــعيد ) ٣(؛ جميعـــاً  المحليـــة، وتوســـيع نطاقهـــا

وينبغي أيضًا إيالء عنايـة خاصـة لـدعم عمليـة رسـم . الدولي، ودعم البحوث الخاصة بالعجز والخدمات المتعلقة به
رامج الوطنية الخاصة بصحة العـين، وتعزيـز تقـديم الخـدمات كجانـب مـن بنـاء قـدرات الـُنظم السياسات والخطط والب

. مــن إجمــالي المصــابين بضــعف البصــر فــي العــالم ٪٨٠الصــحية األوســع نطاقــًا فــي البلــدان الناميــة حيــث يوجــد 
  .واليزال التخلص من داء كالبية الذنب والتراخوما المسببة للعمى من بين األولويات

  
  التغذية

  
مليــون مــن األطفــال دون ســن الخامســة فــي العــالم يعــانون مــن انخفــاض  ٩٩كــان مــا ُيقــدر بنحــو  ٢٠١٢فــي عــام 

مليـون  ١٦٢مليـون طفـل يعـانون مـن انخفـاض أوزانهـم بالنسـبة إلـى أطـوالهم، و ٥١أوزانهم عن المعدل الطبيعـي، و
ون سـن الدراسـة يعـانون مـن فـرط الـوزن فـي مليـون طفـل د ٤٤وفضـًال عـن ذلـك كـان هنـاك . طفل مصابين بـالتقزم

، )مليـون امـرأة ٣٢(مـن النسـاء الحوامـل  ٪٣٨، أصاب فقر الدم ٢٠١١وفي عام . البلدان النامية والبلدان المتقدمة
مليـــون  ٢٧٣(مــن األطفــال دون ســن الخامســة  ٪٤٣و) مليـــون امــرأة ٤٩٦(مــن النســاء فــي ســن اإلنجــاب  ٪٢٩و

  .مليون طفل مصاب بتأخر النمو داخل الرحم ١٣ويولد سنويًا ما ُيقدَّر بنحو ). طفل
  

إلــى تخفيــف  ٢٠٢٥-٢٠١٢وتهــدف خطــة التنفيــذ الشــاملة بشــأن تغذيــة األمهــات والرضــع وصــغار األطفــال للفتــرة 
سـت غايـات  وتتمحـور الخطـة حـول. العبء المزدوج لسوء التغذيـة لـدى األطفـال ابتـداًء مـن المراحـل المبكـرة للنمـاء

، وتتضـمن إجــراءات تُتخـذ مـن جانـب الـدول األعضـاء والشـركاء الــدوليين ٢٠٢٥عالميـة ينبغـي بلوغهـا بحلـول عـام 
  .واألمانة

  
، ستركز األمانة في عملها على مواصلة وضع اإلرشادات بشأن تعزيز الُنظم الغذائيـة ٢٠١٧-٢٠١٦وفي الثنائية 

تهيئــة بيئــة ) ١: (كمــا ســتدعم تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى مــا يلــي. التغذيــةالصــحية وعلــى اإلجــراءات الفعالــة بشــأن 
إدراج جميــع التــدخالت الصــحية الفعالــة التــي تــؤثر علــى ) ٢(مواتيــة لتنفيــذ السياســات الغذائيــة والتغذويــة الشــاملة؛ 

 ج قطـاع الصـحةالتحفيز على وضع سياسات وبرامج تنمية خـار ) ٣(التغذية في الخطط الوطنية الخاصة بالتغذية؛ 
رصـــد تنفيـــذ ) ٥(تـــوفير المـــوارد البشـــرية والماليـــة الكافيـــة لتنفيـــذ التـــدخالت التغذويـــة؛ ) ٤(؛ تقـــر بالتغذيـــة وتشـــملها

وســتعمل األمانــة أيضــًا علــى تعزيــز عمليــة متابعــة الوثيقــة السياســية الختاميــة واإلطــار . السياســات والبــرامج وتقييمــه
/ تشرين الثاني ٢١-١٩روما، (يعتمدهما المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية التقني للعمل المرفق بها، اللذين س

  .، الذي تشترك في تنظيمه منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية)٢٠١٤نوفمبر 
  

  والشركاء اآلخريناألخرى الروابط مع البرامج 
  

فـاألمراض . السارية بروابط مع جميع الفئـات األخـرى غّيرترتبط المجاالت الخمسة ذات األولوية في فئة األمراض 
سببًا مهمًا لإلصـابة بـبعض  باللقاحات ُتعد على سبيل المثال السارية بما في ذلك األمراض التي يمكن الوقاية منها

. الســارية غّيــرالســرطانات، وهنــاك روابــط قويــة بــين الســل واأليــدز والعــدوى بفيروســه والصــحة النفســية واألمــراض 
الصـحية فـي مراحـل المـيالد والطفولـة والمراهقـة علـى جميـع المجـاالت ذات األولويـة  غّيـرثر البيئـة والسـلوكيات وتؤ 

السـارية وتـدبيرها العالجـي، وتعـاطي التبـغ، وتعـاطي  غّيروتشمل هذه المجاالت اإلصابة باألمراض . في هذه الفئة
ايــة مــن نقــص التغذيــة وزيــادة الــوزن ضــروريتين وُتعــد الوق. الكحــول علــى نحــو ضــار، ومخــاطر العنــف واإلصــابات

وتكتســي االســتجابة للمحــددات االجتماعيــة للصــحة والحــد مــن الفقــر أهميــة حاســمة . لتعزيــز الصــحة طيلــة العمــر
كمـا يكتسـي تعزيـز بيئـة المعيشـة وبيئـة العمـل الصـحيتين أهميـة . بالنسبة إلى جميع مجـاالت البـرامج فـي هـذه الفئـة
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السرطان واألمراض القلبية الوعائيـة وحـاالت الصـحة النفسـية، وتحسـين السـالمة علـى الطـرق، من أجل الوقاية من 
  .والوقاية من الحروق والغرق على سبيل المثال

  
وُتعد الُنظم الصحية القائمة على الرعايـة األوليـة التـي تـدعم التغطيـة الشـاملة بالخـدمات الصـحية مهمـة فـي الوقايـة 

ارية الســ غّيــرومكافحتهــا، فضــًال عــن غيرهــا مــن االعــتالالت  هــاخطر ض غّيــر الســارية الرئيســية وعوامــل مــن األمــرا
وســـيكون هنـــاك تعـــاون عـــن كثـــب باســـتخدام . الخمســـة المدرجـــة ضـــمن هـــذه الفئـــة التـــي تغطيهـــا مجـــاالت البـــرامج

راض القلبية الوعائية والسـرطان، معلومات وبيِّنات الُنظم الصحية لتحسين تقديرات المنظمة لمعدالت اإلصابة باألم
ومعدالت الوفيات والعجز الناجم عن اإلصابات والعنف، والحد مـن أثـر الظـروف التـي تـؤثر علـى الصـحة النفسـية 

الســارية وحــاالت الصــحة  غّيــرويعنــي العــدد المتزايــد مــن األشــخاص المصــابين بــاألمراض . ومعــاقرة مــواد اإلدمــان
. لــى هــذه الفئــات تــزداد أهميــة مــن أجــل التخطــيط للطــوارئ والكــوارث والتصــدي لهــاالنفســية، أن الرعايــة المقدمــة إ

  .وترتفع معدالت العنف واإلصابات في ظروف الطوارئ كما ُيعد نقص التغذية نتيجة شائعة للكوارث اإلنسانية
  

التـي تسـلط و لعالميـة وهناك عدد متزايد من القرارات التي اعتمدتها الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة وجمعيـة الصـحة ا
وتتعــاون . الضــوء علــى أهميــة عمــل المنظمــة مــع األمــم المتحــدة والمجتمــع المــدني والشــركاء مــن القطــاع الخــاص

المنظمـة مــع عــدد كبيــر مــن المنظمــات داخــل منظومــة األمــم المتحــدة، والبنــك الــدولي والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة 
ز المنظمــة عملهــا الــداعم لألفرقــة وســوف تعــزِّ . مجــاالت المــذكورةاألخــرى مــن أجــل تعزيــز البرمجــة المشــتركة فــي ال

الُقطرية لألمـم المتحـدة، مـن خـالل رؤسـاء المكاتـب الُقطريـة التابعـة للمنظمـة، فـي إدراج هـذه المسـائل ضـمن إطـار 
وفريـق وسوف تستمر في تولي رئاسة فرقـة العمـل المشـتركة بـين الوكـاالت . عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

كمـا أن منظمـة الصـحة العالميـة عضـو نشـيط فـي . األمم المتحدة المعني بالتعاون في مجـال السـالمة علـى الطـرق
  ".تعزيز التغذية"حركة 

  
وأمــا عمــل المنظمــة مــع مؤسســة بلــومبرغ الخيريــة فيــدعم البلــدان فــي الحــد مــن تعــاطي التبــغ بــين ســكانها ومعالجــة 

الجهود الوطنية المبذولة فـي سـبيل الحـد  يدعم مع مؤسسة بيل وميليندا غيتسعملها  أنكما . السالمة على الطرق
  .من تعاطي التبغ

  
  السارية غّيراألمراض 
هـا وتـدبيرها خطر السـارية وعوامـل  غّيـرزيادة إتاحة التدخالت الرامية إلى الوقايـة مـن األمـراض : ١-٢الحصيلة 
  العالجي

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
علـــى األقـــل فـــي معـــدالت  ٪١٠تحقيـــق انخفـــاض نســـبي بمقـــدار 
فـي إطـار  ،حسـب االقتضـاء ١،تعاطي الكحول على نحـو ضـار

  السياق الوطني

  لترات ٦,٢
)٢٠١٠(  

انخفاض نسبي بمقدار
  على األقل  ٪١٠

)٢٠٢٥(  
فـي معـدل االنتشـار الـراهن  ٪٣٠تحقيق انخفاض نسـبي بمقـدار 

  .سنة أو أكثر ١٥لتعاطي التبغ بين البالغين من العمر 
٢٢٪   

)٢٠١٠(  
انخفاض نسبي 

   ٪٣٠ بمقدار
)٢٠٢٥(  

فـــي معـــدل انتشـــار نقـــص  ٪١٠تحقيـــق انخفـــاض نســـبي بمقـــدار 
  النشاط البدني

٢٥٪  
)٢٠١٠(  

انخفاض نسبي 
   ٪١٠ بمقدار

)٢٠٢٥(  
                                                           

يشمل مفهوم تعاطي الكحول على نحو ضار في االستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحـول علـى نحـو ضـار التـي     ١
التعاطي الذي يتسبب في عواقـب صـحية واجتماعيـة ضـارة لمـن يشـرب الكحـول وللمحيطـين بـه وللمجتمـع  ،وضعتها المنظمة

  .ككل، وكذلك أنماط التعاطي المرتبطة بزيادة احتماالت الحصائل الصحية السلبية
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  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
انتشــار ارتفــاع ضــغط فــي  ٪٢٥تحقيــق انخفــاض نســبي بمقــدار 

  الدم أو احتواء انتشار ارتفاع ضغط الدم تبعًا للظروف الوطنية
٤٠٪  

)٢٠٠٨(  
انخفاض نسبي 

  ٪٢٥ بمقدار
)٢٠٢٥(  

للسكري/ تركيز  ٪١٠  وقف زيادة معدالت داء السكري والبدانة
الغلوكوز في البالزما 

 )٢٠٠٨( مع الصيام
 )٢٠٠٨للبدانة ( ٪١٢

 ٪صفرزيادة بنسبة 
)٢٠٢٥(  

علـــى األقـــل مـــن األشـــخاص المســـتحقين للعـــالج  ٪٥٠حصـــول 
باألدويـــة للوقايـــة مـــن النوبـــات القلبيـــة والســـكتات الدماغيـــة علـــى 

  )بما في ذلك ضبط سكر الدم(األدوية والمشورة الطبية 

 ٪٥٠تغطية بنسبة   غّير معروفة
  األقل على

)٢٠٢٥(  
في متوسط مدخول السـكان  ٪٣٠تحقيق انخفاض نسبي بمقدار 

  ١الصوديوم/ الملحمن 
  غرامات ١٠
)٢٠١٠(  

انخفاض نسبي 
  ٪٣٠ بمقدار

  ٢٠٢٥بحلول عام 
إتاحـة التكنولوجيـات واألدويــة األساسـية الميسـورة التكلفــة بمـا فــي 
ذلك األدويـة الجنيسـة، الضـرورية لعـالج األمـراض غّيـر السـارية 

فــي مرافــق القطــاع العــام والخــاص علــى  ٪٨٠الرئيســية، بنســبة 
  حد سواء

على األقل  ٪٨٠  معروفة غّير
)٢٠٢٥(  

أو تنفيذ السياسات والخطط الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية / تسريع وضع و: ١-١-٢الُمخرج 
  السارية ومكافحتها غّيراألمراض  من

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرجمؤشرات 
ـــديها سياســـة ـــدان التـــي ل خطـــة عمـــل وطنيـــة / اســـتراتيجية/ عـــدد البل

علــى األقــل مطبقــة، تشــمل عــدة أمــراض غّيــر ســارية وعوامــل واحــدة 
  الخطر المشتركة بينها

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

عدد البلدان التي أدرجت األمراض غّير السـارية فـي برنـامج التنميـة 
للمسـاعدة اإلنمائيـة، الوطنية، بما في ذلك ُأطر عمل األمـم المتحـدة 

  حسب االقتضاء

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

عقــد حــوار شــامل لقطاعــات متعــددة وتنســيقه وٕاســداء المشــورة بشــأن السياســات إلــى األطــراف الوطنيــة  •
  السارية ومكافحتها غّيرالمناظرة والشركاء من أجل الوقاية من األمراض 

تقــديم الــدعم التقنــي لوضــع وتنفيــذ الخطــط المتعــددة القطاعــات التــي توجههــا البلــدان مــن أجــل محاربــة  •
الســـارية بمـــا يتماشــى مـــع خطـــة العمـــل العالميـــة التــي وضـــعتها المنظمـــة للوقايـــة مـــن  غّيـــراألمــراض 
  واالستراتيجيات والخطط واُألطر اإلقليمية ٢٠٢٠-٢٠١٣السارية ومكافحتها  غّيراألمراض 

                                                           
أو غـــرامين مـــن  غرامـــات مـــن الملـــح ٥توصـــي منظمـــة الصـــحة العالميـــة بـــأن يقـــل مـــدخول الفـــرد فـــي اليـــوم عـــن     ١

  .الصوديوم
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السـارية فـي  غّيرإدراج األمراض  بشأنقيادة عمل المنظمة المشترك بين الوكاالت مع األمم المتحدة  •
  تنمية الوطنية وعملية التخطيط الصحي والرصدبرنامج ال

الســـارية ومكافحتهـــا فــــي برنـــامج التنميـــة الوطنيـــة وعمليــــة  غّيـــرتيســـير إدراج الوقايـــة مـــن األمــــراض  •
التخطــيط الصــحي، بمــا فــي ذلــك إدراجهــا فــي اســتراتيجيات التعــاون الُقطــري كأولويــة لتعــاون المنظمــة 

  التقني مع البلدان، وفي ُأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، حسب االقتضاء
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تكميل قدرة المكاتـب الُقطريـة علـى تقـديم الـدعم التقنـي فـي مجـال وضـع وتنفيـذ خطـط العمـل الوطنيـة  •

الســارية ومكافحتهــا باالســتناد إلــى خطــة العمــل  غّيــرالمتعــددة القطاعــات بشــأن الوقايــة مــن األمــراض 
ـــــة مـــــن األمـــــراض  ـــــرالعالميـــــة بشـــــأن الوقاي ج ، وتيســـــير إدرا٢٠٢٠-٢٠١٣الســـــارية ومكافحتهـــــا  غّي

الســــارية فــــي اســــتراتيجيات المنظمــــة للتعــــاون الُقطــــري، وُأطــــر عمــــل األمــــم المتحــــدة  غّيــــراألمــــراض 
  للمساعدة اإلنمائية، وغيرها من األدوات

واُألطـــر  وضـــع ُأطـــر السياســـات اإلقليميـــة باالســـتناد إلـــى مـــا هـــو موجـــود بالفعـــل مـــن خطـــط العمـــل •
  السارية وعوامل خطرها غّيرالصلة باألمراض واالستراتيجيات واألدوات القانونية العالمية ذات 

دعــــم الشــــبكات المعرفيــــة علــــى الصــــعيد اإلقليمــــي لتــــوفير منبــــر للحــــوار الــــذي يشــــمل تبــــادل أفضــــل  •
  السارية وعوامل خطرها غّيرالممارسات ونتائج البحوث الخاصة باألمراض 

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
عزيــــز الشــــراكات العالميــــة وٕاشــــراك جميــــع أصــــحاب المصــــلحة االضــــطالع بــــدور القيــــادة العالميــــة وت •

الســـارية ومكافحتهـــا  غّيـــرالمعنيـــين دعمـــًا لتنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض 
الســــارية  غّيــــر، مــــن خــــالل آليــــة التنســــيق العالميــــة المعنيــــة بالوقايــــة مــــن األمــــراض ٢٠٢٠-٢٠١٣

شــــتركة بــــين الوكــــاالت المعنيــــة بالوقايــــة مــــن األمــــراض ومكافحتهــــا وفرقــــة عمــــل األمــــم المتحــــدة الم
  السارية) ومكافحتها غّيرالمعدية ( غّير

الحفـاظ علـى الـدعوة إلـى االلتـزام السياسـي الرفيـع المسـتوى علـى صـعيد العـالم وتعزيـز القـدرة الوطنيــة  •
  السارية ومكافحتها غّيرعلى الوقاية من األمراض 

إسداء المشورة في المراحل األولية لوضع السياسات بشأن وضـع وتنفيـذ السياسـات والخطـط المتعـددة  •
ــــة مــــن األمــــراض الخاصــــة بالقطاعــــات وتنســــيق ودمــــج اإلجــــراءات  ــــرالوقاي الســــارية ومكافحتهــــا  غّي

  السارية ومكافحتها) غّيرعمل واحدة للمنظمة بشأن الوقاية من األمراض  (خطة

الســـارية ومكافحتهـــا فـــي بـــرامج التنميـــة وعمليـــات التخطـــيط  غّيـــروقايـــة مـــن األمـــراض تيســـير إدراج ال •
الصحي الوطنية، بما في ذلك عن طريق إدراجها كأولوية في استراتيجيات تعاون المنظمة التقني مع 

  البلدان وفي إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية
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تمكين البلدان من تنفيذ االستراتيجيات الرامية إلى الحد من عوامل الخطر القابلة للتغيير : ٢-١-٢الُمخرج 
 صحي، والخمول البدني، وتعاطي غّيرتعاطي التبغ، واتباع نظام غذائي (السارية  غّيرالمتعلقة باألمراض 

  ، بما في ذلك المحددات االجتماعية األساسية)الكحول على نحٍو ضار

  الغاية  البيانات األساسية  جالُمخر مؤشرات 
تـــدابير السياســـات القائمـــة علـــى الســـكان  عـــدد البلـــدان التـــي عـــززت تنفيـــذ

  وتوسعت في نطاقها من أجل الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

اسـتراتيجية أو خطـة عمـل مطبقـة للحـد عدد البلدان التي لـديها سياسـة أو 
  أو تعزيز النشاط البدني/ من الخمول البدني و

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

ز الحــد مــن اســتهالك الملــح فــي عــدد البلــدان التــي تنفــذ أي سياســات تعــزِّ 
  صفوف السكان

النهائية من المقرر وضعها في صيغتها 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

عــــدد البلــــدان التــــي لــــديها سياســــة أو اســــتراتيجية أو خطــــة عمــــل مطبقــــة 
  للوقاية من البدانة

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

مســتوى واحــد علــى زيــادة بمقــدار (عــدد البلــدان التــي أحــرزت تقــدمًا كبيــرًا 
األقل من مستويات الفئات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالميـة عـن 

فـــــي تنفيـــــذ تـــــدبير واحـــــد علـــــى األقـــــل مـــــن تـــــدابير ) وبـــــاء التبـــــغ العـــــالمي
ــــامج ــــى التبــــغ، أو تهيئــــة البيئــــات ( MPOWER برن فــــرض الضــــرائب عل

، الخاليـــة مـــن التبـــغ، أو حظـــر اإلعـــالن عـــن التبـــغ والتـــرويج لـــه ورعايتـــه
لخطـة  ٣استخدام التحذيرات الصحية على النحو الُمعرَّف فـي التـذييل  أو

الســــارية ومكافحتهــــا  غّيــــرالعمــــل العالميــــة بشــــأن الوقايــــة مــــن األمــــراض 
٢٠٢٠-٢٠١٣(  

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  جمعية الصحة العالمية إلدراجها في نسخة

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

ـــين الوكـــاالت فـــي مجـــال دعـــم تخطـــيط السياســـات  • ـــة المشـــترك ب ـــادة عمـــل منظمـــة الصـــحة العالمي قي
 المتعلقــةالمتعــددة القطاعــات وتنفيــذ السياســات الراميــة إلــى الحــد مــن عوامــل الخطــر القابلــة للتغييــر 

  السارية غّيرباألمراض 
كلفة ترمي إلى الحد من عوامل الخطـر تقديم المساعدة التقنية لتنفيذ تدابير عالية المردود وميسورة الت •

القابلــة للتغييــر واالضــطالع بــدور القيــادة فــي تنفيــذ اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن 
  مكافحة التبغ

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

ة إشـــراك الشــــبكات اإلقليميــــة ومســــاندة المكاتـــب الُقطريــــة فــــي ســــعيها إلـــى إشــــراك أصــــحاب المصــــلح •
الوطنيين المعنيـين مـن أجـل تنفيـذ تـدابير عاليـة المـردود وميسـورة التكلفـة ترمـي إلـى الحـد مـن عوامـل 
الخطــر القابلــة للتغييــر، وتنفيــذ اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ، ودعــم 

  عمليات التبليغ ذات الصلة
تالئـــم الســـياق اإلقليمـــي، مـــن أجـــل تنفيـــذ سياســـات  تكييـــف المبـــادئ التوجيهيـــة واألدوات التقنيـــة لكـــي •

وخطط عمـل متعـددة القطاعـات ترمـي إلـى الحـد مـن عوامـل الخطـر الرئيسـية القابلـة للتغييـر المتعلقـة 
  السارية غّيرباألمراض 
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ترمــي إلــى الحــد مــن بــث المعــارف واألدوات الالزمــة لتنفيــذ سياســات وخطــط عمــل متعــددة القطاعــات  •

  عوامل الخطر القابلة للتغيير

تقديم المساعدة التقنية المتخصصة إلى المكاتب اإلقليمية والُقطرية من أجل الحد من عوامـل الخطـر  •
  القابلة للتغيير، ودعمها في تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان

  على بدانة األطفال تنفيذ توصيات لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بالقضاء •

تعزيــز التنفيــذ الفعــال التفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ وتنفيــذ المقــررات  •
  اإلجرائية الصادرة عن مؤتمر األطراف المنطبقة على المنظمة

  
جي لألمراض تمكين البلدان من تحسين التغطية بالرعاية الصحية المتعلقة بالتدبير العال: ٣-١-٢الُمخرج 

القلبية الوعائية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وعوامل خطرها عن طريق تعزيز الُنظم 
  الصحية

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات المخرجات
معـــايير وطنيـــة / بروتوكـــوالت/ عـــدد البلـــدان التـــي لـــديها مبـــادئ توجيهيـــة

للتـــدبير العالجـــي  بيِّنـــاتبال مســـنَّدةمعتمـــدة مـــن الحكومـــة و / معتـــرف بهـــا
لألمــراض القلبيــة الوعائيــة والســرطان والســكري وأمــراض الجهــاز التنفســي 

  المزمنة

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

عــدد البلــدان التــي أدرجــت الكشــف عــن عوامــل الخطــر والتــدبير العالجــي 
  النظام الوطني للرعاية الصحية األوليةلألمراض في 

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

ســتاتين، و أســبيرين، (عــدد البلــدان التــي أدرجــت األدويــة األساســية التاليــة 
أحـد و الثيازيد المدر للبـول، و أحد مثبطات اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين، و 

ٕانســـولين، و ميتفـــورمين، و وات الكالســـيوم الممتـــدة المفعـــول، محصـــرات قنـــ
جهـاز قيـاس (والتكنولوجيـات التاليـة ) سـتيرويد مستنشـقو موسع قصبي، و 

ضغط الدم، وميـزان، وأجهـزة قيـاس سـكر الـدم وكوليسـترول الـدم وأشـرطة 
الالزمــة لعــالج األمــراض ) االختبــار، وأشــرطة تحليــل البــول لقيــاس الــزالل

الســـارية، علـــى قـــوائم األدويـــة األساســـية الوطنيـــة وتتـــوافر فيهـــا هـــذه  غّيـــر
  األدوية والتكنولوجيات بصفة عامة في قطاع الصحة العمومية

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

ـــاتبال مســـنَّدةالمبـــادئ التوجيهيـــة/ البروتوكـــوالت/ المعـــايير الوطنيـــة الدعـــم عمليـــة تنفيـــذ/ تكييـــف  •  بيِّن
الخاصــة بالتــدبير العالجــي لألمــراض القلبيــة الوعائيــة والســرطان والســكري وأمــراض الجهــاز التنفســي 

  المزمنة

ــردعــم جهــود البلــدان الراميــة إلــى زيــادة التغطيــة بالرعايــة الصــحية فــي مجــال األمــراض  • الســارية  غّي
وعوامل خطرها مـن خـالل نهـوج الرعايـة الصـحية األوليـة عـن طريـق تمكـين اسـتجابة الـُنظم الصـحية 
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الســـارية فـــي إطـــار العمـــل الُقطـــري والسياســـات الُقطريـــة الراميـــة إلـــى تحقيـــق  غّيـــروٕادراج األمـــراض 
  التغطية الصحية الشاملة

الســـارية ومكافحتهـــا وتعزيـــز القـــدرة  غّيـــرتعزيـــز البحـــوث التشـــغيلية فـــي مجـــال الوقايـــة مـــن األمـــراض  •
  الوطنية الالزمة إلجراء البحوث

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

ــــة الخاصــــة بالتــــدبير العالجــــي  • ــــة/ البروتوكــــوالت/ المعــــايير العالمي ــــف وتنفيــــذ المبــــادئ التوجيهي تكيي
المزمنـة، بحيـث تالئـم السـياق  لألمراض القلبية الوعائية والسرطان والسكري وأمراض الجهـاز التنفسـي

  اإلقليمي

ــرتكميــل جهــود المكاتــب الُقطريــة لــدعم وتعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى التــدبير العالجــي لألمــراض  •  غّي
  السارية الرئيسية عن طريق تحسين الرعاية الصحية األولية واستجابة الُنظم الصحية

السـارية والتكنولوجيـات  غّيـرج أدويـة األمـراض مساندة المكاتب الُقطريـة فـي جهودهـا الراميـة إلـى إدرا •
الخاصـــة بهـــا فـــي قائمـــة األدويـــة األساســـية لـــديها وزيـــادة إتاحتهـــا ويســـر تكلفتهـــا فـــي قطـــاع الصـــحة 

  العمومية
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
القلبيــة وضــع وتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة وحــزم األدوات الخاصــة بالتــدبير العالجــي لألمــراض  •

  الوعائية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة

دعــم المكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة فــي تقــديم المســاعدة التقنيــة لتحســين التغطيــة بالرعايــة الصــحية عــن  •
  السارية غّيرطريق تعزيز الرعاية الصحية األولية الخاصة باألمراض 

ــــذ • ــــي مجــــال تنفي ــــة للحــــوار الخــــاص  دعــــم البحــــث واالبتكــــار ف ــــة وٕاقليمي ــــابر عالمي ــــز إنشــــاء من وتعزي
بالسياسات، وتبادل المعارف وأفضل الممارسات والدروس المسـتفادة ونتـائج بحـوث التنفيـذ فـي مجـال 

  السارية  غّيراألمراض 
  

في : تنفيذ إطار الرصد من أجل التبليغ عن إحراز التقدم في الوفاء بااللتزامات التي ُقطعت ٤-١-٢الُمخرج 
المعدية  غّيراإلعالن السياسي الجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى بشأن الوقاية من األمراض 

  ٢٠٢٠-٢٠١٣السارية ومكافحتها  غّيرومكافحتها وخطة العمل العالمية للوقاية من األمراض  )السارية (غّير

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
السـارية  غّيـرعدد البلـدان التـي لـديها ُنظـم قائمـة بالفعـل لترصـد األمـراض 

ورصــدها إلتاحـــة التبليــغ علـــى أســاس الغايـــات التســع العالميـــة االختياريـــة 
  السارية. غّيرالخاصة باألمراض 

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
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  المكاتب الُقطرية المستهدفة منجزات
الســارية وعوامــل  غّيــرتكييــف وتنفيــذ أدوات رصــد معــدالت المراضــة والوفيــات الناجمــة عــن األمــراض  •

  خطرها القابلة للتغيير

الســارية وعوامــل  غّيــرتعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى رصــد حالــة الصــحة الوطنيــة فيمــا يتعلــق بــاألمراض  •
  خطرها القابلة للتغيير

  
  ت المكاتب اإلقليمية المستهدفةمنجزا

تكميــل جهــود المكاتــب الُقطريــة الراميــة إلــى تكييــف وتنفيــذ أدوات رصــد معــدالت المراضــة والوفيــات  •
  السارية وعوامل خطرها القابلة للتغيير غّيرالناجمة عن األمراض 

تكميل جهود المكاتب الُقطرية الرامية إلى بناء القدرة الوطنية على رصد وتقييم حالة الصحة الوطنية  •
   السارية وعوامل خطرها القابلة للتغيير غّيرفيما يتعلق باألمراض 

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

ــروضــع اإلرشــادات واألدوات الالزمــة لتعزيــز قــدرة البلــدان علــى ترصــد عــبء األمــراض  • الســارية  غّي
الســارية ومكافحتهــا،  غّيــرورصــده باالســتناد إلــى إطــار الرصــد العــالمي الشــامل للوقايــة مــن األمــراض 

العمـل  ومؤشـرات خطـة غايات العالميـة االختياريـة التسـعبما في ذلك المؤشرات الخمسة والعشرون وال
  الســـــارية ومكافحتهـــــا  غّيـــــرالتســـــعة الخاصـــــة بخطـــــة العمـــــل العالميـــــة بشـــــأن الوقايـــــة مـــــن األمـــــراض 

٢٠٢٠-٢٠١٣  

السـارية والتقريـر عـن وبـاء التبـغ العـالمي، والتقريـر  غّيـرإصدار التقرير العالمي عن وضع األمراض  •
الوقايـــة مـــن األمـــراض  المقـــدم إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة عـــن تنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن

السـارية  غّيـرواإلطـار العـالمي لرصـد الوقايـة مـن األمـراض  ٢٠٢٠-٢٠١٣السـارية ومكافحتهـا  غّير
  ومكافحتها

  
  الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان

  زيادة إتاحة الخدمات الخاصة بالصحة النفسية واالضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد: ٢-٢الحصيلة 
  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلةمؤشرات 

نســـــبة األشـــــخاص الـــــذين يعـــــانون مـــــن اضـــــطراب نفســـــي حـــــاد 
الــــــذهان؛ االضــــــطراب الوجــــــداني الثنــــــائي الُقطــــــب؛ االكتئــــــاب (

  الذين يحصلون على الخدمات) المعتدل أو الحاد

من المقرر وضعها 
  )قيد اإلعداد(

 ٪٢٠زيادة بنسبة 
 )٢٠٢٠بحلول عام (

من المقرر وضعها   نسمة ١٠٠ ٠٠٠معدل االنتحار السنوي لكل 
  )قيد اإلعداد(

 ٪١٠تخفيض بنسبة 
 )٢٠٢٠بحلول عام (
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تعزيز قدرة البلدان على وضع وتنفيذ السياسات والخطط الوطنية بما يتماشى مع خطة العمل : ١-٢-٢ الُمخرج
  ٢٠٢٠- ٢٠١٣الشاملة بشأن الصحة النفسية للفترة 

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرجمؤشر 
 أو خطة وطنية بشأن الصحة النفسية / عدد البلدان التي لديها سياسة و

  ٢٠٢٠-٢٠١٣تتماشى مع خطة العمل الشاملة بشأن الصحة النفسية 
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  المستهدفةمنجزات المكاتب الُقطرية 
العمل مع الشركاء لدعم وضع وتنفيذ السياسات والقوانين واللوائح والخطط الوطنية الخاصة بالصـحة  •

النفسـية بمـا يتماشـى مــع خطتـي العمـل اإلقليميــة والعالميـة بشـأن الصـحة النفســية ومـع معـايير حقــوق 
  اإلنسان

طني واتجاهاتها وآثارها الصعيد الو دعم جمع البيانات عن حجم االضطرابات النفسية والعصبية على  •
، وتحليـل هـذه البيانـات وبثهـا واسـتخدامها؛ ودعـم البلـدان فـي تعزيـز البيِّنـات والبحـوث هاخطر وعوامل 

  لالسترشاد بها في رسم السياسات والخطط
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
خطـــة العمـــل الشـــاملة بشـــأن الصـــحة تنســـيق إجـــراءات تنفيـــذ الخطـــط اإلقليميـــة باالســـتناد إلـــى تكييـــف  •

  ٢٠٢٠-٢٠١٣النفسية 

جمع البيانات اإلقليمية وتحليلها والتبليغ عنها، باتباع مجموعة أساسية مـن مؤشـرات الصـحة النفسـية  •
  والعصبية العالمية

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

ة الصــحة النفســية فــي تقــديم اإلرشــادات بشــأن اســتخدام مجموعــة أساســية مــن المؤشــرات لرصــد حالــ •
البلــدان ونشــر تقيــيم ثنــائي الســنوات للتقــدم الُمحــرز صــوب تنفيــذ خطــة العمــل الشــاملة بشــأن الصــحة 

  ٢٠٢٠-٢٠١٣النفسية للفترة 

تقـــــديم اإلرشـــــادات واألدوات بشـــــأن السياســـــات والقـــــوانين وتخطـــــيط المـــــوارد والتعـــــاون بـــــين أصـــــحاب  •
  المصلحة فيما يتعلق بالصحة النفسية

  
تطوير خدمات الصحة النفسية المتكاملة على صعيد سلسلة تعزيز الصحة والوقاية والعالج : ٢-٢-٢الُمخرج 

  والتعافي عن طريق الدعوة وتحسين اإلرشادات واألدوات

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
 النفسية الصحة لتعزيز األداء جيدة برامج لديها التي البلدان عدد

 بـين المشـترك العمل خالل من النفسية االضطرابات من والوقاية
  القطاعات

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
  دعم تنظيم خدمات الصحة النفسية والرعاية االجتماعية ودمجهما في الرعاية الصحية األولية •

تعزيـــز ودعـــم تنفيـــذ المبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن الصـــحة النفســـية التـــي تشـــمل العـــالج والتعـــافي والوقايـــة  •
  وتعزيز الصحة النفسية

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تجميـع وبـث البيِّنــات اإلقليميـة الخاصــة بفعاليـة (تكلفـة) التــدخالت الخاصـة بــالعالج والتعـافي وتعزيــز  •
  الصحة والوقاية

  تنفيذ االستراتيجيات اإلقليمية الرامية إلى تعزيز تقديم برامج الصحة النفسية •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ــــ • عة فيمــــا يتعلــــق بتنظــــيم الخــــدمات وتقــــديم الرعايــــة الصــــحية وضــــع وبــــث اإلرشــــادات واألدوات الموسَّ

عية، بما في ذلك التـدخالت المعنيـة واالجتماعية المتكاملة والتي تلبي االحتياجات في البيئات المجتم
  باالضطرابات النفسية والعصبية

وضــــع وبــــث اإلرشــــادات واألدوات لتنســــيق االســــتراتيجيات المتعــــددة القطاعــــات الراميــــة إلــــى التعزيــــز  •
  والوقاية في مجاالت الصحة النفسية

  وضع اإلرشادات واألدوات بشأن الوقاية من االنتحار وبثها •
  
توسيع نطاق االستراتيجيات والُنظم والتدخالت الُقطرية وتعزيزها فيما يتعلق باالضطرابات  :٣-٢- ٢الُمخرج 

  الناجمة عن تعاطي الكحول والمواد النفسانية التأثير األخرى
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

ـــعة  عـــدد البلـــدان التـــي لـــديها اســـتراتيجيات وُنظـــم وتـــدخالت موسَّ
زة جمـــة عـــن تعـــاطي المـــواد مـــن االضـــطرابات الناللوقايـــة  ومعـــزَّ

  المرتبطة بها وعالجها واالعتالالت

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

وغيرهـا مـن األدوات دعم البلدان فـي تكييـف وتنفيـذ االسـتراتيجيات وخطـط العمـل والمبـادئ التوجيهيـة  •
التقنية الصادرة عن منظمة الصـحة العالميـة والراميـة إلـى الحـد مـن تعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار 

  والوقاية من االضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد وعالجها
تيسير عمل الشبكات لتبادل الخبرات والممارسات ووضع خطط العمـل بمـا يتماشـى مـع االسـتراتيجية  •

  للحد من تعاطي الكحول على نحو ضارالعالمية 
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تيســير عمــل الشــبكات لتبــادل الخبــرات والممارســات ووضــع خطــط العمــل اإلقليميــة بمــا يتماشــى مــع  •

  االستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار
الراميــة إلــى الوقايــة مــن تعــاطي المــواد واالضــطرابات تنســيق إجــراءات تنفيــذ خطــط العمــل اإلقليميــة  •

  الناجمة عن تعاطي المواد وعالجها
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وضــــع وبــــث المبــــادئ التوجيهيــــة وغيرهــــا مــــن األدوات التقنيــــة لتعزيــــز اســــتجابة الخــــدمات الصــــحية  •

ســــتراتيجية العالميــــة للحــــد لمقتضــــيات االضــــطرابات الناجمــــة عــــن تعــــاطي الكحــــول، دعمــــًا لتنفيــــذ اال
  تعاطي الكحول على نحو ضار من

تيسير وتعزيز جوانب الحوار السياساتي المتعلقـة بالصـحة النفسـية والجهـود الدوليـة للتصـدي لتعـاطي  •
  مواد اإلدمان، مثل الحوار مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

ـــة وبروتوكـــوال • ـــادئ التوجيهي ـــة لتعزيـــز وضـــع وبـــث المب ت العـــالج والبحـــث وغيرهـــا مـــن األدوات التقني
استراتيجيات وُنظم الوقاية والعالج وغيرها من التدخالت الخاصة باالضطرابات الناجمـة عـن تعـاطي 

  الكحول والمخدرات
  

  العنف واإلصابات

الطرق، خفض عوامل الخطر المسببة للعنف واإلصابات مع التركيز على السالمة على : ٣-٢ الحصيلة
  وٕاصابات األطفال، والعنف ضد األطفال والنساء والشباب

  الغاية البيانات األساسية  الحصيلة مؤشر
النسبة المئوية للبلدان التي لـديها قـوانين شـاملة للتصـدي لعوامـل 

  الخطر الخمسة الرئيسية للسالمة على الطريق
١٥٪  

)٢٠١٠(  
٥٠٪  

)٢٠٢٠(  

وضع وتنفيذ الخطط والبرامج المتعددة القطاعات للوقاية من اإلصابات، مع التركيز على : ١-٣- ٢الُمخرج 
  )٢٠٢٠-٢٠١١(تحقيق الغايات المحددة بموجب عقد العمل من أجل السالمة على الطرق 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
ـــة بشـــأن الســـالمة  ـــديها اســـتراتيجيات ممول ـــدان التـــي ل عـــدد البل

  الطرق على
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  المكاتب الُقطرية المستهدفة منجزات
تنسـيق اإلجــراءات الراميــة إلــى تعزيــز قــدرة البلــدان علـى وضــع البــرامج الوطنيــة النموذجيــة التــي تركــز  •

  )٢٠٢٠-٢٠١١السالمة على الطرق (على تحقيق الغايات المحددة بموجب عقد العمل من أجل 

عقــد الحــوار السياســاتي علــى الصــعيد الُقطــري مــن أجــل تعزيــز تعــاون القطاعــات المتعــددة علــى رســم  •
  السياسات والبرامج الخاصة بالسالمة على الطرق وتنفيذها
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 دعـــم تحديـــد قاعـــدة البيِّنـــات وأفضـــل الممارســـات وتقييمهـــا وتجميعهـــا، مـــن أجـــل تحســـين جـــودة رعايـــة •
  المصابين بالصدمة ومأمونيتها

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تجميــع النتــائج اإلقليميــة التــي تــم التحقــق منهــا فيمــا يتعلــق برصــد عقــد العمــل مــن أجــل الســالمة علــى  •
  الطرق، والتنسيق مع الوكاالت اإلقليمية الدولية

بالصــدمة، وجمــع البيانــات، باالســتناد إلــى  وضـع اســتراتيجية إقليميــة بشــأن الوقايــة، ورعايــة المصــابين •
  االلتزامات اإلقليمية والعالمية

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

دعــم تنظــيم االجتمــاع الــوزاري الثــاني بشــأن الســالمة علــى الطــرق؛ وتنســيق المبــادرات العالميــة بشــأن  •
األمــم المتحـدة للســالمة علــى السـالمة علــى الطــرق والوقايـة مــن اإلصــابات بمـا فــي ذلــك فريـق تعــاون 

  الطرق، وأمانة عقد العمل من أجل السالمة على الطرق، والتحالف العالمي لرعاية المصابين

نشر تقرير الحالة العالمي الثالث عن السالمة على الطرق كأداة لرصد عقد العمل من أجل السـالمة  •
  على الطرق

ن أجــل تحســين جــودة رعايــة المصــابين بالصــدمة اســتعراض البيِّنــات وأفضــل الممارســات وتجميعهــا مــ •
  ومأمونيتها

  
  البلدان والشركاء على وضع وتنفيذ البرامج والخطط للوقاية من إصابة األطفالقدرة : ٢-٣- ٢الُمخرج 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
نســبة البلــدان الخاضــعة للتقيــيم التــي تنفــذ السياســات بشــأن الوقايــة مــن 

األطفـــال بمـــا يتماشـــى مـــع  واحـــدة علـــى األقـــل مـــن آليـــات إصـــابةآليـــة 
  إرشادات منظمة الصحة العالمية

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  المكاتب الُقطرية المستهدفة منجزات
مــع  بمــا يتماشــىتزويــد البلــدان بالــدعم التقنــي لوضــع الخطــط الخاصــة بالوقايــة مــن إصــابات األطفــال  •

  إرشادات المنظمة

حشـــد الشـــركاء علـــى الصـــعيد الُقطـــري لتعزيـــز السياســـات العامـــة الراميـــة إلـــى الوقايـــة مـــن إصـــابات  •
  األطفال

  
  المكاتب اإلقليمية المستهدفة منجزات

ين البلدان لبناء القدرات الخاصة بمنع إصابات األطفال، بما فـي ذلـك تيسـير دعم الجهود المشتركة ب •
  عقد حلقات العمل التدريبية اإلقليمية

  الدعوة إلى دمج الوقاية من إصابات األطفال والعنف في البرامج الخاصة بصحة األم والطفل •
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
  إلبراز أهمية الوقاية من إصابات األطفال إنشاء وتنسيق شبكة عالمية للشركاء •
  نشر تقرير عالمي عن الغرق بمساهمة المستويين اإلقليمي والُقطري مساهمة رئيسية •

  

  وضع البرامج والخطط للتصدي للعنف الموجه ضد النساء والشباب واألطفال وتنفيذها: ٣-٣- ٢الُمخرج 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
البلـــدان التـــي قـــدمت إلـــى منظمـــة الصـــحة العالميـــة تقييمـــًا مســـتوفيًا عـــدد 
  الحالة الوطنية للوقاية من اإلصابات  عن

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

الراميـــة إلـــى التصـــدي للعنـــف الموجـــه ضـــد األطفـــال تعزيـــز قـــدرة البلـــدان علـــى وضـــع وتنفيـــذ البـــرامج  •
  والنساء والشباب، ورصد تنفيذ هذه البرامج

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

  عقد حلقات عمل تدريبية إقليمية أو مشتركة بين البلدان بشأن رسم السياسات والبرامج ورصدها •
  إعداد صحائف وقائع بشأن الوقاية من العنف •
  
  المقر الرئيسي المستهدفة منجزات

  صياغة اإلرشادات الخاصة بالقواعد والمعايير والمواد التدريبية الخاصة بالوقاية من العنف •
  جمع الشركاء في التحالف لمنع العنف وتعزيز األنشطة التي ينفذها التحالف •
  نشر تقرير مرحلي عالمي عن الوقاية من العنف •

  
  العجز وٕاعادة التأهيل

  زيادة إتاحة الخدمات لألشخاص المصابين بالعجز: ٤-٢الحصيلة 
  الغاية  البيانات األساسية    مؤشر الحصيلة

ــــة(ســــُيحدد المؤشــــر العــــالمي  ــــادة إتاحــــة الخــــدمات ) المؤشــــرات العالمي لزي
لألشــــخاص المصــــابين بــــالعجز كجــــزء مــــن خطــــة العمــــل العالميــــة بشــــأن 

  العجز

 مـــن المقـــرر وضـــعها فـــي صـــيغتها النهائيـــة
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

تحســين صــحة جميــع المصــابين : ٢٠٢١-٢٠١٤تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة بشــأن العجــز : ١-٤-٢الُمخــرج 
  بالعجز، بما يتماشى مع األولويات الوطنية

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية   الصحة وٕاعادة التأهيلبرامج شاملة بشأن / عدد البلدان التي لديها سياسات

  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
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  المكاتب الُقطرية المستهدفة منجزات
  شاملة للمسائل المتعلقة بالعجزالدعم البلدان في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج والخدمات الصحية  •

 ،وآليــــات التخطــــيط والتنســــيق الوطنيـــة الخاصــــة بإعــــادة التأهيــــلدعـــم البلــــدان فــــي تعزيــــز السياســـات  •
  وٕاعادة تأهيل األشخاص المصابين بالعجز في المجتمعات المحلية ،والتكنولوجيات المساعدة

دعــم البلــدان فــي جمــع البيانــات الوطنيــة عــن العجــز وتحليلهــا وبثهــا واســتخدامها فــي رســم السياســات  •
  والبرمجة والدعوة

  
  تب اإلقليمية المستهدفةمنجزات المكا

تــوفير الخبــرات الداعمــة للبلــدان مــن أجــل مســاندة الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز الــُنظم الصــحية الشــاملة  •
للخـــدمات الخاصـــة بـــالعجز مـــع التركيـــز علـــى تحســـين إتاحـــة الخـــدمات فـــي إطـــار التغطيـــة الصـــحية 

  الشاملة

إعـادة  الجهـود فـي مجـال ليهـا، مـن أجـل مسـاندةتوفير الخبرات الداعمة للبلدان، حيثما تنشـأ الحاجـة إ •
  التأهيل، وٕاعادة التأهيل في المجتمعات المحلية، وتعزيز ُنظم الخدمات الخاصة باألجهزة المساعدة

ترجمــة البيانــات والبيِّنــات الخاصــة بــالعجز وتوليــدها واســتخدمها فــي مجــال الــدعوة والحــوار الخــاص  •
  بالسياسات

  
  المستهدفةمنجزات المقر الرئيسي 

تقديم اإلرشادات بشأن السياسات واإلرشادات التقنية إلزالة العقبات وتحسين إتاحة الخدمات والبرامج  •
  الصحية 

تقديم اإلرشادات بشأن السياسات واإلرشادات التقنية لتعزيز وتوسيع نطاق خدمات إعادة التأهيل،  •
  لدعم وٕاعادة التأهيل في المجتمعات المحليةوالتأهيل، والتكنولوجيا المساعدة، وخدمات المساعدة وا

  إعداد المواد التدريبية لدعم استخدام المسح النموذجي لحاالت العجز •
  

تمكين البلدان من تعزيز الوقاية من أمراض العين واألذن وتدبيرها العالجي في إطار الُنظم : ٢-٤-٢الُمخرج 
  الصحية 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
العـين  عدد البلدان التي تنفِّـذ سياسـات واسـتراتيجيات للوقايـة مـن أمـراض

  واألذن وتدبيرها العالجي
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  المستهدفةمنجزات المكاتب الُقطرية 
تقديم الدعم إلى البلدان لوضع الخطط الوطنية بشأن صحة العين واألذن وتنفيذها ورصـدها، بمـا فـي  •

  السارية غّيرربطها بمكافحة األمراض  مثلذلك دمجها مع الخدمات الصحية األخرى، 

  دعم البلدان في جمع المعلومات عن المؤشرات في إطار ُنظم المعلومات الصحية الوطنية •
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  اتب اإلقليمية المستهدفةمنجزات المك
تعزيز جمع البيانات وٕادراج المؤشرات والغايات في ُنظم المعلومات الصحية الوطنية؛ وتجميع  •

  البيانات الخاصة بصحة العين واألذن على الصعيد اإلقليمي الستخدامها في أغراض الدعوة
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تلــك المعنيــة  والتحالفــات العالميــة المعنيــة بصــحة العــين واألذن بمــا فــي ذلــكالمســاهمة فــي الشــراكات  •

  التخلص من التراخوما وداء كالبية الذنب، وقيادة هذه الشراكات والتحالفاتب

  وضع نهج موحد لجمع المعلومات عن صحة العين واألذن وبثها •
  
  التغذية

  الحد من عوامل الخطر التغذوية: ٥-٢الحصيلة 
  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلةمؤشرات 

  مليون ١٦٥  عدد األطفال دون سن الخامسة المصابين بالتقزُّم
)٢٠١١(  

  مليون ١٠٢
)٢٠٢٥(  

 ١٥الالتـــي تتـــراوح أعمـــارهن بـــين (نســـبة النســـاء البالغـــات ســـن اإلنجـــاب 
  المصابات بفقر الدم) سنة ٤٩و

٣٠٪  
)٢٠١٤(  

١٥٪  
)٢٠٢٥(  

تمكين البلدان من وضع خطط العمل التي تأخذ العبء المزدوج لسوء التغذية في االعتبار  :١-٥-٢الُمخرج 
  األطفال ية األمهات والرضع وصغاروتنفيذها ورصدها باالستناد إلى خطة التنفيذ الشاملة بشأن تغذ

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
تتسـق مـع خطـة التنفيـذ عدد البلدان التي تنفذ خطط العمل الوطنية التي 

  الشامل بشأن تغذية األمهات والرضَّع وصغار األطفال
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
الشــاملة  دعــم البلــدان فــي تحديــد الغايــات ووضــع خطــط العمــل الوطنيــة بمــا يتماشــى مــع خطــة التنفيــذ •

  بشأن تغذية األمهات والرضَّع وصغار األطفال

  دعم عملية وضع ُنظم رصد حصائل التغذية وتنفيذ خطط العمل الوطنية •

حشــــد االلتــــزام بتعزيــــز الــــُنظم الغذائيــــة الصــــحية وتحقيــــق أهــــداف التغذيــــة الخاصــــة بــــاألمن الغــــذائي  •
  والتغذوي

  وجه التآزر بين برامج التغذية والبرامج األخرىدعم إنشاء آليات التنسيق الخاصة بالتغذية وأ •

تعزيز قدرات الموارد البشرية على الصعيد الُقطري في مجال برامج التغذية الفعالة، بما في ذلك دعـم  •
البرامج التدريبية والتعليمية المقدمة إلى موظفي قطاعي الصحة والتعليم والعاملين فـي مجـال اإلرشـاد 

  وبناء القدرات اإلدارية في مجال التغذيةوالعاملين المجتمعيين، 
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
وضــع خطــط العمــل اإلقليميــة التــي تشــتمل علــى عناصــر تغذيــة األمهــات والرضــع وصــغار األطفــال  •

  وتنفيذها وتقييمها حسب االقتضاء

  عمل الوطنية تقديم الدعم التقني إلى البلدان من أجل تحديد غايات وطنية ورصد خطط ال •

دعــم الجهــود الوطنيــة المتعلقــة بــالُنظم الغذائيــة الصــحية واألمــن الغــذائي والتغــذوي مــن خــالل الــدعوة  •
  على الصعيد اإلقليمي

تعزيز التنسيق بين الوكاالت وبين القطاعات المتعددة في المبادرات المتعلقة بالُنظم الغذائية الصحية  •
يد اإلقليمـــي، وحفـــز الشـــراكات عـــن طريـــق إرســـاء الـــروابط مـــع واألمـــن الغـــذائي والتغـــذوي علـــى الصـــع

  أصحاب المصلحة على الصعيد اإلقليمي، والسيما في القطاعات األخرى بخالف قطاع الصحة

  إنشاء ُنظم المعلومات اإلقليمية الخاصة بالتغذية وتعزيزها •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
 ٢٠١٥الخاصــة ببرنــامج عمــل التغذيــة العــالمي لمرحلــة مــا بعــد عــام المســاهمة فــي تنفيــذ االلتزامــات  •

  خالل المؤتمر الدولي المعني بالتغذية ولجنة األمن الغذائي العالمي والمحافل العالمية من

  تيسير الحوار العالمي بين الكيانات التابعة لألمم المتحدة وأصحاب المصلحة اآلخرين •

وضع األدوات التـي ستسـاعد البلـدان علـى وضـع الخطـط والسياسـات الوطنيـة بشـأن التغذيـة وتنفيـذها  •
  ورصدها 

  نشر التقارير العالمية بشأن التقدم الُمحرز صوب تحقيق األهداف العالمية الخاصة بالتغذية •

سكان والتدخالت العالية وضع القواعد والمعايير الخاصة بتعزيز أهداف الُنظم الغذائية لل: ٢-٥-٢الُمخرج 
المردود الرامية إلى معالجة العبء المزدوج لسوء التغذية، بما في ذلك خيارات السياسات والتشريعات الداعمة 

  لتحديد إجراءات التغذية الفعالة، لحاالت االستقرار وحاالت الطوارئ

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
االقتضاء، سياسات وتشـريعات وتـدابير عدد البلدان التي اعتمدت، حسب 

ـــــالُنظم الغذائيـــــة  ـــــة بشـــــأن األهـــــداف الخاصـــــة ب ـــــادئ توجيهي ـــــة ومب تنظيمي
واإلجــراءات الفعالــة فــي مجــال التغذيــة مــن أجــل التصــدي للعــبء المــزدوج 

  لسوء التغذية

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  المكاتب الُقطرية المستهدفةمنجزات 
دعم عملية وضع المبادئ التوجيهية والتشريعات الوطنية بشأن التغذية وتكييفها وتحديثها باالستناد  •

إلى القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية العالمية المحدثة (مثل المبادئ التوجيهية الخاصة بالنظام 
التوجيهية الخاصة بتكميل األغذية وتعزيزها بالمغذيات الغذائي والقائمة على األغذية، والمبادئ 

  دة التشريعات الخاصة بتسويق بدائل لبن األم)، وتعزيز الُنظم الغذائية الصحيةالدقيقة، ومسوَّ 
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دعم البلدان في تنفيذ التدخالت التغذوية الفعالة فيما يتعلق بمختلف القضايا والظروف، ومن أجل  •
المستويات األولية (بما في ذلك تعزيز  عبرالستقرار وحاالت الطوارئ تقديم الخدمات في حاالت ا

التغذية والُنظم الغذائية الصحية الُمثلى للرضَّع وصغار األطفال، وٕادارة وعالج الحاالت الحادة لسوء 
  وغيرها) ،والتصدي للعبء المزدوج لسوء التغذية ،التغذية وفقر الدم

  
  المستهدفةمنجزات المكاتب اإلقليمية 

تــوفير الــدعم المشــترك بــين البلــدان لترجمــة اإلرشــادات العالميــة واإلقليميــة إلــى تــدخالت فعالــة لتعزيــز  •
  التغذية

تقــديم الخبــرات إلــى البلــدان حيثمــا تبــرز الحاجــة إلــى المزيــد مــن القــدرات فــي مجــاالت خاصــة، مثــل  •
لغذائيــة الصــحية وتوســيم األغذيــة وٕاغنــاء بتعزيــز الــُنظم ا المتعلقــةالتشــريعات والمعــايير والمواصــفات 

  األغذية بالمغذيات الدقيقة

إدخــال النهــوج االبتكاريــة مــن أجــل تنفيــذ اإلجــراءات الفعالــة بشــأن التغذيــة وتطبيــق المعــايير الخاصــة  •
  باألغذية والمبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

اإلرشادات التقنية والمشورة العلمية بشأن التغذية وتوسيم األغذية من أجل المساهمة في  تقديم •
  الدستور الغذائي

بالبيِّنات من أجل  مسنَّدةوضع خيارات السياسات واالستراتيجيات بشأن اإلجراءات التغذوية الفعالة ال •
والُنظم الغذائية  ،رضاعة الطبيعيةالتصدي للتقزم، والهزال، وفقر الدم، والبدانة لدى األطفال، وال

  الصحية

والمبادئ التوجيهية بشأن اإلجراءات الفعالة في مجال التغذية  تحديث القواعد والمعايير التقنية •
  واألهداف الخاصة بالُنظم الغذائية للسكان في حاالت االستقرار وحاالت الطوارئ

  
  )األمريكية الدوالرات بماليين( البرامج ومجاالت الرئيسية لمكاتبا حسب الميزانية

  

جنوب  األمريكتان  أفريقيا  مجال البرامج
شرق   أوروباشرق آسيا

  المتوسط
غرب 

المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

  ١٩٦,٤  ٥٤,١  ٢٨,٢  ١٥,٣  ٢٠,٨  ١٦,٣  ١٣,٢  ٤٨,٥  السارية غّيراألمراض 
الصحة النفسية 

  ٤٣,٤  ١٨,٦  ٤,٣  ٥,٠  ٥,١  ٢,٢  ٢,٦  ٥,٦  ومعاقرة مواد اإلدمان

  ٣٧,٤  ١٤,٧  ٤,٢  ٢,٩  ٧,٧  ٢,٩  ٢,٢  ٢,٧  العنف واإلصابات
  ١٧,٤  ٩,٩  ٢,٣  ٠,٩  ٠,٥  ١,٤  ٠,٩  ١,٥  العجز وٕاعادة التأهيل

  ٤٠,٧  ٢٢,٢  ٣,١  ٣,٢  ٢,١  ٢,٥  ٢,٨  ٤,٨  التغذية
  ٣٣٥,٣  ١١٩,٥  ٤٢,١  ٢٧,٣  ٣٦,١  ٢٥,٣  ٢١,٧  ٦٣,١  المجموع الفرعي
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  تعزيز الصحة طيلة العمر: ٣الفئة 
تعزيــز الصــحة الجيــدة فــي مراحــل الحيــاة الرئيســية، مــع مراعــاة ضــرورة معالجــة اإلنصــاف فــي الصــحة 

  .والمحددات االجتماعية للصحة وحقوق اإلنسان، مع التركيز على المساواة بين الجنسين
  

وتهــتم هــذه  .تعزيــز الصــحة والعافيــة منــذ الحمــل وحتــى الشــيخوخةالراميــة إلــى  هــذه الفئــة تجمــع معــًا االســتراتيجيات
لجميع السياسات، وبالصحة فيما يتعلق بالبيئة، وتشمل القيادة واإلرشـادات التقنيـة الخاصـة  كحصيلةالفئة بالصحة 

  .بهذه المجاالت الشاملة على صعيد المنظمة وقطاعات الصحة للدول األعضاء
  

لضــمان اعتمــاد الموضــوعات وُتعــد فئــة تعزيــز الصــحة طيلــة العمــر بحكــم طبيعتهــا شــاملة، وتتضــمن واليــة إضــافة 
وهـي بـذلك تتوجـه إلـى االحتياجـات الصـحية للسـكان مـع التركيـز بصـفة . الشاملة على صعيد البـرامج والفئـات كافـة

المتكاملـة التـي تلبـي االحتياجـات  االسـتراتيجياتويمكِّن هذا النهج من وضـع . خاصة على المراحل الرئيسية للحياة
ــرة، و المتطــورة، وتســتجيب للعوامــل الدي لمقتضــيات ُمغرافيــة والوبائيــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة والســلوكية المتغيِّ

ويراعــي الــنهج الشــامل لمراحــل الحيــاة الطريقــة التــي تتفاعــل بهــا . عــدم المســاواة بــين الجنســين فــي مجــال الصــحة
ل، مـــع كفالـــة المســـاءلة المحـــددات المتعـــددة، والســـيما نـــوع الجـــنس، وتـــؤثر فـــي الصـــحة طيلـــة الحيـــاة وعبـــر األجيـــا

وينظــر هــذا الــنهج . والشــفافية والمشــاركة التــي ُتعــد ضــمن المســاهمات الرئيســية للنهــوج القائمــة علــى حقــوق اإلنســان
وهو يسـلط الضـوء علـى أهميـة المراحـل . كمجموعة من األوضاع الصحية المنعزلة الإلى الصحة كسلسلة دينامية 

الخطـــر، ويحـــدد أولويـــات عوامـــل لـــة التـــي تليهـــا، ويحـــدد عوامـــل الحمايـــة و االنتقاليـــة التـــي تـــربط كـــل مرحلـــة بالمرح
وفضًال عن ذلك، فإن العمـل المنفـذ ضـمن هـذه الفئـة يسـهم . االستثمار في الرعاية الصحية والمحددات االجتماعية

هـا وجميـع في معالجة العمل غير المكتمل في سبيل وضع حد لوفيات األمهات والمواليد واألطفال التـي يمكـن تالفي
  .٢٠١٥األهداف اإلنمائية المستدامة المتعلقة بالصحة في الخطة الموضوعة لما بعد عام 

  
  الصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد واألطفال والمراهقين

  
، ٢٠١٢و ١٩٩٠ففـي الفتـرة الواقعـة مـا بـين عـامي . ُأحرز تقدمًا كبيرًا فـي خفـض معـدل وفيـات األمهـات واألطفـال

معــدل وفيـات األمهــات واألطفـال إلــى النصـف تقريبــًا، وحـدث أكبــر قـدر مــن التراجـع فــي النصـف الثــاني مــن تراجـع 
. امــرأة تقريبــًا تلقــى حتفهــا يوميــًا تــأثرًا بأحــداث تتعلــق بالحمــل أو الــوالدة ٨٠٠ومــع ذلــك فمازالــت هنــاك . تلــك الفتــرة
تقريبًا يموتـون خـالل األسـابيع األربعـة األولـى  ٪٤٤ماليين طفل سنويًا قبل عامه الخامس، من بينهم  ٦,٦ويموت 

مليــون  ٢٢٢ومازالــت االحتياجــات غيــر الملبــاة فــي مجــال الصــحة الجنســية واإلنجابيــة مســتمرة، فهنــاك . مــن الحيــاة
مليـون حالـة جديـدة مـن حـاالت العـدوى المنقولـة  ٤٩٩امرأة لـديها احتياجـات غيـر ملبـاة مـن وسـائل الحمـل، وهنـاك 

  .مكن عالجها تحدث سنوياً جنسيًا التي ي
  

وتوجـد تـدخالت فعالـة لتحسـين . وتحدث معظم وفيات األمهات واألطفـال فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل
ولكـن التحـديات تتمثـل فـي تنفيـذ هـذه التـدخالت . ومنع هذه الوفيات من الحدوثهات والمواليد واألطفال صحة األم

الـوالدة وخاللهمـا وفـي السـنوات األولـى مـن الحيـاة، قبـل حتـاجين إليهـا قبـل الحمـل و والتوسُّع فيها وٕاتاحتها لجميع الم
  . وضمان جودة الرعاية

  
الوفيـات، بـل سـيعود أيضـًا بفوائـد صـحية  تواالستثمار في صحة النساء واألطفال لن يؤدي فقط إلى خفض معـدال

المحلـي اإلجمـالي عـن طريـق تحسـين اإلنتاجيـة، وتشـمل هـذه الفوائـد زيـادة نمـو النـاتج . واجتماعية واقتصادية كبيـرة
رة لنحو    .٢٠٣٥مليون حالة إمالص، بحلول عام  ٣٢ماليين امرأة و ٥مليون طفل و ١٤٧ومنع الوفاة غير المبرَّ
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يمثــل التحــدي كمــا ويشــكل وضــع حــد لوفيــات األمهــات واألطفــال التــي يمكــن تالفيهــا البرنــامج الطمــوح لهــذا المجــال 
، ســـتدعم منظمـــة الصـــحة العالميـــة البلـــدان فـــي الوفـــاء بااللتزامـــات ٢٠١٧-٢٠١٦وفـــي الثنائيـــة . المطـــروح أمامـــه

المقطوعة في المبادرات العالمية واإلقليمية من أجل وضع حد لوفيات األمهات واألطفال التي يمكن تالفيها، ودعم 
الحد من التباين بين أشد البلدان فقرًا التدخالت الفعالة لتصل إلى مستويات قريبة من مستوياتها في الدول الغنية، و 

، "خطــة عمــل مــن أجــل وضــع حــد للوفيــات التــي ُيمكــن تالفيهــا: كــل مولــود"وتشــمل هــذه التــدخالت . وأشــدها غنــاءً 
، وبيــان توافــق اآلراء بشــأن وضــع حــد "وعــد يجــدد" ٢٠٢٠والتعهــدات التــي ُقطعــت فــي مبــادرة تنظــيم األســرة لعــام 

الفيهـــا، وخطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة بالوقايـــة مـــن االلتهـــاب الرئـــوي واإلســـهال التـــي يمكـــن ت األمهـــاتلوفيـــات 
  . ومكافحتهما

  
وفيما يتعلق بالمراهقين سيركز الدعم المقدم من األمانة على تلبية احتياجاتهم الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية 

ذه الســلوكيات التــي تبــدأ فــي مرحلــة التــي تنطــوي علــى مخــاطر صــحية، نظــرًا ألن العديــد مــن هــ هموعلــى ســلوكيات
فالمشـكالت الصــحية والسـلوكيات المتعلقـة بالصـحة التـي تبــدأ . المراهقـة تـؤثر فـي الصـحة فــي مراحـل الحيـاة التاليـة

. أثناء المراهقة هي التي تشكل صحة البالغين، ويترتب عليها آثار مهمة تقـع علـى الصـحة العموميـة فـي المسـتقبل
ور اهتمــام عمــل األمانــة تقــديم الــدعم مــن أجــل وضــع وتنفيــذ المبــادئ اشــمل محــت، س٢٠١٧-٢٠١٦وفــي الثنائيــة 

ز الصـحة، وتـروِّج للنشـاط البـدني،  التوجيهية والسياسات والتـدخالت الراميـة إلـى معالجـة األنمـاط المعيشـية الـي تعـزِّ
ل تعــاطي التبــغ وتحــد مــن ســلوكيات المــراهقين التــي تنطــوي علــى مخــاطر صــحية وغيرهــا مــن عوامــل الخطــر، مثــ

  . وحاالت العدوى المنقولة جنسياً 
  

الذي صدر مؤخرًا، معلومات محدثـة عـن الحالـة الصـحية للمـراهقين  توفير الصحة للمراهقين في العالمويقدم تقرير 
. فــي العــالم ويجمــع معــًا ألول مــرة التــدخالت الفعالــة التــي تعــالج القضــايا الصــحية الرئيســية علــى صــعيد المنظمــة

ترجمـة ذلـك إلـى خطـة عمـل تـؤدي إلـى مخرجـات برمجيـة وحصـائل صـحية للمـراهقين ضـمن محـاور تركيـز وسُتعد 
  .العمل

  
  الشيخوخة والصحة

  
مليــــار  ٢ماليــــين إلــــى  ٦٠٥عامــــًا أو أكثــــر مـــن  ٦٠مـــن المتوقــــع أن يزيــــد عـــدد األشــــخاص البــــالغين مــــن العمـــر 

ســتغيِّر المجتمــع مــن نــواح كثيــرة وتطــرح  وتمثــل شــيخوخة الســكان ظــاهرة عالميــة. ٢٠٥٠و ٢٠٠٠عــامي  بــين مــا
فــي مرحلــة الشــيخوخة جــزءًا ال يتجــزأ مــن العمــل فــي هــذه  بالصــحةوُيعــد التمتــع . التحــديات والفــرص علــى حــد ســواء

، ستقوم األمانة بالتركيز من جديد على صحة كبار السن، وٕايالء عنايـة خاصـة ٢٠١٧-٢٠١٦الثنائية  وفي. الفئة
ومـــن شـــأن الـــروابط القويـــة مـــع البـــرامج المعنيـــة بـــاألمراض . المســـنين ورعايـــة المحتضـــرين اســـتقالليةللحفـــاظ علـــى 

المعنيـــة بـــالُنظم الصـــحية واالبتكـــارات التكنولوجيـــة تلـــك الســـارية وضـــعف الســـمع والبصـــر والصـــحة النفســـية، و  غيـــر
  .دعم حاالت العجز، و االستقالليةُتسفر عن خفض التكاليف، وتبسيط الرعاية، والمساعدة في الحفاظ على  أن
  

  تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان
  

سلسـلة الخـدمات الصـحية علـى مـدى العمـر بـأكبر قـدر مـن الفعاليـة عنـد مراعـاة الـدوافع الهيكليـة واالجتماعيـة  متقدَّ 
ويتطلــب تعمــيم مبــادئ . للصــحة التــي تشــير إليهــا منظمــة الصــحة العالميــة بمســمى المحــددات االجتماعيــة للصــحة

وسـيمكِّن . اإلنصاف في الصحة والمساواة بـين الجنسـين وحقـوق اإلنسـان، إحـداث التحـول داخـل المنظمـة وخارجهـا
وفــي الثنائيــة . ذلــك البلــدان مــن تنفيــذ ورصــد هــذه الموضــوعات الشــاملة فــي السياســات والبــرامج الصــحية الوطنيــة

ز عمليـــة ٢٠١٧-٢٠١٦ ع األمانـــة وتعـــزِّ دمـــج مبـــادئ المســـاواة بـــين الجنســـين وحقـــوق اإلنســـان فـــي آليـــات ، ستشـــجِّ
اإلمســـاك بزمـــام القيـــادة وااللتزامـــات الخارجيـــة ) ١: (المنظمـــة المؤسســـية ومجاالتهـــا البرمجيـــة، عـــن طريـــق مـــا يلـــي

كة بناء القدرات على مستويات المنظمة الثالثة، بما في ذلك إيجاد شب) ٣(وضع األدوات وتكييفها؛ ) ٢(والداخلية؛ 
مســـاندة أصـــحاب ) ٤( قويـــة للمجـــال البرمجـــي ُتعنـــى بمبـــادئ المســـاواة بـــين الجنســـين واإلنصـــاف وحقـــوق اإلنســـان؛
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عمـل التـي ُوضـعت الولهـذا الغـرض فـإن خطـة . المصلحة الداخليين والـدول األعضـاء فـي اسـتخدام آليـات المسـاءلة
ة والتــي اعتمــدها مجلــس الرؤســاء التنفيــذيين علــى نطــاق األمــم المتحــدة بشــأن المســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأ

المعني بالتنسيق، والتي ُكيِّفت لتشمل أيضًا مؤشرات خاصة باإلنصاف في الصحة وحقوق اإلنسـان، تمثـل عنصـرًا 
  .أساسياً 

  
التعـــاون بـــين الوحـــدة المعنيـــة بمبـــادئ المســـاواة بـــين الجنســـين واإلنصـــاف وحقـــوق اإلنســـان والوحـــدة المعنيـــة  ويســـهم
دات االجتماعية للصحة التابعتين لألمانة، في النجاحات المستمرة التي تحققها المنظمـة فـي التزاماتهـا بشـأن بالمحد
  .التعميم

  
  المحددات االجتماعية للصحة

  
إن الجزء األكبر من العبء العالمي للمـرض واألسـباب الرئيسـية التـي تـؤدي إلـى اإلجحـاف فـي الصـحة، تنشـأ عـن 

ــذا فــإن المحــددات االجتماعيــة للصــحة . األفــراد وينمــون ويعيشــون ويعملــون ويشــيخونالظــروف التــي يولــد فيهــا  ول
وســـتظل معالجـــة محـــددات الصـــحة وتعزيـــز اإلنصـــاف . تكتســـي أهميـــة بالنســـبة إلـــى جميـــع مجـــاالت عمـــل األمانـــة

لـك وفضـًال عـن ذ. ٥إلى  ١في كل فئة من الفئات من  ٢٠١٧-٢٠١٦الصحة محورين للتركيز خالل الثنائية  في
لبنــاء القــدرة علــى تعمــيم نهــج المحــددات االجتماعيــة للصــحة فــي عمــل األمانــة والــدول  المبذولــة ستســتمر الجهــود

دمـــج الصـــحة فـــي جميـــع "وتبـــرز الحاجـــة إلـــى أدوات مثـــل المبـــادئ التوجيهيـــة، مـــن أجـــل تطبيـــق نهـــج . األعضـــاء
تماعيــة للصــحة؛ كمــا تبــرز الحاجــة إلــى نهــج المحــددات االجالتــي يضــيفها وزيــادة الــوعي بشــأن القيمــة " السياســات

دة من المؤشـرات لرصـد العمـل بشـأن المحـددات االجتماعيـة للصـحة وفضـًال عـن ذلـك ينبغـي العمـل  ،مجموعة موحَّ
  .على تنفيذ ورصد خطة العمل المشتركة مع المنظمات األخرى داخل منظومة األمم المتحدة في هذا الصدد

  
وأخيرًا، ستركز األمانة على تحسين تصريف شؤون العدد المتزايد من األطراف الفاعلة النشطة فـي قطـاع الصـحة، 

، وذلــك علــى النحــو الــذي يــنص عليــه إعــالن ريــو "تصــريف الشــؤون الصــحية"والــذي يشــار إليــه عمومــًا بمصــطلح 
ؤون العـــالمي مـــن أجـــل الصـــحة وقـــد بـــرزت أهميـــة تصـــريف الشـــ. السياســـي بشـــأن المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة

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

  الصحة والبيئة
  

مليـون حالـة  ١٣ُتعد المحددات البيئية للصحة مسؤولة عن ربع العبء العالمي للمرض تقريبًا، وعن ما ُيقدر بنحو 
ويتمثــل المتضــررون فــي المقــام األول فــي النســاء واألطفــال الفقــراء الــذين يعيشــون ويعملــون فــي أكثــر . وفــاة ســنوياً 

تلوثًا وهشاشة في العالم، وتتعرض صحتهم لعوامل خطر شتى مثل المواد الكيميائية، واإلشعاع،  اإليكولوجيةالُنظم 
  .ر المناخوعدم توفر المياه المأمونة وخدمات اإلصحاح، وتلوث الهواء، وتغيُّ 

  
، ستعيد األمانة التركيز علـى رصـد اتجاهـات الصـحة البيئيـة والمهنيـة والتبليـغ بشـأنها، ٢٠١٧-٢٠١٦وفي الثنائية 

حيث من المتوقع أن يزيد الطلب عليها في سياق األهداف اإلنمائية المستدامة الجديدة التي سيجري االتفـاق عليهـا 
وكشــفت البيِّنــات الجديــدة التــي تــم توليــدها . ى تلــوث الهــواء والصــحة؛ كمــا ســتعيد التركيــز علــ٢٠١٥فــي نهايــة عــام 

وفضـًال . أن تلوث هواء المنازل والهواء المحيط ُيعد ضمن أشد المخاطر التي تتعرض لها الصحة ٢٠١٤عام  في
ز الــدعم المقــدم إلــى الــدول األعضــاء لتنفيــذ الجوانــب الصــحية التفاقيــة ميناماتــ ا بشــأن عــن ذلــك فــإن األمانــة ســتعزِّ

  . الزئبق
  

وستستمر األمانة في عملها مع البلدان والشركاء من أجل التصدي لنطاق واسع من المخاطر البيئية والمهنية التـي 
تحيــق بالصــحة، بمــا فــي ذلــك المخــاطر الطويلــة األجــل الناجمــة عــن تغيُّــر المنــاخ، وفقــدان التنــوع البيولــوجي، وشــح 

  .والتلوثالمياه وغيرها من الموارد الطبيعية، 
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  والشركاء اآلخريناألخرى الروابط مع البرامج 
  

تــرتبط هــذه الفئــة مــن خــالل روابــط عــدة ببــرامج منظمــة الصــحة العالميــة األخــرى، مثــل البــرامج المعنيــة بــاألمراض 
 واللقاحات، والتغذية، والخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس لخفض معدالت وفيات ومراضة، السارية

األمهـــات واألطفـــال؛ وتـــرتبط كـــذلك بـــالبرامج المعنيـــة بالســـلوكيات التـــي تنطـــوي علـــى مخـــاطر فـــي مرحلـــة المراهقـــة 
فهــي متعــددة  لفئــات كبــار الســنأمــا اســتجابة األمانــة لالحتياجــات الصــحية . واألمــراض غيــر الســارية لــدى البــالغين

عـــن كثـــب مـــع البـــرامج المعنيـــة بـــاألمراض  وسيكتســـي التعـــاون. الجوانـــب ويســـاهم فيهـــا مختلـــف مســـتويات المنظمـــة
وٕاتاحــة الرعايــة الصــحية والرعايــة الطويلــة األجــل لكبــار الســن  لســنالســارية واالضــطرابات النفســية لــدى كبــار ا غيــر

كمــا يكتســي ربــط هــذا العمــل بــالجهود الراميــة إلــى ضــمان صــحة المــرأة والطفــل وكبــار الســن فــي . أهميــة خاصــة
  .األهمية ظروف الطوارئ نفس القدر من

  
أي الجهــود المبذولــة لــدعم الصــحة طيلــة العمــر، والمســائل  -وفضــًال عــن ذلــك، فــإن العمــل فــي هــذه الفئــة بطبيعتــه 

الشــاملة مثــل المحــددات االجتماعيــة للصــحة، والصــحة والبيئــة، ومبــادئ المســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف وحقــوق 
وســُيعد تحليــل ورصــد هــذه المجــاالت الشــاملة . ويســتفيد منــهيفيــد العمــل الخــاص بجميــع الفئــات األخــرى  -اإلنســان 

مــن أجــل االســتجابة للــدعوة العالميــة إلــى اإلنصــاف  اً علــى صــعيد مجــاالت بــرامج المنظمــة وفــي البلــدان، ضــروري
  .٢٠١٥وٕاعمال الحقوق في خطة التنمية لما بعد عام 

  
ألمهات واألطفال التي يمكن تالفيهـا بالتعـاون وسُينفذ العمل في سياق الجهود المبذولة من أجل وضع حد لوفيات ا

برنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك المعنـــي (مـــع شـــركاء المنظمـــة، مثـــل وكـــاالت الشـــراكة الصـــحية الرباعيـــة األخـــرى 
والشركاء ) يدز، وصندوق األمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، والبنك الدوليبفيروس األ
صحة األم والوليد والطفل، وبالتعاون أيضًا مع هيئات األمم المتحدة األخـرى مثـل برنـاِمج األمـم المتحـدة  في شراكة

. اإلنمــائي، وشـــعبة الســكان بـــاألمم المتحــدة، والمؤسســـات األكاديميـــة والبحثيــة، والمجتمـــع المــدني، وشـــركاء التنميـــة
والتــدريب علــى بحــوث اإلنجــاب البشــري المشــترك  ســينفَّذ العمــل فــي ســياق البرنــامج الخــاص للبحــث والتطــوير كمــا
برنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي، وصـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان، واليونيســـيف، ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة،  بـــين

والبنك الدولي، وأيضًا في سـياق العمـل مـع الصـندوق العـالمي لمكافحـة اإليـدز والسـل والمالريـا، والتحـالف العـالمي 
  .احات والتمنيعمن أجل اللق

  
وبفضـــل الخبـــرة التـــي اكتســـبتها المنظمـــة فـــي عمـــل منصـــة األمـــم المتحـــدة بشـــأن المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة 

يــدز، وبرنــاِمج مــع منظمـة العمــل الدوليــة، وبرنـامج األمــم المتحــدة المشـترك لمكافحــة األ ٢٠١٣-٢٠١٢الثنائيــة  فـي
ســـكان، واليونيســـيف، فهـــي تحظـــى اآلن بوضـــع يؤهلهـــا تمامـــًا األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي، وصـــندوق األمـــم المتحـــدة لل

للدعوة إلى العمل الخاص بالمحددات االجتماعية للصحة، بما في ذلك دمج هذه المحددات فـي األهـداف اإلنمائيـة 
  . ، كما يؤهلها لتقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء في هذا الشأن٢٠١٥بعد عام  لمرحلة ما

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

الرصد العالمي للمياه واإلصحاح، وتبـدأ إطـارًا تعاونيـًا جديـدًا مـع برنـامج األمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية بشـأن 
ألمانـة للبرنـامج المشـترك بـين المنظمـات لـإلدارة وستواصـل المنظمـة القيـام بـدور ا. قضايا الصحة البيئيـة الحضـرية

وســتعمل المنظمــة علــى زيــادة تعزيــز تمثيــل الصــحة داخــل اإلطــار العــام . الســليمة للمــواد الكيميائيــة، والمشــاركة فيــه
الســتجابة األمــم المتحــدة لتغيُّــر المنــاخ، مــن خــالل مجلــس الرؤســاء التنفيــذيين فــي منظومــة األمــم المتحــدة المعنــي 

وســـتقدم األمانـــة الُمـــدخالت التقنيـــة الخاصـــة بالصـــحة إلـــى البـــرامج . يق واللجنـــة البرنامجيـــة الرفيعـــة المســـتوىبالتنســـ
التابعـــة التفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ، والشـــراكات المحـــدَّدة مـــع المنظمـــات األخـــرى داخـــل 

  .منظومة األمم المتحدة
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  اليد واألطفال والمراهقينالصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمو 
  زيادة إتاحة التدخالت الخاصة بتحسين صحة النساء والمواليد واألطفال والمراهقين: ١-٣الحصيلة 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
نع الحمل ألغـراض تنظـيم األسـرة عدد النساء الالتي يستخدمن وسائل م

  بلداً  ٦٩البلدان األشد فقرًا البالغ عددها  في
  مليون ٣٢٠  مليون ٢٦٠

)٢٠١٥(  

الـــــــوالدات التـــــــي ُتجـــــــرى تحـــــــت إشـــــــراف العـــــــاملين الصـــــــحيين المهـــــــرة 
المئويــة مــن والدات المواليــد األحيــاء التــي ُتجــري تحــت إشــراف  النســبة(

  )العاملين الصحيين المهرة

٦٩٪  
)٢٠١١(  

٨٠٪  
)٢٠١٧(  

المئويــة مــن األمهــات النســبة (الرعايــة التاليــة للــوالدة لألمهــات والمواليــد 
والمواليد الذين تلقـوا زيـارة الرعايـة التاليـة للـوالدة خـالل يـومين مـن تـاريخ 

  )الوالدة

٤٦٪  
)٢٠١٠(  

٦٥٪  
)٢٠١٧(  

النســـبة المئويـــة مـــن (الرضـــاعة الطبيعيـــة الحصـــرية خـــالل ســـتة أشـــهر 
ـع البــالغين  أشـهر مــن العمـر الــذين يعتمـدون علــى الرضــاعة  ٥-٠الرضَّ
  )الطبيعية حصراً 

٣٧٪   
)٢٠١١(  

٤٥٪  
)٢٠١٧(  

ـــــة  ـــــة مـــــن (عـــــالج االلتهـــــاب الرئـــــوي بالمضـــــادات الحيوي النســـــبة المئوي
شــــــهرًا المشــــــتبه فــــــي إصــــــابتهم  ٥٩-٠األطفــــــال البــــــالغين مــــــن العمــــــر 

  )بااللتهاب الرئوي والذين يتلقون العالج بالمضادات الحيوية

٤٧٪   
)٢٠١١(  

٦٥٪  
)٢٠١٧(  

-١٥فتــاة تبلــغ مــن العمــر  ١٠٠٠لكــل (معــدل الــوالدة عنــد المراهقــات 
  )سنة  ١٩

  ١٠٠٠من كل  ٥٠
)٢٠١٠(  

  ١٠٠٠من كل  ٤٣
)٢٠١٧(  

التمكين من مواصلة التوسع في إتاحة التدخالت الفعالة وتحسين جودتها لوضع حـد لوفيـات : ١-١-٣الُمخرج 
فـي مرحلـة مـا قبـل الحمـل  التـي يمكـن تالفيهـا،محيطـة بـالوالدة ووفيـات المواليـد والوفيـات فـي الفتـرة الاألمهات 

  وحتى مرحلة ما بعد الوالدة، مع التركيز على فترة الساعات األربع والعشرين المحيطة بالوالدة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عــدد البلــدان المســتهدفة التــي توســعت فــي إتاحــة الــوالدة التــي ُتجــرى تحــت 

  إشراف العاملين الصحيين المهرة
وضعها في صيغتها النهائية من المقرر 

  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
إجــراء الحــوار الخــاص بالسياســات بــين الشــركاء علــى الصــعيد الُقطــري بشــأن االســتراتيجية والخطــط   •

فـــي إتاحـــة التـــدخالت العامـــة الراميـــة إلـــى التصـــدي للعقبـــات التـــي تواجههـــا الـــُنظم الصـــحية، والتوســـع 
الراميـــة إلـــى وضـــع حـــد لوفيـــات األمهـــات والمواليـــد التـــي يمكـــن تالفيهـــا والحـــد مـــن العيـــوب الوالديـــة، 
واالرتقاء بجودة هذه التدخالت، بما في ذلك تكييف المبادئ التوجيهية وتنفيذها، وتقيـيم العقبـات التـي 

  زيادة إتاحة الرعاية الصحية ذات الجودة تواجهها الُنظم الصحية والمبادرات االبتكارية الرامية إلى
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دعــم بنــاء القــدرة علــى تحســين المعلومــات الصــحية عــن صــحة األمهــات والصــحة فــي الفتــرة المحيطــة   •
بـالوالدة، بمـا فــي ذلـك وضـع وتنفيــذ خارطـة الطريـق للجنــة المعنيـة بالمعلومـات والمســاءلة عـن صــحة 

فـي الفتـرة المحيطـة بـالوالدة واالسـتجابة لمقتضـياتها، المرأة والطفل، وترصد وفيات األمهات والوفيـات 
  واستعراض الخطة الوطنية

تعزيـــز القـــدرة الوطنيـــة علـــى جمـــع وتحليـــل واســـتخدام البيانـــات الخاصـــة بصـــحة األمهـــات والمواليـــد،   •
في ذلك توثيق أفضل الممارسات، من أجل تحسين إتاحة التدخالت واالرتقاء بجودتها، وبث هذه   بما

  ت واستخدامهاالممارسا

خـــرى والصـــندوق العـــالمي العمـــل مـــع الشـــركاء بمـــا فـــي ذلـــك وكـــاالت الشـــراكة الصـــحية الرباعيـــة األ  •
يدز والسل والمالريا، سـعيًا إلـى تحقيـق أوجـه التـآزر بـين مختلـف مجـاالت البـرامج والـُنظم أللمكافحة ا

بمـــا فـــي ذلـــك الوقايـــة الصـــحية مـــن أجـــل وضـــع حـــد لوفيـــات األمهـــات والمواليـــد التـــي يمكـــن تالفيهـــا، 
  انتقال فيروس العوز المناعي البشري من األم إلى الطفل من

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

للـــــدعوة ولتبـــــادل خيـــــارات السياســـــات والخبـــــرات وأفضـــــل الممارســـــات، ودعـــــم  منصـــــة ٕاتاحـــــةو  إنشـــــاء  •
 السياسات واالستراتيجيات الرامية إلى وضع حد لوفيات األمهات والوفيات في الفترة المحيطة بالوالدة

، والحـد مـن العيـوب الوالديـة عـن طريـق زيـادة إتاحـة التـدخالت العاليـة الجـودة مـن التي يمكن تالفيهـا
الســـابقة للحمــل وحتـــى مرحلـــة مــا بعـــد الـــوالدة، والســيما فـــي فتـــرة الســاعات األربـــع والعشـــرين المرحلــة 

  المحيطة بالوالدة

تكييـــف المبـــادئ التوجيهيـــة الســـريرية والرصـــدية، بمـــا فـــي ذلـــك فيمـــا يتعلـــق بترصـــد وفيـــات األمهـــات   •
 ديم الـدعم مـن أجـل تنفيـذواالستجابة لمقتضياتها، واستعراض الوفيات في الفترة المحيطة بالوالدة؛ وتقـ

  في البلدان هذه المبادئ

العمـــل مـــع الشـــركاء بمـــا فـــي ذلـــك وكـــاالت الشـــراكة الصـــحية الرباعيـــة األخـــرى والصـــندوق العـــالمي   •
يدز والسل والمالريا، سعيًا إلى تحقيق أوجه التآزر بين مختلف مجاالت البرامج من أجـل لمكافحة األ

لتي يمكن تالفيها، بما في ذلك الوقاية من انتقال فيروس العـوز وضع حد لوفيات األمهات والمواليد ا
  المناعي البشري من األم إلى الطفل

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وضع وتحديث االستراتيجيات والسياسات واإلرشادات التقنيـة الراميـة إلـى وضـع حـد لوفيـات األمهـات   •
عــن طريــق التوســع فــي إتاحــة التــدخالت مكــن تالفيهــا، التــي يوالوفيــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة 

مرحلـــة مـــا قبـــل الحمـــل وحتـــى مرحلـــة مـــا بعـــد الـــوالدة، واالرتقـــاء بجـــودة هـــذه التـــدخالت،  فـــيالفعالـــة 
  ذلك وضع األدوات وتنمية القدرة على تكييفها وتطبيقها ورصدها في بما

تعزيــــز العمــــل التعــــاوني مــــع الشــــركاء بمــــا فــــي ذلــــك وكــــاالت الشــــراكة الصــــحية الرباعيــــة األخــــرى،   •
صـندوق االئتمـاني للصـحة اإلنجابيـة وصـحة اليـدز والسـل والمالريـا، و والصندوق العالمي لمكافحة األ

  األمهات والمواليد واألطفال، وشراكة صحة األم والطفل والوليد
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لمعــدل وفيــات األمهــات والوفيــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز الرصــد العــالمي   •
التقــــديرات العالميــــة، ووضــــع/ تحــــديث المبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن ترصــــد وفيــــات األمهــــات/ الوفيــــات 

الفترة المحيطة بالوالدة واالستجابة لمقتضـياتها، واسـتعراض حـاالت النجـاة مـن مضـاعفات الـوالدة  في
اة؛ وقيــاس مـــدى جــودة الرعايـــة المقدمــة إلـــى األم والوليــد؛ وتحديـــد المؤشــرات الواضـــحة المهــدِّدة للحيـــ

  ونشر التقارير العالمية
  

تمكين البلدان من تنفيذ ورصد الخطط االستراتيجية المتكاملة بشأن صحة المواليد واألطفال : ٢-١-٣الُمخرج 
في مرحلة الطفولة المبكرة  النمولرامية إلى تحسين مع التركيز على التوسع في إتاحة التدخالت العالية الجودة ا

ووضع حد لوفيات المواليد واألطفال الناجمة عن االلتهاب الرئوي واإلسهال والحاالت الصحية األخرى 
  يمكن تالفيها  والتي

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
االلتهـاب الرئـوي عدد البلدان المستهدفة التي تنفذ خطة متكاملة للوقايـة مـن 

واإلســـهال ومكافحتهمـــا، وخطـــة عمـــل خاصـــة بالمواليـــد لوضـــع حـــد للوفيـــات 
التــي يمكــن تالفيهــا، وخطــط خاصــة بالحــاالت الصــحية الرئيســية األخــرى، 

  أن تؤدي إلى زيادة التغطية بالتدخالت المنقذة للحياة جميعاً  من شأنها

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  ة جمعية الصحة العالميةإلدراجها في نسخ

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
دعم البلدان فـي رسـم السياسـات واالسـتراتيجيات بمـا فـي ذلـك فيمـا يتعلـق بالتـدبير العالجـي المتكامـل   •

ألمـراض األطفـال؛ وتكييــف/ اعتمـاد وتنفيـذ المبــادئ التوجيهيـة واألدوات الخاصـة بالوقايــة مـن وفيــات 
  األطفال

األمهات والمواليد إنشاء آليات العمل من أجل التعاون بين البرامج المعنية بالصحة اإلنجابية وصحة   •
والبـرامج األخـرى ذات الصـلة مثـل بـرامج التمنيـع، ومـن أجـل اتبـاع النهـوج الشـاملة لتحسـين واألطفال 

  مكافحة االلتهاب الرئوي واإلسهالصحة الطفل، بما في ذلك 

نيـة علـى جمـع البيانـات وتحليلهـا واسـتخدامها فيمـا يتعلـق بمراضـة األطفـال ووفيـات تعزيز القـدرة الوط  •
  األطفال وأسبابها، بما يتماشى مع تعزيز ُنظم المعلومات الصحية بصفة عامة

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تي تتعلق بالتوسع فـي تيسير الحوار اإلقليمي بين البلدان والشركاء بشأن السياسات واالستراتيجيات ال  •
التدخالت الفعالة والمتكاملة من أجل تحسين صحة الطفل والنماء في مرحلة الطفولة المبكـرة ووضـع 

  ها؛ ودعم التنفيذ والرصد على الصعيدين اإلقليمي والُقطريالفيحد لوفيات األطفال التي يمكن ت

؛ وتبـــادل الخبـــرات مجـــاالت البـــرامجأوجـــه التـــآزر بـــين مختلـــف  تحقيـــقالعمـــل مـــع البلـــدان والشـــركاء ل  •
وأفضــل الممارســات فــي مجــال الوقايــة مــن اإلســهال وااللتهــاب الرئــوي وتــدبيرهما العالجــي؛ وتعزيــز 

  نموهو صحة الطفل 
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
التوســــع فــــي إتاحــــة وتغطيــــة  بشــــأنوضــــع وتحــــديث االســــتراتيجيات والسياســــات واإلرشــــادات التقنيــــة   •

إلى تعزيـز نمـاء األطفـال ووضـع حـد لوفيـات األطفـال  التي ترميالتدخالت الخاصة بصحة األطفال 
الناجمة عن االلتهاب الرئوي واإلسهال والحاالت الصـحية التـي تصـيب المواليـد وغيرهـا مـن الحـاالت 

القـــدرة علـــى تكييفهـــا وتطبيقهـــا الصـــحية، والتـــي يمكـــن تالفيهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك وضـــع األدوات وتنميـــة 
  ورصدها

تحــديث ووضــع األدوات التنفيذيــة وبنــاء القــدرة علــى اســتخدامها، وتــوفير الخبــرات حيثمــا تنشــأ الحاجــة   •
إليها من أجل دعم تنفيذ االستراتيجيات والسياسات والمبادئ التوجيهيـة المتكاملـة بشـأن صـحة الطفـل 

تهــاب الرئــوي وغيرهــا مــن الحــاالت الصــحية الرئيســية التــي فيمــا يتعلــق بنمــاء الطفــل وباإلســهال واالل
  تصيب األطفال

إنشاء ُأطر الرصد وقواعد البيانات العالميـة والحفـاظ عليهـا (بمـا فـي ذلـك المرصـد الصـحي العـالمي،   •
والعــد التنــازلي)؛ ونشـــر التقــارير العالميــة (مثـــل تقــارير الفريـــق المرجعــي المعنــي باألوبئـــة فــي مجـــال 

بقــاء األم والمولــود  بــادرةم : تتبــع التقــدم المحــرز فــي٢٠١٥، و"العــد التنــازلي حتــى عــام صــحة الطفــل
  والطفل على قيد الحياة"، وتقرير اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل)

  
الملبَّاة في مجال ة االحتياجات غير لبيتمكين البلدان من تنفيذ ورصد التدخالت الفعالة لت: ٣-١- ٣الُمخرج 

  الصحة الجنسية واإلنجابية
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

ة لبيعدد البلدان التي تنفِّذ االستراتيجيات والتدخالت التي حددتها المنظمة لت
  االحتياجات غير الملبَّاة في مجال تنظيم األسرة

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  جمعية الصحة العالميةإلدراجها في نسخة 

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
ألصـحاب المصـلحة المتعـددين/ نهـج الشـراكات فـي التصـدي  شـامالً  اً دعم البلـدان التـي تسـتخدم نهجـ  •

للعقبــات التــي تواجــه الــُنظم الصــحية وفــي اعتمــاد/ تكييــف المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الصــحة الجنســية 
يــدز والزهــري الخلقــي، والسياســات واالســتراتيجيات الصــحية واإلنجابيــة مــع ربطهــا بمكافحــة فيــروس األ

  صحية المالئمة للمراهقين؛ وتقديم الدعم في التنفيذالخاصة بالمراهقين والخدمات ال

ـــــدان فـــــي تنفيـــــذ التـــــدخالت الخاصـــــة بتنظـــــيم األســـــرة ورصـــــدها، والوقايـــــة مـــــن اإلجهـــــاض   • دعـــــم البل
الــروابط بــين هــذه  وثيــقالتناســلي، وســرطانات النســاء، بمــا فــي ذلــك ت الجهــازالمــأمون، وعــدوى  غيــر

  المعنية باألمراض غير الساريةاألنشطة وبين البرامج األخرى مثل البرامج 

  تعزيز نظام المعلومات الوطني بإدراج المؤشرات الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية  •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تيسير التعاون التقني بين البلدان من أجل دعـم تنفيـذ التـدخالت والمبـادئ التوجيهيـة واألدوات الفعالـة   •

لتلبيـــة االحتياجـــات غيـــر الملبـــاة فـــي مجـــال الصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك فيمـــا يتعلـــق 
الجنسـية  بفيروس العوز المنـاعي البشـري، مـع التركيـز علـى الحـد مـن اإلجحافـات فـي مجـال الصـحة

  واإلنجابية
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تيسير الحوار اإلقليمي الخاص بالسياسـات بشـأن الموضـوعات المتعلقـة بالصـحة الجنسـية واإلنجابيـة   •
وصحة المراهقين، وتنشيط تنظيم األسرة في البلدان، وعقـد المشـاورات اإلقليميـة لتكـون بمثابـة منصـة 

  لتبادل أفضل الممارسات في هذه المجاالت

ـــذ السيا  • ـــُنظم الصـــحية فيمـــا يتعلـــق بالصـــحة الجنســـية دعـــم تنفي ـــة، وتعزيـــز ال ـــادئ التوجيهي ســـات والمب
وسـرطانات واإلنجابية، بما فـي ذلـك فيـروس العـوز المنـاعي البشـري وحـاالت العـدوى المنقولـة جنسـيًا 

  النساء
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
لتلبية االحتياجات غير  البيِّناتب لمسنَّدةارسم السياسات ووضع المبادئ التوجيهية التقنية والسريرية   •

الملباة في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك تنظيم األسرة، ومكافحة العدوى المنقولة 
  جنسيًا وفيروس العوز المناعي البشري

وضع االستراتيجيات لتحقيق أوجه التآزر بين شتى مجاالت البرامج األخرى الرامية إلى تعزيز   •
  الصحة الجنسية واإلنجابية

  وضع إطار موحد للتبليغ بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية يشمل بيانات مصنفة  •

  
مجاالت الصحة ودمجها من أجل تصميم التدخالت الرئيسية في  البيِّناتتنفيذ البحوث وتوليد : ٤-١-٣الُمخرج 

  مجال الحاالت الصحية والقضايا المتعلقة بها، وفي اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد واالطفال والمراهقين

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
غ عن األدوات والحلول واستراتيجيات التنفيذ عدد المطبوعات العلمية التي تبلِّ 

صحة األمهات والمواليد و  مجاالت الصحة اإلنجابيةالجديدة والمحسَّنة في 
  واألطفال

  ٢٢٠  ال ينطبق
)٢٠١٧(  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
  دعم عملية تحديد أولويات البحث وتطبيق نتائج البحوث على الصعيد الُقطري  •

تعزيز البحوث الخاصة بالتشغيل والُنظم على الصعيد الُقطري، والسيما تلك التي سُيسترشد بها في   •
  ارسم السياسات واالستراتيجيات الوطنية، وٕادارة البرامج وتنفيذه

تعزيز القدرة الوطنية على البحث في مجاالت الصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد واألطفال   •
والمراهقين، والسيما في المؤسسات الوطنية، بما في ذلك من خالل ربط هذه المؤسسات بالمراكز 

  المتعاونة مع المنظمة
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
البحث في البلدان، بما في ذلك تيسير مشاركة المراكز المتعاونة مع المنظمة تعزيز القدرة على   •

  والمؤسسات الوطنية والدعم المقدم من جانبها؛ وتحديد أولويات البحث اإلقليمية ودعم البحوث
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المشتركة بين بلدان متعددة وتبادل نتائجها  األعمال تخطيط وتيسير إجراء األعمال البحثية والسيما  •
  دامها؛ والحفاظ على قاعدة بيانات إقليمية وتحديثهاواستخ

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

  ودعم المراكز البحثية أولويات البحث تحديدوضع برنامج عمل إنمائي شامل، بما في ذلك   •

مـــن أجـــل تصـــميم  البيِّنـــاتقاعـــدة ٕانشـــاء تنســـيق البحـــوث واالستعراضـــات المنهجيـــة لتوليـــد المعـــارف و   •
والصـحة فـي الفتـرة المحيطـة بـالوالدة  مهـاتصـحة األتنظـيم األسـرة و  مجـاالتلرئيسـية فـي الت االتدخ

ومكافحة العدوى المنقولة  ؛والوقاية من اإلجهاض غير المأمون ،وصحة المواليد واألطفال والمراهقين
  والعنف القائم على أساس نوع الجنس؛ جنسياً 

  واالستعراضات المنهجية نشر التقارير العالمية وبث نتائج البحوث  •
  

: تمكين البلدان من تنفيذ ورصد السياسات واالستراتيجيات المتكاملة الرامية إلى تعزيز صحة ٥-١-٣الُمخرج 
  المراهقين ونمائهم والحد من سلوكيات المراهقين التي تنطوي على المخاطر

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
يتضــــمن فيهــــا برنــــامج الصــــحة الوطنيــــة  عــــدد البلــــدان المســــتهدفة التــــي

  عنصراً شامًال يختص بصحة المراهقين
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

السياســــات دعـــم البلــــدان فــــي اعتمــــاد/ تكييــــف وتنفيــــذ مبــــادئ توجيهيــــة شــــاملة لعــــدة قطاعــــات بشــــأن  •
تشمل تعزيز الُنظم والسيما تحسين عملية تقـديم الخـدمات  ،واالستراتيجيات الخاصة بصحة المراهقين

  الصحية

صــحة  دعــم البلــدان فــي وضــع وتنفيــذ ورصــد التــدخالت الشــاملة (أو المشــتركة بــين القطاعــات) بشــأن •
روابـــط األنشـــطة بـــالبرامج الرئيســـية، مثـــل تلـــك التـــي تتعلـــق بالصـــحة  وثيـــقالمـــراهقين، بمـــا فـــي ذلـــك ت

ـــاعي البشـــري وحـــاالت العـــدوى المنقولـــة جنســـيًا، والتغذيـــة  ـــة، وفيـــروس العـــوز المن الجنســـية واإلنجابي
والنشـــاط البـــدني، والعنـــف واإلصـــابات، ومكافحـــة التبـــغ، وتعـــاطي المـــواد، والصـــحة النفســـية، والوقايـــة 

  رية، وتعزيز أنماط المعيشة الصحيةاألمراض غير السا من

تحسين جودة المعلومـات الخاصـة بصـحة المـراهقين وٕاتاحتهـا عـن طريـق العمـل علـى إدراج مؤشـرات  •
  خاصة بصحة المراهقين مصنفة حسب السن ونوع الجنس في ُنظم المعلومات الصحية الوطنية

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

وتنفيـــذ السياســـات والتـــدخالت الفعالـــة  البيِّنـــاتب المســـنَّدةالمبـــادئ التوجيهيـــة  دعـــم البلـــدان فـــي اعتمـــاد •
الراميـــة إلـــى معالجـــة صـــحة المـــراهقين عـــن طريـــق تعزيـــز أنمـــاط المعيشـــة الصـــحية والنشـــاط البـــدني؛ 

من سلوكيات المراهقين التـي تنطـوي علـى المخـاطر وعوامـل الخطـر، بمـا فـي ذلـك فيمـا يتعلـق  والحد
الجنســـية واإلنجابيـــة، وفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وحـــاالت العـــدوى المنقولـــة جنســـيًا، بالصـــحة 

  والتغذية، والعنف واإلصابات، وتعاطي المواد، ومكافحة التبغ، والصحة النفسية
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مـن أجـل تبـادل  يصـعيد اإلقليمـالتيسير الحوار الخاص بالسياسات والتعاون التقني بين البلدان على  •
تقنية والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال صحة المراهقين ورصـد تنفيـذ البـرامج ال البيِّنات

  الصحية الخاصة بالمراهقين
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
من أجل تحقيق أوجه التآزر على  البيِّناتب المسنَّدةوضع اإلرشادات بشأن السياسات واالستراتيجيات  •

  زهاصعيد المجاالت الرئيسية للبرامج والُنظم التي تتعلق بصحة المراهقين وتعزِّ 

مــن أجــل تعزيــز صــحة وأنمــاط المعيشــة  البيِّنــاتب المســنَّدةوضــع المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة والســريرية  •
واإلنجابيـة، والصـحة النفسـية، والتغذيـة لمراهقين، بما في ذلك فيما يتعلق بالصـحة الجنسـية ل الصحية

وحـــاالت  البشـــري والنشـــاط البـــدني، والوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية، وفيـــروس العـــوز المنـــاعي
  العدوى المنقولة جنسيًا، والعنف واإلصابات، ومكافحة التبغ وتعاطي المواد 

ع إطــار موحــد للتبليــغ عــن دعــم عمليــة تجميــع وتحليــل البيانــات عــن الحالــة الصــحية للمــراهقين ووضــ •
رات، فة حســب المتغيِّــصـحة المــراهقين باسـتخدام بيانــات عـن المســاواة بــين الجنسـين واإلنصــاف مصـنَّ 

  بما في ذلك السن ونوع الجنس
  

  الشيخوخة والصحة
  زيادة نسبة كبار السن الذين يستطيعون االحتفاظ بحياة مستقلة: ٢-٣الحصيلة 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة
 كجـــزء مـــن إطـــار عـــالمي) المؤشـــرات العالميـــة(ســـيحدَّد المؤشـــر العـــالمي 

  ٢٠١٤ديسمبر  /لرصد الشيخوخة والصحة سيوضع في كانون األول
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
دعم البلدان في رسم السياسات واالستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التمتع بالنشاط والصحة  :١-٢-٣الُمخرج 

  في مرحلة الشيخوخة، وتحسين إتاحة وتنسيق الرعاية المزمنة والرعاية الطويلة األجل والرعاية الملطفة
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

إجـــــراءات صـــــريحة لتلبيـــــة عـــــدد الخطـــــط الصـــــحية الوطنيـــــة التـــــي تشـــــمل 
  االحتياجات الصحية لكبار السن

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تيسير الحوار في البلدان بشأن وضع السياسات والخطط المتعددة القطاعات الرامية إلى تعزيز  •
النشاط والتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة، وتيسير تقديم الرعاية الطويلة األجل والرعاية الملطفة 

  ورعاية المحتضرين
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
عملية شاملة لترجمة المعارف من أجل وضع السياسات والخطط وٕاجراء دعم البلدان في إجراء  •

الحوار الخاص بالسياسات على الصعيدين الوطني ودون الوطني لتعزيز النشاط والتمتع بالصحة 
  في مرحلة الشيخوخة

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

الحفاظ على الشبكة العالمية للمدن والمجتمعات المحلية المراعية للمسنين وتوسيع نطاقها؛ ومساندة  •
لبلدان في مجال التمتع بالنشاط والصحة في إلى االمكاتب اإلقليمية والُقطرية في دعمها المقدم 

  مرحلة الشيخوخة
  ن بشأن الشيخوخة والصحةالعمل مع الدول األعضاء على وضع استراتيجية وخطة عمل عالميتي •
اع القرار ودعمهم بما في ذلك أفرقة الخبراء االستشارية االستراتيجية، إنشاء آلية عالمية لربط صنَّ  •

  والحفاظ على هذه اآلليات
المشاركة في عملية شاملة لترجمة المعارف في الدول األعضاء الرئيسية من أجل وضع سياسات  •

  أن الشيخوخة والصحةبش البيِّناتوٕاجراءات مسندة ب
  

تمكين البلدان من تقديم خدمات متكاملة تركز على الناس على صعيد سلسلة الرعاية، : ٢-٢-٣الُمخرج 
  وتلبي احتياجات النساء والرجال المسنين في البيئات المتوسطة والمنخفضة والمرتفعة الدخل

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
  بلدية واحدة على األقل لديها برنامج نشيط عدد البلدان التي لديها

  لتهيئة بيئة مراعية لكبار السن
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

األداء الجسماني تشجيع عملية تقديم الخدمات التي تركز على الناس في البلدان من أجل تعزيز  •
رة   واإلدراكي والنفسي األمثل والوقاية من حاالت الضعف والعجز غير المبرَّ

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تقديم الدعم التقني إلى البلدان من أجل تطوير الخدمات المتكاملة التي تركز على الناس وتنفيذها  •
  احتياجات كبار السنوتقديمها على صعيد سلسلة الرعاية لتلبية 

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وضع القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية والسياسات/ اإلرشادات التقنية بشأن مختلف القضايا،  •
مثل الوهن، والرعاية والتدخالت الصحية الطويلة األجل، من أجل تعزيز األداء الجسماني واإلدراكي 

رةوالنفسي األمثل والوقاي   ة من حاالت الضعف والعجز غير المبرَّ
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، وتقديم اإلرشادات االستراتيجية، وٕانشاء آليات الرصد والتقييم، من أجل البيِّناتتعزيز قاعدة : ٣-٢-٣الُمخرج 
  معالجة المسائل ذات الصلة بصحة كبار السن

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
  والقياس الكمي لالحتياجات الصحية المختلفةعدد البلدان التي تنفذ الرصد 

  وفقًا للقياسات والنماذج التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية كبار السنل
 من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

بالبحوث وبُنظم المعلومات  خاصةة الالفئات السكانية المسنَّ تيسير جمع البيانات عن مؤشرات صحة  •
  الصحية القائمة، وتحليل هذه البيانات والتبليغ بشأنها

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

ة وتحليلها والتبليغ بشأنها، ودمجها تعزيز جمع البيانات عن مؤشرات صحة الفئات السكانية المسنِّ  •
  الصحية القائمة، ودعم البلدان الرئيسية في استخدام هذه البياناتفي ُنظم المعلومات 

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

تعزيز رصد وتقييم وترصد المسائل الرئيسية المتعلقة بصحة كبار السن، ومواءمة برنامج البحوث  •
  دخلالعالمية مع احتياجات كبار السن في البيئات المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة ال

  
  تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان

دمج مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان في سياسات وبرامج األمانة : ٣-٣الحصيلة 
  والبلدان

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة
الجنســـــين وضـــــع عمليـــــات التقيـــــيم لضـــــمان قيـــــاس مبـــــادئ المســـــاواة بـــــين 

  واإلنصاف وحقوق اإلنسان في برامج األمانة
  نعم  ال

دمج مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان في اآلليات المؤسسية : ١-٣-٣الُمخرج 
  للمنظمة وفي المنجزات المستهدفة لبرامجها

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
مبـــادئ  المؤسســـية للمنظمـــة التـــي أدرجـــتعـــدد مجـــاالت البـــرامج واآلليـــات 

  المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
التنســيق المعنيــة بالمســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف وحقــوق اإلنســان  مراكــزالتمكــين مــن بنــاء قــدرات  •

  في المكاتب الُقطرية
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لتكييـــف وتطبيـــق أدوات ومنهجيـــات دمـــج مبـــادئ المســـاواة  محـــدَّدةتقـــديم مـــدخالت خاصـــة بالبلـــدان ال •
  الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان في مجاالت برامج المنظمة على الصعيد الُقطري  بين

مة فــي توثيــق أفضــل الممارســات فــي مجــال دمــج مبــادئ المســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف المســاه •
  وحقوق اإلنسان في مجاالت برامج المنظمة على الصعيد الُقطري

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

لوضـــع وتكييـــف أدوات ومنهجيـــات دمـــج مبـــادئ المســـاواة  محـــدَّدةتقـــديم مـــدخالت خاصـــة باألقـــاليم ال •
  الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان في مجاالت برامج المنظمة وآلياتها المؤسسية بين

تقديم المساعدة التقنية، وتيسير التعاون بين البرامج وتعزيـز قـدرة مـوظفي المكاتـب اإلقليميـة والُقطريـة  •
ئ المســــاواة بــــين الجنســــين واإلنصــــاف وحقــــوق اإلنســــان علــــى تطبيــــق أدوات ومنهجيــــات دمــــج مبــــاد

  مجاالت برامج المنظمة وآلياتها المؤسسية في

تقييم واستعراض وتوثيق أفضل الممارسات في مجال دمـج مبـادئ المسـاواة بـين الجنسـين واإلنصـاف  •
  وحقوق اإلنسان في مجاالت برامج المنظمة على الصعيدين الُقطري واإلقليمي

  
  ر الرئيسي المستهدفةمنجزات المق

مســاندة المكاتــب اإلقليميــة عــن طريــق تكميــل الخبــرات الالزمــة لــدعم تطبيــق أدوات ومنهجيــات دمــج  •
مبـــادئ المســـاواة بـــين الجنســـين واإلنصـــاف وحقــــوق اإلنســـان فـــي مجـــاالت بـــرامج المنظمـــة وآلياتهــــا 

  المؤسسية

الجنسـين واإلنصـاف وحقـوق اإلنسـان فـي استعراض وتعزيز وتوثيق عملية دمـج مبـادئ المسـاواة بـين  •
  مجاالت برامج المنظمة وآلياتها المؤسسية

  
قدرة البلدان على تطبيق ورصد مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان : ٢-٣- ٣الُمخرج 

  في سياساتها وبرامجها الصحية الوطنية

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
ـــدان  ـــين عـــدد البل ـــادئ المســـاواة ب ـــذ إجـــراءات ترمـــي إلـــى دمـــج مب التـــي تنف

الجنســـين واإلنصـــاف وحقـــوق اإلنســـان فـــي سياســـاتها وبرامجهـــا الصـــحية، 
  في ذلك تحديد الغايات الخاصة باإلنصاف بما

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  العالمية إلدراجها في نسخة جمعية الصحة

  
  المستهدفةمنجزات المكاتب الُقطرية 

تيسير عملية تكييف وتطبيق منهجيات منظمة الصحة العالمية والمبادئ التوجيهية واألدوات الصادرة  •
عنهــا علــى الصــعيد الُقطــري مــن أجــل دمــج ورصــد مبــادئ المســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف وحقــوق 

  اإلنسان في السياسات والبرامج الصحية

إلجراء الحوارات الخاصة بالسياسات بشأن دمـج ورصـد مبـادئ المسـاواة  هحشد الدعم التقني أو تيسير  •
  بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان في السياسات والبرامج الصحية
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تيســير مشــاركة المنظمــة فــي العمــل المشــترك بــين الوكــاالت بشــأن المســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف  •
إلجراءات الوطنيـة فـي مجـال التبليـغ بشـأن المعاهـدات وحقوق اإلنسان، بما في ذلك تعزيز القدرات وا

  واالتفاقيات ذات الصلة

عن طريق تعزيز عملية تحليل جوانب اإلنصـاف  البيِّناتب المسنَّدةتدعيم السياسات والبرامج الصحية  •
  والمساواة بين الجنسين وتقييم حقوق اإلنسان في البيانات الوطنية

  
  المستهدفةمنجزات المكاتب اإلقليمية 

والحـــوارات والتعـــاون بـــين القطاعـــات علـــى الصـــعيدين اإلقليمـــي  والمنصـــاتعقـــد وتيســـير الشـــراكات  •
  والُقطري بشأن مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان

تقديم الدعم التقني إلى البلدان وتعزيز الحوارات الخاصة بالسياسـات بشـأن دمـج مبـادئ المسـاواة بـين  •
  الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان في السياسات والبرامج الصحية

فــــي البيانــــات  واالعتبــــارات الخاصــــة بالجنســــينتيســــير وٕاجــــراء تحليــــل الجوانــــب المتعلقــــة باإلنصــــاف  •
األمـور اإلقليمية والوطنية واسـتخدام ورصـد  البيِّناتالوطنية الكمية والنوعية الموجودة من أجل تعزيز 

  في السياسات والبرامج الصحية واإلنصاف وحقوق اإلنسان تبارات الخاصة بالجنسينالمتعلقة باالع

تقييم واستعراض وتوثيق أفضل الممارسات في مجال دمـج مبـادئ المسـاواة بـين الجنسـين واإلنصـاف  •
  وحقوق اإلنسان في السياسات والبرامج الصحية

 
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

ة فــي تعزيــز القــدرات واإلجــراءات الُقطريــة الراميــة إلــى دمــج ورصــد مبــادئ قليميــمســاندة المكاتــب اإل •
  المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان في السياسات والبرامج الصحية

عـــن طريـــق اســـتعراض وتقيـــيم وتوثيـــق الممارســـات الجيـــدة والتـــدخالت العاليـــة  البيِّنـــاتتعزيـــز قاعـــدة  •
دة علـــى الصـــعيد العـــالمي فـــي مجـــال دمـــج مبـــادئ المســـاواة بـــين الجنســـين المـــردود والـــدروس المســـتفا

  واإلنصاف وحقوق اإلنسان في السياسات والبرامج الصحية

وضــــع وتعزيــــز األدوات التقنيــــة والمنهجيــــات الخاصــــة بــــدمج ورصــــد مبــــادئ المســــاواة بــــين الجنســــين  •
  واإلنصاف وحقوق اإلنسان في السياسات والبرامج الصحية

المعنيــة بمبــادئ المســاواة  العالميــة زيــز وعقــد اجتماعــات أفرقــة الخبــراء والمنتــديات والشــراكاتدعــم وتع •
  بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان

  
  
  
  
  
  
  

  



64 

٢٠١٧- ٢٠١٦مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

  المحددات االجتماعية للصحة
تعزيز السياسات واإلجراءات المشتركة بين القطاعات والرامية إلى زيادة اإلنصاف في الصحة : ٤-٣الحصيلة 

  طريق معالجة المحددات االجتماعية للصحةعن 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة

  ٪٩٠   ١المعدل الصافي لاللتحاق بالتعليم االبتدائي
)٢٠٠٨(  

١٠٠٪  
)٢٠١٥(  

  مليون ١٠٠  ال ينطبق  عدد سكان األحياء الفقيرة الذين تحسنت ظروفهم المعيشية تحسنًا كبيرًا 
)٢٠٢٠(  

تحسين السياسات والقدرات والعمل المشترك بين القطاعات على الصعيد الُقطري من أجل : ١-٤-٣الُمخرج 
دمج الصحة في جميع "معالجة المحددات االجتماعية للصحة والحد من اإلجحافات في الصحة من خالل 

ستدامة وخطة الم األهداف اإلنمائية، ونهوج تصريف الشؤون والتغطية الصحية الشاملة في إطار "السياسات
  ٢٠١٥التنمية لما بعد عام 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
لتعزيـز  عدد البلـدان التـي تطبـق أدوات وٕارشـادات منظمـة الصـحة العالميـة

  عملية دمج الصحة في جميع السياسات والقدرات واإلجراءات
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 

  الصحة العالميةإلدراجها في نسخة جمعية 
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
حشــد الشــركاء، وٕاجــراء الحــوار الخــاص بالسياســات، وٕانشــاء آليــات التنســيق، مــن أجــل دعــم تصــريف  •

  الشؤون الخاصة بالمحددات االجتماعية للصحة وتطبيق نهج "دمج الصحة في جميع السياسات"

الخاصــة بالمحــددات االجتماعيــة  البيِّنــاتدعــم عمليــة تعزيــز البحــوث الخاصــة بالسياســات واســتخدام  •
للصـــحة واإلنصـــاف فــــي الصـــحة فـــي العمليــــات الخاصـــة برســـم السياســــات وصـــنع القـــرار المشــــترك 

  القطاعات على الصعيد الوطني  بين

يميـة بشـأن المحـددات االجتماعيـة للصـحة دعم البلدان في تنفيذ القرارات وبرامج العمل العالميـة واإلقل •
  واإلنصاف في الصحة

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

وٕاجـــراء الحـــوار الخـــاص بالسياســـات علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي، مـــن أجـــل إنشـــاء آليـــات  حشـــد الشـــركاء •
نهـج "دمـج  نفيـذتالتنسيق ودعم تصـريف الشـؤون اإلقليميـة الخاصـة بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة و 

  الصحة في جميع السياسات"

تقــديم الــدعم التقنــي إلــى البلــدان مــن أجــل تطبيــق الممارســات الجيــدة وتنفيــذ القــرارات وبــرامج العمــل  •
  العالمية واإلقليمية

                                                           
مؤقــت وسيســتبدل عنــدما تتفــق الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة علــى صــياغة الجيــل التــالي مــن األهــداف  هــذا المؤشــر    ١

 .٢٠١٥سبتمبر / اإلنمائية المستدامة في أيلول  
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الخاصة بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة واإلنصـاف فـي الصـحة  البيِّناتدعم عملية وضع واستخدام  •
  السياسات وصنع القرار المشترك بين القطاعات على الصعيد اإلقليمي في العمليات الخاصة برسم

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وضــع المبــادئ التوجيهيــة العالميــة وبنــاء القــدرات الخاصــة بنهــوج دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات  •
المشـــــترك وتصـــــريف الشـــــؤون، مـــــن أجـــــل دعـــــم عمليـــــة وضـــــع وتنفيـــــذ السياســـــات واآلليـــــات والعمـــــل 

  القطاعات بشأن المحددات االجتماعية للصحة واإلنصاف في الصحة بين

ــــز البحــــوث الخاصــــة بالسياســــات واســــتخدام  • ــــدعم عمليــــة تعزي ــــاتوضــــع اإلرشــــادات واألدوات ل  البيِّن
رسـم السياسـات وصـنع ة للصحة واإلنصاف في الصحة، في عمليـات الخاصة بالمحددات االجتماعي

  الوطني واإلقليمي والعالمي لقطاعات على الصعيدالقرار المشترك بين ا

تعزيــز الحــوار والعمــل العــالمي لمعالجــة المحــددات االجتماعيــة للصــحة واإلنصــاف فــي الصــحة الــذي  •
تضطلع به المنظمات داخل منظومة األمـم المتحـدة والشـركاء الرئيسـيون فـي سـياق التغطيـة الصـحية 

  ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام المستدامة و  األهداف اإلنمائيةالشاملة و 
  

إدراج نهج المحددات االجتماعية للصحة في البرامج واالستراتيجيات الصحية الوطنية : ٢-٤- ٣الُمخرج 
  واإلقليمية والعالمية وفي منظمة الصحة العالمية، من أجل تحسين الصحة والحد من اإلجحافات في الصحة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
 نظمـــة (أو المكاتـــب اإلقليميـــة، حســـبالنســـبة المئويـــة مـــن مكاتـــب الم

ــــة للصــــحة  االقتضــــاء) وبرامجهــــا التــــي أدرجــــت المحــــددات االجتماعي
  واإلنصاف في الصحة في التخطيط والتنفيذ والرصد

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  الُقطرية المستهدفةمنجزات المكاتب 

دعـــم عمليـــة دمـــج المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة واإلنصـــاف فـــي الصـــحة فـــي البـــرامج والسياســـات  •
  واالستراتيجيات الصحية الوطنية، بما في ذلك البرامج الُقطرية للمنظمة

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تقـديم الـدعم التقنـي إلــى البلـدان مـن أجـل دمــج و  همـابنـاء القـدرات والمبـادئ التوجيهيــة أو تكييف تطـوير •
المحــددات االجتماعيــة للصــحة واإلنصــاف فــي الصــحة فــي البــرامج والسياســات واالســتراتيجيات فــي 

  المنظمة وفي البلدان

توثيـــق وبـــث الـــدروس المســـتفادة والممارســـات الجيـــدة بشـــأن معالجـــة المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة  •
  راتيجيات والسياسات والبرامج في المنظمة وفي البلدانواإلنصاف في الصحة في االست

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وضع اإلرشادات واألدوات لبناء القدرات ودعم عملية دمج المحددات االجتماعية للصحة واإلنصـاف  •
  في الصحة في البرامج واالستراتيجيات الصحية الوطنية واإلقليمية والعالمية
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ــــدة بشــــأن دمــــج المحــــددات االجتماعيــــة للصــــحة توثيــــق وبــــث ا • ــــدروس المســــتفادة والممارســــات الجي ل
واإلنصــــاف فــــي الصــــحة فــــي البــــرامج والسياســــات واالســــتراتيجيات الصــــحية بالتعــــاون مــــع المكاتــــب 

  اإلقليمية والُقطرية
  

االجتماعية للصحة : رصد االتجاهات السائدة والتقدم الُمحرز في العمل الخاص بالمحددات ٣-٤- ٣الُمخرج 
المستدامة وخطة  األهداف اإلنمائيةواإلنصاف في الصحة، بما في ذلك في إطار التغطية الصحية الشاملة و 

  ٢٠١٥التنمية لما بعد عام 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
رصــــد االتجاهــــات الســــائدة والتقــــدم الُمحــــرز علــــى الصــــعيدين اإلقليمــــي 

خـاص بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة واإلنصـاف والعالمي في العمل ال
  في الصحة، والتبليغ بشأنهما

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

دعــــم عمليــــة جمــــع وتحليــــل وبــــث واســــتخدام البيانــــات عــــن اإلجــــراءات المتخــــذة لمعالجــــة المحــــددات  •
اق فـي سـي يشـمل القيـام بـذلكبمـا االجتماعية للصحة واإلنصـاف فـي الصـحة علـى الصـعيد الـوطني، 

، ٢٠١٥المسـتدامة، وخطـة التنميـة لمـا بعـد عـام  اإلنمائيـة لألهـدافالعـالمي  األطر الخاصـة بالرصـد
  غطية الصحية الشاملةوالت

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تعزيـــز ُنظـــم المعلومـــات الصـــحية علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي لجمـــع البيانـــات  الجهـــود الراميـــة إلـــىدعـــم  •
معالجـة الخـاص بوتحليلها وبثها واسـتخدامها فـي رصـد الحالـة واالتجاهـات اإلقليميـة الخاصـة بالعمـل 

األطـــر فـــي ســـياق  يشـــمل القيـــام بـــذلكبمـــا المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة واإلنصـــاف فـــي الصـــحة، 
المســتدامة، وخطــة التنميــة  األهــداف اإلنمائيــةالعــالمي للتغطيــة الصــحية الشــاملة، و  الخاصــة بالرصــد

  ٢٠١٥١بعد عام  لما

الصـــحية الوطنيـــة مـــن أجـــل معالجـــة تقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى المكاتـــب الُقطريـــة لتعزيـــز المعلومـــات   •
  المحددات االجتماعية للصحة واإلنصاف في الصحة

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

معالجـة المحـددات االجتماعيـة للصـحة واإلنصـاف الخـاص برصد الحالة واالتجاهات العالمية للعمـل  •
حة والتحقــق منهــا وتحليلهــا فــي الصــحة، والتبليــغ بشــأنها، عــن طريــق تجميــع البيانــات المتعلقــة بالصــ

الصـــحية الشـــاملة،  بمـــا يشـــمل القيـــام بـــذلك فـــي ســـياق األطـــر الخاصـــة بالتغطيـــةوبثهـــا واســـتخدامها، 
  ٢٠١٥المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام  األهداف اإلنمائيةو 

أجــل  تقــديم الــدعم التقنــي إلــى المكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة لتعزيــز المعلومــات الصــحية الوطنيــة مــن •
  معالجة المحددات االجتماعية للصحة واإلنصاف في الصحة

                                                           
 .٢٠١٥سبتمبر / قد يخضع للمراجعة وفقًا لصياغة الجيل التالي من األهداف اإلنمائية المستدامة في أيلول    ١  
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  الصحة والبيئة
  الحد من المخاطر البيئية على الصحة :٥-٣الحصيلة 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
  ٪٩  نسبة السكان الذين يفتقرون إلى مصادر مياه الشرب المحسنة

)٢٠١٥(  
٧٪  

)٢٠١٧(  
  ٪٣٧  يفتقرون إلى مصادر اإلصحاح المحسنةنسبة السكان الذين 

)٢٠١٠(  
٣٠٪  

)٢٠١٧(  
نســـــبة الســـــكان الـــــذين يعتمـــــدون علـــــى الوقـــــود الصـــــلب فـــــي المقـــــام األول 

  الطهي ألغراض
٤٠,٤٪  

)٢٠١٥(  
٣٩,٨٪  

)٢٠١٧(  

تعزيز قدرة البلدان على تقييم المخاطر الصحية، ورسم السياسات أو االستراتيجيات : ١-٥-٣الُمخرج 
اللوائح وتنفيذها من أجل الوقاية من اآلثار الصحية المترتبة على المخاطر البيئية والمهنية وتخفيفها   أو

  وٕادارتها

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
  عدد البلدان التي لديها ُنظم وطنية للرصد من أجل تقييم المخاطر 

  الصحية الناجمة عن عدم توافر المياه وخدمات اإلصحاح
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى تقيــيم وٕادارة اآلثــار الصــحية المترتبــة علــى المخــاطر البيئيــة بمــا فــي ذلــك  •
والخطـط الوطنيـة بشـأن الصـحة البيئيـة خالل تقييم األثر الصحي، ودعم عملية وضع السياسات  من

  وصحة العمال

حشد الشركاء ودعم عملية تعزيز القدرة الوطنية على التأهب واالسـتجابة فـي حـاالت الطـوارئ البيئيـة  •
ــــوث الهــــواء واإلشــــعاع، والتأهــــب  ــــة وتل ــــاه واإلصــــحاح والمــــواد الكيميائي ــــاخ والمي ــــة مــــثًال بالمن المتعلق

لبيئيــة فــي حــاالت الطــوارئ األخــرى، بمــا فــي ذلــك فــي ســياق اللــوائح واالســتجابة لمقتضــيات الصــحة ا
  )٢٠٠٥الصحية الدولية (

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

وضــع االســتراتيجيات/ خطــط العمــل اإلقليميــة بشــأن الصــحة البيئيــة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تتعلــق  •
  بالمياه واإلصحاح والمخلفات وتلوث الهواء والمواد الكيميائية وتغّير المناخ والصحة المهنية 

يــز الــُنظم مســاندة المكاتــب الُقطريــة فــي دعــم عمليــة تنفيــذ التقييمــات ووضــع السياســات واللــوائح وتعز  •
الصــحية إلدارة المخــاطر البيئيــة التــي تتهــدد الصــحة ولتعزيــز صــحة العمــال وحمايتهــا، بمــا فــي ذلــك 

  أثناء حاالت الطوارئ البيئية

  الدعوة إلى عقد الشراكات بين الوكاالت اإلقليمية داخل قطاع الصحة وخارجه وتعزيز هذه الشراكات •
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
مـــن أجـــل دعـــم رســـم السياســـات واالســـتراتيجيات واللـــوائح  البيِّنـــاتوضـــع المنهجيـــات واألدوات وتوليـــد  •

للوقايـــة مـــن المخـــاطر البيئيـــة والمهنيـــة ومخـــاطر تغيُّـــر المنـــاخ وتخفيفهـــا وٕادارتهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي 
  قطاعات االقتصاد األخرى بخالف قطاع الصحة

العمــل العالميــة بشــأن المســائل المتعلقــة بالبيئــة وبصــحة  قيــادة عمليــة صــياغة االســتراتيجيات/ خطــط •
  العمال، وتعزيز التعاون والشراكات على الصعيد العالمي لمعالجة المحددات البيئية والمهنية للصحة

  تكميل قدرات المكاتب اإلقليمية على تقديم المساعدة التقنية في المجاالت التقنية الشديدة التخصص •
  

تحديد القواعد والمعايير ووضع المبادئ التوجيهية بشأن المخاطر والفوائد الصحية البيئية  :٢-٥-٣الُمخرج 
والمياه واإلصحاح، واإلشعاع،  ،النفاياتو  والمهنية المرتبطة بتلوث الهواء والضوضاء، والمواد الكيميائية،

  وتكنولوجيا النانو، وتغيُّر المناخ، على سبيل المثال
  الغاية  األساسية البيانات  مؤشر الُمخرج

 نقحتهـــاجديـــدة أو عــدد البلـــدان التـــي وضـــعت سياســـات أو معـــايير وطنيـــة 
ـــق  باالســـتناد إلـــى المبـــادئ التوجيهيـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة فيمـــا يتعل

  بالمخاطر الصحية البيئية والمهنية

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

اآلثــار  دعــم البلــدان فــي تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة وتكييــف األدوات والمنهجيــات الخاصــة بالوقايــة مــن •
  وٕادارتها ،مخاطر البيئية والمهنيةلل الصحية

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

والتنســيق مــع المقــر الرئيســي، مــن أجــل تطبيــق تكييــف المبــادئ التوجيهيــة عنــد االقتضــاء وباالتفــاق  •
  القواعد والمعايير على السياق اإلقليمي، وتقديم اإلرشادات والمساندة التقنية إلى البلدان في تنفيذها

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

ئ وضــــع القواعــــد والمعــــايير والمبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن المخــــاطر الصــــحية البيئيــــة والمهنيــــة والمبــــاد •
  التي تتولد في األقاليم والبلدان البيِّناتالتوجيهية الخاصة بتنفيذها مع مراعاة 

  
أغراض الصحة العمومية في تنفيذ االتفاقات واالتفاقيات المتعددة األطراف بشأن  تناول: ٣-٥-٣الُمخرج 

  ٢٠١٥البيئة وفيما يتعلق باألهداف الجديدة للتنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لما بعد عام 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

المستدامة لما بعـد  مدى اإلقرار بقضايا الصحة العمومية في خطة التنمية
ــــة ٢٠١٥عــــام  ــــة فــــي مرافــــق الرعاي ــــل إتاحــــة مصــــادر الطاقــــة النظيف ، مث

  الصحية أو الحد من انتشار المرض الذي ُيعزى إلى تلوث الهواء

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
اجتماعات الشركاء وٕاجراء الحوار الخاص بالسياسات من أجل إبراز قضايا الصحة العمومية عقد  •

في برنامج العمل الوطني الخاص بالبيئة وبالتنمية المستدامة، ودعم البلدان في تنفيذ األحكام المتفق 
  عليها في االتفاقات واالتفاقيات المتعددة األطراف بشأن البيئة

  
  ليمية المستهدفةمنجزات المكاتب اإلق

الدعوة إلى التعاون المتعدد القطاعات بين أصحاب المصلحة على الصـعيد اإلقليمـي وتعزيـز برنـامج  •
العمل الخاص بالصحة في المبادرات اإلقليمية بشأن البيئة والتنميـة المسـتدامة، كجـزء مـن المنتـديات 

  الوزارية اإلقليمية على سبيل المثال
ة والمهنية واتجاهاتها السائدة على الصعيد اإلقليمي، والمساهمة في الجهود رصد حالة الصحة البيئي •

  العالمية المبذولة في مجال الرصد حسب االقتضاء
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
العالمية التي تجمع هيئات األمم المتحدة األخرى والجهات المانحـة الدوليـة والوكـاالت  المنتدياتعقد  •

  يا الصحة العمومية، والتي تتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، وتولي قيادة هذه المحافلالمعنية بقضا
الدعوة إلـى إدراج قضـايا الصـحة العموميـة عنـد إبـرام وتنفيـذ االتفاقـات واالتفاقيـات المتعـددة األطـراف  •

  والمبادرات العالمية بشأن البيئة والتنمية المستدامة 
رصد حالة الصحة البيئية والمهنية واتجاهاتها السائدة على الصعيد العـالمي، بمـا فـي ذلـك فـي سـياق  •

  المستدامة األهداف اإلنمائية

  )األمريكية الدوالرات بماليين( البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية

جنوب  األمريكتان  أفريقيا  مجال البرامج
شرق   أوروباشرق آسيا

  المتوسط
غرب 

المحيط 
  الهادئ

  المجموع المقر الرئيسي

الصحة اإلنجابية وصحة 
األمهات والمواليد 
  ١٩٩,٠  ٦١,٠  ١١,٢  ١٧,٥  ٧,٠  ١٥,٨  ١٢,١  ٧٤,٤  واألطفال والمراهقين

البحث في مجال اإلنجاب 
  ٤٢,٩  ٤٢,٩    –    –    –    –    –    –  البشري

  ١٣,٢  ٤,٧  ٢,٢  ٠,٩  ١,٤  ١,٣  ١,١  ١,٦  الشيخوخة والصحة
تعميم مبادئ المساواة بين 

الجنسين واإلنصاف 
  ١٦,٥  ٦,٤  ١,٧  ١,١  ١,٢  ١,٩  ٢,٠  ٢,٢  وحقوق اإلنسان

المحددات االجتماعية 
  ٣٤,١  ٧,١  ١,٠  ٢,٩  ٦,٩  ٢,٥  ٤,٢  ٩,٥  للصحة

  ٩٨,٧  ٣٣,٩  ٨,٧  ٥,٦  ٢١,٥  ٧,٥  ١٢,٨  ٨,٧  الصحة والبيئة
  ٤٠٤,٤  ١٥٦,٠  ٢٤,٨  ٢٨,٠  ٣٨,٠  ٢٩,٠  ٣٢,٢  ٩٦,٣  المجموع الفرعي
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  : الُنظم الصحية٤الفئة 
  الُنظم الصحية القائمة على الرعاية الصحية األولية، ودعم التغطية الشاملة بالخدمات

  
تم اإلقرار بأن الُنظم الصحية القوية والمنصفة ُتعد شرطًا الزمًا لمحاربة الفقـر وتعزيـز التنميـة. وبـالرغم مـن الجهـود 

المجال، مازال أكثر من مليار شخص يعجـزون عـن الحصـول علـى الخـدمات الصـحية  المتضافرة المبذولة في هذا
التــي يحتــاجون إليهــا، ألن هــذه الخــدمات غيــر متاحــة أو غيــر متــوفرة أو غيــر ميســورة التكلفــة أو متدنيــة الجــودة. 

في براثن مليون شخص  ١٠٠، حيث يقع نحو التي يتسع مداهاوفضًال عن ذلك، فإن العالم يعاني من اإلجحافات 
  . ةبهم الخاصو الفقر سنويًا بسبب اإلنفاق على الخدمات الصحية من جي

  
ورغــم أن إنشــاء آليــات الــدفع المســبق ُيعــد عنصــرًا رئيســيًا مــن عناصــر التغطيــة الصــحية الشــاملة، فــإن عــدم فعاليــة 
استخدام األموال يؤثر سلبًا على إتاحـة الخـدمات الصـحية وجودتهـا، ويسـهم فـي عـدم كفايـة المـوظفين، وعـدم تـوافر 

فري الخدمات، وافتقار الخدمات إلـى الجـودة، وعـدم تحديـد األدوية األساسية، وعدم اإلنفاذ الجيد للوائح الخاصة بمو 
أشــــارت التقــــديرات  ٢٠١٠١التقريــــر الخــــاص بالصــــحة فــــي العــــالم لعــــام األولويــــات باالســــتناد إلــــى البيِّنــــات. وفــــي 

مـن إجمـالي اإلنفـاق علـى الصـحة بسـبب عـدم الكفـاءة. ومـن شـأن  ٪٤٠إلـى  ٪٢٠يجري حاليًا إهـدار مـن  أنه إلى
إعادة توجيه هذه الموارد إلى تحسين صحة السكان أن يحقق مكاسب صـحية ضـخمة فـي جميـع البلـدان حيـث ُتعـد 

ترليـــون دوالر أمريكـــي  ٧,١مـــن أكبـــر دوافـــع االقتصـــاد فـــي العـــالم، ويبلـــغ اإلنفـــاق الســـنوي علـــى الصـــحة  الصـــحة
  خالل العقد الماضي. ٪٦,٧)، في حين بلغ معدل زيادة اإلنفاق السنوي ٢٠١٢م في عا (الرقم

  
العمــــل الخــــاص بتلبيــــة األولويــــات الصــــحية القائمــــة  ٢٠١٧-٢٠١٦مــــرة تشــــمل الميزانيــــة البرمجيــــة للفتــــرة وألول 

تعزيـز العمـل  . وفـي هـذا السـياق سـيلزم٢٠١٥المسـتمدة مـن األهـداف اإلنمائيـة المسـتدامة لمـا بعـد عـام  مستجدَّةوال
ــُنظم الصــحية مــن أجــل دعــم الــدول األعضــاء فــي تلبيــة احتياجاتهــا وطلباتهــا الخاصــة بتحســين المكاســب  بشــأن ال
الصـــحية الناجمـــة عـــن األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة، ومكافحـــة أوبئـــة األمـــراض غيـــر الســـارية واألمـــراض والكـــوارث 

، والتحــرك قــدمًا صــوب تحقيــق قاومــة مضــادات الميكروبــاتممثــل زيــادة  مســتجدَّة، والتصــدي للتحــديات المســتجدَّةال
التغطية الصحية الشاملة، مع االسترشاد بالقدرة والمالءمة التي تنطوي عليها ُأطر ونهوج التغطية الصحية الشـاملة 

  والمحددات االجتماعية للصحة، من أجل االرتقاء بالصحة واإلنصاف.
  

ل نموذجي من أجل تحسين مواءمة العمـل بشـأن التمويـل المسـتدام يلزم تحقيق تحو س، ٢٠١٧-٢٠١٦وفي الثنائية 
للصحة باسـتخدام نمـاذج جديـدة لتقـديم الخـدمات تتوجـه إلـى إتاحـة الرعايـة وجودتهـا، ومواءمـة العمـل بشـأن تحسـين 
فعاليــة الــُنظم الصــحية وأدائهــا. وفــي الواقــع أن هــذه الخصــائص المــذكورة ســتكون ضــرورية مــن أجــل تحريــر المــوارد 

فــي جميــع  مســتجدَّةالالزمــة لمعالجــة برنــامج عمــل األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة غيــر المكتمــل، والتصــدي للتحــديات ال
البلــدان والتــي تــرتبط بصــفة خاصــة بزيــادة الحاجــة إلــى الرعايــة الطويلــة األجــل، والســيما تلــك الناجمــة عــن ارتفــاع 

  لمجتمعات. معدالت األمراض غير السارية والعنف واإلصابات وشيخوخة ا
  

وتتألف هذه الفئة من بعـض مجـاالت البـرامج المرتبطـة ببعضـها الـبعض، والتـي تهـدف إلـى تحسـين صـحة السـكان 
، ســتدعم األمانــة الــدول األعضــاء فــي ٢٠١٧-٢٠١٦مــن خــالل ُنظــم صــحية مســتدامة وجيــدة األداء. وفــي الثنائيــة 

لتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة بوضـــع السياســـات تطـــوير هـــذه الـــُنظم الصـــحية مـــن أجـــل التحـــرك قـــدمًا صـــوب تحقيـــق ا
واالســـتراتيجيات والخطـــط الصـــحية الوطنيـــة المســـنَّدة بالبيِّنـــات والشـــاملة، وتنفيـــذها ورصـــدها، وٕارســـاء ُنظـــم تصـــريف 
الشــــؤون الصــــحية وُنظــــم التمويــــل الســــليمة؛ وضــــمان تــــوافر الخــــدمات الصــــحية المنصــــفة والمتكاملــــة والتــــي تركــــز 

                                                           
منظمـة  ،. تمويـل الـُنظم الصـحية: السـبيل إلـى التغطيـة الشـاملة. جنيـف٢٠١٠التقرير الخاص بالصحة في العالم لعـام     ١

 .٢٠١٠ ،الصحة العالمية  
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مـــن ِقبـــل قـــوى عاملـــة كافيـــة تتمتـــع بالكفـــاءة وموزعـــة حيثمـــا تـــدعو الحاجـــة إليهـــا ومـــزودة م النـــاس والتـــي تقـــدَّ  علـــى
بالمهارات والكفاءات المالئمة عن طريق التعليم التحولي الذي يهيئ للعمل في أفرقة متعددة التخصصات؛ وتيسـير 

؛ وتحســـين ُنظـــم المعلومـــات إتاحـــة األدويـــة والتكنولوجيـــات الصـــحية األخـــرى الميســـورة التكلفـــة والمأمونـــة والناجعـــة
الصــحية؛ وتعزيــز القــدرة علــى إجــراء البحــوث الصــحية وعلــى توليــد المعــارف والبيِّنــات وٕادارتهــا فــي ســبيل تحســين 

  التدخالت الصحية وٕارشاد عملية رسم السياسات.
  

  السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية
  

ضـــرورية لتحديـــد أولويـــات البلـــدان وميزانياتهـــا ورؤيتهـــا الخاصـــة  ُتعـــد السياســـات واالســـتراتيجيات والخطـــط الصـــحية
بتحســـين صـــحة النـــاس والحفـــاظ عليهـــا، واالرتقـــاء بحمـــايتهم مـــن المخـــاطر الماليـــة، والتحـــرك قـــدمًا صـــوب تحقيـــق 
التغطيــة الصــحية الشــاملة. ويفضــل أن تتجــاوز هــذه الخطــط حــدود قطــاع الصــحة وأن تتســم بالمرونــة والقــدرة علــى 

بة في حالة األزمات. وتدعم منظمة الصحة العالمية إضفاء الصبغة المؤسسية على عملية رسم السياسـات االستجا
واالســتراتيجيات باالســتناد إلــى الحــوار الخــاص بالسياســات وبلــورة اســتراتيجيات تمويــل الصــحة وتنفيــذها. وســتكون 

زيادة الشفافية ورفع مستوى المسـاءلة  التدابير الرامية إلى تحسين تصريف شؤون النظام الصحي ضرورية من أجل
بــين أصــحاب المصــلحة كافــة. وسيســتند عمــل المنظمــة فــي هــذا المجــال البرمجــي إلــى أفضــل البيِّنــات التــي ولَّــدتها 

ز مبادئ اإلنصاف والتضامن وحقوق اإلنسان.   البلدان حول العالم وُيعزِّ
  

ة يدولـة عضـوًا فـي وضـع الخطـط الصـح ٧٥ثـر مـن وخالل السنوات الخمس الماضية، قدمت األمانة الدعم إلى أك
ـــة خططهـــا أو تحـــدثها فـــي عـــامي  ٣٠الوطنيـــة وتنفيـــذها ورصـــدها. ومـــن المتوقـــع أن تضـــع  ، ٢٠١٧و ٢٠١٦دول

وســتعمل المنظمــة معهــا لوضــع االســتراتيجيات الراميــة إلــى التحــرك قــدمًا صــوب تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، 
شــؤون الصــحية والقــدرة علــى تعزيــز المركزيــة الــُنظم، ودعــم وزارات الصــحة فــي وتعزيــز اُألطــر العامــة لتصــريف ال

  دخولها مع القطاعات األخرى والمجتمع المدني وشركاء التنمية في حوار خاص بالسياسات. 
  

وسـتدعم األمانــة البلــدان فــي وضــع اُألطــر التشــريعية الالزمـة وتنفيــذها وضــمان أن الخطــط الصــحية الوطنيــة تشــمل 
ر التقـدم صـوب تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة. ويتضـمن ذلـك تحديـد تيجيات والسياسات المالية التي تيسِّـاالسترا

والحمايـة  المعايير والحفاظ على قواعد البيانات العالمية بشأن السياسات واالسـتراتيجيات والخطـط الصـحية الوطنيـة
علـى أفضـل الممارسـات، ووضـع األدوات وتطبيقهـا، وتطـوير  لـةادَّ والنفقات الصحية. وسُيعد توليـد البيِّنـات ال المالية

  القدرات المؤسسية، وبث الدروس المستفادة على الصعيد العالمي، ضمن العناصر الرئيسية. 
  

كمــا ســتركز األمانــة أيضــًا علــى النهــوج المشــتركة بــين القطاعــات والشــاملة ألصــحاب المصــلحة المتعــددين الالزمــة 
  ة ككل في االستراتيجيات الصحية الوطنية واإلقليمية. لتطبيق نهج إشراك الحكوم

  
وأخيـــرًا، ستواصــــل األمانــــة دعمهـــا لمبــــادئ الشــــراكة الصــــحية الدوليـــة والتــــي تتمثــــل فـــي ملكيــــة البلــــدان المنخفضــــة 
ــُنظم الُقطريــة،  والمتوســطة الــدخل لألولويــات الصــحية، والتمويــل الــذي يمكــن التنبــؤ بــه، واالتســاق والمواءمــة مــع ال

  مساءلة المتبادلة بشأن النتائج.وال
  

  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس
  

مازال هناك العديـد مـن البلـدان لـديها خـدمات صـحية غيـر متـوفرة أو تفتقـر إلـى التنظـيم، ومرافـق صـحية ال تحظـى 
ات الثقافيـــة أو العرقيـــة بعـــدد كـــاٍف مـــن المـــوظفين، ويمتـــد فيهـــا وقـــت االنتظـــار لفتـــرات طويلـــة، وال تلتـــزم باألفضـــلي

لألشــخاص أو تلــك التــي تتعلــق بنــوع الجــنس، أو ينقصــها حســن اإلدارة. وحتــى عنــدما تكــون الخــدمات متاحــة، فقــد 
ض ســالمة المرضــى للخطــر وتقــوض الحصــائل الصــحية. وتتعــرض البلــدان لضــغوط تكــون رديئــة النوعيــة، أو تعــرِّ 
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كانها، وتقتــرن هــذه الضــغوط بــنقص فــي المهنيــين المهــرة فــي كبيــرة فــي ســعيها إلــى تلبيــة االحتياجــات الصــحية لســ
مثــــل األطبــــاء والممرضــــات والقــــابالت والصــــيادلة والعــــاملين الصــــحيين مــــن المســــتوى المتوســــط  -مجــــال الصــــحة 

وبسـوء تـوزيعهم. وتشـير اإلسـقاطات إلـى أن العـالم سيشـهد  -وموظفي المختبرات والمعلمين والقائمين على التنظيم 
، يــأتي نتيجــة لمعــدالت نمــو الســكان ٢٠٣٥مليــون مــن المهنيــين الصــحيين المهــرة بحلــول عــام  ١٢,٩ عجــزًا قــدره

واإلنتاج الحالية. ولذا فإن هذه المشكلة تتطلـب اتخـاذ إجـراءات عاجلـة، وسـتدعم األمانـة الـدول األعضـاء والشـركاء 
ة، ســتنظر فيهــا جمعيــة الصــحة العالميــة اآلخــرين فــي تنفيــذ اســتراتيجية عالميــة جديــدة بشــأن المــوارد البشــرية الصــحي

، وستوضح هذه االستراتيجية الرؤية المتوسطة األجـل لمعالجـة التحـديات الرئيسـية ٢٠١٦التاسعة والستون في عام 
المتعلقــــة بــــنقص المــــوظفين الصــــحيين وتــــوزيعهم وٕادارتهــــم ونشــــرهم واســــتبقائهم، باالســــتناد إلــــى اإلنجــــازات العديــــدة 

ونـــة العالميـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف العـــاملين الصـــحيين علـــى المســـتوى الـــدولي تحققـــت بفضـــل المد التـــي
  وضعتها المنظمة. التي

  
وســتدعم األمانــة الــدول األعضــاء فــي جهودهــا الراميــة إلــى تســريع التقــدم صــوب تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة 

لصحية العالية الجودة والمأمونة والمتكاملة باستعراض ُنظمها الصحية للحفاظ على إتاحة وتوسيع نطاق الخدمات ا
طيلة العمر، بدءًا من تعزيز الصحة، ومرورًا بالوقاية والرعاية (بما في ذلك الرعاية الطويلة األجل) وٕاعادة التأهيـل 

  ووصوًال إلى الرعاية الملطفة، وربط هذه الخدمات بروابط وثيقة بالخدمات االجتماعية.
  

ــــي الثنائيــــة  ــــدان فــــي اعتمــــاد وتنفيــــذ نهــــوج الخــــدمات الصــــحية المتكاملــــة  ،٢٠١٧-٢٠١٦وف ســــتدعم األمانــــة البل
تركــز علــى النـاس. وســيلزم علــى البلــدان أن تفحـص النمــاذج الجديــدة واالبتكاريــة لتقـديم الرعايــة الصــحية علــى  التـي

اف والتـراخيص صعيد سلسلة الرعاية وتعزيز وتحسين تدريب العـاملين الصـحيين وتعلـيمهم، وضـمان مـنحهم االعتـر 
المهنية المالئمـة، وتعزيـز تـوزيعهم علـى نحـو منصـف واسـتبقائهم. ويلـزم إدخـال تغييـر نـوعي علـى التعلـيم، بمـا فـي 
ذلــك إعــادة توزيــع المهــام بــين العــاملين الصــحيين والعــاملين المجتمعيــين، حيــث ســيزيد ذلــك مــن مردوديــة الخــدمات 

ي هذا التغيير دون شك على استثمارات، ولكن يمكـن تحريـر مـوارد ويؤدي في النهاية إلى توفير التكاليف. وسينطو 
كبيرة إذا ما بحثنا عن نماذج أكثر فعالية في مجال القوى العاملة وتنظيم الخدمات. وستجدد المنظمة رؤيتها بشأن 

بلـدان فـي الرعاية الصحية األولية كنهج مهم لتعزيز التدخالت في سبيل تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة، ودعـم ال
تصريف الشؤون واإلدارة الفعالة للمستشـفيات، بوصـفها جـزءًا مـن نظـام تقـديم الخـدمات الصـحية الفعـال والمتكامـل. 
وفي بعض األقاليم سيلزم تـدعيم تصـريف شـؤون المستشـفيات وٕادارتهـا وسـيكون التركيـز علـى إصـالح المستشـفيات 

  ولية.يصاحب ذلك تدعيم الرعاية الصحية األعلى أن أولوية و 
  

وســيكون تمكــين المرضــى وُأســرهم وٕاشــراكهم فــي تقــديم الرعايــة، ضــروريًا مــن أجــل تحســين جــودة الخــدمات الصــحية 
  ومأمونيتها وقدرتها على االستجابة.

  
ز ٢٠١٧-٢٠١٦وفــي الثنائيــة  ، ســتدعم األمانــة إصــالح مؤسســات وخــدمات الرعايــة الصــحية واالجتماعيــة، وُتعــزِّ

لعمومية داخل الـُنظم الصـحية وبوصـفها جـزءًا مـن نهـوج متعـددة القطاعـات أوسـع نطاقـًا القدرات الخاصة بالصحة ا
تعــالج محــددات الصــحة فــي مراحلهــا األوليــة، مــن أجــل التصــدي علــى نحــو أفضــل للتحــديات األعــم، مثــل ارتفــاع 

الالزمـــة  معـــدل انتشـــار األمـــراض غيـــر الســـارية والعنـــف واإلصـــابات وشـــيخوخة المجتمعـــات وغيـــاب إدارة المعـــارف
للتكنولوجيـــات الصـــحية الجديـــدة. وســـتدعم األمانـــة عمليـــة تعزيـــز القـــدرات الخاصـــة بالصـــحة العموميـــة والمهنيـــين 

  الطبيين واالجتماعيين فيما يتعلق بالنهوج المتعددة القطاعات الالزمة من أجل التصدي لهذه التحديات.
  

  ات التنظيميةإتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى وتعزيز القدر 
  

تتوقف اإلتاحة الشاملة للخدمات الصحية بقدر كبير على إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى (اللقاحـات 
ووســائل التشــخيص واألجهــزة) الميســورة التكلفــة والمضــمونة الجــودة والمســتخدمة اســتخدامًا رشــيدًا وعــالي المــردود. 
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حــدى أولويــات القيــادة الســتة للمنظمــة علــى النحــو الموضــح فــي برنــامج فقــد ُســلط الضــوء علــى هــذا المجــال كإ ولــذا
. ومــن الناحيــة االقتصــادية ُتعــد األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية ٢٠١٩-٢٠١٤عمــل المنظمــة العــام الثــاني عشــر 

األخرى العنصر الثاني من حيث الحجم في معظم ميزانيات الصـحة (بعـد تكـاليف المـوارد البشـرية) وأكبـر عناصـر 
النفقات الصحية الخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وفي معظم هذه البلـدان تعـاني الـُنظم التنظيميـة 

  الضعف ويتعذر ضمان مأمونية األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى ونجاعتها وجودتها. من
  

شاملة بشـأن المنتجـات الطبيـة، ، ستواصل المنظمة دعمها لوضع السياسات الوطنية ال٢٠١٧-٢٠١٦وفي الثنائية 
باالســتناد إلــى مبــادئ التصــريف الجيــد للشــؤون، وسياســات الشــراء والتســعير الرشــيدة، والوصــفات الطبيــة المالئمــة، 

  واالستخدام الرشيد. 
  

والتكميلي جزءًا مهمًا من الرعاية الصحية، عادة ما ال يقـدر حـق قـدره. وهـو موجـود  )الشعبي( وُيعد الطب التقليدي
ي جميع بلدان العالم تقريبًا ويزداد الطلب على خدماتـه. وُيقـر العديـد مـن البلـدان اآلن بضـرورة وضـع نهـج متسـق ف

والتكميلـي أمـام الحكومـات، وممارسـي الرعايـة الصـحية،  )الشـعبي( ومتكامل للرعاية الصحية، يتـيح الطـب التقليـدي
ومســتخدمي الرعايـــة الصــحية، وهـــؤالء هـــم األهــم. وســـتركز األمانـــة علــى دعـــم الـــدول األعضــاء فـــي إدراج األدويـــة 

والتكميلية التي ثبتت جودتها ومأمونيتها ونجاعتها، حيث إنها ستسهم في تحقيـق هـدف التغطيـة (الشعبية) التقليدية 
  ة الشاملة.الصحي

  
خطـــرًا متزايـــدًا يتهـــدد الصـــحة العموميـــة العالميـــة واألمـــن الصـــحي العـــالمي.  مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــاتوتمثـــل 

ويتطلــب مكافحتهــا نهجــًا ُيعتمــد علــى نطــاق النظــام. وســتكثف المنظمــة الجهــود الراميــة إلــى تــدعيم الــُنظم التنظيميــة 
ز االسـتعمال الرشــيد لألدويــة والتكنولوجيــات الطبيـة األخــرى، مــا سيشـكِّل عنصــرًا مهمــًا مــن  الوطنيـة واإلقليميــة وتعــزِّ

. وستواصــل األمانــة تحســين برنــامج المنظمـــة مقاومــة مضــادات الميكروبــاتعناصــر خطــة العمــل العالميــة بشــأن 
لالختبــار المســبق للصــالحية وتوســيع نطاقــه، لضــمان تــوفير األدويــة ووســائل التشــخيص واللقاحــات ذات األولويــة 

  لميسورة التكلفة والجيدة النوعية لمن يحتاجون إليها. ا
  

ومــع مــرور الوقــت، ستشــكل تنميــة الســلطات والــُنظم التنظيميــة اإلقليميــة والوطنيــة ودعمهــا، أولويــة كبــرى بالنســبة 
عمــل المنظمــة فــي هــذا المجــال، مــن أجــل الحــد تــدريجيًا مــن االعتمــاد علــى البــرامج العالميــة لالختبــار المســبق  إلــى
لصـــالحية. وستســـهم هـــذه األنشـــطة فـــي التصـــدي ألثـــر المنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة ل

  التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة، وتخفيفه.
  

وفضـــًال عـــن ذلـــك، ستواصـــل األمانـــة دعـــم تنفيـــذ االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة العموميـــة 
وتقيـــيم مـــدى فعاليتهـــا. وسيشـــمل هـــذا العمـــل تعزيـــز القـــدرة علـــى االبتكـــار فـــي البلـــدان واالبتكـــار والملكيـــة الفكريـــة، 

المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتعزيز قدرة البلدان على إدارة المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وحفز عملية 
حية ويسـر تكلفتهـا. ويـرتبط تـدعيم نقل التكنولوجيا، وتيسير اإلنتاج المحلي من أجل زيادة إتاحـة التكنولوجيـات الصـ

  المرصد الصحي العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة بهذه الجهود.
  

وسيســتمر ارتكــاز دور المنظمــة الفريــد فــي مجــال األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى علــى عملهــا األساســي 
ألساســـية واســـتعمالها، بشـــأن االعتمـــاد الخـــاص بوضـــع القواعـــد مـــن خـــالل لجنـــة الخبـــراء المعنيـــة باختيـــار األدويـــة ا

  األدوية، والمعايرة البيولوجية، واألسماء الدولية غير المسجلة الملكية، ومواصفات المستحضرات الصيدالنية. على
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  الُنظم الصحية والمعلومات والبيِّنات
  

وينبغي أن يسترشـد تخصـيص المـوارد تمثل المعلومات والبيِّنات أساسًا لسياسات وبرامج الصحة العمومية السليمة. 
ووضــع السياســات الوطنيــة وتحديــد اإلجــراءات وصــنع القــرارات بالمعلومــات الدقيقــة والمحدثــة والكاملــة بشــأن الحالــة 

علــى النــاجح مــن األعمــال وتكاليفهــا. ولكــن ُنظــم المعلومــات الصــحية مازالــت  لــةادَّ واالتجاهــات الصــحية والبيِّنــات ال
  د من البلدان. غير كافية في العدي

  
كما أن القدرة على المشاركة في البحث، باتباع المبادئ األخالقية المقبولة على الصعيد العـالمي، وتوليـد المعـارف 
وترجمتهــا إلــى سياســات وممارســات لالســتخدام االســتراتيجي، ودمــج تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت دمجــًا سلســًا 

التحــديات التــي تواجــه الــدول األعضــاء، فضــًال عــن عــدم اإلتاحــة المنصــفة فــي الــُنظم الصــحية، ُتعــد كــذلك ضــمن 
  والمستدامة للمعارف المتعلقة بالصحة.

  
وستدعم األمانة الدول األعضاء فـي تعزيـز ُنظـم المعلومـات الصـحية، مـع التركيـز علـى اسـتخدام النهـوج االبتكاريـة 

ن األهميـة بمكـان تـدعيم ُنظـم إدارة المعلومـات الصـحية في جمع البيانات ونقلها وتحليلها وٕايصـالها. كمـا سـيكون مـ
تعزيــز ُنظــم التســجيل المــدني واإلحصــاءات الحيويــة، بمســوح الصــحية. وســتولى عنايــة خاصــة والقــدرة علــى إدارة ال

وتيسير رصد التغطية الصحية الشاملة وتقييم أداء الـُنظم الصـحية، وُنظـم التبليـغ اإللكترونيـة مـن السـجالت الفرديـة 
  السجالت المجمَّعة.  تىوح
  

، سترصد المنظمة حالة الصـحة واتجاهاتهـا علـى الصـعيد العـالمي واإلقليمـي والـوطني ٢٠١٧-٢٠١٦وفي الثنائية 
وتبثهــا عــن طريــق المراصــد الصــحية العالميــة واإلقليميــة. وستواصــل المنظمــة تحــديث ُنظــم التصــنيف الدوليــة التــي 

الصــــحية والحفــــاظ علــــى الســــجالت الوبائيــــة وغيرهــــا مــــن الســــجالت،  ُتســــتخدم فــــي توجيــــه عمليــــة تقــــديم الخــــدمات
  ذلك اإلحصاءات الدقيقة للوفيات. في بما
  

والصـحة اإللكترونيـة علـى نحـو متزايـد مـا لهمـا مـن قـدرة علـى  في الهواتف المحمولـةويبين تطور تطبيقات الصحة 
جيات الصـحة اإللكترونيـة الوطنيـة. وستواصـل تغيير الطريقـة التـي تقـدم بهـا الخـدمات الصـحية باالسترشـاد باسـتراتي

ـــدان فـــي تعزيـــز اســـتخدام اســـتراتيجيات الصـــحة اإللكترونيـــة المتســـقة وتحســـين التوحيـــد القياســـي  المنظمـــة دعـــم البل
  والتشغيل البيني لُنظم المعلومات، واالبتكار والتعلُّم اإللكتروني، وبناء قاعدة البيِّنات الخاصة بالصحة اإللكترونية. 

  
ز المنظمة عملها بشأن األنشـطة التاليـة فـي مجـال إدارة المعـارف وبثهـا: وضـع المبـادئ التوجيهيـة واألدوات وس تعزِّ

المســنَّدة بالبيِّنــات، وٕاصــدار المنتجــات المعلوماتيــة المتعــددة اللغــات واألشــكال، وتمكــين اإلتاحــة المســتدامة للمعــارف 
حية، والحفـــاظ علـــى منصـــات تبـــادل المعلومـــات عـــن التجـــارب العلميـــة والتقنيـــة للمهنيـــين فـــي مجـــال الرعايـــة الصـــ

الســريرية والبحــوث الصــحية، وٕادارة شــبكات المعــارف ودعمهــا، وتوليــد البيِّنــات وترجمتهــا إلــى سياســات وممارســات، 
  المعلومات واالتصاالت. يز االستخدام المالئم لتكنولوجياوتعز 

  
يــز ُنظــم البحــوث الصــحية وتعزيــز إجــراء البحــوث مــع االلتــزام وأخيــرًا فــإن األمانــة ســتدعم الــدول األعضــاء فــي تعز 

  بالمبادئ األخالقية والتقيُّد بتصريف الشؤون على نحو أخالقي في ممارسات الصحة العمومية.
  

  والشركاء اآلخريناألخرى الروابط مع البرامج 
  

التآزر والتعاون بين البـرامج التقنيـة من أجل تحقيق نقلة نوعية في اتجاه التغطية الصحية الشاملة يلزم تعزيز أوجه 
فـــي المنظمـــة وفيمـــا يتجـــاوز حـــدودها. وســـيكون تركيـــز التعـــاون داخـــل الفئـــة الواحـــدة والتعـــاون بـــين الفئـــات أفضـــل 

قدِّم الدعم إلى البلدان من خالل المسـتويات الثالثـة للمنظمـة. وُيعـد تقـديم الخـدمات الصـحية مثـاًال علـى هـذا  ما إذا
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ين الفئات من أجل تعزيز التغطية الصحية الشاملة على الصـعيد الُقطـري. فينبغـي أن يـربط تقـديم العمل المشترك ب
الخدمات الصحية ما بين عمل المنظمة بشأن تطوير الُنظم الصحية وبين مجاالت البرامج المعنية بتقديم الخدمات 

األمهـات واألطفـال والمـراهقين فـي الفئـات األخـرى، مثـل صـحة  -أو فئـة سـكانية محـددة  -الخاصـة بمـرض محـدد 
)؛ والتمنيــــع واأليــــدز والعــــدوى بفيروســــه والمالريــــا وغيرهــــا مــــن األمــــراض المعديــــة ٣والبــــالغين وكبــــار الســــن (الفئــــة 

). ونظـرًا ألن الـُنظم الصـحية ضـرورية ٢)؛ والوقاية من األمـراض غيـر السـارية والعنـف واإلصـابات (الفئـة ١ (الفئة
صحية بكافة أنواعها واالستجابة لمقتضياتها والتعافي منها، فإن هذه الفئة تتصـل أيضـًا من أجل التأهب للطوارئ ال
أيضـــًا بعمـــل المنظمـــة الشـــامل بشـــأن المســـاواة بـــين الجنســـين وحقـــوق  ٤. وتـــرتبط الفئـــة ٥بصـــلة أساســـية مـــع الفئـــة 

  اإلنسان واإلنصاف والمحددات االجتماعية للصحة.
  

 ٤الُنظم الصحية العوامل الممكنة لتحقيق أوفر قدر من الصـحة، ولـذا فـإن الفئـة وفيما يتجاوز حدود المنظمة، ُتعد 
بطبيعة الحال ينبغي أن تشارك مع األطراف العالمية األخرى الفاعلة في مجال الصحة (مثل اليونيسيف وصـندوق 

والسل والمالريا والتحالف األمم المتحدة للسكان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العالمي لمكافحة األيدز 
العــــالمي مــــن أجــــل اللقاحــــات والتمنيــــع) ومــــع األطــــراف الفاعلــــة خــــارج قطــــاع الصــــحة. وسيكتســــي قطــــاع التمويــــل 
(بالتعــاون مــع البنــك الــدولي والمصــارف اإلنمائيــة اإلقليميــة) وقطــاع تعلــيم القــوى العاملــة (بالتعــاون مــع اليونســكو) 

م الصــحية مــع قطــاع ســوق العمــل (بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة) أهميــة خاصــة. كمــا ســتلزم مشــاركة الــُنظ
لضمان أن ظروف العمل مؤدية إلى الحد من الفجوة الحالية والمستقبلية في القوى العاملة. وسـيتطلب تحقيـق الحـد 

لكيـة الفكريـة األمثل من إتاحـة األدويـة والتكنولوجيـات الصـحية األساسـية األخـرى التعـاون بـين المنظمـة العالميـة للم
ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة بشـــأن المســـائل المتعلقـــة بالملكيـــة الفكريـــة وبالتجـــارة، بالترتيـــب. وستســـتمر قيـــادة العمـــل 

علــــى نحــــو مشــــترك مــــع االتحــــاد الــــدولي  فــــي تطبيقــــات الهواتــــف المحمولــــةالصــــحة اإللكترونيــــة والصــــحة  بشــــأن
  لالتصاالت، وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بوضع المعايير.

  
وسـتحتاج بعــض مجـاالت العمــل ذات األولويـة إلــى المشــاركة علـى صــعيد مسـتويات المنظمــة الثالثـة وعلــى صــعيد 

 ٤أحد هذه المجاالت، ولذا فهي ستتيح الفرصة أمام الفئـة  مقاومة مضادات الميكروباتالفئات والقطاعات. وتمثل 
  إلثبات قدرتها على جمع كل الفئات األخرى معًا دعمًا لهذا التحدي الكبير الذي يواجه الصحة العمومية.

  
  السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية

  
حية وطنيــة شــاملة تهــدف إلــى التحــرك : جميــع البلــدان لــديها سياســات واســتراتيجيات وخطــط صــ١-٤الحصــيلة 

  قدمًا صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة

  عدد البلدان التي لديها سياسة/ استراتيجية/ خطة وطنية لقطاع الصحة 
  تشتمل على أهداف وغايات ُحدِّثت خالل السنوات الخمس األخيرة

صيغتها النهائية من المقرر وضعها في 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
: تحسين قدرة البلـدان فـي مجـال تصـريف الشـؤون مـن أجـل وضـع السياسـات واالسـتراتيجيات ١-١-٤الُمخرج 

  والخطط الصحية الوطنية الشاملة، وتنفيذها واستعراضها
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

  عدد البلدان التي رصدت التقدم الُمحرز في سياستها/ استراتيجيتها/ 
  الثنائيةخطتها الصحية الوطنية خالل 

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
شاملة وتنفيذها بما يتماشى مع مبادئ الشراكة تيسير وضع سياسة/ استراتيجية/ خطة صحية وطنية   •

ية الدولية أو مبادئ شبيهة بها   الصحِّ
دعم المسؤولين في مجال الصـحة لـدخولهم فـي حـوار خـاص بالسياسـات مـع أصـحاب المصـلحة فـي   •

ســـتراتيجيات االسياســـات و الالقطاعـــات األخـــرى والمجتمـــع المـــدني ووكـــاالت التنميـــة، مـــن أجـــل رســـم 
وتنفيـذها، مـع مراعـاة المحـددات االجتماعيـة للصـحة وغيرهـا مـن القضـايا  ،الوطنيـة الخطط الصحيةو 

  والقيم والمبادئ المشتركة
تحديد االحتياجات وتقديم الدعم من أجل تعزيز قدرة البلدان في مجال تصريف الشؤون، بما في ذلك   •

  لشفافيةفيما يتعلق باُألطر التشريعية والتنظيمية الالزمة لتعزيز المساءلة وا
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تقــديم الــدعم التقنــي إلــى المكاتــب الُقطريــة مــن أجــل وضــع سياســة/ اســتراتيجية/ خطــة صــحية وطنيــة   •

ية الدولية أو مبادئ شبيهة بها   شاملة وتنفيذها ورصدها بما يتماشى مع مبادئ الشراكة الصحِّ
لمســتفادة علــى الصــعيد اإلقليمــي بشــأن الــدخول فــي حــوار توليــد وتبــادل أفضــل الممارســات والــدروس ا  •

خـــــــاص بالسياســـــــات مـــــــع القطاعـــــــات األخـــــــرى والمجتمـــــــع المـــــــدني، مـــــــن أجـــــــل وضـــــــع السياســـــــات 
  وتنفيذها ،واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية

وضع األدوات والنهوج العالمية الخاصة بتحسين تصريف شؤون الُنظم الصحية، بما في ذلـك اُألطـر   •
لقانونيـــة والتنظيميـــة الالزمـــة لتعزيـــز المســـاءلة والشـــفافية، و/ أو تكييفهـــا بحيـــث تتناســـب مـــع الســـياق ا

  اإلقليمي
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
التنســـيق مـــع الشـــركاء علـــى الصـــعيدين العـــالمي والـــوطني لتيســـير مواءمـــة الـــدعم؛ وتقـــديم المســـاعدة   •

واإلقليمية في عملية وضع سياسات/ استراتيجيات/ خطـط الصـحة المتخصصة إلى المكاتب الُقطرية 
ية الدوليـة أو مبـادئ شـبيهة  الوطنية الشاملة وتنفيذها ورصدها، بما يتماشى مع مبادئ الشراكة الصحِّ

  بها
توليــد أفضــل الممارســات الدوليــة لتيســير الحــوار الرفيــع المســتوى الخــاص بالسياســات بــين أصــحاب   •

  النظام الصحي في سبيل تحقيق التغطية الصحية الشاملة المصلحة بشأن إصالح
وضـــع األدوات والنهـــوج الخاصـــة بتصـــريف شـــؤون الـــُنظم الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك اُألطـــر القانونيـــة   •

التقـدم صـوب تحقيـق التغطيـة الصـحية  مـن تمكـينالوالتنظيمية، مـن أجـل تعزيـز المسـاءلة والشـفافية و 
  الشاملة

  
االستراتيجيات الوطنية لتمويـل الصـحة التـي تهـدف إلـى التحـرك قـدمًا صـوب تحقيـق : تحسين ٢-١-٤الُمخرج 

  التغطية الصحية الشاملة
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عدد البلدان التي ترصد تقدمها الُمحرز في مجال الحماية من المخـاطر 
  غ بشأنهالمالية، وتبلّ 

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
دعم الـدعوة والحـوار الخـاص بالسياسـات علـى الصـعيد الُقطـري فيمـا يتعلـق بتمويـل الصـحة والحمايـة   •

  المالية، من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة
رصـــد المعلومـــات الالزمـــة لـــدعم سياســـات دعـــم البلـــدان فـــي إضـــفاء الصـــبغة المؤسســـية علـــى عمليـــة   •

  تمويل الصحة، بما في ذلك الحماية المالية وتتبع الموارد 
دعــم البلــدان فــي تطــوير القــدرة المؤسســية علــى تحليــل الخيــارات الخاصــة بتمويــل الصــحة وتنفيــذها،   •

  ودمج الدروس المستفادة من البلدان األخرى أو الخبرات اإلقليمية والعالمية
  

  المكاتب اإلقليمية المستهدفةمنجزات 
تقديم المساعدة التقنية إلى المكاتب الُقطرية من أجل دعم الدول األعضاء في إجراء الحـوار الخـاص   •

بالسياسـات وتطـوير القـدرات المؤسسـية فـي مجـال تمويـل الصـحة فـي سـبيل تحقيـق التغطيـة الصــحية 
  الشاملة

الســـنوي لقواعـــد بيانـــات النفقـــات الصـــحية العالميـــة ودعـــم تيســـير المســـاهمات اإلقليميـــة فـــي التحـــديث   •
  البلدان في رصد الحماية المالية واإلتاحة

  تجميع وبث الدروس المستفادة من الخبرات اإلقليمية في مجال إصالح تمويل الصحة  •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
من أجل دعم الدول األعضاء في إجراء تقديم المساعدة المتخصصة إلى المكاتب الُقطرية واإلقليمية   •

  الحوار الخاص بالسياسات بشأن تمويل الصحة في سبيل تحقيق التغطية الصحية الشاملة
  تحديد المعايير والحفاظ على قواعد البيانات العالمية عن الحماية المالية والنفقات الصحية  •
بــرات العالميــة فــي مجــال إصــالح تحليــل أفضــل الممارســات وتجميــع وبــث الــدروس المســتفادة مــن الخ  •

  تمويل الصحة
وضــــع أدوات حســــاب تكــــاليف الخــــدمات والتكنولوجيــــات الصــــحية وتحليــــل مردوديتهــــا، وصــــقل هــــذه   •

  األدوات، من أجل تعزيز عملية صنع القرار التي تسترشد بالبيِّنات
  

  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس
  

وتــوفير التمويــل والمــوارد البشــرية لزيــادة إتاحــة الخــدمات الصــحية المتكاملــة : وضــع السياســات ٢-٤الحصــيلة 
  التي تركز على الناس

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية   عدد البلدان التي تنفذ الخدمات المتكاملة

  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية   البلدان التي تواجه نقصًا حادًا في القوى العاملة الصحيةنسبة 

  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
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: توفير خيارات السياسـات واألدوات والـدعم التقنـي للبلـدان مـن أجـل تقـديم الخـدمات المنصـفة ١-٢-٤الُمخرج 
  س وتعزيز نهوج الصحة العموميةوالمتكاملة التي تركز على النا

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عــــدد البلــــدان التــــي تنفــــذ اســــتراتيجيات الخــــدمات المتكاملــــة مــــن خــــالل 
مختلـف خيــارات/ نمـاذج تقــديم خـدمات الرعايــة التـي تــتالءم مـع هياكلهــا 

  األساسية وقدراتها ومواردها

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تحديـــد االحتياجـــات فـــي مجـــال تعزيـــز القـــدرات، ودعـــم البلـــدان فـــي عمليـــة تكييـــف وتنفيـــذ اســـتراتيجية   •
  منظمة الصحة العالمية بشأن تقديم الخدمات المتكاملة التي تركز على الناس

الناجحـة القائمـة علـى مبـادئ الصـحة العموميـة علـى الصـعيدين الـوطني والمحلـي تعزيز وبث النهـوج   •
مــن أجــل الحــد مــن عــدم المســاواة والوقايــة مــن األمــراض وحمايــة الصــحة وزيــادة الرفــاه، مــن خــالل 
مختلــف خيــارات/ نمــاذج تقــديم خــدمات الرعايــة التــي تــتالءم مــع الهياكــل األساســية للبلــدان وقــدراتها 

  ومواردها

يم الدعم من أجل تحديد دور المستشفيات فـي إطـار ُنظـم تقـديم الخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي تقد  •
  تركز على الناس، بما في ذلك تعزيز تصريف شؤونها ومساءلتها

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

المعلومــات تجميــع الــدروس المســتفادة وأفضــل الممارســات مــن بلــدان اإلقلــيم وتــوفير منصــات لتبــادل   •
  الشاملة  الصحية عن النماذج الناجحة في تقديم الخدمات من أجل التغطية

تقــديم المســـاعدة التقنيــة إلـــى المكاتــب الُقطريـــة مــن أجـــل دعــم الـــدول األعضــاء فـــي إشــراك أصـــحاب   •
  المصلحة في تقديم الخدمات المتكاملة التي تركز على الناس

ة بشــأن تقــديم الخــدمات المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس، تكييــف اســتراتيجية منظمــة الصــحة العالميــ  •
  حسب االقتضاء، والمساعدة في تنفيذها

تبـــادل الخبـــرات اإلقليميـــة والعالميـــة وتقـــديم المســـاعدة التقنيـــة إلـــى المكاتـــب الُقطريـــة مـــن أجـــل تعزيـــز   •
مســاءلتها الرعايــة فــي المستشــفيات وٕادارة المستشــفيات، بمــا فــي ذلــك تصــريف شــؤون المستشــفيات و 

  بوصفها جزءًا من نظام فعال لتقديم الخدمات المتكاملة التي تركز على الناس
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
رصـــد تنفيـــذ اســـتراتيجية المنظمـــة العالميـــة بشـــأن تقـــديم الخـــدمات المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى النـــاس   •

فـــي سلســـلة متصـــلة مـــن تعزيـــز الصـــحة وحتـــى الرعايـــة  الصـــحية الشـــاملةأجـــل تحقيـــق التغطيـــة  مـــن
  الملطفة

جمـــع النمـــاذج الناجحـــة لتقـــديم الخـــدمات وتحليلهـــا وتجميعهـــا وبثهـــا مـــن أجـــل تيســـير عمليـــة تكييفهـــا   •
  الصعيدين اإلقليمي والُقطري على
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ة التقنيـــة علـــى أفضـــل الممارســـات والنمـــاذج وتحليلهـــا وبثهـــا، وتقـــديم المســـاعد لـــةادَّ تجميـــع البيِّنـــات ال  •
المتخصصــة إلــى الــدول األعضــاء فــي مجــال تصــريف شــؤون المستشــفيات ومســاءلتها بوصــفها جــزءًا 

  من نظام فعال لتقديم الخدمات المتكاملة التي تركز على الناس
  

: تمكــين البلــدان مــن وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات بشــأن القــوى العاملــة الصــحية تتوجــه صــوب ٢-٢-٤الُمخــرج 
  الصحية الشاملةتحقيق التغطية 

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عــــدد البلــــدان التــــي لــــديها اســــتراتيجية/ خطــــة اســــتراتيجية بشــــأن المــــوارد 
قطاع الصحة الوطنية التـي تهـدف إلـى  ألغراضالبشرية الصحية دعمًا 

  تحقيق التغطية الصحية الشاملة

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
سخة جمعية الصحة العالميةإلدراجها في ن  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

دعم الدول األعضاء في جمع البيانات وتحليلها واسـتخدامها فـي صـياغة وتنفيـذ اسـتراتيجيات المـوارد   •
البشــرية الصــحية، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق برصــد المدونــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف 

  على المستوى الدولي التي وضعتها المنظمة العاملين الصحيين

إســــداء المشــــورة بشــــأن السياســــات وتقــــديم الــــدعم مــــن أجــــل تعزيــــز قــــدرة البلــــدان علــــى وضــــع وتنفيــــذ   •
  استراتيجيات الموارد البشرية الصحية، بما في ذلك وضع اللوائح الخاصة بالمهنيين الصحيين

ل فـــي تعلـــيم وتـــدريب المهنيـــين الصـــحيين تقـــديم الـــدعم إلـــى الـــدول األعضـــاء مـــن أجـــل إحـــداث تحـــو   •
  وتعزيزهما وتنظيمها

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تحـــديث قواعـــد البيانـــات والمراصـــد اإلقليميـــة الخاصـــة بـــالموارد البشـــرية الصـــحية، وتعزيزهـــا ودمجهـــا،   •
طني واإلقليمـي بوصفها جزءًا من ُنظم المعلومات الصحية؛ ورصد التقدم الُمحرز على الصعيدين الو 

فــي مجــال تنفيــذ المدونــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين علــى المســتوى 
  الدولي التي وضعتها المنظمة 

مسـاعدة المكاتــب الُقطريـة علــى دعـم الــدول األعضـاء فــي تنفيـذ االســتراتيجية العالميـة للمنظمــة بشــأن   •
  الموارد البشرية الصحية

المبــــادئ التوجيهيــــة للمنظمــــة بشــــأن إحــــداث تحــــول فــــي تعلــــيم وتــــدريب المهنيــــين الصــــحيين تكييــــف   •
  وتعزيزهما، لكي تتالءم هذه المبادئ مع السياقات اإلقليمية

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

تحـــديث قواعـــد البيانـــات العالميـــة الخاصـــة بـــالموارد البشـــرية الصـــحية والحفـــاظ عليهـــا بوصـــفها جـــزءًا   •
ُنظــم المعلومــات الصــحية؛ واإلحصــاءات الخاصــة بــالقوى العاملــة الصــحية، بمــا فــي ذلــك رصــد  مــن

  تنفيذ المدونة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي



80 

٢٠١٧- ٢٠١٦مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

  وضع االستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن الموارد البشرية الصحية وتنفيذها  •

علـى أفضـل الممارسـات وتحليلهـا وبثهـا، مـن أجـل دعـم تنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة  دَّلةالتجميع البيِّنات   •
  الصادرة عن المنظمة بشأن التعليم التحويلي

  
  : زيادة قدرة البلدان على تعزيز سالمة المرضى واالرتقاء بجودة الخدمات وتمكين المرضى٣-٢-٤الُمخرج 

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

  عدد البلدان التي تقيس مدى جودة الخدمات الصحية 
  على الصعيد الوطني وتعمل على تحسينها

مـــن المقـــرر وضـــعها فـــي صـــيغتها النهائيـــة 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

األعضـاء فـي جهودهـا الراميـة إلـى تحديد االحتياجات الوطنية في مجال تعزيـز القـدرات ودعـم الـدول   •
  االرتقاء بجودة الخدمات الصحية ومأمونيتها، بطرق من بينها التنظيم واإلجازة وقياس الحصائل

ـــادرات المرضـــى وشـــبكاتهم   • ـــة والمرضـــى وتمكيـــنهم مـــن خـــالل مب تيســـير مشـــاركة المجتمعـــات المحلي
  ورابطاتهم

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

ـــ  • ة لجمـــع وتبـــادل أفضـــل الممارســـات والنمـــاذج الخاصـــة بإشـــراك المرضـــى وتمكيـــنهم علـــى إنشـــاء آلي
  الصعيد اإلقليمي

وضــع السياســات والمبــادئ التوجيهيــة واألدوات االبتكاريــة مــن أجــل دعــم الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز   •
  والتكميلي )الشعبي(الطب التقليدي جودة الخدمات الصحية ومأمونيتها، بما في ذلك 

مســـاعدة المكاتـــب الُقطريـــة علـــى دعـــم الـــدول األعضـــاء فـــي تنفيـــذ اُألطـــر التنظيميـــة الخاصـــة بإجـــازة   •
  المنشآت الصحية والقوى العاملة وتنظيمها، بما في ذلك مقدمو الخدمات من القطاع الخاص

 شراكإ تيسير ودعم الشبكات اإلقليمية لمقدمي الخدمات (مثل الشراكات االبتكارية بين المستشفيات) و   •
ــــزمين بســــالمة المرضــــى وغيرهــــا  ــــة والمرضــــى مــــن خــــالل شــــبكة المرضــــى الملت المجتمعــــات المحلي

  مبادرات المرضى ورابطاتهم من
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
توفير الخبرة للدول األعضاء حيثما تبرز الحاجة إلى المزيـد مـن القـدرات فـي المجـاالت المتخصصـة   •

  الخدمات الصحية وجودتهاالمتعلقة بمأمونية 

  تيسير رسم السياسات ووضع األدوات وتنفيذها من أجل تعزيز جودة الخدمات الصحية ومأمونيتها  •

تقــــديم أفضــــل البيِّنــــات ووضــــع اُألطــــر التنظيميــــة الخاصــــة بإجــــازة المرافــــق الصــــحية والقــــوى العاملــــة   •
  وتنظيمها، بما في ذلك مقدمو الخدمات من القطاع الخاص
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د أفضــــل الممارســــات ودعــــم شــــبكات المــــوردين وتعزيــــز مشــــاركة المجتمعــــات المحليــــة وتمكــــين تحديــــ  •
  المرضى من خالل مبادرات المرضى وشبكاتهم ورابطاتهم بالتعاون مع المكاتب اإلقليمية والُقطرية

اتي بنـاء توافـق اآلراء ووضــع اإلطـار الخــاص بالقواعـد واألخالقيـات والنهــوج فيمـا يتعلــق باالكتفـاء الــذ  •
  واالستخدام غير التجاري لألنسجة البشرية المصدر

  
  وتعزيز القدرات التنظيمية ١إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية

ــة ٣-٤الحصــيلة  ــة والعالي : تحســين إتاحــة األدويــة والمنتجــات والتكنولوجيــات الطبيــة األخــرى المأمونــة والفعال
  الجودة واستخدامها على نحو رشيد

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية   توافر األدوية القائفة في القطاعين العام والخاص

  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
  

: تمكــين البلــدان مــن وضــع السياســات الوطنيــة بشــأن تحســين إتاحــة األدويــة والتكنولوجيــات ١-٣-٤الُمخــرج 
  تحديثها وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛ وتعزيز االختيار المسند بالبيِّنات واالستخدام الرشيد الصحية األخرى أو

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عــــدد البلــــدان التــــي لــــديها سياســــات وطنيــــة بشــــأن األدويــــة والتكنولوجيــــات 

  الصحية األخرى، تم تحديثها خالل السنوات الخمس األخيرة
وضعها في صيغتها النهائية من المقرر 

  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
دعم عملية جمـع المعلومـات عـن إتاحـة األدويـة والتكنولوجيـات الصـحية األخـرى، وعـن حالـة القطـاع   •

  الصحية في البالد وخصائصه االصيدالني و/ أو قطاع التكنولوجي

ــــديم   • ــــى الــــدول األعضــــاء مــــن أجــــل مراجعــــة السياســــات الوطنيــــة بشــــأن األدويــــة تق الــــدعم التقنــــي إل
  والتكميلية )الشعبية( والتكنولوجيات الصحية األخرى وتنفيذها، بما في ذلك األدوية التقليدية

تعزيـــز قـــدرة الـــدول األعضـــاء علـــى زيـــادة إتاحـــة األدويـــة والتكنولوجيـــات والخـــدمات الصـــحية األخـــرى   •
  واستخدامها الرشيد

دعــم الــدول األعضــاء فــي جمــع وتحليــل البيانــات عــن اســتهالك مضــادات الجــراثيم ووضــع نهــج يتَّبــع   •
  مقاومة مضادات الميكروباتالنظام من أجل التصدي ل نطاقعلى 

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

لمكاتب الُقطرية على دعم عملية جمع أفضل الممارسات وتحليلها وتجميعها وبثها من أجل مساعدة ا  •
وضع السياسات الوطنية بشأن األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى، بما في ذلك األدوية التقليدية 

  والتكميلية(الشعبية) 

                                                           
ُيشــير مصــطلح "التكنولوجيــات الصــحية" إلــى األجهــزة واألدويــة واللقاحــات واإلجــراءات والــُنظم التــي ُتســتحدث مــن أجــل      ١

  .٢٩-٦٠ج ص عحل مشكلة صحية ما وتحسين نوعية الحياة، كما ورد في القرار 



82 

٢٠١٧- ٢٠١٦مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

إنشــاء المراصــد وقواعــد البيانــات اإلقليميــة الخاصــة بالقطــاع الصــيدالني وقطــاع التكنولوجيــا الصــحية   •
  إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرىوتحسينها، من أجل دعم 

 ٢٠٢٣–-٢٠١٤للفتــرة  )الشــعبي(الطــب التقليــدي تكييــف اســتراتيجية منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن   •
  وتنفيذها

مســاعدة المكاتــب الُقطريــة علــى دعــم الــدول األعضــاء فــي تكييــف وتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة   •
والتكنولوجيات الصحية األخرى واختيارها باالستناد إلى البيِّنات، وتقييم أجل تعزيز إتاحة األدوية  من

  التكنولوجيات الصحية واالستخدام الرشيد لهذه األدوية والتكنولوجيات

تقــديم المســاعدة التقنيــة إلــى المكاتــب الُقطريــة لــدعم الــدول األعضــاء فــي جمــع وتحليــل البيانــات عــن   •
مقاومـة مضـادات النظام من أجل التصدي ل نطاقاستهالك مضادات الجراثيم ووضع نهج يتَّبع على 

  الميكروبات
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وأفضـــل الممارســـات فـــي مجـــال السياســـات بشـــأن األدويـــة  وضـــع اإلرشـــادات باالســـتناد إلـــى البيِّنـــات  •

  والتكميلية(الشعبية) والتكنولوجيات الصحية األخرى، بما في ذلك األدوية التقليدية 

 يــةالمراصــد/ قواعــد البيانــات العالميــة وتحليــل البيانــات مــن أجــل تعزيــز إتاحــة األدو  وصــونتحســين   •
  والتكنولوجيات الصحية  األساسية

 )الشـــــــعبي(الطـــــــب التقليـــــــدي تعزيـــــــز عمليـــــــة تنفيـــــــذ اســـــــتراتيجية منظمـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة بشـــــــأن   •
   ٢٠٢٣ - ٢٠١٤ للفترة

وضع المبادئ التوجيهية التقنية والقواعد من أجل دعم إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصـحية األخـرى   •
الســـتخدام الرشــــيد لهــــذه األدويــــة واختيارهـــا باالســــتناد إلــــى البيِّنـــات، وتقيــــيم التكنولوجيــــات الصــــحية وا

  والتكنولوجيات

جمع المعلومات عن االستهالك العالمي لمضادات الجراثيم وتجميعها، وتبادل أفضل الممارسات في   •
مقاومـة ل مـن أجـل التصـديعلـى نطـاق النظـام  ُيتبـعمجال السياسات والنهوج الراميـة إلـى وضـع نهـج 

  مضادات الميكروبات

  االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية : تنفيذ٢-٣-٤الُمخرج 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

البحــث  غ عــن البيانــات بشــأن االســتثمار فــي مجــالعــدد البلــدان التــي تبّلــ
  والتطوير

مـــــن المقـــــرر وضـــــعها فـــــي صـــــيغتها النهائيـــــة 
  الصحة العالميةإلدراجها في نسخة جمعية 

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

جمع المعلومات عن التقدم الُمحرز والتحديات التي تواجه تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل العـالميتين   •
بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية، وتحديد االحتياجات وتقـديم الـدعم مـن أجـل تعزيـز 

  عناصر االستراتيجية العالميةالقدرة على تنفيذ 
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
إنشاء مراصد إقليمية للبحث والتطوير في مجال الصحة أو منصة إقليمية قائمة على شبكة اإلنترنت   •

  وصونهابشأن االبتكارات الصحية وٕاتاحة التكنولوجيات الصحية، وتحديثها 
مختلــف عناصــر االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن  تقــديم الــدعم اإلقليمــي مــن أجــل تنفيــذ  •

  الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
إنشــاء مرصــد عــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة، وٕاعــداد تقــارير عالميــة عــن تنفيــذ البحــث   •

  وعن القدرات االبتكارية ،والتطوير في مجال الصحة
تعزيــــز القــــدرة علــــى االبتكــــار فــــي مجــــال بحــــث وتطــــوير األدويــــة والتكنولوجيــــات الصــــحية األخــــرى   •

  خالل بث خيارات السياسات بشأن تطبيق حقوق الملكية الفكرية وٕادارتها من
الصـــحة  تـــوفير اإلشـــراف وتقـــديم الـــدعم مـــن أجـــل تنفيـــذ االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن  •

  العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  

: تحسين جودة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى ومأمونيتها من خالل القواعد والمعـايير ٣-٣-٤الُمخرج 
  والمبادئ التوجيهية وتعزيز الُنظم التنظيمية واالختبار المسبق للصالحية

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
الســـلطات التنظيميـــة الوطنيـــة التـــي تكفـــل أداء الوظـــائف التنظيميـــة عـــدد 

  األساسية
مـــــن المقـــــرر وضـــــعها فـــــي صـــــيغتها النهائيـــــة 

  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
تقـــديم الـــدعم وبنـــاء القــــدرة الوطنيـــة علـــى تنفيــــذ المبـــادئ التوجيهيـــة التقنيــــة والقواعـــد والمعـــايير التــــي   •

وضـــعتها المنظمـــة بشـــأن ضـــمان جـــودة التكنولوجيـــات الصـــحية ومأمونيتهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك األدويـــة 
  والتكميلية(الشعبية) التقليدية 

ـــــز ســـــلطاتها الت  • ـــــدول األعضـــــاء مـــــن أجـــــل تعزي ـــــة التعـــــاون مـــــع ال ـــــة باألدوي ـــــة المعني ـــــة الوطني نظيمي
  والتكنولوجيات الصحية األخرى

نهـــا مـــن جانـــب الســـلطات التنظيميـــة الوطنيـــة بشـــأن المســـائل عدعـــم عمليـــة جمـــع البيانـــات والتبليـــغ   •
المتعلقة بمأمونية األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى، بما في ذلك التبليغ بشأن المنتجات الطبية 

ة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــة، ورصــد اآلثــار الدوائيــة الضــارة، المتدنيــة النوعيــ
  وتوخي اليقظة في استعمال الدم، ورصد اآلثار الضارة للتكنولوجيات الصحية

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

التنظيميــة الوطنيــة، تقــديم المســاعدة التقنيــة إلــى المكاتــب الُقطريــة مــن أجــل تعزيــز قــدرات الســلطات   •
في ذلك تنفيذ القواعد والمعايير التي وضعتها المنظمة بشأن ضمان جودة التكنولوجيات الصحية   بما

  والتكميلية(الشعبية) ومأمونيتها، بما في ذلك األدوية التقليدية 
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التنظيميــة علــى صــعيد البلــدان داخــل اإلقلــيم، مــن أجــل  للممارســاتتيســير عمليــة التوحيــد التــدريجي   •
  االرتقاء بجودتها وفعاليتها 

ــــة   • ــــار المســــبق لصــــالحية األدوي ــــدة لالختب ــــى وضــــع نمــــاذج جدي ــــة إل ــــة الرامي ــــادرات العالمي دعــــم المب
  والتكنولوجيات الصحية األخرى

ســـات فـــي مجـــال المأمونيـــة تيســـير المنصـــات اإلقليميـــة لتعزيـــز التعـــاون الـــدولي وتبـــادل أفضـــل الممار   •
ورصــد اآلثــار الدوائيــة الضــارة ورصــد سالســل اإلمــدادات وتنظيمهــا، وٕاذكــاء الــوعي بشــأن المنتجــات 

  الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وضع عملية تطبيق المبادئ التوجيهية التقنيـة والقواعـد والمعـايير العالميـة ودعمهـا، مـن أجـل ضـمان   •

(الشــعبية) جــودة األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى ومأمونيتهــا، بمــا فــي ذلــك األدويــة التقليديــة 
  والتكميلية

وطني والمتعــدد البلــدان، وتيســير االضــطالع بــدور القيــادة لتعزيــز الــُنظم التنظيميــة علــى الصــعيدين الــ  •
  التنظيمية عن طريق تعزيز التفاعل بين مختلف الشبكات أو المبادرات للممارساتالتوحيد التدريجي 

الدوليــة، مــع وضــع  الشــراءإجــراء االختبــار المســبق لألدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى لعمليــات   •
  نماذج االختبار المسبق الجديدة وتجريبها

تيســـير المنصـــات العالميـــة مـــن أجـــل تعزيـــز التعـــاون الـــدولي وتبـــادل أفضـــل الممارســـات فـــي مجـــال   •
المأمونيــة ورصــد اآلثــار الدوائيــة الضــارة ورصــد سالســل اإلمــدادات وتنظيمهــا، وٕاذكــاء الــوعي بشــأن 

  المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
  

  لصحية والمعلومات والبيِّناتالُنظم ا
  : جميع البلدان لديها ُنظم للتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية تعمل جيداً ٤-٤الحصيلة 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة
عــدد البلــدان التــي تبلِّــغ المعلومــات عــن أســباب الوفــاة باســتخدام التنقــيح 

  العاشر للتصنيف الدولي لألمراض
وضـــــعها فـــــي صـــــيغتها النهائيـــــة مـــــن المقـــــرر 

  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
  

ــالمي الرصــد الشــامل : ١-٤-٤الُمخــرج  ــى المســتوى الع للوضــع الصــحي واالتجاهــات والمحــددات الصــحية عل
باستخدام المعايير العالمية، بما في ذلك تلـك التـي تتعلـق بعـدم المسـاواة فـي الصـحة وبـأداء  واإلقليمي والُقطري

  الُنظم الصحية
  

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
واالتجاهـــــات  الوضـــــع الصـــــحيعـــــدد البلـــــدان التـــــي تصـــــدر تقـــــارير عـــــن 

الصــحية، وعــدم المســاواة فــي الصــحة، وتقيــيم أداء الــُنظم الصــحية، تشــمل 
 معلومـــات عـــن أســــباب الوفـــاة، وتتولــــد مـــن خـــالل نظــــام شـــامل للتســــجيل

الـدولي  استخدام التنقـيح العاشـر للتصـنيفبالمدني واإلحصاءات الحيوية و 
  لألمراض

مـــن المقـــرر وضـــعها فـــي صـــيغتها النهائيـــة 
  نسخة جمعية الصحة العالميةإلدراجها في 
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
دعــــم عمليــــة تعزيــــز ُنظــــم المعلومــــات الصــــحية الوطنيــــة، بمــــا فــــي ذلــــك تطبيــــق المعــــايير واألدوات   •

  واإلرشادات

دعم الدول األعضاء في جمع المؤشرات الصحية األساسية وتحليلها واسـتخدامها فـي التبليـغ الـوطني   •
  والعالمي بشأن القضايا الصحية ذات األولويةواإلقليمي 

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تجميع وبث المعلومات واإلحصـاءات اإلقليميـة عـن حالـة واتجاهـات الصـحة وتمويـل الصـحة والقـوى   •
  العاملة الصحية، وعن اإلتاحة المنصفة للخدمات الصحية

وتكييف األدوات واإلرشادات من أجل تعزيز ُنظم المعلومات  تقديم الدعم التقني إلى المكاتب الُقطرية  •
  الصحية الوطنية ورصد التقدم الُمحرز صوب تحقيق الغايات اإلقليمية والتبليغ بشأنه

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

رصـد توليد المعلومات واإلحصاءات العالمية واإلقليمية والوطنية المتعلقة بها وتجميعها من خـالل الم  •
  من أجل دعم علمية رسم السياسات التي تسترشد بالبيِّنات ،للمنظمة التابع الصحي العالمي

  تحديد المعايير الخاصة بالمعلومات الصحية ومراجعتها ونشرها  •

وضــع األدوات واإلرشــادات مــن أجــل تعزيــز ُنظــم المعلومــات الصــحية الوطنيــة ورصــد التقــدم الُمحــرز   •
  لميةصوب تحقيق الغايات العا

  
  : تمكين البلدان من تخطيط استراتيجية الصحة اإللكترونية وٕاعدادها وتنفيذها٢-٤-٤الُمخرج 

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

 عــــــدد البلــــــدان التــــــي وضــــــعت اســــــتراتيجية للصــــــحة اإللكترونيــــــة دعمــــــاً 
  لألولويات الصحية الوطنية

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  في نسخة جمعية الصحة العالمية إلدراجها

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

  دعم بناء القدرات والشراكات في وضع استراتيجية الصحة اإللكترونية الوطنية وتنفيذها  •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
وتيسـير إتاحـة المعـارف والخبـرات والمـوارد والشـبكات مـن أجـل بنـاء  وتوليفهـاجمع الممارسات الجيدة   •

  قاعدة بيِّنات الصحة اإللكترونية

  دعم المكاتب الُقطرية في وضع استراتيجيات الصحة اإللكترونية الوطنية وتنفيذها  •
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وأصـحاب المصـلحة فـي تحديـد المعـايير  التعاون مع المنظمات األخرى داخل منظومة األمم المتحدة  •

وتقديم اإلرشادات واألدوات والموارد من أجل وضع استراتيجيات الصحة اإللكترونية الوطنية واعتماد 
  معايير الصحة اإللكترونية

من خالل المرصد العالمي للصـحة اإللكترونيـة  وتعميمهاالصحة اإللكترونية  بشأن بناء قاعدة بيِّنات  •
  ظمةالتابع للمن

  
: إعــداد السياســات، واألدوات، والشــبكات، والمــوارد الخاصــة بــإدارة المعــارف واســتخدامها مــن ٣-٤-٤الُمخــرج 

  جانب البلدان من أجل تعزيز قدرتها على توليد المعارف وتبادلها وتطبيقها
  

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
ومواردهـــا المعرفيـــة عـــدد زيـــارات البلـــدان (الســـنوية) إلـــى أصـــول المنظمـــة 

  اإللكترونية
مـــن المقـــرر وضـــعها فـــي صـــيغتها النهائيـــة 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

إنشــــاء آليــــات لمواصــــلة تعزيــــز القــــدرة الوطنيــــة علــــى إدارة وترجمــــة المعــــارف دعمــــًا لتنفيــــذ سياســــات   •
  وتدخالت الصحة العمومية

  تحديد الخبرات الوطنية إلمكانية دمجها في الخالصة العالمية للخبرات الوطنية  •

الخاصـــة  المعـــارفالـــدعوة مـــع البلـــدان إلـــى االســـتخدام الجيـــد للمنتجـــات المعلوماتيـــة ومنصـــات إدارة   •
بالمنظمة، وٕاسداء المشورة إلى المنتجـين التقنيـين بشـأن األشـكال/ اللغـات المالئمـة حسـب االقتضـاء، 

م اســتخدام منصــات إدارة المعــارف، بمــا فــي ذلــك مبــادرة إتاحــة الوصــول إلــى البحــوث الصــحية ودعــ
  شبكة اإلنترنت والمستودع المؤسسي لتبادل المعلومات التابع للمنظمة عبر

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

ى تحديـد البيِّنـات الخاصـة تقديم الدعم التقني إلى المكاتب الُقطرية من أجـل تعزيـز القـدرة الوطنيـة علـ  •
  بالسياسات وتوليدها وترجمتها واستخدامها من خالل منصات ترجمة المعارف

 وجودتهــا، لكــي تســهم فــي األولويــات دعــم مالءمــة الشــبكة اإلقليميــة للمراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة •
  الصحية الوطنية واإلقليمية والعالمية

المعلوماتيــة الرئيســية وٕادامتهــا، بمــا فــي ذلــك قواعــد بيانــات الفهــرس تيســير إتاحــة المنتجــات والمــوارد   •
الطبـــي اإلقليمـــي، ومبـــادرة إتاحـــة الوصـــول إلـــى البحـــوث الصـــحية عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت، والمســـتودع 

  المؤسسي لتبادل المعلومات التابع للمنظمة

ــــــات اإلق  • ــــــة ونشــــــرها وبثهــــــا بمــــــا يتماشــــــى مــــــع األولوي ــــــاج المنتجــــــات المعلوماتي ــــــة وباللغــــــات إنت ليمي
  المالئمة واألنساق
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دعم بناء قدرات موظفي المنظمة في مجال إدارة المعـارف، بمـا فـي ذلـك اسـتخدام األدوات المعرفيـة،   •
وٕاتاحة المنتجات والموارد المعلوماتية األساسية، وٕاتاحة مشروع اإلتاحة العالمية للنصوص اإلعالمية 

  وأمانة المكتباتالكاملة وغيرها من الموارد، والنشر 
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وضــع األدوات والمنهجيــات مــن أجــل تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى تحديــد البيِّنــات الخاصــة بالسياســات   •

  وترجمتها واستخدامها من خالل منصات ترجمة المعارف

المية للمراكـز المتعاونـة مـع دعم األولويات الصحية الوطنية واإلقليمية والعالمية من خالل الشبكة الع  •
  المنظمة، ولجان/ أفرقة الخبراء، وخالصة الخبرات الوطنية

حيـد لجميـع المنتجـات المعلوماتيـة تعزيز المستودع المؤسسي لتبـادل المعلومـات بصـفته المسـتودع الو   •
والتقنيــة لمنظمــة، وتعزيــز اســتخدام الفهــرس الطبــي العــالمي، وٕاتاحــة المؤلفــات الطبيــة الصــادرة عــن ا

والعلمية لجميع البلدان المنخفضة الدخل، بما في ذلك من خالل مبادرة إتاحـة الوصـول إلـى البحـوث 
  الصحية عبر شبكة اإلنترنت

إنتـــاج المنتجـــات المعلوماتيـــة ونشـــرها وبثهـــا بمـــا يتماشـــى مـــع األولويـــات العالميـــة للمنظمـــة وباللغـــات   •
  المالئمة واألنساق

ير لكي تنشرها المنظمة، من خالل فريق تنسيق سياسة النشر، وٕاتاحة المؤلفات تحديد القواعد والمعاي  •
الطبيـــة والتقنيـــة والعلميـــة لجميـــع مـــوظفي المنظمـــة، مـــن خـــالل مشـــروع اإلتاحـــة العالميـــة للنصـــوص 

  اإلعالمية الكاملة

إليهــا،  تعزيــز وضــمان جــودة المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن المنظمــة وقاعــدة البيِّنــات التــي تســتند  •
  خالل لجنة استعراض المبادئ التوجيهية من

  
: تقـــديم األدوات والـــدعم مـــن أجـــل تعزيـــز البحـــوث الصـــحية ومعالجـــة المســـائل األخالقيـــة ٤-٤-٤الُمخـــرج 

  البحوث وفي الخدمات الصحية والصحة العمومية في
  

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عـــدد البلـــدان التـــي لـــديها هيكـــل لتصـــريف شـــؤون البحـــوث الصـــحية، 

  يعمل بالفعل 
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

المجـــاالت تحديـــد االحتياجـــات فـــي مجـــال تعزيـــز القـــدرات وتقـــديم الـــدعم إلـــى الـــدول األعضـــاء فـــي   •
  تصريف شؤون البحوث الصحية، وبحوث الُنظم الصحية، وأخالقيات البحوث مثل

دعم الدول األعضـاء فـي تحديـد ومعالجـة المسـائل األخالقيـة المتعلقـة بتنفيـذ بـرامج الصـحة العموميـة   •
  وتقديم الخدمات الصحية
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
  البحوث الصحيةتيسير عملية تحديد أولويات   •

إنشــــاء لجــــان المنظمــــة المعنيــــة باســــتعراض أخالقيــــات البحــــوث وتعزيزهــــا، وتقــــديم المســــاعدة التقنيــــة   •
  المكاتب الُقطرية من أجل دعم لجان استعراض أخالقيات البحوث الوطنية إلى

 مساعدة المكاتـب الُقطريـة علـى دعـم الـدول األعضـاء فـي تنميـة القـدرة علـى تصـريف شـؤون البحـوث  •
  وٕاجراء البحوث الصحية وتسجيل التجارب السريرية 

تقـــديم المســـاعدة التقنيـــة إلـــى المكاتـــب الُقطريـــة مـــن أجـــل دعـــم الـــدول األعضـــاء فـــي تحديـــد ومعالجـــة   •
  المسائل األخالقية المتعلقة بتنفيذ برامج الصحة العمومية وتقديم الخدمات

 
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

  عملية تحديد األولويات وتجميع برنامج عالمي للبحوث من أجل الصحة تيسير •

، البحــــوثأخالقيــــات وضــــع وبــــث األدوات والمعــــايير والمبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن الصــــحة العموميــــة و  •
فـــي ذلـــك مواصـــلة تطـــوير منصـــة البرنـــامج الـــدولي لتســـجيل التجـــارب الســـريرية لمنظمـــة الصـــحة  بمـــا

  قيات البحوث التابعة للمنظمةالعالمية ولجنة استعراض أخال

تيسـير المنصـات والشـبكات العالميـة مـن أجـل التوصـل إلـى توافـق آراء حـول القضـايا األخالقيــة ذات  •
  الخدمات والبحوث الصحيةو األولوية فيما يتعلق بالصحة العمومية 

  
  األمريكية) الدوالرات (بماليين البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية

  

جنوب شرق  األمريكتان  أفريقيا  مجال البرامج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب 

المحيط 
  الهادئ

  المجموع المقر الرئيسي

السياسات واالستراتيجيات 
  ١٢٧,٥  ٣٤,٢  ١٥,٣  ١١,٩  ١٢,٥  ١٧,٦  ١٤,٥  ٢١,٦  والخطط الصحية الوطنية

الخدمات الصحية المتكاملة 
  ١٥٥,١  ٤٨,٠  ٢٣,٩  ٢١,٢  ١٢,٤  ١٥,٠  ٦,٠  ٢٨,٦  التي تركز على الناس

إتاحة األدوية والتكنولوجيات 
الصحية وتعزيز القدرات 

  ١٥٥,٨  ١٠٠,٣  ٨,٩  ١٠,٣  ٥,٣  ١١,٠  ٥,٧  ١٤,٣  التنظيمية
معلومات وبيِّنات الُنظم 

  ١١٨,٤  ٦٠,٥  ٦,٠  ١١,٢  ٩,٨  ٨,٠  ٤,٥  ١٨,٤  الصحية
  ٥٥٦,٨  ٢٤٣,٠  ٥٤,١  ٥٤,٦  ٤٠,٠  ٥١,٦  ٣٠,٧  ٨٢,٩  المجموع الفرعي
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  هب والترصد واالستجابةأ: الت٥الفئة 
  

ــة، والنزاعــات،  ــوارث الطبيعي ــة، والك ــاتج عــن األوبئ ــل االجتمــاعي الن ــات والمراضــة والخل الحــد مــن الوفي
مقاومـــة مضـــادات والطـــوارئ البيئيـــة والكيميائيـــة واإلشـــعاعية النوويـــة والطـــوارئ المتعلقـــة بالغـــذاء، و 

  .بالوقاية والتأهب واالستجابة والتعافي، من خالل األنشطة الخاصة الميكروبات
  

الالزمــة  ،تركــز هــذه الفئــة علــى تعزيــز القــدرات المؤسســية والدوليــة والُقطريــة فــي مجــال الوقايــة واالســتجابة والتعــافي
جميــع أنــواع األخطــار والمخــاطر والطــوارئ التــي تمثــل تهديــدًا لصــحة اإلنســان. وتشــمل هــذه القــدرات الخاصــة  فــي

مخــاطر ال)، والقــدرات الخاصــة ب٢٠٠٥ت الطــوارئ، تلــك التــي تتطلبهــا اللــوائح الصــحية الدوليــة (بالصــحة فــي حــاال
محددة التي تتعلق بالكوارث الطبيعية والنزاع واألمـراض البشـرية والحيوانيـة المنشـأ سـواء أكانـت مسـتجدَّة أو تعـاود ال

ة قــة بالســالمة الغذائيــة، واألحــداث الكيميائيــالتــي قــد تســبب فاشــيات أو أوبئــة أو جــوائح؛ واألحــداث المتعلو الظهــور، 
  . الميكروباتمضادات واإلشعاعية النووية، ومقاومة 

  
وتسـعى هــذه الفئـة أيضــًا إلـى إنجــاز عمليـات اســتجابة سـريعة وفعالــة ويمكـن التنبــؤ بهـا فــي حـاالت الطــوارئ الحــادة 

لــك تحــتفظ المنظمــة بمــالك وظيفــي والممتــدة الناجمــة عــن أي خطــر تقــع عواقبــه علــى الصــحة. ومــن أجــل تحقيــق ذ
ســـيما علـــى الصـــعيد أساســـي لقيـــادة عمليـــات االســـتجابة لمقتضـــيات الطـــوارئ وٕادارتهـــا ورصـــدها والتبليـــغ بشـــأنها، وال

الطــــوارئ اإلنســــانية الممتــــدة، وعلــــى الصــــعيد العــــالمي فــــي حالــــة األمــــراض المعديــــة الجديــــدة  حــــاالتالُقطــــري فــــي 
والمستجدَّة. وفي إطار هـذه الفئـة، تسـتجيب المنظمـة لمقتضـيات أحـد أبـرز األخطـار التـي تتهـدد الصـحة فـي يومنـا 

  استئصال شلل األطفال من العالم.  عملية هذا، حيث تعمل مع الشركاء على استكمال
  

وتوضــح عمــل المنظمــة الشــامل لجميــع األخطــار ولجميــع  نســقبــأدوات عالميــة ت ٥ العمــل الخــاص بالفئــةويسترشــد 
مراحـــل دورة إدارة الطـــوارئ والكـــوارث. وتشـــمل هـــذه األدوات إطـــار المنظمـــة لتعزيـــز القـــدرات األساســـية فـــي مجـــال 

اص باالسـتجابة الطارئـة، وٕاطـار المنظمـة الصحة التي تتعلق بجميع أنواع الطوارئ والمخاطر، وٕاطار المنظمة الخ
الخاص باالستجابة في حاالت الطوارئ اإلنسانية الممتدة. وسوف تنفَّذ اُألطـر واآلليـات المتعـددة األطـراف والدوليـة 

)، واإلطار الخـاص ٢٠٠٥واإلقليمية القائمة بالفعل تنفيذًا كامًال، والسيما تلك التي تتعلق باللوائح الصحية الدولية (
التأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، وخطــة العمــل العالميــة الخاصــة بلقاحــات األنفلــونزا، وبرنــامج التغييــر للجنــة ب

الدائمــــة المشــــتركة بــــين الوكــــاالت التابعــــة لألمــــم المتحــــدة، وهيئــــة الدســــتور الغــــذائي، واالتفاقيــــات المتعلقــــة بــــالمواد 
ن مخاطر الكوارث، والشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سالمة الكيميائية، والمنصات العالمية واإلقليمية للحد م

األغذية، ومبادرة "صحة واحدة" الثالثية المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذيـة والزراعـة والمنظمـة 
ل األطفـال، والخطـة ـــراع، والمبـادرة العالميـة للقضـاء علـى شـللصدارة اة إلـــليالـدوة طــبرالالعالمية لصحة الحيوان، وا

. وســيجري الحفــاظ علــى ٢٠١٨-٢٠١٣االســتراتيجية للقضــاء علــى شــلل األطفــال والشــوط األخيــر مــن استئصــاله 
الشــبكات الرئيســية مثــل الشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا، والشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا 

  الدائمة المشتركة بين الوكاالت، وتعزيزها جميعًا.والتصدي لها، ومجموعة الصحة العالمية للجنة 
  

بحــاالت الطــوارئ الطبيعيــة والتكنولوجيــة التــي تحــدث ســنويًا علــى صــعيد العــالم  ٥ العمــل الخــاص بالفئــةويسترشــد 
حالــة، وتــؤثر فــي مئــات الماليــين مــن البشــر وتســبب مئــات اآلالف مــن الوفيــات  ٧٠٠ويبلــغ عــددها فــي المتوســط 

من هذه الوفيات في البلدان األقل نموًا التي لديها قدرة محـدودة  ٪٤٤من هذه الطوارئ و ٪٢٥نحو سنويًا. ويحدث 
علــى التأهــب لهــذه الطــوارئ واالســتجابة لمقتضــياتها علــى نحــو فعــال، واألمــراض الســارية هــي أكثــر مــا ُيبلَّــغ عنــه. 

ين تتسبب حاالت الطـوارئ الواسـعة ويتسبب تفشي عدد محدود من الحاالت في قدر كبير من القلق والعمل، في ح
النطاق في انتشـار المـوت والمعانـاة. وبغـض النظـر عـن نـوع الخطـر، تـؤثر حـاالت الطـوارئ فـي األشـخاص األشـد 

مليــار دوالر  ١٠٠فقــرًا وضــعفًا علــى نحــو غيــر متناســب. وتبلــغ التكــاليف االقتصــادية الناتجــة عــن ذلــك أكثــر مــن 
ن اإلدارة المناسـبة والمالئمـة التوقيـت لهـذه المخـاطر، القـدرات والتعـاون الفعـاليّ  أمريكي سنويًا في المتوسط. وتتطلب

  على الصعيدين الوطني والدولي.
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وقد اعتمدت المنظمة منظورًا شموليًا ونهجًا شامًال لجميع األخطار في إدارة مخـاطر الطـوارئ، فـي عملهـا الخـاص 
فــي الصــحة فــي خطــط دوليــة وطنيــة شــاملة إلدارة المتبــع هج . ولتحقيــق األثــر األمثــل ينبغــي دمــج هــذا الــن٥بالفئــة 

ُتشرك جميع القطاعات وتسهم في تحسين الحصائل الصحية وتزيد من قدرة المجتمعـات المحليـة  ،مخاطر الطوارئ
  على الصمود. 

  
  القدرات في مجالي اإلنذار واالستجابة

  
). وتشـمل ٢٠٠٥امات وفق اللوائح الصحية الدوليـة (تتمثل األولوية األولى للمنظمة في ضمان الوفاء بجميع االلتز 

 ،والترصـد ،هاواتصـاالت مراكز االتصال الوطنية الوطنية، والسياسات والتمويل، وتنسيقهذه المسؤوليات التشريعات 
وبنـــــاء القـــــدرات المختبريـــــة. وســـــتقدم األمانـــــة  ،والمـــــوارد البشـــــرية ،والتبليـــــغ عـــــن المخـــــاطر ،والتأهـــــب ،واالســـــتجابة

التقني إلى البلدان وتبلغ عن التقـدم الُمحـرز. وفـي الوقـت نفسـه، ستسـتمر األمانـة فـي وضـع وحفـظ وممارسـة  الدعم
اإلرشادات السياساتية والتقنية، وٕادارة المعلومات وُنظم االتصـاالت والـُنظم التشـغيلية الالزمـة علـى الصـعيد العـالمي 

وأحـداث الصـحة العموميـة المهمـة الحـادة ودون الحـادة واإلقليمي والُقطري للكشف عن األخطـار والمخـاطر المهمـة 
 ١٩٥ أصل دولة من ٨٠، كانت ٢٠١٣والتحقق منها وتنسيق االستجابة لمقتضياتها عند ظهورها. وفي نهاية عام 

  قد أوفت بالتزاماتها.
  

  األمراض التي قد تسبب أوبئة وجوائح
  

ديــدًا مســتمرًا لألمــن الصــحي العــالمي. وتمثــل الخبــرات تمثــل األمــراض الوبائيــة المســتجدَّة والتــي تعــاود الظهــور ته
التقنيـــة والمعـــارف العلميـــة أساســـًا لالســـتراتيجيات الفعالـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األوبئـــة ومكافحتهـــا. وستســـتفيد األمانـــة 

أمــراض ات المحــددة الخاصــة بالوقايــة مــن ) دعــم البلــدان فــي تنميــة بعــض القــدر ١الخبــرات الدوليــة فيمــا يلــي: ( مــن
الشـبكات واآلليـات لضـمان أن المجتمـع العـالمي قـادر علـى  صـون) و ٢ينة قد تسبب أوبئة وجوائح ومكافحتهـا؛ (مع

التصــدي لــبعض مخــاطر األوبئــة والجــوائح المحــددة. وســتعمل المنظمــة علــى وجــه الخصــوص علــى تحســين قاعــدة 
ي والدولي؛ والمساهمة فـي تقـدير الوطنالبيِّنات الخاصة باألمراض الوبائية إلرشاد عملية صنع القرار على الصعيد 

نحـــو مالئـــم  بشـــأنها علـــى التحقيقـــات الميدانيـــة ها وٕاجـــراءرصـــدو مخـــاطر األمـــراض الوبائيـــة التـــي تثيـــر قلقـــًا دوليـــًا 
 بطــرق مــن بينهــا تنفيــذعلــى مــدى دورة الوبــاء،  التوقيــت؛ ودعــم البلــدان المتضــررة فــي التأهــب واالســتجابة والمرونــة

عـد الـدولي عالمية من أجل التصدي للبُ لحد من الوفيات؛ وٕانشاء وٕادارة آليات حية الرامية إلى اتدخالت الرعاية الص
لألمـــراض الوبائيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة وفريـــق التنســـيق الـــدولي 

  للعمليات الخاصة بالمخزون االحتياطي العالمي من اللقاحات.
  

مـن خـالل الـدعوة، وزيـادة الترصـد،  مقاومـة مضـادات الميكروبـاتة على الخطر الشامل الذي تمثلـه وستركز األمان
  ودعم التخطيط الوطني والقيادة العالمية من أجل وضع خطة العمل العالمية المتعددة القطاعات وتنفيذها.

  
  إدارة مخاطر الطوارئ وٕادارة األزمات

  
يواجه المجتمع اإلنساني الدولي أصعب الفترات منذ عقود، حيث يحتاج عشرات الماليين من البشر إلـى المسـاعدة 

مليـارات ال، وتبلـغ متطلبـات التمويـل عشـرات ٣على صـعيد العـالم، وتقـع عـدة حـاالت طـوارئ متزامنـة مـن المسـتوى 
كبرى كـل خمـس سـنوات، يترتـب عليهـا فـي الغالـب الدوالرات األمريكية. وتعاني معظم البلدان من حالة طوارئ من 

عواقب مدمِّرة. وفضًال عن ذلك، تواجه البلدان التي تشهد حاالت طوارئ ممتدة، اآلثار الطويلة األجل التـي تترتـب 
  على إصابة الُنظم الصحية بالشلل واستمرار تدهور الحصائل الصحية. 
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لسياسات من أجل دعم الدول األعضـاء فـي تعزيـز القـدرات الوطنيـة وتقدم األمانة المساعدة التقنية والمشورة بشأن ا
الالزمــة للحــد مــن تعــرض الصــحة للمخــاطر الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة والنــزاع وحــاالت الطــوارئ اإلنســانية، 

ة عنيــواالســتجابة لهــذه الطــوارئ والكــوارث. وعلــى الصــعيد العــالمي، تضــطلع المنظمــة بــدور قيــادي فــي الشــراكات الم
  للحد من مخاطر الكوارث. العالمية المنصةالصحة، وتوائم عملها مع عمل فيما يتعلق بمخاطر الطوارئ إدارة ب
  

وتنفذ األمانة أيضًا برنامجًا وافيًا لالستعداد المؤسسي لالستجابة ألي طوارئ إنسانية، بما في ذلك تلك الناجمة عن 
مج التغييـر للجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـاالت التابعـة لألمـم الكوارث الطبيعية والنزاع، بما يتواءم مـع عمـل برنـا

المتحـدة ونهـج المجموعـة. ويشــمل هـذا العمـل الخـاص بالتأهــب مـن بـين عناصـره الرئيســية، إنشـاء أفرقـة لالســتجابة 
الســـريعة والحفـــاظ عليهـــا، لكـــي تُنشـــر مـــن أجـــل تنفيــــذ وظـــائف المنظمـــة الحاســـمة األهميـــة فـــي حـــاالت الطــــوارئ 

نسانية، والحفاظ على المخزونات الطبية االحتياطية الخاصة بحاالت الطوارئ. وتقود المنظمة الشبكات العالمية اإل
بما في ذلك مجموعة الصحة العالمية ومبادرة األفرقة الطبية األجنبية، مـن أجـل بنـاء القـدرة الدوليـة الجماعيـة علـى 

  العمل اإلنساني في مجال الصحة. 
  

ــقة و  وضــع خطــطلالشــركاء فــي البلــدان التــي تشــهد حــاالت طــوارئ معقــدة ممتــدة ود جهــوتقــود المنظمــة  مســنَّدة منسَّ
اســـتجابة قطـــاع الصـــحة، بمـــا يتماشـــى مـــع التزاماتهـــا التقنيـــة واإلنســـانية والتشـــغيلية. وهـــذه الخطـــط  بشـــأن بالبيِّنـــات

لمتعــددة القطاعـات. وتحــتفظ موضـحة فـي العنصــر الخـاص بالصـحة فــي الخطـط الُقطريــة لالسـتجابة االسـتراتيجية ا
األمانة في هذه البيئات بكادر مـن المـوظفين األساسـين المـؤهلين التـابعين للمجـال البرمجـي الخـاص بـإدارة مخـاطر 
الطـــوارئ واألزمـــات، مـــن أجـــل قيـــادة عمليـــات تنفيـــذ التـــدخالت المنقـــذة للحيـــاة بمعرفـــة مجموعـــة الصـــحة/ الشـــركاء 

التبليــغ بشــأنها، علــى النحــو الموضــح فــي خطــط االســتجابة االســتراتيجية. قطــاع الصــحة، وٕادارتهــا ورصــدها و  فــي
وتشتمل خطط عمل الطوارئ في المجال البرمجي الخاص بالتصدي للفاشيات واألزمات، علـى المـوظفين المعينـين 

  بعقود مؤقتة واألنشطة القصيرة األجل الالزمة لتنفيذ هذه العمليات الخاصة باالستجابة المنقذة للحياة.
  

  السالمة الغذائية
  

تــدعم اإلمــدادات الغذائيــة المأمونــة االقتصــاد والتجــارة والســياحة فــي البلــدان، وتســهم فــي األمــن الغــذائي والتغــذوي، 
يتســبب الغــذاء غيــر المــأمون فــي العديــد مــن األمــراض الحــادة التــي تســتمر علــى مــدى و وتحفــز التنميــة المســتدامة. 

، ستنشــر المنظمــة ٢٠١٥اإلســهال وبــين أنــواع الســرطان المختلفــة. وفــي عــام  الحيــاة، والتــي تتــراوح مــا بــين أمــراض
العبء العالمي الُمقدَّر لألمراض المنقولـة باألغذيـة التـي عـادة مـا يوجـد قصـور فـي التبليـغ بشـأنها، مـن أجـل إرشـاد 

  عمليات صنع القرار وتحديد أولويات العمل في مجال الصحة العمومية على نحو أفضل.
  

بـادئ الكشـف عـن المخـاطر الصـحية واألحـداث المرضـية وتقييمهـا والوقايـة منهـا وٕادارتهـا، علـى السـالمة وتنطبق م
الغذائية أيضًا. ويتمثل جانب رئيسي من جوانب الوقاية في مجال السالمة الغذائية في وضـع التوصـيات والمعـايير 

خيــارات إدارة المخــاطر  يقــوم علــى أســاسأهــب المتســقة دوليــًا، باالســتناد إلــى تقيــيم ســليم للمخــاطر. وكــذلك فــإن الت
السلسـلة الغذائيـة بأكملهـا. وستسترشـد المنظمـة فـي دعمهـا  علـى مـدىالمسندة بالبيِّنات لمكافحـة المخـاطر الرئيسـية 

المقــدم إلــى بنــاء القــدرات بتقــدير احتياجــات البلــدان، وستســتفيد علــى النحــو األمثــل مــن الشــبكات الدوليــة. وسيســتمر 
لمســتقبل فــي إيــالء عنايــة خاصــة للتعــاون المتعــدد القطاعــات بــين قطاعــات الزراعــة والصــحة الحيوانيــة العمــل فــي ا

  والصحة العمومية.
  

، ستواصـــل األمانـــة تعزيـــز القواعـــد والمعـــايير والتوصـــيات الدوليـــة، مـــن خـــالل هيئـــة ٢٠١٧-٢٠١٦وفـــي الثنائيـــة 
بـدور األمانـة للشـبكة الدوليـة للسـلطات المسـؤولة عـن الدستور الغذائي، مع تعزيز مشـاركة الـدول األعضـاء؛ وتقـوم 

وفاشـيات األمـراض المنقولـة  سـالمة األغذيـةسالمة األغذية لضـمان االسـتجابة الدوليـة السـريعة لمقتضـيات طـوارئ 
باألغذيــة؛ وتعقــد اجتماعــات الخبــراء الدوليــة إلجــراء تقــديرات المخــاطر المتعلقــة بالمخــاطر الغذائيــة ذات األولويــة؛ 
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لتعــاون لوتقــدم الــدعم التقنــي إلــى البلــدان لبنــاء ُنظــم الســالمة الغذائيــة القائمــة علــى المخــاطر؛ وتقــوم بــدور األمانــة 
الثالثي لمنظمة األغذية والزراعة/ المنظمة العالمية لصحة الحيوان/ منظمة الصحة العالميـة مـع قطاعـات الزراعـة 

األمـــراض الحيوانيـــة المنشـــأ المســـتجدَّة المتعلقـــة باألغذيـــة والصـــحة الحيوانيـــة وصـــحة اإلنســـان، بمـــا فـــي ذلـــك رصـــد 
  ، وتقدير المخاطر المرتبطة بها.مضادات الميكروبات وجوانب السالمة الغذائية في مقاومة 

  
  استئصال شلل األطفال

  
 ، اعتمدت جمعية الصحة العالمية السادسـة والسـتون الخطـة االسـتراتيجية للقضـاء علـى شـلل٢٠١٣في أيار/ مايو 

، التـــي تهـــدف إلـــى القضـــاء علـــى مـــرض شـــلل األطفـــال ٢٠١٨-٢٠١٣األطفـــال والشـــوط األخيـــر مـــن استئصـــاله 
ـــل يتنـــاول وقـــف ســـريان فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري والســـحب التـــدريجي لســـالالت  عـــن طريـــق برنـــامج عمـــل معجَّ

نتشــار الــدولي لشــلل فيــروس شــلل األطفــال المســتخدمة فــي اللقــاح الفمــوي. وبعــد ذلــك بــاثني عشــر شــهرًا، أدى اال
األطفـال مـن عــدد مـن المنــاطق التـي التـزال موبــوءة بـالمرض إلــى ثالثـة منـاطق وبائيــة رئيسـية، إلــى إعـالن المــديرة 

  وٕاصدارها لتوصيات مؤقتة لوقف انتشار المرض.  اً دولي اً قلق تثيرة عن طارئة صحية عمومية العام
  

ط الستئصال شلل األطفال، تقـدم األمانـة التنسـيق العـام لعمليـة تخطـيوفي سياق الشراكة الخاصة بالمبادرة العالمية 
ها ورصدها، وتعمل على الصعيد العالمي وعلى صعيد األهداف الرئيسـية األربعـة نفيذاستراتيجيات شلل األطفال وت

للخطــة االســتراتيجية الستئصــال شــلل األطفــال والشــوط األخيــر مــن استئصــاله، وهــي: الكشــف عــن ســريان فيــروس 
شــلل األطفــال البــري ووقفــه؛ وتعزيــز ُنظــم التمنيــع الروتينيــة، واعتمــاد لقــاح فيــروس شــلل األطفــال المعطــل، وســحب 

؛ واإلشــهاد علــى استئصــال المــرض واحتــواء فيروســات شــلل األطفــال الحيــة اللقــاح الفمــوي المضــاد لشــلل األطفــال
ة تقديم الدعم التقني الميداني الواسع النطاق إلـى المتبقية؛ والتخطيط لموروث شلل األطفال وتنفيذه. وتواصل األمان

موظــف منتشــرين فــي المنــاطق الجغرافيــة ذات األولويــة مــن أجــل تعزيــز  ٧٠٠٠الــدول األعضــاء مــن خــالل زهــاء 
الترصـــد وتيســـير األنشـــطة الراميـــة إلـــى وقـــف الســـريان المتبقـــي لفيروســـات شـــلل األطفـــال البريـــة و/ أو الفيروســـات 

اللقاحات. وتشمل هذه األنشطة إدارة الترصد العالمي لحاالت الشلل الرخو الحاد، والقدرة علـى  السارية المشتقة من
االســتجابة للفاشــيات، والترصــد البيئــي لفيروســات شــلل األطفــال، والشــبكة العالميــة لمختبــرات شــلل األطفــال. وتقــدم 

مــن اللقــاح الفمــوي لشــلل األطفــال  ٢األمانــة اإلرشــادات وتنســق كامــل برنــامج العمــل إلتاحــة ســحب مكــون الــنمط 
علـى  ٢العالم خالل هذه الفترة، بما في ذلك تنفيذ األنشطة الخاصة باحتواء فيروسات شلل األطفال من الـنمط  من

، تنفذ ٢٠١٨صعيد العالم. وتمشيًا مع هدف اإلشهاد على خلو جميع أقاليم المنظمة من شلل األطفال بحلول عام 
 ،لمــوروث العــالمي مــن أجــل تعمــيم جميــع الوظــائف الرئيســية الطويلــة األجــل للبرنــامجالمنظمــة خطــة العمــل بشــأن ا

الخاصــة بانتقــال جميــع األصــول ذات الصــلة إلــى البــرامج الصــحية ذات األولويــة عنــد اســتكمال المبــادرة العالميــة 
  الستئصال شلل األطفال.

  
  التصدي للفاشيات واألزمات

  
علـى الصــعيد العــالمي واإلقليمــي والـوطني، تضــطلع المنظمــة بــدور تشــغيلي حاسـم األهميــة فــي االســتجابة للطــوارئ 

  والكوارث الحادة والممتدة الناجمة عن أي خطر تقع عواقبه على الصحة العمومية. 
  

 ،نظمـــة وشـــركائهاوالطـــوارئ الحـــادة ال يمكـــن التنبـــؤ بهـــا وتســـتدعي اســـتجابة عاجلـــة وأحيانـــًا ضـــخمة مـــن جانـــب الم
ــًا لحجــم الطارئــة ومــدى إلحاحهــا وســياقها  مــن أجــل الوفــاء باالحتياجــات الصــحية للفئــات الســكانية المتضــررة. ووفق

ومدى تعقيدها، ستحدد المنظمة المتطلبات الخاصة بكل مسـتوى مـن مسـتويات المنظمـة فـي االسـتجابًة لمقتضـيات 
  طارئة معينة. 
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ئ الممتـــدة تـــدخالت منقـــذة للحيـــاة علـــى النحـــو الموضـــح فـــي العنصـــر الخـــاص وتنفـــذ المنظمـــة فـــي حـــاالت الطـــوار 
عملهـــا األساســـي بشـــأن وضـــع خطـــة اســـتجابة مجموعـــة  نالســـتجابة االســـتراتيجية، فضـــًال عـــبالصـــحة مـــن خطـــة ا

  الصحة/ قطاع الصحة ورصدها والتبليغ بشأنها. 
  

ارئ إلى التعافي منها، تنفذ المنظمة المشـروعات لطو مقتضيات اوعند مرور البلدان بمرحلة االنتقال من االستجابة ل
الخاصة بمراحل التعافي المبكرة لتكون بمثابة جسر موصل إلى التعاون الطويـل األجـل مـع الـدول األعضـاء بشـأن 

  تعزيز الُنظم الصحية.
  

  والشركاء اآلخريناألخرى الروابط مع البرامج 
  

مل األخرى. وُتعد القـدرات المطلوبـة مـن الـدول األعضـاء فـي حـاالت ترتبط هذه الفئة ارتباطًا وثيقًا بجميع فئات الع
)، والقدرات األساسية األخرى ٢٠٠٥الطوارئ الصحية، بما في ذلك تلك التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية (

لُنظم بــا ٥المتعلقــة بأخطــار محــددة، مــن بــين العناصــر األساســية للــُنظم والخــدمات الصــحية. وتكتســي روابــط الفئــة 
الصــحية أهميــة قصــوى، والســيما فــي البلــدان التــي تتعــافى مــن حــاالت الطــوارئ الحــادة والممتــدة. وتــرتبط هــذه الفئــة 

ــًا ١بــروابط قويــة مــع الفئــة  ، فيمــا يتعلــق بالحــد مــن عــبء األمــراض الســارية، التــي يمثــل ترصــدها ومكافحتهــا جانب
) وفـــي ســـياق الطـــوارئ اإلنســـانية ٢٠٠٥حية الدوليـــة (رئيســـيًا مـــن جوانـــب مســـؤولية المنظمـــة بموجـــب اللـــوائح الصـــ

في ذلك تقديم إرشادات الخبراء بشأن التدبير العالجي لاللتهاب الرئوي، وأمـراض اإلسـهال، والمالريـا، والسـل،  (بما
، والـذي ٤و ٣و ٢كما أن العمل الخاص بالفئات اعي البشري في مثل هذه الظروف). والعدوى بفيروس العوز المن

بالتـــدبير العالجـــي لألمـــراض غيـــر الســـارية واإلصـــابات والصـــحة النفســـية والصـــحة البيئيـــة والتغذيـــة وصـــحة يتعلـــق 
  . ٥األمهات والصحة اإلنجابية، يلعب أيضًا دورًا مهمًا في عمل المنظمة في إطار الفئة 

  
وقـد ُوضـع تخطـيط . مقاومـة مضـادات الميكروبـاتوهناك روابط ملموسة ُوضعت لتنفيذ خطة العمل العالمية بشأن 

 ٥ات الصـــلة فـــي إطـــار الفئـــة زنتهـــا ليشـــمل المنظمـــة بأكملهـــا فـــي العديـــد مـــن مجـــاالت البـــرامج ذخطـــة العمـــل وميّ 
  . ٥. وتقع مسؤولية الحفاظ على هذه الروابط وٕادارة خطة العمل ورصدها والتبليغ بشأنها ضمن الفئة هاوخارج

  
وستســتخدم األمانــة أيضــًا الشــراكات الخارجيــة لتقــديم الــدعم إلــى البلــدان مــن أجــل تعزيــز قــدراتها األساســية الخاصــة 

منظمـــات األخـــرى فـــي منظومـــة األمـــم المتحـــدة، البالصـــحة فـــي حـــاالت الطـــوارئ. وســـتعزز المنظمـــة تفاعلهـــا مـــع 
جــال القضــايا مثــل الــتخلص مــن المــواد الكيميائيــة واإلقليميــة، الناشــطة فــي م والثنائيــة والوكــاالت المتعــددة األطــراف

الخطــرة، واإلشــعاع المــؤين وغيــر المــؤين، وســالمة الميــاه والســالمة الغذائيــة، والحقــوق الصــحية، ورعايــة المصــابين 
بالصدمة، والدعم النفسي االجتماعي. وستواصل المنظمة دورها كشريك رائـد فـي المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل 

ن أجــــل ضــــمان تحقيــــق أهــــداف الخطــــة االســــتراتيجية للقضــــاء علــــى شــــلل األطفــــال والشــــوط األخيــــر األطفــــال مــــ
  ، وتنفيذ استراتيجية الشوط األخير.٢٠١٨-٢٠١٣استئصاله  من
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  القدرات في مجالي اإلنذار واالستجابة
  )٢٠٠٥: الوفاء بجميع االلتزامات التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية (١-٥الحصيلة 

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة

عـــدد البلــــدان التــــي اســــتوفت القــــدرات األساســــية التــــي تــــنص عليهــــا اللــــوائح 
  ) وتحافظ عليها٢٠٠٥الصحية الدولية (

٨٠  
)٢٠١٣(  

١٩٥  
)٢٠١٦(  

التدريب ) على الصعيد الُقطري وتقدم ٢٠٠٥: سترصد المنظمة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (١-١-٥الُمخرج 
  والمشورة إلى الدول األعضاء بشأن مواصلة تنمية القدرات المطلوبة بموجب هذه اللوائح واستخدامها

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عـــدد البلـــدان التـــي تلقـــت الـــدعم واســـتوفت القـــدرات األساســـية التـــي تـــنص 

  الثنائية) وحافظت عليها خالل ٢٠٠٥عليها اللوائح الصحية الدولية (
مـــن المقـــرر وضـــعها فـــي صـــيغتها النهائيـــة 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

) ٢٠٠٥دعـــم مواصـــلة تطـــوير الخطـــة الوطنيـــة وتطبيقهـــا مـــن أجـــل تنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (  •
  الثنائيةالبلدان، ودعم البلدان في الحفاظ على قدراتها طوال  في

تيســـير الحـــوار الـــوطني المشـــترك بـــين مختلـــف التخصصـــات والســـيما فيمـــا يتعلـــق بصـــحة الحيـــوان،   •
  ، ونقاط الدخولوالسالمة الكيمائية والسالمة اإلشعاعية النوويةوالغذاء، 

التنسيق مع مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية السـتعراض المعلومـات الوطنيـة   •
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ( بشأنحليلها واستخدامها، وضمان التبليغ الكافي وت

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

) في اإلقليم وتنفيذ االستراتيجيات الراميـة إلـى دعـم ٢٠٠٥رصد عملية تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  •
  الُقطريتعزيز القدرات الخاصة باللوائح على الصعيد 

  وضع و/ أو تكييف األدوات والمبادئ التوجيهية والمواد التدريبية اإلقليمية ودون اإلقليمية  •

لدعوة وٕاذكاء الوعي وتعزيز االلتزام بشأن القدرات األساسـية الخاصـة بشأن االمبادئ التوجيهية وضع   •
  )٢٠٠٥باللوائح الصحية الدولية (

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

  محددةيير والمبادئ التوجيهية لتنمية قدرات صياغة السياسات والقواعد والمعا  •

تــوفير الــدعوة بشــأن شــؤون الصــحة العالميــة المتعلقــة بمتطلبــات القــدرات األساســية التــي تــنص عليهــا   •
) وعقـد اجتماعـات الشـركاء التقنيـين الـدوليين لتيسـير الحـوار العـالمي ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدوليـة (

شـــامل لمختلـــف القطاعـــات والتخصصـــات حـــول الموضـــوعات المتعلقـــة بصـــحة الحيـــوان، والغـــذاء، ال
  اإلشعاعية النووية، ونقاط الدخولالسالمة والسالمة الكيميائية و 
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تنسـيق عمليـة رصــد عالميـة، واسـتخدام مؤشــرات الحصـائل واألداء والتبليـغ، ونشــر تقريـر عـالمي عــن   •
  )٢٠٠٥لية (حالة تنفيذ اللوائح الصحية الدو 

  
: تتمتـــع المنظمـــة بالقـــدرة الدائمـــة علـــى تقـــديم اإلرشـــادات، وٕاجـــراء تقـــدير المخـــاطر، وٕادارة ٢-١-٥الُمخـــرج 

المعلومــات واالســتجابة والتواصــل، علــى نحــو قــائم علــى البيِّنــات ومناســب التوقيــت، فــي جميــع طــوارئ الصــحة 
  تثير قلقًا دولياً العمومية الحادة التي قد 

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

التــــي أتيحــــت  تثيــــر قلقــــًا دوليــــاً عــــدد الطــــوارئ الصــــحية العموميــــة التــــي 
هـــا لمراكـــز االتصــــال الوطنيـــة المعنيـــة بـــاللوائح الصــــحية عنالمعلومـــات 

  ساعة من استكمال تقدير المخاطر ٤٨الدولية في اإلقليم خالل 

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  نسخة جمعية الصحة العالميةإلدراجها في 

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

جميــع أحــداث فــي المنظمــة للترصــد وتقــدير المخــاطر  علــى صــعيد ةموحــدوٕاجــراءات اســتخدام نظــام   •
  قلقًا دولياً  تم تحديدها وتثيرالصحة العمومية التي 

وٕاجـــراء تقـــدير المخـــاطر قـــدرات المنظمـــة أو ضـــمان وجـــود آليـــات إلدارة المعلومـــات  تطـــوير وصـــون  •
  تثير قلقًا دولياً على النحو المالئم، فيما يتعلق بأحداث الصحة العمومية التي قد  عنهاوالتبليغ 

تحديـــد المؤسســـات الوطنيـــة التـــي يمكنهـــا االنضـــمام إلـــى الشـــبكة العالميـــة لإلنـــذار بحـــدوث الفاشـــيات   •
الشـبكة فـي اإلنـذار  األعضـاء فـيالفـرص لكـي تسـاهم المؤسسـات الوطنيـة إتاحة اجهتها، وتيسير ومو 

  قلقًا دولياً  تثيرالتي  لألحداث الصحية العموميةواالستجابة 
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
اســـتخدام نظـــام موحـــد علـــى صـــعيد المنظمـــة للترصـــد وتقـــدير المخـــاطر يســـتند إلـــى األحـــداث ويتبـــع   •

التــــي يــــتم تحديــــدها،  تثيــــر قلقــــًا دوليــــاً إجــــراءات موحــــدة فــــي جميــــع أحــــداث الصــــحة العموميــــة التــــي 
  والمساهمة في مواصلة تطوير هذا النظام

ٕادارة و  ،األزمـــات والتبليـــغ عـــن ،لمخـــاطروتقـــدير ا ،ضـــمان وجـــود اآلليـــات الالزمـــة إلدارة المعلومـــات  •
القـــدرة علـــى تلبيـــة االحتياجـــات المفاجئـــة علـــى النحـــو تـــوفير و  ،اللوجيســـتيات والمخزونـــات االحتياطيـــة
  تثير قلقًا دولياً المالئم، فيما يتعلق باألحداث التي قد 

ن أثنـاء أحـداث الصـحة تنسيق االستجابة الدولية وتوفير القدرة على تلبيـة االحتياجـات المفاجئـة للبلـدا  •
  العمومية التي تثير قلقًا دولياً 

دعم مواصلة تطوير الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها، وتكييف هذه الشـبكة علـى   •
النحــو الــذي يــتالءم مــع الخصــائص اإلقليميــة مــن أجــل المســاعدة علــى االســتجابة ألحــداث الصــحة 

  العمومية التي تثير قلقًا دولياً 
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
يســتند إلــى األحــداث ويتبــع لترصــد وتقــدير المخــاطر لالمنظمــة  علــى صــعيدالحفــاظ علــى نظــام موحــد   •

التي يـتم تحديـدها، ومواصـلة  تثير قلقًا دولياً إجراءات موحدة في جميع أحداث الصحة العمومية التي 
  تطوير هذا النظام

دعم المكاتب اإلقليمية لضمان إرساء القدرات أو تحديد آلية لتنسيق االستجابة الدولية وتزويد البلدان   •
  تثير قلقًا دولياً بالقدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة في أحداث الصحة العمومية التي 

مواصـلة تطويرهـا، الحفاظ على أمانة الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشـيات ومواجهتهـا، وضـمان   •
بمــا فــي ذلــك إدارة اجتماعــات اللجنــة التوجيهيــة للشــبكة مــن أجــل تيســير نشــر الخبــراء خــالل أحــداث 

  تثير قلقًا دولياً الصحة العمومية التي 
  

  األمراض التي قد تسبب أوبئة وجوائح
اســتجابة ســريعة، : زيــادة قــدرة البلــدان علــى بنــاء القــدرة علــى الصــمود والتأهــب الكــافي لحشــد ٢-٥الحصــيلة 

  ويمكن التنبؤ بها، وفعالة، لمقتضيات األوبئة والجوائح الكبرى
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة

النســـبة المئويـــة مـــن البلـــدان التـــي لـــديها اســـتراتيجية وطنيـــة تشـــمل 
  الصمود لألوبئة والجوائح الكبرى والتأهب لها القدرة على

٤٠٪  
)٢٠١١(  

٥٠٪  
)٢٠١٥(  

مضـادات عدد البلدان التي لديها خطة عمـل وطنيـة بشـأن مقاومـة 
  الميكروبات

٣٤/١٩٤  
)٢٠١٣(  

٥٦/١٩٤  
)٢٠١٧(  

  
: ستقدم المنظمة المساعدة التقنيـة إلـى الـدول األعضـاء مـن أجـل تعزيـز قـدرتها علـى التأهـب ١-٢-٥الُمخرج 

خاصة على تنفيـذ اإلطـار الخـاص بالتأهـب لمخاطر األوبئة والجوائح واالستجابة لمقتضياتها، مع التركيز بصفة 
  لمواجهة األنفلونزا الجائحة

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

ــــرًا فــــي الكشــــف عــــن فاشــــيات  ــــدمًا كبي ــــي أحــــرزت تق ــــدان الت عــــدد البل
  األنفلونزا ورصدها

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

  دعم البلدان في تنفيذ اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة ورصده  •

إشــــراك البلــــدان فــــي تنفيــــذ الخطــــط الوطنيــــة الخاصــــة بالتأهــــب لألنفلــــونزا والوقايــــة منهــــا ومكافحتهــــا،   •
  والعالميةيتماشى مع السياسات واالستراتيجيات اإلقليمية  بما

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تنفيذ اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة عن طريـق تنسـيق األنشـطة اإلقليميـة ودون   •
  اإلقليمية
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المســاهمة فــي االســتراتيجيات العالميــة الخاصــة بــاألنفلونزا عــن طريــق تكييــف اإلرشــادات كــي تالئــم   •
  ومساندة المكاتب الُقطرية في وضع الخطط الخاصة بالجوائح  السياقات اإلقليمية

وضع الُنظم اإلقليمية المتكاملة لترصد األنفلونزا وتجميع المعلومات وتحليلها وتبادلها من أجـل رصـد   •
  األنشطة الخاصة باألنفلونزا

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي تنســـيق عمليـــة تنفيـــذ اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب   •
  ورصدها

وضــع المعــايير واألدوات ومنصــات تكنولوجيــا المعلومــات والمنهجيــات بشــأن ترصــد األنفلــونزا وتقــدير   •
  تهاالمخاطر وٕادار 

  
  لعالمية : تتمتع المنظمة بالقدرة الدائمة على تقديم إرشادات الخبراء وقيادة الشبكات والُنظم ا٢-٢-٥الُمخرج 

  من أجل توقع األمراض الوبائية والجائحة والوقاية منها ومكافحتها
  

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عـــدد شـــبكات الخبـــراء العالميـــة واإلقليميـــة التـــي تعمـــل بالفعـــل والمتاحـــة 

  للمساهمة في األمن الصحي العالمي
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 

  نسخة جمعية الصحة العالميةإلدراجها في 
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
دعـم البلـدان فــي تنفيـذ المشــاريع وتطبيـق القواعــد والمعـايير مـن أجــل توقـع فاشــيات األمـراض الوبائيــة   •

  والوقاية منها ومكافحتها

  دعم البلدان في إنشاء أو تعزيز ُنظم ترصد األمراض الوبائية ذات األولوية  •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
  دعم عملية وضع وتنفيذ االستراتيجيات اإلقليمية بشأن األمراض الوبائية ذات األولوية  •

مســــاندة المكاتــــب الُقطريــــة فــــي تنفيــــذ أفضــــل الممارســــات فــــي مجــــال الوقايــــة مــــن المخــــاطر الوبائيــــة   •
  لقاحات والعالجومكافحتها، بما في ذلك تقدير المخاطر والتوصيات بشأن ال

  تقديم الدعم التقني إلنشاء وتشغيل ُنظم ترصد األمراض الوبائية ذات األولوية  •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
قيــــادة عمليـــــات وضـــــع االســــتراتيجيات والسياســـــات والقواعـــــد والمعــــايير واإلرشـــــادات العالميـــــة بشـــــأن   •

  واالبتكار في مجال الوقاية واالستجابةاألمراض الوبائية، بما في ذلك برامج البحث 



98 

٢٠١٧- ٢٠١٦مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

وضــــع وتنســــيق اآلليــــات لضــــمان إتاحــــة التــــدخالت المنقــــذة للحيــــاة، بمــــا فــــي ذلــــك إدارة المخزونــــات   •
  االحتياطية العالمية وشبكات الخبراء التقنيين المعنية بالتأهب واالستجابة

مليــة تحديـد المعــايير مــن أجــل رصـد االتجاهــات العالميــة وتحليـل مخــاطر األمــراض الوبائيـة وقيــادة ع  •
  تعزيز ترصد األمراض الوبائية 

دعــم الجهــود المبذولــة الحتــواء األوبئــة مــن خــالل شــبكات الخبــراء، والســيما تحســين التــدبير العالجــي   •
  السريري والوقاية من العدوى ومكافحتها

  
، بمـا ضـادات الميكروبـاتمقاومـة م: ستشرف المنظمة على تنفيذ خطة العمـل العالميـة بشـأن ٣-٢-٥الُمخرج 

  في ذلك الترصد ووضع الخطط الوطنية واإلقليمية
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

ــــديها نظــــام وطنــــي للترصــــد يســــهم فــــي تحديــــد  عــــدد البلــــدان التــــي ل
  مقاومة مضادات الميكروباتاالتجاهات والعبء العالمي ل

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية إلدراجها 
  نسخة جمعية الصحة العالمية في

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

  كأولوية من أولويات الصحة الوطنية مقاومة مضادات الميكروباتالدعوة بشأن مكافحة   •

، بمـا فـي ذلـك وضـع الخطـط وٕانشـاء ُنظـم مقاومـة مضـادات الميكروبـاتدعم العمل الوطني لمكافحة   •
  الترصد

  
  اإلقليمية المستهدفةمنجزات المكاتب 

دعــم وتنســيق مشــاركة الــدول األعضــاء علــى نحــو فعــال فــي خطــط العمــل اإلقليميــة والعالميــة بشــأن   •
  مقاومة مضادات الميكروبات

   مقاومة مضادات الميكروباتمساندة المكاتب الُقطرية في وضع الخطط الوطنية بشأن   •

 مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــاتالبيانـــات عــن رصــد الحالـــة واالتجاهـــات اإلقليميـــة عــن طريـــق تجميـــع   •
  والتحقق منها وتحليلها وبثها واستخدامها

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

ورصـــدها وتنفيـــذها،  مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــاتقيــادة عمليـــة وضـــع خطـــط العمـــل العالميـــة بشــأن   •
  االجتماعات واألفرقة العاملة بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين وعقد

  على صعيد العالم مقاومة مضادات الميكروباتوضع معايير الترصد ورصد حالة واتجاهات   •

مقاومـة مضـادات دعم المكاتب اإلقليمية والُقطرية في وضـع وتنفيـذ الخطـط الوطنيـة واإلقليميـة بشـأن   •
  الميكروبات
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  إدارة مخاطر الطوارئ وٕادارة األزمات
  

  على إدارة مخاطر الصحة العمومية المرتبطة بحاالت الطوارئ: تحظى البلدان بالقدرة ٣-٥الحصيلة 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة

 الالزمــة تحظــى بالحــد األدنــى مــن القــدراتالنســبة المئويــة مــن البلــدان التــي 
  إلدارة مخاطر الصحة العمومية المرتبطة بحاالت الطوارئ

  ٪٨٠  ال ينطبق
)٢٠١٩(  

  
: ســتقدم المنظمــة المســاعدة التقنيــة إلــى الــدول األعضــاء مــن أجــل تنميــة القــدرات األساســية ١-٣-٥الُمخــرج 

  على هذه القدرات الحفاظ، و والنزاعاتالالزمة إلدارة المخاطر الصحية المرتبطة بالكوارث الطبيعية 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

بـع فيها المنظمـة اإلرشـادات واألدوات وتتَّ  عدد البلدان المستهدفة التي تقدم
  حالة التأهب للطوارئ فيما يتعلق بالصحة والمستشفيات المأمونة

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

الطوارئ والكوارث فيما يتعلق بالصـحة، مـن أجـل بنـاء تقديم المساعدة التقنية في مجال إدارة مخاطر   •
  القدرات األساسية الالزمة للتأهب للطوارئ والمستشفيات المأمونة

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تقــديم المســـاعدة التقنيـــة والـــدعوة مـــن أجـــل تحديـــد موضـــع الصـــحة مـــن بـــرامج إدارة مخـــاطر الطـــوارئ   •
القــدرات الالزمــة علــى الصــعيد الُقطــري إلدارة مخــاطر الطــوارئ والكــوارث والكــوارث، ومــن أجــل بنــاء 

  مجال التأهب والمستشفيات المأمونة ذلك فيما يتعلق بالصحة على صعيد اإلقليم، بما في

  تقديم المساعدة التقنية من أجل رصد تنفيذ مبادرة المستشفيات المأمونة على صعيد اإلقليم  •

اســات والمســاعدة التقنيـة فــي مجـال تأهــب قطــاع الصـحة للطــوارئ والكــوارث تقـديم المشــورة بشـأن السي  •
  على صعيد اإلقليم

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

الــدعوة بشــأن الصــحة فــي المناقشــات والقــرارات العالميــة الخاصــة بــإدارة مخــاطر الطــوارئ والكــوارث،   •
  ئ والكوارث فيما يتعلق بالصحةومواءمة النهوج العالمية المتبعة في إدارة مخاطر الطوار 

  الدعوة وٕاسداء المشورة بشأن السياسات الخاصة بتنفيذ مبادرة المستشفيات المأمونة ورصده  •

  الدعوة وٕاسداء المشورة بشأن السياسات الخاصة بتأهب قطاع الصحة للطوارئ والكوارث  •
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لمقتضـيات الكـوارث الطبيعيـة والنـزاع، وعلـى : تتمتع المنظمة بالقـدرة الدائمـة علـى االسـتجابة ٢-٣-٥الُمخرج 
  قيادة الشبكات والُنظم العالمية لتحقيق فعالية العمل اإلنساني

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
ــــدان المســــتهدفة التــــي تلبــــي فيهــــا المنظمــــة الحــــد األدنــــى مــــن  عــــدد البل

  متطلبات التأهب
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
  طار االستجابة الطارئة الذي وضعته المنظمةتحقيق االستعداد للتنفيذ الكامل إل  •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
الـذي دعم عملية إضفاء الصبغة المؤسسية على القائمـة المرجعيـة للتأهـب وٕاطـار االسـتجابة الطارئـة   •

، وتقديم المساعدة التقنية من أجل تعزيـز التأهـب علـى الصـعيد الُقطـري لتنفيـذ إطـار وضعته المنظمة
  الذي وضعته المنظمةاالستجابة الطارئة 

صـعيد المنظومـة لتحقيـق فعاليـة العمـل اإلنسـاني مـن خـالل المساهمة في بناء القدرات العالمية على   •
  الشبكات العالمية

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

اإلشـــراف علـــى عمليـــة إضـــفاء الصـــبغة المؤسســـية علـــى القائمـــة المرجعيـــة للتأهـــب وٕاطـــار االســـتجابة   •
التنظيميـــة ذات  ؛ ووضـــع السياســـات واإلجـــراءات واألدوات والقـــدراتالـــذي وضـــعته المنظمـــةالطارئـــة 

  الصلة والحفاظ عليها

العالميــة علــى صــعيد المنظومــة مــن أجــل تحقيــق  القــدراتاالضــطالع بــدور قيــادي فــي مجــال بنــاء   •
  فعالية العمل اإلنساني

  
غ بشـأنها، : ستضع المنظمة خطة استجابة قطاع الصحة فـي الطـوارئ الممتـدة وترصـدها وتبّلـ٣-٣-٥الُمخرج 

ــًا مــن أجــل تحســين تقــديم  اً بوصــفها جــزء مــن خطــة االســتجابة االســتراتيجية المتعــددة القطاعــات األوســع نطاق
  الخدمات الصحية إلى الفئات السكانية المتضررة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عـــــدد البلـــــدان المســـــتهدفة التـــــي تشـــــهد طـــــوارئ إنســـــانية ممتـــــدة والتـــــي 

المتفـــق عليهـــا فيمـــا يتعلـــق بتصـــميم اســـتوفت فيهـــا المنظمـــة المعـــايير 
  البرامج ورصدها والتبليغ بشأنها

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

الصـحة تقديم المساعدة التقنية والتشغيلية لضـمان أداء الوظـائف األساسـية لمجموعـة الصـحة/ قطـاع   •
  (وفقًا للوحدة المرجعية لمجموعة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت) دعمًا للدول األعضاء

  تقديم المساعدة التقنية إلى الدول األعضاء والشركاء من أجل تحسين جودة تقديم الخدمات الصحية  •
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
المكاتـــب الُقطريـــة لضـــمان أداء الوظـــائف األساســـية لمجموعـــة الصـــحة/ تقـــديم المســـاعدة التقنيـــة إلـــى   •

قطاع الصحة (وفقًا للوحـدة المرجعيـة لمجموعـة اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـاالت) دعمـًا للـدول 
  األعضاء

رصــد وتقيــيم أداء قطــاع الصــحة، وتغطيــة الخــدمات الصــحية و/ أو اســتخدامها، وأداء المنظمــة فــي   •
رئ الممتـــــدة واالنتقـــــال والتعـــــافي منهـــــا؛ وتوثيـــــق الـــــدروس المســـــتفادة وتحديـــــد أفضـــــل ظـــــروف الطـــــوا

  الممارسات
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
مواءمة نهـج المنظمـة المتبـع فـي ظـروف الطـوارئ الممتـدة واالنتقـال والتعـافي منهـا عـن طريـق وضـع   •

  التدريبية خيارات السياسات والمعايير واإلرشادات واألدوات والمناهج
  

  السالمة الغذائية
السالمة الغذائيـة المتعلقة بمخاطر ال: جميع البلدان تحظى بالقدر الكافي من التأهب للوقاية من ٤-٥الحصيلة 
  وتخفيفها

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة
السـالمة المتعلقـة بمخـاطر العدد البلدان التي لديها آليات كافية للوقايـة مـن 

  الغذائية وتخفيفها
١١٦/١٩٤  

)٢٠١٣(  
١٣٦/١٩٤  

)٢٠١٥(  

: ستقدم المنظمـة المسـاعدة التقنيـة وتمكـن الـدول األعضـاء مـن مكافحـة المخـاطر والحـد مـن ١-٤-٥الُمخرج 
  عبء األمراض المنقولة باألغذية

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
لـه إطـار قـانوني مالئـم عدد البلدان التـي لـديها نظـام للسـالمة الغذائيـة 

  وهيكل تنفيذي
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

  تيسير التعاون المتعدد القطاعات بين قطاعات الصحة العمومية والصحة الحيوانية والزراعة والبيئة  •

تعزيــز إدارة المخــاطر والتبليــغ عــن مخــاطر األمــراض المنقولــة باألغذيــة واألمــراض دعــم البلــدان فــي   •
  الحيوانية المنشأ على مدى السلسلة المتصلة من المزرعة وحتى مائدة الطعام

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

قليمية المعنية بتنسـيق إرشاد نهج استراتيجي لتعزيز السالمة الغذائية في األقاليم مع إشراك اللجان اإل  •
  الدستور الغذائي 
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تنسيق التعاون اإلقليمي بين قطاعات الزراعة والصحة الحيوانيـة وصـحة اإلنسـان، مـن أجـل التعامـل   •
مقاومـــة مضـــادات مـــع األمـــراض الحيوانيـــة المنشـــأ المتعلقـــة باألغذيـــة وجوانـــب الســـالمة الغذائيـــة فـــي 

  الميكروبات

وٕادارة مخـاطر األمـراض الحيوانيـة  مجـالي سـالمة األغذيـةء القدرات فـي دعم المكاتب الُقطرية في بنا  •
  المنشأ عند اختالط البشر بالحيوانات، بما في ذلك في حاالت الطوارئ

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

الدسـتور دعم البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لتعزيز مشـاركتها فـي هيئـة   •
  الغذائي

التعـــاون بـــين قطاعـــات الزراعـــة والصـــحة الحيوانيـــة وصـــحة اإلنســـان، مـــن أجـــل التعامـــل مـــع  تعزيـــز  •
مقاومـــــة مضـــــادات األمــــراض الحيوانيـــــة المنشـــــأ المتعلقـــــة باألغذيـــــة وجوانــــب الســـــالمة الغذائيـــــة فـــــي 

  الميكروبات

للحفـــاظ علـــى الصـــحة فيمـــا يتعلـــق إعـــداد أدوات التبليـــغ عـــن المخـــاطر والرســـائل الرئيســـية للتـــرويج   •
  بمخاطر الصحة العمومية المنقولة باألغذية

لتعامــل مــع أحــداث الســالمة الغذائيــة مــن خــالل الشــبكة الدوليــة للســلطات قــدرة البلــدان علــى اتحســين   •
  )٢٠٠٥المسؤولة عن سالمة األغذية، بموجب االلتزامات التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية (

لدان في بناء قدرتها على إنشاء ُنظـم السـالمة الغذائيـة القائمـة علـى المخـاطر وتحليـل وتأويـل دعم الب  •
  البيانات المتعلقة بمخاطر محددة تقع على طول السلسلة الغذائية

  
علمية ومنصة عالمية لتبادل المعلومات، من أجـل إدارة : توفر المنظمة معايير دولية ومشورة ٢-٤-٥الُمخرج 

  نقولة باألغذية، وتتولى التنسيق لإلمساك بزمام التعاون على صعيد قطاعات متعددةالمخاطر الم
  

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عدد البلدان التي لديها آلية للتعاون المتعدد القطاعات للحد من مخـاطر 

  الصحة العمومية المنقولة باألغذية
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
  تعزيز عمل هيئة الدستور الغذائي على الصعيد الوطني  •

  تيسير مشاركة مراكز االتصال المعنية بالشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سالمة األغذية  •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
  عمل هيئة الدستور الغذائي على الصعيد اإلقليميتعزيز   •

وضــع و/ أو تنفيــذ النهــوج اإلقليميــة لتحســين وتعزيــز الشــبكة الدوليــة للســلطات المســؤولة عــن ســالمة   •
  األغذية



103 

٢٠١٧- ٢٠١٦مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

تيسير جمع وتحليل وتأويل البيانات اإلقليميـة علـى نحـو منهجـي لالسترشـاد بهـا فـي تحليـل المخـاطر   •
  السياساتودعم القرار بشأن 

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

  وضع القواعد والمعايير والتوصيات الدولية وصياغتها من خالل هيئة الدستور الغذائي  •

القيــام بــدور األمانــة للشــبكة الدوليــة للســلطات المســؤولة عــن ســالمة األغذيــة لضــمان اســتجابة دوليــة   •
  شيات األمراض المنقولة باألغذيةسريعة للطوارئ المتعلقة بالسالمة الغذائية وفا

  عقد اجتماعات الخبراء الدولية إلجراء تقديرات المخاطر المتعلقة باألخطار الغذائية ذات األولوية  •

القيــام بــدور األمانــة للتعــاون الثالثــي لمنظمــة األغذيــة والزراعــة/ والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان/   •
اعة والصحة الحيوانية وصحة اإلنسان، بما في ذلك رصد ومنظمة الصحة العالمية مع قطاعات الزر 

وتقدير مخاطر األمراض الحيوانية المنشـأ المسـتجدَّة المتعلقـة باألغذيـة وجوانـب السـالمة الغذائيـة فـي 
  ، على صعيد قطاعات متعددةمقاومة مضادات الميكروبات

  
  استئصال شلل األطفال

  
: عدم وجود أي حاالت شلل ناتج عن فيروس شلل األطفـال البـري أو فيـروس شـلل األطفـال مـن ٥-٥الحصيلة 

  المشتق من اللقاحات على الصعيد العالمي ٢النمط 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة

عدد البلدان التي أبلغت عن حاالت الشلل الناتج عن فيروس شلل األطفـال 
المشـــتق مـــن اللقاحـــات فـــي  ٢البـــري أو فيـــروس شـــلل األطفـــال مـــن الـــنمط 

  األشهر االثني عشر الماضية

٨  
)٢٠١٢(  

  صفر
)٢٠١٩(  

السـكان لتبلـغ العتبـة : ستقدم المنظمة المساعدة التقنية من أجل تعزيز الترصد وزيادة مناعة ١-٥-٥الُمخرج 
  الالزمة لوقف سريان شلل األطفال في المناطق المتضررة والمعرضة للمخاطر

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عــدد البلـــدان الموبـــوءة بشــلل األطفـــال والشـــديدة التعــرض لمخـــاطره التـــي 

  تلقت الدعم لتنفيذ حمالت التطعيم ضد شلل األطفال والترصد
وضعها في صيغتها النهائية من المقرر 

  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
تقــديم الــدعم المباشــر داخــل البلــدان لتنفيــذ حمــالت التطعــيم ضــد شــلل األطفــال والترصــد فــي جميــع   •

البلــــدان التــــي تتعــــرض لفاشــــيات شــــلل األطفــــال والبلــــدان المتضــــررة منــــه والبلــــدان الشــــديدة التعــــرض 
  لمخاطره

إعداد تقارير أسبوعية عن البيانات القائمة علـى حـاالت الشـلل الرخـو الحـاد، وحـاالت شـلل األطفـال،   •
  باللقاح الفموي المضاد لشلل األطفالواألنشطة اإلضافية الخاصة 
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
في مناعة السـكان وحساسـية إعداد تقارير تقدير المخاطر اإلقليمية الفصلية لتحديد ومعالجة الثغرات   •

  ترصد فيروس شلل األطفال

تجميع التقارير الُقطرية في شكل نشرات إقليمية أسبوعية وشهرية وتوفير التحاليل والتعليقات الصادرة   •
  عن بلدان محددة

  دعم االستجابة لفاشيات شلل األطفال واستعراضات نتائج الترصد وتقييمات البرامج  •
  

  الرئيسي المستهدفةمنجزات المقر 
وضــع خطــط العمــل التشــغيلية وتحــديثها كــل ســتة أشــهر بالتعــاون مــع المكاتــب اإلقليميــة، فيمــا يتعلــق   •

بالمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال، ودمج التقارير اإلقليمية في شكل نشرات عالمية أسـبوعية 
  وشهرية

نــاطق التــي تحتــاج إلــى أنشــطة تمنيــع إضــافية، تنســيق إجــراء تقــدير المخــاطر العــالمي فصــليًا فــي الم  •
  لالسترشاد به في إعادة تخصيص الموارد المالية والبشرية

  
فـي جميـع بـرامج التمنيـع  ٢مـن الـنمط  اللقـاح الفمـوي المضـاد لشـلل األطفـال: وقف استخدام ٢-٥-٥الُمخرج 

  الروتيني في العالم
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

ــــدان التــــي توقــــف فيهــــا اســــتخدام  اللقــــاح الفمــــوي المضــــاد لشــــلل عــــدد البل
  في التمنيع الروتيني ٢من النمط  األطفال

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

بالكامـل واعتمـاد لقـاح شـلل  ٢من النمط  األطفالاللقاح الفموي المضاد لشلل دعم البلدان في سحب   •
  األطفال المعطل في التمنيع الروتيني

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

بـالتزامن مـع اعتمـاد لقـاح شـلل  ٢مـن الـنمط  اللقاح الفموي المضـاد لشـلل األطفـالدعم عملية سحب   •
  األطفال المعطل

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وتخفيـف المخـاطر المرتبطـة  ٢مـن الـنمط  اللقاح الفمـوي المضـاد لشـلل األطفـالسيق عملية سحب تن  •  
بوقـــف اســـتخدامه علـــى صـــعيد العـــالم، بالتشـــاور مـــع فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــي 

  بالتمنيع
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احــات شــلل الثنــائي التكــافؤ وخيــارات لق اللقــاح الفمــوي المضــاد لشــلل األطفــالتيســر عمليــة تــرخيص   •
اللقـاح الفمـوي المضـاد األطفال المعطل الميسورة التكلفـة، وتـوافر الكـم الكـافي منهـا، مـن أجـل سـحب 

  ٢من النمط لشلل األطفال 

شــلل األطفــال الطويلــة األجــل، بمــا فــي ذلــك احتــواء مخــاطر : إرســاء العمليــات الخاصــة بــإدارة ٣-٥-٥الُمخــرج 
  على استئصال شلل األطفال على الصعيد العالميفيروسات شلل األطفال الباقية، واإلشهاد 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
تنفيـــذًا كـــامًال  ٢تنفيـــذ مرحلـــة احتـــواء فيـــروس شـــلل األطفـــال مـــن الـــنمط 

  ٢٠١٧والتحقق منها بحلول نهاية عام 
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

  ٢دعم البلدان في تنفيذ مرحلة احتواء فيروس شلل األطفال من النمط   •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
  ٢ضمان تنفيذ مرحلة احتواء فيروس شلل األطفال من النمط   •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
العمــل العالميــة بشــأن االحتــواء، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات التشــغيلية تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة وخطــة   •

الموحــدة للشــبكة العالميـــة للمختبــرات المختصـــة بشــلل األطفـــال؛ ووضــع بروتوكـــوالت المرحلــة التاليـــة 
  لسحب اللقاح الفموي لشلل األطفال

  
ضـعها موضـع التنفيـذ : وضع الصيغة النهائية لخطة العمل الخاصة بموروث شـلل األطفـال وو ٤-٥-٥الُمخرج 

  على الصعيد العالمي
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

وضـــع الصـــيغة النهائيـــة لخطــــة العمـــل الخاصـــة بمـــوروث شــــلل 
  األطفال ووضعها موضع التنفيذ في جميع األقاليم

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  المكاتب الُقطرية المستهدفةمنجزات 

  دعم البلدان في وضع الخطط الوطنية الخاصة بموروث شلل األطفال  •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
  دعم عملية وضع الخطط في جميع األقاليم  •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
  تعميم وظائف مكافحة شلل األطفال األساسية الطويلة األجل  •

  األصول لدعم األولويات الصحية األخرى نقل  •
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  التصدي للفاشيات واألزمات
: جميع البلدان تستجيب اسـتجابة كافيـة لمقتضـيات المخـاطر والطـوارئ التـي تـؤثر علـى الصـحة ٦-٥الحصيلة 
  العمومية

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة
النسبة المئوية من البلدان التي أبدت اسـتجابة كافيـة لحالـة طـوارئ للتصـدي 
ألي خطـــر بعـــد إجـــراء تقيـــيم مبـــدئي منســـق ووضـــع خطـــة اســـتجابة خـــالل 

  الطوارئخمسة أيام من بدء حالة 

  ٪١٠٠  ال ينطبق

التــي ال يــتم  : ســتنفذ المنظمــة إطــار االســتجابة الطارئــة فـي حــاالت الطــوارئ والكــوارث الحــادة/١-٦-٥الُمخـرج 
  التنبؤ بها والتي تقع عواقبها على الصحة العمومية

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
آثـــار  النســـبة المئويـــة مـــن حـــاالت الطـــوارئ الناشـــئة عـــن أي مخـــاطر ذات

التـــي نفِّـــذ فيهـــا إطـــار االســـتجابة الطارئـــة  مترتبـــة علـــى الصـــحة العموميـــة
    ةبما في ذلك أي مخاطر وبائية مستجدَّ  ،للمنظمة بالكامل

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

إنشــاء فريــق ُقطــري لالســتجابة للطــوارئ وقيــادة قطــاع الصــحة والتنســيق مــن أجــل وضــع اســتراتيجية   •
  الصحة وتمويلهما ورصدهماوخطة عمل استجابة قطاع 

التعاون مع الشركاء في إعـداد التقـارير عـن حالـة قطـاع الصـحة وٕاتاحتهـا علـى نطـاق واسـع؛ وتـوفير   •
  المعلومات المحدَّثة عن اإلجراءات المتخذة والجهة التي اتخذتها وأين اُتخذت ومتى 

اء وتقــديم المســاعدة التقنيــة تنفيــذ اســتراتيجية وخطــة عمــل اســتجابة قطــاع الصــحة بالتعــاون مــع الشــرك  •
ــقةالدوليــة ال حســب االقتضــاء، بمــا فــي ذلــك تكييــف ُنظــم الترصــد واإلنــذار المبكــر  متخصِّصــةوال منسَّ
  وتعزيزها

تقـــديم الــــدعم اإلداري لضــــمان إنشــــاء الفريــــق الُقطــــري لالســـتجابة للطــــوارئ، بمــــا فــــي ذلــــك الخــــدمات   •
  المتعلقة باإلدارة والموارد البشرية وٕادارة المنح واللوجيستيات

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

اســتراتيجية وخطــة ضــمان إنشــاء ووصــول األفرقــة الُقطريــة لالســتجابة للطــوارئ، ودعــم عمليــة وضــع   •
إنشــاء  ٣و ٢عمــل اســتجابة قطــاع الصــحة وتمويلهمــا ورصــدهما؛ وفــي حــاالت الطــوارئ مــن الدرجــة 

  فريق الدعم في الطوارئ
  إنشاء آليات لبث المعلومات، وتنفيذ تدابير مراقبة جودة التقارير الخاصة بحالة قطاع الصحة   •
ــقةتقــديم المــدخالت التقنيــة ال  • عب اإلقليميــة المعنيــة؛ وفــي حــاالت الطــوارئ مــن ُشــالصــادرة عــن ال منسَّ

  ، تقديم المساعدة التقنية المباشرة من خالل فريق الدعم في الطوارئ٣و ٢الدرجة 
تقـــديم الـــدعم اإلداري والتمويـــل واألفرقـــة المعنيـــة باالحتياجـــات المفاجئـــة لضـــمان إنشـــاء فريـــق ُقطـــري   •

اإلقليمية حيثما تنشأ الحاجة إليهـا، وتنسـيق عمليـة  لالستجابة للطوارئ، ونشر المخزونات االحتياطية
  تمويل الطوارئ ةوٕادار  تعبئة
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
فـي حـاالت الطـوارئ حسـب االقتضـاء،  ،توفير المزيد من الخبراء للفريق اإلقليمي للـدعم فـي الطـوارئ  •

بمـــا فـــي ذلـــك جمـــع األمـــوال ؛ ورصـــد االســـتجابة والـــدعم علـــى الصـــعيد العـــالمي، ٣و ٢مـــن الدرجـــة 
  عند اللزوم  ،بالتعاون مع الشركاء العالميين المعنيين

إدارة العالقـــات مـــع جميـــع وســـائل اإلعـــالم وتقـــديم الرســـائل وجلســـات اإلحاطـــة الخارجيـــة فـــي حـــاالت   •
  ؛ وٕانشاء آليات البث العالمية٣الطوارئ من الدرجة 

، تقديم المساعدة التقنية المباشرة ٣و ٢ئ من الدرجة ؛ وفي حاالت الطوار منسَّقةتقديم مدخالت تقنية   •
  من خالل الفريق اإلقليمي للدعم في الطوارئ

تقديم الدعم اإلداري االحتياطي واألفرقة المعنية باالحتياجـات المفاجئـة والتمويـل لضـمان إنشـاء فريـق   •
اإلمــدادات والمعـدات الطبيــة، ُقطـري لالسـتجابة للطــوارئ، ونشـر المخزونــات االحتياطيـة العالميــة مـن 

  عند اللزوم ،وتنسيق عملية تعبئة وٕادارة التمويل للطوارئ
  

: في حاالت الطوارئ والكوارث الممتدة ستنفذ المنظمة أنشطة منقذة للحياة على النحو المحـدد ٢-٦-٥الُمخرج 
  في خطط استجابة قطاع الصحة وفي النداءات

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
النسبة المئوية للبلـدان التـي تشـهد حـاالت طـوارئ وكـوارث ممتـدة، والتـي 
تتناول فيها خطة استجابة قطاع الصحة أولويات الصحة المنقـذة للحيـاة 

  على نحو مالئم

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  المستهدفةمنجزات المكاتب الُقطرية 

وتقـديم المسـاعدة التقنيـة  ،تنفيذ استراتيجية وخطة عمـل اسـتجابة قطـاع الصـحة بالتعـاون مـع الشـركاء  •
ــقةالدوليــة ال حســب االقتضــاء، بمــا فــي ذلــك تكييــف ُنظــم الترصــد واإلنــذار المبكــر  متخصِّصــةوال منسَّ
  وتعزيزها

ة فـي وقتهـا المناسـب، بمـا فـي ذلـك تقـديم تقديم الـدعم اإلداري لضـمان تنفيـذ أنشـطة االسـتجابة الممتـد  •
  الخدمات اإلدارية والخدمات الخاصة بالموارد البشرية وٕادارة المنح واللوجيسيتيات 

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

ــقة ألنشــطة االســتجابة الممتــدةتقــديم المــدخالت التقنيــة ا  • عب اإلقليميــة المعنيــة، الصــادرة عــن الُشــ لمنسَّ
  حسب االقتضاء ،المساعدة التقنية المباشرة من خالل فريق الدعم في الطوارئتقديم و 

تقديم الدعم اإلداري لضمان تنفيذ أنشطة االستجابة الممتدة في وقتها المناسب، وتنسيق عملية تعبئـة   •
  وٕادارة التمويل الخاص بالطوارئ 

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

ــقةمتقــديم المــدخالت التقنيــة ال  • المســاعدة التقنيــة المباشــرة مــن تقــديم ألنشــطة االســتجابة الممتــدة، و  نسَّ
  حسب االقتضاء ،خالل فريق الدعم في الطوارئ
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تقديم الدعم اإلداري االحتياطي لضمان تنفيذ أنشطة االسـتجابة الممتـدة فـي وقتهـا المناسـب، وتنسـيق   •
  االقتضاءعملية تعبئة وٕادارة التمويل الخاص بالطوارئ، حسب 

  
: فــي البلــدان التــي تتعــافى مــن حــاالت الطــوارئ والكــوارث الكبــرى، ســتنفذ المنظمــة األنشــطة ٣-٦-٥الُمخــرج 

  الصحية للتعافي المبكر على النحو المحدد في خطط تعافي قطاع الصحة وفي النداءات
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

حــاالت طــوارئ وكــوارث كبــرى،  النســبة المئويــة للبلــدان التــي تتعــافى مــن
والتـــي تتنـــاول فيهـــا خطـــة تعـــافي قطـــاع الصـــحة أولويـــات الصـــحة فـــي 

  مرحلة التعافي المبكر على نحو مالئم

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

وتقــــديم  ،قطــــاع الصــــحة للمرحلــــة االنتقاليــــة بالتعــــاون مــــع الشــــركاءتنفيــــذ اســــتراتيجية وخطــــة عمــــل •  •
ــقةالمســاعدة التقنيــة الدوليــة ال حســب االقتضــاء، بمــا فــي ذلــك تكييــف ُنظــم الترصــد  متخصِّصــةوال منسَّ
  واإلنذار المبكر وتعزيزها

تقــديم  تقــديم الــدعم اإلداري لضــمان تنفيــذ أنشــطة التعــافي المبكــر فــي وقتهــا المناســب، بمــا فــي ذلــك•  
  الخدمات اإلدارية والخدمات الخاصة بالموارد البشرية وٕادارة المنح واللوجيسيتيات 

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

عب اإلقليمية المعنية لصالح أنشطة التعافي المبكر، الصادرة عن الشُ  منسَّقةتقديم المدخالت التقنية ال  •
  خالل فريق الدعم في الطوارئ حسب االقتضاءالمساعدة التقنية المباشرة من تقديم و 

تقــديم الــدعم اإلداري لضــمان تنفيــذ أنشــطة التعــافي المبكــر فــي وقتهــا المناســب، وتنســيق عمليــة تعبئــة   •
  وٕادارة التمويل الخاص بالطوارئ

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

المسـاعدة التقنيـة المباشـرة مـن خـالل تقـديم ألنشطة التعافي المبكر، و  منسَّقةتقديم المدخالت التقنية ال •
  حسب االقتضاء ،فريق الدعم في الطوارئ

تقــديم الــدعم اإلداري االحتيــاطي لضــمان تنفيــذ أنشــطة التعــافي المبكــر فــي وقتهــا المناســب، وتنســيق   •
  عملية تعبئة وٕادارة التمويل الخاص بالطوارئ، حسب االقتضاء
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  األمريكية) الدوالرات (بماليين البرامج االتومج الرئيسية المكاتب حسب الميزانية

جنوب  األمريكتان  أفريقيا  مجال البرامج
شرق   أوروباشرق آسيا

  المتوسط
غرب المحيط
  المجموع المقر الرئيسي  الهادئ

القدرات في مجالي اإلنذار 
  ١١١,٧  ٤٩,٧  ١٥,١  ٨,٣  ٥,٣  ٦,٩  ٦,٣  ٢٠,١  واالستجابة

األمراض التي قد تسبب 
  ٨٢,١  ٤٣,٢  ٧,٩  ٩,٩  ٤,١  ٦,٥  ٣,٨  ٦,٧  وجوائحأوبئة 

إدارة مخاطر الطوارئ 
  ٩٧,٧  ٢٦,٤  ٤,٠  ٢٧,٢  ٦,٥  ٧,٧  ٣,٢  ٢٢,٧  وٕادارة األزمات
  ٣٢,٨  ١٩,١  ٢,٤  ١,٥  ١,١  ٠,٩  ٢,٩  ٤,٩  السالمة الغذائية
  ٣٢٤,٣  ١٣٨,٤  ٢٩,٤  ٤٦,٩  ١٧,٠  ٢٢,٠  ١٦,٢  ٥٤,٥  المجموع الفرعي

  

جنوب  األمريكتان  أفريقيا  مجال البرامج
شرق   أوروباشرق آسيا

  المتوسط
غرب المحيط
  المجموع المقر الرئيسي  الهادئ

  ٨٩٤,٥  ٢٥٣,٢  ٢,٩  ١٨٠,٣  ٧,٤  ٧٧,٠  ١,٢  ٣٧٢,٣  استئصال شلل األطفال
التصدي للفاشيات 

  ٢٠٤,٥  ١٤,٢  ٤,٩  ١٣٠,٢  ٣,٠  ٥,٢  ٧,٦  ٣٩,٣  واألزمات
  ١ ٠٩٩‚٠  ٢٦٧,٤  ٧,٨  ٣١٠,٥  ١٠,٤  ٨٢,٢  ٨,٨ ٤١١,٦  المجموع الفرعي

  



110 

٢٠١٧- ٢٠١٦مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

  : الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية٦الفئة 
القيــادة التنظيميــة والخــدمات المؤسســية الالزمــة للحفــاظ علــى نزاهــة ُتعنــى هــذه الفئــة باألنشــطة الراميــة إلــى تــوفير 

ـــادة المنظمـــة وتصـــريف شـــؤونها؛ وتتضـــمن هـــذه األنشـــطة مـــا يلـــي:  يـــة أدائهـــا.فعَّالالمنظمـــة و  والتشـــجيع تعزيـــز قي
تحســـين الشـــفافية والمســـاءلة وٕادارة المخـــاطر داخـــل المنظمـــة؛ وتحســـين التخطـــيط االســـتراتيجي وٕادارة المـــوارد  علـــى

  ؛ وتحسين االتصاالت االستراتيجية.الفعالية في اإلدارة والتنظيموالتبليغ؛ وضمان 
 

يــة واتســاقها فــي مجــال الصــحة العالميــة يــة التنظيمفعَّالوستواصــل األمانــة تنفيــذ برنــامج إصــالح المنظمــة، وتعزيــز ال
وبالتـالي تحسـين الـدعم المقـدم إلـى العمـل التقنـي للمنظمــة بهـدف تحسـين الحصـائل الصـحية العالميـة، بمـا يتماشــى 
مـــع أولويـــات الـــدول األعضـــاء واحتياجاتهـــا فـــي مجـــال الصـــحة. وســـيجري التأكيـــد علـــى الـــدمج المســـتدام ألنشـــطة 

نظــور إداري، مــن خــالل نهــج شــامل إلدارة التغييــر يتَّبــع فــي تغييــر المنظمــة. ومــن ماإلصــالح المتعلقــة بهــذه الفئــة 
ه  عمليــة تنفيــذ إطــار المراقبــة والمســاءلة الداخليــة علــى ســبيل المثــال، كأولويــة  التغييــر هــذا الــنهج المتَّبــع فــيســيوجِّ

مكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة. ال وفــي الرئيســيلجميــع المكاتــب، مــن خــالل تعزيــز أنشــطة االمتثــال والمراقبــة فــي المقــر 
  ز هذه الجهود الوظائف التنظيمية واإلدارية على صعيد جميع مستويات المنظمة. زِّ وستع

 
وفضًال عن ذلك، ستهدف المنظمة إلى تحسين عمليات تصريف الشؤون للتشجيع على تبسيط عملية صنع القرار، 

يـــة الشـــراكة فعَّالزيـــادة لاالنتظـــام والتنســـيق علـــى مشـــاركتها مـــع أصـــحاب المصـــلحة والشـــركاء الخـــارجيين  ضـــفيوستُ 
  والتعاون في مجال الصحة العالمية.

 
  القيادة وتصريف الشؤون

 
يـــدعم العمـــل المـــدرج ضـــمن هـــذه الفئـــة زيـــادة االتســـاق فـــي مجـــال الصـــحة العالميـــة. ومـــن أجـــل تحقيـــق ذلـــك يلـــزم 

تستمر في تولي دور القيادة لتمكين العديد من األطراف الفاعلة المختلفـة مـن العمـل علـى تحقيـق  المنظمة أن على
ــ ق لنطــاق واســع مــن برنــامج عمــل مشــترك للصــحة. وممارســًة للــدور القيــادي للمنظمــة، تعمــل المنظمــة بمثابــة منسِّ

ى من أصحاب المصلحة. ويـؤدَّ المفاوضات والمناقشات حول قضايا الصحة العمومية بين الدول األعضاء وغيرها 
هذا الـدور التنظيمـي علـى المسـتوى الُقطـري فيمـا يتعلـق بالتنسـيق بـين الشـركاء فـي مجـال الصـحة؛ وعلـى المسـتوى 
اإلقليمـي فيمــا يتعلـق بالقضــايا العـابرة للحــدود وغيرهـا مــن القضـايا ذات الصــلة بمجموعـات البلــدان أو بـإقليم كامــل؛ 

يمــا يتعلــق بالعــدد المتزايــد مــن القضــايا العالميــة التــي تتطلــب مفاوضــات واتفاقــات وعلــى مســتوى المقــر الرئيســي ف
  حكومية دولية.

 
ز جهــود اإلصــالح المســتمرة تصــريف الشــؤون الصــحية مــن منظــور األجهــزة الرئاســية للمنظمــة والــدور الــذي وســتعزِّ 

صــحة، ودورهــا األوســع نطاقــًا فــي تلعبــه المنظمــة فــي التنســيق والتعــاون مــع األطــراف الفاعلــة األخــرى فــي مجــال ال
سواء. ودور المنظمة في تصريف الشؤون الصحية العالميـة ال يعبَّـر عنـه علـى  تصريف الشؤون الصحية على حدٍ 

مستوى المقـر الرئيسـي فحسـب، بـل يعبَّـر عنـه علـى نحـو متزايـد علـى المسـتويين اإلقليمـي والُقطـري ولـيس فقـط فـي 
مــن  ةواســع طائفــةأثير علــى عمــل القطاعــات األخــرى وعلــى التفاعــل مــع قطــاع الصــحة بــل أيضــًا مــن خــالل التــ

الدوليــــة ئــــات الحكوميــــة أصـــحاب المصــــلحة. وتشــــمل هــــذه الجهــــات كــــل ممــــا يلــــي: وكــــاالت األمــــم المتحــــدة؛ والهي
األخــرى؛ ومنظمــات التكامــل السياســي واالقتصــادي اإلقليميـة؛ والمصــارف اإلنمائيــة وغيرهــا مــن الجهــات والبرلمانيـة 

ًا واســعًا مــن الشــراكات المعنيــة بالصــحة العالميــة، بمــا فــي طيفــالمقدِّمــة للمســاعدة اإلنمائيــة؛ والمؤسســات الخيريــة؛ و 
  غير الدول. ة العالمية؛ واألطراف الفاعلةذلك تلك التي تستضيفها منظمة الصح
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اتسـاق جــداول األعمـال مــع ويهـدف العمـل فــي هـذه الفئــة إلـى تعزيـز اإلشــراف مـن جانــب األجهـزة الرئاسـية، وزيــادة 
والميزانية البرمجية، وتعزيز مواءمة أفضل وروابط أوثق بين اللجان اإلقليمية واألجهـزة الرئاسـية  برنامج العمل العام

  العالمية.
  

يــــة المؤسســــية تعزيــــز دور المنظمــــة فــــي مجــــال القيــــادة واإلشــــراف علــــى جميــــع فعَّالويســــتتبع تحقيــــق المزيــــد مــــن ال
لدور األمانة على المستوى الُقطري على وجه الخصوص، سـيتيح للمنظمـة أن تسـتجيب  فعَّالاء الالمستويات. واألد

إلى احتياجات البلدان وأولوياتها، ودعم السلطات الوطنية في تحديد برنامج العمل الصحي األوسـع نطاقـًا بالتعـاون 
لالزم لهذا العمـل. وتتمثـل إحـدى األولويـات مع الشركاء اآلخرين. وتوفر استراتيجيات التعاون بين البلدان األساس ا

الرئيسية في تعزيز قدرة المنظمة على القيادة الُقطرية عن طريق تأمين المالك الـوظيفي المالئـم وضـمان أنـه يتمتـع 
  بالمهارات والكفاءات المناسبة.

 
  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر

 
ت سلســلة اعُتمــدُتعــد المســاءلة اإلداريــة والشــفافية وٕادارة المخــاطر ضــمن الجوانــب الرئيســية لبرنــامج اإلصــالح. وقــد 

من التدابير خالل الثنائية األخيرة لضمان أن منظمة الصحة العالميـة مؤسسـة خاضـعة للمسـاءلة وقـادرة علـى إدارة 
  المخاطر بكفاءة.

 
ســــاءلة فــــي المنظمــــة. ويســــتتبع عمــــل المنظمــــة بشــــأن تعزيــــز ثقافــــة التقيــــيم وُيعــــد التقيــــيم أحــــد جوانــــب تحســــين الم
، وتيسـير االمتثـال ألفضـل الممارسـات مستويات المنظمة الثالثـةد للتقييم في واستخدامه، توفير إطار مؤسسي موحَّ 

بعـد  حـدة والثالثـينولقواعد ومعايير فريق األمـم المتحـدة المعنـي بـالتقييم. وقـد وافـق المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الوا
وعالوة علـى ذلـك، يتطلـب   ١على سياسة التقييم التي ستتبعها المنظمة. ٢٠١٢/ مايو المائة التي انعقدت في أيار

تعزيـز ثقافـة التقيــيم فـي المنظمـة أن يصــبح التقيـيم جــزءًا ال يتجـزأ مـن التخطــيط التشـغيلي، كمـا يتطلــب وضـع تقيــيم 
ق لوظيفــة نيــة البرمجيــة. وســيجري إضــفاء الصــبغة المؤسســية علــى الــنهج المنسَّــمحكــم ألداء المنظمــة مقارنــة بالميزا

التقيـــــيم وملكيتهـــــا، وتعزيـــــزه علـــــى صـــــعيد مســـــتويات المنظمـــــة مـــــن خـــــالل شـــــبكة التقيـــــيم العالميـــــة التـــــي تأسســـــت 
ُيـــدعَّم بعـــة علـــى صـــعيد المنظمـــة و . وسُييسَّـــر التقيـــيم المســـتقل بمـــا يتماشـــى مـــع سياســـة التقيـــيم المتَّ ٢٠١٣ عـــام فـــي

  باألدوات مثل المبادئ التوجيهية الواضحة بشأن التقييم.
 

لضــمان تطبيــق أعلــى  فــي العمــل ســتمر خــدمات األمانــة الخاصــة بالمراجعــة والمراقبــة الداخليــةتوفضــًال عــن ذلــك س
 معــايير الممارســة فــي مجــال األعمــال (والســيما فيمــا يتعلــق بتضــارب المصــالح واإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة).

بمـــا فـــي ذلـــك وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة ولجنـــة الخبـــراء  -لخـــارجي والهيئـــات الخارجيـــة األخـــرى وســـيدعم المراجـــع ا
المستقلين االستشـارية فـي مجـال المراقبـة (التـي تـوفر الصـلة بـين المراقبـة الداخليـة واألجهـزة الرئاسـية فـي المنظمـة) 

يـــة، أي لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة. وســـيعمل وظيفـــة اإلشـــراف، مـــن خـــالل المجلـــس التنفيـــذي ولجنتـــه الفرع
ز.   المكتب المسؤول عن الشؤون األخالقية عن كثب مع نظام العدالة الداخلي الُمعزَّ

 
وسيلزم بذل المزيد مـن الجهـود لتعزيـز القـدرة اإلداريـة فـي المكاتـب الُقطريـة اسـتجابًة لمالحظـات مراجعـة الحسـابات 

  سات والمسائل الخاصة بجودة البيانات على الصعيد الُقطري.المتعلقة باالمتثال للسيا
 

يــة تــدابير المراقبــة الداخليــة وٕاذكــاء الــوعي بشــأنها، فعَّالوستضــاف هــذه الجهــود إلــى العمــل الحــالي لمواصــلة تحســين 
  األنشطة المتعلقة بالموارد البشرية والسفر والشؤون المالية والمشتريات والعمل البرمجي. في
 

                                                           
  ).١(١٣١م تالمقرر اإلجرائي     ١
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ـــة الخاصـــة بهـــا. ٢٠١٧-٢٠١٦الثنائيـــة وفـــي  ـــة التنفيـــذ الكامـــل ُألطـــر المراقبـــة والمســـاءلة الداخلي ، ســـتحقق األمان
ية العمليات واستخدام المنظمة للموارد، وسيؤدي في نهايـة المطـاف إلـى تحقيـق فعَّالوسيؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة و 

لــــوائح والسياســــات واإلجــــراءات والقــــيم األخالقيــــة، النتــــائج البرمجيــــة للمنظمــــة، مــــن خــــالل تعزيــــز ثقافــــة االمتثــــال ل
  خالل تحديد المخاطر وتطبيق االستراتيجيات لمكافحتها وتخفيفها، على النحو المالئم. ومن

  
وُتعد إدارة المخاطر مجاًال مهمًا من مجاالت التركيـز. فالمنظمـة معرضـة باسـتمرار لمخـاطر مختلفـة، بمـا فـي ذلـك 

عمل المنظمة التقني والمتعلق بالصحة العمومية؛ والتمويل؛ وأنشطة الشراء التي تنفذها  المخاطر المتعلقة بما يلي:
األمانة؛ والُنظم والهياكل الالزمة لعمل المنظمة؛ والسياقات السياسية وسياقات تصريف الشـؤون؛ وسـمعة المنظمـة. 

اإلداري للمنظمـــة. وقـــد وضـــعت  يـــة والشـــمول فـــي صـــميم عمليـــة اإلصـــالحفعَّالوتقـــع إدارة المخـــاطر التـــي تتســـم بال
المنظمة بالفعل إطار إدارة المخاطر الذي يساعد على تصنيف المخاطر وتقـديرها وتحديـد أولوياتهـا ورصـدها علـى 
صعيد المنظمة. أما سـجل المخـاطر علـى صـعيد المنظمـة الـذي يتـألف مـن سـجالت المخـاطر الخاصـة بمسـتويات 

. ويحســن ذلــك قــدرة اإلدارة العليــا للمنظمــة علــى ممارســة صــنع القــرار المنظمــة المختلفــة، فسيســتمر تحديثــه ورصــده
  المستنير والمالئم التوقيت.

 
  التخطيط االستراتيجي وتنسيق الموارد والتبليغ

 
ُيعنى هذا العنصر بالتمويل وبمواءمة الموارد مع أولويات واحتياجات الصحة في الدول األعضاء في إطـار اإلدارة 

ج. ويشــمل التخطــيط االســتراتيجي، والتخطــيط التشــغيلي، وٕادارة الميزانيــة، وتقيــيم األداء، وتعبئــة القائمــة علــى النتــائ
المـــوارد، والتبليـــغ، علـــى جميـــع مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة. ويتمثـــل جانـــب رئيســـي مـــن جوانـــب العمـــل، فـــي عمليـــة 

ل عنـد وضـع الميزانيـة البرمجيـة، التخطيط القويـة مـن القاعـدة إلـى القمـة لتجسـيد احتياجـات البلـدان علـى نحـو أفضـ
علـــى أن يقتـــرن ذلـــك بميزانيـــة برمجيـــة واقعيـــة تســـلط الضـــوء علـــى النتـــائج المقدمـــة فـــي جميـــع مســـتويات المنظمـــة، 

وآليــة للتخصــيص االســتراتيجي لحيــز الميزانيــة علــى صــعيد مســتويات المنظمــة الثالثــة.  ،ة للمشــاريعفعَّالــواإلدارة ال
ت الفئات وشبكات مجاالت البرامج الراسخة أن توفر تنسيق عمليـة التخطـيط علـى هذا الصدد، من شأن شبكا وفي

  الصعيد العالمي واإلشراف عليها ومواءمتها.
 

وسيســـتمر العمـــل مـــن أجـــل ضـــمان التمويـــل الـــذي يمكـــن التنبـــؤ بـــه لـــدعم تنفيـــذ الميزانيـــة البرمجيـــة، مـــع تخصـــيص 
مــن القيــام بــدوره والوفــاء بمســؤولياته والعمــل علــى النحــو ن كــل مســتوى مــن مســتويات المنظمــة التمويــل بحيــث يــتمكَّ 

األمثل. ويتطلب نجاح هذه الجهود التنسيق الجيد للتخطيط وتعبئة الموارد، والتنسيق وٕادارة الموارد بكفـاءة، والرصـد 
  الوثيق لألداء على جميع المستويات.

 
  التنظيم واإلدارة

 
ة وكفـاءة فـي مجــال يـفعَّالالتـي يسـتند إليهـا تنفيـذ عمــل المنظمـة بيغطـي هـذا العنصـر الخـدمات التنظيميـة األساســية 

ودعـــم العمليـــات. وتكفـــل اإلدارة الماليـــة الســـليمة إصـــدار  الشـــؤون الماليـــة والمـــوارد البشـــرية وتكنولوجيـــا المعلومـــات
يـد قيمـة تصاريح النفقات وتسجيلها علـى النحـو الواجـب، ومسـك الـدفاتر المحاسـبية السـليمة، وحمايـة األصـول وتحد

الخصوم تحديدًا دقيقًا، وكذلك دقة ومالءمة توقيت التقارير المالية. ويلزم على المنظمة إنشاء ُنظم تتيح لها أن تُقر 
ثمرت في المنظمة وبما تم تحقيقـه بفضـل بمزيد من الثقة وفي الوقت المالئم بكيفية استخدام جميع الموارد التي استُ 

  هذه االستثمارات.
 

في المنظمـة، سـيولى  التنظيمية واإلداريةى استنتاجات الدراسات الخارجية التي ُأجريت بشأن التكاليف وباالستناد إل
المزيــد مــن االهتمــام للتــدابير الراميــة إلــى تحقيــق المردوديــة العاليــة، بمــا فــي ذلــك وضــع األســس المرجعيــة ونمــاذج 

  ل للتكاليف.التمويل األكثر استدامة التي من شأنها أن تضمن االسترداد الكام
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ـــة  ـــذ اســـتراتيجية المـــوارد البشـــرية أولويـــة فـــي الثنائي . وتمثـــل االســـتراتيجية جـــزءًا ضـــروريًا ٢٠١٧-٢٠١٦وُيعـــد تنفي

اإلصــالح العــام لــإلدارة حيــث يهــدف إلــى ضــمان أن المــالك الــوظيفي يالئــم االحتياجــات علــى جميــع مســتويات  مــن
تاليــــة: (أ) اجتــــذاب المواهــــب؛ (ب) اســــتبقاء المواهــــب ية الالمنظمــــة. وتشــــمل هــــذه االســــتراتيجية العناصــــر الرئيســــ

تهيئة بيئة مواتية. ويضمن ذلك أن المنظمـة لـديها سياسـات وُنظـم خاصـة بـالموارد البشـرية تتـيح لهـا وتنميتها؛ (ج) 
  االستجابة بسرعة للظروف المتغيِّرة والحتياجات الصحة العمومية المتطورة. 

 
د األولـى عم العمليات ضمن الوظـائف التمكينيـة الرئيسـية بالنسـبة إلـى المنظمـة. وتـزوِّ وُتعد تكنولوجيا المعلومات ود

ل الثــاني وبمجموعــة مــن الــُنظم والتطبيقــات المؤسســية، فــي حــين يمثِّــ والشــبكاتللحوســبة  بالبنيــة التحتيــةالمنظمــة 
، وصــيانة الهياكــل األساســية، العمــود الفقــري لعمليــات المنظمــة التــي تتعلــق بتقــديم الــدعم اللوجيســتي، والمشــتريات

  وخدمات األمن المتعلقة بالموظفين وبممتلكات المنظمة.
 

وســتبدأ األمانــة استعراضــًا كــامًال (يشــار إليــه بمســمى "التحــول") لوظــائف نظــام اإلدارة العــالمي لضــمان أن النظــام 
  قادر على دعم االحتياجات المتغيرة للمنظمة وتلبية أولوياتها المتطورة.

 
يولى المزيـــد مـــن العنايـــة لنهـــوج تكنولوجيـــا المعلومـــات االبتكاريـــة فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة. وســـيعمل كمـــا ســـ

المتخصصون في األمانة عن كثب مع البرامج التقنية لتحديد مجاالت وأنشطة الصحة العمومية التي ستستفيد مـن 
  استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات الجديدة.

 
  االتصاالت االستراتيجية

 
مترابطين فيما يتعلق باالتصـاالت. وتضـطلع المنظمـة بـدور حاسـم األهميـة  غرضينتمثل االتصاالت االستراتيجية 

في تزويد الجماهير بالمعلومـات الصـحية المالئمـة التوقيـت والدقيقـة بمـا يتماشـى مـع األولويـات البرمجيـة للمنظمـة، 
واألزمــات اإلنســانية. وفضــًال عــن ذلــك، يلــزم علــى بمــا فــي ذلــك أثنــاء فاشــيات المــرض وطــوارئ الصــحة العموميــة 
ويلزم على المنظمة أن تحسِّن التبليغ بشأن عملها،  .المنظمة أن تحسن قدرتها على االتصاالت الداخلية والخارجية

بمـــا فـــي ذلـــك فيمـــا يتعلـــق بـــأثر هـــذا العمـــل، مـــن أجـــل إبـــراز أهميتهـــا. وتقـــع هـــذه األهـــداف فـــي صـــميم اســـتراتيجية 
  .٢٠١٤لعالمية التي ُوضعت في عام االتصاالت ا

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

ئل التواصــل االجتمــاعي، والطلــب المتنــامي مــن جانــب الجهــات المانحــة والساســة ســاعة وتــدفق منصــات وســا ٢٤
ة والجيـدة التنسـيق، قـد أصـبحت فعَّالـوالجمهور علـى إثبـات أثـر عمـل المنظمـة بوضـوح، أن االتصـاالت السـريعة وال

م الـدول ت لـدعأمرًا ضرورية. وكذلك ستؤسس المنظمة القـدرة علـى تلبيـة االحتياجـات المفاجئـة فـي مجـال االتصـاال
أثنـاء الطـوارئ؛ وسـتتبع المنظمـة نهجـًا أكثـر اسـتباقية فـي العمـل مـع اإلعـالم والمـوظفين  األعضاء فـي هـذا المجـال

لتوضيح دورها وأثره على صحة الناس على نحو أفضل. وأخيرًا، ستقيس المنظمة آراء أصـحاب المصـلحة بانتظـام 
  وتعدِّل استراتيجية االتصاالت وفقًا لذلك. 

 
ز المنظمـة قـدرتها علـى تـوفير المعلومـات الصـحية باسـتخدام وسـائل االتصـاالت االبتكاريـة فضًال عن ذلك، ستعزِّ و 

  للوصول إلى جمهور أوسع.
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  القيادة وتصريف الشؤون
 األطــراف: تعزيــز االتســاق فــي مجــال الصــحة العالميــة، مــع تــولي المنظمــة القيــادة فــي تمكــين ١-٦الحصــيلة 

  في المساهمة في ضمان الصحة لكل الناس فعَّالالفاعلة العديدة المختلفة من االضطالع بدور نشط و 
  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة مؤشر

 نســــــبة األولويــــــات القياديــــــة للمنظمــــــة التــــــي تجســــــدها العمليــــــات الدوليــــــة
بمـــا يلـــي:  والحكوميـــة الدوليـــة الرئيســـية (بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك التـــي تتعلـــق

والهنـــــد  مجموعـــــة "بـــــريكس" التـــــي تضـــــم البرازيـــــل واالتحـــــاد الروســـــي )١(
؛ ٢٠١٥عــــــام  ) خطــــــة التنميــــــة لمــــــا بعــــــد٢أفريقيــــــا؛ ( والصــــــين وجنــــــوب

  رابطة أمم جنوب شرق آسيا) )٤الجمعية العامة لألمم المتحدة؛ ( )٣(

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  فيما يتعلق باألولويات القيادية فعَّالتولي المنظمة القيادة واإلدارة على نحو : ١-١-٦الُمخرج 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

مســتوى رضــاء أصــحاب المصــلحة عــن دور المنظمــة القيــادي فــي قضــايا 
  الصحة العالمية

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  جمعية الصحة العالميةإلدراجها في نسخة 

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

ين لعمل المنظمة على الصعيد الُقطري والحفاظ عليهما بمـا يتماشـى مـع فعَّالإرساء القيادة والتنسيق ال •
برنامج العمل العام الثاني عشر والسياسات واالسـتراتيجيات والخطـط الصـحية الوطنيـة، بمـا فـي ذلـك 

  استراتيجيات التعاون الُقطريمن خالل 
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
  ين لعمل المنظمة على الصعيدين الُقطري واإلقليميفعَّالإرساء القيادة والتنسيق ال •

ة عـــن طريـــق المشـــاركة مـــع الشـــركاء اإلقليميـــين بشـــأن األمـــور المهمـــة المتعلقـــة فعَّالـــإرســـاء القيـــادة ال •
  االستراتيجي والدعوة، بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيبالسياسات والحوار 

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

) تنسـيق العمـل ١تعزيز التعاون التقني للمنظمـة علـى الصـعيد الُقطـري عـن طريـق تحسـين مـا يلـي: ( •
ة الُقطريــــة وتــــوجيههم اختيــــار رؤســــاء مكاتــــب المنظمــــ) ٢يد مســــتويات المنظمــــة الثالثــــة (علــــى صــــع

  المبدئي، وتعزيز عملية التعاون الُقطري

ة عـــن طريـــق المشـــاركة مـــع الشـــركاء العـــالميين بشـــأن األمـــور المهمـــة المتعلقـــة فعَّالـــإرســـاء القيـــادة ال •
بالسياســات والحــوار االســتراتيجي والــدعوة مــع أصــحاب المصــلحة، بمــا فــي ذلــك التعــاون بــين بلــدان 

  الثالثيالجنوب والتعاون 

تقــديم الخــدمات القانونيــة إلــى اإلدارة العليــا والمكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة ووحــدات المنظمــة وبرامجهــا  •
  وأجهزتها الرئاسية
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الفاعلـة غيـر الـدول فـي وضـع  واألطـرافة مع وكاالت األمم المتحـدة األخـرى فعَّال: المشاركة ال٢-١-٦الُمخرج 
  ات الدول األعضاءبرنامج عمل مشترك للصحة يلبي أولوي

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

مــدى تجســيد األولويــات القياديــة للمنظمــة فــي إطــار عمــل األمــم المتحــدة 
  للمساعدة اإلنمائية

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

غيـــر تمـــع المـــدني، واألطـــراف الفاعلـــة ة للمشـــاركة مـــع القطاعـــات األخـــرى، والمجفعَّالـــتعزيـــز آليـــات  •
  الدول، في برنامج عمل مشترك للصحة

تنسيق مشاركة المنظمة مع األمم المتحدة على المستوى الُقطري، بما في ذلك المشـاركة النشـطة فـي  •
  وضع إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةوالمشاركة في  ،األفرقة الُقطرية لألمم المتحدة

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

ة للمشاركة مع القطاعات األخرى بخالف قطاع الصحة، بمـا فـي فعَّالتيسير عالقات وآليات العمل ال •
الفاعلـة األطـراف غيرهـا مـن ذلك الوزارات بخالف وزارة الصحة، والبرلمانـات، والوكـاالت الحكوميـة، و 

  غير الدول

العمـــل مـــع الشـــراكات اإلقليميـــة، والشـــركاء التقنيـــين، والجهـــات المانحـــة، واألجهـــزة الرئاســـية للوكـــاالت  •
األخرى (بما في ذلك األمم المتحدة) للدعوة بشأن األولويات الصحية التي تخص بلـدان معينـة والتـي 

  تخص اإلقليم ككل
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
اظ علــــى تعــــاون المنظمــــة وسياســــتها وُنظمهــــا وتعزيزهــــا لــــدعم إدارة الشــــراكات التــــي تستضــــيفها الحفــــ •

  المنظمة

  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول بشأن برنامج عمل الصحة المشترك  •

العمــــل مــــع الشــــراكات العالميــــة، وشــــبكات الشــــركاء التقنيــــين العالميــــة، والجهــــات المانحــــة، واألجهــــزة  •
  ة للوكاالت األخرى بما في ذلك األمم المتحدةالرئاسي

  
على دورات األجهـزة الرئاسـية  فعَّال: تعزيز تصريف الشؤون في المنظمة من خالل اإلشراف ال٣-١-٦الُمخرج 

  ة والمتسقةفعَّالوجداول األعمال ال
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

المقدمــة فــي اإلطــار الزمنــي نســبة وثــائق اجتماعــات األجهــزة الرئاســية 
  الذي حددته األجهزة الرئاسية

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
دعـــم الـــدول األعضـــاء فـــي التحضـــير الجتماعـــات وعمليـــات األجهـــزة الرئاســـية اإلقليميـــة والعالميـــة،  •

  تنفيذ المقررات اإلجرائية والقرارات الصادرة عن األجهزة الرئاسيةومتابعة 
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تنظـــيم وٕادارة اللجـــان واللجـــان الفرعيـــة اإلقليميـــة بجميـــع اللغـــات الرســـمية ذات الصـــلة، ودعـــم البلـــدان  •

  ة في عمل األجهزة الرئاسيةفعَّالاإلعداد للمشاركة ال في
  

  مقر الرئيسي المستهدفةمنجزات ال
تنظــــيم وٕادارة عمليــــات جمعيــــة الصــــحة والمجلــــس التنفيــــذي واللجــــان واألفرقــــة العاملــــة ذات الصــــلة،  •

إسداء المشورة القانونية)، بجميع اللغات الرسمية، ودعم  بطرق من بينهاوالعمليات الحكومية الدولية (
  األجهزة الرئاسيةة في عمل فعَّالالدول األعضاء في اإلعداد للمشاركة ال

  
  : دمج عملية إصالح المنظمة في عمل المنظمة٤-١-٦الُمخرج 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية   النسبة المئوية من مخرجات اإلصالح في مرحلة التنفيذ

  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
  

  الُقطرية المستهدفةمنجزات المكاتب 
تنفيـــذ وتعمـــيم ورصـــد أنشـــطة إصـــالح المنظمـــة التـــي تســـهم فـــي تحقيـــق ُمخرجـــات أعمـــال اإلصـــالح،  •

  والسيما تلك التي تتعلق بتعزيز أداء المنظمة على الصعيد الُقطري
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
أداء المنظمة على الصعيد اإلقليمي؛  تنفيذ وتعميم ورصد أنشطة إصالح المنظمة التي تتعلق بتعزيز •

ز النتائج على الصعيد الُقطري   ودعم أنشطة إصالح المنظمة التي تعزِّ
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
  تنفيذ برنامج اإلصالح وتعميمه ورصده، بما في ذلك إدارة التغيير •

  
  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر

بطريقـة خاضـعة للمسـاءلة وشـفافة ولـديها إطـار إلدارة المخـاطر وٕاطـار للتقيـيم : تعمـل المنظمـة ٢-٦الحصيلة 
  يعمالن جيداً 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة
النسبة المئوية من مراجعات الحسابات التي أصدرت تقييمًا يبعث علـى 

  الرضاء أو الرضاء الجزئي
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 

  نسخة جمعية الصحة العالميةإلدراجها في 
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  : ضمان المساءلة من خالل تعزيز إدارة المخاطر المؤسسية على جميع مستويات المنظمة١-٢-٦الُمخرج 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

 نسبة المخاطر المؤسسية التي اعُتمدت خطط االستجابة 
  بشأنها ونفِّذت

 من المقرر وضعها في صيغتها النهائية
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

ضــمان التطبيـــق المالئـــم آلليــات االمتثـــال المؤسســـية، بمــا فـــي ذلـــك اإلطــار الشـــامل إلدارة المخـــاطر  •
  الصعيد الُقطري على

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

  ية والكفاءة، بما في ذلك إطار شامل إلدارة المخاطرفعَّالالحفاظ على آلية لالمتثال تتسم بال •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ية والكفـاءة، بمـا فـي ذلـك إطـار شـامل فعَّالعلى آلية لالمتثال على الصعيد المؤسسي تتسم بال الحفاظ •

  إلدارة المخاطر

والتوصـيات الصـادرة عـن آليـات  تنفيذ التوصيات الصادرة عن مراجعي الحسابات الـداخلي والخـارجي •
  اإلشراف المستقلة األخرى

  
  : التعلم التنظيمي عن طريق تنفيذ سياسات وخطط التقييم٢-٢-٦الُمخرج 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
إجــــراءات  ءتقيــــيم بــــرامج المنظمــــة بانتظــــام وفقــــًا للسياســــة المعتمــــدة، وبــــد

  أشهر من تاريخ صدور التوصيات النهائية ٦المتابعة في غضون 
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
اعتمـدتها المنظمـة إجراء التقييم على الصعيد الُقطري بما يتماشى مع سياسة ومنهجيـات التقيـيم التـي  •

  وتعزيز قدرة المكاتب الُقطرية على تنفيذ سياسة التقييم التي اعتمدتها المنظمة
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
  إجـــراء التقيـــيم، وتوثيـــق نتائجـــه وتبادلهـــا علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي؛ ودعـــم البلـــدان فـــي اإلعـــداد للتقيـــيم  •

  التقييم التي اعتمدتها المنظمة؛ وتطبيق الدروس المستفادةبما يتماشى مع سياسة ومنهجيات 
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
  تنسيق عملية تنفيذ ورصد سياسة التقييم التي اعتمدتها المنظمة •
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إجراء تقييمات منهجية على النحو المحدد في الخطة التي اتفقت عليها شبكة التقييم العالمية، ورصد  •
 والتوصيات من أجل تعزيز التعلم التنظيميتنفيذ النتائج 

  : تعزيز السلوكيات األخالقية والتصرفات الالئقة واإلنصاف على صعيد المنظمة٣-٢-٦الُمخرج 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

درجة االمتثال إلعالن تضارب المصالح مـن جانـب جميـع المـوظفين 
  المؤهلين

النهائية من المقرر وضعها في صيغتها 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

  مصالح على الصعيد الُقطريالتعزيز السلوكيات األخالقية الجيدة، وتنمية القدرات، وٕادارة تضارب  •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
مصـالح علـى الصـعيدين التعزيز السلوكيات األخالقية الجيدة، وتنمية قـدرات المـوظفين، وٕادارة تضـارب  •

  اإلقليمي والُقطري

الحفــاظ علـــى آليــات منصـــفة وعادلــة لتمثيـــل المــوظفين، وٕادارة نظـــام العدالــة الـــداخلي، وبــدء التحقيقـــات  •
  اإلقليمبشأن مزاعم إساءة السلوك والتحرش من جانب الموظفين في 

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

  مصالح على الصعيد العالميالتعزيز السلوكيات األخالقية الجيدة، وتنمية القدرات، وٕادارة تضارب  •

الحفاظ على آليات منصفة وعادلة لتمثيل الموظفين، وٕادارة نظام العدالة الداخلي، وٕاجراء التحقيق بشأن  •
  جانب الموظفينمزاعم إساءة السلوك والتحرش من 

  
  التخطيط االستراتيجي وتنسيق الموارد والتبليغ

: مواءمـة التمويـل وتخصـيص المـوارد مـع أولويـات واحتياجـات الصـحة فـي الـدول األعضـاء فـي ٣-٦الحصيلة 
  إطار اإلدارة القائمة على النتائج

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة
البرمجيــة المعتمــدة حســب الفئــات مواءمــة الــدخل والنفقــات مــع الميزانيــة 

  والمكاتب الرئيسية
من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية
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: تحديــد األولويـات والنتــائج القائمـة علــى االحتياجـات والمواءمــة بـين تخصــيص المـوارد وبــين ١-٣-٦الُمخـرج 
  تقديم النتائج

  الغاية  األساسيةالبيانات   الُمخرج مؤشرات
ـــدان حيـــث  ـــة مـــن البل ـــة  ٪٨٠النســـبة المئوي مـــن مـــوارد المنظمـــة الُقطري
  أقل مخصصة لعشرة مجاالت برامج أو 

ــــع إلنجــــاز الُمخرجــــات  ــــيم المجمَّ ــــاس أداء المنظمــــة مــــن خــــالل التقي قي
  المخطط لها

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

، بما فعَّالإجراء تقدير االحتياجات وتحديد األولويات والتخطيط التشغيلي والتنفيذ والرصد، على نحو  •
  في ذلك تتبع جوانب الضعف المالي، بما يتماشى مع العمليات واإلجراءات المتفق عليها

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

وتقــديم الــدعم إلــى البلــدان مــن أجــل التخطــيط مــن القاعــدة إلــى القمــة  فعَّــالالتنســيق اإلقليمــي التــوفير  •
والحساب الواقعي لتكاليف األولويات اإلقليمية والُقطرية بمـا يتماشـى مـع األدوار والمسـؤوليات المتفـق 

  عليها على مستويات المنظمة الثالثة وبالتشاور مع األجهزة الرئاسية اإلقليمية

تنســـيق عمليـــة رصـــد وتقيـــيم الحصـــائل والُمخرجـــات والخطـــط اإلقليميـــة والُقطريـــة، بمـــا فـــي ذلـــك تتبـــع  •
  مؤشرات األداء وتقديم التحاليل والتقارير المتعلقة باألداء والميزانية والتنفيذ

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

ك وضــع الميزانيــة البرمجيــة، وعمليــة لعمليــات التخطــيط العالميــة، بمــا فــي ذلــ فعَّــالضــمان التنســيق ال •
تحديـــد األولويـــات مـــن القاعـــدة إلـــى القمـــة مـــن خـــالل شـــبكات الفئـــات ومجـــاالت البـــرامج، والحســـاب 
الــــواقعي لتكــــاليف المخرجــــات، التــــي تجســــد األدوار والمســــؤوليات المحــــددة والمتفــــق عليهــــا بوضــــوح 

  صعيد مستويات المنظمة الثالثة على

العـالمي لـألداء العـام للمنظمـة مقارنـة بالميزانيـة البرمجيـة، والتبليـغ بشـفافية عـن إجراء الرصد والتقيـيم  •
  تقديم النتائج واستخدام الموارد

  
توفير التمويل الـذي يمكـن التنبـؤ بـه والكـافي والمتسـق، الـذي يتـيح التنفيـذ الكامـل للميزانيـة : ٢-٣-٦الُمخرج 

  والمكاتب الرئيسيةالبرمجية للمنظمة على صعيد جميع البرامج 
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات
حســـب الفئـــات والمكاتـــب  نســبة الميزانيـــة البرمجيـــة الممولــة فـــي بدايـــة الثنائيــة

  الرئيسية 
  شهرًا من بدء الثنائية ١٨نسبة مجاالت البرامج الممولة بالكامل في غضون 

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  نسخة جمعية الصحة العالميةإلدراجها في 
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
مواءمـة النهــوج والممارســات الُقطريــة المتبعــة فــي تعبئــة المــوارد وٕادارتهــا مــع األولويــات المتفــق عليهــا،  •

  بما في ذلك التبليغ المالئم التوقيت والدقيق
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
ـــالضـــمان التنســـيق ال • لجهـــود تعبئـــة المـــوارد والمشـــاركة مـــع الجهـــات المانحـــة، وتبـــادل المعلومـــات  فعَّ

  والتبليغ الدقيق عن التقدم الُمحرز على الصعيد اإلقليمي على نحو مالئم التوقيت
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
لسياسـة تعبئـة المـوارد، بمـا فـي ذلـك الحـوار الخـاص بالتمويـل مـن أجـل تمويـل  فعَّـالممارسة التنفيـذ ال •

  الميزانية البرمجية بالكامل

ـــالضـــمان التنســـيق ال • لجهـــود تعبئـــة المـــوارد والمشـــاركة مـــع الجهـــات المانحـــة، وتبـــادل المعلومـــات  فعَّ
  عن التقدم الُمحرز على الصعيد العالميوالدقيق والتبليغ المالئم التوقيت 

  
  التنظيم واإلدارة

  ية وكفاءة على صعيد المنظمةفعَّال: إرساء تنظيم اإلدارة ب٤-٦الحصيلة 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية   مستوى أداء تنظيم وٕادارة المنظمة
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
 وتتبـعإدارة الممارسات المالية السـليمة مـن خـالل إطـار كـاف للمراقبـة، والحسـابات الدقيقـة، : ١-٤-٦الُمخرج 

  النفقات، وتسجيل الدخل على نحو مالئم التوقيت
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات

  رأي غير مشفوع بتحفظ من مراجعي الحسابات
بتنفيـــــذ عـــــدد النتـــــائج الســـــلبية لمراجعـــــة الحســـــابات التـــــي تتعلـــــق 

  المعامالت المالية والعمليات الخاصة بها
ـــــة التـــــي نفـــــذها مركـــــز  ـــــة للمعـــــامالت المالي ـــــادة النســـــبة المئوي زي

  الخدمات العالمي وفقًا لمؤشرات مستوى الخدمة المنشورة
  نسبة المعامالت المالية التي رفضها مركز الخدمات العالمي

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  جمعية الصحة العالمية نسخةإلدراجها في 

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

لف ، وٕادارة الُســبشــأنهاتطبيــق ممارســات اإلدارة الماليــة الســليمة (بمــا فــي ذلــك تتبــع النفقــات والتبليــغ  •
  والمدفوعات المحلية) على الصعيد الُقطري وفقًا للسياسات واإلجراءات المعتمدة
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  المستهدفة منجزات المكاتب اإلقليمية
  تنفيذ إطار المراقبة بما يتماشى مع السياسات واللوائح اإلدارية للمنظمة على الصعيد اإلقليمي •

إدارة الحســابات، واالمتثــال والمراقبــة، وتتبــع النفقــات، وٕاعــداد التقــارير الماليــة، علــى الصــعيد اإلقليمــي  •
  لضمان الدقة

  اإلقليميإدارة المدفوعات المحلية على الصعيد  •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
  تنفيذ إطار المراقبة بالسياسات واللوائح اإلدارية للمنظمة على جميع المستويات •

إدارة الدخل والنفقات المؤسسية والخضـوع للمسـاءلة والتبليـغ بشـأنها؛ وتنفيـذ الحسـابات الواجبـة الـدفع،  •
  واالستحقاقات، والنفقات الخاصة بالسفر، والتحقق منهاوكشوف الرواتب، ومعاشات التقاعد، 

  إدارة الخزانة المؤسسية، والحسابات، وتتبع النفقات والتبليغ بشأنها، والدخل وبنود المساهمة للمنظمة •

  إدارة معاشات التقاعد، والتأمين الصحي للموظفين، واالستحقاقات والسفر للمنظمة •
  

  ية والكفاءةفعَّالالبشرية وتنسيقها ب: إدارة الموارد ٢-٤-٦الُمخرج 
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات

تحســين نســبة اإلنــاث إلــى الــذكور والتوزيــع الجغرافــي عــن طريــق 
  ون محل الموظفين المتقاعدين اختيار المرشحين الذين يحلّ 

ــــ ــــذين تغيَّ ــــدوليين ال رت مراكــــز عملهــــم خــــالل نســــبة المــــوظفين ال
  الثنائية
النتـــائج الســـلبية لمراجعـــة الحســـابات التـــي تتعلـــق بمعالجـــة نســـبة 

  شؤون الموارد البشرية والعمليات الخاصة بها
النســـبة المئويـــة مـــن معالجـــة شـــؤون المـــوارد البشـــرية التـــي نفـــذها 
  مركز الخدمات العالمي وفقًا لمؤشرات مستوى الخدمة المنشورة 

ها مركــز نســبة المعــامالت الخاصــة بــالموارد البشــرية التــي رفضــ
  الخدمات العالمي

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  العالمية الصحة جمعية إلدراجها في نسخة

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

  لمواءمة الموارد من الموظفين مع األولويات فعَّالتنفيذ عملية تخطيط الموارد البشرية على نحو  •
  

  المستهدفةمنجزات المكاتب اإلقليمية 
تخطــيط المــوارد البشــرية باالســتناد إلــى احتياجــات وأولويــات اإلقلــيم ورصــد تنفيــذ خطــة عمليــة تيســير  •

  الموارد البشرية
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تنفيـــذ السياســـة واالســـتراتيجية الخاصـــة بـــالموارد البشـــرية بمـــا فـــي ذلـــك السياســـات الراميـــة إلـــى تحقيـــق  •
ة، مـع التركيـز علـى التوظيـف والتـنقالت والتنـاوب التوازن بين الجنسين والتوزيع الجغرافي في المنظمـ

  وٕادارة األداء وتنمية قدرات الموظفين
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
بمــا فـــي ذلــك السياســات الراميـــة إلــى تحقيـــق التــوازن بـــين  ،وضــع/ تحــديث سياســـات المــوارد البشـــرية •

وظيـف والتـنقالت والتنـاوب وٕادارة األداء الجنسين والتوزيع الجغرافي في المنظمة، مع التركيز على الت
  وتنمية قدرات الموظفين والرصد وٕادارة المناصب

دعم تخطيط المـوارد البشـرية باالسـتناد إلـى احتياجـات وأولويـات المنظمـة؛ ورصـد تنفيـذ الخطـط علـى  •
  الصعيد العالمي

يــة فعَّالإجــراء تجهيــز عقــود المــوظفين وٕادارة اســتحقاقاتهم وٕادارة المــوارد البشــرية وبيانــات المــوظفين، ب  •
  وكفاءة

  
وخدمات اإلنترنت واالتصاالت، وُنظم ، ية والكفاءةفعَّالتتسم بالللحوسبة : وضع هياكل أساسية ٣-٤-٦الُمخرج 

  م النهائي والخدمات التدريبيةمتعلقة بالصحة، وتقديم دعم المستخدو وتطبيقات مؤسسية 
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

النســـــبة المئويـــــة مـــــن المواقـــــع التـــــي تحظـــــى بهياكـــــل تكنولوجيـــــا 
المعلومــــات والخــــدمات األساســــية الضــــرورية التــــي تتماشــــى مــــع 

  المتفق عليها المعايير المؤسسية

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  جمعية الصحة العالميةإلدراجها في نسخة 

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

  ية وكفاءة في المكتب الُقطريفعَّالإدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لضمان تطبيقها ب •
  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة 

والسياســات والتنســيق إدارة وتنظــيم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي مجــاالت تصــريف الشــؤون  •
وتنمية القدرة على استمرار سـير العمـل وضـمان االمتثـال للمبـادرات العالميـة واإلقليميـة المتفـق عليهـا 

  في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  تنظيم وٕادارة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك التدريب والدعم •
  

  المستهدفةمنجزات المقر الرئيسي 
إدارة وتنظيم المعلومات واالتصاالت العالمية وتلك التـي تخـص المقـر الرئيسـي تحديـدًا، فـي مجـاالت  •

تصــريف الشــؤون والسياســة واالســتراتيجية والتنســيق وتنميــة القــدرة علــى اســتمرار ســير العمــل وتحديــد 
  الخدمات والحلول الموحدة وتصميمها
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العالميــة الخاصـــة بالتكنولوجيــا وعملياتهـــا، بمــا فـــي ذلــك تلـــك التــي تتعلـــق إدارة تنفيــذ خــرائط الطريـــق  •
بالشـــبكات واالتصـــاالت، والمنصـــات، والـــُنظم واألدوات الخاصـــة بالمســـتخدم النهـــائي، واالستضـــافة، 

  وحلول وتطبيقات األعمال، والتدريب

ل التصــريف المالئــم إدارة الخــدمات المؤسســية والــدعم، بمــا فــي ذلــك نظــام اإلدارة العــالمي (مــن خــال •
  للشؤون) ومكتب الخدمات العالمي

  
ــل األساســية وٕادارة ٤-٤-٦الُمخــرج  ــدعم التشــغيلي واللوجيســتي، وٕادارة المشــتريات، وصــيانة الهياك ــديم ال : تق

  األصول، وتهيئة بيئة آمنة لموظفي المنظمة وممتلكاتها
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات

مرافق المنظمة في العالم التـي تمتثـل لمعـايير  النسبة المئوية من
  العمل األمنية الدنيا لألمم المتحدة

النسـبة المئويـة مــن معـامالت الشـراء التــي نفـذها مركـز الخــدمات 
  العالمي وفقًا لمؤشرات مستوى الخدمة المنشورة

عـــــدد النتـــــائج الســـــلبية لمراجعـــــة الحســـــابات التـــــي تتعلـــــق بتنفيـــــذ 
  لخاصة بهاالمشتريات والعمليات ا

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

يـــة إدارة الخـــدمات اإلداريـــة وصـــيانة المبـــاني وشـــراء الســـلع والخـــدمات واألصـــول الثابتـــة فعَّالضـــمان  •
  واألمن

  أمن موظفي المنظمة على الصعيد الُقطريالتنسيق مع األمم المتحدة بشأن ضمان  •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
ة وتــــوفير اإلشــــراف علــــى الخــــدمات اإلداريــــة وصــــيانة المبــــاني وشــــراء الســــلع فعَّالــــممارســــة اإلدارة ال •

  والخدمات واألمن واألصول الثابتة على الصعيد اإلقليمي

مـــوظفي المنظمـــة والتكـــاليف المشـــتركة األخـــرى المحـــددة التنســـيق مـــع األمـــم المتحـــدة لضـــمان أمـــن  •
  الصعيد اإلقليمي على

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

ة وتــــوفير اإلشــــراف علــــى الخــــدمات اإلداريــــة وصــــيانة المبــــاني وشــــراء الســــلع فعَّالــــممارســــة اإلدارة ال •
  والخدمات واألمن واألصول الثابتة على الصعيد العالمي

  مم المتحدة لضمان أمن موظفي المنظمة والتكاليف المشتركة األخرىالتنسيق مع األ •
  االستراتيجية والخطط الخاصة بالمشتريات؛ وٕادارة وتنظيم تنفيذهاو وضع السياسة  •
  إدارة العقود العالمية وٕادارة أوامر شراء السلع والخدمات وتنفيذها •
  وعملياتهتنظيم وٕادارة الهيكل األساسي لمركز الخدمات العالمي  •
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  االتصاالت االستراتيجية
  : تحسين فهم الجمهور وأصحاب المصلحة لعمل المنظمة٥-٦الحصيلة 

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الحصيلة
 الجمهــــــورالنســــــبة المئويــــــة لممثلــــــي أصــــــحاب المصــــــلحة مــــــن 

وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين قيَّمـوا أداء المنظمـة علـى أنـه 
  ممتاز أو جيد

المقرر وضعها في صيغتها النهائية من 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

يــة فعَّالالمعلومــات الصــحية الدقيقــة والمالئمــة التوقيــت متاحــة مــن خــالل منصــة لتحقيــق : ١-٥-٦الُمخــرج 
  االتصاالت والممارسات ذات الصلة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
وأصــــحاب المصــــلحة  الجمهــــورنســــبة أصــــحاب المصــــلحة مــــن 

الصــحة عــن توصــيل المنظمــة للمعلومــات  قيمــوااآلخــرين الــذين 
متــاز" مــن حيــث مالءمــة التوقيــت "م "جيــد" أوعلــى أنــه العموميـة 

  اإلتاحةو 

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

خبراء االتصـاالت  التي تضمضمان إبراز عمل المنظمة من خالل الشبكات والشراكات االستراتيجية  •
  اإلعالم وغيرهم من الممارسين المعنيين على الصعيد الُقطريسائل و و الصحية 

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

خبــــراء االتصــــاالت الصــــحية ووســــائل  التــــي تضــــمضــــمان وجــــود الشــــبكات والشــــراكات االســــتراتيجية  •
وبـين المكاتـب  اد اإلقليمي، وٕارسـاء الـروابط بينهـاإلعالم وغيرهم من الممارسين المعنيين على الصعي

  الُقطرية لدعم االحتياجات الخاصة باالتصاالت

ة للتواصــل والــدعوة فعَّالــضــمان بــروز عمــل المنظمــة بجميــع اللغــات ذات الصــلة مــن خــالل منصــات  •
  لصعيد اإلقليميعلى ا

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وضـــع السياســـات بشـــأن االتصـــاالت واإلجـــراءات التشـــغيلية الموحـــدة الراميـــة إلـــى تعزيـــز االتصـــاالت  •
  االستراتيجية وجودة المنصات اإلعالمية واستخدامها

اإلعـالم سـائل و  ضمان وجود الشبكات والشراكات االستراتيجية التي تضم خبراء االتصاالت الصحية •
  وغيرهم من الممارسين المعنيين على الصعيد العالمي

ة للتواصــل والــدعوة فعَّالــضــمان بــروز عمــل المنظمــة بجميــع اللغــات ذات الصــلة مــن خــالل منصــات  •
  على الصعيد العالمي
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يتســم : تعزيــز القــدرات المؤسســية مــن أجــل تــوفير االتصــاالت الداخليــة والخارجيــة علــى نحــو ٢-٥-٦الُمخــرج 
بمالءمــة التوقيــت والدقــة، بمــا يتماشــى مــع األولويــات البرمجيــة للمنظمــة، بمــا فــي ذلــك أثنــاء فاشــيات المــرض 

  وطوارئ الصحة العمومية واألزمات اإلنسانية
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

نســـــــبة المـــــــوظفين الـــــــذين اســـــــتكملوا حلقـــــــات العمـــــــل الخاصـــــــة 
  العالميةباستراتيجية االتصاالت 

من المقرر وضعها في صيغتها النهائية 
  إلدراجها في نسخة جمعية الصحة العالمية

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

  تنفيذ اإلجراءات التشغيلية الموحدة الخاصة باالتصاالت أثناء الطوارئ على الصعيد الُقطري •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
الطــوارئ وتزويــد المكاتــب الُقطريــة  لية الموحــدة الخاصــة باالتصــاالت أثنــاءاإلجــراءات التشــغيتطبيــق  •

  بالقدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة عند الضرورة

تحســين قــدرة مــوظفي المنظمــة علــى المســاهمة فــي األنشــطة الخاصــة باالتصــاالت علــى الصــعيدين  •
  اإلقليمي والُقطري

  
  المستهدفةمنجزات المقر الرئيسي 

تعزيز عملية تنفيذ اإلجراءات التشـغيلية الموحـدة الخاصـة باالتصـاالت أثنـاء الطـوارئ وتزويـد األقـاليم  •
  بالقدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة

 تحسين قدرة موظفي المنظمة على المساهمة في األنشطة الخاصة باالتصاالت •
  

  األمريكية) الدوالرات (بماليين البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية

جنوب   األمريكتان  أفريقيا  مجال البرامج
شرق   أوروباشرق آسيا

  المتوسط
غرب المحيط
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

  ٢٢٨,٠  ٧٨,٤  ١٥,٦  ٢٥,٤  ٣٠,٢  ١٥,٠  ١٧,٧  ٤٥,٧  القيادة وتصريف الشؤون
الشفافية والمساءلة وٕادارة 

  ٥٠,٦  ٣٤,٩  ١,٩  ١,٥  ٢,٤  ١,٣  ٤,٦  ٤,٠  المخاطر
التخطيط االستراتيجي 

  ٣٤,٧  ١٣,٣  ٤,٥  ٤,٥  ٤,١  ٢,٢  ٠,٧  ٥,٤  وتنسيق الموارد والتبليغ
  ٤٧٢,٩  ٢٢١,١  ٢٦,٣  ٤٥,٩  ٢٥,٠  ٣٧,٠  ٢٢,٣  ٩٥,٤  التنظيم واإلدارة

  ٣٩,٤  ٢٠,٠  ٣,٣  ٢,٩  ٤,٤  ١,٧  ٣,١  ٤,٠  االتصاالت االستراتيجية
  ٨٢٥,٦  ٣٦٧,٧  ٥١,٦  ٨٠,٢  ٦٦,١  ٥٧,٢  ٤٨,٤  ١٥٤,٥  المجموع الفرعي

دون الرسم المقتطع من 
  ١٣٩,٠  ٨٠,٨  ٧,٠  ٨,٦  ٩,١  ٦,٢  ٣,٨  ٢٣,٥  نفقات المنصب المشغول

  ٦٨٦,٦  ٢٨٦,٨  ٤٤,٦  ٧١,٦  ٥٧,٠  ٥١,٠  ٤٤,٦  ١٣١,٠  المجموع
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دة الميزانية البرمجية المقترحة  - الملحق   (بماليين الدوالرات األمريكية)  ٢٠١٧-٢٠١٦مسوَّ

  الفئات ومجاالت البرامج

  جنوب شرق آسيا  األمريكتان  أفريقيا
المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

           األمراض السارية -١
  ١٣,٣  ٤,٥  ٨,٨  ٤,٠  ١,٤  ٢,٦  ٤٤,٣  ١٠,٠  ٣٤,٣  األيدز والعدوى بفيروسه

  ٢١,٩  ٣,٧  ١٨,٢  ١,١  ٠,٤  ٠,٧  ٢٦,٩  ٥,١  ٢١,٨  السل
  ١٠,١  ٣,٦  ٦,٥  ٠,٥  ٠,٢  ٠,٣  ٣٧,٣  ٩,٠  ٢٨,٣  المالريا

  ١١,٨  ٧,٣  ٤,٥  ٤,٦  ١,٦  ٣,٠  ٣٠,٩  ٨,٠  ٢٢,٩  أمراض المناطق المدارية المهملة
*البحوث في مجال أمراض المناطق 

  –  –  –  –  –  –  –  –  –  المدارية
األمراض التي يمكن الوقاية منها 

  ٢٩,٤  ٦,٦  ٢٢,٨  ٩,٣  ٣,٣  ٦,٠  ١٢٠,٠  ٣٤,١  ٨٥,٩  باللقاحات
  ٨٦,٥  ٢٥,٧  ٦٠,٨  ١٩,٥  ٦,٩  ١٢,٦  ٢٥٩,٤  ٦٦,٢  ١٩٣,٢  المجموع الفرعي

                    األمراض غير السارية -٢
  ١٦,٣  ٥,٥  ١٠,٨  ١٣,٢  ٤,٦  ٨,٦  ٤٨,٥  ١٩,٠  ٢٩,٥  األمراض غير السارية

  ٢,٢  ٠,٧  ١,٥  ٢,٦  ٠,٩  ١,٧  ٥,٦  ٢,٣  ٣,٣  الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان
  ٢,٩  ١,٠  ١,٩  ٢,٢  ٠,٨  ١,٤  ٢,٧  ٠,٨  ١,٩  العنف واإلصابات
  ١,٤  ٠,٢  ١,٢  ٠,٩  ٠,٣  ٠,٦  ١,٥  ١,١  ٠,٤  العجز والتأهيل

  ٢,٥  ١,٠  ١,٥  ٢,٨  ١,٠  ١,٨  ٤,٨  ٠,٢  ٤,٦  التغذية
  ٢٥,٣  ٨,٤  ١٦,٩  ٢١,٧  ٧,٦  ١٤,١  ٦٣,١  ٢٣,٣  ٣٩,٨  المجموع الفرعي

                    تعزيز الصحة طيلة العمر -٣
الصحة اإلنجابية وصحة األمهات 

  ١٥,٨  ٣,٦  ١٢,٢  ١٢,١  ٤,٢  ٧,٩  ٧٤,٤  ١٥,٨  ٥٨,٦  والمواليد واألطفال والمراهقين
  –  –  –  –  –  –  –  –  –  *البحث في مجال اإلنجاب البشري

  ١,٣  ٠,٥  ٠,٨  ١,١  ٠,٤  ٠,٧  ١,٦  ٠,٦  ١,٠  الشيخوخة والصحة
تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين 

  ١,٩  ١,٠  ٠,٩  ٢,٠  ٠,٧  ١,٣  ٢,٢  ١,٠  ١,٢  واإلنصاف وحقوق اإلنسان
  ٢,٥  ١,٤  ١,١  ٤,٢  ١,٥  ٢,٧  ٩,٥  ٢,٧  ٦,٨  للصحةالمحددات االجتماعية 

  ٧,٥  ٢,٧  ٤,٨  ١٢,٨  ٤,٥  ٨,٣  ٨,٧  ٤,٢  ٤,٥  الصحة والبيئة
  ٢٩,٠  ٩,٢  ١٩,٨  ٣٢,٢  ١١,٣  ٢٠,٩  ٩٦,٣  ٢٤,٢  ٧٢,١  المجموع الفرعي

                    الُنظم الصحية -٤
السياسات واالستراتيجيات والخطط 

  ١٧,٦  ٢,٧  ١٤,٩  ١٤,٥  ٥,٠  ٩,٥  ٢١,٦  ٥,٨  ١٥,٨  الصحية الوطنية
الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز 

  ١٥,٠  ٤,٥  ١٠,٥  ٦,٠  ٢,١  ٣,٩  ٢٨,٦  ١٢,٨  ١٥,٨  على الناس
إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية 

  ١١,٠  ٢,٦  ٨,٤  ٥,٧  ٢,٠  ٣,٧  ١٤,٣  ٤,٧  ٩,٦  وتعزيز القدرات التنظيمية
  ٨,٠  ٤,٦  ٣,٤  ٤,٥  ١,٦  ٢,٩  ١٨,٤  ٦,٩  ١١,٥  والمعلومات والبّينات الُنظم الصحية
  ٥١,٦  ١٤,٤  ٣٧,٢  ٣٠,٧  ١٠,٧  ٢٠,٠  ٨٢,٩  ٣٠,٢  ٥٢,٧  المجموع الفرعي

                    التأهب والترصد واالستجابة -٥
  ٦,٩  ٣,٩  ٣,٠  ٦,٣  ٢,٣  ٤,٠  ٢٠,١  ٤,٤  ١٥,٧ القدرات في مجالي اإلنذار واالستجابة
  ٦,٥  ١,٧  ٤,٨  ٣,٨  ١,٣  ٢,٥  ٦,٧  ٢,٢  ٤,٥  األمراض التي قد تسبب أوبئة وجوائح
  ٧,٧  ١,٨  ٥,٩  ٣,٢  ١,١  ٢,١  ٢٢,٧  ٦,٤  ١٦,٣  إدارة مخاطر الطوارئ وٕادارة األزمات

  ٠,٩  ٠,٣  ٠,٦  ٢,٩  ١,٠  ١,٩  ٤,٩  ٢,٠  ٢,٩  السالمة الغذائية
  ٢٢,٠  ٧,٦  ١٤,٤  ١٦,٢  ٥,٧  ١٠,٥  ٥٤,٥  ١٥,٠  ٣٩,٥  المجموع الفرعي

الخدمات المؤسسية/ الوظائف  -٦
                    التمكينية
  ١٥,٠  ٦,٣  ٨,٧  ١٧,٧  ٥,٢  ١٢,٥  ٤٥,٧  ١٣,٠  ٣٢,٧  وتصريف الشؤونالقيادة 

  ١,٣  ٠,٥  ٠,٨  ٤,٦  ١,٦  ٣,٠  ٤,٠  ٤,٠  ٠,٠  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر
التخطيط االستراتيجي وتنسيق الموارد 

  ٢,٢  ١,٠  ١,٢  ٠,٧  ٠,٧  ٠,٠  ٥,٤  ٥,٤  ٠,٠  والتبليغ
  ٣٠,٨  ١٥,٨  ١٥,٠  ١٨,٥  ٧,٠  ١١,٥  ٧١,٩  ٣٠,٩  ٤١,٠  التنظيم واإلدارة

  ١,٧  ٠,٨  ٠,٩  ٣,١  ١,١  ٢,٠  ٤,٠  ٤,٠  ٠,٠  االتصاالت االستراتيجية
  ٥١,٠  ٢٤,٤  ٢٦,٦  ٤٤,٦  ١٥,٦  ٢٩,٠  ١٣١,٠  ٥٧,٣  ٧٣,٧  المجموع الفرعي

  ٢٦٥,٢  ٨٩,٥  ١٧٥,٧  ١٦٤,٩  ٥٧,٨  ١٠٧,١  ٦٨٧,١  ٢١٦,١  ٤٧١,٠  المجموع
           الطوارئ

  ٧٧,٠  ١٣,٥  ٦٣,٥  ١,٢  ١,٢  ٠,٠  ٣٧٢,٣  ١٣,٠  ٣٥٩,٣  استئصال شلل األطفال
  ٥,٢  ٠,١  ٥,١  ٧,٦  ٢,٧  ٤,٩  ٣٩,٣  ٧,٧  ٣١,٦  التصدي للفاشيات واألزمات

  ٨٢,٢  ١٣,٦  ٦٨,٦  ٨,٨  ٣,٩  ٤,٩  ٤١١,٦  ٢٠,٧  ٣٩٠,٩  المجموع الفرعي
  ٣٤٧,٤  ١٠٣,١  ٢٤٤,٣  ١٧٣,٧  ٦١,٧  ١١٢,٠  ١ ٠٩٨,٧  ٢٣٦,٨  ٨٦١,٩  المجموع
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  التوزيع حسب المكتب الرئيسي والفئة
  غرب المحيط الهادئ  شرق المتوسط  أوروبا

  المجموع  المقر الرئيسي
المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

           
١٢٦,٠  ٤١,٩  ١١,١  ٣,٧  ٧,٤  ٦,٨  ٢,٦  ٤,٢  ٤,٦  ٣,٢  ١,٤  
١١٧,٢  ٣٦,٢  ١٢,٧  ٤,٨  ٧,٩  ٧,٤  ١,٩  ٥,٥  ١١,٠  ٢,٧  ٨,٣  
٩٧,٥  ٢٨,٩  ١٢,٩  ٤,٠  ٨,٩  ٦,٥  ٢,٠  ٤,٥  ١,٣  ١,١  ٠,٢  
١٠١,٢  ٤٣,٧  ٦,٧  ٢,٨  ٣,٩  ٢,٩  ٠,٨  ٢,١  ٠,٦  ٠,٦  ٠,٠  
  
–  –  –  –  –  –  –  –  –  ٤٨,٧  ٤٨,٧  

  
٢٧٤,٣  ٥٥,٨  ٢٤,٦  ١١,٥  ١٣,١  ٢٣,١  ٦,٤  ١٦,٧  ١٢,١  ٨,٥  ٣,٦  

٧٦٤,٩  ٢٥٥,٢  ٦٨,٠  ٢٦,٨  ٤١,٢  ٤٦,٧  ١٣,٧  ٣٣,٠  ٢٩,٦  ١٦,١  ١٣,٥  
                      

١٩٦,٤  ٥٤,١  ٢٨,٢  ١٢,٥  ١٥,٧  ١٥,٣  ٥,٠  ١٠,٣  ٢٠,٨  ٩,٧  ١١,١  
٤٣,٤  ١٨,٦  ٤,٣  ٢,٤  ١,٩  ٥,٠  ٢,١  ٢,٩  ٥,١  ٢,٢  ٢,٩  
٣٧,٤  ١٤,٧  ٤,٢  ٠,٧  ٣,٥  ٢,٩  ٠,٤  ٢,٥  ٧,٧  ٥,٥  ٢,٢  
١٧,٤  ٩,٩  ٢,٣  ٢,١  ٠,٢  ٠,٩  ٠,٣  ٠,٦  ٠,٥  ٠,١  ٠,٤  
٤٠,٧  ٢٢,٢  ٣,١  ١,١  ٢,٠  ٣,٢  ٠,٦  ٢,٦  ٢,١  ١,٨  ٠,٣  

٣٣٥,٣  ١١٩,٥  ٤٢,١  ١٨,٨  ٢٣,٣  ٢٧,٣  ٨,٤  ١٨,٩  ٣٦,١  ١٩,٢  ١٦,٩  
                      

  
١٩٩,٠  ٦١,٠  ١١,٢  ٢,٠  ٩,٢  ١٧,٥  ٤,٣  ١٣,٢  ٧,٠  ٣,٥  ٣,٥  

–  –  –  –  –  –  –  –  –  ٤٢,٩  ٤٢,٩  
١٣,٢  ٤,٧  ٢,٢  ٠,٩  ١,٣  ٠,٩  ٠,٣  ٠,٦  ١,٤  ١,٠  ٠,٤  
  
١٦,٥  ٦,٤  ١,٧  ٠,٢  ١,٥  ١,١  ٠,٣  ٠,٨  ١,٢  ١,١  ٠,١  
٣٤,١  ٧,١  ١,٠  ٠,٥  ٠,٥  ٢,٩  ٠,٦  ٢,٣  ٦,٩  ٥,١  ١,٨  
٩٨,٧  ٣٣,٩  ٨,٧  ٢,٣  ٦,٤  ٥,٦  ٣,٠  ٢,٦  ٢١,٥  ١٧,٠  ٤,٥  

٤٠٤,٤  ١٥٦,٠  ٢٤,٨  ٥,٩  ١٨,٩  ٢٨,٠  ٨,٥  ١٩,٥  ٣٨,٠  ٢٧,٧  ١٠,٣  
                      

  
١٢٧,٥  ٣٤,٢  ١٥,٣  ٤,٧  ١٠,٦  ١١,٩  ٢,٩  ٩,٠  ١٢,٥  ٨,١  ٤,٤  
  
١٥٥,١  ٤٨,٠  ٢٣,٩  ٥,٦  ١٨,٣  ٢١,٢  ٦,٨  ١٤,٤  ١٢,٤  ٧,١  ٥,٣  
  
١٥٥,٨  ١٠٠,٣  ٨,٩  ٣,٧  ٥,٢  ١٠,٣  ٣,٤  ٦,٩  ٥,٣  ٤,١  ١,٢  
١١٨,٤  ٦٠,٥  ٦,٠  ٤,١  ١,٩  ١١,٢  ٦,٠  ٥,٢  ٩,٨  ٧,٢  ٢,٦  

٥٥٦,٨  ٢٤٣,٠  ٥٤,١  ١٨,١  ٣٦,٠  ٥٤,٦  ١٩,١  ٣٥,٥  ٤٠,٠  ٢٦,٥  ١٣,٥  
                      

١١١,٧  ٤٩,٧  ١٥,١  ٥,٣  ٩,٨  ٨,٣  ١,٦  ٦,٧  ٥,٣  ٣,٢  ٢,١  
٨٢,١  ٤٣,٢  ٧,٩  ٣,٧  ٤,٢  ٩,٩  ٢,٧  ٧,٢  ٤,١  ٢,٧  ١,٤  
٩٧,٧  ٢٦,٤  ٤,٠  ١,٣  ٢,٧  ٢٧,٢  ٤,٦  ٢٢,٦  ٦,٥  ٣,٥  ٣,٠  
٣٢,٨  ١٩,١  ٢,٤  ١,٢  ١,٢  ١,٥  ١,٠  ٠,٥  ١,١  ٠,٨  ٠,٣  
٣٢٤,٣  ١٣٨,٤  ٢٩,٤  ١١,٥  ١٧,٩  ٤٦,٩  ٩,٩  ٣٧,٠  ١٧,٠  ١٠,٢  ٦,٨  
  
                      

٢٢٨,٠  ٧٨,٤  ١٥,٦  ٦,١  ٩,٥  ٢٥,٤  ٨,٢  ١٧,٢  ٣٠,٢  ١١,٩  ١٨,٣  
٥٠,٦  ٣٤,٩  ١,٩  ١,٥  ٠,٤  ١,٥  ١,٢  ٠,٣  ٢,٤  ١,٩  ٠,٥  
  
٣٤,٧  ١٣,٣  ٤,٥  ٤,٥  ٠,٠  ٤,٥  ٣,٣  ١,٢  ٤,١  ٣,٠  ١,١  
٣٣٣,٩  ١٤٠,٣  ١٩,٣  ٨,٤  ١٠,٩  ٣٧,٣  ١٠,٢  ٢٧,١  ١٥,٩  ٩,٠  ٦,٩  
٣٩,٤  ٢٠,٠  ٣,٣  ٣,٣  ٠,٠  ٢,٩  ٢,٧  ٠,٢  ٤,٤  ٣,٤  ١,٠  

٦٨٦,٦  ٢٨٦,٨  ٤٤,٦  ٢٣,٨  ٢٠,٨  ٧١,٦  ٢٥,٦  ٤٦,٠  ٥٧,٠  ٢٩,٢  ٢٧,٨  
٣ ٠٧٢,٣  ١ ١٩٨,٩  ٢٦٣,١  ١٠٥,٠  ١٥٨,١  ٢٧٥,١  ٨٥,٢  ١٨٩,٩  ٢١٨,٠  ١٢٩,٢  ٨٨,٨  

           
٨٩٤,٥  ٢٥٣,٢  ٢,٩  ٢,١  ٠,٨  ١٨٠,٣  ٧,٠  ١٧٣,٣  ٧,٤  ٦,٠  ١,٤  
٢٠٤,٥  ١٤,٢  ٤,٩  ٠,١  ٤,٨  ١٣٠,٢  ٦,٦  ١٢٣,٦  ٣,٠  ٢,٣  ٠,٧  
١ ٠٩٩,٠  ٢٦٧,٤  ٧,٨  ٢,٢  ٥,٦  ٣١٠,٥  ١٣,٦  ٢٩٦,٩  ١٠,٤  ٨,٣  ٢,١  

٤ ١٧١,٣  ١ ٤٦٦,٣  ٢٧٠,٩  ١٠٧,٢  ١٦٣,٧  ٥٨٥,٦  ٩٨,٨  ٤٨٦,٨  ٢٢٨,٤  ١٣٧,٣  ٩٠,٩    




