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  األغراض االستراتيجية
  تصادي الناجم عن األمراض الساريةتخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالق

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

يستهدف العمل المضطلع بـه فـي إطـار هـذا الغـرض             
االستراتيجي تخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالقتصادي      

 مع  وباالتساق. الناجم عن األمراض السارية على نحو مستدام      
برنامج العمل الصحي العالمي المبين في برنامج العمل العام         

ذلـك  ، يـشمل    ٢٠١٥-٢٠٠٦الحادي عشر للمنظمة للحقبة     
 األمـن   وتعزيز ؛االستثمار في الصحة من أجل تقليص الفقر      

 وتـسخير المعـارف     ؛الصحي على مستوى األفراد والعـالم     
تاحـة  إ وتحسين   ؛ وتعزيز النظم الصحية   ؛والعلم والتكنولوجيا 

   .الخدمات الصحية للجميع
وتُعتبر األمراض السارية من أكبر العقبات التـي يمكـن أن           

حيث إنها، باستثناء األيـدز      ،الصحة في العالم  تعترض سبيل   
٪ مـن   ٢٠والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا، تتسبب في       

٪ من وفيات األطفال،    ٥٠الوفيات في جميع الفئات العمرية، و     
وما لم يخفف عبء    . ت في أقل البلدان نمواً    ٪ من الوفيا  ٣٣و

هذه األمراض فسيحدق الخطر ببلـوغ المرامـي األخـرى          
المرامي الخاصة بالتعليم والمساواة بـين      والمتعلقة بالصحة،   

وهكـذا فـإن    . الجنسين والحد من الفقر، والنمو االقتـصادي      
فـي  عتبر عنصراً رئيـسياً     تُمجابهة عبء األمراض السارية     

تين تتبعهما األمانة من أجل بلوغ المرامي اإلنمائية        استراتيجي
 وهاتان االستراتيجيتان هما تحديد االستجابات التـي      . لأللفية

تلبي االحتياجات المتنوعة والمتطورة للبلدان، باتباع أسـاليب        
 تلك األمراض واالعتالالت التـي      مجابهةعالية المردود في    

 رصد متكاملة   تتسبب في أكبر جزء من العبء؛ وإدخال نظم       
  .وتحسين جودة المعطيات الصحية

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

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

 والحاجة إلى االستجابة السريعة تحول الموارد       .باالضطراب
والموظفين واإلمدادات عن األولويـات الـصحية العموميـة         

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

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

 من الدول األعضاء ٤٩٪ في ٨٠:  المنشودالهدف. منها أو استئصالها
  ٢٠١٣المعرضة للمخاطر بحلول عام 

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

  .٢٠١٠٪ بحلول عام ١٠٠:  المنشودالهدف. الوضع

  الدروس المستفادة
 توقي األمراض السارية ومكافحتها إن  •

وترصدها تشكل جميعاً عناصر أساسية 
في أمن اإلنسان، بما في ذلك األمن 

  .لتجارةالصحي، والتنمية االقتصادية وا
 الطوارئ الصحية العمومية التي إن  •

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

تكاليف مباشرة ذات صلة بالصحة 
فحسب وإنما أيضاً من حيث األثر الذي 
يمكن أن تلحقه األوبئة بالتجارة والقطاع 

  .المالي
  توقي األمراض السارية يشكل أحدإن  •

أكثر التدخالت الصحية العمومية 
يمكن أيضاً أن يدر عائدات و ؛مردودية

اقتصادية بالفعل، وخصوصاً لدى أكثر 
 الفئات السكانية تهميشاً وحرماناً

  .اقتصادياً
 مكافحة األمراض التي يمكن الوقاية إن  •

منها باللقاحات واألمراض التي يمكن أن 
تتسبب في أوبئة وأمراض المناطق 

الحد ة أثبتت نجاحها الملحوظ في المداري
 المساواة، وذلك عن طريق من عدم

الوصول إلى المجموعات السكانية التي 
يصعب الوصول إليها والمجموعات 
السكانية المهمشة والفقيرة والصغيرة 

  .السن والنساء، والسيما األمهات



 18  
    ٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 

 

  

المحددة في السابق، وعـن األنـشطة الروتينيـة لمكافحـة           
 وللمنظمة دور رئيـسي فـي       .األمراض، مثل تمنيع األطفال   

أنشطة التأهب واالكتشاف وتقـدير المخـاطر واالتـصاالت         
 وقد تحققت المنظمـة     .ئ الصحية العمومية  ومواجهة الطوار 
 وباء يثير قلقاً دولياً على مدى السنوات        ١٠٠٠مما يربو على    
  .الخمس الماضية

، التي يبدأ سريانها    )٢٠٠٥( اللوائح الصحية الدولية     وتفرض
التزاماً قانونياً على المـدير العـام يقـضي         ،  ٢٠٠٧في عام   

جابة فـي مواجهـة     واالستبتعزيز قدرة المنظمة على اإلنذار      
، وتقديم الدعم   لمخاطر والطوارئ الصحية العمومية    وا األوبئة
 الدول األعضاء في تطوير وصون الحـد األدنـى مـن            إلى

تلـك  القدرات األساسية المتعلقة باكتشاف وتقدير ومواجهـة        
  .المخاطر والطوارئ التي يعزى معظمها إلى أمراض سارية

 فاشـية المتالزمـة     اتالمنظمة لمقتضي  ت استجابة وقد برهن 
على أهمية التنسيق والقيـادة     ) سارس(الرئوية الحادة الوخيمة    

وسـلطت مبـادرة    . األوبئة والجوائح مواجهة  والشفافية لدى   
استئصال شلل األطفال الضوء أيضاً على ضرورة الجمع بين         

 مثـل الحمـالت،     مكافحة األمراض المحددة األهداف،   تدابير  
  .بوجه عاموبين تعزيز النظم الصحية 

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

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

  .واطن الضعف مواطن القوة السابقة ومعالجة مواالستناد إلى
  

  األساليب االستراتيجية
لبلوغ هذا الغرض سيكون على الدول األعضاء أن تـستثمر          

ضمان وتعزيز اإلتاحة   ارد البشرية والسياسية والمالية في      المو
العادلة للتدخالت العالية الجودة والمأمونة الخاصة بالوقاية من        
األمراض السارية واكتشافها مبكراً وتشخيـصها وعالجهـا        

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

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

 للتوسع فـي    المستوى القطري، واالستعداد للعمل مع األمانة     
ونظـراً  . آليات التنسيق هذه لتشمل النطاقين اإلقليمي والدولي      

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

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

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

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

انونية واإلدارية والمالية والتقنية    األعضاء أن تعتمد األحكام الق    

  الدروس المستفادة
ن أنجع  هذه التدخالت تُعتبر مإن  •

عناصر النظم الصحية في كثير من 
هي تشكل أيضاً منطلقاً لنشر والبلدان، 
خدمات الصحية العمومية سائر ال
  .األساسية

 المنظمة ينبغي أن تضطلع بدور إن  •
قيادي في وضع برنامج بحثي عالمي 

يكون له أثر مبتكر ومستدام على 
مكافحة األمراض، وذلك من خالل 

الت تحسين األدوات والتدخ
واالستراتيجيات الجديدة وتطويرها 

  .وتقييمها

  :ستركز األمانة على األمور التالية

تعزيز دورها القيادي وتعاونها مع   •
أصحاب المصلحة والشركاء والمجتمع 
المدني في العالم، مع العمل جنباً إلى 

جنب مع الدول األعضاء من أجل تحديد 
السياسات األخالقية والسياسات المستندة 

 التُوسع في استفادة هيلوتسإلى البينات، 
المجتمعات من األدوات واالستراتيجيات 
القائمة والجديدة، بما في ذلك اللقاحات 
واألدوية، والتي تفي بالمعايير المقبولة 

للجودة والمأمونية والنجاعة والمردودية، 
مع الحد في الوقت ذاته من التباينات في 

  اإلتاحة؛

تها تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاما  •
الخاصة بتقديم المساعدة التقنية وبناء 

القدرات والتجاوب مع الدول األعضاء، 
عمالً، على وجه الخصوص، بقرارات 
جمعية الصحة ذات الصلة باألمراض 

السارية، واللوائح الصحية الدولية 
وسيشمل العمل في هذا ). ٢٠٠٥(

الصدد تسهيل حشد الموارد وأنشطة 
   والدولي؛الدعوة على الصعيدين الوطني

صون وتعزيز نظام دولي فعال لإلنذار   •
باألوبئة وسائر الطوارئ الصحية 

العمومية ومواجهتها، مع تقديم الدعم 
التقني الفوري إلى الدول األعضاء 

ماعي من المتضررة، والعمل الدولي الج
  ؛أجل االحتواء والمكافحة
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تطوير وتعزيز وصون نظم    أنشطة تشمل   الخاصة ب والسياسية  
الترصد المتكاملة على كل من المستوى األولـي والمتوسـط          
والوطني، لكي تتمكن من اكتشاف المخاطر الصحية العمومية        
والطوارئ الـصحية العموميـة المحتملـة والتبليـغ عنهـا           

معلومات من أجل القـرارات الخاصـة       ومواجهتها، وإعداد   
بالسياسات والمستندة إلى البينات، والتي تُتخـذ بخـصوص         

  .التدخالت الصحية العمومية
  

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
االفتراضـات  علـى    بلوغ هذا الغرض االسـتراتيجي       يعتمد
   :التالية

 في عام   )٢٠٠٥ (أن بدء سريان اللوائح الصحية الدولية       •
سيؤدي إلى تجديد التزام الدول األعـضاء كافـة         ٢٠٠٧

بتعزيز نظمها الوطنية الخاصة بالترصـد واالسـتجابة،        
، بما في ذلك الشبكات     واستدامة االهتمام بأنشطة المنظمة   

 واستدامة دعمها من قبل الجهات المانحـة        والشراكات،
  والشركاء التقنيين؛

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

  األساسية للجميع؛
أن التنسيق والمواءمة سيتمان على نحو فعال بين عـدد            •

متزايد من األطراف في مجال الصحة العموميـة فـي          
  العالم؛

 تنـسيق    علـى  سيستمر في الحفاظ  المفتوح  أن االتصال     •
  .لعالميالجهود على نحو قوي وتفاعلي على المستوى ا

 بلـوغ الغـرض     تحول دون  التي قد    المخاطروفيما يلي بيان    
  :االستراتيجي

 تحويـل المـوارد عـن       فيالضغط المتزايد   أن يتسبب     •
   ؛األمراض السارية نحو جوانب أخرى للصحة

عدم االعتراف بكون الوقاية مـن األمـراض الـسارية            •
ومكافحتها من األولويات الـصحية وعـدم اسـتمرارها         

من هذه األولويات، وخـصوصاً فـي أقـل         بوضوح ض 
 من أولويات برامج    ولن تظل تلك التدخالت   . البلدان نمواً 

إال بتوجيـه رسـائل سياسـات       العمل الصحية الدولية،    
هذا البند من   تدعم   الشركاء الدوليين و من األمانة    متوائمة

  ؛بنود برنامج العمل الصحي العالمي
 اللـوائح   ي في تنفيذ  المالي والسياس عدم كفاية االستثمار      •

، وتجزؤ األسلوب الذي تتبعـه      )٢٠٠٥ (الصحية الدولية 
ويمكن التصدي لهذه المخاطر عن . الحكومات في تنفيذها

طريق النهوض بااللتزامات اإلقليمية والوفاء بها، مثـل        
إعالن كابول بشأن التعاون اإلقليمي في مجال الـصحة         

  ؛)٢٠٠٦(
لجهـود األحاديـة    عدم كفاية جهود القطاع الخـاص وا        •

 فـي   لـسد العجـز   الجانب الرامية إلى تأمين التمويـل       
تعزيز وتنسيق الـسياسات    دون   و .االستثمار في البحوث  

  :ركز األمانة على األمور التاليةست

تسهيل التأهب في مجال الصحة   •
العمومية في مجال مواجهة األمراض 

السارية، بالتعاون مع سائر هيئات 
منظومة األمم المتحدة والشركاء، بما في 

ذلك المنظمات الخاصة ومنظمات 
  المجتمع المدني، حسب االقتضاء؛

تزويد الدول األعضاء باألدوات   •
ستراتيجيات والدعم التقني من أجل واال

  تقييم وتعزيز نظم الرصد والترصد؛

تنسيق أنشطة الترصد المتكاملة على   •
المستويين العالمي واإلقليمي لتوفير 

المعلومات الالزمة للقرارات الخاصة 
بالسياسات واالستجابات في مجال 

  الصحة العمومية؛

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

وتطبيقها ونشرها الستعمالها في صياغة 
خيارات السياسات األخالقية والمستندة 

  إلى البينات؛

تعزيز قدرة الدول األعضاء على إجراء   •
البحوث الصحية، وخصوصاً فيما يتعلق 
باستحداث أدوات واستراتيجيات للوقاية 
من األمراض السارية واكتشافها مبكراً 

  .وتشخيصها وعالجها ومكافحتها
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بناء على فرضية المنافع العامة العالمية لن       واإلجراءات  
  ؛تبلغ عائدات االستثمار حدها األقصى

 شلل األطفال بحلول نهايـة      سريان فيروسات  وقف   عدم  •
 سيستلزم تنفيذ أنـشطة تمنيـع       األمر الذي ،  ٢٠٠٧عام  

ويمكـن تخفيـف    . تكميلي إضافية وتكبد تكاليف إضافية    
 الجديـدة   واألساليبالمخاطر من خالل استخدام األدوات      

في تسريع وقف انتقال فيروس شلل األطفال من الـنمط          
البري، فضالً عن االرتقاء بجهـود الـدعوة والتعبئـة          

  ت؛االجتماعية على جميع المستويا
معـدالت غيـر    في   جائحة من جوائح األنفلونزا      تسبب  •

مسبوقة من المراضة والوفيات، وفي أضرار اقتـصادية        
 التخطيط المتطور الستراتيجيات االكتشاف     ويعد. كبيرة

والمواجهة المناسبة، بما في ذلك استراتيجيات االحتـواء        
والمكافحة والبحـوث الخاصـة باسـتحداث اللقاحـات         

 إلى أدنى حد مـن      ن األمور الحيوية للتقليل   مواألدوية،  
  . على حدوث الجائحةيترتب المحتمل أن  المربكاألثر

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
  عدد البلدان ١-١-١

النامية التي ال يقل فيها 
مستوى التغطية بالتطعيم 
على الصعيد الوطني عن 

٪ وال يقل فيها ٩٠
مستوى التغطية بالتطعيم 

في كل وحدة ٪ ٨٠عن 
 من الوحدات اإلدارية

  عدد البلدان ٢-١-١
النامية التي دعمت في 

اتخاذ قرارات بشأن 
التغييرات واإلضافات 

المناسبة في جداول 
التمنيع، بما في ذلك 

/ إدخال لقاحات جديدة و
 أو تكنولوجيات جديدة

  عدد التدخالت ٣-١-١
األساسية الخاصة بصحة 

الطفل التي دمجت مع 
 التمنيع والتي تُتاح أنشطة

عنها دالئل بشأن إدارة 
 البرامج العامة

  عدد البلدان ٤-١-١
ت تشريعاً أو التي سنّ

خصصت اعتماداً محدداً 
في الميزانية الوطنية 

لضمان التمويل المستدام 
 ألنشطة التمنيع

  المعطيات األساسية
  بلدا١٦٦ً  واحدتدخل  بلدا٢٥ً  بلدا٣٩ً

  ٢٠٠٩ عام بحلولين تحقيقها األهداف التي يتع
  بلدا١٨٠/١٩٣ً تدخالت ٥  بلدا٦٠/١٦٥ً  بلدا٩٠/١٦٥ً

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا١٩٣/١٩٣ً تدخالت ٩  بلدا١١٧/١٦٥ً بلداً ١٤٠/١٦٥

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٨١ ٠٠٠  ١٦٦ ٠٠٠ ١٥٣ ٥٨٤  

 المبررات

 تقديم الدعم ١-١
الخاص بالسياسات 
والدعم التقني إلى 

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

ة، المضمونة الجود
بما في ذلك منتجات 

وتكنولوجيات 
التمنيع الجديدة، 
ودمج التدخالت 

األساسية األخرى 
الخاصة بصحة 
 .الطفل مع التمنيع

أسلوبهما و العالميتين للتمنيع واالستراتيجية بالرؤية ،١٥- ٥٨ج ص ع  الصحة، في القرارجمعيةرحبت 
 عن طريق إتاحة التمنيع لكل من يستحقونه، بما في ذلك إدخال لقاحات المزيد من البشر الخاص بحماية
وطلبت أيضاً .  والتطوير العام لقطاع الصحةأخرى، وربط التمنيع بتنفيذ تدخالت صحية ،ديدةوتكنولوجيات ج

٪ ٧٥ ما يربو على ويخصص . دول األعضاء لتنفيذ االستراتيجيةتقديم الدعم بالسياسات والدعم التقني إلى ال
لمية، مثل التحالف العالمي  الشراكات الصحية العاوتؤدي .من الموارد ألنشطة المستويين اإلقليمي والقطري

 الموارد المخصصة للدول األعضاء من أجل تنفيذ برامج  توافرمن أجل اللقاحات والتمنيع، فضالً عن زيادة
 زيادة الضغط على األمانة من أجل المرفق الدولي لتمويل أنشطة التمنيع، إلىالتمنيع من خالل مبادرات مثل 

تباع أساليب مستندة إلى البينات في إطار النظم ال الدول األعضاء إلى تقديم الدعم بالسياسات والدعم التقني
 .الصحية لضمان استخدام الموارد بطريقة مستدامة مالياً في األمد الطويل
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 المؤشرات
النسبة المئوية   ١-٢-١

للبلدان التي تستخدم لقاح 
شلل األطفال الفموي 

طبقاً إلطار زمني متفق 
عليه دولياً وإجراءات 

متفق عليها دولياً لوقف 
ي للقاح االستخدام الروتين

 شلل األطفال الفموي

النسبة   ٢-٢-١
المئوية للتقارير أو 
تحديثات المعلومات 

القطرية النهائية المقدمة 
إلى لجان اإلشهاد 

اإلقليمية المعنية أو التي 
 استعرضتها هذه اللجان

عدد المرافق  ٣-٢-١
الموجودة على نطاق 
العالم والتي تخزن أو 

تناول فيروس شلل 
 األطفال بعد وقف

استخدام لقاح شلل 
األطفال الفموي على 

 الصعيد العالمي

عدد أقل البلدان  ٤-٢-١
نمواً التي تسهم فيها البنية 

التحتية لترصد الشلل 
الرخو الحاد، بتمويل من 

المنظمة، والخبرة في بناء 
القدرة األساسية الوطنية 

فيما يتعلق باللوائح الصحية 
 )٢٠٠٥(الدولية 

  المعطيات األساسية
 ٢٠٠٠ إلى ١٠٠٠من   من التقارير٪٦٣ ٪صفر

 )تقديرات(مرفق 
 ال يوجد

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٢٠ً تقريباًمرفق  ١٠٠٠ التقارير٪ من ٧٥  بلدا١٣٥ً٪ من ١٠٠

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٣٥ً مرفقاً ٢٠< كل التقارير  بلدا١٣٥ً٪ من ١٠٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٢٤٠ ٠٠٠  ٢٦٠ ٠٠٠ ٢٦٢ ٦١٥  

 المبررات

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

استئصال شلل 
األطفال وتدمير 
فيروسات شلل 

ا األطفال أو احتوائه
على نحو مالئم، 

مما يؤدي إلى 
الوقف المتزامن 

إلعطاء لقاح شلل 
األطفال الفموي 

على الصعيد 
 .العالمي

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

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

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

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

 ).٢٠٠٥(بما في هذا القيام بذلك في سياق تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 

  
 المؤشرات

عدد البلدان  ١-٣-١
التي تم اإلشهاد على 

استئصال داء التنينات 
 فيها

عدد البلدان  ٢-٣-١
التي قضت على 

الجذام على المستويين 
 الوطني ودون الوطني

حجم المجموعة  ٣-٣-١
السكانية المستهدفة 

 لمخاطر المعرضة
اإلصابة بداء الفيالريات 
اللمفي في البلدان التي 
يتوطنها هذا المرض 

 األدوية إعطاؤهاوالمقرر 
أو المعالجة الكيميائية 
 الوقائية بشكل جماعي

تغطية األطفال في  ٤-٣-١
سن الدراسة والمعرضين 
للمخاطر في البلدان التي 
يتوطنها المرض بالعالج 

المعتاد المضاد للبلهارسية 
واألدواء الديدانية المنقولة 

 عن طريق التربة

  المعطيات األساسية
 ٪٣٠تغطية نسبتها   مليون٧٠٠  بلدان٦  بلدان٣

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٪٥٦تغطية نسبتها   مليون٩٠٠  بلدا٢٢ً  بلدان١٠

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 التنسيق ٣-١
الفعال وتقديم الدعم 

ل األعضاء إلى الدو
إلتاحة حصول كل 

المجموعات 
السكانية على 

التدخالت الخاصة 
بالوقاية من أمراض 

المناطق المدارية 
المهملة، بما فيها 

األمراض الحيوانية 
، ومكافحتها المنشأ

والقضاء عليها 
 .واستئصالها

 ٪٧٥تغطية نسبتها   مليون١ ٢٠٠   بلدا٢٤ً  بلدا٢٠ً
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

١٨٥ ٠٠٠  ١٧٠ ٠٠٠ ١٣١ ٦٦٩  

 المبررات

 

على الرغم من توافر تدخالت عالية المردود وتنفيذها فإن القضاء على الكثير من أمراض المناطق المدارية 
قتضي تيسير المنظمة لشؤون برامج المكافحة البلدانية، وصفها من مشكالت الصحة العمومية، يالمهملة، ب

مكافحة هذه و. مكافحة مقاومة األدوية، والدعم من قبل القطاع الخاصواستحداث تدخالت جديدة ومحسنة ل
 فإن التدخالت في هذا المجال يمكن أن تكون ذات  لذااألمراض عالية المردود للغاية من المنظور المجتمعي

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

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

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

  
 المؤشرات

النسبة  ١-٤-١
المئوية للبلدان التي 

لديها أسلوب متكامل 
لترصد كل األمراض 
السارية ذات األهمية 

في مجال الصحة 
 العمومية

عدد البلدان   ٢-٤-١
التي تتلقى المساعدة 

التقنية من المنظمة لتكييف 
أدوات أو بروتوكوالت 
الترصد العام وأدوات 
وبروتوكوالت رصد 

لسارية لتالئم األمراض ا
 طرية المحددةاألوضاع القُ

 النسبة  ٣-٤-١
المئوية للبلدان التي 
ترد منها استمارات 
التبليغ المشترك عن 

ترصد ورصد التمنيع 
في الوقت المناسب 

على الصعيد العالمي 
وفقاً لألطر الزمنية 

 المحددة

النسبة المئوية  ٤-٤-١
لبلدان التي تتلقى الدعم ل

 نظام من المنظمة إلنشاء
على مستوى المنطقة 

لتسجيل وتحليل وتقييم 
جودة ومأمونية إعطاء 

تنفيذ / األدوية/ اللقاحات
، بما في ذلك التدخالت

مقاومة مضادات 
المكروبات والعداوى ذات 
 الصلة بالرعاية الصحية

  المعطيات األساسية
  في الوقت الحاليتُرصدال   من البلدان٪٥٠  بلدا٤٠ً  من البلدان٪٣٠

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا١٩٣ً٪ من ٢٥  بلدا١٩٣ً٪ من ٧٥  بلدا٦٥ً  بلدا١٩٣ً٪ من ٥٠

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا١٩٣ً٪ من ٧٥  بلدا١٩٣ً٪ من ٩٥  بلدا١١٧ً  بلدا١٩٣ً٪ من ٧٥

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

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

 المبررات

 تقديم الدعم ٤-١
الخاص بالسياسات 
والدعم التقني إلى 

الدول األعضاء 
قدرتها على لتعزيز 

 كل ترصد ورصد
األمراض السارية 
ذات األهمية في 

مجال الصحة 
 .العمومية

الترصد ضروري التخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وإلدارة التدخالت الصحية العمومية بفعالية 
مع المعطيات الخاصة بالمساواة وكفاءة من قبل وزارتي الصحة والمالية والجهات المانحة، وكذلك لضمان ج
وتضطلع المنظمة بدور . في حصول كل المجموعات السكانية على التدخالت، والسيما النساء واألطفال

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

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

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

ض السارية، بما يلزم من خطوات من أجل إقامة صالت أفضل بين كل آليات ترصد األمرا ويتعين اتخاذ ما
 .في ذلك األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا، إلى جانب األمراض غير السارية
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 المؤشرات

عدد التقارير  ١-٥-١
المجمع عليها 

والمنشورة بشأن 
االحتياجات واألولويات 

البحثية العالمية فيما 
يتعلق بمرض ما أو 

نوع ما من أنواع 
 التدخل

عدد   ٢-٥-١
األدوات الجديدة 

مثل (والمحسنة 
ألدوية أو اللقاحات أو ا

) وسائل التشخيص
التي يحظى استعمالها 
بالموافقة المعترف بها 

 دولياً

 عدد التدخالت  ٣-٥-١
واستراتيجيات التنفيذ 

الجديدة والمحسنة التي 
حددت فعاليتها وأتيحت 

نات الخاصة بها البي
للمؤسسات المعنية 

ألغراض اتخاذ القرارات 
 المتعلقة بالسياسات

سبة المنشورات ن ٤-٥-١
التي يتم استعراضها على 
نحو جماعي باالستناد إلى 

البحوث المدعومة من 
المنظمة، حيثما كانت 

المؤسسة الرئيسية التي 
وضعت المنشور قائمة في 

 أحد البلدان النامية

  المعطيات األساسية

  من المنشورات٪٤٨ ال توجد ال توجد ال توجد

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  من المنشورات٪٥٥  تدخالت٣ أداتان  تقارير٣

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  من المنشورات٪٦٠  تدخالت٨  أدوات٦  تقارير٦
 

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

٤٢ ٠٠٠  ٣٨ ٠٠٠ ٧٢ ٣٣٤  

 المبررات

استحداث  ٥-١
وإجازة معارف 
وأدوات تدخل 
واستراتيجيات 

جديدة لتلبية 
االحتياجات ذات 

األولوية فيما يتعلق 
بالوقاية من 

األمراض السارية 
 مع قيامومكافحتها، 
ين من العلماء القادم

بدور البلدان النامية 
 نحو قيادي، على

 في هذا ،متزايد
 .المجال البحثي

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

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

 ودعم البلدان من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات باالستناد إلى وتيسير مواءمة أنشطة البحوث
 .البينات

  
  

 تالمؤشرا

عدد البلدان  ١-٦-١
التي استكملت تقييم 
القدرات األساسية 

للترصد واالستجابة 
أو تقييمها ذاتياً، بما 
يتسق مع التزاماتها 

بمقتضى اللوائح 
الصحية الدولية 

)٢٠٠٥( 

عدد البلدان التي   ٢-٦-١
تتلقى الدعم من المنظمة 

لوضع خطط عمل أو 
ورقات استراتيجية وطنية 

 الحد األدنى للوفاء بمتطلبات
من القدرات األساسية فيما 

يتعلق باإلنذار المبكر 
واالستجابة بما يتسق مع 

التزاماتها بمقتضى اللوائح 
 )٢٠٠٥(الصحية الدولية 

 عدد البلدان التي  ٣-٦-١
تشارك شبكة مختبراتها 

الوطنية في برنامج واحد 
على األقل من البرامج 
الداخلية وبرنامج واحد 

لبرامج على األقل من ا
الخارجية لمراقبة الجودة 

فيما يتعلق باألمراض 
السارية التي يمكن أن 

  أوبئةتتسبب في

 عدد البلدان ٤-٦-١
التي تشارك في برامج 

تدريب تركز على 
تعزيز نظم أو آليات 

اإلنذار المبكر 
ومختبرات الصحة 
العمومية وقدرات 
 مواجهة الفاشيات

  المعطيات األساسية

  بلد١٠٠  بلدا٩٠ً داً بل٨٠  بلد١٠٠

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تقديم الدعم  ٦-١
إلى الدول األعضاء 
لبلوغ الحد األدنى 

من القدرات 
األساسية الالزمة 
بمقتضى اللوائح 
الصحية الدولية 

فيما يتعلق ) ٢٠٠٥(
بإنشاء وتعزيز نظم 
اإلنذار واالستجابة 

الستخدامها في 
حاالت األوبئة 

وسائر الطوارئ 
الصحية العمومية 
 .التي تثير قلقاً دولياً

  بلدا١٥٠ً  بلدا١٣٥ً  بلدا١١٥ً  بلدا١٥٠ً
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  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا١٩٣ً  بلدا١٩٣ً  بلدا١٩٣ً  بلدا١٩٣ً

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٢٠ ٠٠٠  ٩٨ ٠٠٠ ٧٦ ٤٨٥  

 المبررات
أعلنت كل الدول األطراف التزامها بتقييم قدراتها األساسية الوطنية ) ٢٠٠٥(بمقتضى اللوائح الصحية الدولية 

ر وصون ، وتطوي٢٠٠٧مايو / للترصد واالستجابة في غضون عامين من بدء سريان اللوائح في أيار
ويشمل تعريف . بعد ذلك التاريخ) مع التمديد سنتين عند اللزوم(القدرات األساسية نفسها لمدة خمس سنوات 

هذه القدرات األساسية الترصد واإلنذار المبكر فيما يتعلق باألمراض التي يمكن أن تتسبب في أوبئة، وقدرات 
 سيتعين استخدام موارد المنظمة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ خالل الثنائيةو .التشخيص واالستجابة واالتصال األساسية

- ٢٠١٠وخالل الفترة . التقنية والمالية في دعم إجراء التقييمات وإعداد خطط العمل على الصعيد الوطني
 . ستُستخدم الموارد أساساً في التنفيذ ورصد اإلنجازات وتقييمها٢٠١٣

  
 المؤشرات

عدد البلدان التي لديها  ١-٧-١
خطط تأهب وطنية ممولة وإجراءات 

تشغيل معيارية فيما يتعلق بأهم 
األمراض التي يمكن أن تتسبب في 

 )مثل جائحة األنفلونزا(أوبئة 

عدد آليات الدعم  ٢-٧-١
الدولي المتعلقة بالتشخيص 

مثل شبكات (والتدخل الجماعي 
 الدولية الترصد المختبري

 )وآليات تخزين اللقاحات

عدد البلدان التي لديها  ٣-٧-١
القدرة األساسية على المناولة 
المختبرية المأمونة لمسببات 
األمراض الخطيرة والعزل 

 المأمون لمرضى الحاالت المعدية

  المعطيات األساسية
  بلدا٧٠ً  آليات٥  بلدا٩٠ً

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلد١٠٠  آليات٧  بلدا١٣٥ً

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا١٩٣ً  آليات٩  بلدا١٩٣ً

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٧٦ ٠٠٠  ٦٩ ٠٠٠ ٦١ ٥١٦  

 المبررات

تجهيز الدول  ٧-١
األعضاء والمجتمع 
الدولي بما يلزم من 

 اكتشاف أهم أجل
األمراض التي 

يمكن أن تتسبب في 
أوبئة وجوائح 

وتقديرها 
ومواجهتها 

مثل (والتصدي لها 
األنفلونزا والتهاب 

السحايا والحمى 
الصفراء والحمى 
النزفية والطاعون 

، من )والجدري
خالل استحداث 

وتنفيذ أدوات 
ومنهجيات 
وممارسات 

وشبكات وشراكات 
للوقاية واالكتشاف 

 .التدخلوالتأهب و

رامج والمشاريع القوية المعنية باألمراض أو الخاصة بمواضيع محددة أهمية حيوية بالنسبة إلى تكتسي الب
المنظمة من أجل ضمان التصدي لألخطار الجدية بطريقة منهجية، واحتفاظ المنظمة بخبراتها العالمية 

ية، واألوبئة الناجمة عن مثل األنفلونزا، والجدري، والسالمة البيولوج(الضرورية للغاية في المجاالت الهامة 
وقد أبرزت أزمة أنفلونزا الطيور ضرورة تسريع ). اإلطالق المتعمد لمسببات األمراض، والحمى الصفراء

األمانة العمل مع الدول األعضاء على ضمان قدرات هذه الدول على اكتشاف أخطار األمراض المعدية 
 .دية المستجدة، وتقديرها ومواجهتها والتصدي لهاالمعروفة التي يمكن أن تتسبب في أوبئة واألمراض المع

ويشكل وضع إجراءات تشغيل معيارية وتكوين مخزونات احتياطية من األدوية واللقاحات الالزمة عنصرين 
ومن العناصر األساسية الستراتيجية المنظمة في هذا الصدد . هامين لتخفيف األثر المحتمل لهذه األمراض

راكات القائمة التي تقدم الدعم إلى الدول األعضاء في مختلف جوانب التأهب صون وتعزيز الشبكات والش
 ٢٠٠٧وبحلول نهاية عام . لمخاطر أوبئة محددة ومواجهتها، وإعداد شبكات وشراكات جديدة حيثما يلزم

ستكون كل الدول األعضاء قد قامت بوضع خطط وطنية للتأهب وتنفيذها واختبارها، وبهذا توفر حجر 
 . في مواجهة أية جائحة محتملةالزاوية
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 المؤشرات
  من عددإنشاء ١-٨-١

 نظام فيهاالمواقع التي 
عالمي لتدبير الحاالت من 

أجل دعم تنسيق تقدير 
المخاطر واالتصاالت 
والعمليات الميدانية في 

المقر الرئيسي والمكاتب 
 اإلقليمية والقطرية

عدد   ٢-٨-١
المؤسسات الشريكة 

التي تسهم في الشبكة 
العالمية لإلنذار 

بحدوث الفاشيات 
ومواجهتها، وفي سائر 

الشبكات الفرعية 
 قليمية المالئمةاإل

 نسبة طلبات  ٣-٨-١
المساعدة الواردة من الدول 

األعضاء والتي تحشد المنظمة 
من أجلها الدعم الدولي الشامل 

والمنسق لجهود مكافحة 
األمراض، وتقصي األحداث 
وتحديد خصائصها، واحتواء 
 الفاشيات على نحو مستدام

 متوسط ٤-٨-١
الوقت الذي 

يستغرقه التحقق 
ات ذات من الفاشي

األهمية الدولية، 
بما في ذلك التأكيد 
المختبري ألسباب 

 األمراض

  المعطيات األساسية
المقر الرئيسي وكل  (٧

مكتب من المكاتب 
 )اإلقليمية

  أيام٥  من الطلبات٪٩٠  مؤسسة١٥٠

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
المقر الرئيسي  (٦٠

تب والمكاتب اإلقليمية ومكا
 )قطرية معينة

  أيام٤  من الطلبات٪١٠٠  مؤسسة٢٠٠

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
المقر الرئيسي  (١٢٠

والمكاتب اإلقليمية ومعظم 
 )المكاتب القطرية

 يومان  من الطلبات٪١٠٠  مؤسسة٤٠٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠يرات التقد ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٧١ ٠٠٠  ٦٤ ٠٠٠ ٥٦ ١٧٢  

 المبررات

تنسيق  ٨-١
ليمية القدرات اإلق

والعالمية وإتاحتها 
 للدول بسرعة

األعضاء ألغراض 
اكتشاف األوبئة 
وسائر الطوارئ 

الصحية العمومية 
التي تثير قلقاً دولياً 

والتحقق منها 
وتقدير مخاطرها 

 .ومواجهتها

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

المبتكرة وإجراءات التشغيل المعيارية، وموارد الشركاء في الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات 
ويتم اآلن إسناد هذه الخدمة وتحديد التزاماتها وفقاً للوائح . ومواجهتها، وسائر الشبكات اإلقليمية ذات الصلة

ز عملياتها الخاصة باإلنذار بحدوث األوبئة ومواجهتها وتركز المنظمة على تعزي). ٢٠٠٥(الصحية الدولية 
على المستويين القطري واإلقليمي، مع زيادة التوحيد القياسي والتنسيق في العمليات على نطاق المنظمة، 

 .ورفع مستوى المساءلة عن اتخاذ القرارات، وخصوصاً عندما يكون لهذه القرارات أثر على السفر والتجارة
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  لعدوى بفيروسه، والسل، والمالريامكافحة األيدز وا
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

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

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

إلى تخفيف العـبء الواقـع علـى        ومن الحصائل الصحية،    
  .لية والدول ونظمها الصحيةت المحاألفراد والمجتمعا

  
  األساليب االستراتيجية

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

سراية هـذه األمـراض والحـد مـن         للجميع من أجل وقف     
وعلى مستوى الرعايـة األوليـة يمكـن        . مراضتها ووفياتها 

 من أجل الوصول إلـى الفعاليـة        التدخالتاءمة بين هذه    المو
القصوى فيما يتعلق بأي مريض يلجأ إلى النظـام الـصحي،           

وسيتم التركيز على تحقيق أكبر     .  نقاط الدخول  وتوفير أفضل 
كذلك  و  والتصدي لعدم المساواة بين الجنسين،     قدر من الوقاية،  

ت السريعة  ضمان تصميم الخدمات وتقديمها إلى الفقراء والفئا      

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

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

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

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

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

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

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

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

  )١٩٩٠أرقام عام : األساسية
: المعطيات األساسية (٢٠١٣٪ بحلول عام ٥٠خفض المعدل بنسبة :  المنشود الهدف.خفض معدل وفيات السل  •

  )١٩٩٠أرقام عام 
٪ ٥٠التخفيض بنسبة :  المنشود الهدف.تخفيض معدل وفيات المالريا في البلدان التي يتوطنها هذا المرض  •

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

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

  الدروس المستفادة

لقد كانت المبادرات السابقة والجارية   •
بشأن األيدز والعدوى بفيروسه والسل 

" ٥ في ٣"مثل مبادرة (والمالريا 
واستراتيجية دحر السل والخطة العالمية 

، ودحر ٢٠١٥- ٢٠٠٦لدحر السل 
المالريا والصندوق العالمي لمكافحة 

من العناصر ) ريااأليدز والسل والمال
الحفازة الجيدة على المستوى العالمي 

وعلى المستويات اإلقليمية والوطنية في 
إطار جهد عالمي أطول أمداً لبلوغ 

ويتمثل . المرامي اإلنمائية لأللفية
التحدي المطروح في المضي نحو 

التدخالت الخاصة بتوصل جميع الناس 
إلى األدوية وخدمات الوقاية والعالج 

  .ية لمكافحة هذه األمراض الثالثةوالرعا

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

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

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

 الصراعات  عند نشوب وتلبية احتياجات المجموعات السكانية     
ءمـة الـسياقات    األزمات اإلنـسانية، وضـمان مال     حدوث  و

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

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

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

 قاتوتفجير طا التابعة للقطاع الخاص، وتعزيز نظم اإلحالة،       
العاملين الصحيين المجتمعيين واألشخاص المتعايـشين مـع        
األمراض وأفراد أسرهم، والتشجيع على اتباع اسـتراتيجيات        

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

ـ    تيسير إتاحة األدوية ووسائل التـشخيص       شتقاته والـدم وم
 والسلع الـصحية     والتكنولوجيات ومبيدات الحشرات والحقن  

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

  .العامة والخاصة
 والترصد ألغراض اتخـاذ      نظم الرصد والتقييم   تحسينوسيتم  

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

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

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

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

مثل األثر الطويل األمد المترتب على العالج المضاد         (الكبرى
ت القهقرية بالنسبة إلـى المتعايـشين مـع األيـدز           للفيروسا

  .)مقاومة األدويةوالعدوى بفيروسه ورصد 

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

ومواءمة العمليات مع برنـامج  ، بما في ذلك تنسيق    الشراكات
األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز ومع سائر مؤسـسات         

  :على األمور التالية ستركز األمانة

وضع سياسات واستراتيجيات ومعايير   •
من أجل التصدي لأليدز والعدوى 

  ل، والمالريا؛بفيروسه، والس
توفير الدعم للدول األعضاء بفضل   •

التعاون التقني والتنسيق من أجل تنفيذ 
  ؛السياسات واالستراتيجيات والمعايير

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

  الدروس المستفادة

توفير الدعم إن تعزيز النُظم الصحية و  •
المالي الكافي ووجود معالم واضحة 
وأنشطة رصد وتقييم حازمة وهياكل 
معززة للشراكات إضافة إلى تحسين 

التنسيق كلها من العناصر األساسية التي 
تدخل ضمن عملية تعزيز التدخالت 
الرامية إلى مكافحة األمراض الثالثة 
بهدف بلوغ هدف توصل الجميع إلى 

  .العالج

ة مداخل وفرص لتعزيز هناك عد  •
تدخالت الوقاية والعالج والرعاية فيما 

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

  .الخدمات المقدمة

إن إشراك المجتمعات المحلية   •
واألشخاص المصابين ومنظمات 

سائر أصحاب المجتمع المدني و
المصلحة الذين يعنيهم األمر أمر أساسي 

  .لضمان الملكية المحلية واالستدامة

التزال هناك مصاعب كبرى تواجه لدى   •
تعزيز التدخالت على المستوى القطري 

وضمان التمويل المستدام واستخدامه 
على نحو فعال، وتوجيه الموارد المالية 
والبشرية وتركيزها على تحقيق نتائج 

اضحة في مجال الصحة العمومية؛ و
وضمان وجود روابط مع البرامج 

والمبادرات ذات الصلة؛ وإيجاد التآزر 
بين التدخالت وبين طرائق إيتاء 

الخدمات؛ والتقليل قدر اإلمكان من 
التنافس بين مختلف برامج مكافحة 

األمراض، واستحداث وتقييم أدوات 
  .أكثر فعالية في إطار شتى التدخالت
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. منظومة األمم المتحدة والشركاء علـى جميـع المـستويات         
 الدعوة إلى بذل جهود منسقة لمكافحـة األمـراض          وستكون

  . في هذا المضمارالثالثة أحد عوامل النجاح الرئيسية

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

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

التشخيص، وبحوث العمليات الرامية إلى تحديد مدى فعاليـة         
  .مختلف الظروفإيتاء الخدمات، في 

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

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

البينات وتحليـل آثارهـا وتعـديلها حـسب         مسندة ب سياسات  
كما يقتضي ذلك زيادة كبيرة في الموارد، وتعزيز        . اءاالقتض

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

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

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

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

  للجميع؛
تعزيز آليات الشراكات وإشراك أصحاب المصلحة بهدف   •

ي بلوغ األهداف المتفق عليها علـى المـستويين الـوطن       
واإلقليمي، وسيتحقق التـآزر والتنـسيق بـين األعـداد          

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

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

  . العاليةا من المسائل ذات األولوية الشاملةباعتباره
 بلـوغ الغـرض     تعرقـل  التالية التي قد     المخاطروتم تحديد   
  :االستراتيجي

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

  ظهور المزيد من األولويات المتنافسة؛
تسنى استدامة المكاسب الصحية في مجال مكافحة       قد ال ت    •

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

  :ستركز األمانة على األمور التالية

ز نحو بلوغ األهداف قياس التقدم المحر  •
العالمية واإلقليمية، وتقييم أداء البرامج 

  والنظم الوطنية وتمويلها وأثرها؛
 الدعوة وأنشطةتيسير إقامة الشراكات   •

  االتصال؛و
 المبادرات العالمية واإلقليمية تعزيز  •

الرامية إلى والبلدانية ودون اإلقليمية 
توقي ومكافحة األيدز والعدوى 

  ل، والمالريا؛بفيروسه، والس
 في إنشاء، حسب االقتضاء، اإلسهام  •

  وتنفيذ آليات لحشد الموارد واستخدامها؛
ت البحثية تعزيز البحوث وبناء القدرا  •

  .في البلدان المستهدفة
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قد يكون من الصعب على المنظمـة االسـتمرار فـي             •
 اضطالعها بأعباء الريادة والتفاعل مـع تزايـد أعـداد         

التنافس الشركاء والسيما في مواجهة     واألطراف الفاعلة   
التي تطرحهـا   المتزايد على الموارد، والمشاكل الخاصة      

  .عمليتا التنسيق والمواءمة

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة
 المؤشرات

  عدد البلدان ١-١-٢
 حققتالمدعومة التي 

أهداف التدخالت الوطنية 
 يتعلق باأليدز فيما

 بما والعدوى بفيروسه
يتسق مع المرمى المتمثل 
في إتاحة العالج للجميع 
وتوقي األيدز والعدوى 

بفيروسه وعالج ورعاية 
 مرضاه

  عدد البلدان ٢-١-٢
 حققتالمدعومة التي 

أهداف التدخالت 
الوطنية فيما يتعلق 

 بالمالريا

  عدد البلدان ٣-١-٢
 األهداف حققتالتي 

 باكتشاف المتعلقة
٪ من ٧٠ (السل

) الحاالت المكتشفة
نجاح العالج (وعالجه 

 )٪٨٥بنسبة 

نسبة البلدان التي   ٤-١-٢
تعاني من عبء فادح والتي 

حققت األهداف المتعلقة بتوقي 
ومكافحة األمراض المنقولة 

٪ من األشخاص ٧٠(جنسياً 
المصابين بأمراض منقولة 

جنسياً والذين يتم قبولهم في 
عاية األولية والذين مراكز الر

يتم، بشكل مالئم، تشخيص 
 )حاالتهم وعالجهم ونصحهم

  المعطيات األساسية
 بلدان من أصل ٥ صفر: عدد البلدان

  بلدان١٠٧
من البلدان  ٥٠

واألقاليم من أصل 
  بلداً وإقليما٢١١ً

٪ من البلدان التي تعاني ٣٠
 من عبء فادح

  ٢٠٠٩م عا بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 بلداً من أصل ٥٣  بلدا١٩٣ً

  بلدان١٠٧
 بلد وإقليم من ١٠٠
 بلداً ٢١١أصل 
 وإقليماً

٪ من البلدان التي تعاني ٦٠
 من عبء فادح

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٪ من ٨٠بلوغ   بلدا١٩٣ً

األهداف المتوخاة من 
التدخالت في جميع 
البلدان التي تتوطنها 

 ياالمالر

تجاوز نسبة اكتشاف 
٪ ٧٠الحاالت 

ومعدالت نجاح 
في  ٪٨٥عالجها 

 جميع البلدان واألقاليم

جميع البلدان التي تعاني من 
 عبء فادح

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٥٠ ٠٠٠  ١٣٦ ٠٠٠ ١٤٦ ٥٣٤  

 اتالمبرر

 وضع ١-٢
الدالئل اإلرشادية 

والسياسات 
واالستراتيجيات 

وغيرها من 
األدوات الالزمة 
للوقاية وعالج 

ورعاية مرضى 
لعدوى األيدز وا

بفيروسه، والسل، 
والمالريا، بما في 
ذلك اتباع أساليب 

مبتكرة لزيادة 
التغطية بالتدخالت 

بين الفقراء 
والمجموعات 
السكانية التي 

يصعب الوصول 
إليها والمجموعات 
السكانية السريعة 

 .التأثر

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

ية دحر السل والخطة العالمية لدحر السل، لقطاع الصحة لمكافحة األيدز والعدوى بفيروسه واستراتيج
 واالستراتيجية العالمية ٢٠١٥-٢٠٠٥، والخطة االستراتيجية العالمية لدحر المالريا للحقبة ٢٠١٥-٢٠٠٦

بشأن توقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً، واستراتيجية تسريع التقدم نحو بلوغ المرامي والغايات 
 وتأكيداً على مساهمتها في تعزيز فرص الوقاية من األيدز لصحة اإلنجابية،اإلنمائية الدولية المتعلقة با

وضرورة إحراز تقدم في العمل المضطلع به في إطار (والعدوى بفيروسه وعالج ورعاية جميع مرضاه 
لموارد ويتعلق معظم ا. ، وتنفيذ المرامي اإلنمائية لأللفية، وسائر المرامي المتفق عليها دولياً")٥ في ٣"مبادرة 

 .بأنشطة المستويين القطري واإلقليمي
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 المؤشرات
عدد البلدان   ١-٢-٢

المستهدفة التي وضعت 
منسقة / سياسات متكاملة

تراعي خصائص 
 بشأن األيدز الجنسين

والعدوى بفيروسه، 
  والمالرياوالسل

التي عدد البلدان   ٢-٢-٢
تمتلك خططاً استراتيجية 
وطنية متينة فيما يتعلق 

املة الصحية بما بالقوى الع
في ذلك سياسات وممارسات 

إدارية تتصل بالحوافز 
والتنظيم واالستبقاء مع إيالء 

االهتمام بالقضايا المحددة 
التي تطرحها أمراض مثل 
األيدز والعدوى بفيروسه 

 والسل والمالريا

عدد  ٣-٢-٢
البلدان التي تقوم 

برصد إتاحة 
الخدمات الصحية 

العالية الجودة والتي 
 خصائص تراعي

الجنسين فيما يتعلق 
باأليدز والعدوى 
بفيروسه والسل 

 والمالريا

  عدد البلدان ٤-٢-٢
 خطط لرصد التي لديها

أنشطة الفحص 
واالستشارات الخاصة 
بفيروس األيدز والتي 

يبادر بها مقدمو الخدمات 
في إطار الخدمات 

المتعلقة بالصحة الجنسية 
واألمراض (واإلنجابية 

 وتنظيم المنقولة جنسياً
 )األسرة

  المعطيات األساسية
: األيدز والعدوى بفيروسه

سيجري تحديد المعطيات 
  بعد فيما
   بلدا٦٣ً: السل

 من أصل ٣٢: المالريا
  بلدا٤٣ً

سيجري تحديد المعطيات 
 من ٢٠٠٧األساسية في عام 

خالل دراسة استقصائية 
الهدف منها تحديد عدد 

/ البلدان التي تمتلك سياسات
مسندة بالبينات خططاً 

تتضمن مواجهة األيدز 
والعدوى بفيروسه والسل 

 والمالريا

األيدز والعدوى 
 بلداً ٣٠: بفيروسه

 من ١٠٠: السل
 بلداً ٢١١أصل 
  وإقليماً
  بلدا٤٣ً: المالريا

 تحدد فيما بعد

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
: األيدز والعدوى بفيروسه

   بلدا٧٤ً
   بلدا٧٤ً: السل

 من أصل ٤٣: المالريا
  بلدا٤٣ً

زيادة عدد البلدان التي تمتلك 
خططاً مسندة / سياسات

بالبينات تتضمن مواجهة 
األيدز والعدوى بفيروسه 

٪ ٣٠والسل والمالريا بنسبة 
مقارنة بالمعطيات األساسية (

 )٢٠٠٧التي ستحدد في عام 

األيدز والعدوى 
٪ من ٧٥: بفيروسه

  جميع البلدان
جميع البلدان : لالس

واألقاليم البالغ 
  ٢١١عددها 
 من ٤٣: المالريا
  بلدا٤٣ًأصل 

 بلداً من البلدان ١٥
 ذات واألربعينالتسعة 

 )٪٣٠(العبء الثقيل 

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
: األيدز والعدوى بفيروسه

  جميع البلدان
   بلدا١٤٨ً: السل

 من أصل ٤٣: المالريا
 داً بل٤٣

زيادة عدد البلدان التي تمتلك 
سياسات وخططاً خاصة 
بالقوى العاملة الصحية 
تتضمن مواجهة األيدز 

والعدوى بفيروسه والسل 
٪ ٥٠والمالريا بنسبة 

بالمقارنة مع أرقام الفترة (
٢٠٠٩-٢٠٠٨( 

األيدز والعدوى 
٪ من ٧٥: بفيروسه

  جميع البلدان 
جميع البلدان : السل

واألقاليم البالغ 
  ٢١١ددها ع

 من ٤٣: المالريا
  بلدا٤٣ًأصل 

 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٠٠ ٠٠٠  ٢٨٠ ٠٠٠ ٢٥٨ ١٣٢  

 المبررات

تقديم الدعم  ٢-٢
الخاص بالسياسات 
والدعم التقني إلى 

البلدان من أجل 
التوسع في تنفيذ 

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

ورعاية وعالج 
مرضاها بما في 

ذلك التدريب 
وتقديم الخدمات 

و متكامل على نح
وتوسيع شبكات 

مقدمي الخدمات، 
وتعزيز قدرات 

المختبرات، 
وتحسين الصالت 
مع سائر الخدمات 

الصحية، مثل 
خدمات الصحة 

اإلنجابية الجنسية و
وصحة األم والوليد 

والطفل وعالج 
األمراض المنقولة 

جنسياً والتغذية 
وخدمات العالج 

من إدمان 
المخدرات 

والرعاية الخاصة 
تنفسي بالجهاز ال

واألمراض المهملة 
 .والصحة البيئية

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

 .فة والشديدة االختطار من التدخالت المتاحةوضمان استفادة الفئات السكانية المستضع
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  ٢٠١٣-٢٠٠٨ة األجل الخطة االستراتيجية المتوسط  

 

  

 المؤشرات
عدد  ١-٣-٢

 ومعايير القواعد
الجودة العالمية 

الجديدة 
والمحدثة 

الخاصة بأدوية 
فيروس األيدز، 

والسل، 
والمالريا 
 وأدوات

 تشخيصها

عدد  ٢-٣-٢
ما تم تقييمه من 

أدوات و األدوية
 ذات التشخيص
األولوية 

والخاصة 
بفيروس األيدز، 

والسل، 
والمالريا، 
واختُبرت 

صالحيته مسبقاً 
لكي تشتريه 
 األمم المتحدة

عدد البلدان  ٣-٣-٢
تتلقى المستهدفة التي 

 لزيادة فرص الدعم
التوصل إلى األدوية 

األساسية الخاصة 
بعالج األيدز والعدوى 

بفيروسه والسل 
والمالريا والتي تم 
دمج إمداداتها في 

النظم الدوائية الوطنية 
يتم تحديد عدد البلدان (

المستهدفة بالنسبة إلى 
 )فترة السنوات الست

دد الع ٤-٣-٢
المتراكم من 

مرضى السل 
الذين تلقوا 
العالج عن 

طريق المرفق 
 العالمي لألدوية

عدد البلدان  ٥-٣-٢
التي تقوم بتحري كل الدم 

المتبرع به بحثاً عن 
فيروس األيدز بوسائل 
مضمونة الجودة وتوفر 

كل الحقن الطبية بمعدات 
مأمونة في إطار 

استراتيجية القصد منها 
روس الوقاية من سراية في

األيدز المصاحبة للرعاية 
 الصحية

  المعطيات األساسية
خمسة معايير 

 عالمية
 بلداً تتولى تحري كل ٧٧  ماليين١٠  بلدان١٠  منتجاً ١٥٠

بحثاً عن الدم المتبرع به 
بوسائل فيروس األيدز 
 من ١١٥عالية الجودة و

البلدان التي توفر كل 
الحقن الطبية بمعدات 

 مأمونة

  ٢٠٠٩عام  بحلولتي يتعين تحقيقها األهداف ال
عشرة معايير 
 عالمية جديدة

 من البلدان التي ١٣٤  مليونا١٤ً  بلدا٢٠ً  منتجاً ٢٢٥
تتولى تحري كل الدم 
المتبرع به بحثاً عن 

 من ١٥٤فيروس األيدز و
البلدان التي يتم فيها 

ء كل الحقن الطبية إعطا
 بمعدات مأمونة

  ٢٠١٣عام  بحلولا األهداف التي يتعين تحقيقه
عشرون معياراً 

 عالمياً جديداً
دعم كل البلدان   منتج٤٠٠

 المستهدفة
 من البلدان تتولى ١٩٣  مليونا٢٢ً

تحري كل الدم المتبرع 
 بحثاً عن فيروس به

 بوسائل عالية األيدز
الجودة وتوفر كل الحقن 
 الطبية بمعدات مأمونة

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٢٩ ٠٠٠  ٢٦ ٠٠٠ ٥٨ ٢٨٤  

 المبررات

 تقديم ٣-٢
اإلرشادات والدعم 

 على الصعيد التقني
 بشأن العالمي

السياسات والبرامج 
بهدف تعزيز 

المساواة في إتاحة 
األدوية األساسية 

وأدوات التشخيص 
المضمونة الجودة 

والتكنولوجيات 
والخاصة الصحية 

بالوقاية من األيدز 
يروسه، والعدوى بف

والسل، والمالريا، 
وعالج مرضاها 
واستعمالها على 

نحو رشيد من قبل 
 الوصفات واضعي

، والمستهلكين
ولضمان إمدادات 

تنقطع من وسائل  ال
التشخيص والدم 

المأمون ومشتقاته 
والحقن المأمونة 
وما إلى ذلك من 

التكنولوجيات 
والسلع الصحية 

 .األساسية

يتوقف التقدم المحرز في مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا، بشكل كبير، على األدوية 
سع في إتاحتها وضمان جودتها من ويعتبر التو. ة األساسيةيوأدوات التشخيص وسائر التكنولوجيات الصح

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

 .القطري واإلقليمي
  
  
  



 32  
    ٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 

 

  

 المؤشرات
عدد البلدان التي تقوم  ١-٤-٢

بانتظام بجمع المعطيات الخاصة 
بتغطية نظم الترصد وحصائلها 
وأثرها، وتحليل هذه المعطيات 

وتبليغها باستخدام منهجيات 
، بما في المنظمة الموحدة قياسياً

ذلك التصنيف المالئم حسب 
 السن ونوع الجنس

عدد البلدان   ٢-٤-٢
المستهدفة والتي تزود المنظمة 

الترصد  كل عام بمعطيات عن
، والرصد والمخصصات المالية
من أجل إدراجها في التقارير 
العالمية السنوية عن مكافحة 

األيدز والعدوى بفيروسه، 
، وبلوغ والمالريا، والسل
 افاألهد

تبلغ عدد البلدان التي  ٣-٤-٢
 معطيات مفصلة حسب السن والجنس

عن ترصد ورصد مقاومة أدوية 
 والمالريا، والسلفيروس األيدز، 

 

  المعطيات األساسية
: األيدز والعدوى بفيروسه

 من البلدان المنخفضة ٤٨/١٣٢
  والمتوسطة الدخل

 من ٢١١ من أصل ١٠٠: السل
  البلدان واألقاليم

 ١٠٧ من أصل ٣٠: االمالري
 بلدان

كل : األيدز والعدوى بفيروسه
  البلدان
 من البلدان ٢١١/٢١١: السل

  واألقاليم
 من البلدان ١٠٧/١٠٧: المالريا
 واألقاليم

 بلدان ٨: األيدز والعدوى بفيروسه
 ١٦و) ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني(

  )٢٠٠٧يناير / كانون الثاني(بلداً 
 من البلدان ٢١١/ ١٣٣: السل
  ألقاليموا

  من البلدان١٠٧/١٠٧: المالريا

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
: األيدز والعدوى بفيروسه

   بلدا٦٥/١٣٢ً
 من البلدان ١٥٠/٢١١: السل

  واألقاليم
  من البلدان١٠٧/١٠٧: المالريا

كل : األيدز والعدوى بفيروسه
  البلدان
 من البلدان ٢١١/٢١١: السل

  واألقاليم
  من البلدان١٠٧/١٠٧: مالرياال

إقامة كل : األيدز والعدوى بفيروسه
البلدان التي تعاني من عبء فادح 

لنظم لترصد مقاومة األدوية باستخدام 
  منهجية المنظمة

  من البلدان واألقاليم١٥٢/٢١١: السل
إقامة كل البلدان التي : المالريا    

تتوطنها المالريا لنظم لترصد مقاومة 
  استخدام منهجية المنظمةاألدوية ب

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
: األيدز والعدوى بفيروسه

   بلدا٨٥/١٣٢ً
 من البلدان ٢١١/٢١١: السل

  واألقاليم
  من البلدان١٠٧/١٠٧ :المالريا

كل : األيدز والعدوى بفيروسه
  البلدان
 من البلدان ٢١١/٢١١: السل

  واألقاليم
 لدان المستهدفة كل الب: المالريا

تقديم كل : األيدز والعدوى بفيروسه
البلدان التي تطلب المساعدة لتقارير 

سنوية وطنية عن مقاومة أدوية األيدز 
والعدوى بفيروسه استناداً إلى دالئل 

  المنظمة
 من البلدان ٢١١/ ١٦٠: السل

  واألقاليم
  من البلدان١٠٧/١٠٧: المالريا

 
 ) األمريكيةبآالف الدوالرات(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٥٠ ٠٠٠  ١٣٦ ٠٠٠ ١٠٤ ٥٩٨  

 المبررات

تعزيز نظم  ٤-٢
ترصد والتقييم ال

والرصد العالمية 
واإلقليمية 
والوطنية، 

والتوسع فيها من 
 تتبع آثارأجل 

التقدم المحرز 
نحو بلوغ 
األهداف، 

ومخصصات 
الموارد المتعلقة 
بمكافحة األيدز 

وى والعد
والسل، بفيروسه، 

والمالريا، إلى 
جانب رصد أثر 
جهود المكافحة 
وتقييم مقاومة 

 .األدوية

في دعم وتنسيق ترصد األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا على  تضطلع به للمنظمة دور حاسم
المعطيات لتوفير المعلومات الالزمة للقرارات المستويين العالمي واإلقليمي، وهي تشمل دعم تجميع ونشر 

؛ ورسم معالم برنامج العمل البحثي؛ وتحفيز ودعم إعداد سات واالستجابات الصحية العموميةالخاصة بالسيا
واستخدام النتائج المعارف والبينات والدروس المستفادة وترجمتها ونشرها؛ ودعم البلدان في إجراء البحوث 

تراتيجيات للوقاية واالكتشاف المبكر والتشخيص والعالج والمكافحة فيما يتصل إعداد أدوات واسفي 
 . ولجميع مستويات المنظمة دور هام عليها االضطالع به في هذا الصدد.باألمراض الثالثة
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  ٢٠١٣-٢٠٠٨ة األجل الخطة االستراتيجية المتوسط  

 

  

 المؤشرات
 البلدان المستهدفة عدد ١-٥-٢

 الشراكات العاملة المعنية ذات
بمكافحة األيدز والعدوى 

 والمالريا، والسلبفيروسه، 

 البلدان المستهدفة نسبة ٢-٥-٢
ي تتلقى الدعم من المنظمة في الت

الحصول على الموارد المالية أو 
زيادة استيعاب األموال من أجل 

األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، 
 والمالريا

 تشرك البلدان التي نسبة ٣-٥-٢
والمصابين المجتمعات المحلية 

والمجتمع المدني باألمراض 
والقطاع الخاص في تخطيط 

يروسه، برامج األيدز والعدوى بف
والمالريا، وتصميمها والسل، 

 وتنفيذها وتقييمها

  المعطيات األساسية
٪ ٨٥: األيدز والعدوى بفيروسه

من البلدان  بلداً ١٢٦من أصل 
المنخفضة والمتوسطة الدخل 

 ٢٠٠٥التي قدمت تقارير عام 
تمتلك هيئات تنسيقية فيما يتعلق 

  باأليدز والعدوى بفيروسه
  فاً بلداً مستهد٣٠: السل

  بلداً مستهدفا١٠/٤٦ً: المالريا

 بلداً ٧٠: األيدز والعدوى بفيروسه
  ٢٠٠٦سبتمبر / بحلول أيلول

جميع البلدان التي تعاني من : السل
  عبء فادح من المراضة

٪ من البلدان التي ٣٠: المالريا
 تطلب الدعم

جميع : األيدز والعدوى بفيروسه
  البلدان
   بلدا٣٠/٨٧ً: السل

من البلدان ٪ ٣٠: المالريا
 المستهدفة

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
جميع : األيدز والعدوى بفيروسه

  البلدان
   بلدا٤٣/٨٧ً: السل

  بلداً مستهدفا٤٦ً/ ٣٣: المالريا

جميع : األيدز والعدوى بفيروسه
البلدان التي تعاني من عبء فادح 
  من المراضة والتي تطلب مساعدة

بلدان التي تعاني من جميع ال: السل
عبء فادح من السل والتي تسجل 
فيها معدالت حدوث مرتفعة والتي 

  تطلب الدعم
٪ من البلدان المستهدفة ٥٠: المالريا

 التي تطلب الدعم

جميع : األيدز والعدوى بفيروسه
  البلدان
   بلدا٤٣/٨٧ً: السل

٪ من البلدان ٥٠: المالريا
 المستهدفة

  ٢٠١٣عام  بحلولها األهداف التي يتعين تحقيق
جميع :األيدز والعدوى بفيروسه

  البلدان
   بلدا٨٧ً: السل

  بلداً مستهدفا٤٢/٤٦ً :المالريا

جميع : األيدز والعدوى بفيروسه
  البلدان التي تطلب الدعم

جميع البلدان المستهدفة التي : السل
  تطلب الدعم

 جميع البلدان المستهدفة: المالريا

 جميع :األيدز والعدوى بفيروسه
  البلدان
  جميع البلدان المستهدفة: السل

 المستهدفةجميع البلدان : المالريا

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٠ ٠٠٠  ٢٨ ٠٠٠ ٣٥ ٩٣٠  

 المبررات

استدامة  ٥-٢
االلتزام السياسي 

وضمان حشد 
الموارد من خالل 

الدعوة وتدعيم 
الشراكات المعنية 

وى باأليدز والعد
، والسلبفيروسه، 
 على والمالريا

المستوى العالمي 
والمستويات 

؛ القطرية واإلقليمية
وتقديم الدعم إلى 

البلدان، حسب 
 االقتضاء، لتطوير

 تعزيز وتنفيذ أو
آليات حشد الموارد 
واستخدامها وزيادة 

القدرة على 
استيعاب الموارد 
المتاحة؛ وزيادة 

إشراك المجتمعات 
المحلية واألشخاص 

لمتضررين من ا
أجل تحقيق أقصى 

قدر من التغطية 
   أداء برامجومن 

مكافحة األيدز 
والعدوى بفيروسه، 

 .والمالريا، والسل

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

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

والمالريا، وخطة الطوارئ الرئاسية لتخفيف عبء األيدز، والمرفق العالمي ألدوية السل، ومرفق أدوية 
األنشطة مويل  أيضاً لتعزيز توهو أمر ضروري. المالريا وإمداداتها، ومرفق أدوية األيدز ووسائل تشخيصه

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

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

 األدوية مثل(والمحسنة 
)  التشخيصوأدواتواللقاحات 

التي يحظى استعمالها بالموافقة 
فيما يتعلق المعترف بها دولياً 

، أو باأليدز والعدوى بفيروسه
 السل، أو المالريا

عدد التدخالت  ٢-٦-٢
واستراتيجيات التنفيذ الجديدة 

باأليدز والمحسنة المتعلقة 
 والعدوى بفيروسه والسل

ددت فعاليتها والمالريا، والتي ح
نات للمؤسسات وأتيحت عنها بي

المعنية التخاذ القرارات ذات 
 الصلة بالسياسات

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

والصادرة عن بحوث مدعومة من 
األيدز والعدوى المنظمة بشأن 

 أو المالريا، والتي بفيروسه، أو السل
يها واضع ينتمي إلتوجد المؤسسة التي 

  في أحد البلدان الناميةالدراسة الرئيسي

  المعطيات األساسية
 من جميع المنشورات التي تراجع      ٪٤٨ ٢ ١

 بشكل جماعي

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٪ من جميع المنشورات التي تراجع ٥٥ )عدد تراكمي (٤ )عدد تراكمي (٢

 بشكل جماعي

  ٢٠١٣عام  بحلولين تحقيقها األهداف التي يتع
٪ من جميع المنشورات التي تراجع ٦٠ )عدد تراكمي (٨ )عدد تراكمي (٤

 بشكل جماعي
 

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

٨١ ٠٠٠  ٧٤ ٠٠٠ ١٠٣ ٤٥٤  

 المبررات

إعداد وإجازة  ٦-٢
ت معارف وأدوا

تدخل 
واستراتيجيات 

جديدة تلبي 
االحتياجات ذات 

األولوية فيما يتعلق 
بتوقي ومكافحة 
األيدز والعدوى 

، والسل، بفيروسه
والمالريا، بمشاركة 

علماء من البلدان 
النامية يتولون على 

نحو متزايد دوراً 
رئيسياً في هذه 

 .البحوث

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

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

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

منة واالضطرابات النفـسية    تعد االعتالالت غير السارية المز    
والعنف واإلصابات، في الوقت الحاضر، أهم أسباب الوفيات        

وقد أوكلت اللجـان    . وحاالت العجز في جميع البلدان تقريباً     
اإلقليمية وجمعية الصحة والجمعية العامة لألمم المتحدة إلـى         

 الـسنوات القليلـة الماضـية،       فـي منظمة الصحة العالمية،    
  .لمهام للتصدي لتلك القضايامجموعة كبيرة من ا

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

، أن تنخفض الوفيـات     ٢٠١٥-٢٠٠٦المتوقع، خالل الحقبة    
الناجمة عن االعتالالت غير الـسارية وأمـراض األمومـة          

الوالدة وحاالت العـوز التغـذوي      وأمراض الفترة المحيطة ب   
 يتوقع أن ترتفع معدالت الوفيـات       من جانب آخر   ؛٪٣بنسبة  

٪ ١٧الناجمة عن االعتالالت غير السارية المزمنـة بنـسبة          
الوفيات التـي   ٪ و ١٤واالضطرابات العصبية النفسانية بنسبة     

وستتحمل البلدان المنخفـضة    . ٪١٢اإلصابات بنسبة   تسببها  
حيث ،  لقسط األكبر من هذا العبء المتزايد      ا والمتوسطة الدخل 

٪ مـن   ٨٠تكون هذه المسببات مسؤولة فعالً عما ال يقل عن          
  .مجموع الوفيات فيها

 على مردودية ويسر تكلفة      في جميع األقاليم   وقد تمت البرهنة  
طائفة كاملة من التدخالت المتعلقة بالتصدي لالعتالالت غير        

ية وحـاالت العنـف     السارية المزمنة واالضطرابات النفـس    
 دوالرات أمريكيـة    ٧من ذلك، مثالً، أن إنفـاق       . واإلصابات

للفرد يغطي تكلفة مضمومة من مستلزمات الصحة النفـسية         
األساسية على مستويات الرعاية الصحية األوليـة، كمـا أن          
دوالراً أمريكياً واحداً ينفق على أجهزة اإلنذار بالدخان يؤدي         

 وتشير التقديرات إلى أن عالج     ؛يكياً دوالراً أمر  ٢١إلى توفير   
األشخاص المعرضين لإلصابة بحوادث قلبية وعائية بتوليفـة        

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

) الكاتاراكت(عام في جميع أنحاء العالم، كما أن جراحة الساد          

  المؤشرات واألهداف
٪ عن االتجاه السائد في عبء المرض العالمي الناجم عن ٢قيق انخفاض سنوي بنسبة تح  •

االعتالالت غير السارية المزمنة الرئيسية، والذي يتم قياسه بسنوات العمر المصححة باحتساب 
  مدد العجز

، وقف االتجاهات التصاعدية الراهنة لمعدل اإلصابة باالضطرابات النفسية والسلوكية والعصبية  •
  واالعتالالت التي يحدثها تناول المواد النفسانية التأثير والبدء في عكس تلك االتجاهات

  .وقف االتجاهات الراهنة لتزايد الوفيات الناجمة عن اإلصابات والبدء في عكس تلك االتجاهات  •
وقف ما يحدث في الوقت الراهن من إصابات بالعجز نتيجة ضعف البصر، بما في ذلك العمى   •

  حقيق بدء انحسار هذه اإلصاباتوت

  الدروس المستفادة
ذها أن األساليب التقليدية التي تنف  •

القطاعات كّل على حدة ال تكفي 
للتصدي للمشكالت الناجمة عن 
األمراض غير السارية المزمنة 

واضطرابات الصحة النفسية 
واالضطرابات السلوكية والعنف 

واإلصابات؛ لذا يتعين انتهاج أساليب 
ابتكارية للعمل المشترك بين الهيئات 

الحكومية وعناصر من المجتمع المدني 
ص وسائر الشركاء والقطاع الخا

  .المعنيين
أن مشكالت الصحة العمومية الناجمة   •

عن عوامل االختطار المتصلة 
باألمراض غير السارية المزمنة 

واضطرابات الصحة النفسية 
واالضطرابات السلوكية والعنف 

واإلصابات يمكن أن تثقل كاهل نُظم 
الرعاية الصحية وأن تسبب مصاعب 

المجتمعات، اجتماعية لألفراد واألسر و
السيما لدى البلدان والشرائح األقل قدرة 

على سداد تكاليف الرعاية الصحية 
  .الالزمة لهم

أن الوقاية هي عنصر أساسي من   •
عناصر خطط التنمية االجتماعية 

واالقتصادية الوطنية ألنها تؤدي إلى 
تعزيز صحة السكان والحد من 

  .الالمساواة
ر هي أن الوقاية من عوامل االختطا  •

أكثر األساليب مردودية التي يمكن 
للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أن 

تعتمدها لمكافحة العواقب الصحية 
واالجتماعية الضارة التي يمكن عزوها 

لألمراض غير السارية المزمنة 
واضطرابات الصحة النفسية 

واالضطرابات السلوكية والعنف 
  .واإلصابات
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٪ من  ١٥٠٠زيادة في اإلنتاجية االقتصادية تعادل      تؤدي إلى   
  .تكلفة التدخل خالل السنة األولى

  
  األساليب االستراتيجية

 لمعالجة مـشكلة  لتحقيق هذا الغرض البد من إعطاء األولوية        
االعتالالت غير السارية المزمنـة واالضـطرابات النفـسية         

تنمية والعنف واإلصابات في برامج الوتعزيز الصحة النفسية،  
ومن الضروري انتهـاج    . الصحية والتنمية الوطنية والدولية   

أسلوب شامل فيما يخص الصحة العمومية يتـضمن تعزيـز          
وينبغي للدول األعضاء   . التعاون فيما بين القطاعات واالبتكار    

أن تطور استجابات منسقة ومتمـايزة لألمـراض المزمنـة          
زيـز   وتع واألمراض غير السارية واالضـطرابات النفـسية      

 والعنف واإلصابات تقوم علـى إجـراءات        الصحة النفسية، 
 الوقايـة األوليـة،     نحوالتركيز  تحويل  ويعد  . شاملة ومتكاملة 

 الوقاية في ميدان الرعاية الصحية      نحو التوكيد    توجيه وإعادة
تحقيق نتائج ناجحة في    محوراً ل وضمان المشاركة المجتمعية    

  .البلدان
  

  راتاالفتراضات والمخاطر والخيا
 التاليـة أساسـاً لتحقيـق هـذا الغـرض          االفتراضاتتشكل  

  :االستراتيجي

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

  ؛أقرب السبل إلى تحقيق النجاح من التدابير الفردية
 اعتراف البلدان بأن الدمج بين توقي وتدبير االعتالالت       و  •

واالضطرابات واإلصابات يتعلق على األرجح بتحقيـق       
 التركيز على آحاد    هذا الغرض االستراتيجي عوضاً عن    

  االعتالالت واالضطرابات؛
واالعتراف بأن على البلدان أن تمنح األولوية للرعايـة           •

رعايـة الثالثيـة عنـد    األولية والوقاية عوضـاً عـن ال   
  .تخصيص الموارد

 التي يمكن أن تحـول دون بلـوغ         المخاطروفيما يلي بعض    
  :الغرض االستراتيجي

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

 الرفيع المستوى على النحو المبين في المرامـي         التنمية
  اإلنمائية لأللفية؛

 تتهدد العالم مثـل المتالزمـة        التي جديدةالخطار  األ إن  •
 يمكن أن تؤدي    التنفسية الحادة الوخيمة وأنفلونزا الطيور    

إلى انخفاض في كل من األهمية الممنوحـة والمـوارد          
 ذا الغرض العتالالت التي يشملها ه   المخصصة لمعالجة ا  

  .االستراتيجي

  :ستركز األمانة على األمور التالية

  الدعوة إلى زيادة االلتزام والعمل؛  •
تقديم المساعدة من أجل جمع وتحليل   •

واستخدام المعطيات حول مدى جسامة 
وأسباب وعواقب االعتالالت غير 

السارية المزمنة واالضطرابات النفسية 
بما  وضعف البصر، والعنف واإلصابات

  ؛في ذلك العمى
وضع مواد تقنية في مجالي اإلرشاد   •

  والتدريب؛
دعم وضع وتنفيذ ورصد سياسات   •

وبرامج الوقاية والتدبير العالجي 
والتأهيل فيما يخص االعتالالت 

  واالضطرابات واإلصابات المعنية؛
تقييم وتعزيز النظم الصحية والنظم   •

األخرى من أجل تحسين الوقاية والتدبير 
لعالجي وإيتاء الخدمات بما فيها ا

  خدمات التأهيل؛
إقامة ودعم الشبكات والشراكات مع   •

المنظمات الحكومية وغير الحكومية 
وسائر وكاالت األمم المتحدة والوكاالت 

الدولية والتنظيمات المهنية وتنظيمات 
األسر والقطاع الخاص / المستهلكين

  .ووسائل اإلعالم
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  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
 عدد البلدان ١-١-٣

يوجد لدى المستهدفة التي 
 وزارات الصحة فيها

نقطة اتصال أو وحدة 
تعنى بالوقاية من 

اإلصابات والعنف وتملك 
 ميزانيتها الخاصة

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

د البلدان  عد٣-١-٣
لدى المستهدفة التي 

 وزارات الصحة فيها
وحدة تُعنى بالصحة 

ميزانيتها النفسية وتملك 
 الخاصة

 نسبة البلدان ٤-١-٣
لدى المستهدفة التي 

 وحدة  وزارات الصحة فيها
أو إدارة تُعنى باالعتالالت 

غير السارية المزمنة 
 ميزانيتها الخاصةوتملك 

  المعطيات األساسية
 ٪ من البلدان المستهدفة١٠ المستهدفة البلدان ٩٠ ال يوجد تقرير لدان المستهدفة الب٨٠

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٪ من البلدان المستهدفة٣٠  البلدان المستهدفة١٢٠ إعداد مسودة التقرير  البلدان المستهدفة١٢٠

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٪ من البلدان المستهدفة٨٥  بلدا١٩٣ً نشر التقرير بست لغات  بلدا١٩٣ً

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٢٠ ٠٠٠  ٢٤ ٠٠٠ ٢٥ ٨٣٧  

 المبررات

 الدعوة ١-٣
وتقديم الدعم 

لتعزيز االلتزام 
السياسي والمالي 

الدول والتقني في 
 من أجل األعضاء
مواجهة 

االعتالالت غير 
السارية المزمنة 
واالضطرابات 

النفسية والسلوكية، 
والعنف 

واإلصابات 
 وحاالت العجز

وضعف البصر، 
 .ما في ذلك العمىب

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

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

 تشرح التقارير وتنظيم الحمالت التي وإعدادالموارد كذلك، على الصعيد العالمي، في وضع األدوات 
 .توصيات من أجل اتخاذ إجراءاتوتقدم األوضاع السائدة 

  
 المؤشرات

عدد   ١-٢- ٣
البلدان 

المستهدفة التي 
تمتلك وتنفذ 

خططاً وطنية 
ية من للوقا

اإلصابات غير 
المتعمدة 
 والعنف

عدد   ٢-٢- ٣
البلدان 

المستهدفة التي 
تمتلك وتنفذ 

خططاً وطنية 
فيما يتعلق 

بحاالت العجز 
 والتأهيل

عدد البلدان  ٣-٢- ٣
التي تتلقى وتستخدم 

إرشادات حول السياسات 
واالستراتيجيات واللوائح 
الخاصة باالضطرابات 

النفسية والسلوكية 
 ما فيهاب ،والعصبية

االضطرابات الناجمة 
عن تعاطي المواد 

 النفسانية التأثير

نسبة  ٤-٢- ٣
البلدان المستهدفة 
التي تمتلك وتنفذ 

 سياسة معتمدة
على الصعيد 

الوطني في مجال 
توقي ومكافحة 

االعتالالت غير 
 السارية المزمنة

نسبة  ٥-٢- ٣
البلدان 

المستهدفة التي 
تمتلك وتنفذ 

خططاً وطنية 
وقاية شاملة لل

من ضعف 
، البصر والسمع

بما في ذلك 
  العمى

  المعطيات األساسية
 بلداً ٤٠

 مستهدفاً
 بلداً ٣٥

 مستهدفاً
٪ من البلدان ١٠  بلدا٧٠ً

 المستهدفة
٪ من البلدان ١٠

 المستهدفة

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 بلداً ٧٠

 مستهدفاً
 بلداً ٦٠

 مستهدفاً
٪ من البلدان ٣٠ دفاً بلداً مسته٧٢

 المستهدفة
٪ من البلدان ٣٠

 المستهدفة

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تقديم اإلرشاد  ٢-٣
للدول والدعم 
 من أجل ءاألعضا

وضع وتنفيذ 
السياسات 

واالستراتيجيات 
واللوائح الخاصة 
باالعتالالت غير 
السارية المزمنة 
واالضطرابات 

النفسية والسلوكية 
والعنف واإلصابات 

 وحاالت العجز
وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

 بلداً ١٢٠
 مستهدفاً

 بلد ١٠٠
 مستهدف

٪ من البلدان ٨٥  بلداً مستهدفا١٩٣ً
 المستهدفة

٪ من البلدان ٨٥
 المستهدفة
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٣٣ ٠٠٠  ٣٣ ٠٠٠ ٣٠ ٤٤٠  

 المبررات
العتالالت غير لتعد الخطط والسياسات الوطنية أمراً أساسياً لالستجابات المتعددة القطاعات المنسقة الالزمة 

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

 .الخطط الوطنية والبدء في تنفيذهااإلقليمية والوطنية الرامية إلى وضع 

  
 المؤشرات

عدد  ١-٣-٣
البلدان 

المستهدفة التي 
نشرت وثيقة 

تتضمن 
مجموعة 

معطيات وطنية 
حول مدى 

جسامة وأسباب 
وعواقب 

اإلصابات 
 وحاالت العنف

عدد  ٢-٣-٣
البلدان المستهدفة 
التي نشرت وثيقة 
تتضمن مجموعة 
معطيات وطنية 

حول انتشار 
حاالت العجز 

 ووقوعها

عدد البلدان  ٣-٣-٣
المستهدفة التي تعكف 

 إنشاء أو تعزيز على
نظم المعلومات الوطنية 
أو اإلقليمية حول مدى 

جسامة وأسباب 
وعواقب االضطرابات 

النفسية والسلوكية 
 ، بما فيهاوالعصبية

االضطرابات الناجمة 
عن تعاطي المواد 

 النفسانية التأثير

نسبة  ٤-٣-٣
البلدان المستهدفة 
التي تمتلك نظاماً 

وطنياً للتبليغ 
وتقدم تقارير 

نوية تشتمل على س
مؤشرات على 

االعتالالت غير 
 السارية المزمنة

نسبة  ٥-٣-٣
البلدان المستهدفة 

التي تعد وثائق حول 
العبء الناجم عن 

ضعف البصر 
والسمع، بما في ذلك 

  العمى

  المعطيات األساسية
 بلداً ٤٠

 مستهدفاً
٪ من البلدان ١٠  بلداً مستهدفا٢٤ً  بلداً مستهدفا٦٠ً

 المستهدفة
٪ من البلدان ١٠

 المستهدفة

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 بلداً ٧٠

 مستهدفاً
٪ من البلدان ٣٠  بلداً مستهدفا٣٦ً  بلداً مستهدفا٩٠ً

 المستهدفة
٪ من البلدان ٣٠

 المستهدفة

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 بلداً ١٢٠

 مستهدفاً
 بلداً ١٤٠
 فاًمستهد

٪ من البلدان ٨٥  بلداً مستهدفا٧٢ً
 المستهدفة

٪ من البلدان ٨٥
 المستهدفة

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٥ ٠٠٠  ٣١ ٠٠٠ ٢٣ ٩٨٧  

 المبررات

 تحسين ٣-٣
الدول قدرات 
 على جمع األعضاء

وتحليل وبث 
واستخدام المعطيات 

ول جسامة ح
وأسباب وعواقب 
االعتالالت غير 
السارية المزمنة 
واالضطرابات 

النفسية والسلوكية 
والعنف واإلصابات 

 وحاالت العجز
وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

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

كما . وستستخدم الموارد، بشكل أخص، في إقامة نظم لجمع المعطيات ودعم تحليلها وبثها. وتكاليفها
 .المرتجعة حول االتجاهات العالمية السائدةستستخدم في رصد وتوفير المعلومات 

  
قيام المنظمة  ٤-٣ المؤشرات

بجمع البينات 
المحسنة حول 

مردودية التدخالت 

 البينات المتعلقة بمردودية التدخالت المتاحة توافر ١-٤-٣
الضطرابات على نطاق واسع من أجل التدبير العالجي 

االضطرابات بما فيها  ،نفسية وسلوكية وعصبية مختارة
 النفسانية التأثير المواد تعاطيالناجمة عن 

 البينات المتعلقة توافر ملخصات ٢-٤-٣
 األساسية بمردودية مضمومة من التدخالت

بشأن االعتالالت غير السارية المزمنة، 
 وتقديرات تكلفة تنفيذها على الصعيد العالمي
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  المعطيات األساسية
 البينات المتاحة بشأن كل تدخل منفرد ليس هناك أي بينات متاحة

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  مضمومة التدخالت األساسيةاستكمال  تدخالت٤البينات المتاحة بشأن 

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
اكتمال إعداد مضمومات موسعة من التدخالت   تدخال١٢ًإتاحة البينات لـ 

المرغوبة واعتماد نهج التنفيذ على المستوى 
 القطري

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠رات التقدي ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٠ ٠٠٠  ٢٤ ٠٠٠ ٢٣ ٧٠٠  

 المبررات

الرامية إلى مواجهة 
االعتالالت غير 
السارية المزمنة 
واالضطرابات 

النفسية والسلوكية 
والعنف واإلصابات 

 وحاالت العجز
وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

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

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

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

 شراتالمؤ

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

القطاعات من أجل توقي العنف 
واإلصابات غير العمد وبثها 

 على نطاق واسع

بشأن  إرشادات إتاحة  ٢-٥-٣
 توقي تعزيز الصحة النفسية وبشأن

اضطرابات نفسية وسلوكية وعصبية 
االضطرابات بما فيها  مختارة

النفسانية واد الناجمة عن تعاطي الم
 التأثير

نسبة البلدان المستهدفة   ٣-٥-٣
التي تنفذ االستراتيجيات التي 
وقاية توصي بها المنظمة من أجل 

 ضعف السمع السكان برمتهم من
 ، بما في ذلك العمىوالبصر

  المعطيات األساسية

 ٪ من البلدان المستهدفة١٠ ليس هناك أي إرشادات متاحة  دالئل٤نشر وبث 

  ٢٠٠٩عام  بحلولهداف التي يتعين تحقيقها األ

 مجموعة من ١٢نشر وبث 
 الدالئل

إعداد وإتاحة إرشادات حول 
 اضطرابين اثنين

 ٪ من البلدان المستهدفة٣٠

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 مجموعة من ١٨نشر وبث 
 الدالئل

إعداد وإتاحة إرشادات حول أربعة 
 اضطرابات

 ن البلدان المستهدفة٪ م٨٥

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٦٩ ٠٠٠  ٥١ ٠٠٠ ٢١ ٤٧٦  

 المبررات

توفير  ٥-٣
اإلرشاد والدعم 
 للدول األعضاء

إلعداد وتنفيذ برامج 
متعددة القطاعات 
تركز على جميع 

السكان لتعزيز 
الصحة النفسية 

 والوقاية من
االضطرابات 

النفسية والسلوكية 
والعنف واإلصابات 
ومن ضعف السمع 

والبصر، بما في 
 .ذلك العمى

لقات ستستخدم الموارد في دعم تنفيذ برامج الوقاية المحلية والوطنية واإلقليمية، بما فيها إتاحة التدريب وح
وستستخدم الموارد أيضاً من أجل الدالئل اإلقليمية والعالمية والوثائق التي تتناول أفضل . العمل الالزمة

 .الممارسات، ولتنسيق الرصد الذي يتم على الصعيد العالمي لتجارب البلدان والدروس المحصلة منها
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 المؤشرات
 عدد ٥-٦-٣

البلدان التي 
عززت نُظمها 
الصحية إلتاحة 
العالج المتعلق 
باالعتماد على 
التبغ باعتماد 

توصيات المنظمة 

عدد  ١-٦-٣
البلدان المستهدفة 

 قدرةالتي عززت 
نظمها الخاصة 

بالرعاية الصحية 
 على االستجابة

صابات غير إلل
اإلصابات العمد و

العنف الناجمة عن 
باستخدام دالئل 

 المنظمة

عدد  ٢-٦-٣
البلدان التي عززت 

خدماتها الخاصة 
 بعد تطبيقبالتأهيل 

التوصيات الواردة 
التقرير العالمي في 
 العجز والتأهيل عن

وفي دالئل المنظمة 
  ذات الصلة

عدد البلدان  ٣-٦-٣
التي تجري تقييمات 

ظمها منهجية لن
الخاصة بالصحة 
النفسية باستخدام 

األدوات التي وضعتها 
المنظمة لتقييم تلك 

  واستخدامالنظم
المعلومات المستقاة 

تعزيز تخطيط وفي 
النظم الوطنية للصحة 

 النفسية

 نسبة ٤-٦-٣
البلدان المستهدفة 

التي تنفذ 
االستراتيجيات 
المتكاملة في 

مجال الرعاية 
الصحية األولية 

ي بها والتي توص
المنظمة في 
مجال تدبير 

االعتالالت غير 
 السارية المزمنة

  بشأن السياسات

  المعطيات األساسية
٪ من البلدان ١٠ فاً بلداً مستهد٤٨ ال يوجد أي بلد  بلداً مستهدفا١٢ً

 المستهدفة
 ال يوجد أي بلد

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٪ من البلدان ٣٠  بلدا٧٢ً  بلدان١٠  بلداً مستهدفا٣٠ً

 المستهدفة
  بلدان١٠

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
ن ٪ من البلدا٨٥  بلدا١٤٤ً  بلدا٨٠ً  بلداً مستهدفا٧٠ً

 المستهدفة
  بلدا٣٠ً

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٤٣ ٠٠٠  ٣٣ ٠٠٠ ٣٢ ٦٦٤  

 المبررات

توفير  ٦-٣
اإلرشاد والدعم 
 للدول األعضاء

لتعزيز قدرة نظمها 
لصحية ا

واالجتماعية على 
توقي وتدبير 

  االعتالالت غير 
السارية المزمنة، 

واالضطرابات 
النفسية والسلوكية 

والعنف واإلصابات 
 وحاالت العجز

وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

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

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

  النشاط والصحة في مرحلة الشيخوخةواإلنجابية وتعزيز تمتع جميع األفراد ب
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  القضايا والتحديات المطروحة
  

تيجي تعزيز عناصـر الخدمـة      يستهدف هذا الغرض االسترا   
عبء مرضـي   والحد من   األساسية للرعاية الصحية األولية،     

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

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

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

بينما يثبت الوضع على ما هو عليه       ) الخصوبة بين المراهقين  
مثل معدل وفيات األمومة ومعـدل      ( أخرى   بدالئلفيما يتعلق   
 وفي بعض البيئات تتسع وتتنامى االحتياجات       ).دانوفيات الول 

غير الملباة فيما يتعلق بموانع الحمل وسائر الـسلع الخاصـة          
 ومعظم البلدان اآلن ال يسير على      .بالصحة الجنسية واإلنجابية  

المسار الذي يؤدي إلى بلوغ المرامي والغايات المتفق عليهـا          
  .دولياً

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

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

القضايا الحساسة سياسياً وثقافياً، والتي ال تسترعي االهتمـام         

  وس المستفادةالدر
التدخالت التي يلزم تعزيزها هي   •

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

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

  .البشرية
تسهم البرامج المعنية في الحد من   •

اإلجحاف ألنها تصل إلى أكثر 
المجموعات السكانية تأثراً وتهميشاً، 

وتتخذ منها البرامج الصحية العمومية 
الرئيسية األخرى نقطة انطالق وقاعدة 

  .هامتين للغاية
نظراً ألنه يتوقع من المنظمة أن تقود   •

العمل الخاص بتحديد األساليب 
 ٤اتيجية والتقنية لبلوغ المرميين االستر

 من المرامي اإلنمائية لأللفية ذات ٥و
الصلة بالصحة وضمان الوفاء 

بااللتزامات الدولية ذات الصلة بالصحة 
اإلنجابية، يجب أن تستمر المنظمة في 

الدعوة إلى زيادة االستثمار في هذه 
  .المجاالت

  المؤشرات واألهداف
:  المنشودالهدف. نسبة الوالدات التي أشرف عليها عاملون صحيون حاذقون  •

  ٪ على األقل٨٥
عدد البلدان التي تزيد فيها نسبة وفيات :  المنشودالهدف. نسبة وفيات األمومة  •

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

تخفيض معدل (للمرمى اإلنمائي لأللفية أو تقدمه على طريق بلوغ هذه الغاية 
  )٢٠١٥ و١٩٩٠وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين ما بين 

 حسبما تقاس هذه اإلتاحة إتاحة الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية،  •
باالحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بتنظيم األسرة أو معدل انتشار استعمال 

 عاماً ١٩ و١٥موانع الحمل ونسبة خصوبة النساء الالئي تتراوح أعمارهن بين 
كنسبة من إجمالي الخصوبة بين النساء من جميع الفئات العمرية؛ وتحري 

 بلداً غاياته الوطنية ١٥٤بلوغ :  المنشودالهدف. ملاإلصابة بالزهري بين الحوا
  فيما يتعلق بالمؤشرات الثالثة كافة أو تقدمه على طريق بلوغ هذه الغايات

صحة المراهقين، حسبما تقاس بنسبة الخصوبة، ومعدل انتشار فيروس العوز   •
 سنة، ٢٤ و١٥المناعي البشري بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

:  المنشودالهدف. ، والوزن المفرط، وتعاطي التبغ، ومعدل اإلصاباتوالسمنة
بلداً غاياته الوطنية فيما يتعلق بمؤشرين من المؤشرات الخمسة، أو   ٥٠بلوغ 

تقدمه على طريق بلوغ هذه الغايات، وعدم حدوث أي تدهور داخل هذه البلدان 
  .في المؤشرات الثالثة األخرى
 حسب السن، ومصنفة حسب نوع الجنس، عند وستكون جميع المؤشرات مصنفة

  .االقتضاء
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وال . ، في ظل العبء الواقع على الصحة العمومية       لها بالواج
تُبذل جهود كافية من أجل تحسين جودة الرعايـة الـصحية           

وتـؤدي األولويـات الـصحية      . الضرورية وزيادة التغطية  
 التنسيق بين   انعدامالمتنافسة وأساليب البرامج الرأسية، وكذلك      

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

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

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

  .األطراف المعنية
وتدل المعرفة التقنية والخبرة البرمجية على أن هناك تدخالت         
فعالة فيما يتعلق بمعظم المشكالت الصحية المـشمولة بهـذا          
الغــرض االســتراتيجي، وعلــى أن التــدخالت األساســية 

. المحدودة المـوارد  وميسورة التكلفة، حتى في البيئات       مجدية
  جمعيـة الـصحة إجـراءات متفقـاً عليهـا فـي       وحـددت  

 بشأن العمل من أجل ضمان التغطيـة        ٣١-٥٨ج ص ع  القرار  
 ولهذه  .الشاملة للتدخالت في مجال صحة األم والوليد والطفل       

 من شأن اتباع أسلوب يمتد طيلة العمر ويعتـرف           فإنه ،الغاية
بتأثير األحداث التي تقع في مراحل مبكرة من العمر وبتأثير          

وامل التي تمتد عبر األجيال على الحصائل الصحية فـي          الع
المستقبل، أن يساعد على سـد الثغـرات وتحقيـق التـآزر            

ــين ــدعم  ب ــديم ال ــة، مــع تق ــذ المجــاالت البرمجي   لتنفي
 التمتع بالنشاط والـصحة      بشأن تعزيز  ١٦-٥٨ج ص ع  القرار  

  .في مرحلة الشيخوخة
خدمات وطالما شكلت خدمات صحة األم والطفل، هي وبعض 

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

  اآلن المجموعات السكانية الفقيرة والمهمشة، ولكنها تتحمـل      
وتنطوي عملية التعزيز ضـمناً علـى       . تهافوق طاقتها وقدر  

 تحتية مناسـبة،    استحداث نظام صحي جيد األداء يحتفظ ببنية      
ل عليها من األدوية والـسلع األساسـية،        إمدادات يعو يوفر  و
عاملين صحيين أكفاء   يستبقي  نظم إحالة جيدة األداء، و    يشغِّل  و

  . جيداًومحفزين
  

  األساليب االستراتيجية
بلوغ هذا الغرض االسـتراتيجي     ستقتضي األساليب المتبعة ل   

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

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

  . تفعة أصالً والوفيات المرمستويات المراضة
 علـى   تكامل البرامج والتـدخالت ومواءمتهـا     ويجب تحقيق   

ويتعين تأمين سلسلة متصلة الحلقات     . مستوى تقديم الخدمات  

  الدروس المستفادة
تكتسي الشراكات الفعالة التي تضم   •

جميع أصحاب المصلحة على كل من 
الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي 

سمة لتالفي االزدواجية في أهمية حا
الجهود وتجزؤ البرامج، وتدعيم وإدامة 

قوة الدفع نحو بلوغ المرامي المتفق 
  .عليها دولياً

  : على األمور التاليةستركز األمانة

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

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

  ولإلجحاف في مجال الصحة؛

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

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

  واستعمالها على نحو رشيد؛

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

لك التغذية، واأليدز والعدوى بفيروسه، ذ
مع إيالء االهتمام ) والسل، والمالريا

لالحتياجات المحددة الخاصة بكل الفئات 
العمرية مع تأمين سلسلة متصلة الحلقات 
من الرعاية في كل مراحل العمر، تمتد 

من المنزل إلى المرفق الصحي 
  للمستوى األول ومرافق اإلحالة؛

لضرورية للبحث تشجيع األنشطة ا  •
والتطوير فيما يخص التكنولوجيات 

والتدخالت، مع توفير البينات الالزمة 
بشأن المحددات واألسباب، وفعالية 

  البرامج؛

المساهمة في قيام البلدان برصد الوضع   •
الصحي فيها حسب السن ونوع الجنس، 
وتقييم التقدم المحرز نحو بلوغ المرامي 

ياً فيما يتصل والغايات المتفق عليها دول
بهذا الغرض، ورصد البرامج وتقييمها 
  لضمان التغطية المثلى بالخدمات الفعالة؛
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من الرعاية تمتد طيلة العمر وتشمل المنزل والمجتمع المحلي         
تنفـذ هـذه    والبد من أن    . ومختلف مستويات النظام الصحي   

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

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

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

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

ل، بعيداً عن عملية اإلنجاب وفي غير       الجنسية للنساء والرجا  
  .سن اإلنجاب

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

  .  المسنينللمواطنينوبلوغ أعلى مستوى من الصحة والعافية 
ركاء ولهذه الغاية يجب أن يلتزم كل من الدول األعضاء والش         

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

وستعمل أمانة المنظمة على تكثيـف       .على المستوى القطري  
وتفترض خطـة العمـل     . دعمها التقني للبلدان بناء على ذلك     

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

  
  االفتراضات والمخاطر والخيارات

 هذا الغرض االسـتراتيجي علـى االفتراضـات         يعتمد بلوغ 
  :التالية

تطوير وصيانة  ب تعزيز النظم الصحية بوجه عام،       يتمأن    •
بنية تحتية مالئمة، وتوفير إمدادات يعـول عليهـا مـن           

ية، ونظم إحالة جيدة األداء، وقوى      األدوية والسلع األساس  
  ؛ومحفزة جيداًعاملة صحية تتمتع بالكفاءة 

أن اإلجراءات الدولية والوطنية ستتخذ من أجل معالجـة           •
  األزمة التي تؤثر على الموارد البشرية الصحية؛

أن العمليات الرئيسية ستستمر، مثل تحسين مواءمة عمل          •
ـ     هيئات منظومة  ستوى القطـري،    األمم المتحدة على الم

ودمج القضايا الصحية فـي أدوات التخطـيط والتنفيـذ          
الوطنية، مثل ورقات استراتيجية الحد من الفقر، وأطـر         

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

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

 الشراكات والمبادرات العالمية، بما في لأللفية بفضل دعم

  :ستركز األمانة على األمور التالية

العمل من خالل الشراكات على حشد   •
القيادة السياسية والموارد الالزمة 

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

على توفير الصحة في مرحلة 
  .الشيخوخة
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 عـام    اقترب معألم والوليد والطفل،    ذلك شراكة صحة ا   
٢٠١٥.  

 بلوغ هـذا    تعترض سبيل  التالية التي قد     المخاطروتم تحديد   
  :الغرض االستراتيجي

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

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

  .عكس االتجاه في بعض المؤشرات
  

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
 التي  المستهدفة عدد البلدان١-١-٤

اإلتاحة لديها سياسة متكاملة لتحقيق 
 الفعالة لتحسين صحة الشاملة للتدخالت

 األم والوليد والطفل

 عدد البلدان التي لديها ٢-١-٤
أن اإلتاحة الشاملة سياسة بش
لصحة الجنسية لخدمات ا
 واإلنجابية

 عدد البلدان التي لديها ٣-١-٤
سياسة بشأن تعزيز التمتع 

بالنشاط والصحة في مرحلة 
 الشيخوخة

  المعطيات األساسية
 ال توجد  بلدا٢٠ً  بلدان١٠

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٢٥ً  بلدا٣٠ً  بلدا٢٠ً

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٤٠ً  بلدا٨٠ً  بلد١٠٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٧٥ ٠٠٠ ٥٥ ٠٠٠ ٣٦ ٠٣٢ 

 المبررات

 تقديم الدعم ١-٤
إلى الدول 

األعضاء لصياغة 
وخطة سياسة 

واستراتيجية شاملة 
للتقدم نحو إتاحة 
التدخالت الفعالة 
للجميع، بالتعاون 

مع البرامج 
األخرى، ومع 

إيالء االهتمام للحد 
من عدم المساواة 
بين الجنسين ومن 

اإلجحاف في مجال 
الصحة، وتوفير 

سلسلة متصلة 
الحلقات من 

الرعاية طيلة 
العمر، وتحقيق 

التكامل في عملية 
مات على تقديم الخد

مختلف مستويات 
النظام الصحي، 
وتعزيز التنسيق 

مع المجتمع المدني 
 .والقطاع الخاص

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

لصحة اإلنجابية، تسريع التقدم نحو بلوغ المرامي والغايات اإلنمائية الدولية المتعلقة بااستراتيجية مثل 
 واالستراتيجية العالمية لصحة األطفال ،جنسياًستراتيجية العالمية لتوقي ومكافحة األمراض المنقولة واال

التدبير العالجي المتكامل للحمل  ووالمراهقين ونمائهم، واالستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار األطفال،
تعزيز ؛ وة السياسات الخاصة بصحة الطفلوالوالدة، والتدبير العالجي المتكامل ألمراض الطفولة، ومبادر

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

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

 نظم إدارة الشؤون الصحية من أجل رصد التقدم ؛ والمساهمة في)المالريابالسل، وبفيروس األيدز، ووبعدوى 
 ، من المرامي اإلنمائية لأللفية٥ و٤رز نحو بلوغ الغايات الوطنية، والمقاييس ذات الصلة بالمرميين المح

  .وكذلك المرامي الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية

  
 تعزيز ٢-٤ المؤشرات

القدرات البحثية 
الوطنية حسب 

االقتضاء، وإتاحة 

عدد مراكز البحوث  ١-٢-٤
الجديدة التي يتم تعزيزها من خالل 
 التطوير والدعم المؤسسيين الشاملين

عدد الدراسات  ٢-٢-٤
المنجزة بشأن القضايا ذات 

األولوية في المجال الصحي ذي 
 الصلة

االستعراضات عدد  ٣-٢-٤
 الجديدة أو المحدثة بشأن المنهجية

أفضل ممارسات الرعاية 
 وسياساتها ومعاييرها
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  المعطيات األساسية
 ال توجد ال توجد ال توجد

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  استعراضا١٥ً  دراسة١٢  مراكز٤

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  استعراضا٤٠ً  دراسة٣٤  مراكز١٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٨٠ ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ٧٢ ٤٩٧ 

 المبررات

بينات ومنتجات 
وتكنولوجيات 

وتدخالت وأساليب 
ناسبة تنفيذ جديدة م

أو وطنياً، / عالمياً و
لتحسين صحة األم 

والوليد والطفل 
والمراهق، وتعزيز 

التمتع بالنشاط 
والصحة في مرحلة 
الشيخوخة، وتحسين 

الصحة الجنسية 
 .واإلنجابية

 البحوث وتحديد أولوياتالقيام، من خالل القيادة القطرية، بتحديد  من الضروري زيادة االهتمام بسيكون
 بالتشاور الوثيق مع  هذه تحديد أولويات البحوث، وسيتعينالفرص السانحة لتعزيز القدرات البحثية الوطنية

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

  
 المؤشرات

عدد البلدان التي ينفذ فيها ما ال يقل  ١-٣-٤
٪ من المناطق المستهدفة استراتيجيات ٥٠عن 

 الدةلتأمين الرعاية الماهرة لكل و

واتباع قواعد عدد البلدان التي تقوم بتكييف  ٢-٣-٤
 ودالئل للسياسات وقواعد ودالئل تقنية وإدارية بشأن

 التدبير العالجي المتكامل للحمل والوالدة

  المعطيات األساسية
  بلدان١٠  بلدان١٠

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٢٥ً  بلدا٢٥ً

  ٢٠١٣عام  بحلولالتي يتعين تحقيقها األهداف 
  بلدا٧٥ً  بلدا٧٥ً

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٣٠ ٠٠٠ ١٠٧ ٠٠٠ ٦٥ ٣٨٩ 

 المبررات

 تطبيق  ٣-٤
الدالئل اإلرشادية 

واألساليب 
واألدوات الخاصة 

بتحسين رعاية 
األمومة على 

المستوى القطري، 
بما في ذلك تقديم 
الدعم التقني إلى 

الدول األعضاء من 
أجل تكثيف العمل 

على تأمين الرعاية 
الماهرة لكل حامل 

ل وليد، على وك
مدى الوالدة وفترة 

النفاس وفترة ما 
بعد الوالدة، 

وخصوصاً من أجل 
المجموعات 

السكانية الفقيرة 
والمحرومة، مع 

رصد التقدم 
 .المحرز

،  داعمة لتأمين الرعاية الماهرة لكل والدةتهيئة بيئةو ،الموارد البشريةلتعزيز قدرات  يلزم إيالء االهتمام
خدمات الرعاية مع توفير تأمين سلسلة متصلة الحلقات من الرعاية بين المجتمعات المحلية والمرافق و

السكانية والمجتمعات المحلية المهمشة من أجل تعزيز ، وخصوصاً للمجموعات اإلحالية في جميع األوقات
الرعاية خدمات  بتحسين الحصول على الخدمات الصحية األساسية وفيلةالك األساليب تصميممشاركتها في 

وفيات األمومة  وباإلضافة إلى ذلك سيحتاج بلوغ هذه النتائج إلى نظم الرصد والتدقيق التي تحدد .اإلحالية
م في تلبية االحتياجات، وخصوصاً احتياجات المجموعات السكانية المهمشة اإخفاق النظمواطن كشف تو

 .قصة الخدماتوالنا
  

  المؤشرات
عدد البلدان التي ينفذ فيها ما ال  ١-٤-٤

٪ من المناطق المستهدفة ٥٠يقل عن 
استراتيجيات خاصة ببقاء الولدان على قيد 

 الحياة وبصحتهم

 مجموعات تدخالت قامت بتكييف عدد البلدان التي  ٢-٤-٤
 والتدبير العالجي التدبير العالجي المتكامل ألمراض الطفولة،

 والتي تشمل كامل فترة الوالدة امل للحمل والوالدةالمتك
٪ أو أكثر من المناطق المستهدفة ٥٠، وينفذ فيها الحديثة

 مجموعات التدخالت هذهو

  المعطيات األساسية

 الدالئل  تطبيق٤-٤
اإلرشادية 
واألساليب 

واألدوات الخاصة 
بتحسين بقاء الولدان 

على قيد الحياة 
وتحسين صحتهم، 

  بلدا٢٠ً  بلدا٢٠ًعلى المستوى 
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  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٤٠ً  بلدا٤٠ً

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٧٥ً  بلدا٧٥ً

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١١٥ ٠٠٠ ٨٨ ٠٠٠ ٥٠ ٧٩٠ 

 المبررات

القطري، مع تقديم 
الدعم التقني إلى 

الدول األعضاء من 
أجل تكثيف العمل 

 التغطية توفيرعلى 
التدخالت والشاملة، 

الناجعة ورصد 
 .محرزالتقدم ال

ألم والوليد  سلسلة متصلة الحلقات من الرعاية تشمل خدمات صحة ا المتوقعةسيتطلب تحقيق هذه النتيجة
 التمنيع وتنظيم األسرة والتغذية  برامجوالطفل، وتعزيز الصالت بين هذه الخدمات وغيرها من البرامج، مثل
إشراك  وباإلضافة إلى ذلك سيلزم .واأليدز والعدوى بفيروسه والقضاء على الزهري ومكافحة المالريا

لين الصحيين، وسلسلة متصلة الحلقات من المجتمع المحلي وتعزيز التواصل بين األمهات وأسرهن والعام
توفير تسهيالت مناسبة لرعاية األمهات والولدان على ، والرعاية تشمل المجتمعات المحلية والمرافق الصحية

، مستوى المجتمع المحلي ومستوى الرعاية األولية، وخصوصاً من أجل الرضع الناقصي الوزن عند الميالد
دة في بقاء الولدان على قيد الحياة، مع تصنيفها حسب نوع الجنس، االتجاهات السائونظماً لرصد 

 . المجموعات السكانية الفرعية المعرضة لمخاطر شديدةاكتشافتتيح 
  

 المؤشرات
يجيات عدد البلدان التي تنفذ استرات ١-٥-٤

لزيادة التغطية بالتدخالت الخاصة بصحة الطفل 
 ونموه

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

 ٪ من المناطق المستهدفة٧٥من 

  المعطيات األساسية
  بلدان١٠  بلدا٢٠ً

  ٢٠٠٩ام ع بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٣٠ً  بلدا٥٠ً

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٦٠ً  بلدا٨٠ً

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٩٣ ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ٤١ ٧٧٦ 

 المبررات

 تطبيق ٥-٤
الدالئل اإلرشادية 

واألساليب 
واألدوات الخاصة 

بتحسين صحة 
الطفل ونموه، على 
المستوى القطري، 

مع تقديم الدعم 
التقني إلى الدول 

عضاء من أجل األ
تكثيف العمل على 

 التغطية توفير
الشاملة للسكان 

بالتدخالت الناجعة، 
رصد التقدم و

المحرز، مع 
مراعاة القواعد 

والمعايير الدولية 
وقواعد ومعايير 

اإلنسان، حقوق 
 تلكوالسيما 

المنصوص عليها 
في اتفاقية حقوق 

 .الطفل

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

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

 لرصد االتجاهات السائدة في بقاء األطفال على قيد الحياة، مع ونظم ؛العالجي المتكامل ألمراض الطفولة
 .انية الفرعية المعرضة لمخاطر شديدةتصنيفها حسب السن ونوع الجنس، تتيح اكتشاف المجموعات السك
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 المؤشرات
  ١.د البلدان التي لديها برنامج جيد األداء لصحة ونمو المراهقينعد ١-٦-٤

  المعطيات األساسية
  بلدا١٥ً

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٥٠ً

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلد١٠٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٧٤ ٠٠٠ ٥٥ ٠٠٠ ٣٤ ٦٣٢ 

 المبررات

تقديم الدعم  ٦-٤
التقني إلى الدول 
األعضاء لتنفيذ 

سياسات 
واستراتيجيات 

مستندة إلى البينات 
بشأن صحة ونمو 

تعزيز والمراهقين، 
 تطبيق مجموعة من

تدخالت الوقاية 
 ،والعالج والرعاية

وفقاً للمعايير 
 .الموضوعة

جمع المعطيات الالزمة لتنفيذ ل بناء القدرات على المستوى القطري  على المتوقعةسيعتمد تحقيق هذه النتيجة
مجتمعية، مع التركيز على بمشاركة صغار السن، والهياكل ال ،لخدمات الصحية، ولالبرامج، وتحليلها ونشرها

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

االتجاهات  وستلزم نظم لرصد .ذج الممارسات الجيدة بخصوص التدخالت الناجعة ونمابيناتقطاع الصحة 
 المجموعات اكتشاف وإلتاحةع تصنيفها حسب السن ونوع الجنس، السائدة في صحة المراهقين ونموهم، م

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

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

  .سجل لألنشطة المضطلع بها خالل السنة الماضية) ج(
  

 المؤشرات
استراتيجية تسريع عدد البلدان التي تنفذ  ١-٧-٤

التقدم نحو بلوغ المرامي والغايات اإلنمائية الدولية 
 المتعلقة بالصحة اإلنجابية

 التي استعرضت  المستهدفةعدد البلدان ٢-٧-٤
ة فيما قوانينها أو لوائحها أو سياساتها الوطنية القائم

 يتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية
  المعطيات األساسية

  بلدان٣  بلدا٢٠ً
  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  بلدان٨  بلدا٣٠ً
  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  بلدا١٥ً  بلدا٨٠ً
 

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

١١٣ ٠٠٠ ٨٠ ٠٠٠ ٤٨ ٠٦٤ 
 المبررات

تزويد الدول  ٧-٤
ئل األعضاء بالدال

اإلرشادية واألساليب 
، إلى واألدوات

، جانب الدعم التقني
لتسريع العمل على 

استراتيجية تنفيذ 
و تسريع التقدم نح
بلوغ المرامي 

والغايات اإلنمائية 
المتعلقة الدولية 

 ،بالصحة اإلنجابية
مع التركيز بوجه 
خاص على تأمين 

المساواة في 
الحصول على 

الجيدة خدمات ال
الخاصة بالصحة 
، الجنسية واإلنجابية

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

بحقوق اإلنسان من 
يث صلتها بالصحة ح

 .الجنسية واإلنجابية

 المعطيات  وتحليل ونشر بناء القدرات على المستوى القطري من أجل جمععلى تحقيق هذه النتيجة سيعتمد
جابية، وسائر البرامج الصالت بين خدمات الصحة الجنسية والصحة اإلن وتقوية ؛الضرورية لتنفيذ البرامج

رصد وتقييم برامج الصحة الجنسية  و؛ باأليدز والعدوى بفيروسه، والتغذيةالخاصةالصحية، مثل البرامج 
 . آليات للمساءلةإنشاءواإلنجابية داخل النظام الصحي وخارجه، إلى جانب 
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 المؤشرات
عدد البلدان التي نفذت سياسات مجتمعية  ١-٨-٤

 تعزيز قدرات الرعاية مع التركيز علىالمرتكز 
 الصحية األولية لمعالجة القضايا الخاصة بالشيخوخة

 نفذت سياسات  المستهدفة التي عدد البلدان ٢-٨-٤
 ة للسياساألمانةمتعددة القطاعات تعكس إطار 

 بالنشاط في مرحلة الشيخوخةالخاصة بالتمتع 

  المعطيات األساسية
 ال توجد ال توجد

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا١٥ً  بلدان١٠

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٢٥ً  بلدا٢٠ً

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠لتقديرات ا ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٢٢ ٠٠٠ ١٦ ٠٠٠ ١٠ ٦٥٣ 

 المبررات

تزويد الدول  ٨-٤
األعضاء بالدالئل 

اإلرشادية 
واألساليب 

واألدوات، إلى 
 المساعدة جانب

التقنية، لتعزيز 
الدعوة من أجل 

اعتبار الشيخوخة 
من قضايا الصحة 
العمومية، ولوضع 

وتنفيذ سياسات 
وبرامج تستهدف 

الحفاظ على أقصى 
قدرة ممكنة على 

وظائف، تأدية ال
طيلة العمر، 

 ولتدريب مقدمي
خدمات الرعاية 

الصحية على 
األساليب التي تكفل 
التمتع بالصحة في 

 .شيخوخةمرحلة ال

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

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

 ".تراعي السن
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ي 
يج
رات
ست
اال

ض 
غر
ال

٥ 

ة المترتبة على حاالت الطوارئ والكوارث واألزمات والنزاعات الحد من العواقب الصحي
  واالقتصادي إلى أقصى الحدودوالتقليل من أثرها االجتماعي 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

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

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

  .األحداثإبان تلك للفئات السكانية المستضعفة 

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

تراتيجية الدولية للحد من الكوارث لألمم المتحدة حـدوث         االس
كما أدت .  حاالت الكوارث الطبيعية عدد٪ في١٨زيادة بنسبة 

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

ـ       تسعةأكثر من    ع أنحـاء    ماليين الجئ عن أوطانهم في جمي
  .العالم

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

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

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

  
  األساليب االستراتيجية

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

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

المجموعة الصحية المنبثقة عن اللجنة الدائمة المشتركة بـين         
  . األمم المتحدةوكاالت

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

في طائفة واسعة من المجـاالت      الطوارئ  لحاالت  االستجابة  

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

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

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

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

  .٪ من القيمة المعيارية٨٠الذين تقل نسب وزنهم إلى طولهم عن 

  الدروس المستفادة

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

القدرات الوطنية على تدبير المخاطر 
 حاالت الضعف يستلزم ما والحد من

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

  .وإجراءات؛ وموارد وشراكات

ينبغي لمشاركة القطاع الصحي في   •
اإلنسانية أن أنشطة الطوارئ واألنشطة 

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

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

الصيدالنية، والشؤون اللوجيستية، 
ويتعين . وإصالح البنى التحتية الصحية

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

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

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

ظفين غير التعاون الذي يشمل مو
  .محليين

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

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

بناء القدرات ووضع قائمة بأسماء 
الخبراء من ذوي التدريب المناسب 

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

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

  . البنى التحتية الصحيةوترميم ؛يةوخدمات المعلومات الصح

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

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

اً سواء داخل منظومة األمم المتحـدة أو داخـل          األوسع نطاق 
 تطوير الشراكات والتنـسيق     لذا يلزم  ،منظمة الصحة العالمية  

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

  
  االفتراضات والمخاطر والخيارات

 أساسـاً لتحقيـق هـذا الغـرض         ليـة  التا االفتراضات تشكل
  :االستراتيجي

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

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

فعالة لحاالت الطوارئ الصحية    امة استجابة   وإقاألزمات  
جزءاً ال يتجزأ من العمل الذي فوضت المنظمـة أمـر           

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

  :االستراتيجي

أن العمل في مجال التأهب لمواجهة حـاالت الطـوارئ            •
ـ    قد يعتبر خطأً  واالستجابة لمقتضياتها    رى  مـسؤولية أخ

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

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

أجل االضطالع بعمل فعال على وجه السرعة في حاالت 
  الطوارئ؛

لتمكـين  ساسية الالزمـة    عدم كفاية تمويل الوظائف األ      •
 باألنشطة فـي مجـال التأهـب        المنظمة من االضطالع  

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

  . التابعة لألمم المتحدةالمشتركة بين الوكاالت الدائمة
  
  
  
  

  المستفادةالدروس 
يستغرق التخلص من اآلثار المدمرة   •

المترتبة على الطوارئ واألزمات 
الكبرى المعقدة مدة أطول بكثير من 

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

  .لسنوات عديدة

  : على األمور التاليةتركز األمانةس

بناء قدراتها في ميدان التأهب لمواجهة   •
حاالت الطوارئ واالستجابة لمقتضياتها 

من خالل انتهاج أساليب متعددة 
القطاعات ومتعددة التخصصات 

  وأساليب إزاء كل األخطار؛
بناء القدرات التشغيلية على الصعيدين   •

 من الوطني والدولي والمحافظة عليها
أجل االستجابة السريعة ولتوجيه العمل 

المنسق الذي يضطلع به أصحاب 
المصلحة العديدون خالل األزمات التي 

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

تطوير قواعد المعارف والكفاءات   •
ة الالزمة من أجل اإلعداد لمواجه

حاالت الطوارئ واالستجابة 
  لمقتضياتها؛

إنشاء شراكات وآليات للتنسيق مع   •
الحكومات والمجتمع المدني وكذلك مع 

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

تطوير القدرات التقنية والتشغيلية على   •
مة دعماً للبلدان التي تمر صعيد المنظ

بأزمات وخاصة في إجراء التقييمات 
الصحية وتنسيق العمل الصحي ومعالجة 

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

تسخير المجموعة الهائلة من المهارات   •
المنظمة المتوفرة على جميع مستويات 

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

واألدوية والوقاية من العنف 
واإلصابات، وتدبير اإلصابات الجموعية 

واألمراض السارية وصحة األم 
  .والطفل
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  لمنظمةالنتائج المتوقعة على صعيد ا

 المؤشرات
  نسبة البلدان ١-١-٥

التي تمتلك خططاً وطنية 
للتأهب لمواجهة الطوارئ 

 وتغطي أخطاراً متعددة

نسبة   ٢-١-٥
دان التي توجد فيها البل

خطط شاملة لتدبير 
 اإلصابات الجموعية

  نسبة البلدان التي ٣-١-٥
تواجه طوارئ إنسانية والتي 

وضعت مقاييس ودالئل 
واستراتيجيات خاصة 

بالتقليل من أثر الطوارئ 
الصحية على األمهات 

 والمواليد واألطفال

  عدد البلدان ٤-١-٥
التي تضع وتنفذ برامج 

 تأثر للحد من سرعة
البنى التحتية الصحية 

ومرافق المياه 
 واإلصحاح

  المعطيات األساسية
  بلدا٢٠ً ٪ من البلدان٤٠ ٪ من البلدان١٥ ٪ من البلدان٢٥

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٤٠ً ٪ من البلدان٨٠ ٪ من البلدان٤٠ ٪ من البلدان٦٠

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٦٠ً ٪ من البلدان٩٠ ٪ من البلدان٥٥ ٪ من البلدان٧٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

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

 المبررات

 وضع ١-٥
المقاييس والمعايير 

وبناء القدرات 
للدول وتقديم الدعم 

 لوضع األعضاء
وتعزيز الخطط 

والبرامج الوطنية 
في مجال التأهب 
 .لمواجهة الطوارئ

 . التي تليها٢٠١٣-٢٠١٢تكثف ثانيةً في الثنائية  وس٢٠١١-٢٠١٠ستكثف الجهود المبذولة في الثنائية 
  

 المؤشرات
نسبة حاالت الطوارئ   ١-٢-٥

 االضطالع من أجلهاتم التي ي
بعمليات التقييم والمتابعة في مجالي 

 الصحة والتغذية

عدد برامج التدريب  ٢-٢-٥
العالمية واإلقليمية الخاصة 

بالعمليات الصحية ضمن االستجابة 
 لحاالت الطوارئ

نسبة حاالت الطوارئ  ٣-٢-٥
التي تتم فيها التدخالت الخاصة 

 بصحة األم والوليد والطفل

  ات األساسيةالمعطي
 ٪ من حاالت الطوارئ٣٠  برامج تدريبية٥ ٪ من حاالت الطوارئ١٥

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٪ من حاالت الطوارئ٧٥  برنامجاً تدريبيا١٦ً ٪ من حاالت الطوارئ٦٠

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٪ من حاالت الطوارئ٨٥ جاً تدريبياً برنام٢٠ ٪ من حاالت الطوارئ٨٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٧٤ ٠٠٠  ٧١ ٠٠٠ ٦٧ ٧٩٦  

 المبررات

وضع  ٢-٥
المقاييس والمعايير 

وبناء القدرات 
للدول وتقديم الدعم 

لالستجابة األعضاء 
في الوقت المناسب 
للكوارث المرتبطة 
باألخطار الطبيعية 

واألزمات ذات 
الصلة بنشوب 

 .النزاعات

 .ي تليها الت٢٠١٣-٢٠١٢ وستكثف ثانيةً في الثنائية ٢٠١١-٢٠١٠ستكثف الجهود المبذولة في الثنائية 
  

وضع  ٣-٥ المؤشرات
المقاييس والمعايير 

وبناء القدرات 
للدول وتقديم الدعم 

من أجل األعضاء 
تقدير االحتياجات 

عدد عمليات تقييم  ١-٣-٥
تعقب االحتياجات في المراحل التي 

نشوب النزاعات وحلول الكوارث 
 عنصراً صحياً في تتضمنوالتي 

إطار االستجابة للمقتضيات الخاصة 
 بنوع الجنس

عدد خطط العمل  ٢-٣-٥
اإلنساني في حاالت الطوارئ 

المعقدة وعمليات صياغة 
النداءات الموحدة التي يجري 
تضمينها عناصر استراتيجية 
 وتشغيلية فيما يخص الصحة

د البلدان التي تمر عد ٣-٣-٥
بمراحل انتقالية أو بمراحل 

اإلنعاش والتي تستفيد من عمليات 
تقدير االحتياجات والدعم التقني في 
مجاالت صحة األم والوليد والطفل 

 أو الصحة النفسية أو التغذية
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  المعطيات األساسية
  بلدان٥  خطط٨ عمليتان لتقدير االحتياجات

  ٢٠٠٩ عام بحلولقها األهداف التي يتعين تحقي
  بلدا١٥ً  خطة٢٠  عمليات لتقدير االحتياجات٦

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٢٠ً  خطة٢٥  عمليات لتقدير االحتياجات٨
 

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

٦٥ ٠٠٠  ٥٩ ٠٠٠ ٤٦ ٤٦٥  

 المبررات

ولتخطيط التدخالت 
وتنفيذها خالل 

المراحل االنتقالية 
اإلنعاش ومرحلة 
 النزاعات في سياق

 .الكوارثو

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

 المؤشرات
نسبة البلدان المتأثرة بحاالت الطوارئ والتي  ١-٤-٥

تم فيها االضطالع بتقييم شامل للمخاطر الناجمة عن 
 ومجموعات أدواتاألمراض السارية ووضع مرتسمات 

 وبائية وتوزيعها على الوكاالت الشريكة

نسبة حاالت الكوارث الطبيعية أو  ٢-٤-٥
 التي تم فيها الت، بما فيها الحاالنزاعات الحادة

تنفيذ لإلنذار المبكر و/  نظام للترصدتشغيل
 التدخالت المتعلقة بمكافحة األمراض السارية

  المعطيات األساسية
 ٪ من الحاالت٦٠ ٪ من البلدان٥٠

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٪ من الحاالت١٠٠ ٪ من البلدان١٠٠

  ٢٠١٣ عام بحلولها األهداف التي يتعين تحقيق
 ٪ من الحاالت١٠٠ ٪ من البلدان١٠٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٥٣ ٠٠٠  ٤٥ ٠٠٠ ٢٢ ٩٤٨  

 المبررات

تقديم الدعم  ٤-٥
التقني المنسق 

فيما للدول األعضاء 
يتعلق بمكافحة 

األمراض السارية 
في حاالت وقوع 
الكوارث الطبيعية 
 .ونشوب النزاعات

 . التي تليها٢٠١٣-٢٠١٢ائية  وستكثف ثانيةً في الثن٢٠١١-٢٠١٠ستكثف الجهود المبذولة في الثنائية 
  

 المؤشرات
عدد  ١-٥-٥

شبكات الخبراء 
القائمة الخاصة 

بالتصدي لمسائل 
السالمة الغذائية 

ومواجهة 
طوارئ الصحة 
  العمومية البيئية

 نسبة  ٢-٥-٥
البلدان التي تمتلك 

خططاً وطنية للتأهب 
لحاالت الطوارئ 
الصحية الكيميائية 

واإلشعاعية والبيئية 
واإلنذار بحدوثها 

  واالستجابة لمقتضياتها

عدد   ٣-٥-٥
 التي تمتلك البلدان

مراكز اتصال فيما 
 بالشبكةيتعلق 

الدولية للسلطات 
المعنية بالسالمة 

 وطوارئ الغذائية
  الصحة البيئية

 نسبة  ٤-٥-٥
الطوارئ المتعلقة 
بالسالمة الغذائية 

 المستفيدة من
التعاون بين 

القطاعات وتقديم 
  المساعدة

نسبة   ٥-٥-٥
البلدان التي تبلغ 

التأهب حالة 
وتخزين البنود 

الالزمة لضمان 
استجابة سريعة 

ارئ لحاالت الطو
الكيميائية 
  واإلشعاعية

  المعطيات األساسية
٪ من حاالت ٢٥  بلدا٥٠ً ٪ من البلدان٣٠  شبكات١٠

 الطوارئ
 ٪ من البلدان٢٠

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تقديم الدعم  ٥-٥
للدول األعضاء 
لتعزيز اآلليات 

الوطنية في مجال 
التأهب وإلقامة 
آليات اإلنذار 

واالستجابة فيما 
يتعلق بالسالمة 

الغذائية وبحاالت 
الطوارئ الصحية 

 .البيئية

٪ من حاالت ٦٥  بلدا٧٥ً ٪ من البلدان٦٠  شبكة٢٠
 الطوارئ

 ٪ من البلدان٥٠
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  ٢٠١٣ عام بحلولقها األهداف التي يتعين تحقي
٪ من حاالت ١٠٠  بلد١٠٠ ٪ من البلدان٧٠  شبكة٣٠

 الطوارئ
 ٪ من البلدان١٠٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٨ ٠٠٠  ١٧ ٠٠٠ ١٩ ١٩٠  

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

  
 المؤشرات

  الرائدةنسبة البلدان المتأثرة أو ١-٦-٥
التي تجري فيها عمليات المجموعة المعنية 

بالخدمات الصحية اإلنسانية التابعة للجنة 
الدائمة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة، 

  سنوية قائمةوالبلدان التي لديها خطط عمل

عدد اآلليات واألفرقة  ٢-٦-٥
العاملة المشتركة بين الوكاالت 

والمتعلقة بحاالت الطوارئ 
والتي تشارك فيها منظمة 

 فعليةمشاركة الصحة العالمية 

نسبة الكوارث  ٣-٦-٥
واألزمات التي تتناولها 
 خطة شاملة لالتصال

  المعطيات األساسية
ن الكوارث ٪ م٣٥  آليات٨ ٪ من البلدان٦٠

 واألزمات

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٪ من الكوارث ١٠٠  آلية١٦ ٪ من البلدان١٠٠

 واألزمات

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٪ من الكوارث ١٠٠  آلية٢٠ ٪ من البلدان١٠٠

 واألزمات
 

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

١٧ ٠٠٠  ١٦ ٠٠٠ ١٦ ٤٠٠  

 المبررات

إصدار  ٦-٥
الوثائق االتصالية 

الفعلية وتكوين 
الشراكات وتطوير 
التنسيق مع سائر 
 مؤسسات منظومة

األمم المتحدة 
والحكومات 

والمنظمات غير 
الحكومية المحلية 

منها والدولية 
والمؤسسات 

الجامعية والرابطات 
مهنية على ال

الصعيدين القطري 
واإلقليمي وعلى 
 .الصعيد العالمي

 . التي تليها٢٠١٣-٢٠١٢ وستكثف ثانيةً في الثنائية ٢٠١١-٢٠١٠ستكثف الجهود المبذولة في الثنائية 
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  فيما يتعلق باالعتالالتالحد منها وأتعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامل االختطار 
 المرتبطة بتعاطي التبغ والكحول والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثير الصحية

  ني وممارسة الجنس بشكل غير مأمونوالنُظم الغذائية غير الصحية والخمول البد
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

 هذا الغـرض    يهدفي  إن عوامل االختطار الرئيسية الستة الت     
٪ مـن   ٦٠ مسؤولة عن أكثر مـن        التصدي لها  االستراتيجي

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

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

 اآلثار الضائرة الناجمة عن عوامل االختطار تلك        معالجةعلى  
التـصدي  وفإنه لم يول الكثير من االهتمام لمـسألة الوقايـة           

 لهذه المحددات الصحية بطريقة تراعـي االعتبـارات         بفعالية
  .الخاصة بالجنسين

ويعد تعاطي التبغ السبب الرئيسي الكامن وراء الوفيات التي         
كن اتقاؤها في جميع أنحاء العالم، حيث يحدث ما ال يقـل            يم

. ٪ من الوفيات التي تعزى إلى التبغ في البلدان النامية      ٥٠عن  
تنفـصم   ويعد تعاطي التبغ والفقر أمرين مترابطين ترابطاً ال       

ومن حـسن   . عراه كما أن معدالت انتشاره أعلى بين الفقراء       
مردود للحد من تعاطي     وعالية ال  ناجحةالطالع أن هناك تدابير     

فاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة       . التبغ
التبغ هي معاهدة مسندة بالبينات الغرض منها هو المـساعدة          

. على الحد من عبء المراضة والوفيات جراء تعاطي التبـغ         
 ١‚٨وهناك عالقة تربط بين تعاطي الكحول وبـين حـدوث           

 مليون سنة   ٥٨‚٣أنحاء العالم وفقد    مليون حالة وفاة في جميع      
وفي البلدان النامية ذات معـدالت      .  كل عام  من سنوات الحياة  

الوفيات المنخفضة، بشكل عام، يعد تعاطي الكحـول عامـل          
٪ من إجمـالي عـبء      ٦‚٢االختطار الرئيسي المسؤول عن     

ويعد تعاطي المخدرات حقناً في عدد متنـامٍ مـن          . المراضة
اء سرعة انتشار العدوى بفيـروس العـوز        البلدان الدافع ور  
وعلى الرغم مـن تـوافر      ). فيروس األيدز (المناعي البشري   

األدلة على العبء الكبير الملقى على الصحة وعلى المجتمـع   

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

٪ من الدول األعضاء التي تبلّغ عن انخفاض ٥٠:  المنشودالهدف. النتشار تعاطي التبغ
  ٢٠١٣نهاية عام بحلول ٪ ١٠بنسبة 

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

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

: الهدف المنشود. يننسبة الدول األعضاء التي خفضت معدل انتشار السمنة بين البالغ  •
٪ من الدول األعضاء معدل انتشار السمنة بين البالغين بحلول نهاية عام ١٠خفض 
  .٢٠١٠-٢٠٠٧، مقارنة بمستويات الفترة ٢٠١٣

  الدروس المستفادة
أن الوقاية من عوامل االختطار والحد   •

منها هما من العناصر األساسية في 
خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية 

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

  .الفئات
أن األساليب التقليدية المتبعة إزاء   •

الصحة العمومية ال تكفي لمواجهة 
المشكالت الناجمة عن عوامل االختطار 

تلك وعليه فإن هناك حاجة إلى إيجاد 
شاركة المؤسسات طرق عمل مبتكرة بم

الحكومية والمجتمع المدني والقطاع 
  .الخاص وسائر الشركاء

أن مشكالت الصحة العمومية التي   •
تسببها عوامل االختطار تلك قد تربك 

نُظم الرعاية الصحية وتؤدي إلى نشوء 
مصاعب اجتماعية واقتصادية جمة 

بالنسبة إلى األفراد واألسر والمجتمعات، 
ن والفئات األقل قدرة والسيما لدى البلدا

على تحمل تكاليف الرعاية الصحية التي 
  .تنجم عن تلك المشاكل

أن برامج تعزيز الصحة قد أثبتت   •
مردوديتها ومن ذلك، االستراتيجيات 

التثقيفية المعدة من أجل تقليص الطلب 
على الملح في األطعمة المجهزة وحظر 

اإلعالن عن منتجات التبغ، ورفع 
  . مكافحة التبغأسعارها بهدف
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جراء تعاطي الكحول وسائر المواد النفسانية التـأثير، فـإن          
الموارد المتاحة محدودة، سواء في المنظمة أو في البلـدان،          

وعالج االضطرابات الناجمة عن سوء استخدام المواد       لتوقي  
على الرغم من أن ما يتم توفيره فيما يتعلق بالتكاليف الصحية           

 يـستثمر فـي العـالج        أمريكي واالجتماعية، لقاء كل دوالر   
  .على األقلأمريكية  دوالرات ٧يساوي 

٪ مـن الـسكان فـي العـالم         ١٧وتشير التقديرات إلـى أن      
٪ ممن يقومـون    ٤١ط بدني باإلضافة إلى     يقومون بأي نشا   ال

ويقـدر أن   . بنشاط بدني ال يكفي لينفعهم من الناحية الصحية       
  ١. مليون حالة١‚٩عدد الوفيات جراء قلة النشاط يبلغ 

وتؤدي ممارسة الجنس بدون وقاية إلى حدوث زيادات هامة         
في عبء المراضة ومنها حاالت الحمـل غيـر المقـصود           

 العـدوى بفيـروس األيـدز   جنسياً بما فيها  المنقولة   والعدوى
وغير ذلك من العواقب االجتماعية والعاطفية والبدنية وهـي         

 وترى منظمة الصحة العالميـة أن       .أمور لم تقدر حق قدرها    
ممارسة الجنس بدون وقاية هي ثـاني عوامـل االختطـار           
المحدقة بالصحة من حيث األهمية في البلدان التي تُسجل فيها          

دون ذلك أن عدد النساء الالئي يحملن       . الت الوفيات أعلى معد 
 مليـون   ٤٦ مليون امرأة تختار     ٨٠ ، سنوياً،  يبلغ رغبة منهن 

 مليـون   ٣٤٠منهن إنهاء حملهن، كما يتم اإلبالغ عن حدوث         
حالة جديدة من حاالت العدوى المنقولة جنسياً وحدوث خمسة         

 . بفيـروس األيـدز    العـدوى ماليين حالة جديدة من حاالت      
وسلوك المجازفة من األمور التي كثيراً ما تحدث مع غيرها          
من األمور األخرى ومن األمثلة على ذلك أن تعاطي الكحول          
وما إلى ذلك من المخدرات على نحو خطر كثيراً ما يترافـق           
مع ممارسات جنسية تقترف مـن دون اتخـاذ االحتياطـات           

ت يتخذها والكثير من هذه السلوكيات ليس وليد قرارا     . الالزمة
الفرد نفسه بل هو انعكـاس للـسياسات الـسائدة والمعـايير            

 فيما يتعلق بنوع الجـنس      االجتماعية والثقافية وحاالت الغبن   
وعليه فإن المنظمة   .  وانحطاط مستويات التعليم   وأمور أخرى 

تعترف بالحاجة إلى انتهاج أسلوب شامل متكامل إزاء تعزيز         
  .فعالةالصحة واتباع استراتيجيات وقائية 

الوفيات والمراضة والعجـز    وعلى الرغم من ضخامة عبء      
الذي يتكبده العالم نتيجـة لالعـتالالت المرتبطـة بعوامـل           

باآلثار المتفاوتة المترتبة على    االختطار الهامة، مازال الوعي     
 هذا العبء بالنسبة إلى النـساء والرجـال والبنـات واألوالد          

الـسياسي إزاء تعزيـز      االلتزام   عدمغائباً، وذلك إلى جانب     
الصحة تعزيزاً صارماً وتوقي عوامل االختطـار وتقلـيص         

وتقليص هذا العبء يشترط استثماراً إضافياً كبيـراً        . حدوثها
في الموارد المالية والبشرية وعلى نحو عاجل، وذلك علـى          

                                                           
جنيف، منظمة الصحة العالمية، .  الحد من المخاطر، تعزيز الحياة الصحية.٢٠٠٢، التقرير الخاص بالصحة في العالم   ١

٢٠٠٢. 

  الدروس المستفادة
أن الوقاية من عوامل االختطار أو تقليص   •

حدوثها هي أكثر األساليب مردودية التي 
بوسع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 

انتهاجها لمواجهة النتائج الصحية 
ئة التي ترتبط بعوامل واالجتماعية السي
  .االختطار تلك

أن األدلة التي تطرحها البحوث المتعددة   •
المستويات تشير إلى أن مبادرات تمكين 
النساء والرجال والمجتمعات المحلية من 

 السلوكيات غير الصحية قد تساعد تغيير
أن على تحسين الحصائل الصحية، وإلى 

هناك تدخالت منفصلة ينبغي االعتراف 
أن التمكين كما تبين . في حد ذاتهابها 

إنما هو استراتيجية عملية وذات جدوى 
ومن الثابت . في مجال الصحة العمومية

أن دمج التدخالت الخاصة بتمكين المرأة 
في القطاعات االقتصادية والتعليمية 

والسياسية له أعظم األثر في نوعية حياة 
المرأة واستقالليتها ونفوذها، كما أنه أدى 

 تغيير السياسات العامة وإلى تحسين إلى
  .صحة الطفل واألسرة

  : على األمور التالية األمانةستركز

االضطالع بأنشطة الريادة العالمية،   •
والتنسيق والتواصل والتعاون والدعوة إلى 

تعزيز الصحة من أجل تحسين الصحة 
والحد من جوانب الالمساواة في هذا الصدد 

والسيطرة على أهم عوامل االختطار 
نمائية والمساهمة في بلوغ األغراض اإل

  الوطنية؛
تزويد البلدان بسياسات واستراتيجيات   •

أخالقية وإرشادات تقنية مسندة بالبينات 
وبالدعم من أجل إنشاء نُظم وطنية تعنى 

، بما في ذلك اآلليات المالئمة بالترصد
الخاصة بالمعطيات المصنفة حسب الجنس 

 والرصد والتقييم واإلبقاء على تلك والسن،
األولوية للبلدان التي تعاني النُظم، وإعطاء 

من أفدح األعباء أو األعباء المتزايدة 
  لالعتالالت المرتبطة بأنماط الحياة؛

تشجيع زيادة حجم االستثمارات الموظفة   •
على جميع الصعد وبناء القدرات الداخلية 
في المنظمة وخاصة في المكاتب اإلقليمية 
والقطرية بغية تلبية احتياجات المنظمة في 

جال تعزيز الصحة وتوقي عوامل م
االختطار المرتبطة بأنماط الحياة وتقليص 

  ؛حدوثها
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رة كافة مستويات األمانة والدول األعضاء من أجل بناء القـد         
  . والمستوى العالميوى الوطنيوتعزيز التدخالت على المست

  
  األساليب االستراتيجية

، يراعـي االعتبـارات     إن من شأن انتهاج أسلوب متكامـل      
 عوامـل   وتـوقي  إزاء تعزيـز الـصحة       الخاصة بالجنسين، 

 تعزيز جوانب التآزر وتحسين     والحد منها االختطار الرئيسية   
ية  األساليب الرأس  واالستعاضة عن الكفاءة اإلجمالية للتدخالت    
  .القائمة بأساليب أخرى غيرها

 الوطنية فيما   والبد للبلدان من تعزيز مؤسساتها وبناء قدراتها      
بما في ذلك المعطيات المالئمـة المـصنفة        (بالترصد،  يتعلق  

 وأ عوامل االختطـار الـشائعة       وتوقي) حسب الجنس والسن  
 وكذلك الشأن بالنسبة إلى الحـاالت الـصحية         تقليص حدوثها 
 وعالوة على ذلك من الـضروري أن تتحلـى          .المرتبطة بها 

وزارات الصحة بصفات قياديـة وقواميـة قويـة لـضمان           
ومن الحيـوي اتخـاذ     . المشاركة الفعالة لكل شرائح المجتمع    

 ألن المحـددات     القطاعـات  إجراءات على مستويات متعددة   
  .الرئيسية ألهم عوامل االختطار تقع خارج القطاع الصحي

 في مجـال تعزيـز الـصحة         جبارة لبذل جهود وهناك حاجة   
 تزايـد   توطيد القيادات وبنـاء القـدرات مـع مراعـاة          بغية

االحتياجات واألنشطة على مختلف مستويات البرامج الصحية       
ذات الصلة وكذلك طبقاً للتوصيات التي أبديت في المـؤتمر          

/  آب ١١-٧بـانكوك   (العالمي الـسادس لتعزيـز الـصحة        
 انتهاج أساليب   لدائم، يلزم ولضمان النجاح ا  . )٢٠٠٥أغسطس  

 قـضايا   لمعالجةشاملة تنطوي على توليفة من االستراتيجيات       
 على مستوى الفـرد واألسـرة       ولبناء القدرات السياسة العامة   

   .والمجتمع
  

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
 االفتراضـات  إلـى  تحقيق هذا الغرض االسـتراتيجي       يستند
  :التالية

تثمارات فـي المـوارد الماليـة       توظيف المزيد من االس     •
والبشرية من أجل بناء القدرات في مجال تعزيز الصحة         

  ؛والحد منها  عوامل االختطاروتوقي
قيام شراكات متعددة القطاعات وأنشطة تعاون متعـددة          •

التخصصات فيما يتعلق بالسياسات واآلليات والـشبكات       
 جميـع   مع االستثمار مـن قبـل     ،   المنصفة واإلجراءات

حاب المصلحة على المستويات الوطنيـة واإلقليميـة       أص
  وعلى المستوى الدولي؛

وجــود التــزام بانتهــاج سياســات وخطــط وبــرامج   •
ومتكاملة تتصدى لعوامـل االختطـار الـشائعة،         شاملة

متكاملـة إزاء   منـصفة و  واالعتراف بأن انتهاج أساليب     
عوامل االختطـار الكبـرى يـؤدي       حدوث  الوقاية من   

  : على األمور التالية األمانةستركز

دعم البلدان في بناء القدرات الوطنية   •
المتعددة القطاعات من أجل دمج 

المفاهيم المتعلقة بنوع الجنس والعدالة 
في األنشطة العامة وتعزيز الصحة 
بأنماط والوقاية من االعتالالت المرتبطة 

الحياة؛ وتعزيز المعارف والكفاءات 
المؤسسية فيما يتعلق بأهم عوامل 

  االختطار؛

دعم إقامة شراكات وتحالفات متعددة   •
القطاعات داخل جميع الدول األعضاء 

وفيما بينها وبناء التعاون الدولي من 
  أجل توليد نتائج البحوث وبثّها؛

قيادة العمل الفعال إلزالة العقبات   •
اسية والهيكلية وبناء القدرات على السي

صعيد األسرة والمجتمع وضمان فرص 
الحصول على التثقيف والمعلومات 
بهدف الترويج للسلوكيات الجنسية 

المأمونة والسيطرة على عواقب 
السلوكيات والممارسات الجنسية غير 

  المأمونة؛

تقديم المساعدة التقنية المباشرة فيما   •
منظمة الصحة يتعلق بتنفيذ اتفاقية 

العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، 
بالتعاون مع أمانة االتفاقية، بما في ذلك 
دعم الدول غير األطراف في االتفاقية 
لتمكينها من تعزيز سياساتها في مجال 

مكافحة التبغ لتصبح أطرافاً في 
  .االتفاقية
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 المنـافع مـن   واسعة  ع فيما يتعلق بطائفة     جني مناف  إلى
  الصحية؛

زيادة حجم االستثمارات الموظفة فـي مجـال البحـوث        •
وخاصة من أجل إيجاد االستراتيجيات الوقائيـة الفعالـة         

  .التي تركز على السكان

 دون تحقيق هذا الغـرض      التي قد تحول   المخاطر وفيما يلي 
  :االستراتيجي

ض ع الـصناعات سـيعر    قطـا  العمل أو التفاعل مع      أن  •
الجهود المبذولة إلى المصالح المتنافسة لهذا القطاع بمـا         

 صناعات التبغ والكحول والسكر واألغذية المجهـزة        فيه
دالئل بشأن والمشروبات غير الكحولية، مما يتطلب اتباع 

، وصـون    في جميع الحـاالت    أسلوب االتصال المناسب  
   الصحة العمومية؛أولوية

 عوامـل   وتـوقي  تعزيـز الـصحة      ودجهاحتمال تأثر     •
 تأثراً سلبياً نتيجة النخفـاض       وتقليص حدوثها  االختطار

درجة األولوية التي تولى لهذا المجال مما يؤدي إلى شح          
. المنظمة والبلـدان  أمانة   من قبل     له الموارد المخصصة 

وال يخفى أن مواصلة الدعوة من أجـل زيـادة حجـم            
لتقليل من هذه المخاطر االسثمارات من األمور األساسية ل

  إلى أقصى حد؛

 تـوقي احتمال إلحاق األساليب المتكاملة المنتهجـة إزاء          •
 وقدرة البلدان   األمانة أضراراً بقدرة    والحد منها  المخاطر

على توفير الخبرة فيما يتعلق بالتصدي ألمراض محددة        
يجب الحفـاظ    وتجنباً لحدوث ذلك،  . ولعوامل االختطار 

افية النتهاج أساليب متكاملة فضالً عـن       على الموارد الك  
الحد األدنى الضروري مـن الخبـرات والدرايـة فـي           

  .المجاالت الرئيسية
  

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات

 عدد البلدان التي تتلقى الدعم من ١-١-٦
تطوير أنشطة أو استراتيجيات تركز على  أجل

تحقيق نتائج في مجال تعزيز الصحة، بهدف 
تعزيز توسيع القاعدة المالية التي يستند إليها 

 الصحة

 اآلليات أو الشبكات المتعددة مستوى تعزيز ٢-١-٦
 عوامل والوقاية من تعزيز الصحة من أجلالقطاعات 

 االختطار الكبرى على الصعيد الوطني

  المعطيات األساسية

 ال توجد شراكات تم بناؤها بلداً ٢٤

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تقديم النصح ١-٦
للدول والدعم 
 لبناء األعضاء

قدراتها في كل 
البرامج ذات الصلة 
فيما يتعلق بتعزيز 

الصحة وإقامة 
لة أنشطة تعاون فعا
متعددة القطاعات 
والتخصصات من 

أجل تعزيز الصحة 
 لشراكة العالمية لتعزيز الصحةإقامة ا  بلدا٥٠ً  وتوقي عوامل 
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  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
إنشاء أفرقة مشتركة بين الوكاالت لتعزيز الصحة على   بلد١٠٠

 الصعيدين اإلقليمي والقطري
 

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

٦٦ ٠٠٠ ٥٢ ٠٠٠ ٣٨ ٨٧٩ 

 المبررات

االختطار الكبرى 
 .والحد منها

 فرصة الستعراض ٢٠٠٩سيتيح المؤتمر العالمي السابع لتعزيز الصحة، المزمع عقده في أفريقيا في عام 
. التقدم المحرز ومراجعة األسلوب العام الذي تنتهجه المنظمة على الصعيد العالمي إزاء تعزيز الصحة

، على توطيد دور المنظمة الريادي في ٢٠١٣-٢٠١٠، خالل الفترة وستركز األنشطة التي سيضطلع بها
مجال تعزيز الصحة وضمان إقامة اآلليات الالزمة على الصعيد القطري مما سيمكّن من تحديث السياسات 

ولبلوغ هذه الغايات سيقتضي األمر زيادة هامة في حجم الموارد الالزمة لضمان إسهام . واالستراتيجيات
اصلة في مجال تعزيز الصحة على المستوى العالمي والمستويات اإلقليمية والوطنية إسهاماً التطورات الح

 .فعلياً في الحد من عبء الوفيات والمراضة المرتبط بعوامل االختطار الكبرى تلك
  

 المؤشرات
  والتي الدعمتلقيالمؤهلة ل البلدان نسبة ١-٢-٦

 وطنية لترصد عوامل نُظم ، بناء على ذلك،لديها
 أو التي تقدم  لدى البالغين تلك،االختطار الكبرى

 تقارير منتظمة بشأنها

 الدعم والتي تلقيالمؤهلة ل البلدان نسبة ٢-٢-٦
 لترصد عوامل لديها، بناء على ذلك، نُظم وطنية

 أو التي تقدم  لدى الشبابتلك، االختطار الكبرى
 قارير منتظمة بشأنهات

  المعطيات األساسية
 ٪ من البلدان المؤهلة١٠ ٪ من البلدان المؤهلة١٠

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٪ من البلدان المؤهلة٣٥ ٪ من البلدان المؤهلة٣٥

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 البلدان المؤهلة٪ من ٨٥ ٪ من البلدان المؤهلة٨٥

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية 
٣١ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٢٣ ٨٠٧ 

 المبررات

 توفير ٢-٦
اإلرشاد والدعم من 

أجل تقوية النُظم 
الوطنية الخاصة 
بترصد عوامل 

االختطار الكبرى 
ن طريق وذلك ع

وضع اُألطر 
واألدوات 

واإلجراءات 
التشغيلية وإجازتها 

وتعميمها على 
 الدول األعضاء

التي تسجل فيها 
مستويات مرتفعة أو 
متزايدة من العبء 
الناجم عن الوفيات 

وحاالت العجز التي 
تُعزى إلى عوامل 
االختطار الكبرى 

 .تلك
لقد بدأ بالفعل تنفيذ معظم األنشطة في هذا المضمار إال أنه اليزال يتعين على عدد كبير من الدول األعضاء 

نفيذ نُظم موثوقة لترصد عوامل االختطار ولبذل الجهود الالزمة لمواجهتها؛ لذا فإن كثيراً منها سيحتاج إلى ت
وعالوة على ذلك ستحتاج الدول األعضاء التي استكملت دراسات استقصائية في . دعم المنظمة في المستقبل

 تمس الحاجة إلى تطوير أدوات أخرى في هذا الصدد إلى دعم تقني فيما يتعلق بتكرار تلك الدراسات؛ كما قد
وكذلك الشأن  لوضع المعايير وتعديلها وإجازتها  الجهود الالزمةومن المتوقع مضاعفة. مجال الترصد

 .بالنسبة إلى الموارد الالزمة، كما أن اإلجراءات التشغيلية ستزداد زيادة هامة
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 المؤشرات
عدد البلدان التي سنّت  ١-٣-٦

تشريعات أو إجراءات تعادلها بشأن منع 
التدخين في مرافق الرعاية الصحية 
والمرافق التعليمية؛ وحظر اإلعالن 

غير المباشر على منتجات المباشر و
 الوطنية موضع اإلعالمالتبغ في وسائل 

التحذيرات الصحية على منتجات التبغ 
 بما يتسق مع األحكام ذات الصلة من

اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية 
  بشأن مكافحة التبغ

 

عدد  ٢-٣-٦
البلدان التي تمتلك 
معطيات متماثلة 

حول معدالت انتشار 
 على تعاطي التبغ

المستويات الوطنية 
ومصنفة حسب 
 العمر والجنس

عدد  ٣-٣-٦
البلدان التي 

أقامت أو عززت 
آلية تنسيق أو 
مركز اتصال 
على الصعيد 
الوطني فيما 

يتعلق بمكافحة 
 التبغ

عدد  ٤-٣-٦
الدالئل المتفق عليها 

البروتوكوالت و
المعتمدة من قبل 
 مؤتمر األطراف

  المعطيات األساسية
 حصيلة واحدة  بلدا٢٠ً  بلدان١٠ دان بل١٠

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 حصيلتان  بلدا٤٠ً  بلدا٣٥ً  بلدا٣٠ً

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  حصائل٥  بلدا١٣٠ً  بلدا٧٠ً  بلد١٠٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٧٢ ٠٠٠ ٥٤ ٠٠٠ ٣٨ ٤٦٦ 

 المبررات

  وضع ٣-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتوصيات ومعايير 

ودالئل أخالقية 
مسندة بالبينات 

وتوفير الدعم التقني 
 للدول األعضاء

التي يسجل فيها 
عبء مرتفع أو 
متزايد للمراضة 

والوفيات المرتبطة 
بتعاطي التبغ من 

أجل تقوية 
المؤسسات بهدف 

تمكينها من التصدي 
أو توقي مشكالت 
الصحة العمومية 

وتوفير . المعنية
الدعم أيضاً لمؤتمر 

 في اتفاقية األطراف
منظمة الصحة 

العالمية اإلطارية 
بشأن مكافحة التبغ 

لتنفيذ أحكام 
االتفاقية ووضع 

بروتوكوالت 
 .ودالئل

ستعمل األمانة في تعاون وثيق مع مؤتمر األطراف وأمانة االتفاقية لتقديم الدعم الالزم للدول األطراف في 
مما  للترصد تقوم به من أنشطة تهدف إلى وضع سياسات وبرامج شاملة لمكافحة التبغ وإقامة نُظم ما

وطلبت جمعية الصحة . سيمكّنها من الوفاء بالتزاماتها بموجب أحكام االتفاقية وبروتوكوالتها في المستقبل
 . مواصلة دعم العمل الذي تقوم به األمانة وتعزيزه عند اللزوم١٧-٥٩ج ص عالعالمية في قرارها 

  
 المؤشرات

تتلقى الدعم وتتمكن عدد البلدان التي  ١-٤-٦
 وبرامج للوقاية  من وضع سياسات وخططبفضله

من مشكالت الصحة العمومية الناجمة عن تعاطي 
 الكحول والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثير

عدد السياسات واالستراتيجيات والتوصيات  ٢-٤-٦
والمعايير والدالئل الموضوعة طبقاً إلجراءات المنظمة 

قليص  الدول األعضاء على توقي وتدعممن أجل 
مشكالت الصحة العمومية الناجمة عن تعاطي الكحول 

 والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثير

  المعطيات األساسية
  حصائل٥  بلدا٢٥ً

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  حصيلة١٥  بلدا٥٠ً

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ة حصيل٢٥  بلد١٠٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

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

وضع  ٤-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتوصيات ومعايير 

ية ودالئل أخالق
مسندة بالبينات 

وتوفير الدعم التقني 
 للدول األعضاء

التي يسجل فيها 
عبء مرتفع أو 
متزايد للمراضة 

والوفيات المرتبطة 
بتعاطي الكحول 

والمخدرات وسائر 
المواد النفسانية 

التأثير أو الوقاية 
 منها من أجل تقوية

٣٣ ٠٠٠ ٢٦ ٠٠٠ ٢٠ ٩٧٨ 
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المؤسسات بهدف  المبررات
تمكينها من مكافحة 
أو توقي مشكالت 
الصحة العمومية 

 .المعنية

حة العمومية التي يمكن عزوها لتعاطي الكحول والمخدرات ضماناً لمصداقية استجابة المنظمة لمشكالت الص
وسائر المواد النفسانية التأثير، يجب أن تتناسب تلك االستجابة مع عبء المراضة والوفيات المرتبط بتلك 

لذا فثمة حاجة ماسة لالستثمار في األنشطة التي تشتمل على بناء القدرات وتعزيز المؤسسات . السلوكيات
ويات األمانة، بما فيها المراكز المتعاونة مع المنظمة، مع التأكيد على المكاتب اإلقليمية على جميع مست

والقطرية لتمكين المنظمة من االستجابة بفعالية الحتياجات الدول األعضاء، ولدعم تنفيذ قرارات جمعية 
ود فيما يخص توقي وسيتم تشجيع انتهاج أسلوب شامل ومتكامل لتنفيذ الجه. الصحة العالمية ذات الصلة

 .وتقليص هذه الفئة من فئات عوامل االختطار إال أن األمر يقتضي بالضرورة زيادة الموارد زيادة كبيرة

  
 المؤشرات

وتتمكن بفضله عدد البلدان التي تتلقى الدعم  ١-٥-٦
 إلى  وبرامج ترميوخطط سياسات من وضع وتنفيذ

النشاط البدني بما في ذلك زيادة تحسين النُظم الغذائية و
االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط 

 البدني والصحة

عدد السياسات واالستراتيجيات  ٢-٥-٦
طبقاً والتوصيات والمعايير والدالئل الموضوعة 

إلجراءات المنظمة من أجل دعم الدول األعضاء 
 ظم الغذائية الصحية والنشاط البدني النُعلى تعزيز

  المعطيات األساسية

  حصائل٤  بلدا٢٠ً

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  حصيلة١٥  بلدا٥٠ً

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  حصيلة٣٠  بلدا١٥٠ً
 

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

٣١ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٢٠ ٣٤٧ 

 المبررات

وضع  ٥-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتوصيات ومعايير 

ودالئل أخالقية 
مسندة بالبينات 

وتوفير الدعم التقني 
 للدول األعضاء

التي يسجل فيها 
عبء مرتفع أو 

د للمراضة متزاي
والوفيات المرتبطة 
بالنظم الغذائية غير 

الصحية وقلة 
النشاط البدني من 

أجل تقوية 
المؤسسات بهدف 

تمكينها من مكافحة 
أو توقي مشكالت 
الصحة العمومية 

 . المعنية

ستجرى مراجعة وتحديث دالئل المنظمة بشأن التفاعالت مع أصحاب المصلحة الخارجيين حتى تعكس على 
ر الكحولية بما األغذية والمشروبات الكحولية وغيبنحو أفضل األوضاع السائدة حالياً وخاصة فيما يتعلق 

وتحتاج المنظمة إلى تعزيز عملها التقييسي . يضمن إبراز األغراض التي تنشد الصحة العمومية تحقيقها
 وستشمل معظم اإلجراءات المتصلة بمراجعة الدالئل إجراء مشاورات مع الدول ،حول النشاط البدني

كومية الدولية منها والوطنية والتنظيمات والبد أن يشمل نطاق التفاعالت أيضاً المنظمات غير الح. األعضاء
 .المجتمعية

  
  

 المؤشرات
 على محددات عدد البلدان التي توفر بينات ١-٦-٦

 تحديد التدخالت بما يتيحوعواقب الجنس غير المأمون 
 الفعالة ووضع دالئل طبقاً لذلك

 عدد البلدان التي تتلقى الدعم والتي ٢-٦-٦
 على أشد فعاليةجديدة أو  تدخالت  أو نفذتاستهلت

مستوى الفرد واألسرة والمجتمع لتعزيز سلوكيات 
 األخذ بالحيطة في الممارسات الجنسية

  المعطيات األساسية
  بلدان٥  بلدان٥

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ٦-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتدخالت 

وتوصيات ومعايير 
ودالئل أخالقية 
مسندة بالبينات 

وتوفير الدعم التقني 
للبلدان للتشجيع 

على اتخاذ الحيطة 
 ممارسة الجنس عند

وتعزيز المؤسسات 

إجراء بحوث حول محددات وعواقب الجنس غير 
ت الدالئل  من مجموعا٣المأمون من أجل وضع 

خذ بالحيطة في المسندة بالبينات لتعزيز سلوكيات األ
 الممارسات الجنسية

 بلدان للدعم فيما يتعلق باستحداث تدخالت ١٠تلقي 
مسندة بالبينات وتقييم عملية تنفيذ التدخالت على 

مستوى الفرد واألسرة والمجتمع لتعزيز سلوكيات 
 جنسيةاألخذ بالحيطة في الممارسات ال
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  ٢٠١٣عام  بحلولهداف التي يتعين تحقيقها األ
 مجموعات من الدالئل الجديدة أو المكيفة في ٣إجازة 
  بلدان بدعم تقني من المنظمة١٠

 بلدان تتلقى دعم المنظمة في تنفيذ دالئل ١٠
المنظمة وفي تعزيز التدخالت الرامية إلى تعزيز 

 لجنسيةسلوكيات األخذ بالحيطة في الممارسات ا
 

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

٣٠ ٠٠٠ ٢٤ ٠٠٠ ١٨ ٥٨٠ 

 المبررات

بهدف التصدي 
للعواقب االجتماعية 

ردية الناجمة والف
عن ممارسة الجنس 

بدون وقاية 
 .والسيطرة عليها

 التي تمس إليها الحاجة وتوسيع نطاقها التدخالتهناك حاجة إلى توظيف استثمارات هامة إضافية لمواصلة 
لوفيات والعجز في البلدان ل الشائعة ثاني األسباب والذي تمثل عواقبهأمون، للتصدي لظاهرة الجنس غير الم

 ودعموتتراوح اإلجراءات الالزمة بين توليد البينات ذات الصلة . التي تسجل فيها أعلى معدالت الوفيات
ورائها  االستثمارات، التي يقصد من وستيسر. تنفيذ السياسات واالستراتيجيات والتدخالتمن أجل البلدان 

بلوغ المرامي المنشودة فيما يتعلق بسلوكيات المجازفة بذل الجهود الالزمة لتحقيق هذه النتيجة المتوقعة، 
 .المزيد من الموارد لتوليد وبناء قاعدة البينات وتعزيز دور المنظمة التقييسي وسيكرس. األخرى
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االقتصادية األساسية للصحة من خالل سياسات وبرامج معالجة المحددات االجتماعية و
تعزز المساواة في مجال الصحة وتحقق التكامل بين األساليب المناصرة للفقراء واألساليب 

  ساليب المستندة إلى حقوق اإلنسانالتي تراعي الجنسين واأل
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

. من المبادئ الشاملة للمنظمة    مجال الصحة    تُعتبر المساواة في  
  في مجال الصحة   التفاوتوخالل العقود األخيرة اتسع نطاق      

داخل البلدان، على الرغم من     بين البلدان وبين فئات المجتمع      
وقد حددت المنظمة، هي وغيرها     . التقدم الطبي والتكنولوجي  

من األطراف الفاعلة في مجالي الـصحة والتنميـة، مـسألة           
كما تصدي لعدم المساواة في مجال الصحة كأولوية رئيسية،         ال

تخاذ إجراءات أكثر ال البلدان تستهدف المنظمة تقديم الدعم إلى
 االحتياجات الصحية للفئات الـسريعة      توجه نحو تلبية  فعالية  
 وسيقتضي بلـوغ هـذا المرمـى معالجـة العوامـل            .التأثر

اس فـي التمتـع     االجتماعية واالقتصادية التي تحدد فرص الن     
 المساواة في مجـال     نحو تحقيق  تقدم كبير    وإلحراز. بالصحة

 اتباع أسلوب مشترك بين القطاعات، علـى        بد من الصحة ال 
الرغم من صعوبة ذلك من الناحية السياسية في كثيـر مـن            

وتؤكد المرامي اإلنمائية لأللفية ما تتسم به عمليـات         . األحيان
ـ      رابط وثيـق، وضـرورة     التنمية الصحية واالقتصادية من ت

التنسيق بين قطاعات متعددة من أجل بلوغ المرامي الصحية،         
  . وأهمية التصدي للفقر وعدم المساواة بين الجنسين

ويطرح الوضع تحديات بالنسبة إلى وزارات الـصحة التـي          
عليها أن تعمل بطرق مبتكرة من أجل تعزيز التعـاون بـين            

القتصادية للـصحة،   القطاعات بشأن المحددات االجتماعية وا    
حتى وهي تعمل على مواءمة البـرامج الرئيـسية الخاصـة           
تحديداً بقطاع الصحة بحيث تلبي على نحو أفضل احتياجـات        

ومن الوسـائل الفعالـة     . المجموعات السكانية السريعة التأثر   

  المؤشرات واألهداف
نسبة المؤشرات الصحية الوطنية المصنفة حسب نوع الجنس والسن وحسب اثنين على   •

أو الحالة االجتماعية / أو محل اإلقامة و/ األصل العرقي و(حددات األخرى األقل من الم
  مما هو متاح للبحوث االستكشافية) االقتصادية

عدد المؤشرات االجتماعية واالقتصادية للظروف المواتية للصحة مصنفة حسب نوع   •
 والبنية مثل مستويات التعليم واإلنتاج الزراعي(الجنس واألصل العرقي ومحل اإلقامة 

التحتية واإلسكان وظروف العمل والجرائم أو أحداث العنف والتنمية المجتمعية ودخل 
  )األسر

مثل (عدد السياسات وخطط العمل ذات األولوية للقطاعات األخرى غير قطاع الصحة   •
  التي أدرجت أهدافاً صحية) قطاعات الزراعة والطاقة والتعليم والمالية والنقل

مثل الدساتير الوطنية واستراتيجيات (والتشريعات ذات الصلة بالصحة عدد السياسات   •
التي تتناول وتدرج بوضوح قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان ) قطاع الصحة

  والمساواة في صياغتها وتنفيذها
مدى تحديد خطط التنمية الوطنية والحد من الفقر للسبل الكفيلة باإلعمال التدريجي للحق   •

المسؤوليات الواضحة (ي التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه دون تمييز ف
  .)ألصحاب المصلحة واألهداف واإلطار الزمني ومخصصات الميزانية

  الدروس المستفادة
تاريخ العمل المشترك بين القطاعات من   •

: صحة ليس له شأن كبيرأجل ال
فكعنصر رئيسي من عناصر األساس 

أتا رأى كثيرون - الذي وفره إعالن آلما
أنه كان من بين أقل الجوانب نجاحاً في 

عملية توفير الصحة للجميع خالل 
الثمانينات والتسعينات من القرن 

  .العشرين
توجد من الناحية األخرى أمثلة لالبتكار   •

 منظمة المبشر في هذا المجال في
الصحة العالمية، مثل المبادرات 

المجتمعية المرتكز في إقليم شرق 
والبد من مواصلة التقييم من . المتوسط

أجل تقدير إمكانات التوسع في هذه 
  .المبادرات

تجري ابتكارات خاصة بالسياسات في   •
البلدان الشريكة في اللجنة المعنية 

بالمحددات االجتماعية للصحة وقد يوفر 
وم به اللجنة من عمل أمثلة ما تق

للممارسات الجيدة ويكون فهماً أفضل 
لسبل التصدي للمشكالت السياسية 

المتصلة بالعمل الخاص بالمحددات 
  .االجتماعية
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لتعزيز المكاسب الصحية للفئات الـسريعة التـأثر تـضمين          
ـ      سياسات وبرامج    زز المـساواة   قطاع الـصحة أسـاليب تع

. وتناصر الفقراء وتراعي الجنسين وتكون سـليمة أخالقيـاً        
 يوحد هذه االستراتيجيات    مفاهيمياًوتوفر حقوق اإلنسان إطاراً     

  . من خالله تقييم النجاح المحرزويتموالمعايير، 

 تكوين خبرات   ، أوالً ،والتحديات الحاسمة في هذا الصدد هي     
 واالقتصادية للـصحة    كافية بخصوص المحددات االجتماعية   

 وتحليل القضايا الخاصة بالجنسين واتخاذ إجراءات بـشأنها،       
 على كل من المستوى العالمي      ،األخالقيات وحقوق اإلنسان  و

 الـدول   تقديم الـدعم إلـى    واإلقليمي والقطري، لكي يتسنى     
 واتخاذ اإلجـراءات  األعضاء في جمع المعطيات ذات الصلة       

 بـين القطاعـات؛ وثانيـاً،       على أساس مشترك  وبناء عليها،   
 المنطلقات الخاصـة    مستويات المنظمة ضمان أن تعكس كل     

بما في ذلك نوع الجنس     (بالمحددات االجتماعية واالقتصادية    
 واألخالقيات وحقوق اإلنسان،     والمساواة بين الجنسين   )والفقر

في برامجها وعملها التقييـسي؛ وثالثـاً، اعتمـاد األسـلوب           
أما التحدي األخير فهو ضخم     .  المترتبة الصحيح لقياس اآلثار  

بصفة خاصة ألن النتائج المترتبة من حيث تعزيز المـساواة          
  أن في مجال الصحة سيكون من النادر أن تتضح بـسرعة أو          

ومن الـضروري اتبـاع     . تعزى بسهولة إلى تدخالت معينة    
 تصميم الـسياسات    وسبلطرق تقييم مميزة لتقدير العمليات،      

ويجب تقدير ما إذا كانـت      . حقق منها وتنفيذها  والتدخالت والت 
الخطوات المتخذة معروفة أم ال بفعاليتها في إحداث التغييـر،          

ومـن المؤشـرات    . بدالً من قياس الحصائل الصحية نفسها     
الهامة أيضاً عالقة قطاع الصحة ككل بسائر أجزاء الحكومة         

  .والمجتمع
  

  األساليب االستراتيجية
ة للصحة السياق السياسي واالقتصادي     تشمل المحددات الهيكلي  

، وأنماط تقسيم الطبقات االجتماعية بعوامل       للبلد والتكنولوجي
مميزة، مثل حالة التوظيف والدخل والتعليم والـسن ونـوع          
الجنس واألصل العرقي، والنظـام القـانوني، والـسياسات         

ومن ثـم فمـن   .  غير الصحة   األخرى مجاالتالالعمومية في   
  . التعاون عبر جميع القطاعاتالضروري تعزيز

وسيقتضي بلوغ هذا الغرض االستراتيجي تساوق الـسياسات        
يشرك الحكومة ككـل    بين كل الوزارات استناداً إلى أسلوب       

ويكفل حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن       
 كمرمى مشترك عبر القطاعات والدوائر االجتماعيـة        بلوغه،

  .مشتركةالسؤولية مالالمؤيدة، على ضوء 

وينبغي أن تضع االستراتيجيات والخطط الوطنية في الحسبان        
جميع أشكال الحرمان االجتماعي وسرعة التأثر التـي لهـا          

 الصحة، وينبغي أن تـشرك المجتمـع المـدني          وقعها على 
وأصحاب المصلحة المعنيين، وذلك على سبيل المثـال مـن          

غـي أن تـسترشد     وينب.  المرتكز المجتمعيةمبادرات  الخالل  

  فادةالدروس المست
صعوبة " الثغرة في المسؤولية"وتزيد   •

ضمان اعتماد السياسات والخطط 
والبرامج المتكاملة على المستوى 

وعلى الرغم من أن المحددات . الوطني
االجتماعية واالقتصادية تمس الحكومة 

ككل وعامة الناس على السواء فإنه 
  .يوجد طرف واحد تتم مساءلته عنها ال

ذا الصدد على سيتوقف النجاح في ه  •
التغلب على االنعزالية في عملية وضع 

السياسات، وعلى إقامة وصون شراكات 
فعالة تشرك طائفة واسعة من أصحاب 

المصلحة على كل من المستوى الوطني 
بما في ذلك (واإلقليمي والعالمي 

مؤسسات منظومة األمم المتحدة وسائر 
الشركاء الدوليين والمنظمات غير 

  ).الحكومية

  : على األمور التالية األمانةستركز

تقديم الدعم التقني والدعم الخاص   •
بالسياسات إلى الدول األعضاء من أجل 
إنشاء وصون نُظم وطنية لجمع وتحليل 
المعطيات ذات الصلة بالصحة استناداً 
إلى تصنيفها، ووضع سياسات صحية 

وتنفيذها ورصدها باالستناد إلى أسلوب 
  ؛إزاء الصحة" الحكومة ككل"يشمل 

لمساواة بين ضمان إدراج اعتبارات ا  •
الجنسين، والتركيز على مناصرة 

الفقراء، واألخالقيات، وحقوق اإلنسان، 
في عمل المنظمة، على جميع 

من بما في ذلك القيام بهذا مستوياتها، 
خالل وضع مصطلحات موحدة وأدوات 

ومواد دعوية؛ وتوسيع قاعدة المعرفة 
والقدرة على التنفيذ؛ وضمان التساوق 

  ؛في االستراتيجيات
تطبيق توصيات اللجنة المعنية   •

بالمحددات االجتماعية للصحة من أجل 
دعم اإلجراءات الخاصة بالسياسات فيما 
يتعلق باألسباب األساسية لإلجحاف في 

مجال الصحة، مثل االستبعاد االجتماعي 
وانعدام فرص التعليم والعمل، فضالً عن 

و السن عدم المساواة بسبب نوع الجنس أ
   األصل العرقي؛أو العجز أو
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عملية وضع السياسات بمبادئ حقوق اإلنسان واألخالقيات من 
أجل ضمان العدالة وسرعة االستجابة والمساءلة والتساوق في        
السياسات والبرامج ذات الصلة بالصحة، مع القـضاء علـى          

  .االستبعاد االجتماعي

 فـي مجـال     لإلجحـاف وستتطلب معالجة األسباب الجذرية     
فيها ل من أمانة المنظمة والدول األعضاء        ك أن يعمل الصحة  

 المساواة بين الجنـسين والفقـر       منطلقاتضمان إدراج   على  
واألخالقيات وحقوق اإلنسان فـي عمليـة إعـداد الـدالئل           

  . اإلرشادية الصحية، ووضع السياسات، وتنفيذ البرامج
  

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
  بلـوغ   عليها يعتمدتي   األساسية ال  االفتراضاتفيما يلي بيان    

  :هذا الغرض االستراتيجي

مات كافيـة وبـدعم      وزارات الصحة، المزودة بمعلو    أن  •
، مـستعدة   سياسي وتقني كاف ستكون، في بيئات عديدة      

بالدور القيادي فيما يتعلق بالمحددات األعم للصحة،      للقيام  
إزاء " الحكومـة ككـل   "بالتحول إلى اتباع أسلوب يشمل      

  ؛قادرة على القيام بذلكالصحة، وستكون 
ـ  تقـديم  أن يتسنى، على جميع مستويات المنظمة،      • دعم ال

المساواة ومستدام إلدراج المحددات االجتماعية للصحة      ال
بين الجنسين وحقوق اإلنسان في التعاون التقني والحوار        

  الخاص بالسياسات مع الدول األعضاء؛
  على تـصميم وتنفيـذ البـرامج الـصحية         أن القائمين   •

 ضمين بـرامجهم  تل مستعدين   سيكونون، في بلدان عديدة،   
استراتيجيات تعزز المساواة وتناصر الفقـراء وتراعـي        
الجنسين وتستند إلى حقوق اإلنسان، وسيكونون قـادرين        
على القيام بذلك، على الـرغم مـن التعقيـدات التقنيـة         

  .والسياسية

  التي تحول دون بلوغ هذا الغـرض       المخاطروفيما يلي بيان    
  :االستراتيجي

عدم التوصل إلى توافق آراء فعلي بين الشركاء، بمـن            •
فيهم مؤسسات منظومة األمم المتحدة، وسـائر الهيئـات         
الدولية والمنظمات غير الحكوميـة، بـشأن الـسياسات         

  ؛وإطار العمل

عدم كفاية استثمار الحكومات من أجل تكوين المهـارات           •
سع النطاق والفعـال    المالئمة ونشرها لضمان التنفيذ الوا    

ألدوات تحليل الجوانـب الخاصـة بحقـوق اإلنـسان          
والجوانب األخالقية واالقتصادية والجوانب الخاصة بنوع     

  .الجنس والفقر
  
  
  

  : على األمور التالية األمانةستركز

إقامة شراكات مع مؤسسات وهيئات   •
منظومة األمم المتحدة، ومع المجتمع 

المدني والقطاع الخاص، عند االقتضاء، 
من أجل االرتقاء بالصحة كحق من 

حقوق اإلنسان، واالرتقاء بحقوق 
ة من أدوات تحسين الصحة اإلنسان كأدا

والحد من اإلجحاف؛ ومعالجة العوامل 
االقتصادية الكلية ذات الصلة بالصحة، 
بما في ذلك التجارة؛ ودعم المؤسسات 

التي تعمل على تحسين عملية اتخاذ 
القرارات على نحو يراعي األخالقيات 
بشأن السياسات والبرامج واللوائح ذات 

  .الصلة بالصحة
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  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
  عدد البلدان التي نفذت ١-١-٧

توصيات السياسات الرئيسية 
الصادرة عن اللجنة المعنية 

 بالمحددات االجتماعية للصحة

  عدد البلدان التي ٢-١-٧
تتضمن وثائق استراتيجية المنظمة 

ها للتعاون مع البلدان بخصوص
لعمل بشأن المحددات االجتماعية ا

 واالقتصادية للصحة

  عدد أقاليم المنظمة ٣-١-٧
التي لديها استراتيجية إقليمية 

للعمل بشأن المحددات 
 االجتماعية واالقتصادية للصحة

  المعطيات األساسية
 إقليمان  بلدان٧  بلدان٨

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  أقاليم٥  بلدا١٤ً  بلدا١٢ً

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  أقاليم٦  بلدا٢٨ً  بلدا٤٢ً

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٢٣ ١٠٠ ٢٠ ٨٠٠ ١٧ ٨١٤ 

 المبررات

 االعتراف ١-٧
بأهمية المحددات 

االجتماعية 
واالقتصادية 

للصحة على نطاق 
المنظمة، وإدراجها 

ل ضمن العم
التقييسي والتعاون 
التقني مع الدول 
األعضاء وسائر 

 .الشركاء

 للصحة إال باهتمام قليل نسبياً في المنظمة، على الرغم من أنها ضرورية إلحداث لم تحظ المحددات األساسية
وخالل . تحسينات صحية دائمة لدى المجموعات السكانية، ويقتضي ذلك زيادة كبيرة على المعطيات األساسية

وخالل . ةعلى جميع مستويات المنظمبدأ التنفيذ في البلدان  ستنجز اللجنة عملها؛ وسي٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة 
 ستظل الجهود المبذولة ثابتة، وبدالً من النفقات المرتبطة باللجنة سيتم اإلنفاق بصورة ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

 سيفضي تسريع العمل على المستوى القطري إلى ٢٠١٣-٢٠١٢وفي الفترة . أكبر على المستوى القطري
 . تقريباً٪١٠زيادة مقدارها 

  
 المؤشرات

عدد البلدان  ١-٢-٧
التي تستهدف سياساتها 

الصحية المحددات 
تصادية االجتماعية واالق

للصحة على أساس 
 مشترك بين القطاعات

عدد المنتديات دون اإلقليمية  ٢-٢-٧
بصفة (واإلقليمية والعالمية التي يتم تنظيمها 
واضعي ل) منفردة أو مع منظمات دولية أخرى

السياسات ومنفذي البرامج والمجتمع المدني 
من أجل بشأن العمل المشترك بين القطاعات 

جتماعية واالقتصادية معالجة المحددات اال
 للصحة وبلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية

عدد األدوات التي  ٣-٢-٧
يتم استحداثها وتعميمها لتقدير 

أثر القطاعات األخرى غير 
 الصحة علىقطاع الصحة 

 والمساواة في مجال الصحة

  المعطيات األساسية
 ال توجد منتدى واحد بلدان

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 أداة واحدة منتديان  بلدان١٠

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  أدوات٣  منتديات٦  بلدا٣٨ً

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٢١ ٤٠٠ ١٩ ٣٠٠ ١٦ ٤٩٩ 

 المبررات

اتخاذ  ٢-٧
المنظمة زمام 

في توفير المبادرة 
فرص ووسائل 

التعاون بين 
القطاعات على 

المستويين الوطني 
والدولي من أجل 
معالجة المحددات 

االجتماعية 
واالقتصادية 

للصحة، والتشجيع 
على الحد من الفقر 

وعلى التنمية 
 .المستدامة

من الضروري العمل في جميع القطاعات على كل من المستوى العالمي والمحلي من أجل معالجة المحددات 
 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨االجتماعية واالقتصادية للصحة، ويقتضي ذلك زيادة طفيفة للغاية في أنشطة المنظمة للفترة 

 .يع مستويات المنظمة فينبغي زيادة األنشطة على جم٢٠١٣-٢٠١٢أما في الفترة . ٢٠١١- ٢٠١٠والفترة 
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 المؤشرات
عدد البلدان التي لديها  ١-٣-٧

افية معطيات صحية ذات جودة ك
لتقييم وتتبع المساواة في مجال 

 الصحة بين فئات السكان الرئيسية

عدد البلدان التي لديها  ٢-٣-٧
على األقل سياسة وطنية واحدة 

بشأن المساواة في مجال الصحة، 
 تتضمن تحليل المعطيات المصنفة

عدد البلدان التي لديها  ٣-٣-٧
على األقل برنامج وطني واحد 

ال بشان المساواة في مج
الصحة، يستخدم المعطيات 

 المصنفة

  المعطيات األساسية
 ال توجد ال توجد  بلدا٣٩ً

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٢٧ً  بلدا٢٧ً  بلدا٤٥ً

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٥٥ً  بلدا٥٥ً  بلدا٥٥ً

 
 ) األمريكيةبآالف الدوالرات(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٧ ٥٠٠ ١٥ ٧٠٠ ١٣ ٤١٠ 

 المبررات

 جمع ٣-٧
المعطيات 

االجتماعية 
واالقتصادية ذات 

الصلة بالصحة 
ومقارنتها وتحليلها 

على أساس تصنيفها 
حسب نوع الجنس (

والسن واألصل 
العرقي والدخل 

والظروف الصحية، 
مثل المرض أو 

 ).العجز

 الخاصة بالمحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة وبالمساواة في مجال الصحة االستكشافيةتعتمد البحوث 
 وهذه البحوث الضروريةلى أساس التصنيف؛  توافر المعطيات التي يتم جمعها وتبليغها عتحسينعلى 

 بمرور الوقت لكي يتسنى يزيدتطلب دعماً كبيراً من المنظمة، ستللمؤشرات في كل األغراض االستراتيجية 
 .  المنشودةللبلدان بلوغ األهداف

  
 المؤشرات

عدد األدوات والوثائق اإلرشادية التي توضع  ١-٤-٧
كيفية للدول األعضاء وسائر أصحاب المصلحة بشأن 

االستفادة من حقوق اإلنسان في تحقيق تقدم في مجال 
 الصحة 

عدد األدوات والوثائق اإلرشادية التي  ٢-٤-٧
صحاب المصلحة توضع للدول األعضاء وسائر أ

بشأن االستفادة من التحليل األخالقي في تحسين 
 السياسات الصحية

  المعطيات األساسية
٨ ٢٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٢ ٢٨ 

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٢٠ ٤٥ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٩ ٧٠٠ ٨ ٧٠٠ ٧ ٤٢٣ 

 المبررات

تعزيز  ٤-٧
األساليب المستندة 

إلى األخالقيات 
والحقوق، فيما 
يخص تعزيز 

الصحة، داخل 
لى المنظمة وع

المستويين الوطني 
 .والعالمي

باإلضافة إلى العمل التقييسي الذي تقوم به الفرق األساسية بشأن األخالقيات وحقوق اإلنسان سيضطلع 
يحولون أيضاً  وس؛الموظفون الذين لديهم خلفية مالئمة بالمزيد من العمل على جميع مستويات المنظمة

وهذا التنامي في الخبرات واألنشطة على نطاق . الوثائق العالمية إلى عمل ملموس على المستوى القطري
 .المنظمة يؤدي إلى أبسط زيادة من ميزانية ثنائية إلى ميزانية ثنائية
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 المؤشرات
 عدد المنشورات التي تُسهم ١- ٥- ٧

في تكوين البينات الخاصة بأثر 
 على الصحة المساواة بين الجنسين

 االستراتيجيات الفعالة لمعالجة ذلكبو

 األدوات والوثائق عدد ٢-٥-٧
اإلرشادية التي توضع للدول 

األعضاء بشأن االستفادة من تحليل 
مقتضيات الجنسين في مجال 

 الصحة

عدد موظفي المنظمة   ٣-٥-٧
وشركائها الذين شاركوا في 

دورات المنظمة الخاصة ببناء 
القدرات بشأن نوع الجنس 

 والصحة

  المعطيات األساسية
٤٤٦ ٢٠ ٥٠ 

  ٢٠٠٩ عام بحلوللتي يتعين تحقيقها األهداف ا
٩٩١ ٢٥ ٥٦ 

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٧٣١ ٢٨ ٦٣ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٣ ٩٠٠ ١٢ ٥٠٠ ١٠ ٧٥٩ 

 المبررات

إدراج  ٥-٧
اإلجراءات 

الخاصة بتحليل 
مقتضيات الجنسين 

واالستجابة لها 
ضمن العمل 

تقييسي الذي تقوم ال
به المنظمة، وتقديم 

الدعم إلى الدول 
األعضاء من أجل 

وضع سياسات 
وبرامج تراعي 

مقتضيات 
 .الجنسين

 االلتزام ٢٠٠٩- ٢٠٠٨م الخاص باألنشطة المتعلقة بنوع الجنس في المنظمة خالل الفترة تعكس زيادة الدع
وفي الثنائيات التالية ستحدث الزيادة . بمرمى دمج هذا المجال في التيار الرئيسي للعمل على نطاق المنظمة
 .نتيجة زيادة الموظفين واألنشطة على المستويين اإلقليمي والقطري
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تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقاية األولية والتأثير على السياسات العمومية في كـل         
  القطاعات من أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالصحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     والتحديات المطروحةالقضايا
ا  نحو ربع عبء المرض العالمي وثلـث هـذ         يمكن الحد من  

 تـدخالت   ما هو متاح مـن العبء في البلدان النامية بواسطة   
 وعموماً، فإن الـنُظم الـصحية       .واستراتيجيات صحية بيئية  

تخصص ولو جزءاً من مواردها لتشخيص العوامل المحددة  ال
للصحة في البيئة، ناهيك عن إعطائهـا األولويـة لتحـسين           

 إلـى أن    تُشير المعطيات المحدودة المتاحة    .الصحة العمومية 
 يـستثمر  أي ميزانية صحية وطنية نموذجية    ٪ فقط من    ٢نحو  

ومن الواضح أن أمـام     . اليوم في استراتيجيات صحية وقائية    
 في ضبط التكاليف الـصحية    يتمثل  المؤسسات الصحية تحدياً    

 من خالل اسـتراتيجيات     وفرصة لتحقيق ذلك على حد سواء     
  .وتدخالت صحية بيئية أكثر فعالية

 التغييرات السريعة في أنمـاط الحيـاة        أيضاً على ترتب  توقد  
 تغيـر المنـاخ   و والتوسع العمراني واإلنتاج واستهالك الطاقة    

 بكثير  عواقب أكبر  ،الضغوط الواقعة على النُظم اإليكولوجية    و
بالنسبة إلى الصحة العمومية والتكاليف الصحية، في األمدين        

 حالة إخفاق مما تكون عليه في      القصير والطويل على السواء،   
اتخاذ إجراءات بـشأن المخـاطر البيئيـة        قطاع الصحة في    

 بين  المخاطرتتراوح هذه    و .المستجدة حالياً والمحدقة بالصحة   
 حـاالت االنتشار العالمي ألنواع العدوى الجديدة وبين ظهور        

 الفيزيائيـة أو الكيميائيـة أو       للعوامـل جديدة من التعـرض     
تماعية، أو اتساع نطـاق      النفسية االج  الضغوطاإلشعاعية أو   

  المؤشرات واألهداف
األهداف . نسبة سكان الحضر والريف الذين تُتاح لهم مصادر مياه محسنة وإصحاح محسن  •

 من ٢٠١٣٪ من سكان الريف بحلول عام ٧٨٪ من سكان الحضر و٩٤سيتمكن : المنشودة
التقديرات الواردة في المعطيات األساسية لعام (الحصول على مصادر مياه شرب محسنة 

٪ من سكان ٨١ سيتمكن ،؛ وبحلول العام المذكور)٪ على التوالي٧٣٪ و٩٥:  هي٢٠٠٤
 المعطيات(٪ من سكان الريف من االستفادة من مرافق إصحاح محسنة ٤٨الحضر و
  )٢٠٠٤ لعام ٪ على التوالي٣٩٪ و٨٠: األساسية

كمؤشر على االستخدام غير الصحي لمصادر (نسبة السكان الذين يستعملون األوقدة الصلبة   •
 نسبة سكان ٢٠١٣ستبلغ بحلول عام : الهدف المنشود). الطاقة في أغراض الطبخ والتدفئة

  )٢٠٠٣ لعام ٪٥٢: ألساسيةالمعطيات ا(٪ ٣٠العالم الذين يستخدمون األوقدة الصلبة 
 )على أساس سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز( المقيسعبء المراضة   •

من قبيل النقل والطاقة والمياه (والناجمة عن المخاطر البيئية في قطاعات أساسية 
٪ من عبء المراضة ٢‚٨ نسبة ٢٠١٣ستُعزى بحلول عام : األهداف المنشودة). والزراعة
؛ )٪٣‚١بنسبة :  هي٢٠٠٢التقديرات الواردة في المعطيات األساسية لعام (إلى النقل 

 إلى عدم إتاحة إمدادات المياه ومرافق اإلصحاح المحسنة إتاحة كافية )٪٣‚٠ونسبة (
  )٢٠٠٦ لعام ٪٣‚٨ بنسبة :المعطيات األساسية(

 والناجم )على أساس سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز(عبء المراضة المقيس   •
٪ من ١‚٢ نسبة ٢٠١٣ستُعزى بحلول عام : الهدف المنشود. عن مخاطر مهنية منتقاة

كالضوضاء واإلصابات وآالم الظهر  ( منتقاة إلى مخاطر مهنيةالمرض العالميعبء 
 لعام ٪١‚٥ :األساسيةلمعطيات ا) (والمواد المسرطنة والجزيئات المحمولة في الهواء

٢٠٠٠(  

  الدروس المستفادة
ترسي األنشطة التي تضطلع بها المنظمة   •

 األساس الذي فيما يتعلق بالصحة البيئية
يستند إليه في وضع معايير عالمية بشأن 
جودة الموارد البيئية وتوظيف استثمارات 

من (ناجعة في مجال الصحة العمومية 
قبيل الدالئل المتعلقة بنوعية الهواء 

  ).وجودة مياه الشرب
يمكن أيضاً أن تؤتي معالجة المخاطر   •

الصحية البيئية المزيد من الفوائد المتعلقة 
مقتضيات الجنسين والمساواة بينهما من ب

حيث تقليل الوقت الذي تستغرقه النساء 
في جلب الحطب للوقود أو تحسين 
  .معدالت التحاق الفتيات بالمدارس

يتمتع الغني والفقير في البلدان المتقدمة   •
والبلدان النامية بالفوائد المتأتية من 

التحسينات الصحية البيئية وتخفيض 
صحية وتقليل النزاعات على التكاليف ال

  .الموارد البيئية
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وأخيراً، فلكي تُتخذ إجراءات    .  الموجودة منها  الحاالتانتشار  
فعالة في قطاع الصحة من الضروري الحد من المخاطر في          
القطاعات والبيئات التي تظهر فيها، أي في المنزل والمدرسة         

في قطاعات مثل الطاقة والنقـل      و ،وأماكن العمل وفي المدن   
 االقتصادية واإلنمائية   العواملولمعالجة  . والصناعة والزراعة 

 أن تكـون الـصحة      يجب ،لمخاطر الصحية البيئية  المحددة ل 
ومن ثم فالبد مـن     .  المشتركة بين القطاعات   األنشطةمحور  

اتخاذ مجموعة من اإلجراءات في قطاع الصحة نفسه وفـي          
  . جميع القطاعات

م وثمة حاجة عاجلة داخل قطاع الصحة إلـى تجهيـز الـنُظ           
جديدة بخصوص اآلثار الوبائية للمخـاطر      بمعلومات  الصحية  

فـضالً عـن تجهيزهـا      ،   وكيفية الوقاية منها   البيئية الرئيسية 
وتوجه الدعوة .  األوليةتدخالت الوقايةالالزمة لتنفيذ األدوات ب

على نحو متزايد إلى واضعي السياسات الصحية مـن أجـل           
 ومنتديات السياسات    في منتديات التنمية االقتصادية    المشاركة

 آثار عميقة وطويلـة     التي تترتب على القرارات التي تتخذها     
األجل فيما يتعلـق بـالتلوث والتنـوع البيولـوجي والـنظم            

ومن ثم فمن   . اإليكولوجية، ومن ثم فيما يتعلق بالصحة البيئية      
الضروري تجهيز المهنيين الصحيين، الذين يـدربون غالبـاً         

اً أفـضل بالمهـارات والطرائـق       على عالج األفراد، تجهيز   
الالزمة لرصد المعطيات الصحية والبيئية وتجميعها، وتوجيه       

 لتوعيـة الجمهـور وحمايتـه       استباقياالستراتيجيات بشكل   
  .ووقايته، ومواجهة الطوارئ

 تنفيـذ الـسياسات     عن قطاع الصحة    عجزوعلى الرغم من    
األدوات أو  وة   توفير البينات الوبائي   فإن بإمكانه  اإلنمائية بنفسه 

الطرائق أو اإلرشادات الالزمة لتقدير اآلثار الصحية للتنمية،        
وبالتزامن مع ذلـك    . وتصميم سياسات أو استراتيجيات أصح    

ينبغي توعية القطاعات األخرى غير قطاع الصحة بالمخاطر        
. الصحية، ومن ثم تزويدها بالمعلومات وتمكينها من العمـل        

 إجراء تقـديرات متكاملـة      لىالتشجيع ع ولتحقيق ذلك ينبغي    
ووضع سياسات تشمل القطاعات من أجل تجميع األطـراف         

  .الفاعلة من قطاع الصحة ومن القطاعات األخرى

 محددة  المجال اصة بعمل المنظمة فيما يتعلق بهذا     والوالية الخ 
تحديداً راسخاً في دستور المنظمة وفي تـاريخ الممارسـات          

وفي إطـار عمليـة     . يةواإلنجازات في مجال الصحة العموم    
منظمـة الـصحة    أمـام   إصالح األمم المتحدة تسنح الفرصة      

 لتثبت جدارتها بشكل أكثر في اإلمساك بزمام القيـادة        العالمية  
ـ       على النطاق العالمي   ة،  في مجالي الصحة العموميـة والبيئ

  . بوضوح بين الصحة ومرامي التنمية المستدامةلتربط

ـ        دي إدراك أن تحـسين     ومن العناصر األساسـية لهـذا التح
الصحة في مجال   االستثمارات  توظيف المزيد من    السياسات و 

البيئية سيؤتي في أغلب األحيان بعضاً مـن أكبـر الفوائـد            
للمجموعات السكانية األضعف صحة واألشد احتياجـاً فـي         

. وتشمل هذه المجموعات السكانية الفقراء واألطفـال      . العالم

  الدروس المستفادة

علقة بالبيئة هي من القضايا الصحية المت  •
األسباب الرئيسية الالزمة إلقناع 

القطاعات األخرى غير قطاع الصحة 
بالنظر في آثار سياساتها على الصحة 
العمومية، ناهيك عن سبب حملها على 
القيام بذلك والمتمثل في التقيد بالشروط 

المعمول بها حالياً في عموم أرجاء العالم 
يد بشأن مراعاة ما يترتب على تحد

السياسات وتوظيف االستثمارات من آثار 
  .على البيئة

تبادل األفكار بشأن المرافق الصحية   •
البيئية لفهم الصالت المعقدة التي تربط 

بين النظم االقتصادية ونظم التنمية 
االجتماعية ونظم البيئة والنظم 

اإليكولوجية إلفساح المجال بالتالي أمام 
ية لتقييم تحديد ما يلزم من مؤشرات رئيس

التقدم المحرز من أجل تحقيق التنمية 
  .المستدامة

بيئة العمل هي بمثابة مدخل إلى تقديم   •
الخدمات الصحية، والسيما في البلدان 

المنخفضة الدخل حيث تكون هذه البيئة 
في أغلب األحيان نقطة االتصال الوحيدة 

  .مع هذه الخدمات

يبلغ عدد العاملين من سكان العالم   •
ف تقريباً، ومحل عمل هؤالء هو النص

ليس بيئة مقصورة على الحد من 
المخاطر المهنية فحسب، وإنما هو أيضاً 

محل لمعالجة العوامل المحددة للصحة 
وإرساء جوانب التعاون مع قطاعات 

  .غير قطاع الصحة

  :على األمور التالية األمانة ستركز

تقديم الدعم الالزم للوقاية األوليـة مـن          •
خالل الحد من المخاطر الصحية البيئية      

  ورصد أثرها؛ 

تقديم الدعم الالزم لتقييم صـحة البيئـة          •
ــوارئ   ــاالت الط ــي ح ــا ف وإدارته

صاً فيما  والصراعات والكوارث، وخصو  
يتعلق بدرء حاالت الطوارئ والتأهـب      
ــضياتها  ــتجابة لمقت ــا واالس لمواجهته
والتخطيط بشأن اإلعمار في المرحلـة      

   ؛التي تليها
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 بالمخـاطر البيئيـة،     ةالمتأثرهي  وصحة الطفل بوجه خاص     
  .عليها تركيزاً خاصاًالتركيز وتستدعي 

  
  األساليب االستراتيجية

ستتطلب معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئيـة المحدقـة         
: بالصحة انتهاج قطاع الصحة االستراتيجيات الشاملة التاليـة       

 بخصوص الجوانب الصحية المتعلقة    بدور قيادي    االضطالع
 والسياسات القطاعية؛ والدعوة إلى الـشراكات       بالبيئة الدولية 

 األنشطة التي تضطلع بهـا عـدة قطاعـات        وإقامتها لتنسيق   
 من المخاطر الصحية الناشئة عـن       للحدوالسياسات المتكاملة   

البيئة؛ وتعزيز اُألطـر واالسـتراتيجيات اإلنمائيـة المفيـدة          
  .للصحة

رات ويتطلب التصدي للمخاطر الصحية العمومية تكثيف القد      
المؤسسية والتقنية لتقدير المخاطر الصحية البيئية والمهنيـة،        

ويستحق التأهب للطوارئ والكـوارث     . تقييم آثار السياسات  و
البيئية، واألخطار المستجدة ومواجهتها، إيالء اهتمام خـاص        

  .في إطار تطوير قطاع الصحة
 تطبيق التدخالت الـصحية البيئيـة كجـزء مـن           وسيساعد

ة العمومية الجيدة واالستراتيجيات الـصحية      السياسات الصحي 
كما سيعزز قدرات    الوقاية األولية،    على توسيع نطاق  الوقائية  

 الصحة البيئيـة علـى أن تكـون    المهنيين العاملين في مجال 
داخل قطاع الصحة، وتحديد ومواجهة التباينات      " ذراع الوقاية "

جنس نوع ال المتصلة ب في المخاطر والحصائل الصحية البيئية      
  .والسن واألصل العرقي والظروف االجتماعية

ويعتبر تركيز العمل من خالل نهج متكامل خاص بالبيئـات          
مناطق الصحية أمراً ضرورياً للحد من المخاطر الصحية في         

 إشراك   العمل في نفس الوقت على     ، مع معينة للنشاط البشري  
  .المجتمعات واألفراد في حماية صحتهم وبيئتهم

  
   والمخاطر والخياراتاالفتراضات

هـذا الغـرض    التاليـة أساسـاً لتحقيـق        االفتراضات تشكل
  :االستراتيجي

أن الموظفين العاملين في قطاع الصحة سيدركون علـى           •
نحو متزايد عبء المرض المتنامي الناجم عن المخاطر        

  ؛الصحية البيئية، على ضوء البينات الجديدة
مثـل واضـعي    (أن الجهات القائمة على صنع القـرار          •

 في قطاعات   )السياسات، والمصارف، والمجتمع المدني   
االقتصاد والتي لها أعظم األثـر فـي مجـال الـصحة            
العمومية ستعطي الصحة، على نحو متزايـد، األولويـة         
وستدرج التكاليف والفوائـد الـصحية المترتبـة علـى          
إجراءاتها في صميم العمليات التي تضطلع بها في مجال         

  ؛صنع القرار

  :على األمور التالية األمانةستركز

تيسير وتشجيع إعداد المعارف والبحوث       •
ــتعمالها،  ــا واس ــارات وتبادله واالبتك

عزيـز  والعمل في ذات الوقت علـى ت      
التعليم بخـصوص المخـاطر البيئيـة       
المستجدة وإيجاد الحلول العادلـة بـين       

  مختلف أصحاب المصلحة؛
تعزيـز الـشراكات العالميـة المعنيــة      •

  بالصحة البيئية؛
تحديد مواقف السياسات من أجل التأثير        •

على االتجاهات الدوليـة الـسائدة فـي        
 السياسات القطاعية؛

رشـادات  تجميع المعارف وتـوفير اإل      •
بشأن تقدير المخاطر الـصحية البيئيـة       
والمهنيــة والتــصدي لهــا، واســتباق 

  القضايا المستجدة؛
المساهمة في تعزيز القدرة على وضـع         •

وتنفيذ السياسات الصحية والبيئية، بمـا      
في ذلك وضع السياسات وتنفيذها مـن       

  خالل تحديد القواعد والمعايير؛
  .ئية وتقدير المخاطر الصحية البيرصد  •
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المـصارف  (أن األطراف الشريكة في مجـال التنميـة           •
ستدرك ) ووكاالت التعاون والمؤسسات والبلدان المستفيدة    

على نحو متزايد المساهمة الكبيرة للحد مـن المخـاطر          
البيئية على الصحة في إنجاز المرامي اإلنمائية لأللفيـة         

  ؛ذات الصلة بالموضوع
ية إصالح األمـم    أن المناخ اليزال مواتياً في سياق عمل        •

لكي تثبت منظمة الصحة العالمية جدارتها بشكل       المتحدة  
أكثر فيما يتعلق باإلمساك بزمام القيـادة علـى النطـاق         
العالمي في مجالي الصحة العمومية والبيئـة، وتركـز         
بشكل أوضح على الجانب الـصحي عنـد االضـطالع          
بأنشطة االستجابة اإلنسانية وبلـوغ المرامـي المتعلقـة         

  .ستدامة البيئية، والتنمية االقتصاديةباال
ونظراً ألن المخاطر البيئية على الصحة تسببها فـي المقـام           

 قطاع الصحة، فإن الحد     غيراألول إجراءات تتخذها قطاعات     
من المخاطر يتوقف على تنفيذ تدخالت تخرج عـن نطـاق           

ومن ثم فإن على هذا القطـاع       . التحكم المباشر لقطاع الصحة   
 القطاعات المذكورة ليحملها على إيالء المزيد من        أن يؤثر في  

ة عليها لتحقيـق    االهتمام للصحة البيئية وممارسة النفوذ الكافي     
 التي قد   المخاطروفي هذا السياق تشمل      .التغييرات المرجوة 

  :تحول دون بلوغ هذا الغرض االستراتيجي ما يلي
أن توقعات القطاعات األخرى فيما يتعلق بالتعجيل فـي           •

تحقيق نتائج وحاالت حد من المخاطر الصحية البيئية قد         
تتجاوز قدرة قطاع الصحة على تقـديم الـدعم الـالزم           

ويمكن الخروج من هذا المأزق     . لإلجراءات التي تتخذها  
  عن طريق واقعية في تحديد أهداف قابلة للتحقيق؛

أن من المتعذر الحصول على المعلومات المتعلقة بأفضل          •
الت القطاعية الرامية إلى تحسين الـصحة       خيارات التدخ 
ويمكن تالفي هذا الخطر عن طريق قيام       . المهنية والبيئية 

الوكاالت الصحية باالستثمار في مجال تحليـل وتوثيـق     
  ؛الفائدةالتدخالت األكثر فعالية والمردودية من حيث 

أو / أن القادة والشركاء العالميين في مجـال التنميـة و           •
تزاماً ضعيفاً أو عابراً بشأن تحسين الصحة البيئة يبدون ال

ويمكن التغلب علـى هـذه المـشكلة بتوظيـف          . البيئية
ــة الواســعة  ــشراكات وبالتغطي االســتثمارات فــي ال
وباالتصاالت العالمية األكثر اسـتراتيجية فيمـا يتعلـق         

مثل التقارير الرئيسية الخاصة    (بالقضايا الصحية البيئية،    
  ؛)ا في العالمبالصحة البيئية وتوقعاته

أن النُظم الصحية التزال تبدي استجابة ضعيفة من أجل           •
تقليص نطـاق المخـاطر الـصحية المهنيـة والبيئيـة           

ويمكـن  . واستئصال شأفة األسباب التي تقف وراءهـا      
التغلب على هذا الضعف من خالل إنشاء منتديات عالمية         
وإقليمية واستهالل مبادرات معينة يسلط الـضوء مـن         
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ا على إعطاء الصحة والبيئة أولوية عالية، والحث        خالله
على العمل في إطار الشراكات؛ وذلك من خالل أنشطة         

االتصاالت الموجهة نحو تحقيق مصالح قطاع       و االنفتاح
الصحة وتلبية احتياجاته؛ وتعزيز قدرة الـنُظم الـصحية       
ذاتها، من أجل إدراج القضايا الصحية والبيئيـة ضـمن          

  .لصحة التقليديةبرامج عمل قطاع ا
  

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
التقديرات عدد  ١-١-٨

 الجديدة أو المحدثة عن
 أو عن/  والمخاطر

 العبء البيئي للمرض

 ما هو  عدد٢-١-٨
 جديد أو محدث من
القواعد والمعايير 

وإرشادات الممارسات 
 الجيدة

عدد المؤشرات  ٣-١-٨
المرصودة للمرامي اإلنمائية 

األخطار لأللفية والمتصلة ب
 البيئية

 عدد ٤-١-٨
االتفاقات البيئية 

يحظى الدولية التي 
  المنظمةتنفيذها بدعم

  المعطيات األساسية
الخروج بخمس حصائل  اً تقديرات سنوي٣إجراء 

 سنوياً
 مؤشرات من ٣رصد 

مؤشرات المرامي اإلنمائية 
أو اإلبالغ  /لأللفية سنوياً و

 عنها

تقديم الدعم التقني 
 التفاقيتين 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 الخروج بعشر حصائل سنوياً تقديرات١٠إجراء 

 سنوياً
مؤشرات   ٣تبليغ عن / رصد
ؤشرات المرامي من م

 اإلنمائية لأللفية سنوياً

تقديم الدعم التقني إلى 
 اتفاقات أو ُأطر من ٤

 ُأطر السياسة الدولية

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
الخروج بخمسة عشرة   تقديراً سنويا١٥ًإجراء 

 حصيلة سنوياً
مؤشرات   ٣تبليغ عن / رصد

من مؤشرات المرامي 
 لأللفية سنوياًاإلنمائية 

تقديم الدعم التقني إلى 
 اتفاقات أو ُأطر من ٦

 الدوليةُأطر السياسة 
 

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

٤٤ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ٣٢ ٩٦٠ 

 المبررات

إجراء  ١-٨
تقديرات مسندة 
بالبينات وإعداد 
وتحديث قواعد 

وإرشادات بشأن 
المخاطر البيئية 
الرئيسية على 

من قبيل (الصحة 
رداءة نوعية الهواء 

والمواد الكيميائية 
والمجال 

 مغنطيسي والكهر
وعنصر الرادون 

ورداءة نوعية مياه 
الشرب وإعادة 
استخدام المياه 

؛ وتقديم )المستعملة
الدعم التقني الالزم 

لتنفيذ االتفاقات 
البيئية الدولية 
ورصد التقدم 

المحرز من أجل 
بلوغ المرامي 
 .اإلنمائية لأللفية

 تتمتع بها األمانة في ميدان تقدير المخاطر، وعبء المرض،  توسيع نطاق الخبرة الراسخة التيمن أجل
 القيام بما  ثمة حاجة إلىوالقواعد واإلرشادات، وخدمة االتفاقات البيئية من أجل إحداث قيمة مضافة أخرى،

مواءمة تقديرات المخاطر فيما يتعلق بجميع أنواع األخطار؛ وتوفير معلومات عن تقديرات المخاطر : يلي
لدعم للدالئل اإلرشادية التي تضعها منظمة الصحة العالمية ومواصفات المبيدات التي تشترك في لتقديم ا

توفير تقديرات عن مخاطر المواد ووضعها منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 
 وإنشاء ؛هيئة الدستور الغذائيللجان ) سواء كانت مواد مضافة فيها أم مخلفات مبيدات(الكيميائية في األغذية 

مكتبة تفاعلية لوضع قواعد لتقدير المخاطر وتوفير معلومات عن عبء المرض وتوسيع نطاق قاعدة 
المعلومات المتعلقة بالسالمة الكيميائية والخاصة بالبرنامج الدولي للسالمة الكيميائية والمستقاة من منظمات 

ضطالع بأنشطة الرصد والتبليغ العالمية للتقدم المحرز من أجل حكومية دولية وسائر قواعد المعطيات؛ واال
بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالبيئة والمرتبطة بالصحة؛ وتوفير مدخالت صحية في النهج 

اتفاقية ستوكهولم بشأن الدولي الجديد لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، وتعزيز مدخالت قطاع الصحة في 
ملوثات العضوية الثابتة واتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ال

 .ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية
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 المؤشرات
استهالل مبادرات  ١-٢-٨

 للوقاية عالمية أو إقليمية
األولية من المخاطر 

الصحية البيئية في بيئات 
 العمل، أماكن(: محددة

والمنازل، والمدارس، 
والمستوطنات البشرية، 
 )ومرافق الرعاية الصحية

مستهدفة بدعم في بلدان 
 تقني ولوجستي من المنظمة

عدد المبادرات  ٢-٢-٨
العالمية أو الجديدة أو

اإلقليمية التي استمرت 
للوقاية من األمراض ذات 

الصلة بالمهنة أو البيئة 
مثل السرطانات الناجمة (

ألشعة فوق البنفسجية عن ا
ألسبستوس أو ل  التعرضأو

التسمم بالمبيدات أو 
يعكف على التي ) الفلوريد
 بدعم تقني تنفيذها

  من المنظمةولوجستى

عدد  ٣-٢-٨
التي الدراسات 

أجريت ونُشرت 
 نتائجها عن تقييم
تكاليف وفوائد 

تدخالت الوقاية 
األولية في بيئات 

 محددة

عدد البلدان  ٤-٢-٨
 تتبعفة التي المستهد

إرشادات المنظمة في توقي 
وتخفيف المخاطر الصحية 
المهنية والبيئية المستجدة، 

  هذهوتعزيز المساواة في
، وحماية المجاالت الصحية

 السكانية السريعة الفئات
 التأثر

  المعطيات األساسية
وضع استراتيجية عالمية 

 لمخاطر الصحيةللحد من ا
 في حالة قطرية واحدة

 مبادرات إقليمية ٣ل استهال
 بشأن الصحة المهنية

نشر نتائج 
دراستين لتقييم 
 التكاليف والفوائد

لم يضطلع بأي أنشطة في 
البلدان المستهدفة دعماً 

  المالئمةللصحة البيئية
 لألطفال

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 عالمية وضع استراتيجيات

للتصدي للمخاطر الصحية 
 بيئات على ٣ئية في البي

األقل مع اتخاذ إجراءات 
لدعم البلدان في ما ال يقل 

  موقعا٢٠ًعن 

استهالل ومواصلة تنفيذ 
بشأن داء (تدخلين 

األسبست والتهاب الكبد 
ومبادرتين إقليميتين ) البائي

بشأن الصحة المهنية (
بدعم ) ليسييوالسحار الس
 من المنظمة

 دراسات ٥إجراء 
عن تقييم 
 ونشر التكاليف
 نتائجها

 بلدان بأنشطة ٥اضطالع 
تدعم صحة البيئة لألطفال 

 في إقليمين على األقل

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
وضع استراتيجيات عالمية 
للحد من المخاطر الصحية 

 بيئات على األقل مع ٥في 
اتخاذ إجراءات لدعم البلدان 

  موقعا٣٠ًفي ما ال يقل عن 

ل ومواصلة تنفيذ استهال
تدخلين عالميين إضافيين 

ين إضافيين وتدخلين إقليمي
 بدعم من المنظمة

 ١٠إجراء 
دراسات عن 
تقييم التكاليف 
 ونشر نتائجها

 بلدان بأنشطة ١٠اضطالع 
تدعم صحة البيئة لفائدة 
األطفال في ثالثة أقاليم 

 على األقل

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ نيةالميزا
٢٩ ٠٠٠ ٢٦ ٠٠٠ ٣٥ ٢٠٨ 

 المبررات

 تقديم الدعم ٢-٨
التقني واإلرشادات 

الدول التقنية إلى 
 لتنفيذ األعضاء

تدخالت الوقاية 
تحد األولية التي 

 من المخاطر البيئية
 ،على الصحة

 وتعزز السالمة
وتعزز الصحة 

العمومية، بما في 
ذلك تنفيذها في 

بيئات محددة وبين 
الفئات السكانية 
 .السريعة التأثر

بناء على النجاحات التي تحققت في ميدان معالجة المخاطر الصحية المهنية والبيئية في بيئات محددة، 
 األمانة لكي تجدد وتوسع دعمها  المحلية، يتبين أن هناك طلباً قوياً علىالشريكةوباالتصال الوثيق باألطراف 

 اتخاذ المزمعومن . إلعداد وتطوير تدخالت للوقاية األولية في بيئات محددة، وللحد من المخاطر الرئيسية
ز الصحة في أماكن العمل ي، وتعزالرامية إلى الحد من المخاطرمبادرات عالمية جديدة لدعم التدخالت 

واالضطالع بأنشطة توثق وتعد معلومات عن افق الرعاية الصحية، والمدارس والبلديات والمنازل وبيئات مر
 .تدخالتالتكاليف وفوائد مختلف 

  
 تقديم ٣-٨ اتالمؤشر

المساعدة التقنية 
والدعم التقني إلى 
 الدول األعضاء
لتعزيز وضع 

  السياسات الخاصة 

عدد البلدان ذات األولوية الكبيرة التي تتلقى  ١-٣-٨
الدعم التقني واللوجستي إلعداد وتنفيذ سياسات 

لتعزيز تقديم خدمات الصحة المهنية والبيئية والترصد

 التي  الوطنية أو الجامعاتعدد المنظمات ٢-٣-٨
تنفذ مبادرات تقودها المنظمة للحد من المخاطر 

 بين العاملين في قطاع منفذة فيمامن قبيل ال (المهنية
ستراتيجية االاالقتصاد غير النظامي، أو لتنفيذ 

 أو  للجميعلصحة البيئيةبا  للمنظمة المتعلقةعالميةال
 )للقضاء على داء السحار السيليسي
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  المعطيات األساسية
لم يتلق أي بلد دعماً محدداً بشأن تعزيز خدمات 

  الصحة البيئية؛ 
على نصائح بخصوص تعزيز  بلدان ٥حصلت 

 جوانب الترصد

 منظمتان

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 بلدان لنصائح بشأن تعزيز خدمات الصحة ١٠تلقي 

  المهنية والبيئية؛
 بلدان لنصائح بخصوص تعزيز جوانب ١٠تلقي 

 الترصد

  منظمات١٠

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 بلداً لنصائح بشأن تعزيز خدمات الصحة ١٥ي تلق

  المهنية والبيئية؛
 بلداً لنصائح بخصوص تعزيز جوانب ١٥تلقي 

 الترصد

  منظمة١٥

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٣ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٢١ ٢٢٤ 

 المبررات

بالصحة المهنية 
والبيئية، وتخطيط 
تدخالت الوقاية، 
وتقديم الخدمات، 

 .والترصد

تبر قدرة النُظم الصحية على التصدي للمخاطر الصحية المهنية والبيئية محدودة وال تتناسب مع اإلمكانات تُع
 األعمال وستعزز.  الوقاية األولية من األمراض من خالل تحسين بيئات العمل والمعيشةلتأمينالكبيرة 

 الجودة في مجال الصحة  قدرة قطاع الصحة على تخطيط وتقديم خدمات عاليةالمزمع االضطالع بها 
 قاعدة بينات محسنة وتوسيع نطاق التدخالت وعمليات الترصد في هذا المجال باالستفادة منالمهنية والبيئية، 

رامية إلى الحد من المخاطر مبادرات الدعم اللوجستي والتقني وإشراك مجموعة من المنظمات في تنفيذ من و
 .في قطاع االقتصاد غير النظامي  مثالً بين العاملين فيماوتعزيز الصحة

  
 المؤشرات

استهالل  ١-٤-٨
 إلى مبادرات رامية

القيام على المستويين 
العالمي والوطني 

،  وتنفيذ سياساتبصوغ
في قطاعات أخرى، 

 تراعي الصحة
الدعم من  باالستفادة

التقني واللوجستي 
 المقدم من المنظمة

إعداد إرشادات  ٢-٤-٨
 بقطاعات وأدوات خاصة

معينة والترويج لها في 
بلدان مستهدفة من أجل 

 تقدير اآلثار الصحية
ير التكاليف والفوائد وتقد

وتعزيز جوانب  االقتصادية
 الصحة والسالمة

إقامة  ٣-٤-٨
شبكات وشراكات 

 تغييراتإلحداث 
في قطاعات أو 

بيئات محددة بما 
في ذلك استراتيجية 

خاصة باالنفتاح 
 واالتصاالت

 قاءاتلعدد ال ٤-٤-٨
اإلقليمية أو الوطنية التي 

نُظمت بفضل دعم المنظمة 
بناء القدرات التقني بقصد 

 العاملة فيوتعزيز المؤسسات 
قطاع الصحة والقطاعات 

األخرى غير قطاع الصحة 
السياسات تحسين من أجل 
 بالصحة المهنية المتصلة

 قطاعات ٣ والبيئية في
 اقتصادية على األقل

  ساسيةالمعطيات األ
تنفيذ مبادرات في 
قطاع واحد على 

الصعيد العالمي وفي 
بلدين على الصعيد 

 الوطني

إعداد أدوات وإرشادات 
 في قطاع واحد

إنشاء شبكات في 
 قطاع واحد

 تنظيم لقاء إقليمي واحد

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ٤-٨
إرشادات وأدوات 

واتخاذ مبادرات من 
أجل دعم قطاع 

الصحة للتأثير في 
السياسات داخل 
القطاعات ذات 

ألولوية وتقدير ا
اآلثار الصحية، 

تحديد تكاليف و
وفوائد بدائل 

السياسات في تلك 
القطاعات؛ وانتقاء 

االستثمارات 
الموظفة في 

قطاع قطاعات غير 
الصحة لتحسين 
الصحة والبيئة 

 .والسالمة
تنفيذ مبادرات على 
 ٣الصعيد العالمي في 

لى األقل، قطاعات ع
 ١٠وفيما ال يقل عن 

بلدان على الصعيد 
 الوطني

إعداد أدوات وإرشادات 
  قطاعات٣في 

إنشاء شبكات في 
ثالثة قطاعات مع 
تنفيذ استراتيجية 

 لالتصاالت

 لقاءات إقليمية أو ١٠تنظيم 
 وطنية بدعم تقني من المنظمة
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  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
ت في تنفيذ مبادرا

 على قطاعات  خمسة
الصعيد العالمي وفيما 

 بلداً ١٥يقل عن  ال
 على الصعيد الوطني

إعداد أدوات وإرشادات 
 في خمسة قطاعات

إنشاء شبكات في 
خمسة قطاعات مع 

تنفيذ استراتيجية 
 لالتصاالت

 لقاء إقليمياً أو ٢٠تنظيم 
 وطنياً بدعم تقني من المنظمة

 
 ) األمريكيةبآالف الدوالرات(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٢ ٠٠٠  ٢٩ ٠٠٠ ٢١ ٠٠٠  

 المبررات
تعد قدرة قطاع الصحة على التأثير في سياسات القطاعات األخرى من أجل تعزيز الصحة المهنية والبيئية 

والمهارات الالزمة للمشاركة مع القطاعات  ويفتقر القطاع إلى األدوات والمعارف ،قدرة ضعيفة جداً
وستستند األنشطة الجديدة إلى الخبرة المؤسسية المكتسبة من تقدير اآلثار الصحية وتقدير التكاليف . األخرى

والفوائد والصحة البيئية في القطاعات األخرى من أجل إيجاد وإتاحة سبل الوصول إلى قاعدة معارف هامة 
قطاعية على الصحة المهنية والبيئية وتكاليف وفوائد التدخالت القطاعية في هذا بشأن آثار السياسات ال

إعداد مبادرات وستشمل األعمال المضطلع بها .  التغييرات القطاعية تنفيذالمجال والخبرات المكتسبة من
  الممارسين واالتصاالتمجمل باالستفادة من إنشاء الشبكات، وإقامة الشراكات، وإشراك - عالمية 

 بغية تشجيع القطاعات المستهدفة على تغيير ثقافتها في مجال وضع السياسات لكي يتسنى لها -االستراتيجية 
. مراعاة موضوع الوقاية من المخاطر المحدقة بالصحة المهنية والبيئية وتدرجه كأولوية من أولوياتها

مهارات من الدرة البلدان على اكتساب وستوفر األمانة المساعدة والدعم التقنيين للمؤسسات من خالل تدعيم ق
أجل تعزيز قدرة قطاع الصحة على قيادة عملية التغيير في القطاعات األخرى، كما ستسهل األمانة وضع 

 .أسس للمقارنة وتقييم األداء وتغيير السياسات من أجل اعتماد سياسات بشأن القطاع الصحي

  
 المؤشرات

إنشاء معهد  ١-٥-٨
للبحوث يعنى بمعالجة 

الهواجس الرئيسية 
الصحية المهنية 

والبيئية المستجدة 
والمعاودة للظهور في 

 مجال التنمية

تنفيذ  ٢-٥-٨
استراتيجية عالمية بشأن 

االنفتاح واالتصاالت 
على أساس التشارك 

ايا بشأن آثار قض
الصحة المهنية والبيئية 

من منظور تغطية 
 وسائل اإلعالم

القيام كل  ٣-٥-٨
سنتين بإتاحة تقرير 

عن االتجاهات 
والسيناريوهات السائدة 

وقضايا التنمية 
الرئيسية وآثارها 

 الصحية

تنظيم منتدى منتظم  ٤-٥-٨
رفيع المستوى يعنى بالصحة 

واضعي السياسات ل والبيئة
ى وأصحاب المصلحة عل

 المستويين العالمي واإلقليمي

  المعطيات األساسية
استشهاد وسائل اإلعالم  ال يوجد معاهد

بمنظمة الصحة العالمية 
أو شركائها فيما يتعلق 
بقضايا الصحة المهنية 
والبيئية ذات األولوية 

 ٢٠٠٧في عام 

لم تُعقد منتديات عالمية؛  لم تُقدم تقارير
 عقدت ثالثة منتديات إقليمية

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
إنشاء معهد معني 

 بالتنمية
٪ في ٥زيادة مقدارها 

 ستشهاد االحاالت 
نشر أول توقعات 

خاصة بالصحة البيئية 
 في العالم

عقد أول متندى عالمي وأربع 
 منتديات إقليمية

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تعزيز قيادة  ٥-٨
تهيئة لقطاع الصحة 
تغيير بيئة أصح و
في كل السياسات 

القطاعات بغية 
معالجة األسباب 

الجذرية لألخطار 
البيئية المحدقة 

بالصحة باللجوء 
إلى وسائل من قبيل 
االستجابة للتبعات 

المستجدة والمعاودة 
تترتب للظهور التي 

على أنشطة التنمية 
بالنسبة إلى صحة 

 وتغير ،البيئة
 واختالف ،المناخ

أنماط االستهالك 
اج واآلثار واإلنت

المدمرة 
للتكنولوجيات 

 .الناشئة

٪ عن ١٠زيادة قدرها  خدمةإدخال المعهد ال
المعطيات األساسية فيما 

يخص حاالت 
 ستشهاد اال

نشر القضيتين الثانية 
للتوقعات "والثالثة 

الخاصة بالصحة 
 "البيئية في العالم

عقد منتدى عالمى ثانٍ 
 منتديات إقليمية   ٥و
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٢٣ ٠٠٠  ٢١ ٠٠٠ ٢٠ ٠٦٤  

 المبررات
ترتبط المخاطر الصحية البيئية والمهنية ارتباطاً مباشراً بأنماط االستهالك واإلنتاج وبالسياسات المتبعة في 

والسياسات، مختلف قطاعات االقتصاد، بيد أنه ال يوجد حالياً إجماع بشأن االتجاهات السائدة في هذه األنماط 
وتتمثل تبعة ذلك في التفكير القصير األمد واالستجابات . أو بشأن تأثيرها في المخاطر المحدقة بالصحة

. القصيرة األمد فيما يتعلق بالمخاطر البيئية على الصحة وعدم كفاية أنشطة الوقاية واالستجابة المضطلع بها
 ؛دة السنوات لالنفتاح واالتصاالت موضع التنفيذ وضع استراتيجية عالمية متعدإلىوسيفضي عمل المنظمة 

تشمل تقارير عن التوقعات (؛ وسيؤدي إلى إصدار منشورات عالية التأثير وإلى إعداد تحليالت استراتيجية
؛ إلى توفير نهج إلدارة المعارف، وإشراك الحكومات وأصحاب المصلحة )بشأن الصحة البيئية في العالم
جابة لقضايا الصحة من خالل عقد منتديات عالمية وإقليمية وإقامة صالت بينها الرفيعي المستوى في االست
وستستند هذه األمور إلى التحليالت االقتصادية والبيئية الحالية واستعراض اآلثار . وبين شبكات الممارسين

 المعلومات التي من المحتمل أن تترتب على االتجاهات االجتماعية واالقتصادية ورصد آثار السياسات ونشر
 .بشأن الممارسات الجيدة، وإعداد توصيات للعمل تكفل تحسين المساواة في ميدان الصحة المهنية والبيئية
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تحسين التغذية والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية 
  المستدامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ديات المطروحةالقضايا والتح
الهدف من هذا الغرض االستراتيجي هو التطرق إلى بعـض          

سـوء  : العوامل الرئيسية المحددة للصحة والمرض، وهـي      
التغذية بأشكاله كافة، واألغذية غير المأمونة، أي األغذية التي         
تنطوي على مخاطر كيميائيـة وميكروبيولوجيـة وحيوانيـة         

، وانعـدام   د الـصحة  تتهدالمصدر وغيرها من المخاطر التي      
والتغذيـة والـسالمة واألمـن      . األمن الغذائي داخل األسرة   

الغذائيان مسائل شاملة تتخلل حياة الفرد برمتها منذ فترة حمل          
والدته به وحتى بلوغه مرحلة الشيخوخة، وهي تنطبق علـى          

 على حد سواء، وينبغي التطـرق       والطارئةالحاالت المستقرة   
افحـة مـرض األيـدز والعـدوى         في سياق مك   إليها تحديداً 
  .بفيروسه

 مليون  ٨٠٠ويبلغ عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية         
 مليون رضيع وطفل صغير     ١٧٠نسمة تقريباً، ويوجد حوالى     

وهناك سنوياً أكثر من خمسة ماليين      . يعانون من نقص الوزن   
طفل ممن يتوفون من جراء نقص التغذية وعدد آخـر مـنهم            

 طفل بسبب أمراض اإلسهال التـي تـسببها          مليون ١‚٨قدره  
 آالف الماليـين  ويصاب  . األغذية واألمراض المنقولة بالمياه   

من الناس بأمراض تنقلها األغذية وأمراض حيوانية المصدر،        
ويتسبب الكثير منها في موتهم أو يؤدي إلى عقابيل وخيمـة،           

المعروفة باسم  (أو يعانون من حاالت نقص المغذيات الدقيقة        
، وخصوصاً نقص الحديـد والفيتـامين ألـف         )جوع الخفي ال

ويمثل نقص التغذية التهديد الرئيسي     . وعنصري اليود والزنك  
للصحة والعافية في البلدان المتوسـطة الـدخل والمنخفـضة          

وبدانـة  . الدخل منها، فضالً عن تهديده على الصعيد العالمي       
األطفال أمر آخذ أيضاً في طريقه إلـى أن يـصبح مـشكلة             

ويزيد عـدد   . معترف بها، حتى في البلدان المنخفضة الدخل      
 فرد ألف مليونالبالغين ممن يعانون من زيادة في الوزن على 

 مليـون مفـرطين فـي       ٣٠٠في عموم أرجاء العالم، منهم      
واليزال ينظر إلى هـاتين المـسألتين علـى أنهمـا           . السمنة

ن مستقلتان عن بعضهما، غير أن جذورهما في معظم البلـدا         
 ما تكون متأصلة على حد سواء في الفقر والتعايش معاً           غالباً

  . ضمن المجتمعات، وتكون أحياناً داخل األسر ذاتها

وعلى الرغم من تأثير سوء التغذية بجميع أشكاله على معدل          
الوفيات والمراضة واالقتصادات الوطنية، فإن النسبة المئوية       

  المؤشرات واألهداف
  نسبة األطفال الناقصي الوزن دون سن الخامسة  •
نسبة األطفال والمراهقين الزائدي الوزن أو المفرطين في السمنة ممن تقل أعمارهم عن   •

   عاما٢٠ً
  .الخامسة الناجمة عن اإلسهالمعدالت وفيات األطفال دون سن   •

  الدروس المستفادة
يندرج تقليص الفقر وبلوغ المرامي   •

ألولويات اإلنمائية لأللفية ضمن ا
وبينما يرجح بلوغ المرامي . العالمية

المتصلة بتقليص الفقر، فإن بلوغ 
المرامي المتصلة بالجوع ونقص الوزن 

لدى األطفال أقل احتماالً، األمر الذي 
سيهدد بشدة إمكانية بلوغ المرامي 

  .اإلنمائية لأللفية
أن زيادة الدخل ال تؤدي تلقائياً إلى   •

 واألمن الغذائيين، تحسن التغذية والسالمة
كما أنها ال تؤدي بالضرورة إلى الحد 

الجوع (من االفتقار للمغذيات الدقيقة 
الذي يؤثر في عدد أكبر بكثير ) الخفي

ويلزم في هذه المجاالت . من السكان
  .اتباع برنامج لالستثمار المباشر

أن التغذية واألمن الغذائي ال يشغالن   •
ط التنمية موقعاً بارزاً بما يكفي في خط

الوطنية، كما ال تحصل أوجه التآزر 
الممكن بلوغها في الربط بين االثنين 
على التقدير الذي تستحقه في معظم 

  .األحيان
قد يكون نقص الموارد البشرية المدربة   •

في مجال التغذية واألمن الغذائي من 
ويعد بناء القدرات في . أخطر العقبات

يادات هذا المجال، مع التأكيد على الق
الوطنية في مجال الصحة العمومية، 

  .إحدى المسائل ذات األولوية
تزايد طلب البلدان على توسيع وتعزيز   •

حضور المنظمة ونفوذها في مجال 
  .التغذية واألمن الغذائي

ثمة حاجة ملحة بشكل لم يسبق له مثيل   •
لوجود التعاون بين وكاالت األمم 

وينبغي للمنظمة أن تحفز . المتحدة
التوصل إلى رؤية مشتركة وبرنامج 

ويعتبر تنسيق . عمل موحد بين الشركاء
الدعوة واستراتيجية االتصال وتعزيز 

الشراكات من األمور الحاسمة األهمية 
  .في تحقيق التقدم في تنفيذ البرنامج

كان االلتزام المالي إزاء التغذية واألمن   •
ومن شأن تجدد . الغذائي قليالً حتى اآلن

يق دعم الشركاء في مجال التنمية وتنس
المساعدة على التقدم نحو الهدف 

  .المنشود
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ائية المتصلة بالصحة   إلجمالي الموارد الالزمة للمساعدة اإلنم    
وتبلـغ  . ٪١‚٨والمخصصة للتغذية هي نسبة مقصورة على       

النسبة المئوية للمساعدة اإلجمالية التي يقدمها البنك الـدولي         
. ٪ فقـط  ٠‚٧للبلدان النامية بشأن التغذية واألمـن الغـذائي         

وينخفض مستوى االلتزامات المالية المقطوعة على الـصعيد        
وسيكون لزامـاً مـن أجـل       . يضاًالقطري إلى ما دون ذلك أ     

، اسـتغالل جميـع      المحدد آنفـاً   تحقيق الغرض االستراتيجي  
الموارد الضرورية المالية والبشرية والسياسية منهـا بغيـة         
وضع وتعزيز وتنفيذ برنامج بشأن التغذية والسالمة واألمـن         
الغذائيين على الصعيدين العالمي واإلقليمي والصعيد القطري،       

، ت المستقرة وحاالت الطوارئ على حد سواء      وذلك في الحاال  
وأن يكون برنامجاً مشتركاً بين القطاعات وقائماً على ُأسـس          

 وينبغـي أن    .شامالً ومتكامالً وذا توجهات علميـة     وعلمية،  
يتطرق برنامج العمل هذا إلى كامل طائفة مـسائل التغذيـة           

ئية والسالمة واألمن الغذائيين والمتصلة ببلوغ المرامي اإلنما      
لأللفية وغيرها من االلتزامات الدولية المقطوعة بخـصوص        
التغذية والسالمة الغذائية، بما فيها مسألة الوقاية من األمراض         

 الحيوانية المنـشأ  المزمنة المنقولة بواسطة الغذاء واألمراض      
وتلك المتصلة بالنظام الغذائي وسوء التغذية الناجم عن نقص         

  . المغذيات الدقيقة

لرغم من أن تفشي معدالت األطفال الذين يعانون من         وعلى ا 
نقصان الوزن آخذ في االنخفاض في معظم المناطق، فإن هذا          

 ٢٠١٥االنخفاض ليس حاداً بما فيه الكفاية ليعمل بحلول عام          
سعى إلى مكافحـة    على تحقيق المرمى اإلنمائي لأللفية الذي ي      

 هـذه   وعالوة على ذلـك، فـإن     .  يعانونه سوء التغذية الذي  
والصلة القائمـة   . المعدالت مازالت آخذة في االرتفاع بأفريقيا     

بين الفقر والجوع ونقص التغذية لدى األطفـال هـي صـلة            
سائبة، بحيث ال تؤدي زيادة الثروة تلقائياً إلى التخفيف مـن           

. وطأة الجوع على األطفال ونقص التغذيـة الـذي يعانونـه          
ستثمار المباشـر   وعليه، فإن من الضروري إعداد برنامج لال      

وتتركز الفوائد المتأتية   . للتقليل من نقص التغذية لدى األطفال     
 التخفيف من وطأة سوء التغذية بكافة أشكاله تركيزاً كبيراً          من

وإذا تعذر إحراز المزيد مـن التقـدم فـي          . فيما بين الفقراء  
 بلوغ الكثير من    فسيصعبالقضاء على الجوع وسوء التغذية،      

 بين  وثمة تفاعالت حاسمة  .  اإلنمائية لأللفية  المرامي األخرى 
وفيـات األطفـال    : نقص التغذية ومعظم المرامـي التاليـة      

ومـرض األيـدز    ) ٥المرمـى   (وصـحة األم    ) ٤ المرمى(
ورغـم أن   ). ٦المرمى  (والعدوى بفيروسه ومرض المالريا     

والتعلـيم  ) ١المرمـى   ( بين نقص التغذية والفقـر       التفاعالت
ليـست  ) ٣المرمـى   (واة بين الجنـسين     والمسا) ٢المرمى  (

. تفاعالت مباشرة، فهي ال تقل أهمية عن التفاعالت الـسابقة         
وما لم تُبذل جهود استثنائية لمعالجة الهدفين المتعلقين بالجوع         
ونقص التغذية لدى األطفال والمبينين في المرمى األول مـن          

رى المرامي اإلنمائية لأللفية، فإن تحقيق جميع المرامي األخ       
  .سيكون أمراً مشكوكاً فيه

  :على األمور التالية األمانةستركز

ات وتفاعالت فعالة بناء شراكات وتحالف  •
 منظومة األمم المتحدة في مؤسساتمع 

إطار عملية اإلصالح؛ وإقامة تعاون بين 
  على نحو غير مسبوقمختلف الوكاالت

بغية تعزيز تكامل برامج التغذية 
والسالمة واألمن الغذائيين على الصعيد 

القطري ودمجها في سياسات التنمية 
الوطنية؛ وتعزيز مشاركة المكاتب 

طرية التابعة للمنظمة في عمليات الق
التخطيط والبرمجة المشتركة على 

  ؛الصعيد الوطني

 إلى أعلى حد بمستوى الدور االرتقاء  •
التنظيمي الذي تؤديه المنظمة من أجل 

 بشكل شامل التقييسيةتعزيز وظيفتها 
وإضفاء طابع ملكية مقاييسها بدرجة 
معينة على جميع الشركاء من ذوي 

  تعميمها وتطبيقها؛ الصلة لضمان 

زيادة االستثمار في مجال الوظائف   •
 لسد الفجوات القائمة التي التقييسية

تتخلل اإلرشادات التقنية والتوصيات 
والمعايير والمقاييس السليمة من الناحية 

سالمة الالعلمية والمتعلقة بالتغذية و
 والوقاية من األمراض المتصلة الغذائية

الحيوانية ض بالغذاء والماء واألمرا
  ؛المنشأ

اإلبالغ بفعالية عن الحاجة إلى سياسات   •
متكاملة وبرنامج عمل واحد يهدف إلى 

 الغذائيةسالمة التحسين التغذية و
وتشجيع الممارسات الصحية المتبعة 

بشأن النظام الغذائي فيما يخص كامل 
بدءاً  - طائفة االضطرابات التغذوية

 حتىنقص التغذية واإلفراط فيها وب
تالل  المتصلة باخاألمراض المزمنة

ذاته  والعمل في الوقت -النظام الغذائي
 حقوق اإلنسان مبادئعلى ضمان إدراج 

في موضوع الحصول على األغذية 
  ؛المأمونة والمغذية

 واضعيترسيخ الروابط العالمية بين   •
 الصحة والتنمية مجاالتالسياسات في 
 والتجارة المائيةموارد الالزراعية و

البيئة، وذلك لضمان اتباع سبيل و
متكامل في تخطيط وتنفيذ التدخالت 

المتعلقة بالتغذية والسالمة واألمن 
الغذائيين بالتالزم مع إشراك جميع 

أصحاب المصلحة، كيما يتسنى تحقيق 
  ؛مكاسب صحية مستدامة
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واإلجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني ودون الـوطني        
وعلى صعيد المجتمع لتعزيز جوانب التغذية والسالمة واألمن        

من أجل أن يعود ذلك بالنفع على       وحمايتها ودعمها   الغذائيين  
 للوصول إلـى نتـائج      أساسيةاألفراد واألسر، هي إجراءات     

 لتعزيز التفـاعالت بـين      ن أهميتها الحاسمة  ناجحة، فضالً ع  
األطراف الفاعلة في ميادين كل من الصحة والبيئة والتنميـة          
لضمان اتباع طرائق آمنة ومـستدامة فـي مجـال اإلنتـاج            
الزراعي بحيث تقلل إلى أدنى حد من مخاطر المهنـة علـى            
الصحة وترفع إلى أعلى حد مستوى التمتع بالـصحة ألجـل           

  .غذية والسالمة واألمن الغذائيينطويل من حيث الت

والمفـاهيم  إدراج مبادئ حقـوق اإلنـسان       والبد من ضمان    
 في جميع جوانـب التخطـيط والـسياسات         المتعلقة بالجنسين 

 التي سـتتم فـي      المتعلقة بالتغذية والسالمة واألمن الغذائيين    
  .المستقبل

  
  األساليب االستراتيجية

ن تـؤدي الـسالمة     لتحقيق هذا الغرض االستراتيجي، يجب أ     
واألمن الغذائيان دوراً أساسياً في سياسات التنمية الوطنيـة،         

ا في عمليات التنمية الزراعيـة واإلنتـاج        مإلى جانب دوره  
الحيواني وإنتاج األغذية، بالتالزم مع التركيز بشكل خـاص         
. على أكثر السكان ضعفاً من الناحيتين البيولوجية واالجتماعية

جراءات الرئيسية المتخذة في هذا الصدد      وينبغي أن تشتمل اإل   
على وضع وتنفيذ تدخالت جوهرية مقبولة أخالقياً وثقافيـاً؛         

 سبل الوصول إلى هذه التدخالت؛ وبناء أوجه التآزر         وتحسين
وتوثيق الروابط بين البرامج وتحاشي االزدواجية على صعيد        

ور تحسين فهم األفراد واألسر والمجتمعات لدوإيتاء الخدمات؛ 
 والسالمة الغذائية في    ةاألكل الصحي التغذية الجيدة وممارسات    

وتـشمل الـشروط    . التمتع بالصحة والعافيـة بـشكل عـام       
وضع أطر تنظيميـة وقانونيـة      : الضرورية األخرى ما يلي   

لتقديم الدعم تستند إلى الضوابط واآلليات الدوليـة القائمـة؛          
ـ        اج األغذيـة   والتعاون مع األطراف الفاعلة المشاركة في إنت

؛ األنسب صـحياً  غذية  األوتصنيعها وتوزيعها لتحسين توافر     
والتشجيع على اتباع نظام غذائي متوازن، بما في ذلك عـن           
طريق ضمان االمتثال ألحكام المدونة الدولية لتسويق بـدائل         
لبن األم ومدونة قوانين األغذية المشتركة بين منظمة األغذية         

 تعزيز القدرات   وسيكون. ميةوالزراعة ومنظمة الصحة العال   
عنـصراً  جمع البينات من خالل عمليات الرصد والبحث        في  

  .لتدخالت األساسية المتعلقة بالصحة العموميةمكمالً ل
  

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
 أساسـاً لتحقيـق هـذا الغـرض          التاليـة  االفتراضات تشكل

  :االستراتيجي
•   لمأمون والتغذيـة   بل الحصول على الغذاء ا    االعتراف بس

 شـروط أنهـا   ب و ،الكافية على أنها من حقوق اإلنـسان      

  :على األمور التالية األمانة ستركز

التشجيع على وضع السياسات من خالل   •
إقامة تحالفات واسعة النطاق فيما يخص 

االضطالع بعمليات شاملة على جميع 
الصعد بغية تحقيق االستدامة والفعالية 

ي تنفيذ السياسات؛ وزيادة الدعم التقني ف
المقدم للدول األعضاء لتعزيز قدراتها 
الوطنية فيما يتصل بتشخيص المشاكل 

وإيجاد أفضل الخيارات المتعلقة 
بالسياسة العامة؛ وتنفيذ التدخالت 

الضرورية بخصوص التغذية والسالمة 
واألمن الغذائيين، بما في ذلك اتخاذ 

ا بين القطاعات؛ إجراءات ذات صلة فيم
ومراقبة التقدم المحرز وتقييم اآلثار 

  ؛المترتبة على ذلك
رفع مستوى حضور المنظمة على   •

الصعيدين اإلقليمي والقطري وتعزيز 
سالمة القدراتها في ميدان التغذية و

 من أجل تقديم الدعم الالزم الغذائية
  ؛للدول األعضاء

تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية   •
ز القدرات القيادية فيما يتعلق وتعزي

؛ وإنشاء شبكة الغذائيةسالمة البالتغذية و
تفاعلية من الممارسين والحفاظ عليها 

على الصعيدين العالمي واإلقليمي 
  ؛والصعيد المحلي

العمل مع الحكومات الوطنية الستحداث   •
نظم وطنية لمراقبة األغذية وتوفير 
الوسائل الالزمة لمد يد العون في 

ضطالع بهذه العملية؛ ودعم البرامج اال
الوطنية واإلقليمية للمراقبة والمعنية 

 واألمراض الحيوانية المنشأباألمراض 
الغذاء ب المنقولة الحيوانية المنشأغير 

لضمان تحقيق التنمية المستدامة في 
  .إنتاج األغذية
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 وجوهرية أيضاً، للتمتع بالصحة وتحقيـق       ، بل ضرورية
  التنمية؛

دعم سلوك األفراد بنظم وقائية فعالة وتهيئة بيئة داعمـة            •
لمساعدة الجمهور في الوصول إلى خيارات مستنيرة فيما        

لمأمونة علـى حـد     يتعلق بسوء التغذية واألغذية غير ا     
  .سواء

وتتمثل عوامل االختطار الرئيسية التي قد تحول دون تحقيـق          
هذا الغرض االستراتيجي في االنخفاض الحالي في مـستوى         
االستثمارات البشرية والمالية الموظفة وعـدم وجـود قيـادة          
يسترشد بها في مجال إعداد وتنفيذ سياسات متكاملة وتدخالت         

 أن يتحقق هذا الغرض بدون توظيف ومن المشكوك فيه. فعالة
  .المزيد من االستثمارات على جميع األصعدة

  
  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات
 عدد البلدان المنخفضة الدخل المنتقاة ١-١-٩

ليات تنسيق عاملة وتتسم بطابع والتي تمتلك آ
مؤسسي لتشجيع القطاعات على اتباع نُهجٍ 

واتخاذ إجراءات مشتركة فيما بينها في مجال 
 السالمة واألمن الغذائيين والتغذية

التي المنخفضة الدخل المستهدفة   عدد البلدان ٢-١-٩
قامت بإدراج األنشطة المتعلقة بالتغذية والسالمة واألمن 

ورقات وي النهج القطاعية الشاملة التي تتبعها الغذائيين ف
السياسات والخطط أو / واستراتيجية الحد من الفقر 

والميزانيات اإلنمائية، بما في ذلك تطبيق آلية تمويل 
 األنشطة في ميدان التغذية وسالمة األغذية

  المعطيات األساسية
 )تيجية الحد من الفقرفيما يخص ورقات استرا( بلداً ١٤ ال توجد معلومات متاحة

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٣٠ً  بلدا٣٠ً

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٥٠ً  بلدا٥٠ً

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٠ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ١٦ ٩٧٥ 

 المبررات

إقامة  ١-٩
شراكات وتحالفات، 

 القياداتوبناء 
التنسيق والتنظيم و

عبر الشبكات مع 
أصحاب المصلحة 

كافة على الصعيدين 
القطري واإلقليمي 
والصعيد العالمي، 

جل ذلك من أو
التشجيع على 

الدعوة والتواصل، 
 على اتخاذ والحفز

إجراءات مشتركة 
بين القطاعات، 

وزيادة االستثمارات 
 التدخالت في

المتعلقة بالتغذية 
والسالمة واألمن 
الغذائيين، ووضع 

برنامج عمل معني 
 .ودعمهبالبحوث 

سيجري االضطالع بأنشطة إقامة الشراكات وبناء القدرات القيادية والدعوة والتواصل على الصعيدين 
وستحدد النتائج المتوقع تحقيقها . ٢٠٠٩ -٢٠٠٨اإلقليمي والقطري، وستتركز هذه األنشطة في الثنائية 

ظم وطنية فعالة مشتركة فيما بين القطاعات ومعنية بالتغذية المتطلبات األساسية الالزمة لتعزيز إنشاء ن
 في ٢٠٠٩ -٢٠٠٨وسوف تُستغل الموارد الالزمة للثنائية . والسالمة الغذائية أثناء الفترة المذكورة برمتها

عقد حلقات عملية وإيفاد بعثات ميدانية، واستنباط برامج مشتركة مع سائر وكاالت األمم المتحدة في إطار 
ويتوقع أن تكون هناك حاجة إلى موارد أقل . ة اإلصالح، ووضع وتنفيذ استراتيجيات معنية بالتواصلعملي

 .٢٠١٣ -٢٠١٢ والثنائية ٢٠١١ -٢٠١٠خالل الثنائية 
  

 المؤشرات
 وأدلة التدريب والدالئلعدد المعايير  ١-٢-٩

المتعلقة بالتغذية والسالمة الغذائية التي الجديدة 
 أعدت وعممت على البلدان والمجتمع الدولي

 والوسائل واألدلة والمعايير القواعدعدد  ٢-٢-٩
 األمراض وتدبيرومواد التدريب الجديدة المتعلقة بتوقي 

 الحيوانية المنشأ واألمراض غير الحيوانية المنشأ
 المنقولة بواسطة الغذاء

  ات األساسيةالمعطي

وضع  ٢-٩
 بما فيها -القواعد

المراجع 
والمتطلبات 

واألولويات المتعلقة 
 والدالئلبالبحوث 

 ال يوجد ال يوجدوأدلة التدريب 
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  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  قواعد٣  قاعدة١٥

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  قواعد١٠  قاعدة٥٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٣١ 

 المبررات

والمعايير، وتعميمها 
على الدول 
 لتوسيعاألعضاء 

قدرتها على تقييم 
جميع أشكال سوء 
التغذية واألمراض 

 الحيوانية المنشأ
واألمراض غير 
 الحيوانية المنشأ

المنقولة بواسطة 
الغذاء والتصدي 

لها، والتشجيع على 
أنظمة غذائية اتباع 
 .صحية

 والمعايير والتوصيات القواعد االضطالع بأنشطتها بشأن ٢٠٠٩ -٢٠٠٨خالل الفترة ستواصل المنظمة 
المتعلقة باألغذية والجوانب التغذوية والرامية إلى سد الفجوات التي تتخلل مجاالت أساسية من قبيل المغذيات 

، وتوقي وإدارة المخاطر )الكربوهيدرات والدهون والزيوت( الكبيرة المقدار الزهيدة المقدار والمغذيات
وسيستدعي النهوض بهذه األعمال إجراء مشاورات تامة مع الخبراء بالتشارك . الميكروبيولوجية والكيميائية

ئج التي وسيستفاد من معظم الموارد على صعيد المقر الرئيسي، ألن النتا. مع سائر وكاالت األمم المتحدة
يتوقع تحقيقها تنطوي على التعاون بين المنظمة والهيئات المعنية بمدونة قوانين األغذية وعلى االضطالع 
بأنشطة تتعلق بإسداء المشورة العلمية، مثل لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 

المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمضافات الغذائية واالجتماع 
الصحة العالمية بشأن ثماالت مبيدات الهوام واجتماع الخبراء المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 

 ووسائل تدريبية بشأن التغذية دالئلوستُعد أيضاً . الصحة العالمية بشأن تقييم المخاطر الميكروبيولوجية
وى بفيروسه والتدخالت المتعلقة بالتغذية في المدارس والتغذية في حاالت الطوارئ ومرض األيدز والعد

الحيوانية وتغذية الرضع وصغار األطفال والسالمة الغذائية والوقاية من األمراض المنقولة بالغذاء وتلك 
فسها دون تغيير،  ن٢٠١٣ -٢٠١٢ والثنائية ٢٠١١ - ٢٠١٠ويتوقع أن تبقى الموارد الالزمة للثنائية . المنشأ

 .ألن النهوض باألنشطة التقييسية عملية متواصلة
  

 المؤشرات
عدد البلدان التي اعتمدت ونفذت  ١-٣-٩

 معايير نمو الطفل الصادرة عن المنظمة
عدد البلدان التي لديها بيانات رصد ممثلة على  ٢-٣-٩

 الصعيد الوطني عن األشكال الرئيسية لسوء التغذية

  المعطيات األساسية
  بلدا٩٠ً  بلدا٢٠ً

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلد١٠٠  بلدا٥٠ً

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا١٥٠ً  بلد١٠٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٥ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ١٨ ٥٠٩ 

 المبررات

تعزيز  ٣-٩
جوانب رصد 

االحتياجات 
وترصدها وتقييم 

وتقدير االستجابات 
في مجال األمراض 

المزمنة المتصلة 
بالتغذية والنظام 

الغذائي ورفع 
مستوى القدرة على 

تحديد أفضل 
الخيارات المتعلقة 
بالسياسة العامة، 

 في الحاالت وذلك
المستقرة وحاالت 

 - ٢٠٠٨وسوف يستفاد من الموارد الالزمة للفترة . ستُستغل معظم الموارد على الصعيدين اإلقليمي والقطري .الطوارئ
 على الصعيد الوطني وإيفاد بعثات ممثلة في تنظيم عقد حلقات عملية إقليمية وإعداد استقصاءات ٢٠٠٩

بين هذه النتيجة وهناك عالقة وثيقة . م استجاباتها البلدان في تقييلدعمميدانية من المقر والمكاتب اإلقليمية 
للجهود المتوقعة والنتيجة السابقة، ألن عمليات رصد االستجابات وترصدها وتقييمها تقدم الدعم الالزم 

ورقات الشاملة للقطاعات و النُهج المسائل المتعلقة بالتغذية والسالمة واألمن الغذائيين في الرامية إلى إدراج
ويتوقع أن تبقى الموارد الالزمة . السياسات والخطط والميزانيات اإلنمائيةأو / وية الحد من الفقر استراتيج
 . نفسها دون تغيير، ألن الرصد والتقييم عمليتان مستمرتان٢٠١٣ -٢٠١٢ والثنائية ٢٠١١ -٢٠١٠للثنائية 
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 المؤشرات

عدد البلدان  ١-٤-٩
المنتقاة التي تتلقى 
الدعم من المنظمة 

ونفذت  والتي أعدت
 إجراءات على ثالثة

ات األقل من اإلجراء
العالية األولوية التي 

أوصت بها 
االستراتيجية العالمية 

لتغذية الرضع 
 وصغار األطفال

عدد  ٢-٤-٩
البلدان المنتقاة التي 

تتلقى الدعم من 
والتي أعدت المنظمة 
استراتيجيات ونفذت 

ترمي إلى الوقاية 
من سوء التغذية 
الناجم عن نقص 
المغذيات الدقيقة 

 ومكافحته

 عدد  ٣-٤-٩
ن المنتقاة التي البلدا

تتلقى الدعم من 
والتي المنظمة 

أعدت ونفذت 
استراتيجيات ترمي 

إلى تشجيع اتباع 
ممارسات صحية 

بشأن النظام 
الغذائي للوقاية من 
األمراض المزمنة 

الناجمة عن اختالل 
 هذا النظام

عدد  ٤-٤-٩
البلدان المنخفضة 

الدخل المنتقاة 
 الدعم تلقتوالتي 

من المنظمة 
وأدرجت 

وضوع التغذية م
في استجاباتها 

الشاملة لمرض 
األيدز والعدوى 
بفيروسه وغيره 

 من األوبئة

عدد  ٥-٤-٩
البلدان المنتقاة 

التي تتلقى الدعم 
من المنظمة 

والتي عززت 
 على قدرة التأهب

الصعيد الوطني 
لمواجهة حاالت 

الطوارئ المتعلقة 
بالتغذية 

 واالستجابة لها

  المعطيات األساسية

 ال يوجد  بلدا٣٥ً  بلدان١٠  بلدان١٠ بلداً ٣٠

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  بلدا١٥ً  بلدا٣٥ً  بلدا٣٠ً  بلدا٣٠ً  بلدا٦٠ً

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  بلدا٤٠ً  بلدا٥٠ً  بلدا٥٠ً  بلدا٥٠ً  بلدا٩٠ً
 

 )مريكيةبآالف الدوالرات األ(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٤٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠ ٢٤ ٣١٤  

 المبررات

بناء القدرات  ٤-٩
وتقديم الدعم للدول 
األعضاء المستهدفة 

ع من أجل وض
وتعزيز وتنفيذ 

الخطط والسياسات 
والبرامج المتعلقة 
بالتغذية والرامية 

إلى تحسين جوانب 
التغذية طوال العمر 

في الحاالت 
المستقرة وحاالت 

 .الطوارئ

 معظم الموارد على الصعيدين اإلقليمي والقطري، كما سيعزز بشكل كبير حضور المنظمة فيما ستستخدم
 - ٢٠٠٨ن الموارد المخصصة للفترة  موسيستفاد. يخص التغذية والسالمة الغذائية على هذين الصعيدين

 في تجهيز المكاتب اإلقليمية والمكاتب دون اإلقليمية والمكاتب القطرية بعدد كاف من الموظفين وفي ٢٠٠٩
ويتوقع خالل الثنائية . دعم تنفيذ التدخالت المتعلقة بالتغذية تنفيذاً فعاالً وفقاً الحتياجات البلدان ومتطلباتها

وقد .  أن يحدث انخفاض طفيف في حجم الموارد الالزمة للفترتين٢٠١٣ -٢٠١٢ية  والثنائ٢٠١١ -٢٠١٠
 .يفضي تعزيز برامج البلدان إلى تقليل الطلب على الدعم التقني المباشر

  
 المؤشرات

 عززت التعاون  أوعدد البلدان التي أقامت ١-٥-٩
فيما بين القطاعات من أجل الوقاية من األمراض 

  ورصدهاومكافحتها المنقولة باألغذية وانية المنشأالحي

 شرعت في  عززت أوعدد البلدان التي ٢-٥-٩
تطبيق برامج رامية إلى رصد ومكافحة مرض 

الحيوانية رئيسي واحد على األقل من األمراض 
  المنقولة باألغذيةالمنشأ

  المعطيات األساسية

  بلدا٥٠ً  بلدا٢٠ً

  ٢٠٠٩عام  بحلوليقها األهداف التي يتعين تحق

  بلدا٥٠ً  بلدا٢٠ً

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  بلدا٧٠ً  بلدا٤٠ً

تعزيز نظم ٥-٩
رصد األمراض 
 الحيوانية المنشأ

الحيوانية غير و
 المنقولة المنشأ

بالغذاء والوقاية 
منها ومكافحتها 

مج وإعداد برا
برصد  تُعنى
األخطار  وتقييم

المتعلقة باألغذية 
ودمج هذه البرامج 

في نظم الرصد 
القائمة الوطنية 

تعميم النتائج و
 المتحققة على 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ١٧ ٠٣٢ 

 المبررات

األطراف  جميع
 .الفاعلة األساسية

 -٢٠٠٨ من الموارد الالزمة للفترة وسيستفاد.  الموارد على الصعيدين اإلقليمي والقطريستُُستغل معظم
 بناء عمالً على في مواصلة اإلعداد لألنشطة المتصلة بالشبكة العالمية لرصد بكتيريا السلمونيلة، ٢٠٠٩

 والوقاية انية المنشأالحيوالقدرات الوطنية واإلقليمية الالزمة لرصد األمراض المنقولة بالغذاء واألمراض 
 ألن مراقبة االستجابات ورصدها نشاطان أساسيان التالية النتيجة المتوقعة بالنتيجة وترتبط. منها ومكافحتها

 -٢٠١٠ الموارد الالزمة خالل الثنائية تحافظويتوقع أن .  إنشاء نظم فعالة معنية بالسالمة الغذائيةلدعم
 نظراً الستمرار عمليتي رصد ومكافحة األمراض المنقولة هاعلى مستوا ٢٠١٣ -٢٠١٢ والثنائية ٢٠١١

 .الحيوانية المنشأبالغذاء واألمراض 
  

 المؤشرات
عدد البلدان المنتقاة التي تتلقى الدعم  ١-٦-٩

للمشاركة في أنشطة وضع المعايير الدولية 
ك الخاصة بهيئة المتعلقة باألغذية، مثل تل

 الدستور الغذائي

عدد البلدان المنتقاة التي تتلقى الدعم من المنظمة  ٢-٦-٩
والتي قامت بإنشاء نظم وطنية تُعنى بالسالمة الغذائية 

 الحيوانية المنشأوحاالت الطوارئ المتعلقة باألمراض 
 وإقامة الروابط مع نُظم الطوارئالمنقولة بالغذاء، 

  المعطيات األساسية
 ال يوجد  بلدا٩٠ً

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ال يوجد  بلدا٩٠ً

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٥٠ً  بلدان١١٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٧٣ 

 المبررات

بناء القدرات  ٦-٩
للدول وتقديم الدعم 

، بما في األعضاء
ذلك مشاركتها في 

وضع المعايير 
الدولية لرفع 

مستوى قدرتها على 
تقييم المخاطر في 
مجال األمراض 
 الحيوانية المنشأ

ض غير واألمرا
 الحيوانية المنشأ

والمنقولة بالغذاء 
ومجال السالمة 

الغذائية، واستحداث 
وتطبيق نُظم وطنية 

لمراقبة األغذية 
 مع نظم بالترابط

 .طوارئ دولية
 بفعالية في أنشطة وضع المعايير الدولية وفي إنـشاء          على المشاركة دعم البلدان   ستستغل معظم الموارد في     

 أثناء  التي ستلزم  الموارد   تدريجياًوستُخفض  . نظم فعالة معنية بالسالمة الغذائية والجوانب التغذوية والبيطرية       
نظراً لتزايد عدد البلدان التي ستتمكن من االعتماد        مشاركة في أنشطة وضع المعايير      الالثنائيات الثالث لدعم    

المستوى فسها دون تغيير، وذلك بما يتمشى مع        ويتوقع أن تبقى الموارد الالزمة إلنشاء النظم ن       . على قدراتها 
 .المتوقع من االحتياجات
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 جوانب تصريف الشؤون والتمويل تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على
  والتوظيف واإلدارة باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     والتحديات المطروحةالقضايا
برغم االلتزامات التي تتحملها الحكومـات بـشأن تحـسين          
الصحة، ال يحصل جميع السكان في أغلب األحيان على مـا           

نه ويتوقعون أن يحصلوا عليه قانوناً من خدمات وقائية يحتاجو
وتتباين األسباب التي تقف وراء ذلك من بلد إلـى          . وعالجية

فقد يكون هناك نقص في الموظفين واإلمدادات؛ وقـد         : آخر
يصعب الحصول على الخدمات أو تكون الخـدمات المقدمـة        

حول غير كافية أو رديئة أو غير ميسورة التكلفة؛ ويمكن أن ي          
التهميش دون حصول األفراد على الخدمات، وخاصة أولئـك         
الذين هم في أمس الحاجة إليها؛ وقد يعجز مقدمو الخـدمات           

عن التأقلم مع سلوك الـسكان      ) من القطاعين الخاص والعام   (
وعندما ال يرقى إيتاء الخـدمات      . في التماس الرعاية الصحية   

البـاً علـى    إلى مستوى التوقعات المشروعة فإن ذلك يدل غ       
وجود مشاكل في طريقة تمويل الـنظم الـصحية وتنظيمهـا           

  .وإدارتها

ويتعين على الجهات المتخذة للقرارات المتعلقة بالـصحة أن         
تتدبر أمر بلوغ العديـد مـن األغـراض وتلبيـة الطلبـات             
المتعارضة التي تستجد غالباً في سياق تـشح فيـه المـوارد            

نى التحتية، واإلمـدادات،     كالتمويل، واألفراد، والب   -األساسية
 وهي مضطرة في الكثير من      -والمعلومات، والدعم السياسي  

األحيان إلى االعتماد على مؤسسات ضعيفة ليس لديها سبيل          
للوصول إلى قواعد المعارف والبينات ذات األهمية الحاسمة،        

  هدافالمؤشرات واأل
بمجموعة متكاملة من التدخالت والخدمات في ثمانية فيما يتعلق بالتغطية تضييق الفجوة   •

   بلدان١٠بلدان على األقل من أصل 
 على أساس نقـاط مرجعيـة       وتصريف شؤونها  النظم الصحية    توجيهإدخال تحسينات على      •

   بلدان١٠متفق عليها إقليمياً في خمسة بلدان على األقل من أصل 
، د البلدان التي تواجه نقصاً شديداً في القوى العاملـة الـصحية           عد في   ٪٢٥ نسبةتخفيض ب   •

   القوىتوزع تلكوزيادة فرص المساواة في 
المـشاكل  حل  المنفقة على   و الصحية   األموال المكرسة للبحوث   في   ٪٢٥تحقيق زيادة نسبتها      •

منخفـضة الـدخل والبلـدان       بلدان على األقل من البلـدان ال       ١٠الصحية ذات األولوية في     
 مـن ميزانيـة     ٪٢ المتمثل في تخـصيص   شامل  الهدف  الالمتوسطة الدخل، في إطار بلوغ      

  ٢٠١٣الصحة للبحوث بحلول عام 
الحصول على معايير مقبولة دولياً فيما يخص نظم المعلومات الصحية في سبعة بلدان على                •

   بلدان١٠األقل من أصل 
 الفقر بـسبب إنفاقهـا   اإلنفاق الباهظ والتي تقع في وهدة من تخفيض نسبة األسر التي تعاني   •

ادة الحفاظ على مستوى االسـتف    ضمان  والعمل في الوقت نفسه على      (على الخدمات الصحية    
 بلداً من البلدان التي يرتفع      ٢٠، في   ) مستوى االستفادة منها   من الخدمات الضرورية أو رفع    
  لى الخدمات الصحية عالمباشرفيها حالياً مستوى إنفاق األسر 

استراتيجيات الصحة اإللكترونية لتعزيز النظم الصحية المعدة تطبيق إدارة المعارف و  •
  . بلداً على األقل٧٠والمنفذة في 

  الدروس المستفادة

ال يقتصر نظر السكان، عند حكمهـم         •
على جودة الخدمات الصحية، علـى      
مــدى  فعاليــة التــدخالت المقدمــة 

هتمون أيضاً بسمات   فحسب، بل إنهم ي   
مدى اسـتمرارية   : أخرى هي كالتالي  

الرعاية المقدمة؛ وتكاملها؛ واتباع نهج     
 ويحـافظ علـى     ىيركز على المرض  

عالقات وثيقة مع العمالء؛ ومراعـاة      
. السالمة؛ واالحترام؛ وحسن االختيار   

وسواء كانت الرعاية مقدمة من جانب      
خدمات عامة أو خدمات غير عامـة،       

 أو -صائص فـــإن هـــذه الخـــ
 –الجوانــب المتعلقــة بهــا  غيــاب
كثيـراً علـى طلـب الرعايـة         تؤثر

. واالستفادة منها والتغطية بخـدماتها    
ولكي يرقى إيتـاء الخـدمات إلـى        
مستوى تطلعات السكان والمهنيـين،     
فإن أهمية اختيار نماذج مالئمة مـن       
حيث السياق لتنظيم الرعاية وإدارتها     
تــضاهي أهميــة اختيــار المــوارد 

  .لمناسبةا
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وعليه، فإنها تفتقر إلى الوسائل الالزمة لإلجابة على أسـئلة          
ق المتبعة في جمـع األمـوال، لتحـسين         جوهرية مثل الطر  

استغالل األموال المتاحة حالياً من أجل ضمان إيتـاء طائفـة       
الخدمات والحصائل ذات األولويـة بطريقـة تتـيح سـهولة           
الحصول على الخدمات بتكلفة ميسرة وبفعاليـة؛ أو اسـتبقاء          

  .العاملين الصحيين وحفزهم

وإدارتـه  وينطوي تحمل مسؤولية قيـادة النظـام الـصحي          
أو " اإلدارة الرشيدة "المشار إليها أحياناً باسم     (وتوجيهه بفعالية   

على توفير قوى عاملة متاحة ومتمكنة ومتجاوبـة        ") القوامة"
ومنتجة وتملك إمكانية الحصول على المنتجات والتكنولوجيات 
الطبية المناسبة؛ وعلى توخي الفعالية في تنظيم أنشطة مقدمي         

 العام ومقدميها من غير هـذا القطـاع؛         الخدمات من القطاع  
وتوفير التمويل على نحو منصف وكـاف ومـستدام يـؤمن           
الحماية للمجتمع؛ وإدارة النظم الذكية المتأصـلة فـي نظـم           
المعلومات، والبحوث، والمعارف من أجل تعزيـز صـياغة         

  .السياسات الصحية واستحداث النظم

لية التنظـيم   وتستتبع إدارة النظم الصحية أيضاً تحمل مـسؤو       
الكلي لجوانب إيتاء الخدمات ألن طريقـة تنظـيم الخـدمات           
وإدارتها تؤثر على سبل الحـصول عليهـا والتغطيـة بهـا            

وبرغم عدم وجود نموذج عام موحد      . والحصائل الناجمة عنها  
لتنظيم إيتاء الخدمات، فإن هناك بعـض المبـادئ الراسـخة           

ـ         رورة اتخـاذ   المطبقة في هذا المضمار، يتمثل أولها في ض
تدابير لمكافحة التهميش وضمان سبل الحصول على الرعاية        
الصحية والحماية االجتماعية؛ وثانيها، وجوب مراعاة جميـع        
مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص على حد سواء؛         
وثالثها، ضرورة تالفي االزدواجية التي ال داعي لها وتجزئة         

الة للمساءلة يـشارك فيهـا      الجهود؛ والبد من تنفيذ آليات فع     
  .المجتمع المدني

وتفتقر بلدان كثيرة إلى المـوارد البـشرية الالزمـة لتنفيـذ            
التدخالت الصحية األساسية لعدة أسباب، منها أن القدرة على         
اإلنتاج قد تكون محدودة في الكثير من البلدان النامية بـسبب           
تدني االستثمارات طوال سـنوات فـي مؤسـسات التعلـيم           

فـي تـرك    " الجـذب "و" الطرد"وقد يتسبب عامال    . حيالص
العاملين الصحيين أماكن عملهم، مما يـؤدي إلـى اخـتالل           
التوازن الجغرافي بين المناطق الحضرية والمناطق الريفيـة        

وتترتـب علـى هجـرة      . داخل البلدان، وبينها وبين األقاليم    
ة العاملين الصحيين إلى البلدان المتقدمة عواقب وخيمة بالنسب       

  .إلى النظم الصحية في البلدان النامية

وقد تتعثر تنمية القوى العاملة الصحية بعوامل مثل عدم تواؤم          
الجمع بين المهارات وحـاالت االخـتالل بـين الجنـسين؛           
والحصول على نواتج تدريبية غير متسقة كمـا ينبغـي مـع        

  الدروس المستفادة

اإلدارة والتوجيه أمران ضـروريان       •
لتحقيق كفاءة النظم الصحية وفعاليتها     

ويؤدي تحسين القـدرة    . سواء بسواء 
على صـياغة الـسياسات وجوانـب       
التنظيم واإلدارة والتعاون مع أصحاب     

. المصلحة إلى إيتاء خدمات أفـضل     
وثمة حاجة إلى تكثيف التعاون بـين       

ات والبلـدان، فـضالً عـن       المؤسس
الحصول على معارف أشـمل عـن       
مدى فعالية مختلف النهج المتبعة في      
تعزيز القـدرة علـى إدارة القطـاع        

  .الصحي

يتفاوت النـساء والرجـال بمختلـف         •
أعمارهم مـن حيـث تفـاعلهم مـع         

الـــصحي، إذ التـــزال  النظـــام
الالمــساواة القائمـة علــى   جوانـب 

الجنس تمثـل عوامـل مهمـة        نوع
السلوك المتبع في التمـاس     في   ؤثرت

الرعاية الصحية واسـتجابة النظـام      
  .الصحي

ــصحيين   • ــاملين ال ــوفير الع ــد ت يع
المتمرسين والماهرين بما فيه الكفاية     
عامالً أساسياً إليتاء خدمات صـحية      

  .عالية الجودة تلبي احتياجات السكان

ــاء المعــارف وقواعــد   • يتطلــب بن
العاملـة  المعطيات المتعلقة بـالقوى     
  .الصحية تعاون شتى القطاعات

االعتماد بشكل كبير على الرسوم التي        •
يسددها المـستفيدون مـن الخـدمات       
الصحية وغيرها من المبالغ المدفوعة     
من جيوبهم الخاصة، هو أمر يعنـي       
عدم قدرة بعض السكان على تحمـل       
النفقات المترتبة على هذه الخـدمات،      

ـ        ة وقد يؤدي إلى نزول كارثـة مالي
ببعض المستفيدين منها أو إلى ترديهم      

ويمكـن أن تـوفر     . في وهدة الفقـر   
المبالغ المحصلة بواسطة الـضرائب،     
أو التأمين الصحي، أو عـن طريـق        

، الحمايـة   نالجمع بين هذين النـوعي    
للسكان من التبعات المترتبة على دفع      
هذه المبالغ مـن جيـوبهم الخاصـة        

  .مباشرة
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احتياجات السكان الصحية؛ وشروط العمل المرضية؛ وضعف       
ف؛ وضيق مجال التركيز على القطـاع العـام؛         قاعدة المعار 

  .وعدم التنسيق بين القطاعات

والطريقة المتبعة في تمويل النظام الصحي تُعد محدداً رئيسياً         
يمثل فيـه تمويـل النظـام        لصحة السكان وعافيتهم، بقدر ما    

الصحي محوراً أساسياً بالنسبة لمناقشة السياسات في معظـم         
ن البلدان األكثر فقراً بحاجـة إلـى        ومع أن الكثير م   . البلدان

المزيد من الموارد، فإن بناء النظام الصحي ينطـوي أيـضاً           
على االستفادة بشكل أكبر من الموارد المتاحة، وإيجاد طرق         
لتامين الحصول على المزيد من التمويل الذي يمكن التنبؤ به،          
والتشجيع على االبتكار واالجتهاد في إصدار األحكام بـشأن         

يرات المتوالية، والعمل مع مجموعة متزايدة من الشركاء،        التغ
وضمان استفادة الفقراء وسائر شرائح المجتمـع المهمـشة،         

  .وخصوصاً النساء، من المنافع التي يعود بها النظام الصحي

تزال مبادئ الرعاية الصحية األولية قابلة للتطبيق اليـوم         وال
نبغي أن توضع فيه    كما هو شأنها دوماً؛ بيد أن السياق الذي ي        

  .تعقيدموضع التطبيق ال يخلو من 

والكثير من البلدان ال تملك إال قدرة محدودة على صيانة نظم           
معلومات صحية تمكنها من إجراء بحوث وطنية في مجـال          

ويمثل . الصحة ومن ترجمة نتائجها إلى سياسات وممارسات      
ة تزايد الطلب الدولي على المعلومات والبينات الصحية فرص       

سانحة أمام البلدان إال أنه يمثل تحدياً أيضاً، وهو بحاجة إلى           
اهتمام خاص وبذل جهود استثنائية من أجل تلبية االحتياجات         

والمعلومات والبينات والبحوث ليست فقط مكونـات       . الوطنية
ضرورية من مكونات النُظم الصحية في البلدان، بـل هـي           

لعالمية ورصدها  ضرورية أيضاً لوضع السياسات والبرامج ا     
ويؤدي االفتقار إلى أحدث اإلحـصاءات الـصحية        . وتقييمها

المقارنة إلى عرقلة رصد التقدم المحرز من أجل بلوغ مـرام           
  . عالمية كالمرامي اإلنمائية لأللفية على نحو خطير

وتتوقف إدارة النظم الصحية، في هذه الظروف، على بنـاء          
 تحليل الـسياسات    قدرات المؤسسات في مجاالت متنوعة مثل     

وصياغتها وتنفيذها وردم الهـوة الفاصـلة بـين المعـارف           
والممارسات؛ وتوخي األمثل في مجال تخـصيص المـوارد         
واستغاللها؛ وبناء عالقات تعاون بين القطاعـات الحكوميـة         
كافة ومع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص من         

مواءمتهـا مـع    خارج الدوائر الحكومية؛ وتنسيق السياسات و     
الهيكل التنظيمي والثقافة السائدة؛ وتنظيم سـلوك األطـراف         
الفاعلة في النظام الصحي؛ وإنشاء آليات فعالة تكفل المساءلة         

  .والشفافية

ومـن  . وتمثل هذه الجوانب تحديات كبيرة للدول األعـضاء       
الضروري تذليل العقبات المؤسسية الرئيسية من أجل إقامـة         

  الدروس المستفادة

يعتبر جمع المزيد من األموال الالزمة        •
للقطاع الصحي في البلـدان الفقيـرة       
أمراً ضرورياً، ولكنه لـيس شـرطاً       

. الــصحةكافيــاً لتحــسين مــستوى 
وتضاهي أهمية إيجاد طرائق معينـة      
لالستفادة من هذه األموال بمزيد مـن       
الفعالية واإلنصاف، أهمية اسـتحداث     
آليات مناسبة لسداد رسوم الخـدمات      

  .سلفاً

فــي مقابــل تزايــد الطلــب علــى   •
المعلومــات، يمكــن تعزيــز نظــم 
المعلومات الصحية القطرية الموجودة    

 والبلـدان   في البلدان المنخفضة الدخل   
الـضروري   ومـن . المتوسطة الدخل 

ضم عدة شركاء إلـى شـبكة جيـدة         
  .التمويل من أجل تقديم الدعم الالزم

ال يزال التقدم المحـرز فـي مجـال           •
البحوث الصحية، بما في ذلك البحوث      
المتعلقة بالنظم الصحية، يـتم علـى       
مراحل، ويستدعي توجيهـاً وتنـسيقاً      

ائها قويين من جانب المنظمة وشـرك     
من أجل تعزيز عملية اتخاذ القرارات      

  .المسندة بالبينات

تتيح التغيرات السريعة الطارئة على        •
التكنولوجيا فرصـة غيـر مـسبوقة       
إلدخال تغييرات رئيسية على طريقة     
تعامــل المجتمعــات واألفــراد مــع 
المعطيات، والمعلومات، والمعـارف    

  .المتعلقة بالصحة
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الية بين البرامج واألقسام كافة والتغلب      عالقات عمل أكثر فع   
على المصاعب التي تعترض طريق التنظيم الحالي المفكـك         

  .للنظم الصحية
  

  األساليب االستراتيجية
ستتم مواءمة النهج الذي تطبقه المنظمة فـي تقـديم الـدعم            
القطري مع اإلطار السياسي والثقافي واالجتماعي الذي يشكل        

، وستعزز المبادئ الدوليـة المتفـق       النظام الصحي جزءاً منه   
عليها اإلجراءات التي تتخذها المنظمة، وتشمل هذه المبـادئ         
توفير الصحة للجميع؛ والرعاية الصحية األوليـة المتكاملـة         
وبعض القرارات المحددة التي اتخذتها جمعية الصحة العالمية        

  . وإعالن باريس بشأن فعالية المعونة

يد القطري تقديم الـدعم الـالزم       ستتولى المنظمة على الصع   
للتعرف على القيـود المفروضـة علـى الـنظم الـصحية؛            
والمشاركة في عمليـات االسـتعراض التعاونيـة المتعلقـة          
بالقطاعات، وجوانب التمويل، وصياغة سياسـات لتـدريب        
القوى العاملة الصحية، ووضع استراتيجيات استثمار تتـسق        

واإلسهام في بناء القدرات    مع سياسات التنمية الوطنية األعم؛      
الوطنية فيما يخص تحليل ودراسة السياسات والنظم الصحية؛        
وتقديم الدعم للبلدان في مجال رصد االتجاهات السائدة فـي          

  .مجال تنفيذ النظم الصحية ومراقبة جودة أدائها

ستسهم المنظمة وشركاؤها في االستجابة العالمية الرامية إلى        
لة بالقوى العاملة الصحية، والتـي      معالجة الصعوبات المتص  

ستلبي تحديداً الحاجة إلى توفير ما يكفي من تمويل للعـاملين           
الصحيين، وتوسيع نطاق قدرات مؤسسات التعليم والتدريب،       
وتعزيز الدعوة على الصعيدين العـالمي والقطـري لتـدعيم          

  .جوانب تنمية القوى العاملة بفعالية

طلع بها المنظمة فيما يتعلق     سترتكز األنشطة الدولية التي تض    
بالمعلومات والبينات والبحوث إلى التزام المنظمة مباشرة مع        
البلدان، وتعود بمنافع عامة عالمية، منها الوسائل والطرائـق         
والقياسات الالزمة لرصد القطاع الصحي وجودة أداء الـنظم         
الصحية، وتعطي توجيهات وتضع المعايير الالزمة إلجـراء        

ية وصياغة السياسات المسندة بالبينات، وتوفر      البحوث الصح 
  .وسائل وخيارات سياساتية لتعزيز الخدمات والنظم الصحية

ستستغل المنظمة قدرتها على الجمع بين األشتات والـسلطات         
الممنوحة لها في تشكيل بيئة المعونة الصحية الدولية الالزمة         

  .للقطاع الصحي

فـي إعـداد اآلليـات      ستقدم المنظمة الدعم للدول األعضاء      
ووضع اإلجراءات وتقديم الحوافز التـي تـشجع أصـحاب          

 بمن فيهم مقدمي الخدمات من القطاع العـام         -المصلحة كافة 

  : على األمور التالية األمانةستركز
القيود المفروضـة علـى     على  التعرف    •

النظام الصحي باتباع أساليب متـساوقة      
تعمل على دمج منظور يـشمل كامـل        
نطاق النظام، وتتسم أيضاً بمرونة كافية      
تجعلهــا قابلــة للتطبيــق مــن جانــب 
مجموعات البرامج والنظم عنـد نقـاط       

  دخول مختلفة؛
دل قواعد ومعـايير ودالئـل      إعداد وتبا   •

 إرشادية بشأن الصحة والنظم الـصحية،     
بما في ذلك استحداث طرائق معياريـة،       
مثل تلك المطبقة على الحسابات الصحية      
الوطنية في البلدان المنخفـضة الـدخل       
والبلــدان المتوســطة الــدخل واألدوات 
العالية المردود؛ ووضع مجموعـة مـن       

ظام صحي  تحدد حالة أي ن   التدابير التي   
  وجودة أدائه؛

أكثـر منهجيـة لفهـم      ضمان اتباع نُهج      • 
ماهية التدخالت الفعالة وأسباب تنفيذها،     
بما في ذلك الحصول على بينات أفضل       
عن النظم الصحية من أجل بلورة برنامج       
عمل البحوث الصحية الذي هو في طور       

  اإلعداد حالياً؛
 ملخصات حول الـسياسة العامـة       إعداد  •

بالبينات عن مـسائل موضـعية      مسندة  
كطرائق الحد مـن حـصول الكـوارث        
الماليــة، أو زيــادة إنتاجيــة العــاملين 

 المتبعـة  الصحيين، وتقديم الدعم للـنُهج    
الرسمي باستخدام   حيال برامج التعلم غير   

تكنولوجيا المعلومات الحديثة، والترويج    
الستعمال الشبكات اإللكترونيـة داخـل      

  البلدان وفيما بينها؛
اإلسهام في صياغة سياسـات القطـاع         •

الصحي ووضع اسـتراتيجيات مـسندة      
بالبينات فيما يخص هذا القطاع وخطـط       

بإطــار محــددة التكــاليف ذات صــلة 
االقتصاد الكلي، وفي تعزيـز قـدرات       
وزارات الصحة على صياغة سياسـات      
القطاع الصحي التي تتسق مع سياسـات       

يـد  التنمية الوطنية األوسع نطاقـاً وتحد     
األولويات وتخصيص الموارد بما يتفـق      
واألغراض المتوخـاة مـن الـسياسات       

  العامة؛
إسداء المشورة الخاصة بالسياسة العامـة     •

فيما يتصل بجوانب محددة مـن الـنظم،       
مثل االسـتراتيجيات المتعلقـة بـالقوى       
العاملة الـصحية وخطـط االسـتثمار       
واستحداث نظـم للمعلومـات وإيجـاد       

العامة لتمويل القطـاع    خيارات السياسة   
الصحي وهلم جراً، بحيث تـستند إلـى        
المبادئ المبينة في قرارات معينـة مـن        

  قرارات جمعية الصحة العالمية؛
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 -ومقدميها من غير هذا القطاع والمنظمات الخاصة بالمقدمين       
على العمل معاً من أجل تحسين إيتاء الخدمات والتخلص من          

وستؤيد .  الرعاية الصحية  االستبعاد فيما يتعلق بالحصول على    
المنظمة الجهود الرامية إلى إنشاء آليات فعالة للمساءلة توفر         

  .الحماية لألولويات المتفق عليها دولياً وإلى الترويج لتطبيقها
  

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
   :االفتراضات التالية على االستراتيجي الغرض هذا بلوغ يعتمد

 اآلراء حول مسؤولية الحكومات     وجود توافق أساسي في     •
عن صحة السكان برمتهم، حتى ولو تمكنـت أطـراف          
فاعلة أخرى من المشاركة في تمويل الرعاية الـصحية         

  وتقديمها؛
إحداث تغييرات في قنوات التمويـل وأسـاليب عمـل            •

الشركاء الخارجيين بما يتفق وإعالن باريس بشأن فعالية        
  المعونة؛

ع أصحاب المـصلحة األساسـيين    إقامة شراكات فعالة م     •
على المستويات الوطنية واإلقليميـة وعلـى المـستوى         
العالمي، مثل مؤسسات التمويـل اإلقليميـة والدوليـة،         
والوكاالت التي تُعنى بالمعلومات، والرابطات المهنيـة،       
ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمي الخدمات من القطاع       

ـ       راء الدوليـة   الخاص، ووزارات المالية، وأفرقـة الخب
  كاللجنة االستشارية للبحوث الصحية؛

تحسين جوانب اإلدارة والتخطيط االستراتيجي في جميع         •
  القطاعات الحكومية ذات الصلة بالنظام الصحي؛

خلق جو من االستقرار األساسي االقتصادي واالجتماعي         •
والسياسي، رغم أن المنظمة من شأنها أن تواصل تقـديم    

  ية حتى في حال غياب هذه الظروف؛الدعم للنظم الصح

توظيف استثمارات دولية ووطنية كافيـة فـي مجـالي            •
  .المعلومات والبحوث لتلبية الطلبات المتزايدة

وفيما يلي بعض المخاطر التي قد تحول دون تحقيـق هـذا            
  :الغرض االستراتيجي

يعمل تمويل الجهات المانحة لحـصائل صـحية معينـة            •
جـل علـى زيـادة صـعوبة        ونتائج محددة قصيرة األ   

االشتراك في الموارد والمهارات واستحداث ما يلزم من        
نظم ومؤسسات دعم مـشتركة بـين جميـع الخـدمات           
والبرامج األساسية التي تساعد في الحد من هدر الموارد         

  وتجزئتها وازدواجية استغاللها دون داع؛

اقتصار تركيز الحكومات على شبكات القطـاع العـام،           •
  ن إدارة وتنظيم النظام الصحي بأكمله؛وعجزها ع

  : على األمور التالية األمانةستركز
الالزم لتطوير القيادة الصحية    تقديم الدعم     •

الوطنية علـى المـستويين المركـزي       
والمحيطي من أجل حشد الموارد الالزمة      
للقطاع الـصحي وصـياغة سياسـات       
وخطط في هـذا المـضمار وتنفيـذها        
ورصدها وتقييمها في ضوء االحتياجات     

حية، مع التركيز على تعزيز الـنظم       الص
الوطنية، بما فيهـا المكونـات العامـة        
والمكونــات غيــر العامــة، وإشــراك 
المجتمعات والقيام، في نهاية المطـاف،      
بتحسين سبل الحصول علـى الخـدمات       

  .الصحية األساسية وإتاحتها
 للبلدان في رصد االتجاهـات      تقديم الدعم   •

ومراقبـة  السائدة في تنفيذ النظم الصحية      
جودة أدائها ودعمها بالبحوث وبـرامج      
ــصلة    ــة ذات ال ــصحة اإللكتروني ال

  بالموضوع؛
 إلنشاء نظم وطنية للمعلومات     تقديم الدعم   •

الصحية تُعنى بتكوين وتحليل واسـتخدام      
المعلومات الموثوقة المستقاة من مصادر     

كالمسوحات وتسجيل األحـوال    (سكانية،  
ت المصنفة  المدنية، بما في ذلك المعطيا    

، ومـصادر المعطيـات     )بحسب الجنس 
السريرية واإلدارية، وذلك عن طريـق      
التعاون مع الشركاء، وإعطاء األولويـة      
لتبادل المفاهيم واللغات والقياسات المتفق     
عليها دولياً بشأن النظم الصحية تبـادالً       
فعاالً، ونظم المعلومات الوطنية المحسنة     

حي  تتضمن مدخالت النظـام الـص      التي
  وخدماته وحصائله؛

مواصلة العمـل مـع لجنـة المـساعدة           •
اإلنمائية التابعة لمنظمة التنمية والتعاون     
في الميـدان االقتـصادي ومـع سـائر         
الجهات لرفع مستوى مـساءلة الجهـات     
المانحة فـي ميـدان الـصحة؛ ومـع         
الشراكات العالمية من أجل الصحة بغية      
حملها على توخي الفعالية فـي تطبيـق        

" بأفـضل الممارسـات   "بادئ المتعلقة   الم
والصادرة عن إعالن باريس بشأن فعالية      
المعونة؛ والعمل مع المصارف اإلنمائية     
وشراكات التمويل للـدعوة إلـى تقـديم        
المزيد من األمـوال للقطـاع الـصحي        
بطريقة يمكن التكهن بها بشكل أفـضل،       
ومع شراكات مثـل شـبكة القياسـات        

للقوى العاملة  الصحية والتحالف العالمي    
الصحية والتحـالف المعنـي بـالبحوث       

  المتعلقة بالسياسات والنظم الصحية؛
  االرتكاز إلى مـواطن قـوة المنظمـات          •

الدولية غير الحكومية التي يهمهـا أمـر        
النظم الصحية وتوخي الوضـوح فيمـا       
يتعلق بالرسائل المنقولة وحساب التكاليف     

  .المتكبدة واآلثار المترتبة على ذلك
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اقتصار تركيز الحكومات علـى الرعايـة األوليـة أو            •
الرعاية في نقطة االتصال األولي على حساب الرعايـة         

  الثانوية والثالثية، أو العكس بالعكس؛
عدم كفاية االستثمارات الدولية والوطنية الموظفة في هذا          •

 والسيما في ميدان تنمية     المجال لتلبية الطلبات المتزايدة،   
  القوى العاملة الصحية؛

استمرار قوى السوق العالمية في تأييد الهجرة من البلدان           •
  التي تفتقر بالفعل إلى ما يكفي من العاملين الصحيين؛

التزال البلدان خاضعة للحدود القصوى المفروضة دولياً         •
على مستوى اإلنفاق العام، مما يضر بالتالي بالقـدرات         
الوطنية على توظيف واستبقاء القوى العاملـة الـصحية         

  باألعداد الكافية؛
تفضيل االستثمار في مجال إيجاد حلول غير مـستدامة           •

وقصيرة األجل لسد الثغرات التـي تتخلـل المعلومـات          
 .والبينات والبحوث

  
  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

  
 لمؤشراتا

 نسبة البلدان التي تدل فيها البينات ١-١-١٠
على انخفاض مستوى التغطية، وعلى وجود 

المساواة والجودة، وذلك مجالي  في ثغرات
بقياسها وفقاً لمؤشرات مركبة متفق بشأنها عبر 

  مجموعة من التدخالت

 في يتضح أنها حققت تقدماً عدد البلدان التي ٢-١-١٠
صة بأمراض محددة في خدماتها إدراج البرامج الخا

  الصحية العامة
  

  المعطيات األساسية

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧ في الفترةتحديد المعطيات األساسية الخاصة بالبلدان 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 من البلدان٪ ٢٠ في ٢٠٠٨- ٢٠٠٧تحقيق تقدم هام بالمقارنة مع المعطيات األساسية الخاصة بالبلدان للفترة 
  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 ٢٠٠٨- ٢٠٠٧تحقيق تقدم هام بالمقارنة مع المعطيات األساسية الخاصة بالبلدان للفترة 
 

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

٩٦ ٠٠٠ ٨٧ ٠٠٠ ٧٣ ٣٧٩ 

 المبررات

 تحقيق ١-١٠
تكامل اإلدارة 

 والتنظيم، وتحسين
إيتاء الخدمات 

الصحية السكانية 
عن طريق القائمين 
على إيتاء الخدمات 

في القطاع العام 
والخاص وتحسين 

الشبكات، بما يعكس 
مبادئ الرعاية 
الصحية األولية 

المتكاملة وتوسيع 
نطاق الخدمات 

وتحقيق المساواة 
في الحصول على 
الخدمات الصحية 

وزيادة جودتها 
وتحسين الحصائل 

يواجه العديد من البلدان مشكالت تتعلق بإدارة الخدمات وتنظيمها، السيما عندما تكون إدارة النظم الصحية  .الصحية
وسيجري قياس التقدم . مفككة، وتواجه المنظمة المشكالت نفسها، حيث يتعين عليها تعديل أسلوب عملها

المحققة في الترتيبات المؤسسية، وبوجه خاص في مجال  في بلوغ هذا الهدف بالنتائج والتحسينات المحرز
 فسيقيمأما الثاني . وسيستخدم أولهما المؤشرات المركبة التي يجري تنفيذها. تكامل البرامج وتطوير النظم

التقدم المحقق بمرور الوقت بالمقارنة مع نقاط مرجعية خاصة بالبلدان أو األقاليم، والتي تراعي السياق 
 قدرتها على الدعم، يتوقع تزايد طلبات الحصول على وتوسعمع تطور أسلوب عمل المنظمة و. اإلقليمي

 .األموالالدعم، األمر الذي سيستلزم مزيداً من 
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 المؤشرات
 نسبة البلدان ١-٢-١٠

، مقابل النقاط تظهرالتي 
المرجعية المتفق عليها 

إقليمياً، ما يدل على تحسن 
قدرات مؤسساتها على 

تحليل وصياغة السياسات 
يجي والتخطيط االسترات

والتنظيم والتنسيق بين 
المؤسسات وتنفيذ 

  اإلصالحات
  

 نسبة البلدان ٢-٢-١٠
، مقابل النقاط تظهرالتي 

المرجعية المتفق عليها 
إقليميا، ما يدل على 

تحسن المساءلة في األداء 
 مشاركة وتوسيع نطاق

المجتمع المدني والمجتمع 
بوجه عام والمستهلكين 
والمنظمات المهنية في 

  اسات وتنفيذهارسم السي
  

 نسبة ٣-٢-١٠
، تظهرالبلدان التي 
مقابل النقاط 

المرجعية المتفق 
عليها إقليميا، ما يدل 

على تحسن األداء 
في مجال التنظيم 

وصياغة السياسات 
  وتنفيذها

  

 نسبة البلدان ٤-٢-١٠
، مقابل النقاط تظهرالتي 

المرجعية المتفق عليها 
إقليميا، ما يدل على إقامة 

لة للتعاون بين آليات فعا
حسين القطاعات من أجل ت
أداء النظم الصحية 

  وحصائلها
  

  المعطيات األساسية

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧ في الفترةتحديد المعطيات األساسية الخاصة بالبلدان 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  من البلدان٪١٠ في ٢٠٠٨- ٢٠٠٧لفترة تحقيق تقدم هام بالمقارنة مع المعطيات األساسية الخاصة بالبلدان ل

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  من البلدان٪٥٠  في تقدم هام بالمقارنة مع المعطيات األساسية الخاصة بالبلدانإحراز
 

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

١٠٨ ٠٠٠  ٩٣ ٠٠٠ ٨٧ ٤٨٤  

 المبررات

 تحسين ٢-١٠
القدرات الوطنية في 

مجال القيادة 
وتصريف الشؤون 

إقامة من خالل 
 بشأن حوار

 المسندةالسياسات 
البينات وبناء ب

القدرات المؤسسية 
في مجال تحليل 

السياسات وزيادة 
الشفافية والمساءلة 
في األداء وزيادة 

فعالية التعاون بين 
 .القطاعات

إن التدابير الالزم اتخاذها لتحسين أسلوب إدارة النظم الصحية الوطنية وتوجيهها وتنظيمها هي في األساس 
تدابير تخص كل بلد على حدة، ولكنها يجب أن تبنى على البينات وأن تستند إلى القدرات المؤسسية المحسنة، 

. ير أسلوب صياغة السياسات التي ينبغي أن توضع من أجلها آليات مناسبة للمساءلةوأن تؤدي إلى تطو
ويتعين تقييم التقدم على نحو موضوعي باستخدام نقاط مرجعية خاصة بالبلدان أو باألقاليم وأن تغطي 

ات الجوانب األساسية المتصلة بالسياسات واالستراتيجيات، مع التركيز على توضيح آليات إيتاء الخدم
والوظائف األساسية للصحة العمومية، والسياسات المتبعة في إدارة المواد الصيدالنية، والتكنولوجيات، 
وتطوير البنى التحتية، والموارد البشرية، والتمويل، وتنسيق اإلسهامات التي تقدمها كافة األطراف المعنية 

  .الرئيسية في القطاع الصحي
 إجراء استعراضات تعاونية منتظمة واالستفادة منها في بناء قواعد وسيقتضي تحسين القدرات والممارسات

البينات، وإيجاد األدوات، وتحديد النقاط المرجعية والمعايير وإدراجها في األعمال التي تقوم بها المؤسسات 
ومن المرجح أن يتوسع نطاق بناء القدرات، بمرور الوقت، مع التوسع في تحديد المشكالت . الوطنية
ومع تزايد قدرات المنظمة نفسها، السيما على المستويين اإلقليمي والقطري، يتوقع تزايد . لها وتوثيقهاوحلو

 .طلبات الحصول على الدعم وبالتالي سيتعين زيادة مستوى الدعم المقدم وفقاً لذلك

  
 المؤشرات

 عدد البلدان التي يجري فيها تنسيق إسهامات الجهات المؤثرة الرئيسية مع الـسياسات الوطنيـة،                ١-٣-١٠
 ة المساعدات وفقاً إلعالن باريس بشأن فعاليمحسوباً

  المعطيات األساسية

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧وضعها في الفترة سيجري 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تحسين  ٣-١٠
شتى بين تنسيق ال

بما فيها (اآلليات 
مساعدات الجهات 

التي تقدم ) المانحة
عم للدول الد

األعضاء في تنفيذ 
جهودها من أجل 

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧٪ بالمقارنة مع المعطيات األساسية للفترة ٢٠زيادة بنسبة   بلوغ األهداف 
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  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧يات األساسية للفترة ٪ بالمقارنة مع المعط٣٠زيادة بنسبة 
 

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

١٧ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٨٠١ 

 المبررات

الوطنية في مجال 
تطوير النظم 

الصحية والمرامي 
 .الصحية العالمية

امات الجهات ثمة عدد قليل فقط من الدول التي توجد فيها آليات لتحقيق االتساق والتوافق والتنظيم بين إسه
وللتعجيل بالتقدم المحرز نحو بلوغ المرامي اإلنمائية . المانحة وبين غيرها من مدخالت القطاع الصحي

 .لأللفية، ستواصل المنظمة تقديم الدعم للحكومات في تنفيذ جهودها لتوجيه التفاعالت النشيطة مع الشركاء
  

 المؤشرات

المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تمتلك إحصاءات صحية مناسبة ومطابقة للمعايير نسبة البلدان  ١-٤-١٠
 شأنهاالمتفق ب

  المعطيات األساسية

  ٪ من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل٣٠

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٣٥٪ 

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٦٦٪ 
 

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

٥٨ ٠٠٠  ٥٥ ٠٠٠ ٣٤ ٣٥٢  

 المبررات

 تعزيز نظم ٤-١٠
المعلومات الصحية 
القطرية التي تتيح 

االستفادة من 
المعلومات العالية 
الجودة في الوقت 
المناسب من أجل 
التخطيط الصحي 

التقدم ورصد 
المحرز في بلوغ 
المرامي الوطنية 
والمرامي الدولية 

 .الهامة

من المرجح أن يستمر تزايد الطلب على المعلومات الصحية، إال أن تعزيز نظم المعلومات الصحية، في 
وقد أتاحت شراكات هامة، مثل شبكة القياسات الصحية، . البلدان ال يمكن أن يتم بدون بذل جهود كبرى

 نظراً ٢٠١٠ويتوقع أن تتواصل هذه الزيادة بشكل معتدل بعد عام . ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ موارد أخرى في العامين
ألن تعزيز نظم المعلومات الصحية في البلدان سيستغرق سنوات عديدة، السيما في بعض المجاالت المهملة 

 .مثل نظم إحصاءات األحوال المدنية
  

 المؤشرات
 استخدام قواعد جيدة ١-٥-١٠

لمنظمة للمعطيات على نطاق ا
 فيما يخص اإلحصاءات برمتها

الصحية األساسية والبينات التي 
تشمل جميع القضايا الصحية ذات 

  األولوية العليا

 عدد البلدان التي تؤدي ٢-٥-١٠
فيها المنظمة دوراً رئيسياً في دعم 

إيجاد واستعمال المعلومات 
والمعارف، بما في ذلك جمع 

البيانات األولية وتعزيز المعايير 
ل التصنيف اإلحصائي الدولي مث

لألمراض والمشكالت الصحية 
  ذات الصلة بها

 وضع آليات فعالة ٣-٥-١٠
 والتوجيهلتنسيق البحث الصحي 

والمحافظة عليها على المستويين 
العالمي واإلقليمي، بما فيها اللجنة 

  االستشارية للبحوث الصحية
  

  المعطيات األساسية

 تحسين ٥-١٠
المعارف وتأمين 

توافر البينات 
لصنع القرارات 

خاصة بالصحة ال
من خالل تعزيز 

البينات القائمة 
ونشرها، وتيسير 

 المعارف في إتاحة
المجاالت ذات 

األولوية والقيادة 
العالمية في مجال 

على المستوى العالمي آليات تعمل  ٢٠ ثلثا البلدان
 وبعض المستويات اإلقليمية
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  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

الخصائص اإلحصائية القطريـة    
٪ مـن الـدول     ٨٠الحديثة فـي    

 األعضاء

آليات تعمل على المستوى العالمي      ٣٠
 وعلى مستوى األقاليم جميعها

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 ٢٠٠٩كما في عام  ٤٥ ٪٩٠أكثر من 
 

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

٣٨ ٠٠٠ ٣٣ ٠٠٠ ٣٦ ٤٨٤ 
 المبررات

سياسات البحث 
الصحي والتنسيق، 

 في ذلكبما 
التنسيق فيما يخص 

السلوكيات 
 .األخالقية

 مجال ستسجل زيادة معتدلة في إسهام المنظمة في تحسين المعارف والبينات الالزمة لصنع القرارات في
الصحة، مع المحافظة على وضع المنظمة وتعزيزه باعتبارها المنظمة الرائدة على المستوى العالمي 

ويتوقع أن تؤدي مواصلة المنظمة لعملها التقييسي في مجال . واإلقليمي في مجال رصد الوضع الصحي
صائي الدولي لألمراض التصنيف في عصر تكنولوجيا المعلومات  الجديد إلى اكتمال تنقيح التصنيف اإلح

ويتوقع حدوث زيادة طفيفة في الميزانية لتلبية الطلب على . ٢٠١١والمشكالت الصحية المتصلة بها في عام 
 .عمل المنظمة في هذا المجال

  
  

 المؤشرات
 نسبة البلدان المنخفضة والمتوسطة ١-٦-١٠

الدخل التي تفي نظمها الوطنية للبحوث الصحية 
سيجري (بالمعايير الدنيا المتفق بشأنها دولياً 

  )تحديدها

 ٪٢ عدد البلدان الممتثلة للتوصية باستثمار ٢-٦-١٠
ل على األقل من ميزانيتها المخصصة للصحة في مجا

اللجنة المعنية بالبحوث الصحية ألغراض (البحوث 
  )١٩٩٠التنمية، 

  المعطيات األساسية
 )ستحدد بدقة(٪ من البلدان ٢٥أقل من  )ستحدد بدقة(٪ ١٥- ٪١٠

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٪ بالمقارنة بالمعطيات األساسية١٠زيادة بنسبة  ٪٢٥

  ٢٠١٣ عام بحلولتحقيقها األهداف التي يتعين 
 ٪٢٥زيادة بنسبة  ٪٥٠

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٨ ٠٠٠ ٣٤ ٠٠٠ ٢١ ٠٨٨ 

 المبررات

 تعزيز ٦-١٠
البحث على 

المستوى الوطني 
من أجل تطوير 

النظم الصحية في 
إطار البحث على 
المستوى اإلقليمي 

ك والدولي وإشرا
 .المجتمع المدني

ت المفروضة على البحوث الوطنية نظراً للوضع السائد في العديد من البلدان وفي العالم ككل، فإن تذليل العقبا
وينبغي إشراك . في مجال الصحة من أجل تطوير النظم الصحية سيكون عملية تدريجية وتستغرق وقتاً طويالً

وسيضطلع التحالف من أجل السياسات الصحية وبحوث . عدد متزايد من الدول األعضاء خالل العقد المقبل
 .ا لتمويل البحوث ذات األولوية فيما يخص تطوير النظم الصحيةالنظم بدور هام في تأمين الموارد وتوجيهه
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 المؤشرات

عدد البلدان التي  ١-٧-١٠
تعتمد استراتيجيات إدارة 

الفجوة "المعارف من أجل تضييق 
  "ين المعرفة والتطبيقب

 عدد البلدان المنخفضة ٢-٧-١٠
والمتوسطة الدخل التي يتاح لها 

الحصول على المعلومات 
  والمعارف العلمية األساسية

 نسبة البلدان التي توجد ٣-٧-١٠
مسندة فيها إطارات وخدمات 

 في مجال الصحة بالبينات
  لكترونيةإلا

  المعطيات األساسية

١٠ ٦٠ ١٥٪ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاف التي يتعين تحقيقها األهد

٣٠ ٩٠ ٣٠٪ 

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٧٥ ١٢٠ ٧٠٪ 
 

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

٣٧ ٠٠٠ ٣٤ ٠٠٠ ٣٩ ٠٦٤ 
 المبررات

 إدارة ٧-١٠
المعارف وسياسات 
الصحة االلكترونية 

ووضع وتنفيذ 
االستراتيجيات 
الرامية لتعزيز 
 .النظم الصحية

لمنظمة في مجال إدارة المعارف وسياسات واستراتيجيات الصحة االلكترونية في أول األمر سيكون عمل ا
وستكون .  إلى تقديم دعم التنفيذ إلى الدول األعضاءتدريجياً بالدرجة األولى، ولكنه سيتحول تقييسياًعمالً 

 في الميزانية إلدراج هناك حاجة إلى مواصلة االستثمار في غضون السنوات القادمة وتحقيق زيادة معتدلة
 .عنصر الدعم وتقديمه إلى عدد متزايد من الدول األعضاء

  
  

 المؤشرات

 إحصاءات بانتظامبلدان التي تقدم  نسبة ال١-٨-١٠
 بشأن الموارد البشرية في مجال الصحة مصدقة

كنسبة مقدمي الخدمات إلى عدد السكان، وتوزيع (
  )العاملين الصحيين في المناطق الريفية والمدن

 كبرىعدد البلدان التي تواجه صعوبات  ٢-٨-١٠
في القوى العاملة الصحية والتي تحول بفعالية الموارد 

تي تسهم بها الشراكات والمساعدات الثنائية وغيرها ال
من اآلليات المماثلة إلى نتائج قابلة للقياس فيما يخص 

   القوى العاملة الصحيةتنمية

  المعطيات األساسية

 من أصل ٢٠٠٧عدد البلدان التي تم بلوغها في عام  ٢٠٠٧ بلداً في عام ١٩٣بلوغ نسبة 
 القوى العاملة  بلداً يواجه صعوبات كبرى في٥٧

 الصحية

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 بلدان أخرى على األقل من البلدان التي تواجه ١٠  بلدا١٩٣ً٪ من أصل ٥٠
 صعوبات كبرى في القوى العاملة الصحية

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

ألقل من البلدان التي تواجه  بلداً آخر على ا٢٠  بلدا١٩٣ً٪ من أصل ٧٥
 صعوبات كبرى في القوى العاملة الصحية

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

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

 تعزيز ٨-١٠
قاعدة المعلومات 
والمعارف بشأن 

القوى العاملة 
الصحية وبناء 

قدرات البلدان في 
مجال تحليل 

السياسات 
وتخطيطها وتنفيذها 
وتبادل المعلومات 

 .ونتائج البحوث

٦٧ ٠٠٠ ٧٠ ٠٠٠ ٧٦ ٢١٦ 
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  المبررات
. لصحية مثل بقيا األمهات والرضع واألطفاليسهم توافر العاملين الصحيين المهرة في تحسين الحصائل ا
ويتعين إقامة حوار بين الجهات المؤثرة والعاملين . ولكن تنمية القوى العاملة الصحية ال يمكن أن تتم بمعزل

في جميع القطاعات الصحية من أجل تحليل الصعوبات المتصلة بالموارد البشرية وللتعرف على الحلول 
عين مواصلة تطوير قاعدة المعارف في مجال الموارد البشرية الالزمة لتلبية كما يت. الفعالة وتنفيذها

ويلزم أيضاً جمع المعطيات والمعلومات وتحليلها لغرض تحديد المؤشرات المناسبة . االحتياجات الصحية
عم ويلزم د. الالزمة لرصد األوضاع واالتجاهات العالمية واإلقليمية في عالقتها بالقوى العاملة الصحية

البحوث واالستمرار في حفزها بغية توسيع المعارف وتحديد أفضل الممارسات والتشجيع على تطبيقها في 
وينبغي، في نهاية المطاف، أن تؤدي هذه الجهود إلى زيادة قدرة البلدان . مجال تنمية القوى العاملة الصحية

 وإيجاد بيئة تمكينية للحد من أوجه على تعزيز تطوير القوى العاملة الصحية، وضمان االلتزام السياسي،
ويلزم تعزيز قدرات المنظمة على كل المستويات بغية . النقص ومعالجة مشكلة سوء توزع العاملين الصحيين

 .توفير الدعم الالزم لتنمية القوى العاملة الصحية في البلدان
  
  

 المؤشرات

 مصاعب كبرى عدد البلدان التي تواجه ١-٩-١٠
فيما يخص القوى العاملة الصحية والتي تطبق 

البينات، وتستفيد من الوسائل ب ةالمسندالممارسات 
 القوى العاملة الصحية الوطنية تنميةوالدالئل في 

  ورصدها، بما في ذلك هجرة تلك القوى

 مصاعب كبرى عدد البلدان التي تواجه ٢-٩-١٠
فيما يخص القوى العاملة الصحية والتي تعتمد قواعد 

ومعايير محدثة فيما يتصل بتعليم شتى فئات المهن 
  لتدريب عليها وممارستهاالصحية وا

  المعطيات األساسية

، وبصفة ٢٠٠٧عدد البلدان التي يتم بلوغها في 
 فيما مصاعب كبرى بلداً يواجه ٥٧خاصة من بين 

  يتصل بالقوى العاملة الصحية

، وبصفة ٢٠٠٧عدد البلدان التي يتم بلوغها في 
 فيما مصاعب كبرى بلداً يواجه ٥٧خاصة من بين 
  العاملة الصحيةيتصل بالقوى 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 فيما مصاعب كبرى بلدان أخرى تواجه ١٠اعتماد 
يتصل بالقوى العاملة الصحية لألطر التقنية 

  والوسائل والدالئل ذات الصلة

 فيما مصاعب كبرىبلدان أخرى تواجه  ١٠اعتماد 
  ر محدثةيتصل بالقوى العاملة الصحية لقواعد ومعايي

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 مصاعب كبرى بلداً آخر يواجه ٣٠
  فيما يتصل بالقوى العاملة الصحية 

مصاعب  بلداً آخر يواجه ٣٠
 فيما يتصل بالقوى العاملة كبرى

  الصحية

مصاعب  بلداً آخر يواجه ٣٠
 فيما يتصل بالقوى العاملة كبرى

  الصحية
 

 )آالف الدوالرات األمريكيةب(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

٦٢ ٠٠٠ ٦٥ ٠٠٠ ٤٠ ٠٤١ 
 المبررات

 تقديم الدعم ٩-١٠
التقني إلى الدول 

األعضاء، مع 
التركيز على الدول 

لتي تواجه ا
 كبرىصعوبات 

 بالقوى يتعلقفيما 
العاملة الصحية 

بغية تحسين إيجاد 
وتوزيع قواها 

العاملة الصحية 
نسب وتأمين 

 المهارات الالزمة
 .لها واالحتفاظ بها

 إلى تسريع إعداد القوى العاملة الصحية ومواصلة تعزيز ٢٧-٥٩ج ص ع و٢٣-٥٩ج ص عدعا القراران 
وقد بلغ النقص وعدم التوازن . جال الموارد البشرية الصحيةالتمريض والقبالة لمواجهة األزمة العالمية في م

ويلزم تعزيز المؤسسات الوطنية بغية تحسين قدرة وجودة .  بلدا٥٧ًفي القوى العاملة الصحية حداً حرجاً في 
وسيجري تقديم األدوات والدالئل وغيرها من أشكال الدعم الالزم . إعداد القوى العاملة الصحية وتدريبها

نجاح البلدان في بناء قواها العاملة الصحية في جميع مراحل العملية المتواصلة للدخول في هذا لضمان 
وستحظى مسألة هجرة العاملين الصحيين باهتمام خاص، وسيجري . المجال ومزاولة العمل فيه والخروج منه

 .تجديد الجهود الرامية إلدارة الهجرة الدولية بالتعاون مع الشركاء الدوليين
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 المؤشرات

 التقني لدعمالتي تتلقى اعدد البلدان  ١-١٠-١٠
والدعم في مجال السياسات الخاصة بما يلزم لحشد 

والحد من المصاعب المالية أموال إضافية للصحة؛ 
التي تحول دون االستفادة ووقوع الكوارث المالية 

النفقات الخاصة لسداد والتردي في وهدة الفقر نتيجة 
بالصحة؛ وتحسين الحماية االجتماعية وكفاءة 

  .لمساواة أمامهاستثمار الموارد وا

عدد الملخصات اإلعالمية بشأن  ٢-١٠-١٠
السياسات التي يتم إعدادها وتوزيعها ودعم استعمالها، 

والتي توثق أفضل الممارسات في حشد األموال، 
والتجميع والشراء، بما في ذلك التعاقد، وتوفير 

التدخالت والخدمات، ومعالجة تفكك النظم المرتبط 
  ق األموال الدولية إلى الداخل وتدفالرأسيةبالبرامج 

  المعطيات األساسية

 ملخصات إعالمية بشأن السياسات موجهة ٦  بلدا١٥ً
 للمسؤولين عن تخطيط السياسات

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  ملخصاً إعالمياً تقنيا١٢ً  بلدا٤٠ً

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  ملخصاً إعالمياً تقنيا٢٠ً لداً ب٩٠
 

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

٤١ ٠٠٠ ٣٩ ٠٠٠ ٣١ ٢٤٩ 
 المبررات

 تزويد ١٠-١٠
الدول األعضاء 

المسندة بالسياسات 
 والدعم من بالبينات

أجل تحسين تمويل 
النظم الصحية من 

حيث توافر 
األموال وتوقي 

المخاطر 
االجتماعية والمالية 

وتحقيق المساواة 
في الحصول على 
الخدمات وكفاءة 
  .استثمار الموارد

 

لمساواة أو ا/ازدادت طلبات الدول األعضاء زيادة كبرى للحصول على الدعم في مجال سبل تحسين فعالية و
 وتستلزم االستجابات. في نظم تمويلها الصحي، ولتوسيع نطاق حماية الفئات الضعيفة من المخاطر المالية

وتقتضي االستجابة للطلبات . لتلك الطلبات تقييم التجارب وأفضل الممارسات ونشرها في مختلف الظروف
 .ع مواصلة الزيادة باعتدال فيما بعد، م٢٠٠٩-٢٠٠٨المتزايدة تحقيق زيادة هامة في الموارد في العامين 

  
  

 راتالمؤش

إعداد أهم الوسائل والقواعد والمعايير  ١-١١-١٠
الالزمة لتوجيه وضع السياسات وتنفيذها، ودعم 
نشرها واستعمالها وفقاً لالحتياجات المعبر عنها، 

ويشمل ذلك تتبع الموارد وتخصيصها وإعداد 
الميزانيات، واإلدارة المالية، والعواقب االقتصادية 

وتنظيم إيتاء للمرض والتهميش االجتماعي، 
 خدمات في ذلكالخدمات وتحقيق كفاءتها، بما 

والتردي في وهدة التعاقد، ووقوع الكوارث المالية 
   الفقر

 من أجل التي تتلقى الدعم عدد البلدان ٢-١١-١٠
استعمال الوسائل التي تعدها المنظمة لتتبع وتقييم مدى 
 مالءمة استثمار األموال، وتقييم االحتياجات المالية في
المستقبل، وإلدارة ورصد األموال المتاحة، ولتتبع أثر 

  سياسة التمويل على األسر 

  المعطيات األساسية

الوسائل المتاحة فيما يخص الحسابات الصحية 
الوطنية، وحساب التكاليف، والكوارث المالية 

، والمردودية، وآثار تصميم والتردي في وهدة الفقر
  التأمين الصحي، والتعاقد

  بلداً ١٥

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ١١-١٠
القواعد والمعايير 

وأدوات القياس 
الالزمة لتتبع 

الموارد، وتقدير 
العواقب 

االقتصادية 
للمرض، وتكاليف 

وآثار التدخالت 
والكوارث المالية 
والتردي في وهدة 

 والتهميش الفقر
االجتماعي ودعم 

استعمال تلك 
  .الوسائل ورصده

  
 

وضع وسائل إضافية لتتبع الموارد وزيادتها وتتبع 
وتنقيح الوسائل القائمة عند . العبء االقتصادي

  ورسم إطار لصياغة سياسة التمويل. اللزوم

   بلدا٣٠ً
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  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

   بلدا٥٠ً   وتحديثها ونشرها عند اللزومتعديل الوسائل واألطر
 

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

٢٨ ٠٠٠ ٢٧ ٠٠٠ ٢٣ ٨٩٦ 
 المبررات

صادي الناجم عن اإلصابة يتزايد الطلب على المنظمة لتقديم القواعد أو الدالئل بشأن أساليب تقدير األثر االقت
باألمراض، وتتبع النفقات الخاصة بأمراض معينة، أو لتحديد ورصد معاناة األسر من الكوارث المالية 

 مواجهة هذا الطلب زيادة  وتقتضي.والتردي في وهدة الفقر نتيجة دفع رسوم الخدمات الصحية من الجيب
لقائمين على وضع السياسات الذين يسعون إلى استعمال القدرات بشكل كبير وتأمين القدرة على تقديم الدعم ل

 .القواعد والمعايير الناتجة
  
  

 المؤشرات
وجود المنظمة وموقعها القيادي في  ١-١٢-١٠

الشراكات الدولية واإلقليمية والوطنية واستعمال 
بيناتها من أجل زيادة تمويل الصحة في البلدان 

المنخفضة الدخل، وتقديم الدعم للبلدان في مجال 
 الحد من الفقر، اتات استراتيجيتصميم ورصد ورق

والنهج الشامل للقطاعات، وأطر اإلنفاق المتوسطة 
  األجل، وغيرها من آليات التمويل الطويل األجل

 لبناء التي تحظى بالدعمعدد البلدان  ٢-١٢-١٠
القدرات في مجال صياغة سياسات واستراتيجيات 

التمويل الصحي وتفسير المعطيات المالية، واستخدام 
 المعلومات عن النفقات والتمويل والفعالية والكفاءة أهم

  في مجال الصحة في توجيه العملية

  المعطيات األساسية
 شراكتين عالميتين أو إقليميتين إلى المنظمة انضمام

في مجال خيارات التمويل؛ تقديم الدعم لخيارات 
   بلدان٦التمويل الطويل األجل في 

داً وأحدث المعلومات  بل٢٥تقديم الدعم التقني إلى 
السنوية عن النفقات الصحية لجميع الدول األعضاء 

   دولة١٩٣البالغ عددها 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 شراكات؛ وتقديم الدعم إلى أربع المنظمة انضمام

لستة عشر بلداً في مجال خيارات التمويل الطويل 
  األجل 

 بلداً، وأحدث المعلومات ٥٥تقديم الدعم التقني إلى 
السنوية عن النفقات الصحية لجميع الدول األعضاء، 
مع معلومات عن وقوع حاالت النفقات الباهظة في 

   بلدا٩٠ً

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 شراكات؛ وتقديم الدعم إلى ثمان المنظمة انضمام
   بلدا٤٠ًإلى 

داً؛ وأحدث المعلومات  بل٩٠تقديم الدعم التقني إلى 
السنوية عن النفقات الصحية لجميع الدول األعضاء، 

ومعلومات منقحة ومحدثة عن النفقات الباهظة 
  لعشرين بلداً آخر

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٤٧ ٠٠٠ ٤٤ ٠٠٠ ٣٥ ٠٠٠ 

 مبرراتال

 اتخاذ ١٢-١٠
الخطوات الالزمة 

للدعوة لتأمين 
 تخصيص المزيد

من األموال للمجال 
الصحي حيثما 

يلزم؛ وبناء 
القدرات في مجال 

وضع أطر 
سياسات التمويل 
الصحي وتفسير 

المعلومات المالية 
؛ وحفز واستخدامها

إيجاد المعارف 
وترجمتها من أجل 

دعم وضع 
  .السياسات

 

ساهمت المنظمة في الجهود الدولية والوطنية الرامية إلى حشد المزيد من األموال ألجل الصحة في البلدان 
والبد من زيادة الزخم الدولي وتقديم الدعم الفعال لغرض . الفقيرة والفئات الضعيفة في غيرها من البلدان

ويتعين تعزيز قدرات المكاتب .  المتوسطة األجلإدراج الصحة في الخطط االقتصادية الوطنية كأطر النفقات
 .القطرية وغيرها من مستويات عمل المنظمة دعماً لتلك الجهود
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  وجيات الطبية وجودتها واستخدامهاضمان تحسين إتاحة المنتجات والتكنول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

ولية وبلوغ المرامي اإلنمائية    يعتمد نجاح الرعاية الصحية األ    
لأللفية ذات الصلة بالصحة وعمل آليات التمويـل العالميـة          
الجديدة اعتماداً كلياً على توافر األدوية والمنتجـات الطبيـة          
واللقاحات والتكنولوجيات الصحية ذات الجودة المأمونة وفي       

صف اإلنفاق اإلجمالي على    نالدول األعضاء يخصص قرابة     
جات الطبية، ورغم ذلك يتوفى ما يربـو علـى          الصحة للمنت 

 نسمة يومياً بدون داعٍ بسبب نقص أبسط األدويـة          ٢٧ ٠٠٠
وال توجد تركيبات دوائية لألطفال لعدد كبير مـن         . األساسية

 علـى   تساعد  ال  قوى السوق الدولية   كما أن . األدوية األساسية 
  االتفاقات بينما تحدد استحداث منتجات جديدة ألمراض الفقر،      

التجارية الدولية أسعاراً لألدوية األساسية في المستقبل تفـوق         
 وتفسح العولمـة    القدرة الشرائية لمعظم الذين يحتاجون إليها،     

.  لزيادة غير مسبوقة في المنتجـات الطبيـة المزيفـة          مجاالً
توجد أية مراقبة لمأمونية األدوية الجديدة لمعالجة األيدز         وال

  الجغرافيـة  الريا في المنـاطق   والعدوى بفيروسه والسل والم   
  .التي ستستخدمها أكثر من غيرها

إن المنتجات والتكنولوجيات الطبية يمكن أن تنقـذ األرواح،         
وتحد من المعاناة وتحسن الصحة، ولكن ذلك يتوقـف علـى           
جودة نوعيتها، ومأمونيتها ونجاعتها وتوافرها ويسر تكلفتها،       

ين علـى وصـفها     وقبولها وصحة استخدامها من قبل القـائم      
وكثيراً . معظم البلدان ال تلبي هذه الشروط كلها      و. والمرضى

 إلى عدم إدراك ما يمكن أن تسفر عنـه          اإلخفاق ما يعود ذلك  
من فوائد من حيث النتائج الطبية والوفـورات االقتـصادية؛          
وإلى انعدام اإلرادة السياسية واالستثمارات الحكومية؛ وإلـى        

ية، بما فيها الضغوط التي تمارسها      الضغوط التجارية والسياس  

  الدروس المستفادة
ياسي على أعلى   أنه ما لم يتوفر الدعم الس       •

المستويات واالستثمارات اإلضافية، فـي     
ميزانية المنظمة والميزانيـات الـصحية      
الوطنية على حد سواء، فـإن اإلمكانـات        
الكبيرة للمنتجات والتكنولوجيات الطبيـة     
األساسية ستظل غير مـستغلة كمـا هـو         
الشأن في الماضي، مما يؤدي إلى اإلصابة       

ـ       ات باألمراض وحـاالت العجـز والوفي
  .والهدر االقتصادي بشكل ال داعي له

وجود إمكانات كبـرى لتحـسين نوعيـة          •
مثل (المنتجات وتحقيق وفورات اقتصادية     

برامج استخدام األدوية الرشيد يمكـن أن       
يؤدي إلى جني فوائد اقتصادية تفوق بثالثة       
أمثال ما يتم جنيه حالياً كما أن االختبـار         

يـؤدي  المسبق لصالحية األدوية يمكن أن      
  ). مرة٢٠٠إلى تحقيق عائدات تزيد 

تـولي  إن برامج التمويل العالمية الجديدة        •
 القليل من االهتمـام للحاجـة إلـى بنـاء         
القدرات الوطنية في مجال ضمان الجودة،      

ورصـد  وإدارة عمليات الشراء والتوريد،     
اآلثار الدوائية الضارة واالستعمال الرشيد     

ـ     ر يعـد   لألدوية والتكنولوجيات، وهو أم
عموماً من مسؤوليات المنظمة؛ ومـا لـم        

هذه المجـاالت فقـد     تدخل تحسينات في    
 الجديـد   التمويـل تذهب نسبة كبيرة مـن      

  .هدراً
إن الطلبات التي تقدمها الدول األعـضاء         •

من أجل الحصول على المنتجات الطبيـة       
والتكنولوجيات المتصلة بها يفوق بكثيـر      

  .قدرة األمانة على توفيرها

  المؤشرات واألهداف
االعتراف بتوفير المنتجات والتكنولوجيات الطبية األساسية كجزء من الوفاء بالحق في   •

 بلداً ٥٠اعتراف : الهدف المنشود. الصحة، كما جاء ذلك في الدساتير أو القوانين الوطنية
   بذلك الحق٢٠١٣في عام 

ساسية الرئيسية وتحديد متوسط معدل السعر  دواء مختاراً من األدوية النوعية األ٣٠توافر   •
: الهدف المنشود. لكل مستهلك في القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية

تحديد متوسط معدل السعر لكل ) ٢(٪ من األدوية في جميع القطاعات؛ و٨٠إتاحة  )١(
 العالمية لتلك مستهلك لألدوية النوعية المختارة بما ال يتجاوز أربعة أضعاف سعر السوق

  المنتجات النوعية
تقييم القدرة التنظيمية الوطنية؛ : الهدف المنشود. مرحلة تطوير القدرة التنظيمية الوطنية  •

٪ في المستوى المتوسط ٥٠٪ من البلدان في المستوى األساسي و٣٣وتحقيق نسب 
  ٢٠١٣في المستوى الرفيع للوظائف التنظيمية بحلول عام  ٪١٧و

: الهدف المنشود. حات المستخدمة في برامج تمنيع األطفال ذات الجودة المضمونةنسبة اللقا  •
  ٢٠١٣٪ بحلول عام ١٠٠

. النسبة المئوية من الوصفات المطابقة للدالئل السريرية الوطنية أو المؤسسية الحالية  •
  .٢٠١٣٪ بحلول عام ٧٠: الهدف المنشود
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 اسـتراتيجيات التمويـل     اتـساق الجهات المانحة، وإلى عدم     
والبد من إيجاد توازن بين المكاسب القصيرة األجل        . واإلمداد

من خالل نظام رأسي خاص وتطوير سياسات ونظم إمدادات         
وطنية شاملة على المدى الطويل فيمـا يتعلـق بالمنتجـات           

  .طبيةوالتكنولوجيات ال
  

  األساليب االستراتيجية
المنتجـات الطبيـة    منذ سنوات عديدة كان التوسع في إتاحة        

 والتكنولوجيـات المـضمونة الجـودة، وتحـسين         األساسية
من بـين   استخدامها من قبل العاملين الصحيين والمستهلكين،       

ولعل أفضل طريقة لتحقيق    . أولويات الدول األعضاء واألمانة   
 سياسـات    وتنفيذ األجل تتمثل في وضع   هذا المرمى الطويل    
  .بشأن المنتجات والتكنولوجيات الطبيةدوائية وطنية شاملة 

فاإلمدادات الكافية مـن المنتجـات والتكنولوجيـات الطبيـة          
المضمونة الجودة واستخدامها على نحو رشيد، تتوقف إلى حد 

 توظيف استثمارات    أيضاً  تتطلب  وهي كبير على قوى السوق،   
سياسـية وبنـاء القـدرات فـي        وإرادة  كومـة،   من قبل الح  

  .) التنظيمية الوطنيةالهيئاتبما فيها (المؤسسات الوطنية، 
ومن األمور األساسية تطبيق القواعد والمعايير الدولية القائمة        
على البينات، والتي يتم التوصل إليها مـن خـالل عمليـات            
صارمة وشفافة وشاملة وموثوقة، ووضـع وتنفيـذ بـرامج          

وض باإلدارة الجيـدة لإلمـدادات واالسـتخدام الرشـيد          للنه
وينبغي التركيـز بـصورة     .  الطبية للمنتجات والتكنولوجيات 

خاصة على عمليات الشراء الموثوقة، ومكافحـة المنتجـات         
المزيفة والمنتجات التي ال ترقى إلى المـستوى المطلـوب،          

جل والتدخالت السريرية العالية المردود، واالمتثال الطويل األ      
  .للمعالجة، والتصدي لمقاومة مضادات المكروبات

 مجال  يراعي التشديد على الترويج النتهاج أسلوب       وسيجري
 ودعم البلدان من أجـل       االبتكار فيما يخص الصحة العمومية   

اتباع المرونة التي ينص عليها االتفاق بشأن الجوانب التجارية 
برهنت علـى   التي  ، وتكييف التدخالت    لحقوق الملكية الفكرية  

 البلدان ظروفحتياجات وال البلدان المرتفعة الدخل نجاحها في
وسيوضع في االعتبار عمـل      .المنخفضة والمتوسطة الدخل  

الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالـصحة العموميـة         
 تشجيع  ، باإلضافة إلى ذلك   وسيتم،. واالبتكار والملكية الفكرية  

يات ومأمونيتهـا وجودتهـا     توافر المنتجات والتكنولوج  رصد  
 إجراء عمليات تقيـيم     ونجاعتها واستعمالها، وذلك عن طريق    

 وستركز أمانة المنظمة على الجمـع بـين دورهـا           .مستقلة
التوجيهي التقني المسلّم به ووظائفها المعيارية العالمية الفريدة        
وبين الدعوة علـى الـصعيد الـدولي، واإلرشـاد المتعلـق            

  .بلدانيبالسياسات، والدعم ال
  

  االفتراضات والمخاطر والخيارات
هذا الغـرض    أساساً لتحقيق    التي تشكل  االفتراضات فيما يلي 

  :االستراتيجي

  : على األمور التالية األمانةكزستر
تــوفير التوجيــه الــسياسي، ووضــع   •

التسميات واستحداث المواد المرجعيـة     
عن طريـق أفرقـة ولجـان الخبـراء         
االستشاريين، والمـشاورات اإلقليميـة     
والعالمية، أو غير ذلك مـن العمليـات        
التقييسية العالميـة أو اإلقليميـة، مـع        
التشديد بصورة خاصـة علـى إتاحـة        

بما في ذلك التركيبات المعدة     (المنتجات  
والتكنولوجيــات األساســية ) لألطفــال

الجديدة على نحو عادل واستعمالها على      
نحو رشيد ومعايير الجـودة والمعـايير       
ــى  ــة عل ــة المنطبق ــسريرية الدولي ال
المنتجــات والتكنولوجيــات األساســية 
وكذلك المعايير المنطبقة على األدويـة      

اتيجيات الرامية لتعزيز   التقليدية، واالستر 
  ورصد استخدام معايير المنظمة؛

تعزيز إتاحة المنتجات والتكنولوجيـات       •
الجيدة على نحو عادل واستعمالها على      
نحو رشيد من خالل تقديم الدعم التقني       
ــسياسات العامــة إلــى  والمتــصل بال
السلطات الصحية، والشبكات المهنيـة،     
ومنظمات المستهلكين وسائر أصـحاب     

مصلحة وتيسير تقـدير االحتياجـات      ال
  وبناء القدرات؛

تنفيذ برامج الجودة تنفيذاً مباشراً عـن         •
ــسبق   ــار الم ــرامج االختب ــق ب طري
للصالحية المشتركة بين منظمة الصحة     
العالمية واألمم المتحـدة فيمـا يخـص        
اللقاحات واألدوية ووسائل التـشخيص     

  ذات األولوية؛
سـتخدام  دعم البلدان في مجال إنتاج وا       •

وتصدير المنتجات المضمونة الجـودة،     
والمأمونية والنجاعة من خالل تعزيـز      
السلطات التنظيمية الوطنيـة ووضـع      
  برنامج دولي لمكافحة األدوية المزيفة؛

دعم البلدان في وضع وتنفيـذ بـرامج          •
ــدادات،  ــدة لإلم ــز اإلدارة الجي لتعزي
وعمليات الشراء الموثوقة واالسـتخدام     

  جات والتكنولوجيات؛الرشيد للمنت
دعم البلدان في وضع أو تـدعيم نظـم           •

للترصد في مرحلة ما بعـد التـسويق        
والرقابة الدوائية وضمان مأمونية الـدم      
ورصد الوصفات الدوائية وفي إحاطـة      
المواطنين وسائر أصـحاب المـصلحة      
بالنتــائج مــن أجــل تعزيــز ســالمة 

  المرضى؛
جمع التقـارير والمعلومـات المتعلقـة         •

ألحداث الهامة أو اإلشارات العالميـة      با
بشأن جـودة المنتجـات أو مأمونيتهـا        
وإدراجها في قواعد المعطيات العالمية،     

  ونشر نتائجها؛
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أن زيادة إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات األساسـية           •
المضمونة الجودة، وتحسين استخدامها من قبل العـاملين     
 الصحيين والمستهلكين ستظل مجاالً ذا أولويـة بالنـسبة        

  ؛للدول األعضاء وبالتالي لألمانة نفسها
أن المنظمة ستقاوم الـضغوط الـسياسية واالقتـصادية           •

المفرطة وتستمر فـي الوفـاء بالتزاماتهـا الدسـتورية          
والمتعلقة بالمعاهدات الدولية فيما يخص وضع القواعـد        
والمعايير الصيدالنية الدولية فيمـا يتعلـق بالمنتجـات         

   ؛والتكنولوجيات
ص الموارد الكافية لهـذه الغايـة، ممـا يعكـس           تخصي  •

  .االتجاهات التي سادت العقد الماضي
 هذا الغـرض     تحقيق يمكن أن تعوق   التي   المخاطروفيما يلي   
  :االستراتيجي

أن األنشطة المتعلقة بالمنتجات والتكنولوجيـات الطبيـة          •
وزع توالتي تجري في إطار النُظم الوطنية واألمانة سـت        

  ؛مج الرأسيةبين شتى البرا
وأن عدم اعتراف بـرامج التمويـل العالميـة الجديـدة             •

االعتراف الكافي بضرورة بناء القدرات الوطنيـة فـي         
مجال ضمان الجودة، وإدارة المـشتريات واإلمـدادات،        
واالستخدام المعقول للرقابة الدوائية قد يؤدي إلى هـدر         

  .نسبة كبيرة من األموال الجديدة
  

  لى صعيد المنظمةالنتائج المتوقعة ع

 المؤشرات
 عدد البلدان التي ١-١-١١

  وتنفيذتتلقى الدعم لوضع
سياسات رسمية وطنية بشأن 

إتاحة وجودة واستعمال 
تكنولوجيات المنتجات وال

 الطبية األساسية

 عدد ٢-١-١١
البلدان التي تتلقى 

 أو لتصميمالدعم 
تدعيم نظم وطنية 
شاملة للمشتريات 

 واإلمدادات

 عدد البلدان التي ٣-١-١١
تتلقى الدعم لوضع وتنفيذ 

 وآليات استراتيجيات
 وطنية بشأن تنظيمية

ومنتجاته مأمونية الدم 
 ومكافحة العدوى

 نشر ٤-١-١١
ر العالمي التقري

الثنائي السنوات عن 
أسعار األدوية 
وتوفرها ويسر 

 تكلفتها
  المعطيات األساسية

نشر تقرير في   بلدا٤٦ً  بلدا٢٠ً  بلدا٦٢ً
 ٢٠٠٧  عام

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 نشر تقرير  بلدا٥٢ً  بلدا٢٥ً  بلدا٦٨ً

  ٢٠١٣  عامبحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
نشر تقريرين   بلدا٦٤ً  بلدا٣٥ً  بلدا٧٨ً

 )٢٠١٣ و٢٠١١(
 

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

٤٤ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ٣٩ ٣٠٥ 
 المبررات

 تأييد ودعم ١-١١
صياغة ورصد 

السياسات الوطنية 
الشاملة المتعلقة 
بإتاحة وجودة 

واستعمال 
المنتجات 

والتكنولوجيات 
 . الطبية األساسية

المنظمة على النطاق العالمي بشأن إتاحة تقيد واسع النطاق بالتوجيهات الخاصة بالسياسات التي تصدرها 
ويعمل هذا العنصر من عناصر عمل المنظمة على تشجيع مبادئ التكامل . المنتجات والتكنولوجيات الطبية

 .ريد وطني موحدووالعدالة واإلنصاف واالستدامة فيما يخص العديد من البرامج الرأسية ودمجها في نظام ت
  

  : على األمور التالية األمانةستركز

توفير الحـوافز السـتحداث منتجـات         •
وأدوات ومعــايير وإرشــادات تتعلــق 
بالسياسات جديدة واختبارها واستعمالها    

ين سبل إتاحة وجـودة واسـتخدام       لتحس
المنتجات والتكنولوجيات التي تـستهدف     

  .عبء األمراض الرئيسية في البلدان
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 المؤشرات
ما ينتج حديثاً أو عدد  ١-٢-١١

 ينقح من معايير الجودة العالمية
 والدالئلوالمستحضرات 

تحسين توفير  ية من أجلالمرجع
المنتجات والتكنولوجيات الطبية 

وإدارتها واستعمالها وجودتها 
 وفعالية تنظيمها

عدد  ٢-٢-١١
األسماء الدولية غير 
المسجلة الملكية التي 

أعطيت للمنتجات 
 الطبية

عدد األدوية  ٣-٢-١١
واللقاحات وأدوات 

المعدات بنود التشخيص و
التي تم إثبات صالحيتها 

قة لتشتريها األمم المسب
 المتحدة

عدد  ٤-٢-١١
البلدان التي تم 

  واعتماددعموتقييم 
سلطاتها التنظيمية 

 الوطنية

  المعطيات األساسية
  بلدا٢٠ً  منتجا١٥٠ً  اسم٨ ٩٠٠ في كل ثنائية ٣٠

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 داً بل٣٠ اً منتج٢٥٠  اسم٩ ١٠٠  منتجاً إضافيا٣٠ً

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٨٠ً ج منت٥٠٠  اسم٩ ٥٠٠  منتجاً إضافيا٦٠ً

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٠٤ ٠٠٠ ٩٥ ٠٠٠ ٦٩ ١٧٢ 

 المبررات

 وضع ٢-١١
قواعد ومعايير 

ئل دولية بشأن ودال
جودة المنتجات 
والتكنولوجيات 

الطبية ومأمونيتها 
ونجاعتها 

ومردوديتها 
والدعوة إلى تنفيذها 

على المستوى 
الوطني أو المستوى 
اإلقليمي أو كليهما 

 .ودعمها

ظمة فيما يتعلق باللقاحات واألدوية والتكنولوجيات الصحية أعمال ن التي تقوم بها المإن األنشطة التقييسية
 منظومة األمم المتحدة والمنظمات  مؤسساتفريدة من نوعها وهي تحوز على تقدير الدول األعضاء وسائر

على استقاللها وهي أعمال مفيدة لجميع الدول األعضاء وينبغي المحافظة . الدولية والمنظمات غير الحكومية
 الصالحية اختباروثمة طلب واسع غير متوقع على برامج المنظمة بشأن . عن آراء آحاد الجهات المانحة

ولقد أصبح هذا البرنامج المحرك الرئيسي لبناء . المسبق للقاحات واألدوية وأدوات التشخيص ذات األولوية
د االحتياجات من الموارد المخصصة لهذه األعمال ويتوقع أن تزدا. القدرات لدى الهيئات التنظيمية الوطنية

لصالحية للقاحات واألدوية ل المسبق االختبار٪ من أجل تلبية الطلبات على نحو كامل فيما يخص ٣٠بنحو 
 .وأدوات التشخيص ذات األولوية

  
 المؤشرات

عدد البرامج الوطنية أو اإلقليمية  ١-٣-١١
 تعزيز استعمال التي تتلقى الدعم من أجل

والتكنولوجيات الطبية على نحو سليم المنتجات 
 علمياً وعالي المردودية

 قائمة وطنية باألدوية تستخدمعدد البلدان التي  ٢-٣-١١
 األساسية، تم تحديثها خالل  والتكنولوجياتواللقاحات

عمليات الشراء ل والمخصصةالسنوات الخمس الماضية 
 أو استرداد التكاليف المتصلة بذلك/ الرسمية و

  يات األساسيةالمعط
  بلدا٨٠ً  برامج٥

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلدا٩٠ً  برامج١٠

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  بلد١٠٠  برنامجا٢٠ً

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٣٤ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٢٥ ٥٥٦ 

 المبررات

 اإلرشاد ٣-١١
القائم على البينات 

في مجال السياسات 
الرامية إلى تعزيز 
استخدام المنتجات 

التكنولوجيات و
الطبية على نحو 

 وعالي علمياًسليم 
المردودية من قبل 
العاملين الصحيين 

والمستهلكين، والتي 
تم وضعها ودعمها 

في األمانة، 
والبرامج اإلقليمية 

 .والوطنية

والمرفق الدولي  التمويل الجديدة، مثل الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا، آلياتإن معظم 
 لمسألة تعزيز االستعمال الرشيد لألدوية التي تتيحها الستخدام مصدري قليالً توجه اهتماماً لشراء األدوية

وما لم تدخل تحسينات في هذا المجال . ، وهو أمر يعد عموماً من مسؤوليات المنظمةتهلكينالوصفات والمس
 .، وقد تذهب نسبة كبيرة من التمويل الجديد هدراً تحقيق النتائج الصحية على نحو كامللن يتسنى
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 االضطالع بالدور القيادي وتعزيز تصريف الشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلـدان           
 من أجل أداء واليـة منظمـة الـصحة          نظومة األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة     وم

ي برنامج العمل   العالمية في التقدم في برنامج العمل الصحي العالمي وفقاً لما هو محدد ف            
  العام الحادي عشر

  
  

  
  

١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضايا والتحديات المطروحة
  

، أي  ة الرئاسية  األجهز  قيادة المنظمة وتصريف شؤونها    تتولى
جمعية الصحة والمجلس التنفيذي واللجان اإلقليميـة، ومـن         
خالل كبار موظفي األمانة على المستويين العالمي واإلقليمي،        

  .ينيأي من خالل المدير العام والمديرين اإلقليم
 كما يلزم تنفيذ    ،وتلزم خدمة األجهزة الرئاسية على نحو فعال      

الضروري وضـع خطـوط      ومن   .قراراتها بتجاوب وشفافية  
واضحة للسلطة والمسؤولية والمساءلة داخل األمانة، وخاصة       
في سياق تتحرر فيه الموارد والقرارات الخاصة باستخدامها،        
تحرراً متزايداً من المركزية لتـذهب إلـى مواضـع تنفيـذ            

  .البرامج
 تعزيز قدرات المنظمة على جميع المستويات لمواجهة        ويلزم

، الـصحة الخاصة ب تمرار على المعلومات    الطلب المتزايد باس  
 تزويـد   وينبغي .حسب الجنس والسن  بشكل مالئم   والمصنفة  

المنظمة بما يلزم إلجراء اتصاالت داخلية وخارجية في الوقت 
 وعلـى   العـالمي مستوى  ال وعلى نحو متسق على      ،المناسب

 بـشكل اسـتباقي وخـالل       ،المستويين اإلقليمي والقطـري   
والتزامها باإلنصاف في ميدان     القيادي    دورها  لبيان ،األزمات
 وتوفير معلومات أساسية عن الصحة وضمان إبـراز         الصحة

  .صورة المنظمة

                                                           
مـارس  /  آذار٢ والنتائج والمساءلة المتبادلة، باريس، مة والمواءااللتزام والتنسيق: ةإعالن باريس بشأن فعالية المعون   ١

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبنك الدولي وسـائر أصـحاب                 . ٢٠٠٥
التالية أكثر تركيزاً على الـصحة مـع        وستصبح بالتدريج األهداف    . المصلحة على تكييف إعالن باريس مع شؤون الصحة       

٪ من المساعدة اإلنمائية الرسمية من خالل برامج منسقة تتساوق مع استراتيجيات التنمية الوطنيـة؛               ٥٠تنفيذ  : تقدم العملية 
٪ من عمليات الشراء بهذه المساعدة والتي تتم من خالل نظم الشراء التابعة للبلدان الشريكة؛ وتخفـيض مقـداره                   ٩٠ودعم  
٪ من المساعدة في سياق أساليب قائمة على        ٦٦٪ في المساعدة غير المنفقة في السنة المالية المبرمجة من أجلها؛ وتقديم             ٥٠

٪ من العمل التحليلي القطري للمنظمة في       ٦٦٪ من البعثات القطرية للمنظمة على نحو مشترك؛ وإجراء          ٤٠البرامج؛ وإيفاد   
 .مجال الصحة على نحو مشترك

  المؤشرات واألهداف
. عدد البلدان التي تنفذ القرارات واالتفاقات المتعلقة بالصحة والتي اعتمدتها جمعية الصحة             •

  ٢٠١٣أكثر من نصف عدد الدول األعضاء بحلول عام : ود المنشالهدف
عدد البلدان التي لديها استراتيجية تعاون قطري وافقت عليها الحكومة وتنطوي على تقيـيم                •

نوعي لمدى تنسيق موارد المنظمة مع الشركاء ومواءمتها مـع االسـتراتيجيات الوطنيـة              
 فـي  ٣ :المعطيـات األساسـية   (٢٠١٣ بحلول عام ٨٠:  المنشودالهدف. للصحة والتنمية 

  )٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة 
مؤشرات إعالن باريس بـشأن التنـسيق       الرسمية ل مدى تحقيق المساعدة اإلنمائية للصحة        •

   .٢٠١٣٪ من تلك المؤشرات بحلول عام ١٠٠:  المنشود الهدف١.والمواءمة

  الدروس المستفادة

البد من فهم دور المنظمة ومواطن   •
قوتها فهماً جيداً واالعتراف بهما في 
ظل تزايد عدد القطاعات واألطراف 
الفاعلة والشركاء المعنيين في مجال 

ى الصحة؛ وسيلزم المنظمة أن تحافظ عل
 وضعها لكي تحقق أغراضها وتسهم في
القضاء على التباينات االجتماعية في 

حقيق المرامي اإلنمائية مجال الصحة وت
  .لأللفية المتعلقة بالصحة

 األخرى عدد الجهات أدى أيضاً تزايد  •
 في ثغرات إلى بالعمل الصحيالمعنية 

 التآزر في تنسيق إلى انعدامالمساءلة و
 الشراكات وتتيح. اإلجراءات المتخذة
 مختلف تجميع  إمكانيةالصحية العالمية

 العامة والخاصة المنظماتمواطن قوة 
 المجتمع المدني إلى جانب مجموعات

 وعدم للتصدي للمشاكل الصحية
  .اإلنصاف
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وهناك حاجة إلى وجود إرادة سياسية قوية وتصريف الشؤون         
وفـي  .  على الصعيد القطري   بشكل جيد وتوفير القيادة الجيدة    

ية  تضطلع الدولة بدور رئيسي في تشكيل النظم الـصح       الواقع
وتنظيمها وإدارتها وتحديد مسؤوليات كـل مـن الحكومـة          

وال يعني ذلـك تنـاول      . والمجتمع والفرد في مجال الصحة    
المسائل المتعلقة بقطاع الصحة فحسب بل يعني أيضاً تنـاول          

إصـالح الخدمـة    و ، التباينات االجتماعية  المسائل األعم مثل  
تأثيراً شديداً  سياسات االقتصاد الكلي، مما قد يؤثر       أو  المدنية،  

 األمانة  ومن الضروري أن تكفل   . في تقديم الخدمات الصحية   
من جانبها تركيز دعمها على استراتيجيات قطرية واضـحة         

 المنظمـة    في خطـة    وأن تتجسد هذه االستراتيجيات    ،التحديد
تتسق معهـا،   أن  ميزانياتها البرمجية و  في  المتوسطة األجل و  

جـات البلـد المعنـي       وجود المنظمة مـع احتيا     وأن يتماشى 
  .ومستوى تنميته بغية توفير الدعم األمثل

 لتمكـين   معينـة  تدعيم آليـات     ينبغيوعلى الصعيد العالمي،    
أصحاب المصلحة من مواجهة قضايا الصحة مواجهة شـفافة     

 تـساعد علـى ضـمان    لمنظمة أن   وينبغي ل . وفعالةومنصفة  
مشاركة واضعي السياسات والمستشارين في مجال الـصحة        

ى الصعيد الوطني مشاركة تامة في جميع المنتديات الدولية         عل
ويكتسي هـذا األمـر     . تناقش القضايا المتعلقة بالصحة   التي  

أهمية خاصة في زمن يتميز بالترابط االجتماعي واالقتصادي        
حيث يحتمل أن تكون للقرارات المتخذة بشأن مـسائل مثـل           

. ى الصحة التجارة والنزاعات وحقوق اإلنسان آثار كبيرة عل      
مـن   الصحة العموميـة     مجال الفاعلة العديدة في     واألطراف

، سـواء أكانـت     يئات الحكومية والحكومية الدولية   الهخارج  
جهات نشطة أم جماعات ضغط من األوساط األكاديميـة أو          

لكي تتمكن   تحتاج إلى أن تكون لها منتديات        ،القطاع الخاص 
 والوطنية المعنية    المساهمة بشفافية في المناقشات العالمية     من

 دور فـي  هذه المنتديات أيضاً    ول ؛بالسياسات المتعلقة بالصحة  
  .حسن تصريف الشؤون والمساءلة

  
  األساليب االستراتيجية

سيقتضي تحقيق الغرض االسـتراتيجي أن تتعـاون الـدول          
ينبغي وعلى نحو أكثر تحديداً، . األعضاء واألمانة تعاوناً وثيقاً

علة قيادة أعمال المنظمـة وتوجيههـا       أن تشمل األطراف الفا   
وتنسيقها؛ وتدعيم تصريف شؤون المنظمة من خالل تقويـة         

 وإطالع الدول   ؛ودعم األمانة الفعال  مشاركة الدول األعضاء    
األعضاء وسائر الشركاء وأصحاب المصلحة وعامة الجمهور    

  .على أعمال المنظمة ومعارفها بشكل فعال
دم في تنفيـذ برنـامج العمـل         التق على مع البلدان    وبالتعاون

االسـتراتيجيات  صـوغ    في   ستسهم المنظمة الصحي العالمي   
وإدماج الحقائق والمنظـورات    المنصفة  واألولويات الوطنية   

وسيتم تنـسيق    .القطرية ضمن السياسات واألولويات العالمية    
 بناء على الوجود الفعال في البلدان       مختلف مستويات المنظمة  

 ويحقـق   ياجات واألولويـات الوطنيـة    على نحو يجسد االحت   

  الدروس المستفادة
 اآلمال المعلقة على منظومة األمم تتزايد  •

 زيادة الحاجة إلى وكذلكالمتحدة 
بل تحقيق قيمتها الوضوح فيما يتعلق بس

ومن األمور ذات األهمية  ؛المضافة
 العالقات على الخاصة في هذا الصدد

المستوى القطري حيث تطرأ تغييرات 
 لية الدوالمنظمات عديدة مع قيام

 أعمالها مع السياسات والبرامج بمواءمة
 جهودها وتنسيق ،الصحية الوطنية

. ارية العامةللتخفيف من األعباء اإلد
بد للمنظمة من وفي هذا السياق ال

مواصلة االضطالع بدور استباقي 
ووضع آليات ابتكارية إلدارة الشراكات 

  من أجلالعالمية أو المشاركة فيها
صحة الدولي تعزيز فعالية هيكل ال

 وزيادة كفاءته وقدرته على االستجابة
  .الحتياجات الدول األعضاء
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التكامل بين المبـادئ المـشتركة للمـساواة بـين الجنـسين            
وسـتقوم المنظمـة، علـى       .واإلنصاف في ميدان الـصحة    

 األساليب المتعددة القطاعات للتقدم     المستوى الوطني، بتشجيع  
 القـدرات   وبنـاء  ؛في تنفيذ برنامج العمل الصحي العـالمي      

تخطـيط  ويادة وتصريف الشؤون،     الق في مجاالت المؤسسية  
 التعاون التقني بين البلدان     كما ستقوم بتيسير   ؛التنمية الصحية 

  .النامية والبلدان المتقدمة
تعزيز إقامـة شـراكات عاملـة       وتشمل اإلجراءات األخرى    

والنهوض بهيكل صحي عالمي يضمن تحقيق حصائل صحية        
 وتـشجيع تنـسيق األسـاليب       ؛منصفة على جميع المستويات   

 مـع   ،المتبعة في مجالي التنمية الصحية واألمـن الـصحي        
 وهيئات دولية أخرى وسائر      األمم المتحدة  مؤسسات منظومة 

؛ والمشاركة الفعالة فـي     أصحاب المصلحة في مجال الصحة    
األمـم المتحـدة؛ وعقـد      منظومـة   الحوار الخاص بإصالح    

اجتماعات بخصوص القضايا الصحية ذات األهمية العالميـة        
  .ميةواإلقلي

  
  االفتراضات والمخاطر والخيارات

 االفتراضـات  على أسـاس  سيتم بلوغ الغرض االستراتيجي     
  :التالية

باإلنصاف  التزام جميع أصحاب المصلحة      المحافظة على   •
بحسن تصريف الـشؤون والقيـادة      في ميدان الصحة و   

 الـدول األعـضاء واألمانـة لقـرارات      وامتثالالقوية؛  
  ؛اإلجرائيةتها األجهزة الرئاسية ومقررا

 بين الدول األعضاء    الحفاظ على عالقة الثقة القائمة حالياً       •
  واألمانة؛

عن التنفيذ الفعلـي لإلجـراءات التـي        تدعيم المساءلة     •
، في سياق إطار اإلدارة القائمـة علـى تحقيـق           تقررت
  النتائج؛

 أن تطرأ على البيئة الخارجيـة       يمكنأن التغييرات التي      •
فترة الخطـة االسـتراتيجية المتوسـطة       والداخلية خالل   

األجل لن تبدل دور المنظمة ووظائفها تبـديالً أساسـياً؛          
 ومع ذلك يجب أن تتمكن المنظمة، على سبيل المثال، من

مع التغييرات الناجمة عـن عمليـة       االستجابة والتكيف   
  .إصالح منظومة األمم المتحدة

 راتيجيالمخاطر التي قد تؤثر في تحقيق الغرض االسـت        ومن  
 عمليـة   العواقب التي قد تترتب علـى      يمكن إيالء العناية إلى   

 إذا  والفـرص التـي سـتزيد      ،األمم المتحدة منظومة  إصالح  
أخذت منظمة الصحة العالمية زمام المبادرة واضطلعت بدور        

تزايد عدد الشراكات قد يؤدي  كما أن. استباقي في هذه العملية
ارتفاع إلى   و ،ن المبادرات إلى زيادة االزدواجية في الجهود بي     

تكاليف المعامالت التي تتحملها الحكومات والجهات المانحة،       
وعدم وضوح المساءلة وعدم المواءمة مع األولويات والنظم        

وسيلزم اتخاذ إجراءات تصحيحية إذا حـدث هـذا         القطرية؛  
  .التطور
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  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات

 نسبة ١-١-١٢
القرارات المعتمدة التي 

تركز على السياسات 
ويمكن تنفيذها على كل 

من المستوى العالمي 
 واإلقليمي والوطني

 نسبة ٢-١-١٢
الوثائق المقدمة إلى 

الرئاسية في األجهزة 
غضون المواعيد 

النهائية المحددة في 
الدستور بجميع اللغات 

 الرسمية

 مستوى فهم ٣-١-١٢
أصحاب المصلحة 

الرئيسيين لدور المنظمة 
وأولوياتها ورسائلها 

 الرئيسية

النسبة المئوية  ٤-١-١٢
لمشاريع المراقبة المنجزة 

في إطار خطة العمل 
السنوية والتي تسعى إلى 

ين العمليات تقييم وتحس
المتعلقة بإدارة المخاطر 

ومراقبتها وتصريف 
 الشؤون الخاصة بها

  المعطيات األساسية

 ٪١٠٠  استقصاءسيجرى ٪٥٠ ٪٢٠

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٪ مقارنة ١٠زيادة بنسبة  ٪٧٥ ٪٤٠
بمعطيات االستقصاء 

 األساسية

١٠٠٪ 

  ٢٠١٣ عام بحلولا األهداف التي يتعين تحقيقه

٪ مقارنة ٢٥زيادة بنسبة  ٪٩٠ ٪٥٠
بمعطيات االستقصاء 

 األساسية

١٠٠٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
١٠٨ ١٢٨ ٩٧ ٩٢٧ ٨٧ ٢٢٢ 

 المبررات

االضطالع  ١-١٢
قيادة المنظمة ب
توجيهها بفعالية و

من خالل تعزيز 
تصريف شؤون 
المنظمة وتحقيق 

االتساق والمساءلة 
والتآزر في 

 .أعمالها

 المنظمة مجموعة واسعة من األنشطة، بما فيها تنظيم دورات األجهزة تغطي هذه النتيجة المتوقعة على صعيد
ومن المتوقع أن يزيد دور المنظمة الخاص بعقد . الرئاسية وسائر المنتديات الصحية الحكومية الدولية

وسيظل التشديد على تعزيز النزاهة المؤسسية للمنظمة، بما في ذلك . االجتماعات خالل السنوات القادمة
 .المراقبة، عنصراً أساسياً من عناصر تحقيق هذه النتيجةوظائف 

  
  

 المؤشرات

 الدول األعضاءعدد  ١-٢-١٢
التي تستفيد من استراتيجيات 

التعاون مع البلدان كقاعدة لتخطيط 
أعمال المنظمة في البلدان ومواءمة 

أنشطة المنظمة الخاصة بالتعاون 
مع أعضاء الفريق القطري التابع 
ن لألمم المتحدة والشركاء اآلخري

 المعنيين بالتنمية

نسبة البلدان التي يعكس  ٢-٢-١٢
استراتيجيات فيها وجود المنظمة 

 التعاون مع البلدان الخاصة بها

عدد البلدان التي  ٣-٢-١٢
تنفذ فيها آلية منسقة لتقييم 
مساهمة األمانة في تحقيق 
 الحصائل الصحية الوطنية

  المعطيات األساسية

٣ ٪٢٠ ٤٠ 

  ٢٠٠٩عام  بحلول يتعين تحقيقها األهداف التي

ترسيخ  ٢-١٢
 المنظمة وجود

 ١في البلدانالفعال 
لتنفيذ استراتيجيات 

المنظمة للتعاون مع 
 ،الدول األعضاء

والتي تتماشي مع 
برامج عمل الدول 

 بشأن األعضاء
الصحة والتنمية 

 مع الفريق وتتواءم
القطري التابع لألمم 

والشركاء ة المتحد
 اآلخرين المعنيين

 ٢٥ ٪٤٠ ٨٠ .بالتنمية
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  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٨٠ ٪٨٠ ١٣٥ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٨٧ ٤٨١ ٧٩ ٢٢٨ ٧١ ١٢٨ 

   المبررات

تزام المنظمة بتعزيز العمليات وزيادة األثر على المستوى القطري، وقد يقتضي ذلك سيتم الحفاظ على ال
المزيد من الموارد خالل السنوات القادمة، وهذا على سبيل المثال لزيادة القدرة على تعزيز التعاون مع 

 .الشركاء وآليات المواءمة من المستوى القطري
  
التعاون الفعال مع البلدان على التقدم في تنفيذ برنامج العمل الصحي العالمي، مما يسهم فـي                   يعد وجود المنظمة في البلدان قاعدة          ١

  .االستراتيجيات الوطنية، وإدماج الحقائق والمنظورات القطرية ضمن السياسات واألولويات العالمية
  

 المؤشرات
نسبة تدفقات  ١-٣-١٢

 علىالمعونة الخارجية 
مجال الصحة عبر وسائل 

 مرنة وطويلة األمد

نسبة الشراكات  ٢-٣-١٢
 التي تشارك فيها الصحية

المنظمة وتعمل وفقاً لمبادئ 
أفضل الممارسات للشراكات 

 الصحية العالمية

 نسبة  ٣-٣-١٢
االتفاقات 

التجارية التي 
تعكس مصالح 

الصحة العمومية 
على نحو مالئم 

وفقاً لما يرد بيانه 
في إرشادات 

 المنظمة

نسبة البلدان  ٤-٣-١٢
التي تضطلع فيها 

و المنظمة بدور قيادي أ
تشارك مشاركة فعالة 
في شراكات الصحة 

الرسمية وغير (والتنمية 
 بما في ذلك) الرسمية

 في سياق القيام بهذا
 عملية إصالح منظومة

 األمم المتحدة

  المعطيات األساسية
 ٪٢٠أقل من  ٪٥أقل من  لم تحدد بعد لم تحدد بعد

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
بالشراكة مع (وضع آلية 

منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي ولجنة 
المساعدة اإلنمائية والبنك 

للرصد المنتظم ) الدولي
لاللتزامات أو المعونة 

الطويلة األمد في مجال 
الصحة، مع برمجة ذلك من 

 وجمع ،خالل الحكومات
 وتحديد ،المعطيات األساسية

 ٢٠١٣األهداف لعام 

عالمي لمكافحة قيام الصندوق ال
األيدز والسل والمالريا، 

من أجل والتحالف العالمي 
اللقاحات والتمنيع، وسائر 

الشراكات الصحية العالمية، 
 مجموعة من بتكييف

من إعالن  المستمدةالمؤشرات 
 فعالية المعونة؛باريس بشأن 

 وجمع ؛ووضع نظام للرصد
 وتحديد ؛المعطيات األساسية

 ٢٠١٣األهداف لعام 

 ٪٥٠ثر من أك ٪١٠

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
  ٪٢٠ ٢٠٠٩ تحدد بحلول عام ٢٠٠٩ تحدد بحلول عام

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٢٦ ٠٥٨ ٢٣ ٦٠٠ ٢١ ٠٣٠ 

 المبررات

إنشاء آليات  ٣-١٢
عالمية للصحة 

والتنمية من أجل 
تزويد مجال الصحة 

الية بموارد تقنية وم
أكثر استدامة 

ويمكن التنبؤ بها 
بصورة أكبر، على 

 برنامج عمل أساس
صحي مشترك يلبي 

احتياجات الدول 
ويستجيب األعضاء 
 مجال في ألولوياتها
 .الصحة

 طفيفة في إطار هذه النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة خالل السنوات القادمة، حيث من المتوقع زيادة
يصبح من المهم بشكل متزايد التعاون بمزيد من الفعالية، على المستويين العالمي واإلقليمي، مع األطراف 

 .األخرى الفاعلة في مجالي الصحة والتنمية
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 المؤشرات
عدد البلدان التي  ١-٤-١٢

تستطيع االطالع على المعلومات 
 المناسبةالصحية والمواد الدعوية 

ية على  البرامج الصحتنفيذمن أجل 
 وفقاً لما يرد في ،نحو فعال

 استراتيجيات التعاون مع البلدان

متوسط عدد  ٢-٤-١٢
الصفحات المطّلع 

في كل الزيارات / عليها
قع المنظمة امو لشهر

 على اإلنترنت

عدد  ٣-٤-١٢
الصفحات المتعددة 

للغة بغير ا(اللغات 
المتاحة ) اإلنكليزية
 المنظمة قععلى مو

  اإلنترنتعلى

عدد  ٤-٤-١٢
منشورات المنظمة 
 التي تباع كل ثنائية

  المعطيات األساسية
 ٣٥٠ ٠٠٠ ١٢ ٧٣٣  مليون٣‚٥/  مليونا٢٨ً تحدد فيما بعد

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٪ مقارنة بالمعطيات ٢٠زيادة 

 ساسيةاأل
 ٤٠٠ ٠٠٠ ٢٢ ٠٠٠  ماليين٥/  مليونا٤٨ً

  ٢٠١٣ عام بحلولقها األهداف التي يتعين تحقي
٪ مقارنة بالمعطيات ٥٠زيادة 

 األساسية
 ٥٠٠ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠  ماليين٧/  مليونا٨٠ً

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية
٤٣ ٣٣٣ ٣٩ ٢٤٥ ٣٤ ٩٦٤ 

 المبررات

إتاحة  ٤-١٢
المواد المعرفية 

ساسية والدعوية األ
والمتعددة اللغات 
 الخاصة بالصحة
  للدول األعضاء 

والشركاء الصحيين 
وسائر أصحاب 
المصلحة عن 
طريق تبادل 

 وتقاسمهاالمعارف 
 .على نحو فعال

ستحدث زيادة طفيفة في األنشطة المتعلقة بهذه النتيجة المتوقعة على صعيد بالتساوق مع عمل المنظمة 
 .المنظمة
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تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من 
  الوفاء بواليتها بمزيد من الكفاءة والفعالية

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحديات المطروحةالقضايا وال
  

التغيير المستمر هو المعيار المطبق اليوم على غرار ما هـو           
ويجب أن تواصل   . مبين في برنامج العمل العام الحادي عشر      

المنظمة تطورها على نحو يتسم بالمرونـة والقـدرة علـى           
 بنجاح للتحـديات الـصحية العالميـة        كما تتصدى االستجابة  

قبل جد مختلفة عن تحـديات      الناشئة والتي قد تكون في المست     
  .اليوم

ومجال الصحة العمومية في العالم، الذي تقوم فيـه المنظمـة    
ومافتئت تبرز  . بدور رئيسي، آخذ في التعقيد على نحو متزايد       

أطراف فاعلة وشراكات جديدة، ويجب أن تـضفي المنظمـة         
على عالقاتها طابعاً استراتيجياً، بما يتسق مع دورها بصفتها         

. لدولية الرئيسية المسؤولة عن الصحة فـي العـالم        الوكالة ا 
وعالوة على ذلك فإن جهود تنسيق األنشطة المبذولة في إطار          
المجتمع اإلنمائي واإلصالحات األوسع نطاقاً داخل منظومـة        
األمم المتحدة تؤثر أيضاً على طريقة عمل األطراف الفاعلـة          

 وستشارك المنظمـة بنـشاط فـي هـذه        . العالمية والمحلية 
التطورات، ويمكن أن تستبق المساهمة في عمليـة إصـالح          
منظومة األمم المتحدة، وذلك على سبيل المثال مـن خـالل           

  .إعطاء القدوة في طريقة عملها

كما ازدادت االستثمارات الموظفة في مجال الـصحة خـالل          
 مما أدى إلـى تنـامي      ، زيادة كبيرة  الماضيةالسنوات العشر   

وأثـرت   .لتقني المقدم من المنظمـة   طلب البلدان على الدعم ا    
 على عالقـات المنظمـة مـع        أيضاً زيادة االستثمارات هذه   

 الذين يتوقعون زيادة مستوى     ،الشركاء والمساهمين الرئيسيين  
الشفافية والمساءلة من حيث تحقيـق نتـائج قابلـة للقيـاس            

  .واستغالل الموارد المالية على حد سواء

ها إدارة المنظمة والتي ينبغي     وتتأثر الطريقة التي يمكن بموجب    
اتباعها لتحقيق ذلك بالتطورات الطارئـة علـى تكنولوجيـا          
المعلومات ورفع مستوى التعويل على الدورات االقتـصادية        

  المؤشرات واألهداف
أي بعبارة أخرى، حصة اإلنفاق من كامل الميزانية (مردودية الوظائف التمكينية للمنظمة   •

: الهدف المنشود. لى بلوغ هذا الغرض االستراتيجي بالنسبة إلى إجمالي ميزانية المنظمةع
-٢٠٠٦٪ تقريباً في الثنائية ١٤‚٥نسبة : المعطيات األساسية (٢٠١٣٪ في عام ١٢نسبة 
٢٠٠٧(  

 األغراض االستراتيجية  نسبةمواءمة النفقات مع الميزانية البرمجية، المقيسة على أساس  •
الهدف . ٪ بالمقارنة مع الميزانية البرمجية١٢٠ إلى ٪٨٠ت نسبة تتراوح بين التي أنفق
 ٢٠١٣٪ من اإلنفاق على األغراض االستراتيجية بحلول سنة ٩٠نسبة : المنشود

٪ من مجاالت األنشطة التي أضطُِلع بها في الثنائية ٦٠نسبة : المعطيات األساسية(
٢٠٠٥-٢٠٠٤(  

منهجيات قياس ذلك قيد اإلعداد (دارية على الصعيد القطري فعالية القدرات التنظيمية واإل  •
  ).كجزء من عملية قياس كامل فعالية المنظمة على الصعيد القطري

  ةالدروس المستفاد

يتطلب تحسين جوانب الفعالية والكفاءة   •
على صعيد اإلدارة وقتاً والتزاماً طويل 
   .األجل من جانب كبار موظفي اإلدارة

تُعد نُظم المعلومات القوية التي توفر   •
المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب 

بما فيها (على الصعيد العالمي 
المعلومات المصنفة حسب الجنس 

ضرورية ) لنحو المالئموالسن، على ا
إلى اإلدارية لتحويل اإلصالحات 

  .ممارسة يومية

ينطوي تنظيم برامج المنظمة وإدارتها   •
تنظيماً وإدارة فعالين على تحقيق توازن 

مستقر بين السياسات والنظم العالمية 
وجوانب التنفيذ الالمركزي الذي يسلّم 
  .بأوجه الخصوصية اإلقليمية والقطرية

تمرار في دعم وتعزيز يجب االس  •
الحوافز الرامية إلى التركيز على إدارة 

األداء ورفع مستوى المساءلة على 
  .صعيد البرامج واألفراد

من الضروري بذل المزيد من الجهود   •
 ضمان تبادل السياسات من أجل

وااللتزامات الخاصة بالمساواة التنظيمية 
بين الجنسين واإلنصاف في ميدان 

ودمجها على جميع وفهمها الصحة، 
مستويات المنظمة، والسيما من خالل 

  .االضطالع بأنشطة التعلم والتطوير
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العالمية واالبتكار في ميدان التقنيـات التنظيميـة واحتـدام          
  . المنافسة بشكل مطرد في سوق العمل

ز تقدم في عدد مـن      وفي هذا السياق، وعلى الرغم من إحرا      
زال هناك تحديات بخصوص تحـسين الـدعم        تالالمجاالت،  

المقدم في المجالين التنظيمي واإلداري على مستوى المنظمة        
  .ككل

ويتواصل تعزيز إطار إدارة المنظمة القائم على تحقيق النتائج         
برنـامج العمـل    باألعمال الالزمة إلعداد    من خالل النهوض    

. د خطة استراتيجية متوسطة األجـل العام الحادي عشر وإعدا   
يستند  اإلطار المذكور    أنومع ذلك، يمكن فعل المزيد لضمان       

 احتياجـات جسد بـشكل أفـضل      يإلى الدروس المستفادة، و   
ويعزز المساواة بين    على المزيد من التعاون      ويشجعالبلدان،  
  .على صعيد المنظمة برمتهاالجنسين 

ئة المنظمة التي تزيد فيهـا      دارة المالية تحدياً في بي    اإلوتشكل  
النسبة المئوية لمواردها التي تتخذ شكل مـساهمات طوعيـة          

وقد تحسنت مسألة االنتظام في رصـد مـوارد         . ٪٧٠على  
ومع ذلك، فإن من الـضروري      . المنظمة وتقديم تقارير عنها   

أن يبدي الشركاء مرونة أكبر فيما يخص التمويل إلى جانـب           
 استغالل الموارد على الـصعيد      توخي المزيد من الفعالية في    

 مواءمة الموارد بشكل أفضل مع الميزانيـة        الداخلي من أجل  
  .البرمجية وتخفيض تكاليف المعامالت

إدارة  تقدم في تنفيذ إصالحات بعيدة المدى بـشأن          وقد ُأحرز 
الموارد البشرية، تشمل تبسيط إجراءات التوظيف والتصنيف       

لجميع الموظفين وإنـشاء    واعتماد نموذج أهلية شامل بالنسبة      
تنفيـذ برنـامج لتـدريب كبـار        استهالل  صندوق لتنميتهم و  

، فإن  راتيهذه التطو وبناء على   . اإلداريين كافة على الريادة   
 فـرض من الضروري بذل المزيد من الجهود الرامية إلـى          

الترويج لثقافة تشجع   وجوانب التخطيط بشأن الموارد البشرية      
والبد مـن اتخـاذ المزيـد مـن         . داءالتعلم وتتولى إدارة األ   

  .اإلجراءات لتيسير تناوب الموظفين وحراكهم داخل المنظمة

ويلزم االعتراف بأن التوازن بين العمل والحياة يشكل قضية         
من القضايا المتعلقة بالموظفين الذين يـسعون إلـى تحقيـق           
التوازن بين دورهم ضمن القوى العاملة المدفوعـة األجـر          

ومـن الـضروري أن توضـع فـي         . خرى األ مومسؤولياته
االعتبار الفروق بين الجنـسين والطلبـات التـي تفرضـها           
الظروف على الناس، ومن أمثلة ذلك الدور الذي تقـوم بـه            
الكثير من النساء في رعاية أفراد أسرهن الالئي تعولهن مـع           
العمل في الوقت ذاته على الحفاظ على الدور الالئي تقمن به           

  .ة المدفوعة األجرضمن القوى العامل

ويتواصل تطبيق نظام يفسح المجال أمام المنظمة لالسـتفادة         
 والتمتـع من قاعدة المعارف التي بحوزتها على نحو أفضل          

دعم موضوع  صول على معلومات مناسبة التوقيت ت     سبل الح ب
من الضروري االسـتمرار فـي      و. صنع القرارات اإلدارية  

  : على األمور التالية األمانةستركز

تعزيز اتباع نهج قائم على تحقيق النتائج   •
فيما يتعلق بجميع نواحي عمل المنظمة، 

 المساواة بين وهو نهج يؤكد على أهمية
  الصحة،الجنسين، واإلنصاف في ميدان

 واالشتراك في التخطيط والتعلم،
والتعاون، ويجسد مواطن قوة المنظمة 
  ؛داخل المجتمع العالمي للصحة والتنمية

إيجاد نهج يتسم بالمزيد من التكامل   •
واالستراتيجية والعدالة لتمويل الميزانية 

البرمجية وإدارة الموارد المالية على 
مستوى المنظمة برمتها؛ ويعني ذلك 

اع نهج منسق بشكل أفضل بشأن اتب
  ؛حشد الموارد

 عمليات التعلم في إطار تشملبناء ثقافة   •
ما يقوم به جميع الموظفين من أعمال 

السلوك األخالقي والمساواة بين وتعزز 
 على جودة الجنسين والنزاهة وتكافئ

حراك من أجل ضمان ال وتسهل األداء
  فعالية وكفاءة إعداد الموظفين؛

عم التنفيذي المقدم على صعيد تعزيز الد  •
المنظمة ككل عن طريق مواصلة السعي 
إلى إيجاد طرائق أكثر مردودية لتوفير 
نُظم وتقديم خدمات إدارية ومعلوماتية 
وتنظيمية، بما في ذلك االستفادة على 

نحو أمثل من المواقع التي تُقدم منها هذه 
الخدمات على أتم وجه؛ وتوفير بيئة 

، بما في ذلك ةعمل مأمونة وصحي
؛ االهتمام بالتوازن بين العمل والحياة

وإدارة شؤون المنظمة من خالل إبرام 
مستوى اتفاقات محددة بوضوح على 

  ؛الخدمة

توفير ُأطر ووسائل لتطبيق آليات   •
رصينة معنية بالمساءلة في األمانة، 

والعمل، في الوقت ذاته، على دعم أوجه 
ختلف التعاون والتنسيق فيما يتعلق بم

  .مستوياتها
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 وفـي   متغيرة للمنظمـة  مواءمة هذا النظام مع االحتياجات ال     
والبد من مواصلة الجهود المبذولة لتحسين      . حملة على تلبيتها  

جودة الخدمات التنظيمية واإلدارية المقدمـة علـى مـستوى          
  .المنظمة ككل

 ،وإذا ما سلم بالطابع الالمركزي الذي تتسم به أنشطة المنظمة         
ي  يتمثل ف  جميع مستويات األمانة  فإن هناك تحدياً رئيسياً على      

المواءمة بين المسؤولية والسلطة، وهو شرط أساسي لتحقيق        
ومن الضروري التفكير ملياً لضمان تحقيـق       . سليمةمساءلة  

مـن  عمليتي صنع القرار والتنفيذ على المستويات الصحيحة        
 الرقي إلى أعلى حد بمستوى الكفاءة والفعالية بما يتفـق           أجل

كيـز، بوجـه    وينبغـي التر  . واحتياجات المنظمة ومتطلباتها  
خاص، على تعزيز القدرات التنظيمية للمكاتب القطرية التابعة       

  .للمنظمة
  

  األساليب االستراتيجية
تحقيق هذا  أساليب تكميلية شاملة من أجل      ثمة حاجة إلى اتباع     

وقد . الغرض االستراتيجي والتصدي للتحديات المذكورة أعاله
ث المنصرمة  بذلت، خالل السنتين الماضيتين أو السنوات الثال      

جهود كبيرة بشأن اإلصالحات الداخلية الرامية إلـى تعزيـز          
، وهي جهود بدأت تـؤتي     لألمانةالقدرات اإلدارية والتنظيمية    

وسوف تُكثف هذه األساليب خالل األعـوام الـستة         . ثمارها
المقبلة، وستشمل االنتقال بالمنظمة من منظمة مدارة أساسـاً         

إلـى الرصـد بـأثر      بموجب ضوابط بيروقراطية صـارمة      
ارتجاعي دعماً لألخذ بزيادة تفويض الـسلطات والمـساءلة؛         
وتحويل مسؤولية استغالل الموارد وصنع القرارات بـشأنها        
إلى جهات أقرب إلى المجاالت التي تُنفذ فيها برامج معينـة؛           

 شفافية وتكامل الجوانب التنظيمية؛ وتعزيـز       وتحسين مستوى 
 الـنظم علـى نطـاق       تصريف الشؤون المؤسسية وتوحيـد    

المنظمة، والعمل، في الوقت ذاته، على االعتـراف بأوجـه          
الخصوصية اإلقليمية؛ وتعزيز القدرات والكفاءات التنظيميـة       

. واإلدارية في جميع المواقع، والسيما في المكاتب القطريـة        
وسوف يستدعي تكليل تطبيق هذه األسـاليب االسـتراتيجية         

 القيـام لدول األعضاء من خالل     بالنجاح دعماً فعاالً من لدن ا     
 تمـويالً مناسـب     تمويل الميزانية البرمجية للمنظمـة    بمثالً  

  .، بما في ذلك تقديم المساهمات الطوعيةالتوقيت

 الرئيـسية لألصـول     ةوباإلضافة إلى ذلك فإن الخطة العشري     
الرأسمالية للمنظمة ستوفر أسلوباً استراتيجياً ومتكامالً إلدارة       

. المادية للمنظمة وصيانتها في جميـع المواقـع       البنية التحتية   
وستساعد الخطة على إدارة المشاريع العقارية وإعادة جدولتها        
بما يتسق مع األولويات الميزنيـة وفـي حـدود الميزانيـة            

كما ستساعد على وفاء المشاريع بالمتطلبات العملية       . المعتمدة
  .واألغراض التنظيمية بطريقة ذات مردودية
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  ات والمخاطر والخياراتاالفتراض
تشكل االفتراضات التاليـة أساسـاً لتحقيـق هـذا الغـرض           

  :االستراتيجي
وجود تداعم بين الدول األعضاء وداخل أمانة المنظمـة           •

على حد سواء، لالستمرار في اإلصالحات التي يعكـف         
 تحـسين طرائـق     ويتطلـب  ؛على تنفيذها والتعجيل بها   

وية مـن اإلدارة العليـا       على نحو مستدام قيادة ق     اإلدارة
والتزاماً راسخاً من جانب الموظفين كافة لضمان ترجمة        
االستراتيجيات والسياسات إلى ممارسات يومية وسـلوك       

  ؛يومي ترجمة فعلية
جوانب االتـصال علـى الـصعيدين الـداخلي         وضوح    •

  الجهود المبذولة لتحقيق   والخارجي لضمان ديمومة صلة   
  ؛حتياجات المتغيرة للمنظمةهذا الغرض االستراتيجي باال

  تغييرات الظروف الخارجية والظروف الداخلية     أال تعمل   •
 خالل فترة السنوات الست لتطبيـق       التي يحتمل أن تطرأ   

 دور  على تغييـر  الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل،     
ينبغـي أن    ومع ذلك،    ؛ تغييراً أساسياً  المنظمة ووظائفها 

لى تشكيل المنظمة علـى      اإلصالحات التنظيمية ع   تساعد
لما نحو أكثر مرونة بحيث تمكنها من تكييف نفسها وفقاً          

  ؛يطرأ من تغييرات
 الضغوط الرامية إلـى احتـواء التكـاليف         احتمال ثبات   •

 أمانة المنظمة فـي تخفـيض       ؛ ومن ثم ستستمر   اإلدارية
التكاليف إلى أدنى حد كما ستحرص على النظـر فـي           

 فيهـا إمكانيـة االسـتعانة       جميع الخيارات المتاحة، بما   
 األنشطة إلـى    بمصادر خارجية أو دراسة إمكانيات نقل     

  .أماكن أخرى
  

 بأعمال سائر   ارتباطاً وثيقاً االستراتيجي    هذا الغرض  ويرتبط
 حيث ستقتضي زيـادة أعبـاء األعمـال         ؛مستويات المنظمة 

المضطلع بها فيما يخص األغراض االسـتراتيجية األخـرى         
خصصة لدعم هذه األنشطة، حتى إن لم تكن        زيادة الموارد الم  

 ومـن   .بحكـم الـضرورة   العالقة القائمة بينها عالقة خطية      
المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق الغرض تأثير التغيـرات          

 ال يجب أن تنفذ على نحـو        الطارئة على طرق العمل، والتي    
يلحق الضرر بالمعـارف المؤسـسية والجـودة والـضوابط        

  .المناسبة والمساءلة
  

ولدى تهيئة بيئة العمل المادية التي تكفل عافيـة المـوظفين           
تنشأ مشكالت جدية عند تأجيل     قد  وسالمتهم في جميع المواقع     

 يمكن أن يـؤدي    المرافق حيث إن عدم الصيانة       علىاإلنفاق  
إلى حدوث األعطال، وهو ما يـؤدي بـدوره إلـى زيـادة             

يذ اإلصالحات  االحتياجات اإلجمالية إلى الموارد الالزمة لتنف     
الطارئة في موعد الحق وبتكلفة أعلى نتيجة تقلـب أسـعار           

  .الصرف والتضخم
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  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

 المؤشرات

 نسبة خطط العمل المعتمدة التي تتضمن ١-١-١٣
الدروس المستخلصة من الثنائية السابقة على غرار ما 

 والتي  أداء الميزانية البرمجيةتقييماتهو محدد في 
 مستويات على أساس عملية تشاور شملتأعدت 
 الثالثة المنظمة

نسبة التقارير الخاصة باألغراض  ٢-١-١٣
االستراتيجية والالزمة لتقييم االستعراض المتوسط 
األجل وأداء الميزانية البرمجية والتي استُعرضت 

 جماعياً وقُدمت في وقت مناسب

  المعطيات األساسية

٥٠ ٪٥٠٪ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٨٠ ٪٨٠٪ 

  ٢٠١٣ عام بحلولداف التي يتعين تحقيقها األه

٩٠ ٪٩٠٪ 
 

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

٤٣ ٨٠٥ ٤٠ ٣٨٣ ٣٦ ٩١٦ 

 المبررات

القيام،  ١-١٣
على صعيد 

المنظمة ككل، 
بإعداد أنشطتها 

التي تسترشد 
بخطط استراتيجية 
وتنفيذية تستند إلى 
الدروس المستفادة 
وتجسد احتياجات 

فادة البلدان واالست
منها في رصد 
األداء وتقييم 

النتائج المترتبة 
 .على ذلك

لتخطيط المشترك، وضمان الجودة، مثل ا(ثمة حاجة إلى تعزيز كامل إطار اإلدارة القائم على تحقيق النتائج، 
- ٢٠٠٦ وعلى الرغم من الزيادة الحاصلة في االستثمارات خالل الثنائية .)وعمليات االستعراض الجماعي

، فإن من الضروري مواصلة زيادتها، وخصوصاً على الصعيدين اإلقليمي والقطري من أجل ضمان ٢٠٠٧
 الضروري بذل جهود كبيرة لضمان تحقيق مستوى أعلى ومن. اتباع نهج يتسم بالمزيد من التعاون والتكامل

من المساءلة فيما يتعلق بأداء البرامج؛ وإدارة تخطيط البرامج وتنفيذها على صعيد المنظمة برمتها إدارة 
 . أفضل

  
  

 المؤشرات

مدى تقيد المنظمة  ١-٢-١٣
 الدولية بتطبيق المعايير

 لمحاسبة القطاع العام

 نسبة األغراض ٢-٢-١٣
االستراتيجية التي تلبي فيها مستويات 

 النفقات أهداف الميزانية البرمجية

 نسبة المساهمات ٣-٢-١٣
 الطوعية غير المرصودة

  يات األساسيةالمعط

 ٪١٥ )مجاالت العمل(٪ ٧٠ محاسبة المعايير عدم تطبيق 

  ٢٠٠٩عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تطبيق المعايير الدولية 
 لمحاسبة القطاع العام

٢٠ ٪٨٠٪ 

  ٢٠١٣عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 ٣٠ ٪١٠٠٪ 
 

 )يةبآالف الدوالرات األمريك(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

اتباع  ٢-١٣
ممارسات مالية 

سليمة وإدارة 
الموارد المالية 

بكفاءة من خالل 
االستمرار في 

رصدها وحشدها 
مان بغية ض

مواءمتها مع 
الميزانيات 
 .البرمجية

٧٢ ٥٣٨ ٦٦ ٨٧١ ٦٠ ٦٥٤ 
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 المبررات
تعكس الزيادة المقترحة التشديد على مسألة اتباع نهج أكثر تنسيقاً واستراتيجية لضمان حشد الموارد، الذي 

حتى يتكلل اعتماد المعايير الدولية لمحاسبة والبد من توظيف بعض االستثمارات . يحتاج إلى دعم المؤسسات
وتشمل تطلبات . القطاع العام بالنجاح ولضمان تحقيق مستوى أعلى من المساءلة والتكامل من الناحية المالية

 مليون دوالر أمريكي آللية تغطية النفقات المترتبة على ٢٠حشد الموارد المذكورة أعاله رصد مبلغ قدره 
 .اختالف أسعار الصرف

  
  

 المؤشرات
 التي ١ نسبة المكاتب١-٣-١٣

لديها خطط معتمدة بشأن الموارد 
  في ثنائية معينةالبشرية

 عدد الموظفين الذين ٢-٣-١٣
يتسلمون مقاليد مناصب جديدة أو 

الموظفين المنقولين إلى موقع 
 جديد خالل ثنائية معينة

 المتقيدين الموظفين نسبة ٣-٣-١٣
، بدورة نظام تطوير إدارة األداء

وبعبارة أخرى، فقد دارت مناقشة 
بين الموظفين المشرفين بشأن تحقيق 

 وتلبية االحتياجات من األغراض
 تطوير األداء

  المعطيات األساسية

 ٪٦٥  موظف١٠٠حوالى  ٪٤٠

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 ٪٧٥  موظف٣٠٠ ٪٧٥

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 ٪٩٥  موظف٤٠٠ ٪١٠٠
 

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

٣٥ ٥٤٩ ٣٢ ٧٧٢ ٢٩ ٦٣٠ 

 المبررات

وضع  ٣-١٣
سياسات وممارسات 

متعلقة بالموارد 
البشرية موضع 

التنفيذ الستقطاب 
المواهب المتميزة 

والحفاظ عليها، 
والتشجيع على 
التعلم والتطوير 
المهني، وإدارة 
األداء وتعزيز 

 .السلوك األخالقي

تعكس الزيادة المقترحة ضرورة تعزيز القدرات على الصعيد اإلقليمي لتقديم دعم أفضل للمسؤولين اإلداريين 
لمواصلة تعزيز إدارة ومن الضروري بذل جهود كبيرة . والموظفين على الصعيدين اإلقليمي والقطري

الموارد البشرية عن طريق تنفيذ سياسات جديدة تعزز حراك الموظفين وتناوبهم، وتحسن إدارة األداء، هلم 
 .جرا

  ).٤٠~( المقر الرئيسي وإدارات) ٣٠~(وشعب المكاتب اإلقليمية ) ١٤٤(يشير تعبير مكاتب، في هذا السياق، إلى المكاتب القطرية    ١

  
 المؤشرات

 نسبة المقترحات ١-٤-١٣
والمشاريع والتطبيقات المعروفة 

ام من خالل المتابعة بانتظ
االضطالع بعمليات شاملة إلدارة 

 الحوافظ

 ١عدد تخصصات ٢-٤-١٣
تكنولوجيا المعلومات المنفذة على 
صعيد المنظمة وفقاً التباع أفضل 

الممارسات المتعلقة بالمعايير 
 المرجعية 

 نسبة المكاتب التي ٣-٤-١٣
تستخدم معلومات متساوقة لإلدارة 

 في الوقت الحقيقي

  ألساسيةالمعطيات ا
تنفيذ مقصور على الصعيد  (صفر  ٪٤٠

 ) المحلي
صفر٪ معلومات إدارية تخص 

 المكاتب
  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٧٥ ٥ ٪٧٥٪ 
  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

٩٠ ٩ ٪٩٥٪ 

وضع  ٤-١٣
راتيجيات است

وسياسات 
  معينةوممارسات

موضع التنفيذ 
إلدارة نظم 

المعلومات بحيث 
تكفل إيجاد حلول 
موثوقة ومأمونة 
وعالية المردود، 

والعمل في الوقت 
ذاته على تلبية 

االحتياجات 
 .المتغيرة للمنظمة
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

١٢٧ ٤٨٣ ١١٧ ٥٢٣ ١٠٦ ٢٢٨ 

 المبررات
التزال الموارد المخصصة لهذا المجال ثابتة نسبياً نتيجة النخفاض تكاليف الوحدات بسبب ما تحقق من 

لوجيا مكاسب فيما يخص الكفاءة وبسبب االستعانة بمصادر عالمية مختلفة للحصول على موارد تكنو
المعلومات من مواقع أقل تكلفة من جهة، ونتيجة لزيادة التكاليف المتأتية من تطبيق نظام اإلدارة العالمي 

وستبدأ المنظمة، بحلول . ونتيجة التداخل مع التطبيقات الموروثة التي تتطلب دعماً أكبر من جهة أخرى
كور حالما تتسلم إصدارات جديدة وإلزامية  بعملية تحديث قاعدة معلومات النظام المذ٢٠١٣-٢٠١٢الثنائية 

 .من البرمجيات

  .يشمل ذلك، على سبيل المثال، إدارة األحداث، وإدارة التشكيالت الحاسوبية، وإدارة اإلصدارات، ووظائف مكاتب المساعدة   ١
  

 المؤشرات
 نسبة الخدمات المقدمة وفقاً ١-٥-١٣

المنصوص عليها في اتفاقات مستوى  للمعايير
 الخدمات

 نسبة اإلجراءات المتبعة وفقاً للمعايير الواردة ٢-٥-١٣
 في اإلجراءات التنفيذية القياسية لحاالت الطوارئ

  عطيات األساسيةالم
 )يعكف حالياً على وضع إجراءات معينة(صفر٪  )يعكف حالياً على إبرام اتفاقات(صفر٪ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
٧٥ ٪٧٥٪ 

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
١٠٠ ٪١٠٠٪ 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 

 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ نيةالميزا
١٧٩ ٢١٧ ١٦٥ ٢١٦ ١٤٩ ٦٤٧ 

 المبررات

تقديم ما  ٥-١٣
 ١يلزم من خدمات

دعم تنظيمية 
وإدارية لتؤدي 
المنظمة عملها 

 بكفاءة، وذلك وفقاً
التفاقات مستوى 

الخدمات التي تؤكد 
جانبي الجودة 

 .والتجاوب

وفي . مافتئ عبء العمل ككل يزداد على صعيد المنظمة برمتها، ويجب أن تجسد خدمات الدعم هذا الجانب
ة إلى تحقيق بعض الوقت ذاته ستؤدي الجهود الجاري بذلها من أجل إيجاد طرائق عمل أكثر مردودي

، ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ومع ذلك، وبعد مراعاة جميع الجوانب، فإن من الضروري، خالل الثنائية . الوفورات أيضاً
وسيجري أثناء الشهور القليلة المقبلة تنقيح التكاليف في سياق إجراء . زيادة مستوى الموارد زيادة طفيفة
 .استعراض شامل إليتاء الخدمات

  . في مجاالت تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والموارد المالية، واللوجستيات، وخدمات اللغاتمنها خدمات مقدمة   ١
 المؤشرات

تنفيذ مخطط عام لتجديد مباني المقر  ١-٦-١٣
إطار الميزانية الرئيسي في وقت مناسب وفي 

 المعتمدة

نفذت سياسات وخططاً  نسبة المواقع التي ٢-٦-١٣
رامية إلى تحسين صحة الموظفين وسالمتهم في 

العمل، بما في ذلك التقيد بالمعايير الدنيا لألمن  موقع
  التشغيلي

  المعطيات األساسية
تقديم الخطة إلى دورة المجلس التنفيذي العشرين 

 بعد المائة 
٦٥٪ 

  ٢٠٠٩ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٪٧٥ تُحقق بحسب الجدول الزمني

  ٢٠١٣ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
 ٪٩٥ تُحقق بحسب الجدول الزمني

تهيئة بيئة  ٦-١٣
عمل مادية تساعد 
على تحقيق عافية 

الموظفين وسالمتهم 
 .في جميع المواقع
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(الموارد 
 ٢٠١٣-٢٠١٢التقديرات  ٢٠١١-٢٠١٠التقديرات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية

١٨١ ٤٠٨ ١٦٧ ٢٣٥ ١٥٩ ٢٩٧ 

 المبررات
تُعزى الزيادة الحاصلة في هذه النتائج المتوقعة، أساساً، إلى ارتفاع التكاليف األمنية المتكبدة عن الرقي إلى 

وسوف يجري تنقيح كامل المتطلبات من الموارد خالل فترة . مستوى االمتثال بالمعايير الدنيا لألمن التشغيلي
دى إعداد المخطط العام لتجديد مباني المقر الرئيسي وتشمل المتطلبات من الموارد صندوق الشهور القادمة ل

 .األمن وصندوق العقارات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




