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  اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة لمقتضياتها
  

القضايا والتحديات
  المطروحة

  

للتهديد على نحو متكرر من) ١٤-٥٤ج ص ع  حسبما أشير إليه في القرار      (يتعرض األمن الصحي العالمي     
،عرضـاً جراء نشوء عوامل ممرضة جديدة، أو تم التعرف عليها حديثاً، وإمكانيـة إطالقهـا عمـداً أو                  

أوضح التهديدات الخطرة علىحة البيولوجية تمثل    ومع أن األسل  . ومعاودة ظهور تهديدات وبائية معروفة    
التهـاب وأمثـل األنفلـونزا     ( أوبئة   لىإتتحول   فإن األمراض السارية المستجدة أو التي يمكن أن          األمن

)الكوليرا أو حمى فيروس اإليبوال النزفية      وأ،  )سارس(متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم       وأالسحايا  
غير متوقع الخدمات الصحية الوطنيـةعلى نحو متكرر و   صحي العالمي ألنها تتحدى     تهدد أيضاً األمن ال   

  . مسار االهتمام وتوجيه األموالتحولوتعطل برامج المكافحة الروتينية، و
 أمراضاً معدية جديدة التزال تظهـر،نَّوتتسبب عوامل ممرضة معروفة في معظم الفاشيات واألوبئة، لك        

وال تعترف الفاشيات واألوبئة بالحدود الوطنية، وإذا لم يتم احتواؤها. اني المنشأ ويبدو أن كثيراً منها حيو    
، وهي فاشـيةH5N1 وتشكل فاشية أنفلونزا الطيور من نوع        .فإنها قد تنتشر بسرعة على النطاق الدولي      

غيـر وغالباً ما تثير المعلومـات       ناشئة وغير مسبوقة ظهرت في آسيا، خطراً بالغاً على صحة اإلنسان          
المتحقق من صحتها وغير الدقيقة عن فاشيات األمراض، ردود أفعال مفرطة من جانب وسائل اإلعـالم

مالئمة قد تؤدي بدورها إلى انقطـاعغير  والسلطات تؤدي إلى إشاعة الذعر وإلى استجابات مضطربة و        
 علـى البلـدانهام في أنشطة التجارة والسفر والسياحة، مما يفرض مزيداً مـن األعبـاء االقتـصادية              

ويعد الدعم بوسائل التشخيص المختبرية على نحو يمكن التعويل عليه ويتسم بالسرعة شـرطاً. المتضررة
وعـدم. بيد أنه في الوقت الحالي تظل فاشيات كثيرة بـال تـشخيص           . أساسياً لالستجابة الفعالة والسريعة   

 األمراض يؤدي إلى زيادة المراضةالقدرة على تشخيص حاالت العدوى في المرحلة المبكرة من فاشيات         
  .والوفيات التي كان يمكن تفاديها

وينبغـي لـنظم الترصـد واالسـتجابة. وألنشطة التأهب أهمية حيوية في تحسين األمن الصحي العالمي        
 بشكل فعال لتقديم المعلومات من أجـل كذلك ، وأن تعمل  تتيح الترصد المستمر ألهم األمراض    الوطنية أن   
ولكي). عرضيةسواء أكانت تلك الفاشيات طبيعية أم متعمدة أم         (اشيات واالستجابة لمقتضياتها    اإلنذار بالف 

تكون هذه النظم مستدامة، ينبغي دمجها في نظام وطني لترصد األمراض السارية، ضمن نظام المعلومات
  .الصحية

ة بالصحة العمومية بين الـدولوتوفر اللوائح الصحية الدولية المنقحة أداة قوية لتنسيق اإلجراءات المتعلق         
 وتحديد هذهوالتي تثير قلقاً دولياً    لطوارئ المتعلقة بالصحة العمومية   األعضاء، كما توفر إطاراً لإلخطار با     

  .الطوارئ واالستجابة لمقتضياتها
نائيـةوعلى الرغم من التقدم الكبير الذي ُأحرز مؤخراً تتضمن التحديات الكبرى المطروحـة خـالل الث               

 والدعوة على النطاق العالمي، وتحسين التعاون الدولي مـن أجـل التـصديجة إلى تعزيز الشراكة   الحا
 ومن الحيوي كـذلك تحـديث وتنفيـذجدة، بما فيها جائحة األنفلونزا،    لألوبئة وتهديدات األمراض المست   

السـتفادة مـناستراتيجيات وطنية وإقليمية وعالمية لترصد األمراض الوبائية المعروفة واحتوائهـا، وا          
ويتعين تعزيز اآلليات الالزمة لكشف الفاشـيات واألوبئـة غيـر المتوقعـة. األدوات والمعارف الجديدة  

 على كل من الصعيد المحلي والـوطني واإلقليمـييةفعالووالتحقق منها واالستجابة لمقتضياتها بسرعة      
ستجابة لمقتـضياتها، وتنفيـذ هـذهإلنذار بحدوث األوبئة واال   لويتعين إعداد خطط عمل وطنية      . والدولي

الخطط وتقييمها داخل النظم الوطنية لترصد األمراض السارية، واتباع أسلوب يركز على عدة أمـراض،
 تنفيذ اللوائح الصحية الدولية المنقحة من أجل توفير إطـار تنظيمـيالبد من  فإنه   ،وأخيراً. بقدر اإلمكان 

  .لألمن الصحي العالمي

 األمراض الـسارية علـى وجوائح لحد من أثر أوبئة   العمل على ا  مان األمن الصحي العالمي، وتعزيز      ض  المرمى المتوخى
  .الصحة والرفاه االجتماعي واالقتصادي لشعوب العالم كافة

القيام، على وجه السرعة، بكشف وتحديد التهديدات التي يتعرض لها األمن الصحي الـوطني واإلقليمـي  أغراض المنظمة
المـستجدةو  الجائحة  واألمراض المعدية  تتحول إلى أوبئة  تيجة األمراض المعدية التي يمكن أن       والعالمي ن 

 هذه األنشطة مـعودمجذات المسببات المعروفة أو غير المعروفة، واالستجابة لمقتضيات تلك التهديدات،         
لوطنية، وبـرامجظم المعلومات الصحية ا   تعزيز نظم ترصد األمراض السارية واالستجابة لمقتضياتها، ون       

  .خدمات الصحة العموميةو

  رالمؤش
 وطنيـاً ودوليـاً واالسـتجابةقلقاًاألمراض المستجدة التي تثير     و والجوائح األوبئة    تهديدات اكتشاف  •

   في الوقت المناسب،لمقتضياتها
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  اليب ــاألس
  االستراتيجية

ر بحـدوث األوبئـة واالسـتجابة باإلنـذا  على الصعيدين الـوطني والـدولي     استدامة االهتمام وااللتزام    
لمقتضياتها؛ وتقديم الدعم لرسم السياسات واالستراتيجيات على الصعيدين اإلقليمي والوطني فيما يتعلـق

فيباإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة لمقتضياتها وفقاً لالستراتيجية العالمية؛ وتعزيز دور المنظمة الفريد             
 والـشبكةالشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة لمقتضياتها       تقويةالقيادة والتنسيق من خالل     

؛ وتعزيز النظم الوطنية لإلنذار المبكر والترصد واالستجابة منالعالمية لترصد األنفلونزا، التابعة للمنظمة    
لوبائيـات؛ والتدريب في مجال االعملية ثو، والبح )بما في ذلك التدريب   (خالل تحسين القدرات المختبرية     

  .وإنشاء آليات مالئمة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية المنقحة
  
 

  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

تحــديث االســتراتيجية الخاصــة  -١
باكتشاف األوبئة واالستجابة لمقتـضياتها،

بلووضع اإلرشادات المتعلقة بأفضل الس    
لتقديم الدعم إلى البلدان، بالتعاون الوثيـق
مع المراكـز المتعاونـة مـع المنظمـة

  .والشركاء الدوليين

اإلقليمية الجديـدة أوالعمل  خطط  عدد    •  
  المحدثة لتنفيذ االستراتيجية المحدثة

  ٢  
  

  )خطة لكل إقليم( خطط ٦  
  

تقديم الدعم إلى الـدول األعـضاء  -٢
صد األمـراضلتعزيز النظم الوطنية لتر   

السارية واالستجابة لمقتضياتها، بما فـي
ذلك تعزيز القدرة على االكتشاف المبكـر

األمـراضلتهديدات األوبئة والجـوائح و    
المعدية المستجدة، وتحريها واالسـتجابة

  .لمقتضياتها

نسبة البلدان المنخفضة الدخل والبلدان  •  
المتوسطة الدخل التي تلقت دعماً مـن

ي نفذت توصيات المنظمةالمنظمة والت 
فيما يخص اإلنذار بحـدوث األوبئـة

  واالستجابة لمقتضياتها

  ٦٠    ٪٤٠٪  

تنسيق اإلنذار واالستجابة على نحو  -٣
مالئم فيمـا يتعلـق بطـوارئ الـصحة

  . دولياًقلقاًالعمومية التي تثير 

نسبة الفاشيات المبلَّغ عنها التـي تـم  •  
عـنالتحقق منها   تحريها أو متابعتها و   

 التعاون بين الدول األعـضاء،طريق
 والشركاء في الشبكة العالميةواألمانة

لإلنذار بحدوث الفاشيات واالسـتجابة
  لمقتضياتها

مـندعم النسبة طلبات الحصول على      •
التي تمت االستجابة لها منو ،المنظمة

خالل الشبكة العالمية لإلنذار بحـدوث
  االستجابة لمقتضياتهاو الفاشيات

  ٧٠٪  
  
  
  
  
  
٩٥٪  

  ٨٠٪  
  
  
  
  
  
١٠٠ ٪  

المستويينإقامة شراكات فعالة على       -٤
 لدعم اإلنذار بحـدوث،اإلقليمي والعالمي 

وفي هـذا،  ااألوبئة واالستجابة لمقتضياته  
إثارة االهتمام وااللتـزام وحـشدالسياق  

  .الموارد الكافية

 علـىالمحشودمستوى الدعم المالي      •  
لإلنـذارالمستويين اإلقليمي والعالمي    

،بحدوث األوبئة واالستجابة لمقتضياتها
من خالل الشراكات على المـستويين

  اإلقليمي والعالمي
مستوى الشراكات التقنية في المجاالت  •

واألمـن السالمة البيولوجية   (الرئيسية  
  )البيولوجي والزراعة واالتصاالت

  صفر  
  
  
  
  
  صفر

   في الدعم المالي٪٣٠زيادة   
  
  
  
  

ــادة  ــ٪١٠زي ــي ع دد  ف
الــشركاء فــي المجــاالت 

  الرئيسية

وضع إجـراءات إلدارة اللـوائح  -٥
كـل مـن على   ،الصحية الدولية المنقحة  

  . الوطني واإلقليمي والعالميالصعيد

اتصالكز  الديها مر نسبة البلدان التي      •  
تعمـلللوائح الصحية الدولية    با معنية

  بكامل طاقتها

  ٪٧٥    صفر  
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  )ات األمريكيةبآالف الدوالر (الموارد
 

الميزانية   
  العادية

المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٩٢ ٩٤٩  ٥٧ ٨١٩  ٣٥ ١٣٠  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ١٣١ ١١٩  ٨٣ ١٩٤  ٤٧ ٩٢٥  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٤٠  ٥٢ ١٢١  ٢٩ ٤١٨  ٢٢ ٧٠٣  المستوى القطري
  ٣٤  ٤٤ ٤٢٣  ٣٤ ٨٥٩  ٩ ٥٦٤  المستوى اإلقليمي
  ٢٦  ٣٤ ٥٧٥  ١٨ ٩١٧  ١٥ ٦٥٨  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٦٣  ٣٧  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
 

  
 بالنتائج المتوقع تحقيقهـا فـي   اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة لمقتضياتهاكما يدعم مجال عمل     

  .سائر مجاالت العمل األخرى على النحو التالي
  

  مراض السارية ومكافحتهاتوقي األ

تعزيز القدرات الوطنية على إحراز تقدم كبير في المكافحة المكثفة أو االستئصال ألمراض المناطق المدارية المتوطنـة                   •
 .المستهدفة

 .زيادة فرص الحصول على تدخالت وتقنيات وأدوات مبتكرة وعالية المردود  •
  المالريا

  .تقييم برامج المكافحة على كل من المستوى القطري واإلقليمي والعالميجودة عمل نظم ترصد المالريا ورصد و  •
  الصحة والبيئة

وخصوصاً األطفال والعمال والفقراء    (معالجة شواغل الصحة البيئية التي تهم المجموعات السكانية المعرضة لخطر شديد              •
اإلقليمي والقُطري والتي تنفذ من خـالل       بواسطة المبادرات المتخذة على كل من المستوى العالمي و        ) من سكان الحضر  

  .الشراكات والتحالفات وشبكات مراكز االمتياز المتسمة بالفعالية
  السالمة الغذائية

تعزيز ترصد األمراض المنقولة باألغذية وبرامج رصد األخطار الغذائية واالستجابة لمقتضياتها، وإنشاء شبكات دوليـة                 •
  .لهذا الغرض

  قاحاتالتمنيع واستحداث الل
دعم البحوث وتقديم اإلرشادات، وبناء الشراكات وتعزيز القدرات التطويرية في البلدان النامية من أجل استحداث لقاحات                  •

 .ضّد األمراض المعدية المهمة من منظور الصحة العمومية
فاد منها استفادة كاملـة وتـسريع   إتاحة كّل الفرص الممكنة لالستفادة من اللقاحات الحالية والجديدة واللقاحات التي ال يست         •

بهدف مكافحة األمراض وذلك بتقديم الدعم التقني والسياسي الذي يسهم بفعالية فـي          الجهود المبذولة في البلدان والمناطق    
  .بناء القدرات بدءاً من مستوى المنطقة فصاعداً

  سياسات النظم الصحية وإيتاء الخدمات
  .باشر بشأن دمج الخدمات الصحية بفعالية في البرامج الخاصة تحديداً بأمراض معينةتقديم اإلرشادات والدعم التقني الم  •

  التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لمقتضياتها
تعزيز الوجود العملي في البلدان للتعاون مع الدول األعضاء واألطراف المعنية في التأهب لمواجهة الجوانب المتـصلة                    •

بة لمقتضياتها، وفي وضع وتنفيذ سياسات استعادة األحوال الطبيعية والتأهيل والتخفيف من            بالصحة في األزمات واالستجا   
 .آثار األزمات

وضع نظم وإجراءات عملية قياسية إلتاحة توفير استجابة سريعة يعتمد عليها تؤكد على األولويـات الـصحية للـسكان                     •
  .األزمات الممتدة أو المتضررين منهاالمعرضين لخطر الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ المعقدة و
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  المالريا
  

القضايا والتحديات
  المطروحة

  

مليون حالة اعتالل حادة، منها أكثر مـن ٥٠٠و ٣٠٠ عدد يتراوح بين  تتسبب المالريا سنوياً في حدوث      
هوة في الرخاء بين البلدان التي تتوطنها المالريا وبين العالممليون حالة قاتلة، كما أنها تسهم في اتساع ال        

 من عبء المالريا في المناطق المدارية من أفريقيا، حيـث يعـد هـذا٪٩٠ويتركز نحو   . الخالي منها 
 تقريباً من٪٦٠ويتركز  . المرض من األسباب الرئيسية للوفاة والمراضة لدى األطفال دون سن الخامسة          

 من سكان العـالم، ويعـد٪٢٠اجمة عن المالريا لدى الشريحة السكانية التي تضم أفقر جميع الوفيات الن  
ومقاومة العالج الذي كان ناجعاً آخـذة. ذلك أعلى معدل ارتباط بين أي مرض وبين الفقر على اإلطالق          

 معـدالتوثمة أنحاء أخرى من العالم أيضاً تـشهد       . في التزايد، كما أنها تسهم في ازدياد معدالت الوفاة        
  .مرتفعة النتشار المالريا وتحتاج إلى الدعم المستمر من المنظمة

،٢٠١٥وتتضمن األهداف اإلنمائية لأللفية مكافحة المالريا كغاية من الغايات العالميـة المحـددة لعـام                
وتحـدد عـام.  عقد دحر المالريا في البلدان النامية، وخاصة في أفريقيا         ٢٠١٠-٢٠٠١وأعلنت الفترة   

 كموعد نهائي لاللتزام الصادر في إعالن أبوجا بشأن دحر المالريا في أفريقيا بتحقيـق تغطيـة٢٠٠٥
٪ على األقل بالتدخالت الرئيسية الخاصة بمكافحة المالريا؛ وعلى مـدى الـسنوات القليلـة٦٠نسبتها  

  .الماضية كان التقدم المحرز سريعاً فيما يتعلق ببلوغ تلك الغايات
العـالج التـوليفي،(يات المتبعة حالياً في مكافحة المالريا إلى العالج المبكر والناجع           وتستند االستراتيج 

؛ وإلى الوقاية عـن)ويحبذ أن يكون قائماً على مادة األرتيميسينين، فيما يتعلق بالمالريا المنجلية المقاومة           
؛)بيـدات الحـشرات   في أفريقيا، وخصوصاً باستخدام الناموسيات المعالجـة بم       (طريق مكافحة النواقل    

والعالج الوقائي المتقطع أثناء الحمل في المناطق التي تكون فيها الحالة الوبائية للمالريا دائمة؛ وتـوقي
نني بلداً المعالجة التوليفية الناجعة القائمة على مادة األرتيميسي        ٤٠ وقد اعتمد أكثر من      .األوبئة ومكافحتها 

، عن عالجات أرخص ثمنـا٢٠٠١ًالصحة العالمية منذ عام     لالستعاضة، على نحو ما أوصت به منظمة        
ولكنها أثبتت فشلها، مثل العالج القائم على مادة الكلوروكين كما تُوجت معظم الجهود الرامية إلى زيـادة
استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات بالنجاح في كثير من البلدان، والسيما إريتريـا وتوغـو

  . المناطق من جمهورية تنزانيا المتحدة وزامبياوفييت نام وبعض
 بهدف خفض عدد حاالت اإلصـابة بالمالريـا إلـى١٩٩٨ مشروع دحر المالريا، في عام       استُهلوقد  

وتستضيف منظمة الصحة العالمية شراكة دحر المالريا، التي تـسعى إلـى .٢٠١٠النصف بحلول عام    
دان التي يتوطنها ذلـك المـرض، والمـانحين والقطـاعالجمع بين األطراف المعنية، مثل حكومات البل      

الخاص والمجتمع المدني من أجل ضم المزايا النسبية التي يتمتع بها كل من تلك األطراف في استراتيجية
  .مشتركة لمكافحة المالريا

علـى ما يربو     للبلدان التي تتوطنها المالريا    وخصص الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا      
كما يقـدم األربع اُألول لتقديم المنح؛ مليون دوالر أمريكي خالل خمس سنوات، وذلك في الجوالت    ٩٦١

وستستمر منظمـة. المالرياالبنك الدولي وغيره من المانحين الثنائيين إسهامات كبيرة في سبيل مكافحة            
 المستوى القطري بالتعاون مـعالصحة العالمية في توفير التعاون التقني لالضطالع بأنشطة التنفيذ على         

الشركاء في مشروع دحر المالريا، وذلك من أجل ضمان االستخدام التام والفعال للموارد بغرض تحقيق
األهداف والغايات المحددة في إطار مشروع دحر المالريا واألهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة ذات الـصلة

  .بالمالريا

، والحد منه بنـسبة أعلـى٢٠٠٠ مقارنة بعام    ٢٠١٠بء المالريا بحلول عام     الحد بنسبة النصف من ع      المرمى المتوخى
 ٢٠١٥وقف انتشار المالريا بحلول عام      : "٨، الغاية    لأللفية  السادس الهدف اإلنمائي (. ٢٠١٥بحلول عام   

  ...".)وبدء انحسارها اعتباراً من ذلك التاريخ
 للمخاطر على عالج المالريا الناجع؛ وتعزيز تطبيق تدابيرتيسير حصول المجموعات السكانية المعرضة      أغراض المنظمة

الوقاية من المالريا من أجل الفئات السكانية المعرضة للمخاطر؛ وبناء القدرة على مكافحـة المالريـا؛
  .وتقوية نظم ترصد المالريا وكذلك الرصد والتقييم والمكافحة

  راتالمؤش
  لفئات المستهدفةمعدالت الوفاة الناجمة عن المالريا لدى ا  •
معدل حدوث حاالت شديدة وحاالت غير مصحوبة بمضاعفات لإلصابة من المالريـا لـدى الفئـات  •

  المستهدفة
  نسبة األسر التي لديها ناموسية واحدة على األقل من الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات  •
فات والـذين يتلقـون العـالجالنسبة المئوية للمرضى المصابين بالمالريا غير المصحوبة بمـضاع          •

   ساعة من بدء ظهور األعراض٢٤الصحيح في غضون 
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  اليب ــاألس
  االستراتيجية

دعم وزارات الصحة في أداء الوظائف األساسية الخاصة بالصحة العموميـة والتـي تتعلـق بمكافحـة
للتمنيع وصـحةالمالريا؛ وتعزيز التآزر بين البرامج الصحية ذات الصلة، وخصوصاً البرامج الصحية            

الطفل واألم والمستحضرات الصيدالنية والصحة البيئية؛ وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية والمجتمـع
المدني؛ وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ الوقاية والعالج؛ وتحديد أفضل الممارسات وآليات التمويل فيما

دابير المتخذة من أجل التـدبير العالجـييخص التوسع في التدخالت؛ وإعداد األدوات الالزمة ودعم الت        
على مستوى المناطق؛ وزيادة قدرات المنظمة على المستوى القُطري، إلى جانب التوسـع فـي بـرامج

  .مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه والسل
  
  

  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

تيسير حصول المجموعاتتعزيز و   -١
السكانية المعرضة للمخاطر على عـالج
المالريا الناجع، من خـالل اإلرشـادات
الخاصة بالـسياسات العالجيـة وتنفيـذ

  .العالج

  
 البلدان التي تتوطنها المالريا والتي تنفـذعدد  •

سياسات بشأن المعالجة التوليفية القائمة علـى
 الريا المنجليةمادة األرتيميسينين فيما يتعلق بالم

عدد البلدان التي تتوطنها المالريا والتي تنفـذ  •
برامج العالج المنزلي فيما يتعلق بالمالريا غير

  المصحوبة بمضاعفات

  
٤٠  
  
  
١٨  

  
٥٠  
  
  
٣٥  

تعزيز تطبيق تدابير الوقاية الناجعة  -٢
من المالريا من أجل المجموعات السكانية
المعرضة للمخاطر فـي البلـدان التـي

  .طنها المرضيتو

  
تـوفر  البلدان التي تتوطنها المالريا والتي       عدد  •

الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات لنـسبة
   على األقل من السكان المستهدفين٪٦٠

التي تنفـذو نها المالريا التي تتوط عدد البلدان     •
االستراتيجية الموصى بها من المنظمة بـشأن

  مكافحة المالريا أثناء الحمل
المالريا والتي تستخدمالتي تتوطنها   د البلدان   عد  •

٪٨٠>البيانات األسبوعية لترصد المالريا في      
  من المناطق المعرضة لخطر الوباء

  
٣  
  
  
  
١١  
  
  
٥  

  
٤٠  
  
  
  
٣٥  
  
  
٢٥  
  

تقديم الدعم الكافي لبناء القدرات في  -٣
    .مجال مكافحة المالريا في البلدان

 تم فيهاا والتي  تتوطنها المالري  عدد البلدان التي    • 
 مكافحـةتحديث المنهج التدريبي فـي مجـال      

  المالريا
تستخدمتتوطنها المالريا والتي    عدد البلدان التي      •

المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن تنمية الموارد
  البشرية من أجل دعم مكافحة المالريا

  
٢  
  
  
٢  

  
١٨  
  
  
١٨  

جودة عمل نظم ترصـد المالريـا  -٤
المكافحة على كـلورصد وتقييم برامج    

 .من المستوى القطري واإلقليمي والعالمي

 البلدان التي تتوطنها المالريا والتي لـديها       عدد  •  
 لحاالت ووفيات المالريـانظام رصد روتيني  
  اًولتبليغ المنظمة سنوي

تجري البلدان التي تتوطنها المالريا والتي       عدد  •
 لألسر المعيـشية لرصـدسكانيةاستقصاءات  

الحصول على العالج الفعال في غضون إمكانية
   ساعة٢٤

عدد البلدان التي تتوطنها المالريا والتي تجري  •
لرصد االتجاهات في مجالاستقصاءات سكانية   

التغطية بالناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات

  ٨٠  
  
  
٥  
  
  
  
٥٧  

  ٩٠  
  
  
٤٠  
  
  
  
٧٤  

إقامة واستمرار شـراكات فعالـة  -٥
لمية لدحر المالريـالتنفيذ خطة العمل العا   

من أجل تحقيـق أفـضل مـستوى ألداء
  .البلدان في مجال مكافحة المالريا

أقامتعدد البلدان التي تتوطنها المالريا والتي         •  
  شراكات عاملة لدحر المالريا

عدد البلدان التي تتوطنها المالريا والتي ٌأبلـغ  •
عن قيامهـا بزيـادة حجـم المـوارد الماليـة

  ة مكافحة المالرياالمخصصة ألنشط

  ٢٠  
  
٢٠  

  ٥٥  
  
٧٩  
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد
 

الميزانية   
  العادية

المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ١٢٤ ٤٠٨  ١٠٧ ٨٣١  ١٦ ٥٧٧  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ١٣٧ ٥٠٩  ١٢٢ ٤٢٤  ١٥ ٠٨٥  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٤١  ٥٥ ٧٦٧  ٤٩ ٢٨٠  ٦ ٤٨٧  المستوى القطري
  ٣٤  ٤٧ ١٦٧  ٤٣ ٨٧٤  ٣ ٢٩٣  المستوى اإلقليمي
  ٢٥  ٣٤ ٥٧٥  ٢٩ ٢٧٠  ٥ ٣٠٥  مستوى المقر الرئيسي

  خصيصمستوى الت

      ٨٩  ١١  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
  
  

 على النحـو  كما يدعم مجال عمل المالريا بالنتائج المتوقع تحقيقها في سائر مجاالت العمل األخرى            
  .التالي

  توقي األمراض السارية ومكافحتها

تعزيز القدرات الوطنية على إحراز تقدم كبير في المكافحة المكثفة أو االستئصال ألمراض المناطق المدارية المتوطنة                  •
 .المستهدفة

متوطنـة ومكافحتهـا    المبادئ التوجيهية والسياسات واالستراتيجيات التي وضعت للوقاية من األمـراض المداريـة ال              •
 .واستئصالها بطريقة متكاملة، بما في ذلك التدبير العالجي للحاالت والترصد

استنباط وإجازة تدخالت وتقنيات وأدوات مبتكرة وعالية المردود من أجل تنفيذ أنـشطة تـوقي األمـراض الـسارية                     •
  .االت الطوارئ المعقدةومكافحتها والتخلص منها في البيئات المنخفضة الموارد، بما في ذلك في ح

  بحوث األمراض السارية

الطبية الحيوية واالجتماعية واالقتـصادية،     (إيجاد وإتاحة إمكانية النفاذ إلى المعارف األساسية الجديدة بشأن المحددات             •
 .وسائر العوامل الهامة فيما يتعلق بتوقي ومكافحة األمراض المعدية) والنظم الصحية، والسلوكيات ونوع الجنس

استنباط أدوات جديدة ومحسنة، بما فيها األدوية واللقاحات وأدوات التشخيص، من أجل تـوقي ومكافحـة األمـراض                    •
 .المعدية

استنباط وإجازة طرق التدخل الجديدة والمحسنة الستخدام األدوات القائمة والجديدة على المستوى السريري والمـستوى            •
  .السكاني

  تجابة لمقتضياتهااإلنذار بحدوث األوبئة واالس
تحديث االستراتيجية الخاصة باكتشاف األوبئة واالستجابة لمقتضياتها، ووضع اإلرشادات المتعلقة بأفضل السبل لتقديم               •

 .الدعم إلى البلدان، بالتعاون الوثيق مع المراكز المتعاونة مع المنظمة والشركاء الدوليين
م الوطنية لترصد األمراض السارية واالستجابة لمقتضياتها، بما في ذلـك           تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لتعزيز النظ        •

  .تعزيز القدرة على االكتشاف المبكر لألوبئة وتهديدات األمراض المعدية المستجدة، وتحريها واالستجابة لمقتضياتها
  األيدز والعدوى بفيروسه

ستند إلى القرائن للوقاية من األيدز والعدوى بفيروسه        استخدام مبادئ توجيهية تقييسية وأدوات وبرامج إرشادية أخرى ت          •
  .وللعالج والرعاية تستند إلى نهج للصحة العمومية وتسترشد بالبحوث الميدانية والتقييم

  الصحة والبيئة
وضع إرشادات معيارية خاصة بالممارسات الجيدة وقائمة على قرائن، أو تحديثها وتعزيزها، من شأنها أن تقدم الدعم                   •

عالية إلى البلدان في تقدير اآلثار الصحية وفي اتخاذ القرارات في القطاعات كافة، وفي المجاالت الرئيـسية لـصحة              بف
البيئة، بما في ذلك المياه واإلصحاح والعادات الصحية ونوعية الهواء واألخطار التي فـي أمـاكن العمـل والـسالمة      

  .الكيميائية والحماية من اإلشعاع، والتغير البيئي
  تعزيز مأمونية الحمل

تقديم الدعم التقني لوضع سياسات واستراتيجيات وقواعد ومعايير لتحسين الوصول إلى خـدمات الرعايـة الـصحية                   •
    .لألمهات والولدان وتحسين نوعيتها واالنتفاع بها
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  صحة األطفال والمراهقين
ثيف العمل في سبيل تحسين بقاء الولدان واألطفـال         تقديم اإلرشادات والدعم التقني وإجراء البحوث لزيادة التغطية وتك          •

  .على قيد الحياة، ونموهم وتطورهم
  التمنيع واستحداث اللقاحات

دعم البحوث وتقديم اإلرشادات، وبناء الشراكات وتعزيز القدرات التطويرية في البلدان النامية مـن أجـل اسـتحداث                    •
 .ة العموميةلقاحات ضّد األمراض المعدية المهمة من منظور الصح

إتاحة كّل الفرص الممكنة لالستفادة من اللقاحات الحالية والجديدة واللقاحات التي ال يستفاد منها استفادة كاملة وتـسريع              •
الجهود المبذولة في البلدان والمناطق بهدف مكافحة األمراض وذلك بتقديم الدعم التقني والسياسي الذي يسهم بفعالية في               

  . من مستوى المنطقة فصاعداًبناء القدرات بدءاً
  األدوية األساسية

 .تقديم اإلرشادات بشأن تمويل إمدادات األدوية األساسية وزيادة توافرها بأسعار معقولة في القطاعين العام والخاص  •
 .تعزيز وترويج المعايير والمقاييس والمبادئ التوجيهية العالمية لجودة األدوية ومأمونيتها ونجاعتها  •
يز أنشطة إذكاء الوعي واإلرشاد في مجال االستخدام العالي المردود والسليم لألدويـة بقـصد تحـسين اسـتعمال                   تعز  •

  .المهنيين الصحيين والمستهلكين لألدوية
  رسم السياسات في مجال الصحة والتنمية

لحد مـن الفقـر وبـرامج       تعزيز قدرة البلدان على ضمان قيام خطط وميزانيات التنمية الوطنية وورقات استراتيجية ا              •
واآلليـات المـشتركة بـين      ) بما فيها النهج المتبعة على مستوى القطـاع       (إصالحات القطاع العام والبرامج القطاعية      

القطاعات بدعم زيادة االستثمارات في الصحة وتحسين الحصائل الصحية، بما في ذلك بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفيـة                 
  .على تأثير أية تدابير مقترحة في الفقراء والضعفاء والمهمشينذات الصلة بالصحة، والتركيز 

اشتراك المنظمة الكامل في الحوارات العالمية ونشر أفضل الممارسات والعمليات في مجال التنمية، وخاصة فيما يتعلق                  •
ألنـشطة  يار العـام ل   التباألهداف اإلنمائية لأللفية واآلليات األخرى القائمة على شراكات، بهدف إدراج الصحة ضمن             
  .اإلنمائية، وزيادة الموارد وتحسين الفعالية واإلنصاف في آليات تقديم المعونة في قطاع الصحة

  سياسات النظم الصحية وإيتاء الخدمات

تقديم اإلرشادات القائمة على قرائن ومعارف وتقديم الدعم التقني إلى البلدان من أجل تعزيز إيتاء الخدمات الصحية مع                    •
  .تركيز على النوعية والمساواة والكفاءةال
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  السل
  

القضايا والتحديات
  المطروحة

  

 ملحوظ في بعض األقاليم فـإنهو أثر مكافحة  العلى الرغم من أن أثر الجهود المكثفة المبذولة في مجال           
 مليـون٨,٨إذ تسجل حالياً     العالم،   فيوباء السل اليزال يمثل مشكلة كبرى من مشاكل الصحة العمومية           

 مـن٪٨٠ويقـع زهـاء     . حالة إصابة جديدة بالمرض كل عام، ونحو مليوني حالة وفاة بسببه في العالم            
واالستراتيجية الموصى بها دوليـاً". يعاني عبئاً ثقيالً  " بلداً   ٢٢حاالت المراضة والوفيات تلك على كاهل       

، ثبـت علـى)DOTS(ة األمد تحت اإلشراف المباشر       المعالجة القصير  والمعروفة باسم لمكافحة السل،   
المعالجة القصيرةقد طبق    بلداً   ١٨٢ كان،  ٢٠٠٣وبحلول عام    ١.نطاق واسع أنها مجدية وعالية المردود     

 فقط من جميع مرضى السل هم الذين وفّـرت٪٤٥، إال أن    )DOTS(تحت اإلشراف المباشر    للسل  األمد  
ينتوسطة الحجم تقترب من تحقيق الغاي     ناك كثير من البلدان الصغيرة والمت     وه. لهم الرعاية وفقاً لهذا النهج    

 منهـا٪٨٥ والنجاح في عـالج       من حاالت العدوى   ٪٧٠أي كشف   ( لمكافحة السل    العالميتين المحددتين 
 بالفعل، لكن معظم البلدان ذات الكثافة السكانية العالية والتـيهاتين الغايتين أو حققت   ) ٢٠٠٥بحلول عام   

لم تعتمـد   وذلك إما ألنها     : عن تحقيق هاتين الغايتين    تخلفتقد  اني من ثقل عبء حاالت اإلصابة بالسل        تع
نها تباطأت في توسيع نطاقها، واألسباب الـشائعة الكامنـة وراءأل في اآلونة األخيرة أو       إال االستراتيجية

 فإن ضـعف نظـمالوة على ذلك  وع. البشرية الالزمة ذلك هي نقص االلتزام السياسي والموارد المالية و       
الرعاية الصحية األولية واإلخفاق في إشراك جميع مقدمي خدمات الرعاية، من جهات حكومية أو غيـر

 تطبيق، وعدم استنهاض همم المجتمع، هي أمور قد أعاقت        حكومية على السواء، في أنشطة مكافحة السل      
وعالوة على ذلك فـإن وبـاء األيـدز). DOTS( تحت اإلشراف المباشر      للسل المعالجة القصيرة األمد  

والعدوى بفيروسه، وحالة االضطراب االقتصادي واالجتماعي في كثير من البلـدان الفقيـرة، وظهـور
فعدد حاالت اإلصـابة. مقاومة األدوية المتعددة، هي جميعاً عوامل أدت إلى تقويض دعائم مكافحة السل           

نتشار اإلصابة بفيروس األيدز قد تضاعف أربع مـرات فـيبالسل في البلدان التي ترتفع فيها معدالت ا       
األدوية اآلن مشكلة خطيرة في بلدان عديدة، حيث يتجاوز وتعد مقاومة .  الماضية ةالسنوات الخمس عشر  

 أو أكثر في بلدان االتحاد السوفيتي السابق في شرق٪١٠معدل انتشار داء السل المقاوم لألدوية المتعددة        
  .  وفي أنحاء من الصينأوروبا ووسط آسيا

 شريكاً، منهم منظمات في بلدان يرتفع فيها٣٢٥ العالمية لوقف انتشار السل ما ينوف على         الشراكةوتضم  
عبء المرض وهيئات ثنائية ومتعددة األطراف ومنظمات غير حكومية ومؤسـسات أكاديميـة والقطـاع

 والتعهد المعلن فـي المنتـدى الثـانيهو) ٢٠٠١(وقد دعم التزام واشنطن بوقف انتشار السل        . الخاص
 توسيع نطاق المعالجة القـصيرة)٢٠٠٤مارس  /  آذار ٢٦-٢٤نيودلهي،  ( انتشار السل    للشركاء في وقف  

ين العالميتين المحـددتين   توسيعاً كبيراً من أجل بلوغ الغاي     ، ت )DOTS( تحت اإلشراف المباشر      للسل األمد
 معدالت كشف الحاالت٦هدف اإلنمائي إلعالن األلفية رقم      ويتضمن ال . ٢٠٠٥في هذا الصدد بحلول عام      

وقد حـددت الخطـة العالميـة. والشفاء ومعدالت االنتشار والوفيات كمؤشرات دالة على التقدم المحرز        
 بمـاهذا،، اإلجراءات التي يتعين اتخاذها لبلوغ       ٢٠٠١الخاصة بوقف انتشار السل والتي أطلقت في عام         

، وتوسيع نطـاق)DOTS( تحت اإلشراف المباشر      للسل  بالمعالجة القصيرة األمد   في ذلك توسيع التغطية   
األيدز والسل المقـاوم لألدويـة المتعـددة،ديدة لتشمل معالجة السل المرتبط بفيروس       االستراتيجيات الج 

نوقد زاد التمويل وزاد التعاو    . والبحث والتطوير من أجل استنباط أدوات تشخيص وأدوية ولقاحات جديدة         
، قدم بالفعـل المرفـق العـالمي٢٠٠٤وفي عام   . في كل من هذه المجاالت، ولكن ليس بالسرعة الكافية        

توسـيع نطـاق المعالجـةول لعالج ما يربو على أربعة ماليين مريض       بلداً   ٥٨ألدوية السل، األدوية إلى     
ضر، التـي تـوفر    احت لجنة الضوء األخ    وقد أت  .)DOTS(  تحت اإلشراف المباشر    للسلّ القصيرة األمد 

الحصول على أدوية الخط الثاني من أجل المعالجة الناجعة للسل المقاوم لألدوية المتعددة، تنفيذ المـشاريع
 تلك المعالجة فيللبدء في توفير   )DOTS(  تحت اإلشراف المباشر    للسلّ المعززة للمعالجة القصيرة األمد   

  .٢٠٠٤ بلداً في عام ٣٥
جيات جديدة للتصدي لوباء السل، ابتداء من إشراك كل المرافق الحكوميةوهناك حاجة إلى وضع استراتي    

التي توفر الرعاية، ثم توسيع النطاق ليشمل إشراك المجتمعات المحليـة والمنظمـات غيـر الحكوميـة
وباإلضافة إلى ذلك، يتعين تذليل العقبات األعم التـي. والممارسين الخاصين في برامج المكافحة الوطنية     

                                                      
 . Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing: WHO Report 2004. Geneva, World Health Organization, 2004انظر  ١
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مثل عدم كفاية التعبئة االجتماعية، وضعف خدمات الرعاية الصحية األولية،( سبيل مكافحة السل     تعترض
  ١).الموارد البشريةأزمة و

وقد قدم الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا منحاً على نطاق لم يسبق له مثيل إلى البلـدان
. الجهات المانحة الثنائيـة الـدعم الـذي يقدمونـه          من أجل مكافحة السل؛ كما زاد البنك الدولي وبعض        

وستواصل منظمة الصحة العالمية وهؤالء الشركاء العمل على نحو وثيق مع البلدان لـضمان االسـتخدام
  .الفعال لهذه الموارد الجديدة

 مـن  ٪٨٥عـالج   حاالت والنجاح في    ال من   ٪٧٠ المكافحة العالمية، أي كشف      غايتيبلوغ جميع البلدان      المرمى المتوخى
 واإلبقاء على هذا اإلنجاز من أجل الحد بنسبة النصف من معدل انتشار السل ومن معدل الوفياتالحاالت

  .٢٠١٥ بحلول عام ذات الصلة به
، وتعزيـز)DOTS( تحت اإلشراف المباشـر       للسلّ التوسع في تنفيذ استراتيجية المعالجة القصيرة األمد        أغراض المنظمة

ة وسائل من بينها االستراتيجيات والسياسات المعنية بمكافحة عدوى السل التي تـصاحبمكافحة السل بعد  
عدوى فيروس األيدز، والسل المقاوم لألدوية المتعددة، وزيادة إشراك المجتمعات المحلية، وجميع مقدمي

 الـدعمخدمات الرعاية الصحية، وإشراك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الشريكة، من خالل زيادة           
 السل؛ وتعزيز الترصد والرصد والتقييم؛ وتشجيع وتيسيرلوقف انتشار القطري، وتعزيز الشراكة العالمية     

  .البحوث الخاصة باستحداث أدوات تشخيص وأدوية ولقاحات جديدة
  اتالمؤشر

  ) DOTS( تحت اإلشراف المباشر  للسّلالتغطية بالمعالجة القصيرة األمد  •
  لعدوى والنجاح في عالجهامعدالت كشف حاالت ا  •
  ومعدالت الوفيات الناجمة عنهمعدالت انتشار السل،   •
مستوى تنفيذ األساليب الجديدة التي تستهدف، على سبيل المثال، مكافحة عدوى السل التي تـصاحب  •

 جميع مقدمي خدمات الرعاية الـصحية      عدوى األيدز، والسل المقاوم لألدوية المتعددة، كما تستهدف       
  تمعات المحلية المجو

  الموارد المالية المتاحة لمكافحة السل  •

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

، بما)DOTS( تحت اإلشراف المباشر      للسلّ وجود خطط منسقة لتوسيع التغطية بالمعالجة القصيرة األمد       
شـراففيروس األيدز وتعزيز المعالجة القصيرة األمد تحـت اإل        / في ذلك التدخالت التي تستهدف السل     

 في البلدان التي تعاني من ثقل عبء مرض السل وفيالمباشر فيما يتعلق بالسل المقاوم لألدوية المتعددة،      
غيرها من البلدان التي ترتفع فيها معدالت انتشاره؛ واستحداث وسائل مبتكرة إلشـراك جميـع مقـدمي

ة من خـالل المرفـق العـالميخدمات الرعاية الصحية والمجتمعات المحلية؛ وتوفير أدوية عالية الجود        
تعزيز الترصد والرصد، بما في ذلـك: االستعمال الرشيد ألدوية الخط الثاني المضادة للسل      و ألدوية السل 

؛ واالضطالع بالدعوة على الصعيد العالمي، وبالتعبئة االجتماعية لزيادة االلتزامما يتعلق بمقاومة األدوية   
  . السللوقف انتشارحشد الموارد من خالل الشراكة العالمية السياسي وإشراك المجتمعات المحلية؛ و

 
  النتائج المتوقعة على نطاق 

  المنظمة
  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

  
تنفيذ خطة عالمية لتوسيع التغطيـة  -١

 تحـت للـسلّ  بالمعالجة القصيرة األمـد   
معدة مـن) DOTS(اإلشراف المباشر   
  .٦اإلنمائي لأللفية رقم أجل بلوغ الهدف 

    
 االثنين والعـشرين التـينسبة البلدان   •

 التـي لـديها خطـطتعاني عبئاً ثقيالً  
طويلة األجل لتحقيق الهدف اإلنمـائي

  ٦لأللفية رقم 
  المعدالت العالمية لكشف الحاالت   •
المعدالت العالميـة للنجـاح فـي  •

  العالج 
لكـل(معدل االنتـشار العـالمي        •

  )مة نس١٠٠ ٠٠٠
لكــل(معــدل الوفيــات العــالمي   •

  ) نسمة١٠٠ ٠٠٠

    
٥/٢٢  

  
  
  
٤٥٪  
٨٢٪  
  
٢٤٠  
  
٢٤  
  

    
١٥/٢٢  

  
  
  
٧٠٪  
٨٥٪  
  

 ≥٢٢٠  
  

 ≥٢٢     

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .WHO/HTM/STB/2004.28الوثيقة انظر    ١
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

تنفيذ الخطط الوطنية الطويلة األجل  -٢
لتوسيع التغطية بالمعالجة القصيرة األمـد

)DOTS(تحت اإلشراف المباشر    للسّل  
ودعم مكافحة السل المستدامة من خـالل
إقامة شـراكات عاملـة علـى الـصعيد

  .الوطني

  
االثنين والعـشرين التـينسبة البلدان    •

ان وغيرها من البلـد    تعاني عبئاً ثقيالً  
المستهدفة التي أقامت شراكات عاملة

  على الصعيد الوطني لمكافحة السل

  
٢٦/٨٧  

  

  
٤٣/٨٧  

الحفاظ على المرفق العالمي ألدوية  -٣
السل ولجنة الـضوء األخـضر، ودعـم
توسيع نطاق الحـصول علـى العـالج

  .والشفاء من المرض

  
 المرضـى الـذينالعدد التراكمي من    •

 الـذييعالجون كل عام بفضل الدعم    
  يقدمه المرفق العالمي ألدوية السل

عدد البلدان التي تتلقى دعماً كافياً من  •
  لجنة الضوء األخضر

  
   ماليين٦

  
  
٣٥  

    
   ماليين١٠

  
  
٥٠  

الحفاظ علـى االلتـزام الـسياسي  -٤
وضمان حشد الموارد الكافية من خـالل

 السل، وتوصيلوقف انتشار تغذية شراكة   
لوقفالعالمية  مفهوم واستراتيجية الخطة    

 . السل واإلبالغ بالتقدم المحرز فيهاانتشار

  
لـديها  البلدان المـستهدفة التـي       نسبة  •

أو خارجيـة/ موارد مالية داخليـة و    
  كافية لسد فجوة التمويل

    
٢٠/٤٥  

  

    
٤٠/٨٧  

الحفاظ على نظم الترصد والتقيـيم  -٥
على كل من الصعيد الوطني واإلقليمـي

 من أجل رصـدوالعالمي وتوسيع نطاقها  
التقدم المحرز نحو بلوغ الغايات المحـددة
وتخصيص الموارد لمكافحة السل، واألثر

  .الناجم عن جهود المكافحة

  
نسبة الدول األعضاء التي تقدم تقارير  •

سنوية دقيقة عن الترصـد والرصـد
والشؤون المالية من أجـل إدراجهـا
ضمن التقرير العالمي الـسنوي عـن

  مكافحة السل
التي تعاني عبئـاً ثقـيالً     سبة البلدان   ن  •

والتي قامت بتقـدير أو قيـاس أثـر
  مكافحة السل على عبء المرض

    
عضواً  دولة ٢٠٠/٢١١

تقدم تقارير عن الرصد؛
 دولة عضواً تقدم١٣٤و

تقـارير عـن الــشؤون
  يةالمال

٥/٢٢  
  

  

    
 دولة عـضواً تقـدم      ٢١١

 ١٥٠تقارير عن الرصد؛ و   
دولة عضواً تقـدم تقـارير      

  ن الشؤون الماليةع
  

١٠/٢٢  
  

  
  
تقديم اإلرشادات المالئمة والـدعم  -٦

المالئم إلى البلدان للتصدي للسل المقـاوم
لألدوية المتعددة، وتحسين اسـتراتيجيات
مكافحة السل في البلدان التي ترتفع فيهـا

  .معدالت انتشار فيروس األيدز

    
نسبة البلدان التي تعاني عبئـاً ثقـيالً  •

ل المقاوم لألدوية المتعـددة،بسبب الس 
والتي لديها برامج معتمدة مـن لجنـة

تعزيـز المعالجـةالضوء األخضر ل  
القصيرة األمد تحت اإلشراف المباشر 

نسبة البلدان التي لديها بيانات محدثـة  •
مستمدة من أنشطة ترصـد مقاومـة

  األدوية
التي تعـاني عبئـاً ثقـيالً   عدد البلدان     •

روس األيـدز،السل وعدوى في  بسبب  
والتي تنفذ أنشطة مشتركة تنطوي على
التعاون بين بـرامج مكافحـة الـسل

  وبرامج مكافحة فيروس األيدز

    
١٥/٦٢  

  
  
  
  
٩٠/٢١١  

  
  
١٥  

    
٢٥/٦٢  

  
  
  
  
١٢٦/٢١١  

  
  
٤٠  

  
تعزيز ودعم عملية تحسين معدالت  -٧

كشف حاالت السل ومعدالت الشفاء منـه
من خالل جهود جميع مقـدمي خـدمات

ية من القطاعين العام والخاص، ومنالرعا
، وتنفيذ المرتكز خالل الخدمات المجتمعية  

خدمات الرعاية التنفسية المتكاملة علـى
  .مستوى الرعاية األولية

    
نسبة البلدان المستهدفة التـي توسـع  •

نطاق رعاية مرضى السل من خـالل
شبكات الرعاية المتنوعـة باسـتخدام

عـامجهود كيانات مـن القطـاعين ال      
  والخاص والتدخالت المجتمعية

تعاني عبئـاً ثقـيالًالتي  البلدان  نسبة    •
والتي نفذت استراتيجيات السـتنهاض

 المجتمعات من أجل الشفاء مـنهمم
  السل ومكافحته

    
٢٠/٨٧  

  
  
  
  
٥/٢٢  

  
  
  

    
٤٠/٨٧  

  
  
  
  
١٥/٢٢  
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

عدد البلدان التي توفر خدمات مرضية  •
في مجال مكافحة السل، وتنفذ خدمات
الرعاية التنفسية المتكاملة على مستوى

  لرعاية األوليةا

٣٢  ٢٢  

  
  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد

 
الميزانية   

  العادية
المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ١٢٣ ٢٣٧  ١١١ ٤١٥  ١١ ٨٢٢  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ١٣٤ ٥٢٦  ١٢٢ ٦٩٠  ١١ ٨٣٦  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٥٠  ٦٨ ١٤٧  ٦٢ ٠٧٢  ٦ ٠٧٥  المستوى القطري
  ٢٩  ٣٨ ٧١٩  ٣٥ ٢٩٥  ٣ ٤٢٤  المستوى اإلقليمي
  ٢١  ٢٧ ٦٦٠  ٢٥ ٣٢٣  ٢ ٣٣٧  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٩١  ٩  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل

  
االت العمل األخرى علـى النحـو        بالنتائج المتوقع تحقيقها في سائر مج      السلكما يدعم مجال عمل     

  .التالي

  بحوث األمراض السارية
الطبية الحيوية واالجتماعيـة واالقتـصادية،      (إيجاد وإتاحة إمكانية النفاذ إلى المعارف األساسية الجديدة بشأن المحددات             •

 .ألمراض المعديةوسائر العوامل الهامة فيما يتعلق بتوقي ومكافحة ا) والنظم الصحية، والسلوكيات ونوع الجنس
استنباط أدوات جديدة ومحسنة، بما فيها األدوية واللقاحات وأدوات التشخيص، من أجـل تـوقي ومكافحـة األمـراض                     •

 .المعدية
استنباط وإجازة طرق التدخل الجديدة والمحسنة الستخدام األدوات القائمة والجديدة على المستوى الـسريري والمـستوى          •

 .السكاني

  ى بفيروسهاأليدز والعدو
تقديم الدعم للبلدان لتعزيز قدرات نُظمها الصحية على االستجابة لمقتضيات مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه وللحـاالت                  •

المرضية المرتبطة به، بما في ذلك توفير الدعم إلعداد سياسة قطاع الصحة وللتخطيط، ودمج التدريب وأداء الخـدمات                  
 بما في ذلك خدمات صحة األمهات واألطفال وتنظيم األسرة والسل وحاالت العدوى             في سائر الخدمات الصحية األخرى،    

 .المنقولة جنسياً والعالج من إدمان المخدرات
ينقطع باألدوية والمواد المتعلقة بفيروس األيدز، بما في ذلك ضمان الجـودة             تقديم الدعم للبلدان لضمان اإلمداد بشكل ال        •

 .دوية واعتماد أدوات التشخيصمن خالل التأهيل المسبق لأل

  األدوية األساسية

 .تقديم اإلرشادات بشأن تمويل إمدادات األدوية األساسية وزيادة توافرها بأسعار معقولة في القطاعين العام والخاص  •
 .التشجيع على إقامة نظم مأمونة وذات كفاءة إلمدادات األدوية، من أجل ضمان استمرار توافر األدوية األساسية  •
 .تعزيز وترويج المعايير والمقاييس والمبادئ التوجيهية العالمية لجودة األدوية ومأمونيتها ونجاعتها  •

  رسم السياسات في مجال الصحة والتنمية

اشتراك المنظمة الكامل في الحوارات العالمية ونشر أفضل الممارسات والعمليات في مجال التنمية، وخاصة فيما يتعلـق                   •
ألنـشطة  التيـار العـام ل    نمائية لأللفية واآلليات األخرى القائمة على شراكات، بهدف إدراج الصحة ضمن            باألهداف اإل 

  .اإلنمائية، وزيادة الموارد وتحسين الفعالية واإلنصاف في آليات تقديم المعونة في قطاع الصحة
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  األيدز والعدوى بفيروسه
  

القضايا والتحديات
  المطروحة

  

 األيدز والعدوى بفيروسه من أكبر التحديات في مجال الـصحة العموميـة علـىةلجائحاليزال التصدي   
 فـي مليون شـخص   ٣٩‚٤، كان هناك    ٢٠٠٤  عام  إذ تشير التقديرات إلى أنه في نهاية       .الصعيد الدولي 

٨٠٠٠٪ منهم في بلدان نامية، وأن نحـو         ٩٥ يتعايشون مع األيدز والعدوى بفيروسه،       جميع أنحاء العالم  
واليزال تأثير األيدز والعدوى بفيروسـه. ا يتوفون يومياً نتيجة العتالالت ذات عالقة باأليدز       شخص كانو 

 قدرة البلدان على مواجهـة المـشاكل المرض على التنمية حاداً، والسيما في قطاع الصحة، حيث يقوض        
ى بفيروسـه،ومن ثم فإن من الممكن، تدخالت على نطاق شامل لمواجهة األيدز والعدو           . الملحة األخرى 

  .إعطاء دفعة قوية للتقدم نحو جميع األهداف اإلنمائية األربعة لأللفية، فيما يتصل بالصحة

٠٠٠، لم تكن سبل الحصول على عالج مضاد للفيروسات القهقرية تتوفر إال لــ               ٢٠٠٣  عام وفي نهاية 
ولـذلك أعلنـت.  في المجال السريري   ٪ من أولئك الذين هم في حاجة إليه       ١٠ شخص، أي أقل من      ٤٠٠

منظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز أن الفجوة بين البلـدان المرتفعـة
الدخل والبلدان المنخفضة الدخل في الحصول على العالج تشكل طارئة صحية عمومية وشرع كل منهما

 ثالثة-والمتوسطة الدخل   البلدان النامية   في تنفيذ خطة لتوفير العالج على األقل لنصف من يحتاجونه في            
خطوة مرحلية نحو بلـوغ الهـدف النهـائي" ٥ قبل   ٣"وكان هدف   . ٢٠٠٥  عام  بنهاية -ماليين شخص 

  .المتمثل في توفير العالج باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية للجميع

رعايـة والعـالج مـن، وضعت أسس قوية للتوسع المتواصل في ال       ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخالل فترة السنتين    
وقد جرى توفير تمويل جديد لالستجابات. األيدز والعدوى بفيروسه ولتسريع جهود الوقاية في الوقت ذاته        

لمرض األيدز والعدوى بفيروسه، بما في ذلك العالج باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية، من جانـب
 فرصاًابتكاريةإذ أتاحت شراكات    . مختلفةمجموعة واسعة من الجهات المانحة ومن خالل وسائل تمويل          

للحكومات والقطاع الخاص للعمل داخل المجتمعات، بما فيها من يتعايشون مع األيدز والعدوى بفيروسه،
  .ولتوسيع نطاق البرامج الشاملة بحيث تغطي المستويات الوطنية

قهقرية في البلدان النامية والبلـدانوارتفع عدد أولئك الذين يتلقون عالجاً باألدوية المضادة للفيروسات ال         
وقد ساهمت منظمات كثيرة في هـذا. ٢٠٠٤ الثاني من عام     ف في النص  ٧٠٠ ٠٠٠المتوسطة الدخل إلى    

 بلداً من البلدان التي تـرزح تحـت٥٠التوسع، مع قيام المنظمة بتعزيز وجودها وأنشطتها في أكثر من           
  .عبء مرضي ثقيل

، ذلك أنـه إذا اسـتمر معـدلأمراً أساسياً  انتقال العدوى بفيروس األيدز      ويعد االلتزام المتواصل بتوقي   
وبالمثل فإن. أولئك المحتاجين سيظل من قبيل السراب     اإلصابات الجديدة بالعدوى في االرتفاع، فإن عالج        

وتشمل األولويات .  الوقاية الناجحة  الذي تقوم عليه جهود   توفير سبل الحصول على العالج يشكل األساس        
 بذل جهود متضافرة للحد من الوصم والتمييز وضمان وصول خدمات الوقاية والرعاية إلى أكثـرالحالية

.السكان تعرضاً للمخاطر، بمن فيهم من يتعاطون المخدرات بالحقن والفقراء في المناطق الريفية والنساء             
دة، ويجب مواءمة البرامجوهناك حاجة ماسة إلى اللقاحات ومبيدات الميكروبات وأدوات التشخيص الجدي         

  .بسرعة في ضوء نتائج البحوث الميدانية مع زيادة هذه البحوث
وتحتاج البلدان إلى دعم تقني مستمر لتخطيط ودمج برامجها الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسه وآليـات

.تكز على القرائن  قديم استجابات تر  ولت) بما في ذلك مقاومة األدوية المضادة للفيروسات القهقرية       (المراقبة  
وتواجه الدول األعضاء تحديات إقامة وإدارة شراكات استراتيجية، وتعزيز عملية شراء األدويـة وأدوات

وحشد األموال واستيعابها، وبناء قدرات الموارد البشرية في قطاع الـصحة، ورصـد وتقيـيمالتشخيص  
عدوى بفيروسه في الـنُظم الـصحيةالتقدم المحرز، وضمان دمج االستجابة لمقتضيات مرض األيدز وال        

  .وإفادتها منهاككل 

مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه مكافحة فعالة والتخفيف من آثاره االجتماعية االقتـصادية مـن خـالل  المرمى المتوخى
 باألدوية المضادة للفيروساتالرعاية فيما يتعلق باأليدز والعدوى بفيروسه والعالج      تسريع الوقاية وإتاحة    

القهقرية لجميع من يحتاجون إليها، واإلسهام بذلك في تحقيق األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة ذات الـصلة
  .بالصحة
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اإلسراع بالتوسع في إتاحة العالج والرعاية مع تسريع الوقاية وتعزيز النُظم الـصحية لجعـل اسـتجابة  أغراض المنظمة
  . بفيروسه أكثر فعالية وشموالًالقطاع الصحي لمقتضيات مكافحة األيدز والعدوى

  
  المؤشرات

عدد البلدان النامية والبلدان ذات الدخل المتوسط التي تنفذ برامج شاملة للوقاية والرعاية فيما يخـص  •
  فيروس األيدز

النسبة المئوية للمصابين الذين بلغت عدوى فيروس األيدز لديهم مرحلة متقدمة ويعـالجون باألدويـة  •
  وسات القهقريةالمضادة للفير

عدد مرافق الرعاية الصحية التي لديها القدرة على إجراء فحوصات تحري فيروس األيـدز وتـوفير  •
االستشارات الخاصة به وتتوافر لها ظروف القيام بذلك إلى جانب توفير الرعاية والعـالج باألدويـة

  المضادة للفيروسات القهقرية
  قدم مجموعة تدابير وقائية أساسيةالنسبة المئوية للمرافق الصحية التي ت  •

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

مواصلة حمل لواء القيادة، والدعوة على الصعيد العالمي إلتاحة الوقاية من األيـدز والعـدوى بفيروسـه
، بما في ذلك العالج باألدوية المضادة للفيروسات القهقريـة، لجميـع مـنورعاية مرضاه والعالج منه   

 مـا هـوودعـم باعتبار ذلك حقاً من حقوق اإلنسان، والسعي إلى إقامة شراكات جديدة            يحتاجون إليها،   
؛مشاركة المجتمعـات المتـأثرة    ، بما في ذلك تشجيع      للجائحةموجود منها، كجزء من االستجابة الشاملة       

ـ               ةوالتخطيط وبناء القدرات لدعم النُظم الصحية من أجل تيسير توسيع نطاق االستجابة لمقتضيات مكافح
األيدز والعدوى بفيروسه؛ وصوغ وتحديث مجموعة عالية الجـودة مـن المبـادئ التوجيهيـة واألدوات
وبرامج التدريب؛ وتقديم الدعم للبلدان لضمان توفير األدوية والمواد المتعلقة باأليدز والعـدوى بفيروسـه

سيع برامج الوقاية والعالج؛على نحو فعال يمكن الركون إليه وبتكلفة ميسورة، وحشد الموارد الالزمة لتو           
مع التوثيق المستمر للدروس المستفادة وأفضل الممارسـات،   في هذا المجال    واالستجابات الجائحةورصد  

   .ونشرها ألغراض تطبيقها
  النتائج المتوقعة على نطاق 

  المنظمة
 المنشودة األهداف  البيانات المرجعية    المؤشرات  

ـ      -١ وطني وكـذلكزيادة االلتزام العالمي وال
الموارد المالية المتاحة للتوسع في عالج األيـدز

 بفيروسه وتسريع تدابير الوقايـة فـيوالعدوى
  .البلدان

النسبة المئوية للزيادة في الموارد الموجهـة  •  
   بفيروسهوالعدوىإلى األيدز 

عدد البلدان التي تتلقى دعماً من المنظمـة  •
للحصول علـى أمـوال لمكافحـة األيـدز

 بفيروسه من الـصندوق العـالميعدوىوال
لمكافحة األيدز والسل والمالريا ومن غيره

  من المصادر

  صفر  
  
٢٦  

  ٢٠٪  
  
٥٠  

تقديم الدعم للبلدان لتوسيع برامج العـالج  -٢
 بفيروسـهوالعدوىوالرعاية فيما يتعلق باأليدز     

بشكل عادل باسـتخدام نهـج لتـأمين الـصحة
ة مـن العـدوىالعمومية مع تسريع تدابير الوقاي    

  .بفيروس األيدز، التي يوفرها النظام الصحي

حققت األهـداف الوطنيـةعدد البلدان التي      •  
للعالج للنساء والرجـال واألطفـال الـذين
يتلقون العالج وفقاً للمبادئ التوجيهية التـي

  وضعتها المنظمة
عدد البلدان التي تقدم مجموعة تدابير وقائية  •

فق الصحية لتسهم٪ من المرا  ٨٠أساسية في   
 من األهـداف اإلنمائيـة٧في بلوغ الهدف    

  لأللفية
عدد البلدان التي تقدم الخـدمات األساسـية  •

للوقاية من انتقـال فيـروس األيـدز مـن
٪ من النـساء٨٠األمهات إلى األطفال لـ     

٦الحوامل، وتسهم بذلك في تحقيق الهدفين       
   من األهداف اإلنمائية لأللفية٧و

  ٥  
  
  
  
  صفر
  
  
  
٥  

  ٢٠  
  
  
  
٢٠  
  
  
  
٢٠  

تقديم الدعم للبلدان لتعزيز قدرات نُظمهـا  -٣
الصحية على االستجابة لمقتضيات مكافحة األيدز

 بفيروسه وللحاالت المرضية المرتبطـةوالعدوى
به، بما في ذلك توفير الدعم إلعداد سياسة قطاع
الصحة وللتخطيط، ودمج التدريب وأداء الخدمات

حية األخرى، بما في ذلكفي سائر الخدمات الص   
خدمات صحة األمهات واألطفال وتنظيم األسـرة
والسل وحاالت العدوى المنقولة جنسياً والعـالج

  .اترمن إدمان المخد

عدد البلدان التي تتلقى دعماً من المنظمـة  •  
إلعداد وتنفيذ خطط واستراتيجيات للقـوى
العاملة الصحية، تتضمن االحتياجات فيمـا

  حة األيدز والعدوى بفيروسهيتعلق بمكاف
/عدد البلدان التي تنفيذ سياسـات متكاملـة         •

  األيدز/  بالسلاإلصاباتمنسقة بشأن 
عدد البلدان التي حققت األهـداف الوطنيـة  •

  للعالج

حسب ما تبين في  
االستقصاءات التي

  ٢٠٠٥تجرى في 
  
٢٠  
  
٢٥  
  
  

   بلداً إضافيا١٥ً  
  
  
  

  ٤٠ إلى ٣٠
  
٥٠  
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   على نطاق النتائج المتوقعة
  المنظمة

 األهداف المنشودة  البيانات المرجعية    المؤشرات  

تقديم الدعم للبلدان لضمان اإلمداد بـشكل  -٤
ينقطع باألدوية والمـواد المتعلقـة بفيـروس ال

األيدز، بما في ذلك ضمان الجودة مـن خـالل
ــاد أدوات ــة واعتم ــسبق لألدوي ــل الم التأهي

  .التشخيص

أصـحابفيهـا   تلقـى   يعدد البلدان التـي       •  
 في القطـاعين العـامالمصلحة الرئيسيون 

والخاص، والمنظمات غير الحكومية تحديثاً
ــصف  ــنوين ــن إدارةس ــات ع  للمعلوم

  التوريدات واإلمدادات االستراتيجية
عدد البلدان المثقلة بعبء المرض التي تلقت  •

دعماً تقنياً هاماً من المنظمة أو من شـركاء
كانـات الحـصول علـىالمنظمة لزيادة إم  

  األدوية األساسية بتكلفة ميسورة

  

  ٤٠  
  
  
  
  
٢٠  

  ١٤٠  
  
  
  
  
٤٠  

ــأثرة  -٥ ــادة مــشاركة المجتمعــات المت زي
والشركاء اآلخرين في توفير اسـتجابات قطـاع
الصحة لمقتضيات مكافحـة األيـدز والعـدوى

  .بفيروسه

عدد الشركاء العاملين مع المنظمـة بغيـة  •  
  لعالج والرعايةتحقيق أهداف الوقاية وا

عدد منظمات المتعايشين مع األيدز والعدوى  •
بفيروسه، التي تدلل علـى معرفـة أوسـع
بقضايا األيدز وعلى قدرة على نقـل تلـك
المعارف وسبل العالج إلى أعضائها، وعلى
الدعوة لتهيئة إمكانات الحصول على العالج

أو على حشد جهـود/ لمن يحتاجون إليه و   
   مساعدة تقدمها المنظمةالمجتمع عن طريق

  ١٥٠  
  
٦٠  

  ٢٠٠  
  
١٠٠  

استخدام مبادئ توجيهية تقييـسية وأدوات  -٦
وبرامج إرشادية أخرى تستند إلى القرائن للوقاية
من األيدز والعدوى بفيروسه وللعالج والرعايـة
تستند إلى نهـج للـصحة العموميـة وتـسترشد

  .بالبحوث الميدانية والتقييم

 تستخدم مبـادئ توجيهيـةعدد البلدان التي    •  
 المراهقينألمراضبشأن اإلدارة المتكاملة    

والشباب للوقايـة مـن األيـدز والعـدوى
  بفيروسه وللعالج والرعاية

عدد البلدان التي لديها برامج بحوث عمليـة  •
  تدعمها المنظمة

  ٢٠  
  
  
  
٤  

  ٦٠  
  
  
  
١٠  

تعزيز نظم اإلبـالغ والترصـد العالميـة  -٧
لتوفير معلومات اسـتراتيجيةالوطنية  وواإلقليمية  

  .أكثر دقة عن الوباء واالستجابة لمقتضياته

عدد البلدان التي تقوم بانتظام بجمع وتحليل  •  
وإبالغ البيانات المتعلقة بالترصد والتغطيـة
والحصائل باسـتخدام منهجيـات المنظمـة

  القياسية
عدد البلدان التي تقدم تقارير عـن ترصـد  •

عـدوى بفيـروسورصد مقاومة أدويـة ال    
األيدز، على أساس المبادئ التوجيهية التـي

  وضعتها المنظمة

  ٥٠  
  
  
  
٥  

  ٧٥  
  
  
  
٤٠  

  
  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد

 
الميزانية   

  العادية
المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٢١٦ ٧٩٨  ١٩٩ ٢٥٢  ١٧ ٥٤٦  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٢٦٠ ٦٥٠  ٢٤٤ ٥٠٢  ١٦ ١٤٨  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ع فيالمجمو

  

  ٦٣  ١٦٣ ٠٤٧  ١٥٧ ٣٩١  ٥ ٦٥٦  المستوى القطري
  ٢٦  ٦٧ ٩٦٧  ٦١ ٩٧٨  ٥ ٩٨٩  المستوى اإلقليمي
  ١١  ٢٩ ٦٣٦  ٢٥ ١٣٣  ٤ ٥٠٣  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٩٤  ٦  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
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عدوى بفيروسه بالنتائج المتوقع تحقيقها في سائر مجـاالت العمـل           كما يدعم مجال عمل األيدز وال     
  .األخرى على النحو التالي

  
  السل

تقديم اإلرشادات المالئمة والدعم المالئم إلى البلدان للتصدي للسل المقاوم لألدوية المتعددة، وتحسين استراتيجيات مكافحة                 •
  .روس األيدزالسل في البلدان التي ترتفع فيها معدالت انتشار في

  التغذية

تقديم الدعم التقني والدعم بالسياسات بهدف تحسين أوضاع التغذية المتأزمة وفي الظـروف االسـتثنائية ويـشمل ذلـك                     •
  .المصابين باأليدز والعدوى بفيروسه

  الصحة اإلنجابية
م وتنفيذ خطط شاملة لزيادة فرص      تقديم الدعم في مجال السياسات والدعم التقني بصورة فعالة إلى البلدان من أجل تصمي               •

الحصول على خدمات عالية الجودة في مجال رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية، وتعزيز إتاحة تلك الخدمات، وتعزيـز                 
 .الموارد البشرية، وبناء القدرات في مجال الرصد والتقييم

  تعزيز مأمونية الحمل
واعد ومعايير لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لألمهات         تقديم الدعم التقني لوضع سياسات واستراتيجيات وق        •

 .والولدان وتحسين نوعيتها واالنتفاع بها
  نوع الجنس والمرأة والصحة

ترجمة القرائن إلى معايير واستراتيجيات إلدراج المساواة بين الجنسين في البرامج والـسياسات التقنيـة فـي القطـاع                     •
 .الصحي

  هقينصحة األطفال والمرا
تقديم الدعم التقني ودعم السياسات من أجل وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والمعايير والمقاييس المحّسنة لحماية                 •

 .المراهقين من األمراض ومن أنماط السلوك والظروف التي تشكل مخاطر على الصحة
  التمنيع واستحداث اللقاحات

شراكات وتعزيز القدرات التطويرية في البلدان النامية من أجل استحداث لقاحات           دعم البحوث وتقديم اإلرشادات، وبناء ال       •
  .ضّد األمراض المعدية المهمة من منظور الصحة العمومية

  األدوية األساسية
الدعوة والدعم ألغراض تنفيذ ورصد السياسات الدوائية على أساس مفهوم األدوية األساسـية، ورصـد تأثيراالتفاقـات                   •

 .على الحصول على األدوية األساسية ذات الجودة، وبناء القدرات في القطاع الصيدالنيالتجارية 
 .تقديم اإلرشادات بشأن تمويل إمدادات األدوية األساسية وزيادة توافرها بأسعار معقولة في القطاعين العام والخاص  •
 .مان استمرار توافر األدوية األساسيةالتشجيع على إقامة نظم مأمونة وذات كفاءة إلمدادات األدوية، من أجل ض  •

  التكنولوجيات الصحية األساسية
تعزيز االستراتيجيات المالئمة وتقديم الدعم لضمان مأمونية الدم وتوافره ومأمونية عملية الحقن وتوقي حاالت العـدوى                  •

  .اية الصحيةفي مراكز الرع" جيم"و" باء"المنقولة بالدم بما فيها فيروس األيدز وااللتهاب الكبدى 
بمـا فـي ذلـك      (تعزيز القدرة التقنية وتحسين جودة ومأمونية وتوافر خدمات التشخيص والخدمات المختبرية المالئمة               •

وتحسين عمليـات زرع    ") جيم"و" باء"الخدمات المختبرية األساسية والفحوص الخاصة بفيروس األيدز وااللتهاب الكبدي          
  .الخاليا واألعضاء
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  ي األمراض غير السارية المزمنة وتدبيرها العالجيترصد وتوق
  

القضايا والتحديات
  المطروحة

  

يعد العبء المتزايد لألمراض غير السارية المزمنة نتيجة من نتائج االتجاهات العالمية الـسائدة، ومنهـا
بيرها السكان والتغيرات السلوكية والفشل في توقي األمراض وتشخيـصها وتـد           وتشيخالتوسع الحضري   

مثل ارتفاع ضغط الدم والتركزات العاليـة(وهناك عوامل اختطار بيولوجية شائعة يمكن توقيها        . العالجي
النظام الغذائي غير الصحي والخمول(مخاطر سلوكية متصلة بها     وهي  ) للكوليسترول الكلي وزيادة الوزن   

 القلبية الوعائية ومرض السرطاناألمراض: هي تتسبب في أربعة اعتالالت رئيسية    ) البدني وتعاطي التبغ  
وتشير التقديرات إلى أن ضـعف البـصر. ٢ومرض االنسداد الرئوي المزمن وداء السكري من النوع         
 مليون نـسمة علـى٢٥٠ مليون نسمة و   ١٨٠وضعف السمع اللذين يمكن توقيهما يصيبان ما يربو على          

ة عن األمراض غير السارية المزمنة، فـيوقد تسببت حاالت الوفاة والمراضة والعجز، الناجم      . الترتيب
 من عـبء المـرض٪٤٧في البلدان النامية، كما تسببت في       ) ٪٧٩( من جميع الوفيات، ومعظمها      ٪٦٠

ودون اتخاذ إجراءات في هذا المضمار يتوقع أن ترتفع تلك األرقام بحلول عـام. ٢٠٠١العالمي في عام    
وهناك تدخالت فعالة متاحة.  عبء المرض العالمي    من ٪٦٠ من جميع الوفيات و    ٪٧٣ لتصل إلى    ٢٠٢٠

لتوقي األمراض غير السارية المزمنة وتدبيرها العالجي ولكنها غير مستخدمة على نطاق واسع أو غيـر
وستتحمل البلدان النامية قسطاً كبيراً من تكاليف التشخيص والتدبير العالجي، ومازال. مستخدمة بإنصاف 

تتم مكافحتها على نحـو كامـل، والتكـاليف اني من األمراض السارية التي ال     الكثير من هذه البلدان يع    
وتتـسبب. اإلجمالية المتوقع أن تتحملها البلدان التي تعاني من عبء المرض المزدوج هذا تكاليف باهظة             

 من مجموع اإلنفاق الطبي، ويدفع المرضى نسبة كبيـرة منهـا٪٧٠االعتالالت المزمنة إجماالً في نحو      
ويقتضي التصدي لهذه التحـديات التزامـاً عالميـاً. شرة، مما يؤدي إلى وقوع اُألسر في براثن الفقر        مبا

  .واستجابات وطنية شاملة تجمع بين الترصد والوقاية والتدبير العالجي

ولكي يكون الترصد فعاالً وموحداً قياسياً البد من جمع البيانات القابلـة للمقارنـة بانتظـام واسـتخدامها
ويدعم النهج المتدرج لمنظمة الصحة العالميـة فـي مجـال. راض تنفيذ السياسات الصحية المالئمة    ألغ

 في إقامة نظم ترصد مستدامة لألمراض، بدعم تقني خارجي،   الترصد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل    
ة بطرق موحـدةغير السارية المزمنة، ويشجع البلدان على جمع المعلومات عن عوامل االختطار الرئيسي           

ومن الضروري القيام بأعمال إضافية بغية. ويجري تطبيق ذلك النهج في أربعة من أقاليم المنظمة        . قياسياً
شمول بلدان أخرى وتجميع هذه المعلومات في قواعد البيانات العالميـة واإلقليميـة ألغـراض التحليـل

ى معلومات تسفر عن تغييرات مفيـدة فـيوثمة تحد يتمثل في ترجمة كل البيانات المجموعة إل        . والنشر
  .السياسات الصحية الوطنية

ويجري إنشاء برامج وطنية في إطار االستراتيجية العالمية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها،
 وهذه البرامج مربوطة بشبكات إقليمية وعالمية تيـسر٢٠٠٠.١مثلما حثت عليه جمعية الصحة في عام        

ويلزم اآلن تنفيذ االسـتراتيجية العالميـة لمنظمـة. درات في البلدان وتتقاسم الخبرات اإلقليمية     تنفيذ المبا 
 التي اعتُمدت مؤخراً، علـى كـل مـن٢الصحة العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة،       

 ويعتمد النجاح في توقي.المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي بدعم من الشبكات اإلقليمية القائمة والجديدة         
األمراض غير السارية المزمنة على أسلوب يتبع طيلة العمر، ويحتاج أيضاً إلى تدخالت مالئمة، ومنهـا
تعزيز الصحة، تبدأ في مرحلتي الطفولة والمراهقة وتستمر طيلة العمر مما يؤدي إلى التمتع بالصحة في

  .مرحلة الشيخوخة

داً بأمراض معينة، وبتدخالت نوعية يتعين تنفيـذها البـد مـن دمـجوفيما يتعلق بتدخالت خاصة تحدي    
والبلدان فـي حاجـة إلـى سياسـات. الخدمات الصحية برامج  الوقاية األولية والثانوية في     استراتيجيات  

وأدوات عملية ووسائل من أجل تكييف نظمها الصحية أو تعزيز قدرتها بحيث تتصدى للعـبء المتزايـد
وثمة تحد في هذا الصدد يتمثل في إقامة شراكات داخل البلدان من أجل. ارية المزمنة لالعتالالت غير الس  

 والتي ستلزم لتنفيذ التدخالت الفعالة الخاصة تحديـداً،تيسير إجراء التغييرات في إيتاء الخدمات الصحية      
  .بأمراض معينة

  .مراض غير السارية المزمنةالحد من عبء الوفيات والمراضة المبكرة والمتصلة باأل  المرمى المتوخى

                                                      
  .١٧-٥٣ج ص ع القرار   ١
  .١٧-٥٧ج ص عالقرار    ٢
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إقامة نظم للترصد؛ والحد من التعرض لعوامل االختطار الرئيسية؛ ومـساعدة الـنظم الـصحية علـى  أغراض المنظمة
  .االستجابة على نحو مالئم للعبء المتزايد لألمراض غير السارية المزمنة

  انالمؤشر
  مي عبء األمراض غير السارية المزمنة على المستوى اإلقلي  •
  عدد سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز والمتصلة بالعمى والصمم اللذين يمكن تجنبهما  •

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

االستجابة الشاملة والمتكاملة والتعاونية من قبل البلدان والمنظمة من خالل ترصد األمراض غير السارية
لخاصة بها، وتوقيها وتدبيرها العالجي؛ وتوافر بيانات شاملةالمزمنة الرئيسية وعوامل االختطار الشائعة ا     

تخص المستوى القُطري بشأن األمراض غير السارية المزمنة وعوامل االختطار الخاصـة بهـا لجميـع
الدول األعضاء من خالل المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة؛ ودعم الدول األعضاء كافة من أجـل دمـج

 قرائن والخاصة بالوقاية والمكافحة المتكاملتين فيما يتعلق باألمراض غير الساريةالمعلومات القائمة على  
المزمنة في السياسات الصحية؛ وإقامة الشبكات في كل أقاليم المنظمة من أجل دعم تنفيذ البرامج القائمـة

ة المزمنـة؛على السياسات الخاصة بالوقاية والمكافحة المتكاملتين فيما يتعلق باألمراض غيـر الـساري            
، وزيادة تطوير األسـاليب النوعيـة تجـاهوتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في الوقاية والتدبير العالجي       

  .تحسين الصحة
  
  
 

  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

تقديم الدعم إلى البلدان الستخدامها  -١
تيجيات خاصـة بتـوقيفي صياغة استرا  

األمراض غير السارية المزمنة وتدبيرها
العالجي على المستوى الوطني، بما فـي
ذلك دمج الوقاية األولية والثانوية في النظم

  .الصحية

      

    

عدد البلدان المستهدفة التي استخدمت  •
المبادئ التوجيهية للمنظمة ألغـراض
توقي األمراض غير السارية المزمنة

عالجي ومكافحتها ضـمنوتدبيرها ال 
  الخدمات الصحية

توافر تحليل لحالة األمـراض غيـر  •
السارية المزمنة وتوقيهـا وتـدبيرها

  العالجي ومكافحتها
  

  صفر
  
  
  
  

التقرير العـالمي عـن
األمراض غير الـسارية

  )٢٠٠٥(المزمنة 
  

٢٠  
  
  
  
  

تقرير المتابعـة الخـاص     
باألمراض غيـر الـسارية     

  )٢٠٠٦(المزمنة 

ــم   -٢ ــدعم لرس ــديم ال ــدعوة وتق ال
طـطوخستراتيجيات متعددة القطاعـات     ا

عمل بشأن النظام الغذائي والنشاطلتعزيز ال
  . البلدان ذات األولوية فيالبدني

 تعتمـد  نسبة البلدان المستهدفة التـي      •  
استراتيجيات وخطط متعددة القطاعات
،بشأن النظام الغذائي والنشاط البـدني     

  ظمةتتفق وتوصيات المن

  ٪١٠    صفر٪  

تعزيز قـدرة البلـدانتقديم الدعم ل    -٣
المستهدفة على القـضاء علـى ضـعف
البصر والسمع الذي يمكن تجنبه باعتباره

  .مشكلة من مشاكل الصحة العمومية

 خططـاً وطنيـةتنفذعدد البلدان التي      •  
للقضاء على ضعف البصر والـسمع
الذي يمكن تجنبه باعتباره مشكلة مـن

ــ ــشاكل ال ــةم ــاًصحة العمومي  وفق
  الستراتيجية المنظمة

  ١٢٠    ٦٠  

توفير إرشادات فعالة ودعم فعـال،  -٤
بهدف تنفيذ اإلطار الذي وضعته المنظمة
لترصد األمراض غير السارية المزمنـة

  .وعوامل االختطار الخاصة بها

عدد البلدان التي تقوم بانتظام بجمـع  •  
وتحليل البيانات بشأن األمراض غيـر

ارية المزمنة وعوامـل االختطـارالس
الخاصة بها وإتاحة النتـائج لراسـمي

  السياسات وفقاً لتوصيات المنظمة

  ١٠  
  

  ٢٥  

 البلدان المنخفـضة والمتوسـطةعدد  •    
الدخل من البلدان التي يتم فيها جمـع
بيانات الترصد األولية والتي تقوم على
نحو منتظم بجمع البيانـات الخاصـة

ير السارية المزمنةبترصد األمراض غ
  وفقاً لتوصيات المنظمة

  ٥    صفر  
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

حسين نوعية البيانـات وتحـسينت  -٥
إتاحتها وقابليتها للمقارنة ونـشرها فيمـا
يتعلق باألمراض غير الـسارية المزمنـة

 بها، الخاصة وعوامل االختطار الرئيسية  
  .والتي يمكن تعديلها

مدى توافر البيانات القابلـة للمقارنـة  •  
عوامـل االختطـار الخاصـةبشأن  

باألمراض غير السارية المزمنة فـي
التقريــر الخــاص بترصــد عوامــل

  االختطار
  

ال توجد بيانـات قابلـة  
للمقارنة متاحـة للـدول

 ١التقريـر   األعضاء في   
عــن ترصــد عوامــل 

  االختطار
  

بيانات قابلة للمقارنة لجميع      
ــع   ــضاء م ــدول األع ال
اإلســـقاطات الخاصـــة 

ر المستقبلية  بمعدالت االنتشا 
الخــاص  ٢التقريــر فــي 

  ترصد عوامل االختطارب
اإلتاحة الشاملة لمعلومات محددة عـن •    

األمراض غيـر الـسارية المزمنـة
وعوامل االختطار الخاصة بهـا فـي

  قواعد البيانات العالمية للمنظمة
  

توافر معلومـات عـن  
يالسكتة وداء السكري ف   

قاعدة البيانات العالميـة
  للمنظمة

تضمين قاعـدة البيانـات       
العالمية معلومات موحـدة    
عن السكتة وداء الـسكري     
واألمراض القلبية الوعائية   
وصــحة الفــم وأمــراض 
الجهاز التنفسي واألمراض   

  الوراثية والعمى والصمم 

  
  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد

 
الميزانية   

  العادية
المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

مئوية النسبة ال
حسب المستوى

  ٣٦ ٦٩٢  ١٤ ١٠٢  ٢٢ ٥٩٠  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٥٦ ١٠٣  ٢٥ ٣٧٥  ٣٠ ٧٢٨  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٤٤  ٢٥ ٠١٩  ٩ ٦٠٨  ١٥ ٤١١  المستوى القطري
  ٢٧  ١٤ ٩٨٢  ٦ ٥٣٢  ٨ ٤٥٠  المستوى اإلقليمي
  ٢٩  ١٦ ١٠٢  ٩ ٢٣٥  ٦ ٨٦٧  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٤٥  ٥٥  ئوية حسب مصدر التمويلالنسبة الم

  
  

كما يدعم مجال عمل ترصد وتوقي األمراض غير السارية المزمنة وتـدبيرها العالجـي بالنتـائج                
  .المتوقع تحقيقها في سائر مجاالت العمل األخرى على النحو التالي

  

  األيدز والعدوى بفيروسه

أخرى تستند إلى القرائن للوقاية من األيدز والعدوى بفيروسه         استخدام مبادئ توجيهية تقييسية وأدوات وبرامج إرشادية          •
  .وللعالج والرعاية تستند إلى نهج للصحة العمومية وتسترشد بالبحوث الميدانية والتقييم

  تعزيز الصحة

  .زيادة اإلرشادات الخاصة بدمج تعزيز الصحة، بما في ذلك التشيخ وصحة الفم، في النظم الصحية  •

  إلدمانالصحة النفسية وا

تقديم الدعم لتحسين قدرات البلدان على وضع استراتيجيات وبرامج وتـدخالت قائمـة علـى القـرائن للوقايـة مـن                       •
  .االضطرابات النفسية والعصبية وتدبيرها العالجي، بما في ذلك السلوكيات االنتحارية

  التبغ

  .العمل الوطنية لمكافحة التبغتقديم الدعم لكي تظهر أحكام االتفاقية اإلطارية في السياسات وخطط   •
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  التغذية

 .تنفيذ معايير النمو الجديدة للمنظمة وتعزيز نُظم ترصد التغذية العالمية واإلقليمية والوطنية  •
تقديم الدعم التقني والدعم بالسياسات لتعزيز النُظم الغذائية الصحية، بما في ذلك تنقيح المبادئ التوجيهية الغذائية المبنيـة                    •

لى األغذية والحد من السمنة ومن انتشار األمراض غير السارية، في سياق التحول التغذوي والعبء المـزدوج مـن                   ع
 .العجز واألمراض المرتبطة بنقص التغذية وفرط التغذية كليهما

ين حالـة   تعزيز األساليب المبتكرة لبرامج تعزيز الغذاء التكميلي واالختياري المهم للصحة العمومية، مـن أجـل تحـس                  •
  .المغذيات الدقيقة لدى السكان

  الصحة والبيئة

تقديم الدعم المناسب إلى البلدان في بناء القدرات من أجل إدارة معلومات صحة البيئة، ومـن أجـل تنفيـذ الـسياسات                        •
  .والتدخالت المتعددة القطاعات والكفيلة بحماية الصحة من التهديدات البيئية الفورية واألطول أمداً

   اإلنجابيةالصحة

تقديم اإلرشادات والدعم على نحو مالئم لتحسين رعاية الصحة اإلنجابية والجنسية في البلدان عن طريق نشر المعايير   •
  .القائمة على القرائن وما يتصل بذلك من سياسات ومن مبادئ توجيهية تقنية وإدارية

  تعزيز مأمونية الحمل

تيجيات وقواعد ومعايير لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لألمهات          تقديم الدعم التقني لوضع سياسات واسترا       •
 .والولدان وتحسين نوعيتها واالنتفاع بها

  نوع الجنس والمرأة والصحة
 والصحة وبشأن التدخالت    )بما فيها العنف  (زيادة المعارف والقرائن بشأن الصالت بين القضايا التي أساسها نوع الجنس              •

 .الناجحة
  األطفال والمراهقينصحة 

تقديم الدعم التقني ودعم السياسات من أجل وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والمعايير والمقاييس المحّسنة لحماية                 •
 .المراهقين من األمراض ومن أنماط السلوك والظروف التي تشكل مخاطر على الصحة

ة التغطية وتكثيف العمل في سبيل تحسين بقاء الولـدان واألطفـال            تقديم اإلرشادات والدعم التقني وإجراء البحوث لزياد        •
  .على قيد الحياة، ونموهم وتطورهم

  األدوية األساسية
  .التشجيع على إقامة نظم مأمونة وذات كفاءة إلمدادات األدوية، من أجل ضمان استمرار توافر األدوية األساسية  •

  سياسات النظم الصحية وإيتاء الخدمات
إلرشادات والدعم التقني بشأن تحسين تنسيق سياسات الصحة العمومية وسياسات الخدمات الصحية على نحو يضع               تقديم ا   •

 .احتياجات السكان في الحسبان
  .تقديم اإلرشادات والدعم التقني المباشر بشأن دمج الخدمات الصحية بفعالية في البرامج الخاصة تحديداً بأمراض معينة  •

  لقرائن وسياسة البحوثالمعلومات الصحية وا
تدعيم وإصالح نظم المعلومات الصحية، لتوفر وتستخدم معلومات جيدة ومناسبة التوقيت من أجل حل المشاكل الصحية                  •

 .المحلية، وخدمة البرامج الصحية المحلية، ورصد المرامي الدولية الرئيسية
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  تعزيز الصحة
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

عظم البلدان تحوالً مجتمعياً غير مسبوق نتيجة الزيادة السكانية والتوسع الحـضري إلـى جانـبتشهد م 
وكثيراً ما تتسارع وتيرة تلك العملية بفعل العولمـة فـي التجـارة. التغيرات البيئية وغيرها  طرأ من    ما

 تلـك التغيـراتوالبد من اتباع أساليب جديدة على ضوء      .  وكذلك حاالت الطوارئ المعقدة    ،واالتصاالت
  .بغية معالجة محددات الصحة ذات الطابع األعم

تـوقي وفي سياق الرعاية الصحية األولية يكتسي تعزيز الصحة أهمية حيوية لتحسين الحصائل في مجال               
األمراض المزمنة والسارية ومكافحتها، وفي بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة، والسيما

 تطبق المنظمة تقنيات تعزيز الـصحة علـى الـنظمالغاياتولتحقيق هذه   . لفقيرة والمهمشة لدى الفئات ا  
الصحية وما يتصل بها من نظم اجتماعية، وعلى مجموعة متنوعة من عوامـل االختطـار واألمـراض

ومن الطرق المبتكرة والفعالة لتحسين الصحة ونوعية الحيـاة. والقضايا الصحية، بما في ذلك صحة الفم      
ولتعزيز. الضطالع بتعزيز الصحة في البيئات التي يعيش فيها الناس ويعملون ويتلقون تعليمهم ويلعبون            ا

الصحة دور حيوي في تدعيم السياسات العمومية الصحية والبيئات الداعمة للصحة، وتعزيـز الظـروف
  .االجتماعية اإليجابية والمهارات الشخصية، وتشجيع أنماط الحياة الصحية

 الالزمة لتخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج المتعددةالتحتيةي معظم األقاليم تدعيم القدرات والبنى       ويلزم ف 
فغالبية البلدان تفتقر إلى السياسات والمـوارد البـشرية أو الماليـة. القطاعات والخاصة بتعزيز الصحة   

ولهذا. دداتها األساسية الضرورية لتعزيز الصحة على نحو مستدام وفعال من أجل التصدي للمخاطر ومح           
السبب توجد حاجة عاجلة إلى زيادة توجيه النظم الصحية نحو تعزيز الصحة، وإلى بناء قدراتها في مجال

توفير إرشادات إلدراج استراتيجيات متكاملة لتعزيز الصحةوذلك، على سبيل المثال، عن طريق       (الصحة  
بتكرة لتأمين التمويل المستدام، والبيانات الدقيقة طرق جديدة وم    واستحداث ،ضمن الخطط الصحية الوطنية   

 التعليم والتدريب، وتوسيع قاعـدة القـرائن الخاصـةوتدعيموالمستوفاة أوالً بأول بشأن تعزيز الصحة،       
  ).بتعزيز الصحة

ومن األمور البالغة األهمية في هذا الصدد أيضاً الدعوة واستنفار المجتمع من أجل السياسات التي تـدعم
والسياسات الفعالة البد أن تكون سياسات متعددة القطاعات، ويجب أن يستند في وضـعها. يز الصحة تعز

ويتعين أن تقوم الحكومات بدور. وتنفيذها إلى طائفة واسعة من الشركاء، بمن فيهم المجتمع المحلي األعم          
 في هذا المضمارأقوى في وضع السياسات العمومية الصحية، ومن الضروري أن تقوم وزارات الصحة           

  .بالدور الرئيسي عن طريق الدعوة إلى وضع هذه السياسات واعتمادها

يطلب وضع تعزيز الصحة على رأس األولويات فـي ١٦-٥٧ ج ص ع    و ١٢-٥١ج ص ع   ينوطبقاً للقرار 
وساندسـفال) ١٩٨٨(وأديليد بأسـتراليا    ) ١٩٨٦(المنظمة، ووفقاً للمؤتمرات العالمية المعقودة في أوتاوا        

البد من تدعيم تعزيز الـصحة فـي كـل) ٢٠٠٠(ومكسيكو سيتي   ) ١٩٩٧(وجاكرتا  ) ١٩٩١(بالسويد  
  .مجاالت العمل من أجل دعم الدول األعضاء بمزيد من الفعالية

، والحد من المخاطر الصحية، وتعزيز أنماط الحياة والبيئات الصحية،اإلنصاف في مجال الصحة   تحسين    المرمى المتوخى
  . لمقتضيات المحددات األساسية للصحةواالستجابة

االعتباراتوضع وتنفيذ سياسات عمومية متعددة القطاعات فيما يتعلق بالصحة، وأساليب متكاملة تراعي               أغراض المنظمة
 والسن وتيسر تمكين المجتمع إلى جانب العمل من أجل تعزيز الصحة والرعاية الذاتيةالخاصة بالجنسين 

  .عمر، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين المعنيينوحماية الصحة طيلة ال

  المؤشرات
  مدى دمج تعزيز الصحة في االستراتيجيات والخدمات الصحية الوطنية، والبيئات المالئمة  •
  مدى استدامة تمويل تدخالت تعزيز الصحة في البلدان  •
  وضع إطار عام الستراتيجية تعزيز الصحة  •

  اليب ــاألس
  جيةاالستراتي

والدعوة وتوفيرالخدمات الصحية التي تدعم تعزيز الصحة والوقاية من المخاطر؛          توفير إرشادات لتطوير    
اإلرشادات إلدراج سياسات واستراتيجيات متكاملة لتعزيز الصحة في الخطط الصحية الوطنية؛ والـدعوة

عدة المعارف الالزمـة لمعالجـةعزيز الصحة؛ وتوسيع قا   لت التمويل المستدام وقاعدة القرائن الالزمة       إلى
  .محددات الصحة ذات الطابع األعم
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

زيادة اإلرشادات الخاصـة بـدمج  -١
، بما في في الخطط الصحيةتعزيز الصحة

 النظم الغذائية الصحية والنشاط البدني     ذلك
  . وصحة الفمشيخالتو

 المدعومة مـن المنظمـة     عدد البلدان   •  
في خططهـا الـصحيةدمجت  أالتي  و

الوقايـة مـن:  لما يلـي   استراتيجيات
السمنة ومكافحتها بين مختلف الفئـات
العمرية، والشيخوخة النشطة، وصحة

  الفم

  ٢٥    ١٩  

تدعيم القدرة على تصريف الشؤون  -٢
جـالوالقوامة والتخطيط والتنفيذ فـي م     

السياسات والبرامج المتعـددة القطاعـات
والخاصة بتعزيز الصحة على المستويين
القطري واإلقليمي، على أساس أسـاليب
تراعي االعتبارات الخاصة بالجنسين من
  .أجل تعزيز الصحة والعافية طيلة العمر

عدد البلدان التي لديها بيانات قطريـة  •  
زدقيقة ومستوفاة أوالً بأول بشأن تعزي     

  الصحة وبشأن عوامل االختطار
عدد البرامج التـي تعطـي درجـات  •

تعزيـز/ جامعية في الصحة العمومية   
الصحة على المـستوى الـوطني أو
مستوى المقاطعة في البلدان المنخفضة
ــدرات ــدخل ذات الق ــطة ال والمتوس

  المعززة

  ٤٨  
  
  
٤٠  
  
  
  
  

  

  ٥٤  
  
  
٤٤  
  
  
  
  

  

إجازة ونشر القرائن الخاصة بفعالية  -٣
استراتيجيات تعزيز الصحة إلـى جانـب
التدخالت الرامية إلى التصدي لألمراض

  .السارية وغير السارية

عدد الدراسات المنشورة في المجالت  •  
المهنية بشأن التدخالت والتي تبـرهن
على فعالية تعزيز الصحة في البلـدان

  المنخفضة والمتوسطة الدخل

  ٥  
  

  ١٠  

رة فـياتباع أساليب جديدة ومبتك     -٤
التمويل المستدام للتدخالت الخاصة بتعزيز
الصحة ولبناء القدرات علـى كـل مـن
المستوى الوطني والمحلـي والمـستوى

  .المجتمعي

عدد مؤسسات تعزيز الصحة القائمـة  •  
في البلدان أو الوسائل األخرى لتمويل

  تعزيز الصحة

  ٩    ٦  

إقامة شراكات عالمية لتقديم الـدعم  -٥
في مجـال تنفيـذ توصـياتإلى البلدان   

 الـصحةيزالمؤتمر العالمي السادس لتعز   
١١ إلـى    ٧المزمع عقده في بانكوك من      (

، وميثاق بـانكوك)٢٠٠٥أغسطس  / آب
 .لتعزيز الصحة وهو من حصائل المؤتمر

عدد البلدان التي أظهـرت صـورها  •  
  النموذجية قدرة على تعزيز الصحة

ـ    • ةوضع اإلطار العام الستراتيجية فعال
لتعزيز الصحة مـن أجـل التـصدي
لعوامل االختطار وما يرتبط بها مـن

  محددات

  ١٠  
  
  صفر

  ١٢٠  
  
١  

زيــادة قــدرات وزارات الــصحة  -٦
والتعليم والقطاعات األخرى على تخطيط
وتنفيذ وتقييم البرامج القائمة على البيئات
من أجل الحد من المخـاطر ذات الـصلة
ضباألســباب الرئيــسية للوفــاة والمــر

  .والعجز

عدد البلدان التي نفذت المسح العالمي  •  
لصحة الطلبة في المدارس، أو الدراسة
االستقصائية للسلوكيات الصحية بـين

  تالميذ المدارس
عدد البلدان التي أثبتت فعالية تـدريب  •

المعلمين على الوقاية مـن فيـروس
العوز المناعي البشري وعلى الصحة

  طنيالمدرسية على المستوى الو
عدد شبكات المدن الصحية اإلقليميـة  •

  العاملة

  ٤٦  
  
  
  
١٦  
  
  
  
٣  

  ٦٤  
  
  
  
٢٤  
  
  
  
٤  
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد
 

الميزانية   
  العادية

المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٤٦ ٩٨٧  ٣٢ ٢٥٥  ١٤ ٧٣٢  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  أ٥٢ ١٤٦  ٣٧ ٥٦٩  ١٤ ٥٧٧  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٣٦  ١٨ ٧٠٥  ٩ ٤٩٧  ٩ ٢٠٨  المستوى القطري
  ٢٠  ١٠ ٣٠٢  ٦ ٠٥٩  ٤ ٢٤٣  المستوى اإلقليمي
  ٤٤  ٢٣ ١٣٩  ٢٢ ٠١٣  ١ ١٢٦  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٧٢  ٢٨  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل

  .وبي دوالر أمريكي لمركز ك١٢ ٠٠٠ بما في ذلك مبلغ أ  
  

  
كما يدعم مجال عمل تعزيز الصحة بالنتائج المتوقع تحقيقها في سائر مجاالت العمل األخرى علـى                

  .النحو التالي
  

  التبغ
 .تقديم الدعم لكي تظهر أحكام االتفاقية اإلطارية في السياسات وخطط العمل الوطنية لمكافحة التبغ  •
دعماً لمكافحة التبغ في مجاالت الصحة واالقتصاد والتـشريع والبيئـة           تقديم الدعم لتعزيز القدرة على الترصد والبحوث          •

 .والسلوك
الدعوة إلى تقديم الدعم وتقديمه إلذكاء الوعي العام بأخطار التبغ من خالل تغطية إعالمية قوية ومعلومات شاملة علـى                     •

 .اإلنترنت وألنشطة دوائر صناعة التبغ
  .جال مكافحة التبغ عن طريق الدعوةزيادة التعاون المتعدد القطاعات في م  •

  التغذية
تقديم الدعم التقني والدعم بالسياسات لتعزيز النُظم الغذائية الصحية، بما في ذلك تنقيح المبادئ التوجيهية الغذائية المبنيـة                    •

دوج مـن   على األغذية والحد من السمنة ومن انتشار األمراض غير السارية، في سياق التحول التغذوي والعبء المـز                
  .العجز واألمراض المرتبطة بنقص التغذية وفرط التغذية كليهما

  الصحة والبيئة
وضع إرشادات معيارية خاصة بالممارسات الجيدة وقائمة على قرائن، أو تحديثها وتعزيزها، من شأنها أن تقدم الـدعم                    •

عات كافة، وفي المجـاالت الرئيـسية لـصحة    بفعالية إلى البلدان في تقدير اآلثار الصحية وفي اتخاذ القرارات في القطا        
البيئة، بما في ذلك المياه واإلصحاح والعادات الصحية ونوعية الهواء واألخطار التي في أماكن العمل والسالمة الكيميائية                 

 .والحماية من اإلشعاع، والتغير البيئي
وخصوصاً األطفال والعمال والفقراء    (ر شديد   معالجة شواغل الصحة البيئية التي تهم المجموعات السكانية المعرضة لخط           •

بواسطة المبادرات المتخذة على كل من المستوى العالمي واإلقليمي والقُطري والتي تنفذ من خـالل               ) من سكان الحضر  
  .الشراكات والتحالفات وشبكات مراكز االمتياز المتسمة بالفعالية

  الصحة اإلنجابية

  .بلدان لتحسين الصحة اإلنجابية والجنسية عن طريق أعمال فردية وأسرية ومجتمعيةتقديم الدعم التقني الكافي إلى ال  •

  تعزيز مأمونية الحمل

تقديم الدعم التقني لوضع سياسات واستراتيجيات وقواعد ومعايير لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لألمهات                 •
  .والولدان وتحسين نوعيتها واالنتفاع بها
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  نس والمرأة والصحةنوع الج

زيادة المعارف والقرائن بشأن الصالت بين القضايا التي أساسها نوع الجنس بما فيها العنف والصحة وبشأن التـدخالت                •
 .الناجحة

ترجمة القرائن إلى معايير واستراتيجيات إلدراج المساواة بين الجنسين في البرامج والـسياسات التقنيـة فـي القطـاع                   •
 .الصحي
  طفال والمراهقينصحة األ

تقديم الدعم التقني ودعم السياسات من أجل وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والمعايير والمقاييس المحّسنة لحماية                 •
  .المراهقين من األمراض ومن أنماط السلوك والظروف التي تشكل مخاطر على الصحة
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  إلدمانالصحة النفسية وا
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

من المتوقع أن ترتفع النسبة التي تسهم بها االضطرابات النفسية والعصبية واالضطرابات المتعلقة بتعاطي
ويتـسبب. ٢٠٢٠٪ في عام    ١٦,٤ إلى   ٢٠٠٠٪ في عام    ١٢,٣من  في عبء المرض العالمي     المخدرات  

 مليون نسمة من االكتئاب في وقت١٥٠يعاني أكثر من    و. ٪ من هذا العبء   ٤استهالك الكحول وحده في     
 ماليين شخص يتعاطون١٠وهناك نحو   . ما من حياتهم، ويقدم على االنتحار مليون نسمة تقريباً كل عام          

٪ مـن جميـع١٢٪ و ٤المخدرات عن طريق الحقن في مختلف أنحاء العالم، وتنتقل نسبة تتراوح بـين              
وسيغدو تأثير االضطرابات النفسية. عاطي المخدرات عن طريق الحقن    حاالت اإلصابة باأليدز من خالل ت     

والعصبية واالضطرابات المتعلقة بتعاطي المخدرات شديداً بصورة خاصة في البلدان النامية، ويعود ذلك
أساساً إلى الزيادة المتوقعة في عدد األفراد الذين يبلغون السن التي يتهددهم فيها خطـر اإلصـابة بهـذه

ومعظم المتضررين هم من الفئات السريعة التأثر، مثل من يعيشون في فقر مطلق أو مـن. راباتاالضط
 وهناك حاجة.يعيشون في فقر نسبي، ومن يتعايشون مع أمراض مزمنة، ومن يتعرضون لحاالت طوارئ            

ضـونمتزايدة إلى تعزيز القدرات القطرية على االستجابة لالحتياجات النفـسية االجتماعيـة لمـن يتعر              
  .لمخاطر الطوارئ المعقدة

 بتنفيـذ،بدعم من المنظمـة     إلى الدول األعضاء أن تقوم،     ٥ق١١٥م ت وقد طلب المجلس التنفيذي بقراره      
 ونتيجة لقرارات أخرى.استراتيجيات للحد من اآلثار السلبية الصحية واالجتماعية للتعاطي الضار للكحول         

مات اآلن أكثر إدراكـاً لمـا لالضـطرابات النفـسيةأصبحت الحكو اعتمدت بشأن دعم الصحة النفسية      
والعصبية واالضطرابات المتعلقة بتعاطي المخدرات من أثر سلبي على األسـر والمجتمعـات المحليـة

فعلى النطاق العالمي التـزال.  ومع ذلك، يلزم أن تمنح الحكومات أولوية أعلى للصحة النفسية          ١.واألفراد
حتياجات وتنفيذ العالجـات العاليـة المـردود والمتاحـة لمعظـم تلـكهناك فجوة كبيرة قائمة بين اال     

ومن شأن تضييق هذه الفجوة، وتحسين معدالت عالج هذه االضطرابات أن يحّدا من عبء. االضطرابات
.المرض والعجز ويقلال تكاليف الرعاية الصحية، ويزيدا في الوقت نفسه اإلنتاجية االقتصادية واالجتماعية            

حاالت االكتئاب بمقدار النصف، ومنع وقوع ربع محاوالت االنتحار، وذلك علـى سـبيلويمكن خفض   
ومن الضروري، لسد هذه الفجوة وضع سياسات وتشريعات مبتكرة. المثال، إذا تم توفير الرعاية المناسبة     

الصحةومن العناصر الرئيسية لهذه السياسات تعزيز       . في مجال الصحة النفسية ودمجها في النظم الصحية       
النفسية، والوقاية من االضطرابات النفسية ودمج التدخالت العالية المردود في التيار العام للرعاية الصحية

  .األولية، وإشراك المجتمعات المحلية في هذه الجهود

عزيـزالحد من العبء المرتبط باالضطرابات النفسية والعصبية واالضطرابات المتعلقـة باإلدمـان، وت              المرمى المتوخى
  .الصحة النفسية في جميع أنحاء العالم

ضمان أخذ الصحة النفسية وعواقب اإلدمان في الحسبان بشكل كامل لدى بحث قضايا الصحة والتنميـة،  أغراض المنظمة
ووضع وتنفيذ استجابات عالية المردود لمقتضيات عبء االضطرابات النفسية والعصبية واالضـطرابات

  .يز الصحة النفسيةالمتعلقة باإلدمان، وتعز
  اتالمؤشر

نسبة البلدان التي دعمت السياسات والخدمات الرامية إلى الحد مـن عـبء االضـطرابات النفـسية  •
  والعصبية واالضطرابات المتعلقة باإلدمان، وإلى تعزيز الصحة النفسية 

نفسية والعـصبيةنسبة البلدان التي اتخذت تدابير محددة لحماية حقوق من يعانون من االضطرابات ال              •
  واالضطرابات المرتبطة باإلدمان

عالية المـردود لتعزيـز الـصحةونسبة البلدان التي نفذت استراتيجيات للتدخل قائمة على القرائن            •
النفسية، وللوقاية من االضطرابات النفسية والعصبية واالضطرابات المتعلقـة باإلدمـان، وتـدبيرها

  العالجي

                                                      
  .١٠-٥٥ج ص ع و٨ق١٠٩م ت  القراران  ١
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  اليب ــاألس
  االستراتيجية

نشر المعلومات الخاصة بأبعاد االضطرابات النفسية والعصبية، واالضطرابات المتعلقة باإلدمان وعبئهـا
ومحدداتها، والخدمات العالية المردود للوقاية من هذه االضطرابات وعالجها؛ وتقديم الدعم إلى البلدان من

 للوقاية من االضطرابات النفسية والعصبيةأجل وضع وتنفيذ سياسات وتشريعات وخدمات متسقة وشاملة       
واالضطرابات المتعلقة باإلدمان وعالجها، ولمكافحة التمييز والتعدي على حقوق من يعانون مـن هـذه
االضطرابات، وتنمية الموارد البشرية الالزمة للصحة النفسية، بما في ذلك القدرات البحثية، مع التركيـز

  .على البلدان النامية
  

 ج المتوقعة على نطاق النتائ
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

تقــديم الــدعم إلــى البلــدان ذات  -١
األولوية والبلدان التـي تواجـه حـاالت
طارئة معقدة، من أجل تـدعيم قـدراتها
المؤسسية على وضع وتنفيـذ سياسـات

  .وخطط بشأن الصحة النفسية واإلدمان

 التي تتلقـى الـدعم مـنعدد البلدان   •  
المنظمة والتـي وضـعت سياسـات

بما(وخططاً في مجال الصحة النفسية      
في ذلك ما يتعلق بالكحول والعقـاقير

وذات أهداف يمكـن) غير المشروعة 
  تحقيقها

  ٦٩    ٤٥  

عدد البلدان المستهدفة التي تلقت دعم  •    
المنظمة لمعالجـة عواقـب حـاالت

  الطوارئ على الصحة النفسية

  ٣٠    ١٨  

تقديم الدعم لبناء القدرات في البلدان  -٢
من أجل تطـوير التـشريعات الخاصـة
بالصحة النفسية، وحمايـة حقـوق مـن
يعانون من االضطرابات النفسية والعصبية
ومن االضطرابات المتعلقـة باإلدمـان،

  .والحد من الوصم والتمييز

عدد البلدان التي تتلقـى الـدعم مـن  •  
راجعت أو حدثت فعلياًالمنظمة والتي   

النفـسيةالتشريعات الخاصة بالصحة    
أو استهلت مشاريع لرصـد مـدى /و

  مراعاة حقوق اإلنسان

  ٥٢    ٣٤  

تعزيز ودعم الخدمات والقـدرات  -٣
البحثية ونظم المعلومات الخاصة بالصحة

  .النفسية واإلدمان داخل الدول األعضاء

عدد البلدان التي تم فيهـا رصـد أداء  •  
 وخدمات الصحة النفسية ضـمننظم

  اإلطار المرجعي للمنظمة

  ٣٩    ٢٢  

عدد قواعد البيانات العالمية التي تـم  •    
تنقيحها وتحديثها على أساس مدخالت
من البلدان وبيانات مصنفة حسب نوع

  الجنس

  ٩    ٤  

تقديم الدعم لتحسين قدرات البلدان  -٤
ــرامج ــتراتيجيات وب ــى وضــع اس عل

ى القرائن للوقاية مـنوتدخالت قائمة عل  
االضطرابات النفسية والعصبية وتدبيرها
العالجي، بمـا فـي ذلـك الـسلوكيات

  .االنتحارية

النسبة المئوية للمـصابين بالـصرع  •  
  والذين لم يعالجوا، في بلدان مختارة 

عدد البلدان التي تتلقـى الـدعم مـن  •
المنظمة والتي طورت تدخالت فعالـة

خاصة بالجنسينتراعي االعتبارات ال  
/للوقاية من أنماط السلوك االنتحاري و 
أو التــدبير العالجــي لالضــطرابات

  النفسية والعصبية

  ٨٠٪  
  
٢٧  

  ٦٠٪  
  
٥١  

تقديم اإلرشادات والدعم إلى البلدان  -٥
من أجل وضـع اسـتراتيجيات وبـرامج
وتدخالت قائمة على القرائن للوقاية مـن

يرهااالضطرابات المتعلقة باإلدمان، وتدب   
العالجي، والحد من العواقـب الـصحية
واالجتماعية الضارة المترتبة على تعاطي

. التأثيرالنفسانيةالكحول وغيره من المواد 

عدد البلدان التي تتلقـى الـدعم مـن  •  
المنظمــة والتــي دربــت مــوظفين،
ووضعت برامج مالئمة للوقايـة مـن
ــان ــة باإلدم ــطرابات المتعلق االض

 ودمجـت هـذهوتدبيرها العالجـي،  
  البرامج في الرعاية الصحية األولية

  ٣١    ١٨  

عدد البلدان التي تتلقـى الـدعم مـن  •    
المنظمة والتي حسنت نطـاق تغطيـة
ونوعية العالج مـن االعتمـاد علـى
المخدرات الموجه نحو الوقايـة مـن
فيروس األيدز، ورعاية من يتعـاطون

  المخدرات عن طريق الحقن

  ٢١    ٦  
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  )الف الدوالرات األمريكيةبآ (الموارد
 

الميزانية   
  العادية

المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٢٣ ٥٢٢  ٩ ٥٩١  ١٣ ٩٣١  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٢٩ ٧٦٤  ١٦ ٩٩٢  ١٢ ٧٧٢  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٤٦  ١٣ ٦٩٦  ٨ ٧٥٨  ٤ ٩٣٨  المستوى القطري
  ٢٩  ٨ ٦٥٩  ٥ ٠٠٨  ٣ ٦٥١  قليميالمستوى اإل

  ٢٥  ٧ ٤٠٩  ٣ ٢٢٦  ٤ ١٨٣  مستوى المقر الرئيسي
  مستوى التخصيص

      ٥٧  ٤٣  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
 

  
كما يدعم مجال عمل الصحة النفسية واإلدمان بالنتائج المتوقع تحقيقها في سائر مجـاالت العمـل                

  .األخرى على النحو التالي
 

  األيدز والعدوى بفيروسه

خدام مبادئ توجيهية تقييسية وأدوات وبرامج إرشادية أخرى تستند إلى القرائن للوقاية من األيدز والعدوى بفيروسـه                 است  •
  .وللعالج والرعاية تستند إلى نهج للصحة العمومية وتسترشد بالبحوث الميدانية والتقييم

  ترصد وتوقي األمراض غير السارية المزمنة وتدبيرها العالجي

م إلى البلدان الستخدامها في صياغة استراتيجيات خاصة بتوقي األمراض غير الـسارية المزمنـة وتـدبيرها                 تقديم الدع   •
  .العالجي على المستوى الوطني، بما في ذلك دمج الوقاية األولية والثانوية في النظم الصحية

  التغذية

 .ية واإلقليمية والوطنيةتنفيذ معايير النمو الجديدة للمنظمة وتعزيز نُظم ترصد التغذية العالم  •
تعزيز األساليب المبتكرة لبرامج تعزيز الغذاء التكميلي واالختياري المهم للصحة العمومية، مـن أجـل تحـسين حالـة                     •

 .المغذيات الدقيقة لدى السكان
  العنف واإلصابات وحاالت العجز

 نظم المعلومات المتعلقة بمحـددات العنـف وأسـبابه          تقديم الدعم المالئم إلى البلدان ذات األولوية العالية في مجال تنفيذ            •
  .ونتائجه الرئيسية، وكذلك اإلصابات غير المتعمدة وحاالت العجز

  صحة األطفال والمراهقين

تقديم الدعم التقني ودعم السياسات من أجل وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والمعايير والمقاييس المحّسنة لحماية                 •
  .ألمراض ومن أنماط السلوك والظروف التي تشكل مخاطر على الصحةالمراهقين من ا

  المعلومات الصحية والقرائن وسياسة البحوث

تدعيم وإصالح نظم المعلومات الصحية، لتوفر وتستخدم معلومات جيدة ومناسبة التوقيت من أجل حل المشاكل الـصحية        •
  .الدولية الرئيسيةالمحلية، وخدمة البرامج الصحية المحلية، ورصد المرامي 
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  التبغ
  

القضايا والتحديات
  المطروحة

  

ويظل التبغ ثاني األسباب الرئيسية     .  مليون نسمة، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد       ١٣٠٠يتعاطى التبغ حالياً    
 مآلهم أن يقتلهم التبغ في نهاية المطاف، ومعظـم          ونصف من يتعاطون التبغ هذه األيام     . للوفاة في العالم  

 األسر والبلدان المنخفضة الدخل، بسبب      من الفقر   تمكنكذلك في   التبغ  ويسهم  . هؤالء في البلدان النامية   
  .إنفاق المال على التبغ ال على الطعام والتعليم والرعاية الصحية

عيها إلى الوصول إلى أسواق جديدة فـي        ومع العولمة أخذت دوائر صناعة التبغ تواصل التوسع في س         
 انتشار تعاطي التبغ اعتمـدت جمعيـة الـصحة أول           لما ترتب على ذلك من    واستجابة  . البلدان النامية 

، أال وهي اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية       تضعها المنظمة وتفاوضت بشأنها عدة أطراف     معاهدة  
. ٢٠٠٥فبرايـر   /  شـباط  ٢٧في   وبدأ نفاذ المعاهدة     ٢٠٠٣.١مايو  /  في أيار   وذلك بشأن مكافحة التبغ،  

، بتقديم الدعم التقني إلى الـدول األعـضاء،          اإلطارية وتقوم المنظمة، بصفتها األمانة المؤقتة لالتفاقية     
  .في غضون عام من بدء نفاذ المعاهدةوسوف تعقد أول دورة لمؤتمر األطراف 

قليلـة هـي    ف. افحة التبغ على الصعيد العـالمي      هاماً لمك  ويظل بناء القدرات البشرية والمؤسسية تحدياً     
. البلدان التي لديها بنى تحتية تمكنها من تنفيذ التدابير الشاملة الالزمة للحد من تعاطي التبغ بشكل كبير                

ومع . والتزال بلدان كثيرة حذرة من اآلثار المحتملة لتدابير مكافحة التبغ بالنسبة إلى اقتصاداتها الوطنية             
ذات مردودية يمكن أن تخفض معدالت استهالك التبغ بصورة هائلـة           و فثمة تدخالت كثيرة ممكنة      هذا

 هـي التوصـية     ٢٠٠٧-٢٠٠٦وستكون مهمة المنظمة الكبرى في الفتـرة        . االقتصادب تضردون أن   
ية بالسياسات وتعزيز التدخالت ووضع وتنفيذ نهج متنوعة لبناء القدرات في البلدان األطراف في االتفاق             

اإلطارية، والبلدان التي وقعت على المعاهدة وإن لم تصدق عليها بعد، والبلدان التي لم توقع عليها حتى                 
وسيحصل كثير من البلدان المنخفضة الدخل وأقل البلدان نمواً على الدعم الالزم لتخطيط وتنفيـذ               . اآلن

  .مكافحة التبغ، في شكل منح ابتدائية

التي تواصل استغالل   وجهة األنشطة التي تقوم بها دوائر صناعة التبغ،         وكذلك ستعمل المنظمة على موا    
  أيـضاً وسيقتضي األمـر . نفوذها الكبير في تقويض سياسات وبرامج مكافحة التبغ في كثير من البلدان         

 غيـر    بدرجـة  حتـى اآلن   التبغ، حيث إن منتجات التبغ تتمتع        منتجاتإيالء مزيد من االهتمام لتنظيم      
  .حرية في اللوائح التي تطبق على المنتجات االستهالكية األخرى من المسبوقة

 ذات  وسيكون التنسيق ضرورياً أيضاً لضمان إدراج مكافحة التبغ في مجاالت العمل التقنيـة األخـرى              
ألطفال والمراهقين، وتعزيز الصحة، وترصد األمراض غير السارية المزمنـة          ، كالسل وصحة ا   الصلة

 وأخيراً، فإن المنظمة ستواصل إبقاء القضايا المتعلقة بتعـاطي التبـغ            . العالجي والوقاية منها وتدبيرها  
عمل مع المنظمات المحلية والوطنية والدولية غير الحكومية ومع منظمـات           بالتحت نظر العامة، وذلك     

وستظل . حمالت إذكاء الوعي وحمالت اليوم العالمي لالمتناع عن التدخين        وبرعاية  المهنيين الصحيين،   
ألنشطة فرقة العمل المخصصة والمشتركة بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة والمعنية بمكافحة التبـغ،              

  .أهميتها في التصدي للجوانب المتعددة القطاعات في مكافحة التبغ

وقد أوجدت العملية الخاصة باالتفاقية اإلطارية حركة دينامية تفضي إلى زيادة الطلبات المقدمـة مـن                
عضاء، وخصوصاً البلدان النامية، للحصول على الدعم التقني من أجل تخطيط وتنفيذ ورصـد              الدول األ 

  .أنشطة مكافحة التبغ على الصعيد القطري

حماية أجيال الحاضر والمستقبل من العواقب المدمرة، الصحية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية، التي              المرمى المتوخى
  .لتعرض لدخانهتترتب على استهالك التبغ وا

 لمكافحة التبغ، وتقديم    فعالةالحد باستمرار وبقدر كبير من تعاطي التبغ والتعرض لدخانه، باتخاذ تدابير              أغراض المنظمة
  .الدعم إلى الدول األعضاء في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  انالمؤشر
  اقية اإلطاريةعدد البلدان األطراف في االتف  •
   اإلطارية تراعي أحكام االتفاقية لمكافحة التبغعدد البلدان التي لديها سياسات وخطط فعالة  •

                                                      
  .١-٥٦ج ص ع القرار   ١
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  اليب ــاألس
  االستراتيجية

 وتنفذها؛ وتوفير خدمات األمانـة       اإلطارية تعظيم عدد الدول األعضاء التي تصبح أطرافاً في االتفاقية        
ي البلدان بأنشطة دوائر صناعة التبغ علـى الـصعيدين الـوطني            ؛ والحفاظ على وع    اإلطارية لالتفاقية

والدولي؛ وإبراز الصالت بين تعاطي التبغ والفقر؛ وتقديم الدعم للبحوث المتعلقة بالتدخالت االقتصادية             
والتشجيع على تغيير السلوك من أجل مكافحة التبغ؛ والتعاون مع منظمات المهنيين الصحيين؛ وتعزيز              

لمكافحة التبغ تراعي الفروق بين الجنسين، عن طريق بناء القدرات          قوية  على تنفيذ تدابير    قدرة البلدان   
 واإلقالع عن تعاطي التبغ     والتوعية الصحية الوطنية في مجاالت الترصد والبحوث والتشريع واالقتصاد        

اب والمجتمعات  والدعوة وتنظيم منتجات التبغ ونظم الرصد والتقييم، والتسليم باالحتياجات الخاصة للشب          
  .المحلية األصلية وأفرادها

  
 النتائج المتوقعة على نطاق 

  المنظمة
  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

علىوتوفير الدعم للتصديق    الدعوة    -١
أوإقرارها   وأقبولها  االتفاقية اإلطارية أو    

  .تأكيدها رسمياً أو االنضمام إليها

ء األطـراف فـيعدد الدول األعضا    •  
  االتفاقية اإلطارية

  ٧٠    ٤٠  

ـ تقديم الدعم لكـي       -٢  أحكـامىتراع
 الوطنيـة في السياسات  االتفاقية اإلطارية 

الخاصة بمكافحة التبغ وفي خطط العمـل
  .المتصلة بها

عدد البلدان التي اعتمدت تشريعات، أو  •  
ما يعادل التشريعات، فيما يتعلق بواحد

والمـواد المواضـع على األقل مـن     
التـدخين فـي مرافـقحظر  : التالية

الرعاية الصحية والمرافق التعليميـة،
وحظر اإلعالن المباشر عن منتجـات

، الوطنيـة  اإلعـالم التبغ في وسـائل     
 منتجـاتعلـى والتحذيرات الصحية   

التبغ التي تفي بالمعايير المحددة فـي
 وإدراج االمتنـاع،االتفاقية اإلطارية 

مج الوطنيـةعن التدخين فـي البـرا     
  للرعاية الصحية

ــدروسعــدد قــصص النجــاح  •  وال
،التبـغ  في مجال مكافحـة      المستفادة

  التي تنشرها المنظمة وتوزعهاو

  ٤٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣٥  

  ٨٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٥٠  

تقديم الدعم لتعزيز القـدرة علـى  -٣
الترصد والبحوث دعماً لمكافحة التبغ في
مجاالت الصحة واالقتـصاد والتـشريع

  .يئة والسلوكوالب

عدد البلدان التي أنجزت االستقـصاء  •  
، مرتين"الشباب والتبغ "العالمي بشأن   

  على األقل 
عدد البلدان التي يغطيها نظام معلومات  •

  عالمي بشأن مكافحة التبغ
عدد دراسات البحـوث االقتـصادية  •

والمستندة إلى تدخالت، والتي تدعمها
  المنظمة

  ٤٠  
  
  
٦٠  
  
١٢  

  ٨٠  
  
  
١٢٠  
  
٢٠  

تقديم الدعم إلذكاء الوعيوالدعوة    -٤
العام بأخطار التبغ مـن خـالل تغطيـة

معلومات شاملة علىنشر  إعالمية قوية و  
  .أنشطة دوائر صناعة التبغب و،اإلنترنت

عدد البلدان التي تحتفل باليوم العالمي  •  
  لالمتناع عن التدخين

متوسط عدد زيارات موقع اإلنترنـت  •
  في الشهر

لبحوث الخاصةلالنتائج المنشورة   عدد    •
بكل بلد على حدة بشأن أنشطة دوائـر

  صناعة التبغ

  ٦٠  
  
٤٠٠ ٠٠٠  

  
٢٠  

  ٨٠  
  
٥٠٠ ٠٠٠  

  
٢٥  

 منتجـاتبتنظـيم تحسين المعرفة     -٥
   إلرشاد عمليات رسم السياساتالتبغ

عدد التوصيات التي ينـشرها فريـق  •  
الدراسة التابع للمنظمة والمعني بتنظيم

  بغمنتجات الت

  ١٠    ٨  

زيادة التعاون المتعدد القطاعات في  -٦
  . عن طريق الدعوةمجال مكافحة التبغ

عدد المشاريع الجديدة المستهلة تحـت  •  
ــل المخصــصة ــة العم ــة فرق مظل
والمشتركة بين الوكاالت التابعة لألمم

  المتحدة والمعنية بمكافحة التبغ
ــة  • ــشبكة العالميـ ــضوية الـ عـ

)GLOBALink( العالم نطاق على  

  ٩  
  
  
  
٤ ٥٠٠  

  ١٢  
  
  

  
٥ ٥٠٠  
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد
 

الميزانية   
  العادية

المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل 

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٢٠ ١٦٠  ١٠ ٥٧٦  ٩ ٥٨٤  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٢٩ ١٩٣  ١٥ ٣٣٧  ١٣ ٨٥٦  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٤٣  ١٢ ٧٧٨  ٧ ٠٩٠  ٥ ٦٨٨  توى القطريالمس
  ٣٢  ٩ ٢٠٤  ٤ ٥١٤  ٤ ٦٩٠  المستوى اإلقليمي
  ٢٥  ٧ ٢١١  ٣ ٧٣٣  ٣ ٤٧٨  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٥٣  ٤٧  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل

  
كما يدعم مجال عمل التبغ بالنتائج المتوقع تحقيقها في سائر مجاالت العمل األخرى علـى النحـو                 

 .التالي
 

  ترصد وتوقي األمراض غير السارية المزمنة وتدبيرها العالجي

توفير إرشادات فعالة ودعم فعال، بهدف تنفيذ اإلطار الذي وضعته المنظمة لترصد األمراض غير الـسارية المزمنـة                    •
 .وعوامل االختطار الخاصة بها

 يتعلق باألمراض غير السارية المزمنة وعوامـل        تحسين نوعية البيانات وتحسين إتاحتها وقابليتها للمقارنة ونشرها فيما          •
 .االختطار الرئيسية الخاصة بها، والتي يمكن تعديلها

  تعزيز الصحة

تدعيم القدرة على تصريف الشؤون والقوامة والتخطيط والتنفيذ في مجال الـسياسات والبـرامج المتعـددة القطاعـات                    •
يمي، على أساس أساليب تراعي االعتبارات الخاصة بالجنـسين   والخاصة بتعزيز الصحة على المستويين القطري واإلقل      

 .من أجل تعزيز الصحة والعافية طيلة العمر
زيادة قدرات وزارات الصحة والتعليم والقطاعات األخرى على تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج القائمة على البيئات مـن                   •

  . والمرض والعجزأجل الحد من المخاطر ذات الصلة باألسباب الرئيسية للوفاة

  الصحة النفسية واإلدمان

تقديم اإلرشادات والدعم إلى البلدان من أجل وضع استراتيجيات وبرامج وتدخالت قائمة على القـرائن للوقايـة مـن                     •
االضطرابات المتعلقة باإلدمان، وتدبيرها العالجي، والحد من العواقب الصحية واالجتماعية الـضارة المترتبـة علـى                

  . التأثيرالنفسانيةحول وغيره من المواد تعاطي الك

  الصحة والبيئة

وضع إرشادات معيارية خاصة بالممارسات الجيدة وقائمة على قرائن، أو تحديثها وتعزيزها، من شأنها أن تقدم الـدعم                    •
ئيـسية لـصحة    بفعالية إلى البلدان في تقدير اآلثار الصحية وفي اتخاذ القرارات في القطاعات كافة، وفي المجاالت الر               

البيئة، بما في ذلك المياه واإلصحاح والعادات الصحية ونوعية الهواء واألخطار التي فـي أمـاكن العمـل والـسالمة                    
  .الكيميائية والحماية من اإلشعاع، والتغير البيئي

  الصحة اإلنجابية

  .ق أعمال فردية وأسرية ومجتمعيةتقديم الدعم التقني الكافي إلى البلدان لتحسين الصحة اإلنجابية والجنسية عن طري  •

  نوع الجنس والمرأة والصحة

 والـصحة وبـشأن     )بما فيهـا العنـف    (زيادة المعارف والقرائن بشأن الصالت بين القضايا التي أساسها نوع الجنس              •
 .التدخالت الناجحة

لسياسات التقنيـة فـي القطـاع       ترجمة القرائن إلى معايير واستراتيجيات إلدراج المساواة بين الجنسين في البرامج وا             •
  .الصحي
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  صحة األطفال والمراهقين

تقديم الدعم التقني ودعم السياسات من أجل وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والمعايير والمقاييس المحّسنة لحماية                 •
  .المراهقين من األمراض ومن أنماط السلوك والظروف التي تشكل مخاطر على الصحة

   في مجال الصحة والتنميةرسم السياسات

تعزيز قدرة البلدان على ضمان قيام خطط وميزانيات التنمية الوطنية وورقات استراتيجية الحد مـن الفقـر وبـرامج                     •
واآلليـات المـشتركة بـين      ) بما فيها النهج المتبعة على مستوى القطـاع       (إصالحات القطاع العام والبرامج القطاعية      

ثمارات في الصحة وتحسين الحصائل الصحية، بما في ذلك بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفيـة              القطاعات بدعم زيادة االست   
 .ذات الصلة بالصحة، والتركيز على تأثير أية تدابير مقترحة في الفقراء والضعفاء والمهمشين

ة، وخاصة فيما يتعلق    اشتراك المنظمة الكامل في الحوارات العالمية ونشر أفضل الممارسات والعمليات في مجال التنمي              •
ألنـشطة  التيار العـام ل   باألهداف اإلنمائية لأللفية واآلليات األخرى القائمة على شراكات، بهدف إدراج الصحة ضمن             
  .اإلنمائية، وزيادة الموارد وتحسين الفعالية واإلنصاف في آليات تقديم المعونة في قطاع الصحة
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  التغذية
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

ويهـدد انعـدام األمـن. يرتبط الجوع وسوء التغذية ارتباطاً وثيقاً باعتالل الصحة والفقر ونقص التنمية          
وأصبح التحرر من الجوع وسوء التغذية حقاً من حقوق اإلنسان األساسية، كما.  مليون نسمة  ٨٠٠الغذائي  

  .مية البشرية والوطنيةأصبح تخفيف حدتهما شرطاً أساسياً للتن

غير أن عـوز التغذيـة. ولقد شهد العقد المنصرم نجاحاً ملحوظاً في تخفيف عبء سوء التغذية في العالم            
اليزال يتسبب في عدد كبير من الوفيات وحاالت المراضة، وخاصة بين الحوامل وصغار األطفال، على

٪٦٠وترتبط نـسبة    . ضي الوزن عند الميالد    مليون طفل منخف   ٢١ويولد في كل عام قرابة      . نطاق العالم 
 ماليين حالة في كل عام بين األطفال دون الخامسة من العمر فـي١٠,٩كاملة من الوفيات البالغ عددها      

 مليون طفل قبل سن الدراسة من سـوء١٦١البلدان النامية بنقص الوزن الناجم عن سوء التغذية، ويعاني          
العالم بعوز الفيتامينات والمعادن، ومن ثم يتعرضون للعدوى والعيوبويتأثر ثلث سكان    . التغذية المزمن 

وفي البلدان التي تواجه حاالت طوارئ يؤثر سوء التغذية في. الخلقية ونقص النمو البدني النفسي الذهني     
والماليـين األربعـون الـذين.  مليون نسمة، ويعد واحداً من األسباب الرئيسية للوفاة والعجز         ٤٠قرابة  
ايشون مع األيدز والعدوى بفيروسه معرضون لمخاطر متزايدة من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية،يتع

  .والسيما في البيئات الفقيرة مما يزيد من تفاقم حالتهم

وفي الوقت نفسه، تشهد البلدان الصناعية وتلك التي تشهد تحوالً سريعاً إلى الصناعة حدوث زيادة الوزن
. نتيجة النظم الغذائية غير الصحية وأنماط الحياة المنطوية على الخمول البـدني            اق واسع على نط والبدانة  

ويتأثر أكثر من نصف سكان.  مليون طفل أوزانهم زائدة    ٢٠ مليون بالغ و   ١٠٠٠وتشير التقديرات إلى أن     
ا يزيد معـدالتالعالم بشكل أو بآخر من أشكال األمراض المزمنة المتصلة بالنظام الغذائي وبالتغذية، مم            

الوفيات وفقدان سنوات العمر المقضية مع التمتع بالصحة، وذلك بسبب األمراض القلبية الوعائيـة، وداء
  . وبعض أنواع مرض السرطان٢السكري من النوع 

ويواجه عدد من البلدان العبء المزدوج من التخمة ونقص التغذية بين السكان، مما يزيد العـبء الواقـع
  . حية ويقلل األداء االقتصادي ويؤثر على التنمية االجتماعية واالقتصاديةعلى النظم الص

ودور المنظمة األساسي في مواجهة هذه التحديات، والذي يسهم بالتالي في بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية
يـزذات الصلة بالصحة، هو تعزيز قدرة الدول األعضاء على تحديد وتقليل كل أشكال سوء التغذية وتعز               

وفي ذلك الصدد فإن للمنظمة قوة فريدة من خالل عملهـا فـي. التغذية الصحية والنظام الغذائي الصحي    
مجال وضع المعايير والمواصفات على المستوى العالمي، ورسم االستراتيجيات لمواجهة سوء التغذيـة،

  .مية والقطريةومن خالل عالقاتها الوثيقة بالسلطات الصحية الوطنية عن طريق مكاتبها اإلقلي

تعزيز النُظم الغذائية الصحية وتحسين حالة البشر الصحية طوال أعمارهم، وخاصة منهم الضعفاء، بمـا  المرمى المتوخى
  .يسهم في بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية

هم النساء واألطفـال،تعزيز النُظم الغذائية الصحية وتوفير التغذية المثلى للبشر طوال حياتهم والسيما من             أغراض المنظمة
  عن طريق تنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج الوطنية

  انالمؤشر
  عدد البلدان التي لديها سياسات وبرامج لمكافحة سوء التغذية  •
  عدد البلدان التي أحرزت تقدماً نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة  •

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

اءات القائمة على القرائن للتصدي لجميع أشكال سوء التغذية طوال العمـر، وتعزيـز الـسياساتاإلجر
والبرامج الوطنية الخاصة بالتغذية عن طريق وضع المعـايير والمواصـفات؛ وتقـديم الـدعم التقنـي

 الـصعيدواإلرشادات إلى البلدان؛ وتعزيز النظم الوطنية للترصد في مجال التغذية؛ وتشجيع الدعوة على            
العمومي وحشد سلطات الصحة العمومية؛ والتعاون مع مؤسسات منظومة األمم المتحدة وهيئات القطاعين

  .العام والخاص والمجتمع المدني
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

ظمةتنفيذ معايير النمو الجديدة للمن      -١
وتعزيز نُظم ترصـد التغذيـة العالميـة

  .واإلقليمية والوطنية

عدد البلدان التي شرعت فـي تنفيـذ  •  
معايير النمو الجديدة الـصادرة عـن

  المنظمة
عدد البلدان المشمولة في قاعدة بيانات  •

التغذية المتكاملة العالميـة وتتـضمن
صورتها التغذويـة الـشاملة أشـكال

  التغذية الرئيسية

  رصف  
  
  
٧٩  

  ٢٠  
  
  
٩٩  

 الـسياساتدمجتعزيز تطوير أو      -٢
وخطط األغذية والتغذية المتكاملة الوطنية
من أجل تلبية احتياجات البـشر طـوال

  .حياتهم ومعالجة مسألة التحول التغذوي

التي تتلقـى دعمـاً مـنعدد البلدان     •  
أو/ المنظمة وقد نقحت أو استكملت و     

استحدثت سياسات وخططـاً للتغذيـة     
  المتكاملة

  ٥  
  

  ١٥  
  

ــدعم  -٣ ــي وال ــدعم التقن ــديم ال تق
بالسياسات من أجل تنفيـذ اسـتراتيجيات
متكاملة لتحـسين صـحة األم والطفـل
وتغذيتهما، ويشمل ذلك مواجهة حـاالت
سوء التغذية الشديد وتعزيز نمو األجنـة
وضمان النمو المالئم للطفل، والرضـاعة
الطبيعيـة المثلــى وممارسـات التغذيــة

  .التكميلية

تـستخدم أو تكيـفعدد البلدان التي      •  
المبادئ التوجيهيـة للمنظمـة بـشأن
التدبير العالجي لحاالت سوء التغذيـة

  الشديد
عدد المبادئ التوجيهيـة والتوصـيات  •

المكتملة المتعلقة باألسلوب المتكامـل
والمتعدد القطاعات لنمو األجنة علـى

  النحو األمثل
٣فذت ما ال يقل عن عدد البلدان التي ن  •

من اإلجراءات عالية األولوية المحددة
في االستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن
تغذية الرضع وصغار األطفال، مـن
أجل توفير الحماية والدعم والتعزيـز

  عند االقتضاء

  ٣٠  
  
  
  

  صفر
  
  
  
٣٠  

  ٤٠  
  
  
  
١  
  
  
  
٦٠  

ــدعم  -٤ ــي وال ــدعم التقن ــديم ال تق
الغذائية الصحية،بالسياسات لتعزيز النُظم    

بما في ذلك تنقـيح المبـادئ التوجيهيـة
الغذائية المبنية على األغذية والحـد مـن
السمنة ومـن انتـشار األمـراض غيـر
السارية، في سـياق التحـول التغـذوي
والعبء المزدوج من العجز واألمـراض
المرتبطة بنقص التغذية وفـرط التغذيـة

  .كليهما

م المنظمـةالتي تتلقى دع  عدد البلدان     •  
ــيح أو اســتكمال و أو/ وقامــت بتنق

استحداث مبادئ توجيهية بشأن الـنظم
  الغذائية القائمة على الغذاء

عدد البلدان التي تتلقى دعم المنظمـة  •
ونفذت أنشطة لتعزيز النظم الغذائيـة
الصحية مع التشديد على زيادة تنـاول

  الفواكه والخضراوات
راتإصـدا عدد المبادئ التوجيهية من       •

المنظمة التي تتـوافر عـن مكافحـة
السمنة مع التشديد على الـسمنة فـي

  مرحلة الطفولة

  صفر  
  
  
  
  صفر
  
  
  
  صفر

  ٥  
  
  
  
١٠  
  
  
  
٢  

المبتكرة لبـرامجتعزيز األساليب     -٥
تعزيز الغذاء التكميلي واالختياري المهـم
للصحة العمومية، من أجل تحسين حالـة

  .المغذيات الدقيقة لدى السكان

لديها برامج وطنيـة البلدان التي    عدد  •  
عن مكافحة نقص المغـذيات الدقيقـة

  حسب تقديرات المنظمة
عدد البلـدان التـي نفـذت المبـادئ  •

التوجيهية للمنظمة عن المغذيات الدقيقة

  ٤  
  
  
٥  

  ٦  
  
  
١٠  
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

ــدعم  -٦ ــي وال ــدعم التقن ــديم ال تق
بالسياسات بهدف تحسين أوضاع التغذيـة
المتأزمة وفي الظروف االستثنائية ويشمل
  .ذلك المصابين باأليدز والعدوى بفيروسه

عدد البلدان التي تتلقى دعم المنظمـة  •  
وأعدت ونفذت خطـط عمـل بـشأن

  التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه
يهيـة للمنظمـةعدد المبـادئ التوج     •

المستكملة أو المنقحة، المتاحة بـشأن
إجراءات التغذية في حاالت الطوارئ

  وبعد الخروج من األزمات 

  ٣  
  
  
٤  

  ٣٥  
  
  
٦  

  
  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد

 
الميزانية   

  العادية
المساهمات 
  الطوعية

  مجمل
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٢٠ ٠٤٨  ١٠ ٨٣٩  ٩ ٢٠٩  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٢٤ ٠٩٨  ١٤ ٦٦٧  ٩ ٤٣١  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٣٧  ٨ ٩٩٠  ٥ ٦٤٨  ٣ ٣٤٢  المستوى القطري
  ٣٤  ٨ ١٩٣  ٤ ٩٥٩  ٣ ٢٣٤  المستوى اإلقليمي
  ٢٩  ٦ ٩١٥  ٤ ٠٦٠  ٢ ٨٥٥  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٦١  ٣٩  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل

 
التغذية بالنتائج المتوقع تحقيقها في سائر مجاالت العمل األخرى على النحـو            عمل  ل  كما يدعم مجا  

 .التالي
 

 توقي األمراض السارية ومكافحتها

تعزيز القدرات الوطنية على إحراز تقدم كبير في المكافحة المكثفة أو االستئصال ألمراض المناطق المدارية المتوطنـة                   •
 .المستهدفة

ة والسياسات واالستراتيجيات التي وضعت للوقاية مـن األمـراض المداريـة المتوطنـة ومكافحتهـا                المبادئ التوجيهي   •
 .واستئصالها بطريقة متكاملة، بما في ذلك التدبير العالجي للحاالت والترصد

  ترصد وتوقي األمراض غير السارية المزمنة وتدبيرها العالجي

 القطاعات وخطط لتعزيز العمل بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني فـي            الدعوة وتقديم الدعم لرسم استراتيجيات متعددة       •
  .البلدان ذات األولوية

  تعزيز الصحة

زيادة اإلرشادات الخاصة بدمج تعزيز الصحة في الخطط الصحية، بما في ذلك النظم الغذائية الصحية والنـشاط البـدني           •
 .والتشيخ وصحة الفم

بفعالية استراتيجيات تعزيز الصحة إلى جانب التدخالت الرامية إلى التـصدي لألمـراض             إجازة ونشر القرائن الخاصة       •
  .السارية وغير السارية

  الصحة والبيئة

وضع إرشادات معيارية خاصة بالممارسات الجيدة وقائمة على قرائن، أو تحديثها وتعزيزها، من شأنها أن تقدم الـدعم                    •
الصحية وفي اتخاذ القرارات في القطاعات كافة، وفي المجـاالت الرئيـسية لـصحة          بفعالية إلى البلدان في تقدير اآلثار       

البيئة، بما في ذلك المياه واإلصحاح والعادات الصحية ونوعية الهواء واألخطار التي في أماكن العمل والسالمة الكيميائية                 
  .والحماية من اإلشعاع، والتغير البيئي
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  السالمة الغذائية

ة واإلرشادات العلمية في الوقت المناسب إلى البلدان النامية من أجل زيادة قدراتها على تقـدير المخـاطر،   تقديم المشور   •
 .وتمكينها من المشاركة بنشاط في التقدير الدولي للمخاطر

ها، واإلبالغ بشكل   تقديم الدعم المالئم إلى البلدان ذات األولوية العالية من أجل تحسين التعليم المتعلق بالسالمة الغذائية في                 •
  .فعال عن المخاطر، وإدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص

  الصحة اإلنجابية

  .تقديم الدعم التقني الكافي إلى البلدان لتحسين الصحة اإلنجابية والجنسية عن طريق أعمال فردية وأسرية ومجتمعية  •

  تعزيز مأمونية الحمل

واستراتيجيات وقواعد ومعايير لتحسين الوصول إلـى خـدمات الرعايـة الـصحية             تقديم الدعم التقني لوضع سياسات        •
  .لألمهات والولدان وتحسين نوعيتها واالنتفاع بها

  صحة األطفال والمراهقين

تقديم اإلرشادات والدعم التقني وإجراء البحوث لزيادة التغطية وتكثيف العمل في سبيل تحسين بقاء الولـدان واألطفـال                    •
 .لحياة، ونموهم وتطورهمعلى قيد ا

االستراتيجيات والجهود الدولية والوطنية الرامية إلى تحقيق األهداف المتفق عليها عالميـاً لتحـسين صـحة األطفـال                    •
 .والمراهقين

  التمنيع واستحداث اللقاحات

د منها استفادة كاملة وتـسريع      إتاحة كّل الفرص الممكنة لالستفادة من اللقاحات الحالية والجديدة واللقاحات التي ال يستفا              •
الجهود المبذولة في البلدان والمناطق بهدف مكافحة األمراض وذلك بتقديم الدعم التقني والسياسي الذي يسهم بفعالية في                 

  .بناء القدرات بدءاً من مستوى المنطقة فصاعداً

  رسم السياسات في مجال الصحة والتنمية

طط وميزانيات التنمية الوطنية وورقات استراتيجية الحـد مـن الفقـر وبـرامج            تعزيز قدرة البلدان على ضمان قيام خ        •
واآلليـات المـشتركة بـين    ) بما فيها النهج المتبعة على مـستوى القطـاع  (إصالحات القطاع العام والبرامج القطاعية     

اف اإلنمائية لأللفيـة    القطاعات بدعم زيادة االستثمارات في الصحة وتحسين الحصائل الصحية، بما في ذلك بلوغ األهد             
 .ذات الصلة بالصحة، والتركيز على تأثير أية تدابير مقترحة في الفقراء والضعفاء والمهمشين

اشتراك المنظمة الكامل في الحوارات العالمية ونشر أفضل الممارسات والعمليات في مجال التنمية، وخاصة فيما يتعلق                  •
ألنـشطة  التيـار العـام ل    رى القائمة على شراكات، بهدف إدراج الصحة ضمن         باألهداف اإلنمائية لأللفية واآلليات األخ    

  .اإلنمائية، وزيادة الموارد وتحسين الفعالية واإلنصاف في آليات تقديم المعونة في قطاع الصحة
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  الصحة والبيئة
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

العالمي أم كانت في إطار المحيط المحلـي، مـن المحـدداتتعد الظروف البيئية، سواء أتأثرت بالتغير       
وفي المجتمعات النامية تؤدي األشـكال الحديثـة مـن. الرئيسية المباشرة وغير المباشرة لصحة اإلنسان     

التلوث الحضري والصناعي والزراعي الكيميائي إلى تفاقم عبء المرض الناجم عن المخاطر الـصحية
 في كسر الحلقة المفرغـةن يتمثال ان كبير يانومازال هناك تحد  . جتمع المحلي التقليدية داخل األسرة والم   

التي تربط بين الفقر وتدهور البيئة واعتالل الصحة، وفي معالجة التباينات المستمرة المتعلقة بنوع الجنس
  .االجتماعي والتنمية االقتصادية

تخدمين في الطهو والتدفئة يتسببان فـي وفـاةوتشير التقديرات إلى أن وقود الكتلة األحيائية والفحم المس        
ومازالت ميـاه.  منهم ٪٦٠ مليون نسمة سنوياً، ويشكل األطفال دون سن الخامسة نحو           ١,٦يربو على    ما

 مليون نسمة إلـى٢٤٠٠ مليون نسمة، في حين يفتقر       ١١٠٠الشرب المأمونة والكافية بعيدة عن متناول       
توافر المياه وتردي نوعيتها، بسبب الزيـادة الـسكانية واسـتغاللوتؤدي قلة   . مرافق اإلصحاح المالئمة  

أمـا التوسـع.  مليون حالة وفاة سنوياً، ويحدث معظمها بين الفقراء واألطفال         ٣,٤الموارد الطبيعية، إلى    
مازالت توجد في كثير من األقاليم مشكلة انعدام أشـكال: الحضري العشوائي فيلحق الضرر بصحة البيئة     

  . الخطرةومخلفات البلدياتنظيفة والمياه المأمونة واإلصحاح، والتخلص من نفايات الطاقة ال
.أما األمراض واإلصابات المهنية، التي يندر اإلبالغ عنها، فتتسبب فيما يربو على مليون حالة وفاة سنوياً               

سـيما مبيـداتوتؤدي زيادة استخدام المواد الكيميائية، فضالً عن سوء إدارتها وسوء التخلص منها، وال            
  .الهوام في البلدان النامية، إلى عبء كبير من اإلصابات واعتالل الصحة والوفيات

وتشمل آثار ذلك. ويتسبب تغير المناخ وارتفاع مستويات األشعة فوق البنفسجية في ازدياد عبء المرض           
ت الحـرارة أوزيادة األخطار الصحية، من زيادة كثافة وعدد الظواهر الجوية المتطرفـة مثـل موجـا              

ويقتضي التصدي لإلطـالق. الفيضانات أو نوبات الجفاف إلى تغير أنماط األمراض التي تحملها النواقل          
العرضي أو المتعمد للعوامل البيولوجية والكيميائية أو المواد المشعة التي تضر بالصحة وجود نظم فعالة

وكثيراً ما تتعطل الخـدمات. ة أو الحد منها   للوقاية والترصد واالستجابة من أجل احتواء الحصائل الضار       
  .الصحية ومرافق اإلصحاح األساسية ويلحق بها الدمار نتيجة نشوب النزاعات أو وقوع كوارث بيئية

والبد من إجـراء. وثمة عقبات سياسية وتشريعية ومؤسسية عديدة تعترض سبيل تحسين الظروف البيئية          
 من أثر على الصحة العمومية، وتقدير التكلفة التي تتحملها النظمتقييم سليم لما لمختلف خيارات السياسات     

وال تتوافر بعد في كثير من البلدان الموارد. الصحية نتيجة األمراض الناجمة عن حاالت التعرض البيئي       
البشرية ذات التخصص المناسب في تقدير المخاطر وإدارتها، وال تتوافر فيها أيضاً مشاركة الجمهور في

ومن ثم فكثيراً ما ال تكون السلطات الصحية الوطنية والمحلية قادرة علـى التعـاون مـع. لعملياتهذه ا 
  .القطاعات االجتماعية االقتصادية األخرى حيث يلزم اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الصحة

لتنميـة، الذي اعتمد في مؤتمر األمم المتحدة المعنـي بالبيئـة وا           ٢١ويوفر كل من جدول أعمال القرن       
ـ        ) ١٩٩٢دي جانيرو، البرازيل،     ريو(  للتنميـة المـستدامةةوالخطة التنفيذيـة لمـؤتمر القمـة العالمي
، جنباً إلى جنب مع األهداف اإلنمائية لأللفية ومبادرات إقليمية مثل)٢٠٠٢جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا،    (

 وستستمر منظمـة.لي الالزم للعمل  سلسلة المؤتمرات الوزارية بشأن البيئة والصحة، إطار السياسات الدو        
الصحة العالمية، لدى تقديمها الدعم الالزم إلى الدول األعضاء من أجل اإلسراع بعملية بلوغ هذه األهداف
اإلقليمية والدولية ذات الصلة بالصحة والبيئة، في العمل مع األطـراف المـشتركة والهيئـات الوطنيـة

 مثل منظمة العمـل الدوليـة،صة التابعة لمنظومة األمم المتحدة    واإلقليمية، وكذلك مع الوكاالت المتخص    
ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة واليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، مـن أجـل معالجـة

  .القضايا الصحية الرئيسية ذات الصلة بالبيئة

، تتمتع بالحماية من األخطار البيولوجية والكيميائيـةإيجاد بيئات بشرية مأمونة ومستدامة ومعززة للصحة      المرمى المتوخى
  .والفيزيائية، وتكون مؤّمنة ضد اآلثار المترتبة على التهديدات البيئية العالمية والمحلية

ضمان دمج األبعاد الصحية بفعالية في السياسات واإلجراءات الوطنية المعنية بالبيئة والصحة، بمـا فـي  أغراض المنظمة
القانونية والتنظيمية التي تحكم إدارة البيئة البشرية، وفي السياسات اإلقليمية والعالميـة التـيذلك األطر   

  .تؤثر على الصحة والبيئة

  رالمؤش
مستوى االلتزام بحماية صحة البيئة الذي يعكسه كل من اإلعالنات الخاصة بالسياسات وبرامج التنمية  •

  ليعلى كل من المستوى الوطني واإلقليمي والدو
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  اليب ــاألس
  االستراتيجية

المساهمة في الحد من العبء الناجم عن معدالت الوفيات وحاالت العجز المفرطة عن طريق تقليل عوامل
االختطار المحدقة بالصحة البشرية وتنجم عن أسباب بيئية؛ والقيام عن طريق قطـاع الـصحة بتعزيـز

طاعات االجتماعيـة االقتـصادية األخـرى؛ وتنـسيقالتدخالت الرامية إلى حماية الصحة في البيئة والق       
البيئـات"اإلجراءات المتخذة في البرامج داخل المنظمة استناداً إلى استراتيجيات ثبتت جدواها، مثل نهج              

  ".الصحية
   

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات    النتائج المتوقعة على نطاق المنظمة

 خاصـةوضع إرشادات معياريـة     -١
بالممارسات الجيدة وقائمة على قرائن، أو
تحديثها وتعزيزها، من شـأنها أن تقـدم
الدعم بفعالية إلى البلدان في تقدير اآلثـار
الصحية وفـي اتخـاذ القـرارات فـي
القطاعات كافة، وفي المجاالت الرئيـسية
لصحة البيئـة، بمـا فـي ذلـك الميـاه
واإلصحاح والعادات الـصحية ونوعيـة

ء واألخطار التي في أماكن العمـلالهوا
والسالمة الكيميائية والحماية من اإلشعاع،

  .والتغير البيئي

عدد البلـدان التـي تتبـع إرشـادات  •  
والتي اضطلعت بأنشطة فـيالمنظمة  
 وإدارة عوامل االختطـار تقدير مجال

  الرئيسية المتصلة بالبيئة
عدد البلدان التي تتلقـى دعمـاً مـن  •

ي وضعت تـشريعات أوالمنظمة والت 
معايير أو مبـادئ توجيهيـة تتعلـق

  بالصحة البيئية

  ١٨  
  
  
  
٢٨  

  ٣٥  
  
  
  
٤٠  

تقديم الدعم المناسب إلى البلدان في  -٢
بناء القدرات من أجـل إدارة معلومـات
صحة البيئة، ومن أجل تنفيـذ الـسياسات
والتدخالت المتعددة القطاعـات والكفيلـة

بيئيـةبحماية الصحة مـن التهديـدات ال      
  .الفورية واألطول أمداً

عمل عـنعدد البلدان التي تنفذ خطط     •  
   بدعم من المنظمةالصحة والبيئة

عدد البلدان التي تتلقـى دعمـاً مـن  •
المنظمة والتي قامت بتعزيز قـدرات
القطاع الصحي من أجـل التـصدي

  لعوامل االختطار البيئية

  ٤٠  
  
١٥  

  ٥١  
  
٤٠  

ية التيمعالجة شواغل الصحة البيئ     -٣
تهم المجموعات السكانية المعرضة لخطر

وخــصوصاً األطفــال والعمــال(شــديد 
بواسـطة) والفقراء من سـكان الحـضر     

المبادرات المتخذة على كل من المـستوى
العالمي واإلقليمي والقُطري والتي تنفذ من
خالل الـشراكات والتحالفـات وشـبكات

  .مراكز االمتياز المتسمة بالفعالية

 فـيلبلدان التي قامت بمبادرات   اعدد    •  
من أجل معالجة شواغلإطار شراكات   

الصحة البيئيـة المرتبطـة باألطفـال
  والنساء والعمال

عدد البلدان التي تتلقـى دعمـاً مـن  •
المنظمة من أجل اإلسراع بعملية بلوغ
األهــداف اإلقليميــة أو الدوليــة ذات

  الصلة بالصحة والبيئة

 بلدان في كل إقليم في      ٣  
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفترة 

  
  
 بلدان في كل إقليم في      ٣

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفترة 

 بلدان إضافية فـي كـل       ٤  
  إقليم

  
  
 بلدان إضافية فـي كـل       ٤

  إقليم

  
  

  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد
 

الميزانية   
  العادية

المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٨٥ ٥٩٠  ٤٦ ٦٩٣  ٣٨ ٨٩٧  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٩٠ ٤١٢  ٥٣ ٦١٣  ٣٦ ٧٩٩  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٤٢  ٣٨ ٢٨٧  ٢٢ ٤٣٩  ١٥ ٨٤٨  المستوى القطري
  ٢٩  ٢٥ ٩٤٧  ١٤ ٨٠٥  ١١ ١٤٢  المستوى اإلقليمي
  ٢٩  ٢٦ ١٧٨  ١٦ ٣٦٩  ٩ ٨٠٩  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٥٩  ٤١  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
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 مجال عمل الصحة والبيئة بالنتائج المتوقع تحقيقها في سائر مجاالت العمل األخرى على              يدعمما  ك
  .النحو التالي

  

  توقي األمراض السارية ومكافحتها

تعزيز القدرات الوطنية على إحراز تقدم كبير في المكافحة المكثفة أو االستئصال ألمراض المناطق المدارية المتوطنة                  •
 .المستهدفة

  .تنمية الشراكات المبتكرة والحفاظ عليها من أجل دعم وزارات الصحة في مكافحة أمراض مدارية متوطنة مستهدفة  •
استنباط وإجازة تدخالت وتقنيات وأدوات مبتكرة وعالية المردود من أجل تنفيذ أنـشطة تـوقي األمـراض الـسارية                     •

 .ما في ذلك في حاالت الطوارئ المعقدةومكافحتها والتخلص منها في البيئات المنخفضة الموارد، ب

  اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة لمقتضياتها

إقامة شراكات فعالة على المستويين اإلقليمي والعالمي، لدعم اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة لمقتضياتها، وفي هـذا                  •
  .السياق إثارة االهتمام وااللتزام وحشد الموارد الكافية

  وتدبيرها العالجي األمراض غير السارية المزمنة ترصد وتوقي

توفير إرشادات فعالة ودعم فعال، بهدف تنفيذ اإلطار الذي وضعته المنظمة لترصد األمراض غير الـسارية المزمنـة                    •
 .وعوامل االختطار الخاصة بها

مراض غير السارية المزمنة وعوامـل      تحسين نوعية البيانات وتحسين إتاحتها وقابليتها للمقارنة ونشرها فيما يتعلق باأل            •
 .االختطار الرئيسية الخاصة بها، والتي يمكن تعديلها

  تعزيز الصحة

زيادة قدرات وزارات الصحة والتعليم والقطاعات األخرى على تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج القائمة على البيئات مـن                   •
  .ة والمرض والعجزأجل الحد من المخاطر ذات الصلة باألسباب الرئيسية للوفا

  السالمة الغذائية

تعزيز ترصد األمراض المنقولة باألغذية وبرامج رصد األخطار الغذائية واالستجابة لمقتضياتها، وإنشاء شبكات دولية                •
 .لهذا الغرض

ر المخـاطر،   تقديم المشورة واإلرشادات العلمية في الوقت المناسب إلى البلدان النامية من أجل زيادة قدراتها على تقدي                 •
  .وتمكينها من المشاركة بنشاط في التقدير الدولي للمخاطر

  صحة األطفال والمراهقين

تقديم الدعم التقني ودعم السياسات من أجل وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والمعايير والمقاييس المحّسنة لحماية                 •
 . مخاطر على الصحةالمراهقين من األمراض ومن أنماط السلوك والظروف التي تشكل

تقديم اإلرشادات والدعم التقني وإجراء البحوث لزيادة التغطية وتكثيف العمل في سبيل تحسين بقاء الولدان واألطفـال                   •
 .على قيد الحياة، ونموهم وتطورهم

ـ           • حة األطفـال  االستراتيجيات والجهود الدولية والوطنية الرامية إلى تحقيق األهداف المتفق عليها عالميـاً لتحـسين ص
  .والمراهقين

  رسم السياسات في مجال الصحة والتنمية

تعزيز قدرة البلدان على ضمان قيام خطط وميزانيات التنمية الوطنية وورقات استراتيجية الحد مـن الفقـر وبـرامج                     •
ـ   ) بما فيها النهج المتبعة على مستوى القطـاع       (إصالحات القطاع العام والبرامج القطاعية       شتركة بـين   واآلليـات الم

القطاعات بدعم زيادة االستثمارات في الصحة وتحسين الحصائل الصحية، بما في ذلك بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفيـة                 
 .ذات الصلة بالصحة، والتركيز على تأثير أية تدابير مقترحة في الفقراء والضعفاء والمهمشين

 الممارسات والعمليات في مجال التنمية، وخاصة فيما يتعلق         اشتراك المنظمة الكامل في الحوارات العالمية ونشر أفضل         •
ألنـشطة  التيار العـام ل   باألهداف اإلنمائية لأللفية واآلليات األخرى القائمة على شراكات، بهدف إدراج الصحة ضمن             
  .اإلنمائية، وزيادة الموارد وتحسين الفعالية واإلنصاف في آليات تقديم المعونة في قطاع الصحة
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  السالمة الغذائية
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

تتسبب األغذية غير المأمونة كل عام في مرض شخص واحد على األقل بين كل ثالثة أشـخاص علـى
وتفـضي حـاالت كثيـرة إلـى       . نطاق العالم، وفي بعض المناطق تكون العواقب أسوأ من ذلك بكثيـر           

مضاعفات في المدى الطويل أو إلى الوفاة، كما تتسبب األغذية غير المأمونة، باإلضافة إلى المياه غيـر
وتتفاعل.  مليون نسمة سنوياً   ١,٨ عدده بما يبلغ   المأمونة، في اإلصابة بأمراض اإلسهال التي تقتل ما يقدر        

إلى زيادة العبء غيـر المباشـرهذه األمراض كذلك في حلقة مفرغة مع سوء التغذية مما يفضي أيضاً             
وباإلضافة إلى ذلك فإن األخطار الكيميائية المنقولة باألغذية التزال تسبب مشاكل كبيرة للصحة. للمرض

وهناك دالئل واضحة على أن معدل حدوث األمراض المنقولة. العمومية، مع أنه من الصعب تقدير مداها      
دو أن عدد النوبات الشديدة لتلوث األغذية ومدى أهميتها علىوفضالً عن ذلك يب   . باألغذية آخذ في التزايد   

وتترتب على هذه االتجاهات آثار سياسية هامة، ويجري فـي جميـع. الصعيد الدولي آخذان في الزيادة    
وعلى الرغم مـن أن. أنحاء العالم التفكير ملياً في إجراء تغييرات كبيرة في نظم السالمة الغذائية القديمة            

متعلقة بالسالمة الغذائية قد منحت في الماضي أولوية منخفضة في كثير من النظم الصحية فقـدالقضايا ال 
أصبح من المسلم به اآلن أن المشاركة الجدية من جانب قطاع الصحة فـي مجـال الـسالمة الغذائيـة

ويلـزم أن تـستند الـنظم. ضرورية لتوجيه التدخالت الرامية إلى خفض معدالت اإلصابة بـاألمراض         
والتدخالت الخاصة بالسالمة الغذائية في المستقبل إلى مسألة المخاطر، فهذه الـنظم والتـدخالت تتعلـق

  .بالصحة أوالً وأخيراً

وتؤثر القضايا المتعلقة بالسالمة الغذائية على نمو تجارة األغذية على النطاق الدولي بسبب أهميتها بالنسبة
والحاجـة إلـى.  احتماالت انتشار األخطار المنقولة باألغذية     فتجارة األغذية تزيد  : إلى الصحة العمومية  

وتتطلـب هـذه. اتخاذ احتياطات على الصعيد الدولي فيما يتعلق بتجارة األغذية، ال تحتاج إلـى بيـان              
وفي السنوات األخيرة فقدت عدة بلـدان. االحتياطات هيكالً تنظيمياً يستند إلى معايير موضوعية وشفافة       

 عائدات الصادرات نتيجة للقيود المفروضة على تجارة األغذية، ومع ذلك ال يوجد أي نظامقدراً كبيراً من  
.دولي للتصدي لهذه التحديات، أو حتى لتبادل المعلومات بشأن حـاالت الطـوارئ المتـصلة باألغذيـة                

لمتعلقة باألغذيـة،وبالمثل، يتعين التسليم بالقضايا المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة، كالتكنولوجيا الحيوية ا         
  .وحل تلك القضايا على المستوى الدولي

ويالحظ في بلدان كثيرة أن التشريعات والسياسات الالزمة لتوجيه السالمة الغذائية إما أنها ال وجود لهـا
 كمـاوقد تكون المسؤوليات مقسمة بين عدد من الوزارات، مع سوء في التنسيق بينها؛            . وإما أنها تقادمت  

 قد ال تستند إلى المخاطر وال إلى اإلرشادات المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمـةأن األنشطة 
؛ وقد ال يكون هناك أي ترصد لألمراض المنقولة باألغذية، بينمـا)الفاو(األمم المتحدة لألغذية والزراعة     

 وتقديمها ولمـستهلكيهايكون مستوى إعداد برامج التثقيف والتدريب المتاحة للقائمين على تجهيز األغذية          
  .سيئاً

، ويشمل ذلك اتباع)الفاو(وتحافظ المنظمة على تعاونها الوثيق مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة            
وهـذا. نهج منسق إزاء بناء القدرات في إطار برنامج المعايير الغذائية المشترك بين المنظمـة والفـاو               

  .للمنظمة ومن الفاو فيما يتعلق بأنشطة لجنة دستور األغذية الدوليالبرنامج ممول من الميزانية العادية 

 وإصالح نظم توفير السالمة الغذائية القائمة وتعزيزها للحد مـن،الحد من أثر تلوث األغذية على الصحة        المرمى المتوخى
  .عبء األمراض المنقولة باألغذية

 مع سائر القطاعات والشركاء، بـإجراء تقـدير فعـال وسـريعتمكين قطاع الصحة من القيام، بالتعاون       أغراض المنظمة
  .للمخاطر المنقولة باألغذية، واإلبالغ عنها وإدارتها

  رالمؤش
زيادة عدد البلدان التي توفر بيانات عن األمراض المنقولة باألغذية واألخطار الغذائية تظهـر أنهـا  •

  المة الغذائية وإدارتها واإلبالغ عنهاتطور أسلوباً يستند إلى المخاطر فيما يتعلق بتقييم الس
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  اليب ــاألس
  االستراتيجية

بناء القدرات، على الصعيدين الوطني والدولي، للحصول على بيانات يعول عليها عن األمراض المنقولـة
باألغذية وتلوث األغذية، واستخدام هذه البيانات وتقاسمها؛ وتعزيز تقييمات المخاطر والقرارات المـستندة

 المخاطر؛ ووضع مواصفات ومبادئ توجيهية دولية للسالمة الغذائية؛ وتعزيز المشاركة الفعالـة مـنإلى
؛ وتعزيـز مفهـوم)هيئة الدستور الغذائي  (قبل المزيد من البلدان في أعمال لجنة دستور األغذية الدولي           

لتقنـي ومـستوىالسالمة الغذائية باعتباره مسؤولية مشتركة بين القطاعات على كـل مـن المـستوى ا              
السياسات؛ وبناء القدرات في الدول األعضاء على اإلبالغ عن المخاطر؛ والدعوة إلى اتباع أسلوب منسق
على كل من الصعيد الدولي واإلقليمي والقطري من أجل النهوض، على نحو أكثر فعاليـة، بالمـسؤولية

  .ستهالكالمشتركة عن السالمة الغذائية بدءاً من اإلنتاج ووصوالً إلى اال
      

  النتائج المتوقعة على نطاق
   المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

 
تعزيز ترصد األمراض المنقولـة  -١

باألغذية وبرامج رصد األخطار الغذائيـة
واالستجابة لمقتضياتها، وإنشاء شـبكات

  .دولية لهذا الغرض

   
النسبة المئوية للدول األعـضاء فـي  •

  لمنظمة، والتي تشارك في الشبكاتا
النسبة المئوية للدول األعـضاء التـي  •

توفر بيانات الترصد للمنظمـة بـشأن
واحد أو أكثر من األمراض المنقولـة
باألغذية، أو تبلغ البيانات المستمدة من
رصد األخطار الميكروبيولوجيـة أو

  الكيميائية

    
٦٠٪  

  
دول ة لل سبة المئوي الن

ي أب ضاء الت تاألع لغ
ام ة ع ي نهاي ات ف بالبيان

٢٠٠٥  

    
١٠٠٪  
  

٪ على األقل فـي كـل       ٥٠
  إقليم 

 
تقديم المشورة واإلرشادات العلمية  -٢

في الوقت المناسب إلى البلدان النامية من
أجل زيادة قدراتها على تقدير المخـاطر،
وتمكينها من المشاركة بنشاط في التقـدير

  .الدولي للمخاطر

   
ير الدولي للمخـاطرعدد عمليات التقد    •

، والتي)الميكروبيولوجية والكيميائية (
أتمتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة

  األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
عدد المشاركين من البلدان النامية في  •

أعمال هيئات الخبـراء االستـشاريين
المشتركة بين منظمة الصحة العالمية
ومنظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة

  الزراعةو

    
ـ   ٦٩إجراء عدد يقدر بـ

عملية للتقـدير الـدولي
ــدة ــي الم ــاطر ف للمخ

٢٠٠٥-٢٠٠٤  
العدد المسجل في المـدة

٢٠٠٥-٢٠٠٤  

    
زيادة عدد عمليات تقـدير     
المخاطر المحتملة بمقـدار    

  الضعف
  

  ٪٢٥زيادة 

 
تقديم إرشادات تقنية مالئمـة إلـى  -٣

البلدان لتقدير وإدارة المخـاطر وتقـدير
الفوائد المرتبطة بالمنتجات المعدةوإدارة  

باستخدام التكنولوجيات الجديدة في مجـال
  .األغذية

   
عـدد عمليـات تقـدير المخــاطر أو  •

األدوات الالزمة لتقدير هذه المخـاطر
أو إدارتها، والتي أجازتهـا المنظمـة

  ونشرتها

    
 عمليات لتقدير مخاطر٤

المواد الغذائية المعدلـة
  الناميةجينياً في البلدان 

    
عقد مشاورتين بشأن تقدير    
المخاطر؛ وإصدار مجموعة  
ــادئ   ــن المب ــدة م واح

  التوجيهية

 
تقديم دعم فعال إلى البلدان لتنظـيم  -٤

وتنفيذ نظم متعددة القطاعـات للـسالمة
الغذائية تركز على الصحة، والمشاركة في

  .وضع المواصفات الدولية

   
تـيالنسبة المئوية لبلدان كل إقلـيم ال        •

تشارك بنشاط في وضع المواصـفات
  )لجنة دستور األغذية الدولي(الدولية 

  
  
عدد البلدان التي قامـت، بـدعم مـن  •

المنظمة، بوضع أو تعديل السياسات أو
ــشريعات أو ــل أو الت ــط العم خط
استراتيجيات اإلنفاذ، الخاصة بالسالمة

  الغذائية

    
النسبة المئوية لبلدان كل
إقليم التي تـشارك فـي     
ــة ــات المعني االجتماع
بوضع المواصفات فـي

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة 
 بلدان من كل إقليم في٣

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة 

    
مشاركة ما ال يقـل عـن       

٪ من البلدان في جميع     ٦٠
األقاليم فـي االجتماعـات     
  المعنية بوضع المواصفات 

  
 بلدان إضافية مـن كـل       ٥

  إقليم 

 
تقديم الدعم المالئم إلى البلدان ذات  -٥
ألولوية العالية من أجل تحـسين التعلـيما

المتعلق بالسالمة الغذائية فيها، واإلبـالغ
ــشكل فعــال عــن المخــاطر، وإدارة ب

  .الشراكات بين القطاعين العام والخاص

   
عدد البلدان التي اسـتخدمت وقيَّمـت  •

المواد المتعلقـة بالـسالمة الغذائيـة
ــادئ ــى المب ــتناد إل ــدة باالس والمع

منظمة من أجـل تـوفيرالتوجيهية لل 
  أغذية أكثر مأمونية

    
بلدان اثنان من كل إقليم

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤في المدة 

    
 بلدان إضافية مـن كـل       ٥

  إقليم
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد
 

الميزانية   
  العادية

المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٢٢ ١٢٦  ١٢ ٩٧٩  ٩ ١٤٧  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٢٣ ٧١٧  ١٥ ٣٢٧  ٨ ٣٩٠  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٣٧  ٨ ٦٥٢  ٥ ٥٢٣  ٣ ١٢٩  المستوى القطري
  ٣٥  ٨ ٣٤٨  ٦ ٢٥١  ٢ ٠٩٧  المستوى اإلقليمي
  ٢٨  ٦ ٧١٧  ٣ ٥٥٣  ٣ ١٦٤  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٦٥  ٣٥  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
 

 
السالمة الغذائية بالنتائج المتوقع تحقيقها في سائر مجاالت العمـل األخـرى            كما يدعم مجال عمل     

  .على النحو التالي
  

  توقي األمراض السارية ومكافحتها

تعزيز القدرات الوطنية على إحراز تقدم كبير في المكافحة المكثفة أو االستئصال ألمراض المناطق المدارية المتوطنة                  •
 .المستهدفة

  .ت المبتكرة والحفاظ عليها من أجل دعم وزارات الصحة في مكافحة أمراض مدارية متوطنة مستهدفةتنمية الشراكا  •
استنباط وإجازة تدخالت وتقنيات وأدوات مبتكرة وعالية المردود من أجل تنفيذ أنـشطة تـوقي األمـراض الـسارية                     •

 .االت الطوارئ المعقدةومكافحتها والتخلص منها في البيئات المنخفضة الموارد، بما في ذلك في ح

  اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة لمقتضياتها

إقامة شراكات فعالة على كل من المستوى اإلقليمي والعالمي، لدعم اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة لمقتضياتها، بما                  •
  . إثارة االهتمام وااللتزام وحشد الموارد الكافيةذلكفي 

  التغذية

 دمج السياسات وخطط األغذية والتغذية المتكاملة الوطنية من أجل تلبية احتياجات البشر طوال حياتهم               تعزيز تطوير أو    •
 .ومعالجة مسألة التحول التغذوي

تقديم الدعم التقني والدعم بالسياسات لتعزيز النُظم الغذائية الصحية، بما في ذلك تنقيح المبادئ التوجيهية الغذائية المبنية                   •
 والحد من السمنة ومن انتشار األمراض غير السارية، في سياق التحول التغذوي والعبء المـزدوج مـن            على األغذية 

  .العجز واألمراض المرتبطة بنقص التغذية وفرط التغذية كليهما

  الصحة والبيئة

ن تقدم الـدعم  وضع إرشادات معيارية خاصة بالممارسات الجيدة وقائمة على قرائن، أو تحديثها وتعزيزها، من شأنها أ          •
بفعالية إلى البلدان في تقدير اآلثار الصحية وفي اتخاذ القرارات في القطاعات كافة، وفي المجاالت الرئيـسية لـصحة                   
البيئة، بما في ذلك المياه واإلصحاح والعادات الصحية ونوعية الهواء واألخطار التي فـي أمـاكن العمـل والـسالمة                    

  .التغير البيئيالكيميائية والحماية من اإلشعاع، و

  رسم السياسات في مجال الصحة والتنمية

زيادة القدرة على كل من المستوى القطري واإلقليمي والعالمي وداخل المنظمة على قياس وتقيـيم المخـاطر العـابرة                  •
التفاقات للحدود والمحدقة بالصحة العمومية في سياق العولمة، وعلى اتخاذ إجراءات لمواجهتها، مع التركيز على آثار ا               

  .التجارية المتعددة األطراف والثنائية على صحة السكان
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  العنف واإلصابات وحاالت العجز
  

القضايا والتحديات
  المطروحة

  

ية للوفـاةومن بين األسباب الخمسة عشر الرئيس   .  من الوفيات في العالم    ٪٩يتسبب العنف واإلصابات في     
واألطفـال وصـغار.  عاماً هناك سبعة أسباب تتعلق باإلصابات      ٤٤ و ١٥بين من تتراوح أعمارهم بين      

ففـي معظـم: وتتباين معدالت اإلصابات حسب نوع الجنس     . المراهقين معرضون أيضاً لهذه اإلصابات    
 أكثر تعرضاً للحروق أوأنواع اإلصابات تكون معدالت الوفيات أعلى بالنسبة للذكور، بينما تكون اإلناث          

وعبء العنف واإلصـابات. العنف الجنسي غير المفضي إلى الموت أو اإلصابة على يد الشريك الحميم           
وقد أدت النظرة التقليدية إلـى اإلصـابات. الدخلالمنخفضة  عبء شديد الوطأة بوجه خاص على األسر        

وتبـين البحـوث أن. إلى إهمالها تاريخياً  ، مما يوحي بأنها أحداث عشوائية وحتمية،        "حوادث"باعتبارها  
اإلصابات يمكن توقيها؛ ويجري األخذ بتدخالت مبتكرة وعالية المردود في أماكن العمل والمنازل وعلـى

  .الطرق

وتتزايـد أعـداد حـاالت.  مليون معوق في العالم؛ ومعظمهم يرزحون تحت نير الفقر         ٦٠٠وهناك نحو   
مرور واأللغام األرضية أو أسباب أخرى كاأليدز والعدوى بفيروسهالعجز الناجمة عن إصابات حوادث ال     

أو سوء التغذية أو الحاالت المرضية المزمنة أو إدمان المخدرات أو النمو السكاني أو التقدم الطبي الـذي
 من المحتاجين على ما يلزمهم من خدمات التأهيل٪١٠وال يحصل إال أقل من      . يحفظ الحياة ويطيل العمر   

  .ئمةالمال

وقد سلمت جمعية الصحة بضرورة أن تقدم المنظمة دعمها في مجاالت من قبيل الوقايـة مـن حـوادث
 وأعـرب١.المرور وحاالت العجز وإعادة التأهيل والوقاية من العنف واستخدام األلغام المضادة لألفـراد            

نامج عمل مؤتمر األمـمعن إصرار مماثل في الصكوك الدولية، كإعالن األمم المتحدة بشأن األلفية، وبر           
)٢٠٠١(المتحدة المعني باالتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبـه              

  . وقواعد األمم المتحدة الموحدة المتعلقة بتساوي الفرص للمعوقين

 موضـوع وكان ٢.التقرير العالمي عن العنف والصحة    ويتمثل أساس أنشطة المنظمة في هذا المجال في         
 صاباتالتقرير العالمي عن الوقاية من اإل      هو السالمة على الطرق، و     ٢٠٠٤يوم الصحة العالمي في عام      

 بمثابة برنامجين لتعزيز أنشطة المنظمة بشأن الـسالمة علـى المرور على الطرق   الناجمة عن حوادث    
يكون من الواضـح  ولكن ال   والتقريران نقطتا انطالق لمواجهة بعض التحديات في هذا المجال،         ٣.الطرق

وفضالً عن. في كثير من األحيان  أين تكمن المسؤولية عن حل هذه المشاكل وعن استنباط وتنفيذ الحلول               
ففـي بعـض. ذلك فإن اإلرادة السياسية قد تكون غائبة بسبب الجهل بأبعاد المشكلة أو بإمكانات الوقايـة              

اإلصابات، وال توجد سياسات صـحة عموميـة مالئمـةالبلدان ال توجد مراكز تنسيق بشأن الوقاية من         
  .برامج تدريب مناسبة، ولهذا تكون الموارد المخصصة إليجاد الحلول موارد غير كافية وال

والبد من وجود نظم للمعلومات والبحوث حتى يتسنى فهم أبعاد مـشاكل العنـف واإلصـابات والعجـز
طنية للوقاية، وتـوفير التـدريب لمـوظفي الـصحةوأسبابها فهماً أفضل، إلى جانب سياسات وبرامج و       

  .العمومية، وإقامة شبكات للدعوة وتبادل المعلومات وتحسين الخدمات المقدمة للضحايا

  .الوقاية من العنف واإلصابات غير المتعمدة والنهوض بالسالمة وتعزيز نوعية حياة المعوقين  المرمى المتوخى

يجيات عالية المردود تراعي السن ونوع الجنس بغية الوقاية مـن عواقـب العنـفصياغة وتنفيذ استرات    أغراض المنظمة
  .واإلصابات غير المتعمدة وحاالت العجز، والتخفيف من آثارها، والنهوض بخدمات التأهيل وتعزيزها

  انالمؤشر
  عدد البلدان التي صاغت سياسات وبرامج وقاية من العنف واإلصابات  •
  سياسات بشأن حاالت العجز ونفذت خططاً لتعزيز خدمات التأهيلعدد البلدان التي صاغت   •

                                                      
  . التوالي على٨-٥١ج ص ع و٢٤-٥٦ج ص ع و٢٥-٤٩ج ص ع و١٠-٤٥ج ص ع و٥٩-٢٧ج ص ع القرارات   ١
  .٢٠٠٢جنيف، منظمة الصحة العالمية، . التقرير العالمي عن العنف والصحة   ٢
جنيف، منظمـة الـصحة العالميـة،       .  المرور على الطرق   اإلصابات الناجمة عن حوادث     التقرير العالمي عن الوقاية من         ٣

٢٠٠٤.  
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  اليب ــاألس
  االستراتيجية

تجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بأبعاد ومحددات العنف واإلصابات والعجز؛ ودعـم البحـوث وجمـع
يـز الخـدماتالقرائن بشأن استراتيجيات الوقاية الفعالة في البلدان النامية ودعم وتنفيذ الـسياسات وتعز            

المقدمة إلى الضحايا؛ والدعوة إلى زيادة االهتمام بالوقاية األولية وتقوية التركيز عليهـا؛ ودعـم إقامـة
  .الشبكات وبناء القدرات

  
  
 

  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

تتقديم الدعم المالئم إلى البلدان ذا       -١
األولوية العالية في مجـال تنفيـذ نظـم
المعلومات المتعلقـة بمحـددات العنـف
ــسية، وكــذلك وأســبابه ونتائجــه الرئي
  .اإلصابات غير المتعمدة وحاالت العجز

  
عدد البلدان المستهدفة التي تنفذ نظـم  •

معلومات تعمل على ما يرام  بـشأن
محددات وأسباب ونتـائج العنـف أو

مـدة أو حـاالتاإلصابات غير المتع  
  العجز

    
٢٠  

    
٤٤  

إجازة وتعزيز التدخالت المتعـددة  -٢
القطاعات للوقاية من العنف واإلصـابات

  .غير المتعمدة  في البلدان

  
عدد البلدان المـستهدفة التـي تنفـذ  •

متعـددة القطاعـاتمجـازة   تدخالت  
للوقاية من العنف واإلصـابات غيـر

  المتعمدة

  
١٩  

  
٣٢  

ات والـدعم الفعـالتوفير اإلرشاد   -٣
للمتـضررينالنُظم الصحية خدمة    لتعزيز  

  .من العنف واإلصابات

  
عدد البلدان المـستهدفة التـي تعـزز  •

فـياستجابة نظم الرعاية الـصحية      
ــدخول ــسابقة ل ــشفيات وال المست

لعنـفالمستشفيات للمتضررين من ا   
  واإلصابات غير المتعمدة

  
١٤  

  
٢٦  

ـ        -٤ درةتقديم الدعم الفعال لتعزيـز ق
البلدان على دمج خـدمات التأهيـل فـي

تنفيـذالرعاية الصحية األوليـة، وعلـى    
  . العجزسياسات بشأن

  
عدد البلدان المـستهدفة التـي تنفـذ  •

استراتيجيات لدمج خدمات التأهيل في
  الرعاية الصحية األولية

توافر تحليل شامل للمعارف الحاليـة  •
بشأن السياسات والبـرامج المتعلقـة

  بالعجز

    
٤  
  
  

ال يوجد تقرير عالمي 
  عن العجز

    
٨  
  
  

بدء العمل في إعداد تقرير 
  عالمي عن العجز

تحسين القدرة في بلـدان مختـارة  -٥
على وضع سياسات بشأن الوقايـة مـن
العنــف واإلصــابات أو بــشأن التــدبير

  .العالجي لحاالت العجز

  
عدد البلدان المستهدفة التي لديها خطط  •

يذ للوقاية من العنفوطنية وآليات تنف  
  واإلصابات غير المتعمدة 

عدد البلدان المـستهدفة التـي لـديها  •
سياسات للتـدبير العالجـي لحـاالت

  العجز

  
١٦  
  
  
٩٠  

    
٣٧  
  
  
١٠٥  

تعزيز القدرات التدريبية في البلدان  -٦
ذات األولوية من أجل الوقاية من العنـف

  .واإلصابات وخدمات التأهيل

  
تهدفة التـي لـديهاعدد البلدان المـس     •

مدارس للصحة العمومية لها بـرامج
تدريب على الوقاية والتدبير العالجـي
فيما يتعلق بالعنف واإلصـابات غيـر

  المتعمدة وبرامج للتأهيل

  
١٣  

    
٣٤  

ــة  -٧ ــشبكات العالمي ــودة أداء ال ج
واإلقليمية التي تعزز التعاون بين قطـاع
الصحة والقطاعات األخرى بصورة فعالة،

مل ذلك مؤسـسات منظومـة األمـمويش
المتحدة والدول األعضاء والمنظمات غير

  .الحكومية، بما فيها مؤسسات المعوقين

  
عدد الـشبكات العالميـة واإلقليميـة  •

والوطنية المتعددة القطاعات المدعومة
من المنظمة والمعنيـة بالوقايـة مـن

  العنف واإلصابات وحاالت العجز

  
   شبكات٨

    
   شبكة١١
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (واردالم
 

الميزانية   
  العادية

المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ١٧ ٢٠٤  ١٢ ٣٦٠  ٤ ٨٤٤  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٢٠ ٠٠٤  ١٥ ٠٣١  ٤ ٩٧٣  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٣٨  ٧ ٦٧٥  ٦ ٠٥٦  ١ ٦١٩  المستوى القطري
  ٢٦  ٥ ٢٢١  ٣ ٧٢٣  ١ ٤٩٨  وى اإلقليميالمست

  ٣٦  ٧ ١٠٨  ٥ ٢٥٢  ١ ٨٥٦  مستوى المقر الرئيسي
  مستوى التخصيص

      ٧٥  ٢٥  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
 

 
كما يدعم مجال عمل العنف واإلصابات وحاالت العجز بالنتائج المتوقع تحقيقها في سائر مجـاالت               

  .العمل األخرى على النحو التالي
  

  اض غير السارية المزمنة وتدبيرها العالجيترصد وتوقي األمر

تحسين نوعية البيانات وتحسين إتاحتها وقابليتها للمقارنة ونشرها فيما يتعلق باألمراض غير السارية المزمنة وعوامـل                  •
  .االختطار الرئيسية الخاصة بها، والتي يمكن تعديلها

  تعزيز الصحة

لتخطيط والتنفيذ في مجال الـسياسات والبـرامج المتعـددة القطاعـات     تدعيم القدرة على تصريف الشؤون والقوامة وا    •
والخاصة بتعزيز الصحة على المستويين القطري واإلقليمي، على أساس أساليب تراعي االعتبارات الخاصة بالجنسين              

 .من أجل تعزيز الصحة والعافية طيلة العمر
الت الخاصة بتعزيز الصحة ولبناء القـدرات علـى كـل مـن             اتباع أساليب جديدة ومبتكرة في التمويل المستدام للتدخ         •

 .المستوى الوطني والمحلي والمستوى المجتمعي
زيادة قدرات وزارات الصحة والتعليم والقطاعات األخرى على تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج القائمة على البيئات مـن                   •

 .لمرض والعجزأجل الحد من المخاطر ذات الصلة باألسباب الرئيسية للوفاة وا

  الصحة النفسية واإلدمان

مـن  تقديم الدعم لتحسين قدرات البلدان على وضع استراتيجيات وبرامج وتـدخالت قائمـة علـى القـرائن للوقايـة                      •
 .االضطرابات النفسية والعصبية وتدبيرها العالجي، بما في ذلك السلوكيات االنتحارية

مـن  ل وضع استراتيجيات وبرامج وتدخالت قائمة على القـرائن للوقايـة            تقديم اإلرشادات والدعم إلى البلدان من أج        •
الضطرابات المتعلقة باإلدمان، وتدبيرها العالجي، والحد من العواقب الصحية واالجتماعية الـضارة المترتبـة علـى      ا

  .تعاطي الكحول وغيره من المواد النفسانية التأثير

  الصحة اإلنجابية

لى نحو مالئم لتحسين رعاية الصحة اإلنجابية والجنسية في البلدان عن طريق نشر المعايير              تقديم اإلرشادات والدعم ع     •
  .القائمة على القرائن وما يتصل بذلك من سياسات ومن مبادئ توجيهية تقنية وإدارية

  نوع الجنس والمرأة والصحة

 والـصحة وبـشأن     )بما فيهـا العنـف    (زيادة المعارف والقرائن بشأن الصالت بين القضايا التي أساسها نوع الجنس              •
 .التدخالت الناجحة

ترجمة القرائن إلى معايير واستراتيجيات إلدراج المساواة بين الجنسين في البرامج والسياسات التقنيـة فـي القطـاع                    •
  .الصحي
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  صحة األطفال والمراهقين

بالـصحة، وترجمتهـا إلـى سياسـات        انعكاس التقارير القطرية وتوصيات لجنة حقوق الطفـل والقـضايا المتعلقـة               •
 .واستراتيجيات وإجراءات وطنية

تقديم الدعم التقني ودعم السياسات من أجل وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والمعايير والمقاييس المحّسنة لحماية                 •
 .المراهقين من األمراض ومن أنماط السلوك والظروف التي تشكل مخاطر على الصحة

ات والجهود الدولية والوطنية الرامية إلى تحقيق األهداف المتفق عليها عالميـاً لتحـسين صـحة األطفـال           االستراتيجي  •
 .والمراهقين

  الموارد البشرية الصحية

إتاحة اإلرشادات واألدوات العملية للبلدان من أجل ضمان جودة تعليم وتدريب ومدى مالءمتها لالحتياجات، واسـتخدام                  •
  .وات في البلدان المستهدفةتلك اإلرشادات واألد
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    الصحة اإلنجابية
القضايا والتحديات 

  المطروحة
  

لصحة اإلنجابية والجنسية أهمية حيوية لألفراد واألزواج واألسر، وأهمية أساسية للتنمية االجتماعيـةإن ل 
ية والجنسية الجيدة تظل تـداعب خيـال ماليـينبيد أن الصحة اإلنجاب   . واالقتصادية للمجتمعات واألمم  

ومازالت المضاعفات المتعلقة بالحمل تزهـق أرواح أكثـر مـن. الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم     
أي موت المولود في األسـبوع(ولم يطرأ انخفاض على وفيات الولدان       . نصف مليون امرأة في كل عام     

ثيقاً بصحة المرأة ورعايتها أثناء الحمل، علـى مـدى العقـدين، التي ترتبط ارتباطاً و    )األول من عمره  
وغالباً مـا يـشار إلـى. الماضيين رغم ما أحرز من تقدم في الحد من معدالت وفيات الرضع واألطفال            

الحصول على موانع الحمل واستعمالها على أنه من أمثلة النجاح في العقود القليلة الماضية، ومـع هـذا
 مليون من األزواج في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتـصاداتها بمرحلـة١٢٠ فمازال ما يربو على   

وهذا النقص يؤدي في كل عام إلى حـدوث. انتقالية ال تلبى احتياجاتهم من موانع الحمل المأمونة والفعالة        
حالة يـتم مليون   ١٩ مليون حالة منها، من بينها       ٤٥ مليون حالة حمل غير مرغوب فيه، وإنهاء نحو          ٨٠

ويتعلق أربعون في المائة من حاالت اإلجهاض غير المأمون بـشابات. إنهاؤها في ظروف غير مأمونة    
وتتسبب المضاعفات الناجمة عن حاالت اإلجهاض غير المـأمون.  عاماً ٢٤ و ١٥تتراوح أعمارهن بين    

  .  من مجموع وفيات األمومة٪١٣في 

ا حول الوالدة، والسرطانات وحاالت العـدوى المنقولـةوتمثل حاالت وفيات ومراضة األمومة وفترة م      
 تقريباً من العبء العالمي العتالل الصحة فيما يتعلق بالنساء،٪٢٠جنسياً واأليدز والعدوى بفيروسه نسبة      

وباإلضافة إلى الخمسة ماليين حالة الجديدة من حـاالت العـدوى بفيـروس.  فيما يتعلق بالرجال   ٪١٤و
ال يحصى من حاالت العدوى الفيروسية األخرى المنقولة جنسياً وغير القابلة للـشفاءاأليدز والعدد الذي    

 مليون حالة جديدة كل عام من حاالت العدوى غير الفيروسية المنقولـة٣٤٠تشير التقديرات إلى حدوث     
ويموت أكثر من مليون امرأة ورجل بسبب السرطانات التـي تـصيب جهـازهم. جنسياً والقابلة للشفاء  

 امرأة، يلقين حتفهن نتيجة اإلصابة بسرطان عنق الرحم، ومعظمهن في٢٤٠ ٠٠٠لتناسلي، ويشمل ذلك    ا
 مليون حالة والدة ولـدان ميتـين سـنوياً إلـى جانـب٢,٧وفضالً عن ذلك، ثمة نحو      . البلدان النامية 

ة بسبب العنـفالمضاعفات الخطيرة وإن كانت مبخوسة التقدير، من اعتالالت الصحة اإلنجابية والجنسي          
الجنسي والممارسات الضارة كتشويه األعضاء التناسلية لإلناث واضطرابات الطمث والعقم وسائر حاالت

  .أمراض النساء

ويستند عمل المنظمة في هذه المجاالت إلى االتفاقات المعتمدة في المـؤتمر الـدولي للـسكان والتنميـة
وإلى االلتزامات المتعهد بهـا) ١٩٩٥بيجينغ،  (ي بالمرأة   والمؤتمر العالمي الرابع المعن   ) ١٩٩٤القاهرة،  (

 ويستند عمل المنظمة١.، والتي أكدتها جمعية الصحة    ٢٠٠٠في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية في عام         
هذا كذلك إلى صكوك حقوق اإلنسان المتفق عليها دولياً واإلعالنات العالمية األخرى التي توافقـت اآلراء

ا الحق األساسي لجميع األزواج واألفراد في أن يقرروا بأنفـسهم بحريـة ومـسؤولية عـددعليها، ومنه 
 فيما بينهم وتوقيت إنجابهم، وأن تكون لديهم المعلومات والوسائل الالزمة لـذلك؛المباعدةأوالدهم وفترة   

، بما في ذلـكوحق المرأة في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية             
صحتها اإلنجابية والجنسية، وذلك دون إكراه أو تمييز أو عنف؛ والحق في الحصول علـى المعلومـات

وقد أصبح البرنامج الخاص المشترك .المناسبة؛ وحق كل إنسان في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته         
كان ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدوليبين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للس        

للبحوث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشري مركز التنسيق في منظومـة األمـم
 ويتم تنفيذ أنشطة البرنـامج مـن قبـل البـاحثين.المتحدة للبحوث في مجال الصحة اإلنجابية والجنسية      

مباشرة؛ وتنسق األنـشطةبصورة  ظمة، وتستفيد هذه الجهات منه      والمؤسسات البحثية في جميع أقاليم المن     
  .مع المكاتب اإلقليمية وتدعم مالياً من صندوق استئماني مخصص يدار من قبل المقر الرئيسي

ومن أجل رسم السياسات والتعاون التقني مع البلدان تنفذ األنشطة في هذا المجال بالتعاون الوثيـق مـع
سكان والشركاء اآلخرين الذين يلتمسون اإلرشاد التقني الذي تقدمه المنظمة فيمـاصندوق األمم المتحدة لل   

  .يتعلق  باالضطالع  بأنشطتهم الميدانية

  

                                                      
  .١٢-٥٧ج ص ع و١٩-٥٥ج ص ع و١٠-٤٨ج ص ع القرارات   ١
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تيسير حصول كل إنسان، عن طريق نظام الرعاية الصحية األولية، على الرعاية الصحية اإلنجابية فـي  المرمى المتوخى
  .٢٠١٥ن عام األعمار المناسبة بحيث ال يتأخر ذلك ع

توفر أكبر مجموعة ممكنة من الخدمات المأمونة والفعالة في مجال الصحة اإلنجابية والجنسية على نطاق  أغراض المنظمة
  .النظام الصحي، ودمج هذه الخدمات في الرعاية الصحية األولية

  انالمؤشر
مليتـي التخطـيط ووضـععدد البلدان التي تجعل الصحة اإلنجابية والجنسية جزءاً ال يتجزأ من ع             •

  الميزانية على الصعيد الوطني
عدد البلدان التي تبلّغ عن مؤشر واحد على األقل من المؤشرات غير المباشـرة تـستخدمه مرافـق  •

  الصحة اإلنجابية والجنسية

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

حية؛ وتقديم القرائنتعزيز جودة الرعاية عن طريق ضمان تنفيذ أحدث الممارسات على نطاق النظم الص            
الدالة على أسباب ومحددات حاالت المراضة والوفيات المتصلة باعتالل الـصحة اإلنجابيـة والجنـسية
والوقاية منها وإدارتها؛ وتحديد وتخطي العقبات التي تعترض سبيل الوصول إلى خدمات الصحة اإلنجابية

األسر والمجتمعات كي تتسنى زيادة تحكمهم فـيوالجنسية واالستفادة منها، واإلسهام في تمكين األفراد و       
صحتهم اإلنجابية والجنسية؛ ووضع أطر تنظيمية داعمة على الصعيدين الوطني والمحلي؛ وإيجـاد بيئـة
دينامية للدعم القوي الدولي والوطني والمحلي للمبادرات المتعلقة بالصحة اإلنجابية والجنسية والقائمة على

  .لجمود، وحشد الموارد ووضع معايير عالية وآليات للمساءلة عن األداءالحقوق بغية كسر دائرة ا

 
  النتائج المتوقعة على نطاق 

  المنظمة
  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

تقديم اإلرشادات والدعم على نحـو  -١
مالئم لتحسين رعاية الـصحة اإلنجابيـة
والجنسية في البلدان عـن طريـق نـشر

يير القائمة على القرائن وما يتـصلالمعا
بذلك من سياسات ومن مبادئ توجيهيـة

  .تقنية وإدارية

عــدد الوثــائق اإلرشــادية الجديــدة  •  
والمستكملة لدعم الجهود الوطنية فـي
ســبيل تحــسين الــصحة اإلنجابيــة
والجنسية، التي تتم إجازتها وتنشر في

  البلدان

 بـاألدواتحافظةتوجد    
  والمعايير

  دة أو مستكملة جدي٨  

  

تعزيـــز القـــرائن والنـــواتج  -٢
ــة ــدة ذات األهمي ــات الجدي والتكنولوجي

أو الوطنية المتاحـة لتحـسين/ العالمية و 
الصحة اإلنجابية والجنسية والقدرة علـى

  .البحوث، عند االقتضاء

عدد الدراسات المـستكملة والخاصـة  •  
بالقضايا ذات األولويـة فـي مجـال

  جنسيةالصحة اإلنجابية وال
عدد االستعراضات المنهجية الجديـدة  •

أو المستكملة بشأن أفضل الممارسات
  والسياسات ومعايير الرعاية

عدد مراكز البحوث الجديدة التي تـم  •
الـدعم الـشاملتعزيزها عن طريق    

  للتنمية المؤسسية

  توجد قاعدة قرائن  
  
  

توجــــد حافظــــة
  استعراضات منهجية

  
 مركـز١٠٠أكثر مـن    
برنامج الخاصيدعمها ال 

للبحــوث والتطــوير
والتدريب على البحـوث
ــاب ــي مجــال اإلنج ف

  ١٩٧٢البشري منذ عام 

   دراسة جديدة٤٠  
  
  
ــاً ١٥ ــاً منهجي  استعراض

  مستكمالً وأجديداً 
  
   مراكز جديدة٦

تقديم الدعم في مجـال الـسياسات  -٣
والدعم التقني بصورة فعالة إلى البلدان من

لة لزيـادةأجل تصميم وتنفيذ خطط شـام     
فرص الحصول على خدمات عالية الجودة
في مجـال رعايـة الـصحة الجنـسية
واإلنجابية، وتعزيز إتاحة تلك الخـدمات،
وتعزيز الموارد البشرية، وبناء القـدرات

  .في مجال الرصد والتقييم

عدد البلدان المـستهدفة التـي لـديها  •  
استراتيجيات وخطط جديدة أو مستكملة

صول على خـدماتلتعزيز فرص الح  
عالية الجودة في مجال رعاية الصحة
الجنسية واإلنجابية وتعزيز توافر تلك

  الخدمات
عدد البلدان التـي أكملـت دراسـات  •

البحوث العملية لتقييم أساليب تـوفير
الرعاية في مجال الـصحة الجنـسية

  واإلنجابية ذات الجودة العالية

  ٢٠  
  
  
  
  
  

  في ثنائيتين سابقتين٢٥

  داً إضافياً بل٢٠  
  
  
  
  
  

  إضافياًبلداً  ١٥
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

تقديم الدعم التقني الكافي إلى البلدان  -٤
لتحسين الصحة اإلنجابية والجنسية عـن

  .طريق أعمال فردية وأسرية ومجتمعية

عدد البلدان المستهدفة التي تقوم بإعداد  •  
أو تحسين تدخالت ترمي إلـى حفـز
العمل على كل من المستوى الفـردي

المجتمعي لتحسين الصحةواألسري و 
  اإلنجابية والجنسية

  ٥    )مجال جديد(صفر   

تعزيز قدرة البلدان علـى تحديـد  -٥
العقبات التنظيمية أمام تقديم الرعاية العالية
الجودة فـي مجـال الـصحة الجنـسية

  .واإلنجابية

عدد البلدان المستهدفة التي استعرضت  •  
قوانينها ولوائحها وسياساتها الوطنيـة

قائمة والمتعلقة بالـصحة اإلنجابيـةال
  والجنسية والحقوق في هذا المضمار

  ٣    ٢  

حشد وتنسيق الجهود الدولية الرامية  -٦
إلى تحقيق األهداف اإلنمائية الدولية فـي
مجال الصحة اإلنجابية، بمـا فـي ذلـك

  .الرصد العالمي

تقديم تقرير عالمي عن التقدم المحرز  •  
إلنمائيـةفي سبيل بلـوغ األهـداف ا      

الدولية في مجال الصحة اإلنجابية، إلى
  جمعية الصحة

  ٢    ١  

  
  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد

 
الميزانية   

  العادية
المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٦٤ ٧٤٧  ٥٥ ٩٧٠  ٨ ٧٧٧  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٦٦ ٨٦٧  ٥٨ ٧٩٣  ٨ ٠٧٤  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٢٠  ١٣ ٣٦٣  ١٠ ٣٦٩  ٢ ٩٩٤  المستوى القطري
  ١١  ٧ ٢٧٢  ٥ ٣٣٢  ١ ٩٤٠  المستوى اإلقليمي
  ٦٩  ٤٦ ٢٣٢  ٤٣ ٠٩٢  ٣ ١٤٠  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٨٨  ١٢  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل

 
ائر مجاالت العمـل األخـرى       بالنتائج المتوقع تحقيقها في س     الصحة اإلنجابية كما يدعم مجال عمل     

  .على النحو التالي
  

  األيدز والعدوى بفيروسه
تقديم الدعم للبلدان لتعزيز قدرات نُظمها الصحية على االستجابة لمقتضيات مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه وللحـاالت                  •

دمج التدريب وأداء الخـدمات     المرضية المرتبطة به، بما في ذلك توفير الدعم إلعداد سياسة قطاع الصحة وللتخطيط، و             
في سائر الخدمات الصحية األخرى، بما في ذلك خدمات صحة األمهات واألطفال وتنظيم األسرة والسل وحاالت العدوى                 

  .المنقولة جنسياً والعالج من إدمان المخدرات
أليدز، بما في ذلك ضمان الجـودة       ينقطع باألدوية والمواد المتعلقة بفيروس ا      تقديم الدعم للبلدان لضمان اإلمداد بشكل ال        •

 .من خالل التأهيل المسبق لألدوية واعتماد أدوات التشخيص
  تعزيز الصحة

زيادة قدرات وزارات الصحة والتعليم والقطاعات األخرى على تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج القائمة على البيئـات مـن                    •
 .اة والمرض والعجزأجل الحد من المخاطر ذات الصلة باألسباب الرئيسية للوف

  التغذية
تقديم الدعم التقني والدعم بالسياسات من أجل تنفيذ استراتيجيات متكاملة لتحسين صحة األم والطفل وتغذيتهما، ويـشمل                   •

ذلك مواجهة حاالت سوء التغذية الشديد وتعزيز نمو األجنة وضمان النمو المالئم للطفل، والرضاعة الطبيعيـة المثلـى                  
  .ذية التكميليةوممارسات التغ

  تعزيز مأمونية الحمل
تقديم الدعم التقني لوضع سياسات واستراتيجيات وقواعد ومعايير لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لألمهات                 •

    .والولدان وتحسين نوعيتها واالنتفاع بها
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 والولدان وتقديم المساعدة لقياس مدى التقدم       تقديم الدعم للبلدان من أجل تعزيز نظم رصد وتقييم البرامج الصحية لألمهات             •
 .نحو بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية

  .إجراء عدد من البحوث الميدانية وجمع قرائن إلنارة الطريق أمام تنفيذ تدابير معززة لتحسين صحة األمهات والولدان  •

  نوع الجنس والمرأة والصحة

لقضايا التي أساسها نوع الجنس ب تقديم الدعم التقني ودعم السياسات مـن             زيادة المعارف والقرائن بشأن الصالت بين ا        •
أجل وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والمعايير والمقاييس المحّسنة لحماية المراهقين من األمراض ومـن أنمـاط            

 .ةما فيها العنف والصحة وبشأن التدخالت الناجح.السلوك والظروف التي تشكل مخاطر على الصحة
ترجمة القرائن إلى معايير واستراتيجيات إلدراج المساواة بين الجنسين في البرامج والـسياسات التقنيـة فـي القطـاع                     •

 .الصحي
 .زيادة التزام الدول األعضاء بالتصدي للسياسات واالستراتيجيات الصحية المتعلقة بنوع الجنس  •

  صحة األطفال والمراهقين

لسياسات من أجل وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والمعايير والمقاييس المحّسنة لحماية           تقديم الدعم التقني ودعم ا      •
  .المراهقين من األمراض ومن أنماط السلوك والظروف التي تشكل مخاطر على الصحة

ة األطفـال   االستراتيجيات والجهود الدولية والوطنية الرامية إلى تحقيق األهداف المتفق عليها عالميـاً لتحـسين صـح                 •
  .والمراهقين

  التمنيع واستحداث اللقاحات

دعم البحوث وتقديم اإلرشادات، وبناء الشراكات وتعزيز القدرات التطويرية في البلدان النامية من أجل استحداث لقاحات                  •
 .ضّد األمراض المعدية المهمة من منظور الصحة العمومية

  األدوية األساسية
 .ونة وذات كفاءة إلمدادات األدوية، من أجل ضمان استمرار توافر األدوية األساسيةالتشجيع على إقامة نظم مأم  •
  لتكنولوجيات الصحية األساسيةا
  .تقديم الدعم لبناء القدرات ولوضع إجراءات معيارية وإلعداد قوائم نموذجية باألجهزة الطبية األساسية المستخدمة  •

  رسم السياسات في مجال الصحة والتنمية
اك المنظمة الكامل في الحوارات العالمية ونشر أفضل الممارسات والعمليات في مجال التنمية، وخاصة فيما يتعلـق                 اشتر  •

ألنـشطة  التيـار العـام ل    باألهداف اإلنمائية لأللفية واآلليات األخرى القائمة على شراكات، بهدف إدراج الصحة ضمن             
 .اف في آليات تقديم المعونة في قطاع الصحةاإلنمائية، وزيادة الموارد وتحسين الفعالية واإلنص

تنفيذ استراتيجية المنظمة للصحة وحقوق اإلنسان، والمستهلة من أجل النهوض عالمياً بمفهوم الصحة كحق مـن حقـوق           •
اإلنسان؛ وتعزيز القدرات على الصعيد اإلقليمي على تقديم الدعم للدول األعضاء إلدماج نهـج حقـوق اإلنـسان فـي                    

 .والقوانين والبرامج ذات الصلة بالصحةالسياسات 
تقديم الدعم على مستويات المنظمة الثالثة لتحليل الجوانب األخالقية للصحة والبحوث؛ وتقديم الدعم للبلدان مـن خـالل                    •

 .أدوات ومعايير ومبادئ توجيهية إلدراج تحليل أخالقي في إيتاء الخدمات الصحية وأنشطة البحوث والصحة العمومية
  ات النظم الصحية وإيتاء الخدماتسياس

تقديم اإلرشادات القائمة على قرائن ومعارف وتقديم الدعم التقني إلى البلدان من أجل تعزيز إيتاء الخدمات الصحية مـع                     •
 .التركيز على النوعية والمساواة والكفاءة

  الموارد البشرية الصحية
ضمان جودة تعليم وتدريب ومدى مالءمتها لالحتياجات، واسـتخدام         إتاحة اإلرشادات واألدوات العملية للبلدان من أجل          •

 .تلك اإلرشادات واألدوات في البلدان المستهدفة
  تمويل الصحة والحماية االجتماعية

تزويد البلدان بالمعلومات عن أفضل الممارسات فيما يتعلق بسياسة التمويل والحماية االجتماعية، وتحديـد األولويـات،                  •
  .لومات الرئيسية، ودعم استخدامهاوإعداد المع

  المعلومات الصحية والقرائن وسياسة البحوث

تدعيم وإصالح نظم المعلومات الصحية، لتوفر وتستخدم معلومات جيدة ومناسبة التوقيت من أجل حل المشاكل الـصحية              •
  .المحلية، وخدمة البرامج الصحية المحلية، ورصد المرامي الدولية الرئيسية
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  مونية الحملتعزيز مأ
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

١٩٩٠إن تخفيض عدد النساء الالئي يتوفين أثناء الحمل والوالدة بمقدار ثالثة أرباع فيمـا بـين عـامي             
وسوف تسهم اإلجراءات المتخذة لبلـوغ هـذه الغايـة.  هو من غايات األهداف اإلنمائية لأللفية      ٢٠١٥و

ن وفيات الولدان، وهذا األمر هو اآلخر له دور هام فـي تحقيـق الهـدفإسهاماً كبيراً أيضاً في الحد م     
دة فـي وفـاةوتتسبب مضاعفات الحمـل والـوال     . اإلنمائي لأللفية والمتمثل في الحد من وفيات األطفال       

 امرأة سنوياً وتمثل ثاني أشيع أسباب الوفاة بين النساء في سن اإلنجاب بعد األيدز والعـدوى٥٢٩ ٠٠٠
فبينما يحدث أكبر أعداد وفيات األمهات في البلدان الكبيـرة: وهذا العبء موزع بشكل متفاوت    . بفيروسه

وفـي المنـاطق. التي ترتفع فيها معدالت الخصوبة، تحدث أعلى نسب لوفيات األمهات في أفريقيا أساساً        
باب تتعلق بالحمـلالتي ترتفع فيها معدالت وفيات األمهات يزيد في هذه المناطق احتمال وفاة النساء ألس             

  . مرة على هذا االحتمال في أوروبا١٤٠

وقـد.  يسعى المجتمع الدولي إلى حل هذه المشكلة       ١٩٨٧ومنذ انطالق مبادرة األمومة المأمونة في عام        
نجحت بلدان قليلة في الحد من وفيات األمهات والولدان، ولكن ظلت نسب الوفاة دون تغيير تقريباً في أشد

ومع هذا، استفيدت دروس هامة، وعلى سبيل المثال أصبح تعزيز رعاية المـرأة التـي. البلدان تضرراً 
تحدث لها مضاعفات في حاالت الطوارئ أمراً هاماً وإن لم يصبح ذلك كافياً، ولم يثمر تدريب القـابالت

هـاتومبادرة تعزيز مأمونية الحمل، التي أطلقتها المنظمة، توفر مجموعـة مـن التوج            . ثماره المرجوة 
وتتعلق هذه التوجهات بإرساء سلسلة متصلة وفعالة مـن. االستراتيجية التي تستند إلى الدروس المستفادة     

وتشمل السلسلة المتصلة من خدمات الرعاية كل مستويات نظام. خدمات الرعاية لجميع الحوامل وولدانهن    
ويتطلـب هـذا األمـر. لمجتمعاتالرعاية التي تقدمها النساء وأسرهن وا     الذي يرتبط ب  الرعاية الصحية،   

بصورة حاسمة وجود نظام إحالة فعال بروابطه الالزمة مع مختلف مستويات الرعاية لـضمان التـدبير
 والهـدف مـن.العالجي بسرعة وكفاءة للمضاعفات، وخاصة حاالت الطوارئ التي تتهدد فيها األرواح          

لسلسلة المتصلةاً ذا أولوية على إنشاء هذه ا       بلد ٧٥عمل المنظمة لتعزيز مأمونية الحمل هو تدعيم قدرات         
من خدمات الرعاية من خالل التعاون والشراكة الوثيقين مع الحكومات ووكاالت األمم المتحدة األخـرى
مثل اليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان والبنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية ووكاالت التعاون

  .حكومية والمنظمات المهنية وشركاء التنمية اآلخرينالثنائي والمنظمات غير ال

وتبين القرائن الخاصة بالحد من وفيات األمهات والولدان، ومنها القرائن المستمدة من دراسات الحـاالت
في ماليزيا وسري النكا، أنه وإن كان الفقر محدداً هاماً العتالل صحة األمهات والولدان فمـن الممكـن

وإلجراء هذه التحسينات يلـزم. تحسين فرص الحصول على الرعاية وتحسين جودتها      التغلب على آثاره ب   
ويصدق هذا بوجه خاص على اإلجراءات التي تتخذ في مجالين هما. وجود التزام اجتماعي وسياسي قوي    

تحسين توافر القابالت الماهرات واالستفادة منهن في الرعاية طوال فترة الحمل والوالدة وفترة مـا بعـد
لوالدة، وتوفير مرافق محسنة للرعاية الصحية ألغراض التدبير العالجي لمضاعفات التوليد والمضاعفاتا

وقد تم تحديد تدخالت واستراتيجيات معينة للعمل مع النساء وشركاء حياتهن وسائر. التي تصيب الولدان  
رة واالستفادة منها، وكذلكأفراد أسرهن ومجتمعاتهن، وذلك رغبة في تحسين إتاحة الرعاية المقدمة بمها          

وأخيراً، فإن تعزيز النظم الصحية لتأمين السلسلة المتصلة من خدمات. اٌإلسهام في تمكين المرأة والمجتمع    
الرعاية يتيح أيضاً فرصة هامة إلقامة صالت بين خدمات األمومة والولدان وغيرها من خدمات الرعاية

يدز والعدوى بفيروسه، والعدوى المنقولـة جنـسياً ومكافحـةالصحية األولية، مثل الخدمات الخاصة باأل     
ويركز مجال العمل هذا بصفة أساسية على تعزيز الدعم للبلدان،. المالريا وتنظيم األسرة، وصحة الطفل    

مع ما يتصل بذلك من أنشطة في مجالي البحوث ووضع المعايير، تتدرج ضمن مجال العمـل الخـاص
  .بالصحة اإلنجابية

٪٧٥بلوغ الهدف اإلنمائي لأللفية فيما يتعلق بصحة األمهات عن طريق الحد من وفيات األمهات بنـسبة                   المتوخىالمرمى 
٣٥؛ واٌإلسهام في خفض معدل وفيات الرضع إلى أقل مـن            ٢٠١٥ بحلول عام    ١٩٩٠عن مستويات عام    

حد من الوفيات في عن طريق ال   ٢٠١٥ مولود حي في جميع البلدان بحلول عام         ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل    
  .فترة ما حول الوالدة
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تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ تدخالت عالية المردود كي توفر النظم الـصحية لكـل النـساء  أغراض المنظمة
  .والولدان الرضع سلسلة متصلة من خدمات الرعاية طوال فترة الحمل والوالدة وما بعد الوالدة

  انالمؤشر
  الئي تفحصهن قابالت ماهرات مرة على األقل في فترة ما قبل الوالدةنسبة النساء ال  •
  نسبة النساء الالئي تساعدهن قابالت ماهرات أثناء الوالدة  •

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

؛ على المستوى العـالمي واإلقليمـي والـوطني        تعزيز االلتزام السياسي واالجتماعي والشراكات الفعالة     
 من أجل الرعاية الفاعلة على جميع المستويات   ومبادئ توجيهية قائمة على القرائن    ووضع وتكييف معايير    

لألمهات والولدان، وتقديم الدعم للبلدان لنشرها وتنفيذها؛ ورصد وتقييم التقدم المحرز في سـبيل تحقيـق
مج بفعاليةاألهداف االستراتيجية وتحسين صحة األمهات والولدان؛ وإعداد القرائن الدالة على وضع البرا           

لصحة األمهات والولدان؛ وتقديم الدعم التقني لمعالجة العناصر األساسية المترابطـة والالزمـة لتـوفير
تنمية الموارد البشرية في مجال الرعاية الصحية لألمهـات: السلسلة المتصلة من خدمات الرعاية، وهي     

رعاية الصحية لألمهـات والولـدان؛والولدان؛ وتوفير خدمات ذات جودة عالية ويسهل الحصول عليها لل         
وتمكين األفراد واألسر والمجتمعات من تعزيز مراقبة صحة األمهات والولدان؛ ودمـج سـائر بـرامج

  .الرعاية الصحية األولية في الخدمات الصحية لألمهات والولدان
  
 

  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  نشودةاألهداف الم    البيانات المرجعية    المؤشرات  

لوضع سياسـاتتقديم الدعم التقني      -١
تحـسينلواستراتيجيات وقواعد ومعايير    

الوصول إلى خدمات الرعايـة الـصحية
لألمهات والولـدان وتحـسين نوعيتهـا

  .واالنتفاع بها

التي وضـعت سياسـاتعدد البلدان     •  
واعتمدت قواعـد ومعـايير منظمـة
الصحة العالمية لتحسين صحة األمهات

  نوالولدا
التي شرعت فـي دمـجعدد البلدان     •

خدمات الرعاية الـصحية لألمهـات
والولدان في البرامج المتعلقة بالمالريا

  واأليدز والعدوى بفيروسه والتغذية
التي بلغت أو بصدد بلوغعدد البلدان     •

الهدف الخاص بنسبة الوالدات التـي
 تتم على أيدي عاملين صحيين مدربين

  ٢٠  
  
  
  
١٥  
  
  
  
٢٢  
  

  ٥٠  
  
  
  
٣٥  
  
  
  
٣٥  

للبلدان من أجل تعزيزتقديم الدعم     -٢
نظم رصـد وتقيـيم البـرامج الـصحية
لألمهات والولدان وتقديم المساعدة لقياس
مدى التقدم نحو بلوغ األهداف اإلنمائيـة

  .لأللفية

التي أنشأت نُظـم رصـدعدد البلدان     •  
للرعاية الصحية لألمهـات والولـدان

  الوطنيعلى الصعيد الوطني ودون 

  ١٥  
  

  ٣٠  
  

إجراء عدد من البحوث الميدانيـة  -٣
ـ       تنفيـذاموجمع قرائن إلنارة الطريق أم

 لتحسين صـحة األمهـاتةتدابير معزز 
  .والولدان

التي شرعت في إجـراءعدد البلدان     •  
دراسات تتعلـق بتعزيـز الخـدمات

  الصحية لألمهات والولدان

  ١٥  
  

  ٣٠  
  

لسياسيااللتزام ا الدعوة إلى   زيادة    -٤
 لتقديم الدعم فعالة شراكاتوإقامة  والمالي  

 الـصحيةخـدماتها إلى البلدان في تعزيز   
  .لألمهات والولدان

تظاهرات الدعوة التي تنظم علىعدد    •  
  المستوى العالمي واإلقليمي والوطني

عدد الشراكات التي تتـضمن خطـط  •
عمل مشتركة لرعاية صحة األمهـات

دعمت، علىوالولدان والتي أقيمت أو     
المستويات العالمي واإلقليمي والوطني

  خالل فترة السنتين

  صفر  
  
١٠  
  

  ٢٥  
  
٣٠  
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد
 

الميزانية   
  العادية

المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٣٨ ١٢٠  ٢٥ ٠٨١  ١٣ ٠٣٩  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٦٤ ٠١٧  ٣٩ ١٦٠  ٢٤ ٨٥٧  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٥٣  ٣٣ ٩٨٢  ١٧ ٣٧٢  ١٦ ٦١٠  المستوى القطري
  ٣٠  ١٩ ١٦٩  ١٢ ٣٤٣  ٦ ٨٢٦  المستوى اإلقليمي
  ١٧  ١٠ ٨٦٦  ٩ ٤٤٥  ١ ٤٢١  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٦١  ٣٩  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
 

النتائج المتوقع تحقيقها فـي سـائر مجـاالت العمـل            ب تعزيز مأمونية الحمل  كما يدعم مجال عمل     
  .األخرى على النحو التالي

 
  األيدز والعدوى بفيروسه

تقديم الدعم للبلدان لتعزيز قدرات نُظمها الصحية على االستجابة لمقتضيات مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه وللحاالت                 •
سياسة قطاع الصحة وللتخطيط، ودمج التدريب وأداء الخدمات        المرضية المرتبطة به، بما في ذلك توفير الدعم إلعداد          

في سائر الخدمات الصحية األخرى، بما في ذلك خدمات صحة األمهات واألطفال وتنظيم األسـرة والـسل وحـاالت                   
 .العدوى المنقولة جنسياً والعالج من إدمان المخدرات

ية والمواد المتعلقة بفيروس األيدز، بما في ذلك ضمان الجودة          ينقطع باألدو  تقديم الدعم للبلدان لضمان اإلمداد بشكل ال        •
 .من خالل التأهيل المسبق لألدوية واعتماد أدوات التشخيص

  تعزيز الصحة
تدعيم القدرة على تصريف الشؤون والقوامة والتخطيط والتنفيذ في مجال السياسات والبـرامج المتعـددة القطاعـات                   •

تويين القطري واإلقليمي، على أساس أساليب تراعي االعتبارات الخاصة بالجنسين          والخاصة بتعزيز الصحة على المس    
 .من أجل تعزيز الصحة والعافية طيلة العمر

  التبغ
الدعوة إلى تقديم الدعم وتقديمه إلذكاء الوعي العام بأخطار التبغ من خالل تغطية إعالمية قوية ومعلومات شاملة علـى     •

  .عة التبغاإلنترنت وألنشطة دوائر صنا
  التغذية

  .تنفيذ معايير النمو الجديدة للمنظمة وتعزيز نُظم ترصد التغذية العالمية واإلقليمية والوطنية  •
تقديم الدعم التقني والدعم بالسياسات من أجل تنفيذ استراتيجيات متكاملة لتحسين صحة األم والطفل وتغذيتهما، ويشمل                  •

 وتعزيز نمو األجنة وضمان النمو المالئم للطفل، والرضاعة الطبيعية المثلـى            ذلك مواجهة حاالت سوء التغذية الشديد     
 .وممارسات التغذية التكميلية

تعزيز األساليب المبتكرة لبرامج تعزيز الغذاء التكميلي واالختياري المهم للصحة العمومية، من أجـل تحـسين حالـة                    •
 .المغذيات الدقيقة لدى السكان

  الصحة اإلنجابية
م اإلرشادات والدعم على نحو مالئم لتحسين رعاية الصحة اإلنجابية والجنسية في البلدان عن طريق نشر المعايير                 تقدي  •

 .القائمة على القرائن وما يتصل بذلك من سياسات ومن مبادئ توجيهية تقنية وإدارية
تصميم وتنفيذ خطـط شـاملة لزيـادة        تقديم الدعم في مجال السياسات والدعم التقني بصورة فعالة إلى البلدان من أجل                •

فرص الحصول على خدمات عالية الجودة في مجال رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية، وتعزيز إتاحة تلك الخـدمات،                 
  .وتعزيز الموارد البشرية، وبناء القدرات في مجال الرصد والتقييم

  .الجنسية عن طريق أعمال فردية وأسرية ومجتمعيةتقديم الدعم التقني الكافي إلى البلدان لتحسين الصحة اإلنجابية و  •
 .تعزيز قدرة البلدان على تحديد العقبات التنظيمية أمام تقديم الرعاية العالية الجودة في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية  •
ة، بمـا فـي ذلـك       حشد وتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق األهداف اإلنمائية الدولية في مجال الصحة اإلنجابي               •

  .الرصد العالمي
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  نوع الجنس والمرأة والصحة
ترجمة القرائن إلى معايير واستراتيجيات إلدراج المساواة بين الجنسين في البرامج والسياسات التقنيـة فـي القطـاع                    •

  .الصحي
  صحة األطفال والمراهقين

كثيف العمل في سبيل تحسين بقاء الولدان واألطفـال         تقديم اإلرشادات والدعم التقني وإجراء البحوث لزيادة التغطية وت          •
 .على قيد الحياة، ونموهم وتطورهم

االستراتيجيات والجهود الدولية والوطنية الرامية إلى تحقيق األهداف المتفق عليها عالمياً لتحسين صحة األطفال   •
  .والمراهقين

  واستحداث اللقاحاتالتمنيع 
لقدرات الموجودة في البلدان على تنفيذ السياسات وضمان استخدام بـرامج التمنيـع             العمل، بشكل مالئم، على تعزيز ا       •

 .تباعها ممارسات التطعيم المأمون، وذلك عن طريق توفير الدعم التقني والسياسياللقاحات ذات جودة مضمونة و
 يستفاد منها استفادة كاملة وتـسريع       إتاحة كّل الفرص الممكنة لالستفادة من اللقاحات الحالية والجديدة واللقاحات التي ال             •

بهدف مكافحة األمراض وذلك بتقديم الدعم التقني والسياسي الذي يسهم بفعالية في             الجهود المبذولة في البلدان والمناطق    
 .بناء القدرات بدءاً من مستوى المنطقة فصاعداً

  األدوية األساسية
 .ت األدوية، من أجل ضمان استمرار توافر األدوية األساسيةالتشجيع على إقامة نظم مأمونة وذات كفاءة إلمدادا  •
تعزيز أنشطة إذكاء الوعي واإلرشاد في مجال االستخدام العالي المردود والسليم لألدويـة بقـصد تحـسين اسـتعمال                     •

 .المهنيين الصحيين والمستهلكين لألدوية
  التكنولوجيات الصحية األساسية

وتقديم الدعم لضمان مأمونية الدم وتوافره ومأمونية عملية الحقن وتوقي حاالت العدوى            تعزيز االستراتيجيات المالئمة      •
 .في مراكز الرعاية الصحية" جيم"و" باء"المنقولة بالدم بما فيها فيروس األيدز وااللتهاب الكبدى 

 .قديم اإلسعافات الجراحية األوليةتقديم اإلرشاد والدعم لتنفيذ خدمات الطوارئ األساسية المأمونة والفعالة والمالئمة ولت  •
  رسم السياسات في مجال الصحة والتنمية

تعزيز قدرة البلدان على ضمان قيام خطط وميزانيات التنمية الوطنية وورقات استراتيجية الحد مـن الفقـر وبـرامج                     •
آلليـات المـشتركة بـين      وا) بما فيها النهج المتبعة على مستوى القطـاع       (إصالحات القطاع العام والبرامج القطاعية      

القطاعات بدعم زيادة االستثمارات في الصحة وتحسين الحصائل الصحية، بما في ذلك بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفيـة                 
 .ذات الصلة بالصحة، والتركيز على تأثير أية تدابير مقترحة في الفقراء والضعفاء والمهمشين

 ونشر أفضل الممارسات والعمليات في مجال التنمية، وخاصة فيما يتعلق           اشتراك المنظمة الكامل في الحوارات العالمية       •
ألنـشطة  التيار العـام ل   باألهداف اإلنمائية لأللفية واآلليات األخرى القائمة على شراكات، بهدف إدراج الصحة ضمن             
 .ةاإلنمائية، وزيادة الموارد وتحسين الفعالية واإلنصاف في آليات تقديم المعونة في قطاع الصح

  سياسات النظم الصحية وإيتاء الخدمات
تقديم اإلرشادات القائمة على قرائن ومعارف وتقديم الدعم التقني إلى البلدان من أجل تعزيز إيتاء الخدمات الصحية مع                    •

 .التركيز على النوعية والمساواة والكفاءة
  .عالية في البرامج الخاصة تحديداً بأمراض معينةتقديم اإلرشادات والدعم التقني المباشر بشأن دمج الخدمات الصحية بف  •

  الموارد البشرية الصحية
إتاحة اإلرشادات واألدوات العملية للبلدان من أجل ضمان جودة تعليم وتدريب ومدى مالءمتها لالحتياجات، واسـتخدام               •

 .تلك اإلرشادات واألدوات في البلدان المستهدفة
 بمبادئ توجيهية فعالة بشأن التفويض والترخيص واإلشهاد لـدعم اآلليـات واألطـر              تزويد البلدان والبلدان المستهدفة     •

  .الالزمة لضمان نوعية جيدة من اإلعداد والممارسة للمهنيين الصحيين
  تمويل الصحة والحماية االجتماعية

اعية، وتحديد األولويـات،    تزويد البلدان بالمعلومات عن أفضل الممارسات فيما يتعلق بسياسة التمويل والحماية االجتم             •
  .وإعداد المعلومات الرئيسية، ودعم استخدامها
  المعلومات الصحية والقرائن وسياسة البحوث

تدعيم وإصالح نظم المعلومات الصحية، لتوفر وتستخدم معلومات جيدة ومناسبة التوقيت من أجل حل المشاكل الصحية                  •
 .المرامي الدولية الرئيسيةالمحلية، وخدمة البرامج الصحية المحلية، ورصد 

توفير معارف وقرائن أفضل لمتخذي القرار في مجال الصحة من خالل تجميع ونشر القرائن القائمة، وتيـسير إعـداد                 •
 .المعارف في المجاالت ذات األولوية
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  نوع الجنس والمرأة والصحة
  

القضايا والتحديات
  المطروحة

  

ساء والرجال فيما يتعلق بعوامل االختطار، واآلليات البيولوجيـة،تتزايد القرائن على وجود فوارق بين الن      
وترجع هذه األسباب إلى كل. والظواهر السريرية، وأسباب المرض واعتالل الصحة وعواقبهما وتدّبرهما       

من الجنسين، أي البيولوجيا وإلى نوع الجنس، أي النموذج االجتماعي للذكورة واألنوثة وعالقـات القـوة
ويشكل كل من الجنس ونوع الجنس االجتماعي متغيرين هامين في صحة الرجـال. ء والرجال بين النسا 
  .والنساء

والتفاوتـات الهيكليـة،. غير أن الفوارق في القوة بين النساء والرجال لها تأثير خاص على صحة المرأة             
مساواة في عالقات القـوةالتي تظهر غالباً في النظام القانوني واالقتصادي والسياسي، إذا اقترنت بعدم ال           

والعواقب الصحية للعنف ضد المرأة قد تكون أوضح مثـال. تؤثر في قدرة المرأة على االحتفاظ بصحتها      
من ذلك، مثالً، أن المرأة قد ال تحصل على الرعايـة الـصحية ألنو. غير أن ثمة آثاراً أكثر خفاء أيضاً      

وقد تُصاب المرأة.  إلى إذن من زوجها لزيارة الطبيب      الذين يقدمونها هم األطباء الذكور فقط وهي تحتاج       
كذلك يقع عـبء. أليدز من زوجها ألنها ال تستطيع التفاوض معه على الجنس المأمون          اعدوى فيروس   ب

تقديم الرعاية الصحية إلى الطفل واألسرة، بشكل غير متناسب على المرأة التي ال تجد في الغالب دعماً أو
  . من نظام الرعاية الصحيةإرشاداً من الدولة أو

لذا فعدم المساواة بين الجنسين يؤثر في طرق حصول الرجل والمرأة علـى خـدمات الوقايـة والعـالج
لتحقيق المساواة في مجال الصحة يتعين عالج المرأة والرجل والفتاةووالتأهيل والرعاية، واالستفادة منها     

  . تتباين احتياجاتهموبشكل منصف حيناجات والصبي على قدم المساواة حين يشتركون في االحتي
وقد وجد هذان المرميان، المساواة بين الجنسين واإلنصاف في الصحة، صداهما في األهداف المتفق عليها

وحددتها في اآلونة األخيـرة) ١٩٩٥،  غبيجين(عالمياً والتي حددها المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة         
  .ة، مما أبرز أهمية المساواة بين الجنسين في تنمية أي أمةاألهداف اإلنمائية لأللفي

والبد من وجود المزيـد. ومن بين التحديات الرئيسية التي تواجه المنظمة تعزيز قاعدة المعارف والقرائن          
من البيانات العلمية ليتسنى توضيح أهمية نوع الجنس والجنس في الصحة العمومية بما في ذلك القـرائن

ب الناجحة، في إدماج نوع الجنس في برامج وسياسات الصحة العموميـة وخاصـة علـىبشأن التجار 
كما يلزم وجود طرائق وسياسات وأدوات ومؤشرات لمعالجة التفاوتـات فـي القطـاع. الصعيد القطري 

ويتعين. الصحي، وذلك لمساعدة البرامج والبلدان على إدماج االعتبارات الخاصة بنوع الجنس في عملها            
القدرات بشكل كبير كي يدمج نوع الجنس في السياسات والخطط والبرامج والبحوث الصحية، ومـنبناء  

  .ثم تزاد المقدرة على معالجة التفاوت بين الجنسين وااللتزام بذلك في القطاع الصحي بأكمله
يةويحتاج األمر إلى توعية واضعي السياسات والجهات المانحة والمؤسسات التي توفر الرعايـة الـصح              

ن الضروري ترجمةمو .بعدم المساواة بين الجنسين في مجال الصحة      بالمسائل الخاصة   والمجتمع المدني   
وسوف يعتمد النجاح في ذلك بقدر كبير علـى. إلى تدابير ملموسة على الصعيد القطري     أعاله  التحديات  

  . في مجاالت العمل األخرىبنوع الجنس المتعلقة االعتباراتكيفية إدماج 

الفتاة والـصبي بين تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وباإلسهام في تحقيق اإلنصاف في المجال الصحي        رمى المتوخىالم
  .من خالل تمكينهم من الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة واالنتفاع بها

من أجل معالجة مشاكلصحية  إدماج االعتبارات المتعلقة بنوع الجنس في السياسات والبرامج والبحوث ال           أغراض المنظمة
  . على الصحةتأثيرها وعدم اإلنصاف بين الجنسين والتخفيف من عدم المساواة

  المؤشر
نسبة الدول األعضاء وسائر الشركاء الصحيين الذين يستخدمون وسيلة أو أكثر من وسائل المنظمـة  •

  مج الصحيةتيجيات والبراإلدماج المساواة بين الجنسين لدى وضع السياسات واالسترا

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

إعداد األدوات وبناء القدرات لدمج اعتبارات الجنس في برامج وسياسات المنظمة على جميع المستويات،
والدعوة لتعزيز االعتراف بمشاكل الجنسين في مجال الصحة ولتفهمها، والدعوة لمزيـد مـن االلتـزام

جنس ولقبوله بين وزارات الصحة ولدى األجهزة الرئاسـيةالسياسي بالعمل الصحي الذي يراعي نوع ال      
للمنظمة، ودعم الشراكة مع الجهات المعنية مثل المجتمع المدني واألكاديمي ووكـاالت األمـم المتحـدة؛
وتعزيز تعاضد جهود العمل في المنظمة بشأن القضايا اإلنمائية مثل حقوق اإلنسان والفقـر واإلنـصاف؛

التي تؤثر بها أدوار الجنس على الرجال وعلى صحتهم ودورهـم فيمـا يتعلـقوالتعرف على الطرائق    
  .بصحة النساء وزيادة مشاركتهم في القضايا المتعلقة بنوع الجنس والقضايا الصحية
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

أنزيادة المعارف والقـرائن بـش       -١
الصالت بين القضايا التي أساسـها نـوع
الجنس بما فيها العنف والـصحة وبـشأن

  .التدخالت الناجحة

عدد الورقات التقنية ودراسات الحاالت  •  
أو التقارير عن المساواة بين الجنسين
  والصحة، المطبوعة منها والمنشورة

  ٧٢    ٤٨  

ــايير  -٢ ــى مع ــرائن إل ــة الق ترجم
ــتراتيجيات ــين إلدراج الواس ــساواة ب م

الجنسين في البرامج والسياسات التقنية في
  .القطاع الصحي

لمبــادئ التوجيهيــةاعــدد األدوات و  •  
 فـينـوع الجـنس   إلدماج قـضايا    

  السياسات والتدخالت الصحية

  ٤٨    ٢٧  

التقدم المحرز في تنفيـذ اسـتراتيجية        •    
المنظمة بشأن المساواة بين الجنـسين

  والصحة

صــوغ اســتراتيجية  
لمنظمة بشأن المـساواةل

  بين الجنسين والصحة

اعتماد السياسة من جمعيـة       
  الصحة العالمية

تحسين مهارات وقدرات مـوظفي  -٣
المنظمة إلدراج االعتبارات المتعلقة بنوع

  .الجنس في أنشطتهم

عدد برامج المنظمة التي تتلقى الـدعم  •  
التقني كمدخل في البحوث والسياسات

   إلخ

  ٤١    ٢٥  

عدد مجـاالت العمـل التـي تـدرج  •    
المساواة بين الجنسين في خطط عملها

   برامجهاخططأو 

  ٣٣    ١٢  

عدد الـدورات والحلقـات الدراسـية  •    
واألنشطة التدريبيـة التـي نظمـت
لموظفي المنظمة عـن االعتبـارات

  المتعلقة بنوع الجنس

  ٣٣    ١٥  

تحسين تفهـم الجمـاهير لقـضايا  -٤
لة أنشطة ومنتجاتالجنسين من خالل سلس   

  .دعوية

عدد األحداث الدولية أو اإلقليميـة أو  •  
الوطنية التـي تـنظم بـشأن قـضايا

  الجنسين

  ٥٣    ٣٣  

عدد المنتجات اإلعالمية المنتجة لزيادة  •    
 بشتى القضايا المتعلقةوعي الجمهور 

  بنوع الجنس والقضايا الصحية

  ٤٠    ٢٠  

العالميـةعدد الشراكات والـشبكات       •    
لقـضايا المتعلقـةواإلقليمية المعنية با  

  بنوع الجنس

  ٤٨    ٣٤  

زيادة التـزام الـدول األعـضاء  -٥
ــسياسات واالســتراتيجياتب التــصدي لل

  .الجنسبنوع الصحية المتعلقة 

 التـي)وزارات الصحة  (عدد البلدان   •  
دمج االعتبارات المتعلقة بنوع الجنست

   بدعم من المنظمةفي القطاع الصحي

  ٤٧    ٣٤  

  
  

  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد
 

الميزانية   
  العادية

المساهمات 
  الطوعية

  مجمل
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ١٤ ٦٩٤  ١٠ ٧٧٣  ٣ ٩٢١  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ١٧ ٧٠٣  ١٣ ٣٣٠  ٤ ٣٧٣  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٣٢  ٥ ٦٥٦  ٤ ٢٢١  ١ ٤٣٥  المستوى القطري
  ٢٣  ٤ ١٤٤  ٢ ٥٦٨  ١ ٥٧٦  المستوى اإلقليمي
  ٤٥  ٧ ٩٠٣  ٦ ٥٤١  ١ ٣٦٢  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٧٥  ٢٥  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
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 بالنتائج المتوقع تحقيقها فـي سـائر مجـاالت          نوع الجنس والمرأة والصحة   كما يدعم مجال عمل     
  .العمل األخرى على النحو التالي

  

  لساريةبحوث األمراض ا

الطبية، الحيوية واالجتماعيـة واالقتـصادية،      (إيجاد وإتاحة إمكانية النفاذ إلى المعارف األساسية الجديدة بشأن المحددات             •
  .وسائر العوامل الهامة فيما يتعلق بتوقي ومكافحة األمراض المعدية) والنظم الصحية، والسلوكيات ونوع الجنس

  األيدز والعدوى بفيروسه

دعم للبلدان لتعزيز قدرات نُظمها الصحية على االستجابة لمقتضيات مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه وللحـاالت               تقديم ال   •
المرضية المرتبطة به، بما في ذلك توفير الدعم إلعداد سياسة قطاع الصحة وللتخطيط، ودمج التدريب وأداء الخـدمات                  

ة األمهات واألطفال وتنظيم األسرة والسل وحاالت العدوى        في سائر الخدمات الصحية األخرى، بما في ذلك خدمات صح         
 .المنقولة جنسياً والعالج من إدمان المخدرات

زيادة مشاركة المجتمعات المتأثرة والشركاء اآلخرين في توفير استجابات قطاع الصحة لمقتـضيات مكافحـة األيـدز                   •
 .والعدوى بفيروسه

برامج إرشادية أخرى تستند إلى القرائن للوقاية من األيدز والعدوى بفيروسـه            استخدام مبادئ توجيهية تقييسية وأدوات و       •
  .وللعالج والرعاية تستند إلى نهج للصحة العمومية وتسترشد بالبحوث الميدانية والتقييم

  تعزيز الصحة

دة القطاعـات   تدعيم القدرة على تصريف الشؤون والقوامة والتخطيط والتنفيذ في مجال الـسياسات والبـرامج المتعـد                 •
والخاصة بتعزيز الصحة على المستويين القطري واإلقليمي، على أساس أساليب تراعي االعتبارات الخاصة بالجنـسين               

  .من أجل تعزيز الصحة والعافية طيلة العمر

  التبغ

ومات شاملة علـى    الدعوة إلى تقديم الدعم وتقديمه إلذكاء الوعي العام بأخطار التبغ من خالل تغطية إعالمية قوية ومعل                 •
 .اإلنترنت وألنشطة دوائر صناعة التبغ

  .زيادة التعاون المتعدد القطاعات في مجال مكافحة التبغ عن طريق الدعوة  •

  العنف واإلصابات وحاالت العجز

  .إجازة وتعزيز التدخالت المتعددة القطاعات للوقاية من العنف واإلصابات غير المتعمدة  في البلدان  •

  ابيةالصحة اإلنج

 .تقديم الدعم التقني الكافي إلى البلدان لتحسين الصحة اإلنجابية والجنسية عن طريق أعمال فردية وأسرية ومجتمعية  •
  .تعزيز قدرة البلدان على تحديد العقبات التنظيمية أمام تقديم الرعاية العالية الجودة في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية  •

  ة والتنميةرسم السياسات في مجال الصح

تنفيذ استراتيجية المنظمة للصحة وحقوق اإلنسان، والمستهلة من أجل النهوض عالمياً بمفهوم الصحة كحق من حقـوق                   •
اإلنسان؛ وتعزيز القدرات على الصعيد اإلقليمي على تقديم الدعم للدول األعضاء إلدماج نهـج حقـوق اإلنـسان فـي                    

  .الصحةالسياسات والقوانين والبرامج ذات الصلة ب
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  صحة األطفال والمراهقين
  

القضايا والتحديات
  المطروحة

  

 من سكان العالم؛ ويتم توثيق مشاكلهم٪٤٠ تناهز واألطفال والمراهقون نسبة      حديثو الوالدة  يشكل الرضع 
يموتون في كلالخامسة  سن   مليون طفل دون     ١١وهناك قرابة   . الصحية والحلول المحتملة لها توثيقاً تاماً     

، واإلسهال ،فااللتهاب الرئوي ومازالت أسباب الوفاة الرئيسية كما هي،       . في البلدان النامية  معظمهم  و عام،
 الوفيات ويقف سوء التغذية وراء عدد  واأليدز والعدوى بفيروسه، تتسبب في نصف      ، والحصبة ،والمالريا
ي الـوالدة   حـديث  ويتزايد االعتراف بضعف الرضع   .  من الناس   من الوفيات في هذه الفئة     ٪٥٠أكثر من   

 مـن وفيـات٪٤٠ من وفيات الرضـع و     ٪٦٠فالوفيات في الشهر األول من العمر تمثل        : بوجه خاص 
  .  الخامسة سناألطفال دون

 وعندما تنفذ على نطاق كاف تقلل كثيراً من وفيات األطفال وتحسن نمو،والتدخالت العالية المردود متاحة   
حسنة األداء ومزودة جيداً باإلمـداداتخدمات صحية   وتستند بعض التدخالت إلى وجود      . وتطورهالطفل  
 أن نطـاقبيد. ؛ ويمكن تعزيز التدخالت األخرى من خالل المجتمعات المحلية والمجتمع المدني          الالزمة

يتم توسيعهذه التدخالت الناجحة ال يكفي حالياً ألن يستفيد منها من هم في أمس الحاجة إليها، وينبغي أن                  
  .هذا النطاق

 معرضـة لمخـاطرالفئـة وهذه  . العقد المقبل سيرتفع عدد المراهقين في العالم إلى أرقام قياسية         وخالل  
٪ من الوفيات المبكرة بين البالغين تضرب بجذورها في٧٠وأسباب  .  متعددة كما أن أمامها فرصاً   متعددة  

غير متعمدة صابات  معظمهم بسبب إ  و مليون مراهق يموتون سنوياً،      ١,٤ أن   ومن المقدر . مرحلة المراهقة 
. مراهـق سـنوياً    ٧٠ ٠٠٠بحيـاة   فتودي  االنتحار أو العنف؛ أما المضاعفات المتصلة بالحمل        بسبب  أو  

 عاماً هـي٢٤ عاماً و  ١٥ بين   المعدالت الخاصة بالشباب الذين تتراوح أعمارهم     وعالوة على هذا، تظل     
 من جميع حـاالت العـدوى٪٥٠ نحو   فقد بلغت (المنقولة جنسياً   األعلى بين المصابين بعدوى األمراض      

  ).٢٠٠٢الجديدة بفيروس األيدز في عام 

.المنطـوي علـى المجازفـة     وقد تم تحديد مجموعة من العوامل اإليجابية التي تحد من سلوك المراهقين             
 تشمل زيادة فرص الحـصولالرئيسيةفباإلضافة إلى دعم البيئة االجتماعية للمراهقين أصبحت التدخالت         

بالتوازي مـع التثقيـف فـي مجـال لكل عمر و    المناسبة المهارات والخدمات الصحية  ولومات  على المع 
 استجابة القطـاع الـصحي الحتياجـاتتعزيزتضطلع المنظمة بمسؤولية خاصة عن   ية،  تالمهارات الحيا 

  .هقيناالمر

إلنمائية لألطفـالوقد أعدت المنظمة عدداً من االستراتيجيات المترابطة لالستجابة لالحتياجات الصحية وا          
لتحسين صحة األطفال والمـراهقين االستراتيجية   التوجهات جمعية الصحة    واعتمدت.  عاماً ١٩ سنحتى  

مـساهمة  عـن  ٢٠٠٦تقرير إلى جمعية الصحة في عـام      تقديم   ٢١-٥٦ج ص ع   القراريطلب  وونمائهم؛  
 الفقربتخفيف وطأة ات المتعلقة   على اإلجراء التركيز الخاص    االستراتيجية مع    التوجهاتالمنظمة في تنفيذ    

  . األهداف اإلنمائية لأللفيةمثلصحة األطفال والمراهقين ونمائهم، لوبلوغ األهداف المتفق عليها دولياً 

 جمعيـة الـصحة فـي القـرار        اعتمدتهاالتي  (واستراتيجية التدبير العالجي المتكامل ألمراض الطفولة       
تكز عالية المردود لقطاع الصحة تدعم وتكمـل مبـادراتمجتمعية المر هي استراتيجية   ) ١٢-٤٨ج ص ع  

واالسـتراتيجية العالميـة لتغذيـة. عالمية أخرى لتعزيز بقاء األطفال على قيد الحياة ونموهم وتطورهم         
تدعم التدخالت الرامية) ٢٥-٥٥ج ص ع  التي اعتمدتها جمعية الصحة في القرار       (الرضع وصغار األطفال    

كمـا أن اسـتراتيجية. ية، والحد من سوء التغذية، وتحسين النمـو والتطـور      إلى تحسين ممارسات التغذ   
المنظمة لمكافحة فيروس األيدز بين الشباب ترمي إلى تعزيز وتسريع إجراءات قطـاع الـصحة علـى

  .المستوى القطري عن طريق تنمية القدرات وتقديم الدعم التقني وتيسير إقامة الشراكات وحشد الموارد

مة دعم التعاون القوي بين مجاالت العمل التي يتقارب تركيزها التقنـي أو الـسكاني مـعوتواصل المنظ 
كالصحة اإلنجابية، وتعزيز مأمونية الحمل، والمالريا، والتغذيـة، واألدويـة(صحة األطفال والمراهقين    

مم المتحـدة،وستحافظ المنظمة على شراكاتها المتينة مع سائر مؤسسات منظومة األ         ). والتمنيع ،األساسية
والوكاالت الثنائية، والمنظمات غير الحكومية، والحكومات، والقطاع الخـاص، والمجتمعـات المحليـة؛

  .وستواصل توجيه السياسات الدولية والوطنية بدعمها لصكوك من قبيل اتفاقية حقوق الطفل

ولتعزيـز؛  ١٩٩٠ن معدالت عـام      ع ٢٠١٥تخفيض وفيات الرضع واألطفال بمعدل الثلثين بحلول عام           المرمى المتوخى
 بين الشباب الـذين٪٢٥وتخفيض معدل انتشار فيروس األيدز بنسبة       الصحة البدنية والنفسية للمراهقين؛     

  .٢٠١٠ عاماً بحلول عام ٢٤ و١٥تتراوح أعمارهم بين 
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حد من المخاطر الـصحيةتمكين البلدان من مواصلة اتباع االستراتيجيات القائمة على القرائن من أجل ال             أغراض المنظمة
والمراضة والوفيات طوال العمر، وتعزيز صحة ونمو الولدان واألطفال والمراهقين، وإنشاء آليات لقياس

  .تأثير تلك االستراتيجيات

  انالمؤشر
  نسبة الحاالت التي تتلقى المعالجة الصحيحة لإلسهال وااللتهاب الرئوي  •
  الصحيةنسبة الشباب الذين يحصلون على الخدمات   •

  
  اليب ــاألس

  االستراتيجية

  
إعداد آليات ومبادئ توجيهية عالية المردود تتناول األمراض والظروف التي تمثل العبء الصحي األكبر
على السكان؛ وتنفيذ تلك األدوات في البلدان مع توفير التغذية المرتدة بالمعلومات لمواصلة البحوث؛ وبذل

لصحية الدولية بالتوسع في التدخالت وضمان جودة الرعايـة وتعزيـزالجهود لتحقيق أهداف الحصائل ا    
البرامج الوطنية لصحة األطفال، والسيما في البلدان التي ترتفع فيها معدالت وفيات األطفـال دون سـن
الخامسة؛ وتقديم الدعم لوضع برامج صحة المراهقين وتعزيز العوامل الوقائية؛ وتحديد أولويات المـوارد

 والتعاون مع القطاع الخاص، والممارسات األسرية والمجتمعية، وااللتزام السياسي والدعم الماليالبشرية،
  .على المدى الطويل

 
  النتائج المتوقعة على نطاق

  المنظمة
  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

انعكاس التقارير القطرية وتوصيات  -١
علقـةالقـضايا المت  ولجنة حقوق الطفـل     

ــات ــى سياس ــا إل ــصحة، وترجمته بال
  .واستراتيجيات وإجراءات وطنية

التقارير القطرية للجنـة حقـوقعدد    •  
التي تتضمن مالحظات ختاميةوالطفل  

محددة وتوصيات تتعلق بالصحة وتبين
  مدخالت المنظمة

عدد البلدان التي تنفذ تقديرات مبنيـة  •
حقوق وبناء القدرات من أجـلالعلى  

توصيات المتعلقة بالصحة إلىترجمة ال 
  سياسات واستراتيجيات وإجراءات

  ١٠  
  
  
  
٨  
  

  ٢٥  
  
  
  
١٨  
  

تقديم الدعم التقني ودعم السياسات  -٢
 الــسياساتمــن أجــل وضــع وتنفيــذ

واالسـتراتيجيات والمعـايير والمقـاييس   
 لحماية المراهقين من األمـراضالمحسنة

ومن أنماط السلوك والظروف التي تشكل
  .ى الصحةمخاطر عل

  
 أو نفـذت   عدد البلدان التي وضـعت      •

توصيات ومبادئ توجيهية قائمة علـى
القرائن وتتعلق بالسياسات بشأن حماية
المراهقين من األمراض الرئيسية ومن
أنماط السلوك والظروف التي تـشكل

  مخاطر على الصحة

  
٣٠  
  

    
٤٠  

 
تقديم اإلرشادات والـدعم التقنـي  -٣

 التغطية وتكثيـفوإجراء البحوث لزيادة  
 في سبيل تحـسين بقـاء الولـدانالعمل

واألطفال علـى قيـد الحيـاة، ونمـوهم
  .وتطورهم

   
 التي وسعت نطاق التغطيةعدد البلدان   •

التدبير العالجي المتكامـلب الجغرافية
أكثـر مـنشمل  يلألمراض الطفولة،   

   من المناطق المستهدفة٪٥٠
عدد البلدان التي نفذت اسـتراتيجيات  •

حــول التــدبير العالجــي المتكامــل
ألمراض الطفولة أو اإلطار الخـاص
بسياسة وتخطيط صحة الوليد من أجل

  الحد من وفيات الولدان
عدد البلدان التي أدرجت االستشارات  •

بما في ذلـك(الخاصة بتغذية الرضع    
األطفال الذين يولدون لنـساء يحملـن

  )فيروس العوز المناعي البشري
ريع البحثية التـي تـدعمهاعدد المشا   •

المنظمة والرامية إلـى التـأثير فـي
صياغة المعايير والمقاييس والمبـادئ
التوجيهية االستراتيجية الراميـة إلـى
تحسين بقاء الولدان واألطفال على قيد

  الحياة

   
٢٥  
  
 
  
٧  
  
  
  
  
٣٠  
  
  
 
٥٦  
  

    
٥٠  
  
  
  
٢٠  
  
  
  
  
٥٠  
  
  
  
٧٠  
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  النتائج المتوقعة على نطاق
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

الجهـود الدوليـةو االستراتيجيات  -٤
 تحقيـق األهـداف الرامية إلى  يةوالوطن

حسين صحة األطفال لت المتفق عليها عالمياً  
  .والمراهقين

  
اسـتراتيجياتعدد البلدان التي لديها       •

لصحة الطفل مرسومة من أجل تيسير
لعمل المنسق لتنفيذ التدخالت الخاصةا

  بصحة األطفال
عدد البلدان التي تطبـق أسـلوب  •

روسالمنظمة االستراتيجي بشأن في   
  األيدز والشباب

  
١٥  
  
  
  
 
١٠  
  

  
٣٥  
  
  
  
 
٣٠  

  
  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد

 
الميزانية   

  العادية
المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٦٦ ٢٣٨  ٥٠ ٩١٤  ١٥ ٣٢٤  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ١٠٠ ٥٠٠  ٧٣ ٠٤٧  ٢٧ ٤٥٣  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٤٢  ٤٢ ٧٦٩  ٢٥ ٣٨١  ١٧ ٣٨٨  المستوى القطري
  ٣٤  ٣٤ ٠٢٢  ٢٨ ٠٩٦  ٥ ٩٢٦  المستوى اإلقليمي
  ٢٤  ٢٣ ٧٠٩  ١٩ ٥٧٠  ٤ ١٣٩  مستوى المقر الرئيسي

  لتخصيصمستوى ا

      ٧٣  ٢٧  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
 

ت العمـل    بالنتائج المتوقع تحقيقها في سائر مجاال      صحة األطفال والمراهقين  كما يدعم مجال عمل     
 .األخرى على النحو التالي

 
  توقي األمراض السارية ومكافحتها

تعزيز القدرات الوطنية على إحراز تقدم كبير في المكافحة المكثفة أو االستئصال ألمراض المناطق المداريـة المتوطنـة                    •
  .المستهدفة

  المالريا
ج المالريا الناجع، من خالل اإلرشادات الخاصة       تعزيز وتيسير حصول المجموعات السكانية المعرضة للمخاطر على عال          •

 .بالسياسات العالجية وتنفيذ العالج
تعزيز تطبيق تدابير الوقاية الناجعة من المالريا من أجل المجموعات السكانية المعرضة للمخاطر في البلدان التي يتوطنها                   •

 .المرض
  األيدز والعدوى بفيروسه

وأدوات وبرامج إرشادية أخرى تستند إلى القرائن للوقاية من األيدز والعـدوى بفيروسـه        استخدام مبادئ توجيهية تقييسية       •
  .وللعالج والرعاية تستند إلى نهج للصحة العمومية وتسترشد بالبحوث الميدانية والتقييم

  تعزيز الصحة
ج القائمة على البيئات من أجل      زيادة قدرات وزارات الصحة والتعليم والقطاعات األخرى على تخطيط وتنفيذ وتقييم البرام             •

  .الحد من المخاطر ذات الصلة باألسباب الرئيسية للوفاة والمرض والعجز
  التبغ

الدعوة إلى تقديم الدعم وتقديمه إلذكاء الوعي العام بأخطار التبغ من خالل تغطية إعالمية قوية ومعلومات شـاملة علـى                      •
  .اإلنترنت وألنشطة دوائر صناعة التبغ

  التغذية
 .تنفيذ معايير النمو الجديدة للمنظمة وتعزيز نُظم ترصد التغذية العالمية واإلقليمية والوطنية  •
تقديم الدعم التقني والدعم بالسياسات من أجل تنفيذ استراتيجيات متكاملة لتحسين صحة األم والطفل وتغـذيتهما، ويـشمل                    •

 وضمان النمو المالئم للطفل، والرضـاعة الطبيعيـة المثلـى           ذلك مواجهة حاالت سوء التغذية الشديد وتعزيز نمو األجنة        
    .وممارسات التغذية التكميلية
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  الصحة والبيئة
وضع إرشادات معيارية خاصة بالممارسات الجيدة وقائمة على قرائن، أو تحديثها وتعزيزها، من شأنها أن تقـدم الـدعم                     •

 القرارات في القطاعات كافة، وفي المجاالت الرئيسية لصحة البيئة،          بفعالية إلى البلدان في تقدير اآلثار الصحية وفي اتخاذ        
بما في ذلك المياه واإلصحاح والعادات الصحية ونوعية الهواء واألخطار التي في أمـاكن العمـل والـسالمة الكيميائيـة                

  .والحماية من اإلشعاع، والتغير البيئي
وخصوصاً األطفال والعمال والفقراء    (سكانية المعرضة لخطر شديد     معالجة شواغل الصحة البيئية التي تهم المجموعات ال         •

بواسطة المبادرات المتخذة على كل من المستوى العالمي واإلقليمي والقُطري والتي تنفذ مـن خـالل                ) من سكان الحضر  
  .الشراكات والتحالفات وشبكات مراكز االمتياز المتسمة بالفعالية

  الصحة اإلنجابية
ت والدعم على نحو مالئم لتحسين رعاية الصحة اإلنجابية والجنسية في البلدان عن طريق نـشر المعـايير                  تقديم اإلرشادا   •

 .القائمة على القرائن وما يتصل بذلك من سياسات ومن مبادئ توجيهية تقنية وإدارية
احة لتحـسين الـصحة اإلنجابيـة       أو الوطنية المت  / تعزيز القرائن والنواتج والتكنولوجيات الجديدة ذات األهمية العالمية و          •

 .والجنسية والقدرة على البحوث، عند االقتضاء
تقديم الدعم في مجال السياسات والدعم التقني بصورة فعالة إلى البلدان من أجل تصميم وتنفيذ خطط شاملة لزيادة فـرص                      •

 إتاحة تلك الخـدمات، وتعزيـز       الحصول على خدمات عالية الجودة في مجال رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية، وتعزيز           
 .الموارد البشرية، وبناء القدرات في مجال الرصد والتقييم

 .تقديم الدعم التقني الكافي إلى البلدان لتحسين الصحة اإلنجابية والجنسية عن طريق أعمال فردية وأسرية ومجتمعية  •
  .ية العالية الجودة في مجال الصحة الجنسية واإلنجابيةتعزيز قدرة البلدان على تحديد العقبات التنظيمية أمام تقديم الرعا  •

  تعزيز مأمونية الحمل
تقديم الدعم التقني لوضع سياسات واستراتيجيات وقواعد ومعايير لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لألمهات                 •

 .والولدان وتحسين نوعيتها واالنتفاع بها
م رصد وتقييم البرامج الصحية لألمهات والولدان وتقديم المساعدة لقياس مدى التقدم            تقديم الدعم للبلدان من أجل تعزيز نظ        •

 .نحو بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية
 .إجراء عدد من البحوث الميدانية وجمع قرائن إلنارة الطريق أمام تنفيذ تدابير معززة لتحسين صحة األمهات والولدان  •
اسي والمالي وإقامة شراكات فعالة لتقديم الدعم إلى البلدان في تعزيز خـدماتها الـصحية               زيادة الدعوة إلى االلتزام السي      •

  .لألمهات والولدان

  التمنيع واستحداث اللقاحات
دعم البحوث وتقديم اإلرشادات، وبناء الشراكات وتعزيز القدرات التطويرية في البلدان النامية من أجل استحداث لقاحـات               •

 . المهمة من منظور الصحة العموميةضد األمراض المعدية
العمل، بشكل مالئم، على تعزيز القدرات الموجودة في البلدان على تنفيذ السياسات وضـمان اسـتخدام بـرامج التمنيـع                      •

 .للقاحات ذات جودة مضمونة واتباعها ممارسات التطعيم المأمون، وذلك عن طريق توفير الدعم التقني والسياسي
ئم، على تعزيز القدرات الموجودة في البلدان على ضمان الرصد الفعلي لنظم التمنيـع وتقيـيم عـبء                  العمل، بشكل مال    •

 .المرض الناجم عن األمراض التي يمكن توقيها بالتلقيح وذلك عن طريق توفير الدعم التقني والسياسي
لتي ال يستفاد منها استفادة كاملـة وتـسريع         إتاحة كّل الفرص الممكنة لالستفادة من اللقاحات الحالية والجديدة واللقاحات ا            •

الجهود المبذولة في البلدان والمناطق بهدف مكافحة األمراض وذلك بتقديم الدعم التقني والسياسي الذي يسهم بفعالية فـي                  
  .بناء القدرات بدءاً من مستوى المنطقة فصاعداً

  رسم السياسات في مجال الصحة والتنمية
 ضمان قيام خطط وميزانيات التنمية الوطنية وورقات اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر وبـرامج                 تعزيز قدرة البلدان على     •

واآلليات المشتركة بين القطاعات    ) بما فيها النهج المتبعة على مستوى القطاع      (إصالحات القطاع العام والبرامج القطاعية      
ك بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الـصلة        بدعم زيادة االستثمارات في الصحة وتحسين الحصائل الصحية، بما في ذل          

 .بالصحة، والتركيز على تأثير أية تدابير مقترحة في الفقراء والضعفاء والمهمشين
اشتراك المنظمة الكامل في الحوارات العالمية ونشر أفضل الممارسات والعمليات في مجال التنمية، وخاصة فيما يتعلـق                   •

ألنـشطة  التيـار العـام ل    اآلليات األخرى القائمة على شراكات، بهدف إدراج الصحة ضـمن           باألهداف اإلنمائية لأللفية و   
 .اإلنمائية، وزيادة الموارد وتحسين الفعالية واإلنصاف في آليات تقديم المعونة في قطاع الصحة

حة كحق مـن حقـوق      تنفيذ استراتيجية المنظمة للصحة وحقوق اإلنسان، والمستهلة من أجل النهوض عالمياً بمفهوم الص              •
اإلنسان؛ وتعزيز القدرات على الصعيد اإلقليمي على تقديم الدعم للدول األعضاء إلدماج نهج حقوق اإلنسان في السياسات                 

 .والقوانين والبرامج ذات الصلة بالصحة
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  التمنيع واستحداث اللقاحات
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

) إقليم األمريكتين واإلقليم األوروبي وإقليم غرب المحيط الهادئ        هي(لقد تحررت ثالثة من أقاليم المنظمة       
 في٢٠٠٤في بحر عام      فيروس هذا الداء استمر    انتقال، ولكن   ٢٠٠٣من شلل األطفال بحلول أواخر عام       

 غير،وقد أحرز تقدم كبير صوب وقف انتقال فيروس الشلل في آسيا وشمال أفريقيا            . األقاليم الثالثة الباقية  
وشكلت فاشية شلل األطفال في. اح المبادرة العالمية أصبح مهدداً بعودة ظهور الفيروس في أفريقيا         أن نج 

 بلـدا١٣ًأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لُب هذا الوباء الذي انتشر من مكمنه في النيجر ونيجيريا إلـى                 
ى تلك المنـاطق عـن وأسفر دخوله إل   ٢٠٠٤.١-٢٠٠٣كانت إلى عهد قريب خالية من الشلل في الفترة          

عودة انتقاله في خمسة من هذه البلدان هي بوركينا فاصو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وكوت ديفوار
ونتيجة لهذا تم التوسع بشكل كبير في أنشطة التمنيع التكميلية المزمع االضطالع بها في عـام. والسودان
، بما يترتب على ذلك من زيادة تكاليف٢٠٠٧ و ٢٠٠٦وسوف تستمر على هذا النحو في عامي        ،  ٢٠٠٥

 .المبادرة العالمية

 في المبادرة العالميـةالمشمولةستركّز جهود الترصد التي ستبذل في البلدان،         ٢٠٠٧-٢٠٠٦وفي عامي   
 كّل الفيروسات البرية النوع حتى يتسنّى للجنة العالميـةانتقال وقفالستئصال شلل األطفال، على توكيد      

وعالوة على ذلـك، سـيجرى. بعد ذلك بقليل   من شلل األطفال     جميع األقاليم هد على خلو    لإلشهاد أن تش  
اكتشاف أي من فيروسات شلل األطفال المنتقلة التي يعاد إدخالها أو التي تستجد، والتصدي لها على وجه

  .السرعة

 مليون طفل يولـدون٣٣، لما يزيد على ٢٠٠٤وعلى الرغم من التقدم المحرز فإنه لم يتيسر، بحلول عام   
وتؤدي األمراض التي يمكن توقّيها بالتلقيح، كل عـام،. كّل عام، الحصول على خدمات التمنيع المأمونة      

إلى ما ينوف على مليوني حالة وفاة معظمها في أفقـر البلــدان، ويـشمـل ذلـك العـدد مـا يقـدر
.مأمون وناجع وزهيـد التكلفـة      حالة وفاة من جراء الحصبة على الرغم من وجود لقاح            ٦١٠ ٠٠٠ ـب

وسيظل النطاق الرئيسي للدعم التقني الذي تقدمه المنظمة بمعية شركائها إلى البلدان واألقاليم يتمثل فـي
تعزيز خدمات التمنيع وبناء القدرات اإلدارية على جميع مستويات النظم الصحية في كل منطقـة بهـدف

.اء عليها، وترصد األمراض التي يمكن توقيهـا بـالتلقيح         زيادة فرص الوصول إلى خدمات التمنيع واإلبق      
وستواصل المنظمة، في إطار التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، تقديم دعم تقني عالي الجـودة
بغية تحسين القدرات الوطنية على ضمان االستدامة المالية الطويلة األجل، بما في ذلك زيـادة المـوارد

انيات الوطنية ومن المانحين أو من مخططات تخفيف عبء الـديون، وشـراء كـلالمخصصة من الميز  
اللقاحات بما في ذلك اللقاحات الجديدة التي تعد عالية المردود، واستخدام المحاقن ذاتيـة التعطيـل فـي

  .خدمات التمنيع الروتينية التي توفرها البلدان

وترويج المقاييس والمعايير الخاصة باللقاحات،ومن شأن العمل الذي تضطلع به المنظمة في مجال وضع           
باإلضافة إلى وجود سلطة ناظمة وطنية تعمل على ما يرام، أن يمهد الطريق أمام كل بلد من البلدان مـن

وسيتواصل الدعم الذي تقدمه المنظمة عن طريق. أجل بلوغ مرمى استخدام لقاحات ذات جودة مضمونة       
  .لتنظيمية والخبرةتوفير التدريب وتعزيز القدرات ا

وسـيتوقف. وتظل البحوث بشأن اللقاحات الجديدة وسرعة استحداثها من التحديات الحاسمة المطروحـة           
تضييق الهوة في مجال المعارف على السرعة التي يمكن بها للمنظمة أن تسخر كـل الجهـود البحثيـة

  .ياً، حيثما أمكن ذلكبغرض تسريع االستحداث قبل السريري للقاحات الجديدة واختبارها سرير

  .حماية كل الناس المعرضين الحتماالت اإلصابة من األمراض التي يمكن توقيها باللقاحات  المرمى المتوخى

تعزيز استحداث لقاحات جديدة وابتكار مستحضرات بيولوجية وتكنولوجيات ذات عالقة بمجال التمنيـع؛  أغراض المنظمة
عظم كعنصر من عناصر نظم إيتاء الخدمات الـصحية؛ والتعجيـلوضمان تحقيق خدمات التمنيع ألثر أ     

بمكافحة األمراض ذات األولوية التي يمكن توقيها باللقاحات؛ وضمان تحقيق المنافع اإلنسانية واالقتصادية
  .الكاملة المتوخاة من هذه المبادرات

                                                      
بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كوت ديفوار، غانا، غينيا، مـالي، المملكـة      ١

 .وغوالعربية السعودية، السودان، ت
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  اتالمؤشر  
لنوع البري أو الفيروس المشتق مـنعدد حاالت شلل األطفال الناجمة عن فيروس شلل األطفال من ا    •

  اللقاح
  العدد التقديري للوفيات الناجمة عن الحصبة ولحاالت اإلصابة بها على الصعيد العالمي  •
 بثالث جرعات من لقاح الخناق والكزاز٪٨٠النسبة المئوية للبلدان التي تحقق تغطية تمنيعية قدرها           •

  والشاهوق في كل المناطق
  ذين تقل سنّهم عن عام واحد بثالث جرعات من لقاح التهاب الكبد البائيتغطية األطفال ال  •

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

الرصد والترصد على الصعيد العالمي والصعيدين اإلقليمي والقطري؛ وتنسيق تطوير البحوث والسياسات
رات على الصعيد الـوطنيعلى الصعيد العالمي؛ وتوفير الدعم التقني واالستراتيجي من أجل تعزيز القد          

وصعيد الدوائر بغية زيادة فرص الحصول على لقاحات بتكلفة زهيدة وتنفيذ استراتيجيات التمنيع؛ وتعزيز
  .الشراكات العالمية والتوسع فيها

 
  

  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

اإلرشـادات،دعم البحوث وتقديم       -١
ــدرات ــز الق ــشراكات وتعزي ــاء ال وبن
التطويرية في البلدان النامية مـن أجـل
استحداث لقاحات ضد األمراض المعديـة

  . الصحة العموميةمنظورالمهمة من 

البلدان المنخفضة الدخل والبلدانعدد    •  
األقل من المتوسطة الدخل التي تـزود

 تقوم التي قراراتببيانات تدعم اتخاذ ال   
لى القرائن بشأن إدخـال اللقاحـاتع

المضادة لحاالت العدوى بـالمكورات
الرئويــة أو الفيروســات العجليــة أو

 فييروسات األورام الحليمية البشرية   ف
  وقت مبكر

عدد البلـدان الناميـة التـي تحظـى  •
باألولوية والتي تحسن من استعداداتها

ضاد لفيـروس العـوزملقاح  إلدخال  
  المناعي البشري

  ٣٤من أصل   ٦  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣٢ من أصل ١٠

  ٣٤ من أصل ٢٨  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣٢ من أصل ١٥

تحديد المقاييس والمعايير لمراقبـة  -٢
 البيولوجيةوالمستحضراتإنتاج اللقاحات   

 ووضـع المعـايير،األخرى وتنظيمهـا  
  .المرجعية

ــضرات  •   ــات والمستح ــسبة اللقاح ن
البيولوجية ذات األولوية التي تجـري

ث التنظيمية الالزمـة أوبشأنها البحو 
التي وضعت بشأنها توصـيات فيمـا
يتعلق بإنتاجها أو مراقبـة جودتهـا؛

  تحديد المواد المرجعية المرشحةو

١٥من أصل   ) ٪٢٠ (٣  
بالنسبة إلـى اللقاحـات
والمستحـــــضرات
البيولوجية ذات األولوية

ــى٪٣٠و ــسبة إل  بالن
الدراسات بشأن المـواد
المرجعية المرشحة مـن

   من أقاليم المنظمةأربعة

 ١٥من أصل   ) ٪١٠٠ (١٥  
ــات  ــى اللقاح ــسبة إل بالن
والمستحضرات البيولوجية  

ــة؛   ٪٥٠وذات األولويــ
بالنسبة إلى الدراسات بشأن    
المواد المرجعية المرشـحة    
  من أربعة من أقاليم المنظمة

العمل، بشكل مالئم، على تعزيـز  -٣
القدرات الموجودة في البلدان على تنفيـذ

سات وضمان استخدام برامج التمنيعالسيا
واتباعهـا  مـضمونة  ذات جودة    للقاحات

 وذلـك عـن، المأمون التطعيمممارسات  
  .طريق توفير الدعم التقني والسياسي

نسبة الدول األعضاء التي تعمد فيهـا  •  
 الوطنية إلـى اسـتخدامالتمنيعبرامج  

بقاًط(اللقاحات ذات الجودة المضمونة     
  دون سواها) لمعايير المنظمة

نسبة البلـدان التـي تـضمن اتبـاع  •
طبقاً للطرق( المعقّم   التطعيمممارسات  

  )المتبعة في المنظمة

من أصـل) ٪٦٤ (١٢٣  
١٩٢   

  
  

من أصـل) ٪٨٠ (١٣٢
   بلداً مستهدفاً ١٦٥

ــن أصــل ) ٪٧٨ (١٥٠   م
١٩٢   

  
  

ــداً ) ٪١٠٠ (١٦٥ بلـــ
  مستهدفاً 

 على تعزيـز،العمل، بشكل مالئم    -٤
ان على ضمان أمـن اإلمـدادقدرات البلد 

باللقاحات وزيادة االستدامة المالية لبرامج
التمنيع الوطنية وذلك عن طريق تـوفير

  .الدعم التقني والسياسي

نسبة البلدان المستهدفة التـي أعـدت  •  
تدامة المالية وتعكف علـىخطة لالس 

  تنفيذها

من أصـل )٪٤٢ (٣٢  
٧٥   

   ٧٥من أصل ) ٪٥٥( ٤١  

              
              



 ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة 

91 

  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

العمل، بشكل مالئم، على تعزيـز  -٥
القدرات الموجودة في البلدان على ضمان
الرصد الفعلي لنظم التمنيع وتقييم عـبء
المرض الناجم عن األمراض التي يمكـن

 وذلك عن طريـق تـوفيرتوقيها بالتلقيح 
  .الدعم التقني والسياسي

نسبة الدول األعـضاء التـي تحقـق  •
بالغ عناألهداف المتعلقة باستكمال اإل   

المنـاطق إلـىمـستوى   الترصد من   
  المستوى الوطني

نسبة الدول األعضاء التي تستفيد مـن  •
خدمات المختبرات المعتمدة من أجـل

  عينات الحصبةاختبار 

من أصـل) ٪٥٠ (٩٦
١٩٢    

  
  
من أصـل) ٪٥٠ (٩٦
١٩٢   

ــن أصــل ) ٪٨٠ (١٥٣ م
١٩٢   

  
  

ــن أصــل ) ٪٨٠ (١٥٣ م
١٩٢  

  
الممكنة لالستفادةإتاحة كّل الفرص      -٦

من اللقاحات الحالية والجديدة واللقاحـات
التي ال يستفاد منها استفادة كاملة وتسريع
الجهود المبذولة في البلـدان والمنـاطق
بهدف مكافحة األمراض وذلك بتقديم الدعم
التقني والسياسي الذي يسهم بفعالية فـي
بناء القدرات بدءاً من مـستوى المنطقـة

  .فصاعداً

نسبة زمر الرضع في جميـع الـدول  •  
األعضاء الذين تتم حمـايتهم بـثالث

   الكبد البائيالتهاب من لقاح جرعات
نسبة الدول األعضاء التي تحقق نسبة  •

 بتنظيم٪٨٠تغطية تمنيعية تزيد على     
 ضـد الخنـاقللتلقيحجرعات  ثالث  

الـشاهوق علـى مـستوىووالكزاز  
ادلها ما يع  الدوائر في جميع الدوائر أو    

   المستوى اإلداري دون الوطنيمن

  ٦٨٪ 
 
 
 

من أصل ) ٪٥٠ (٩٦
١٩٢ 

 
  

  ٨٤٪  
  
  
  

من أصل ) ٪٧٠ (١٣٤
١٩٢  

  
  
  

التـينسبة الدول األعضاء المستهدفة       •   
  تخلصت من كزاز األم والوليد

نسبة الدول األعضاء التي تحقق   •
تغطية لتمنيع األطفال ضد الحصبة 

  ٪٩٠ مقدارها

 من أصـل)٪٢٦ (١٥  
٥٧  
أصلن  ـم )٪٧٠ (١٣٤
١٩٢  

   ٥٧من أصل  )٪٤٩ (٢٨  
  

ــن أصــل  )٪٩٠ (١٧٣ م
١٩٢  

توفير التنسيق والدعم الفعليين مـن  -٧
أجل وقف انتقال أي فيروس من فيروسات

 لبلـوغ، وذلـك  شلل األطفال يعاد إدخاله   
هدف اإلشهاد على استئصال شلل األطفال

 عنللتوقفمن العالم والستحداث منتجات     
قاح شلل األطفال الفموي وإدماجإعطاء ل 

المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفـال
  .في نظم إيتاء الخدمات الصحية

عدد البلدان والمناطق التي أبلغت عن  •  
وجود حاالت متوطنة من شلل األطفال
خالل السنوات الثالث السابقة في ظل

سودها ترصد يفي بمعـاييرظروف ي 
  اإلشهاد

حتوي فيهـا كـلتالتي  نسبة البلدان     •
المختبرات على مرافق إلنتاج فيروس
شلل األطفال البـري النـوع وإنتـاج
اللقاحات تفـي بمتطلبـات الـسالمة

 الثالث فيمـاالبيولوجية من المستوى  
  يتعلق بشلل األطفال

نسبة حاالت شلل األطفال المشتبه فيها  •
التي خـضعت لالستقـصاء وتمـت

ل الشبكةاالستجابة لمقتضياتها من خال   
العالمية لإلنـذار بحـدوث الفاشـيات

  واالستجابة لمقتضياتها

  ٦  
  
  
  
  
  من أصل  )٪٢٥ (٥٣
   بلداً مبلّغاً ٢١٥

  
  
  
  
   من الحاالت٪٢٥

  صفر  
  
  
  
  

  بلداً مبلّغاً  )٪١٠٠ (٢١٥
  
  
  
  
  

   من الحاالت٪١٠٠

  
  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد

 
الميزانية   

  العادية
المساهمات 
  ةالطوعي

  مجمل
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٤٣٣ ٨٤١  ٤١٧ ٩٢٨  ١٥ ٩١٣  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٥٠٠ ١٥٥  ٤٨٥ ٧٨٤  ١٤ ٣٧١  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٥٤  ٢٦٩ ٠٨٧  ٢٦٤ ٥٢٦  ٤ ٥٦١  المستوى القطري
  ٣٣  ١٦٦ ٠٦٦  ١٦٢ ٨٤٦  ٤ ٢٢٠  المستوى اإلقليمي
  ١٣  ٦٥ ٠٠٢  ٥٨ ٤١٢  ٦ ٥٩٠  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٩٧  ٣  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
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 بالنتائج المتوقع تحقيقها في سائر مجاالت العمل        التمنيع واستحداث اللقاحات  كما يدعم مجال عمل     
 .األخرى على النحو التالي

 
  توقي األمراض السارية ومكافحتها

رة وعالية المردود من أجل تنفيذ أنشطة توقي األمراض السارية ومكافحتها           استنباط وإجازة تدخالت وتقنيات وأدوات مبتك       •
 .والتخلص منها في البيئات المنخفضة الموارد، بما في ذلك في حاالت الطوارئ المعقدة

  بحوث األمراض السارية

 .افحة األمراض المعديةاستنباط أدوات جديدة ومحسنة، بما فيها األدوية واللقاحات وأدوات التشخيص، من أجل توقي ومك  •

  المالريا

تعزيز تطبيق تدابير الوقاية الناجعة من المالريا من أجل المجموعات السكانية المعرضة للمخاطر في البلدان التي يتوطنها                   •
  .المرض

  السل

هـوم  الحفاظ على االلتزام السياسي وضمان حشد الموارد الكافية من خالل تغذية شراكة مكافحـة الـسل، وتوصـيل مف                    •
  .واستراتيجية الخطة العالمية لمكافحة السل واإلبالغ بالتقدم المحرز فيها

  األيدز والعدوى بفيروسه

استخدام مبادئ توجيهية تقييسية وأدوات وبرامج إرشادية أخرى تستند إلى القرائن للوقاية من األيدز والعـدوى بفيروسـه                    •
  .سترشد بالبحوث الميدانية والتقييموللعالج والرعاية تستند إلى نهج للصحة العمومية وت

  الصحة اإلنجابية

أو الوطنية المتاحة لتحـسين الـصحة اإلنجابيـة         / تعزيز القرائن والنواتج والتكنولوجيات الجديدة ذات األهمية العالمية و          •
  .والجنسية والقدرة على البحوث، عند االقتضاء

  تعزيز مأمونية الحمل

ات واستراتيجيات وقواعد ومعايير لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لألمهـات  تقديم الدعم التقني لوضع سياس    •
  .والولدان وتحسين نوعيتها واالنتفاع بها

  صحة األطفال والمراهقين

تقديم الدعم التقني ودعم السياسات من أجل وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والمعايير والمقاييس المحسنة لحمايـة                  •
 .راهقين من األمراض ومن أنماط السلوك والظروف التي تشكل مخاطر على الصحةالم

  األدوية األساسية

 .تعزيز وترويج المعايير والمقاييس والمبادئ التوجيهية العالمية لجودة األدوية ومأمونيتها ونجاعتها  •
  .لتنظيمية الوطنيةتعزيز صكوك تنظيم األدوية الناجعة ونظم ضمان الجودة بغية تقوية السلطات ا  •

  رسم السياسات في مجال الصحة والتنمية

تعزيز قدرة البلدان على ضمان قيام خطط وميزانيات التنمية الوطنية وورقات اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر وبـرامج                       •
 بين القطاعـات  واآلليات المشتركة) بما فيها النهج المتبعة على مستوى القطاع   (إصالحات القطاع العام والبرامج القطاعية      

بدعم زيادة االستثمارات في الصحة وتحسين الحصائل الصحية، بما في ذلك بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفيـة ذات الـصلة                 
 .بالصحة، والتركيز على تأثير أية تدابير مقترحة في الفقراء والضعفاء والمهمشين

  المعلومات الصحية والقرائن وسياسة البحوث

  .ية ومعايير تضمن تعميم سلوك أخالقي في مجال البحوث الصحية وأفضل الممارسات داخل المنظمةتحديد مبادئ توجيه  •
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  األدوية األساسية
  

القضايا والتحديات
  المطروحة

  

إن األدوية األساسية تنقذ األرواح وتقلل المعاناة وتحسن الصحة، ولكن ذلك ال يحدث إال إذا كانـت مـن
تستوفى بيد أن هذه الشروط ال    . ة ومعقولة التكلفة واستخدمت على نحو سليم      نوعية جيدة ومأمونة ومتوافر   

يحصلون بانتظام على  مليون نسمة، أي ثلث سكان العالم، ال       ٢٠٠٠ فهناك نحو    .كلها في كثير من البلدان    
تى لووح. كما أن سوء النوعية واالستخدام غير الرشيد لألدوية يبعثان على القلق أيضاً           . األدوية األساسية 

وقـد أصـبح. توافرت األدوية فقد تكون متدنية النوعية أو مقلدة، إذا كانت اللوائح التي تنظمها ضـعيفة              
اللجوء إلى األدوية التقليدية أو التكميلية أو البديلة، وهو أمر منتشر في البلدان النامية، شائعاً بشكل متزايد

  .د العالميفي البلدان المتقدمة، ومصدر إنفاق متزايد على الصعي

وتظل األولوية األساسية هي زيادة فرص الحصول على األدوية األساسية، فهذا هو أحد األهداف اإلنمائية
ولبلوغ هـذا الهـدف، واسترشـاداً بأحـدث. لأللفية ذات الصلة بالصحة والمجتمع الدولي ملتزم بتحقيقه       

ية األساسية مع التركيـز علـى ستشدد المنظمة على الحصول على جميع األدو       ١قرارات جمعية الصحة  
 قبـل٣ "للهدف المتمثل في مبادرة   زيادة فرص الحصول على العوامل المضادة للفيروسات القهقرية تلبية          

تشمل األولويات الجديدة،  ٢٠٠٧-٢٠٠٤وفي إطار االستراتيجية الدوائية التي وضعتها األمانة للفترة         ". ٥
األساسية فيما يتعلق باألمراض وأن األولوية لمشروع األمـموالمستمرة دعم تقييم نجاعة وجودة األدوية       

عزيـز ورصـدتو. ، وتنفيذ استراتيجية المنظمة لألدوية التقليدية     )مشروع التأهيل المسبق  (المتحدة للشراء   
إمكانات الحصول على األدوية األساسية باعتباره حقاً من حقوق اإلنسان، وتـشجيع تطبيـق الـسياسات

م األدوية الجنيسة وضمان اتباع نهج يقوم على الصحة العمومية فـي التنفيـذ الـوطنيالمتعلقة باستخدا 
  .لالتفاقات التجارية

المساعدة على إنقاذ األرواح وتحسين الصحة عن طريق تأمين جودة األدوية ونجاعتها ومأمونيتها وترشيد  المرمى المتوخى
 وعن طريق تعزيز المساواة واالستدامة فـي فـرص،)الشعبية(استخدامها، بما في ذلك األدوية التقليدية       

  .الحصول على األدوية األساسية، والسيما للفقراء والمحرومين

زيادة فرص الحصول المنصف على األدوية: وضع وتنفيذ ورصد السياسات الدوائية الوطنية الرامية إلى         أغراض المنظمة
األولوية وللمجموعات السكانية الفقيرة والمحرومة؛األساسية وخاصة فيما يتعلق بالمشاكل الصحية العالية        

وضمان جودة ومأمونية األدوية ونجاعتها بوضع معايير دولية، ودعم تنفيذ لوائح فعالـة فـي البلـدان؛
  .وتحسين االستخدام الرشيد لألدوية من جانب المهنيين الصحيين والمستهلكين

  المؤشر
  نية، جديدة أو محدثة، خالل السنوات العشر الماضيةعدد البلدان التي اتبعت سياسة دوائية وط  •

  
  اليب ـاألس

  االستراتيجية

  
جمع ونشر المعارف بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين على أساس الخبرات المكتسبة في البلدان، وتعزيـز

  .القدرات الوطنية على تطبيقها عملياً
 

  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    نات المرجعيةالبيا    المؤشرات  

الدعوة والـدعم ألغـراض تنفيـذ  -١
ورصد السياسات الدوائية علـى أسـاس
مفهوم األدوية األساسية، ورصـد تـأثير
االتفاقات التجارية على الحـصول علـى
األدوية األساسـية ذات الجـودة، وبنـاء

  .القدرات في القطاع الصيدالني

اً لتنفيـذعدد البلدان التي اتبعت خطط      •  
سياسات دوائيـة وطنيـة، جديـدة أو
محدثــة، خــالل الــسنوات الخمــس

  الماضية
عدد البلدان التي تدمج في تـشريعاتها  •

الوطنية عوامـل المرونـة الخاصـة
بحماية الصحة العمومية في االتفـاق
المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية

  المتصلة بالتجارة

  ١٠٣ من أصل ٤٩  
  
  
  

  ١٠٥ من أصل ٣٢

  ٦٢  
  
  
  
٤٧  

                                                      
  .٣١-٥٦ج ص ع و٢٧-٥٦ج ص ع و١٤-٥٥ج ص ع القرارات   ١



 ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة 

94 

  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

  
تقديم الدعم المالئـم إلـى البلـدان  -٢

)الشعبية(لتعزيز مأمونية األدوية التقليدية     
والتكميلية والبديلة ونجاعتهـا وجودتهـا

  .وسالمة استخدامها

    
 األدوية العشبية عدد البلدان التي تنظم   •

    
  ١٢٩ من أصل ٣٩

    
٤٧  

تقديم اإلرشـادات بـشأن تمويـل  -٣
إمدادات األدوية األساسية وزيادة توافرها
بأسعار معقولـة فـي القطـاعين العـام

  .والخاص

  
عدد البلدان التي يقل إنفاقها الحكومي  •

على األدوية عن دوالرين أمـريكيين
  للفرد سنوياً 

مح بالبدائل النوعيةعدد البلدان التي تس     •
  في الصيدليات الخاصة

    
  ٨٠ من أصل ٢٤

  
  

  ١٣٢ من أصل ٩٩

    
١٦  
  
  
١٠٦  

التشجيع على إقامة نظـم مأمونـة  -٤
وذات كفاءة إلمدادات األدوية، من أجـل
  .ضمان استمرار توافر األدوية األساسية

  
عدد البلدان التي تستند فيها مشتريات  •

باألدويةالقطاع العام إلى قائمة وطنية      
  األساسية

    
  ١٢٧ من أصل ٨٤

    
٩٣  

المعـاييرو  القواعد تعزيز وترويج   -٥
والمبادئ التوجيهية العالمية لجودة األدوية

  .ومأمونيتها ونجاعتها

  
عدد األسماء الدولية غيـر المـسجلة  •

 المخصـصة فـي)النوعيـة  (الملكية
  الثنائية

عدد المواد النفسانية التأثير والمخـدرة  •
ستعرضت للتصنيف ألغـراضالتي ا 

  المكافحة الدولية في الثنائية
 جـرى التي عدد األدوية ذات األولوية     •

تقييمها وفحـصها مـن أجـل خطـة
  مشتريات األمم المتحدة

    
-  
  
  
-  
  
  
-  

    
٣٠٠  
  
  
٤  
  
  
١٠٠  

صـكوك تنظـيم األدويـةترويج    -٦
نظم ضمان الجودة بغيـةوتعزيز  الناجعة  

  .نيةتقوية السلطات التنظيمية الوط

  
عدد البلدان التي تطبق نظاماً أساسـياً  •

  خاصاً باللوائح التنظيمية

    
  ١٣٠ من أصل ٩٠

    
٩٦  

تعزيــز أنــشطة إذكــاء الــوعي  -٧
واإلرشاد في مجـال االسـتخدام العـالي
المردود والسليم لألدوية بقـصد تحـسين
استعمال المهنيين الصحيين والمـستهلكين

  .لألدوية

  
نت لـديها قائمـةعدد البلدان التي كا     •

وطنية محدثة باألدوية األساسية خالل
  السنوات الخمس الماضية

    
  ١١٤ من أصل ٨٢

    
٨٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة 

95 

  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد
 

الميزانية   
  العادية

المساهمات 
  الطوعية

  مجمل
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٥٠ ٠٨٠  ٣١ ٩١٤  ١٨ ١٦٦  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٦١ ٩٦٨  ٤٤ ٩٣٩  ١٧ ٠٢٩  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٤١  ٢٥ ٢٣٦  ١٨ ٤٢٦  ٦ ٨١٠  المستوى القطري
  ١٨  ١١ ٠٤٨  ٧ ١٣٩  ٣ ٩٠٩  المستوى اإلقليمي
  ٤١  ٢٥ ٦٨٤  ١٩ ٣٧٤  ٦ ٣١٠  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٧٣  ٢٧  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
  

 بالنتائج المتوقع تحقيقها في سائر مجاالت العمـل األخـرى           دوية األساسية األكما يدعم مجال عمل     
  .على النحو التالي

  

  توقي األمراض السارية ومكافحتها

تعزيز القدرات الوطنية على إحراز تقدم كبير في المكافحة المكثفة أو االستئصال ألمراض المناطق المدارية المتوطنة                  •
  .المستهدفة

  المالريا

وتيسير حصول المجموعات السكانية المعرضة للمخاطر على عالج المالريا الناجع، مـن خـالل اإلرشـادات                تعزيز    •
  .الخاصة بالسياسات العالجية وتنفيذ العالج

  السل

الحفاظ على المرفق العالمي ألدوية السل ولجنة الضوء األخضر، ودعم توسيع نطاق الحصول على العالج والشفاء من                   •
  .المرض

 اإلرشادات المالئمة والدعم المالئم إلى البلدان للتصدي للسل المقاوم لألدوية المتعـددة، وتحـسين اسـتراتيجيات                 تقديم  •
  .مكافحة السل في البلدان التي ترتفع فيها معدالت انتشار فيروس األيدز

  األيدز والعدوى بفيروسه

مواد المتعلقة بفيروس األيدز، بما في ذلك ضمان الجودة         ينقطع باألدوية وال   تقديم الدعم للبلدان لضمان اإلمداد بشكل ال        •
  .من خالل التأهيل المسبق لألدوية واعتماد أدوات التشخيص

  الصحة والبيئة

وضع إرشادات معيارية خاصة بالممارسات الجيدة وقائمة على قرائن، أو تحديثها وتعزيزها، من شأنها أن تقدم الـدعم                   •
اآلثار الصحية وفي اتخاذ القرارات في القطاعات كافة، وفي المجاالت الرئيـسية لـصحة              بفعالية إلى البلدان في تقدير      

البيئة، بما في ذلك المياه واإلصحاح والعادات الصحية ونوعية الهواء واألخطار التي فـي أمـاكن العمـل والـسالمة                    
  .الكيميائية والحماية من اإلشعاع، والتغير البيئي

  التمنيع واستحداث اللقاحات

 ووضـع المعـايير     ،تحديد المقاييس والمعايير لمراقبة إنتاج اللقاحات والمستحضرات البيولوجية األخـرى وتنظيمهـا             •
 .المرجعية

العمل، بشكل مالئم، على تعزيز القدرات الموجودة في البلدان على تنفيذ السياسات وضمان استخدام بـرامج التمنيـع                    •
 .سات التطعيم المأمون، وذلك عن طريق توفير الدعم التقني والسياسيللقاحات ذات جودة مضمونة واتباعها ممار

العمل، بشكل مالئم، على تعزيز قدرات البلدان على ضمان أمن اإلمداد باللقاحات وزيادة االسـتدامة الماليـة لبـرامج                     •
 .التمنيع الوطنية وذلك عن طريق توفير الدعم التقني والسياسي

الستفادة من اللقاحات الحالية والجديدة واللقاحات التي ال يستفاد منها استفادة كاملة وتـسريع              إتاحة كّل الفرص الممكنة ل      •
الجهود المبذولة في البلدان والمناطق بهدف مكافحة األمراض وذلك بتقديم الدعم التقني والسياسي الذي يسهم بفعالية في                 

    .بناء القدرات بدءاً من مستوى المنطقة فصاعداً
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  سات في مجال الصحة والتنميةرسم السيا

تعزيز قدرة البلدان على ضمان قيام خطط وميزانيات التنمية الوطنية وورقات استراتيجية الحد مـن الفقـر وبـرامج                     •
واآلليـات المـشتركة بـين      ) بما فيها النهج المتبعة على مستوى القطـاع       (إصالحات القطاع العام والبرامج القطاعية      

ستثمارات في الصحة وتحسين الحصائل الصحية، بما في ذلك بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفيـة              القطاعات بدعم زيادة اال   
 .ذات الصلة بالصحة، والتركيز على تأثير أية تدابير مقترحة في الفقراء والضعفاء والمهمشين

نمية، وخاصة فيما يتعلق    اشتراك المنظمة الكامل في الحوارات العالمية ونشر أفضل الممارسات والعمليات في مجال الت              •
ألنـشطة  التيار العـام ل   باألهداف اإلنمائية لأللفية واآلليات األخرى القائمة على شراكات، بهدف إدراج الصحة ضمن             
  .اإلنمائية، وزيادة الموارد وتحسين الفعالية واإلنصاف في آليات تقديم المعونة في قطاع الصحة

  اتهاالتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لمقتضي

وضع نظم وإجراءات عملية قياسية إلتاحة توفير استجابة سريعة يعتمد عليها تؤكد على األولويات الـصحية للـسكان                    •
  .المعرضين لخطر الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ المعقدة واألزمات الممتدة أو المتضررين منها
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  اسيةالتكنولوجيات الصحية األس
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

والتكنولوجيات الصحية القائمة على القرائن هي. إن التكنولوجيات الصحية هي عماد النظم الصحية جميعاً       
تكنولوجيات عالية المردود تفي بالمواصفات الجيدة التحديد وثبتت صالحيتها من خالل دراسات سـريرية

وهي أدوات ضرورية في حـل. بول على نطاق واسع لدى الخبراء     محكمة، أو تستند إلى توافق آراء مق      
ومع هـذا. وحتى أبسط النظم الصحية ال تستطيع العمل دون توافر بعضها على األقل           . المشاكل الصحية 

فمعظم سكان العالم يعانون من الفقر ومحرومون من الوصول إلى حلول موثوقة ومأمونة ومالئمـة ممـا
  .حية توفيره لهمتستطيع التكنولوجيات الص

وبعض التكنولوجيات الصحية ليس لها إال استعمال واحد، بينما بعضها اآلخر مصمم ألغراض متعـددة،
وأية. مثلما هو الحال في خدمات نقل الدم والتصوير التشخيصي والتجارب المختبرية السريرية والجراحة            

سياسات ومعايير محكمة للسالمة والجودةخدمة مأمونة وموثوقة قائمة على هذه التكنولوجيات تعتمد على          
  .وضبط النوعية واإلتاحة واالستعمال

وإذا كانت البلدان النامية تواجه طلباً متزايداً على التشخيص بسبب انتشار األمـراض الـسارية وغيـر
السارية على السواء، فهي تشهد نقصاً شديداً في التصوير التشخيصي ووسـائل التـشخيص والخـدمات

وفي الوقت نفسه فإن نحو نصف المعدات المتاحة في تلك البلدان ال يعمل بسبب النقص فـي. يةالمختبر
  . الموارد االقتصادية والبشرية

وتعتمد مأمونية وفعالية مشتقات الدم وما يتصل بها من إجراءات تشخيصية في المختبـر علـى الـنظم
 مليون٨٠ ماليين من بين قرابة      ٦فنحو  : كانبيد أن هذه النظم ال تعمل في كل م        . المجازة لضمان الجودة  

وحدة من وحدات الدم المتبرع به سنوياً ال تخضع الختبارات تتم وفق توصيات المنظمة بـشأن تحـري
مسببات األمراض المعدية؛ وثمة نقص في الثقافة المتعلقة بمأمونية عملية الحقن بما في ذلك ممارسـات

 ومليوني حالـة مـن حـاالت)البائي(باء  ن حاالت التهاب الكبد      مليون م  ٢٢نقل الدم، ويتسبب ذلك في      
فالحاجة واضـحة إلـى تعزيـز الـسلطات.  حالة عدوى بفيروس األيدز    ٢٦٠ ٠٠٠التهاب الكبد جيم و   

ويأتي هبوط معدالت التبرع بالدم كقضية أخرى تثيـر. التنظيمية الوطنية والصانعين في الدول األعضاء     
 العالمي للتبرع بالدم تستهدف تشجيع المزيد من النـاس علـى التبـرع بالـدمالقلق، رغم أن حملة اليوم    

  .بانتظام

وثمة شواغل هامة أخرى في مجال الصحة العمومية يثيرها نقص المهارات في مجـال أداء اإلجـراءات
لمياًالطارئة والجراحية في مرافق اإلحالة الصحية من المستوى األول، وتنفيذ الممارسات المتفق عليها عا             

  .لزرع األنسجة، بما في ذلك زرع األنسجة غير البشرية

وتقدم المنظمة دعمها إلى الدول األعضاء من خالل مشاريع التعاون التقني بغية تنفيذ عدد من التوصيات
  .الرامية إلى تحسين استخدام التكنولوجيات الصحية األساسية، المحددة في األطر التنفيذية األساسية

  .تعزيز قدرة النظم الصحية الوطنية على حل المشاكل الصحية باستخدام التكنولوجيات الصحية األساسية  وخىالمرمى المت

إيجاد خدمات مأمونة وموثوقة تطبق التكنولوجيات الصحية األساسية وتستخدم المنتجات البيولوجية، عـن  أغراض المنظمة
  .والمأمونية واإلتاحة واالستعمالة والجودطريق اعتماد أطر تنفيذية أساسية تشمل السياسات 

  المؤشر
عدد البلدان التي تستفيد من األطر العملية األساسية إلدراج التكنولوجيات الصحية األساسية في نظمها  •

  الصحية
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  اليب ـاألس
  االستراتيجية

ولوجياتإعداد معايير ومقاييس ومبادئ توجيهية ومواد إعالمية وتدريبية وتعزيز البحوث في مجال التكن            
الصحية األساسية دعماً لتقديم الدول األعضاء خدمات صحية فعالة؛ وتقديم الدعم إلى الدول األعضاء في
ترسيخ استخدام التكنولوجيات الطبية والوصول في ذلك إلى المستوى األمثل؛ وإيالء األولويـة القـصوى

هزة الطبية األساسية، والوقايـة مـنوضع قائمة باألج  : لثالث مبادرات أساسية شاملة لهذه التكنولوجيات     
حاالت عدوى فيروس األيدز والمرتبطة بخدمات الرعاية الصحية؛ واستخدام تكنولوجيا المعلومـات فـي
الرعاية الصحية الوقائية والشافية؛ وأداء قسط كبير من هذا العمل جنباً إلى جنب مع المراكز المتعاونة مع

  .المنظمة والشركاء اآلخرين
  
    

  ائج المتوقعة على نطاق النت
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

تعزيز االسـتراتيجيات المالئمـة  -١
لضمان مأمونية الدم وتوافرهوتقديم الدعم   

ومأمونية عملية الحقن وتـوقي حـاالت
العدوى المنقولة بالدم بما فيهـا فيـروس

فـي" جيم"و" باء"األيدز وااللتهاب الكبدى    
  .مراكز الرعاية الصحية

نفذت اسـتراتيجياتعدد البلدان التي      •  
وطنية بشأن مأمونية الدم وتوافره، بما

٪ فيما يتعلق١٠٠في ذلك بلوغ نسبة     
بالتبرع الطـوعي بالـدم، وبـإجراء
االختبارات بـشأن فيـروس األيـدز

ــية لإلصــابةاوالو صــمات الفيروس
  "جيم"و" باء"بااللتهاب الكبدي 

التي نفذت اسـتراتيجيات البلدان   عدد  •
وطنية بشأن مأمونية عمليـة الحقـن
ومراقبة حاالت العدوى المتصلة بـه
لتوقي عدوى األمراض المنقولة بالدم

  في مؤسسات الرعاية الصحية
عدد الشبكات اإلقليمية لتعزيز السلطات  •

التنظيمية الوطنية فيما يخص مشتقات
  ولويةالدم، ويشمل ذلك البلدان ذات األ

 المرجعية البيولوجية المنظمةعدد مواد  •
  اإلعداد أو قيد التي أعدتالدولية 

   بلدا٣٩ً  
  
  
  
  
  
  

  وجد بيانات متاحةتال 
  
  
  
  

أنشئت شـبكة إقليميـة
  واحدة

  
١١٠  

   بلداً إضافيا١٢ً  
  
  
  
  
  
  

   بلداً إضافيا١٢
  
  
  
  

إنشاء شـبكتين إقليميتـين     
  وتعزيزهما

  
   مواد إضافية٥

رة التقنية وتحسين جودةتعزيز القد   -٢
التـشخيص ومأمونية وتـوافر خـدمات      
بما في ذلك (والخدمات المختبرية المالئمة  

الخدمات المختبرية األساسية والفحـوص
الخاصة بفيروس األيدز وااللتهاب الكبدي

وتحـسين عمليـات زرع") جـيم "و" باء"
  .الخاليا واألعضاء

يستخدمونعدد البلدان والشركاء الذين       •  
للتشخيصات المتحقـقائمة المنظمة   ق
  ها مسبقاًنم

ــي  • ــشاركة ف ــرات الم ــدد المختب ع
مخططات تقييم الجـودة الخارجيـة،
والنسبة المئوية للمختبرات ذات األداء

  الحسن أو المحسن
عدد البلدان المستهدفة التي لديها نُظـم  •

  رقابية محسنة لألجهزة الطبية 
تخدمعدد البلدان المستهدفة التـي تـس        •

معايير المنظمـة األساسـية كأسـاس
  ر الوطنية لزرع األعضاءيللمعاي

  

عدد البلدان المستهدفة التي تتوفر لهـا  •
  الخدمات األساسية لزرع األعضاء

 شركاء فـي٥و بلداً   ٢٤  
  منظومة األمم المتحدة

  
٦٠٠  

  
  
  

   بلدان٦
  
حدد حسبما يتضح مـني

قاعدة البيانات العالميـة
يـة  الخيف لزرع األعضاء 

 فـي الربـعستتاحالتي  
  ٢٠٠٥  عاماألخير من

  ال يوجد

   شركاء ٨و بلداً ٣٠  
  
  

٪ ذات أداء ٥٠ منهــا ٧٠٠
  حسن أو محسن

  
  

بلد واحد على األقل في كل      
  إقليم
٪ من البلدان المستهدفة    ١٠

  في كل إقليم
  
  
  
٪ من البلدان المستهدفة    ١٠

  في كل إقليم

تقديم اإلرشاد والدعم لتنفيذ خدمات  -٣
الطوارئ األساسـية المأمونـة والفعالـة

تقديم اإلسـعافات الجراحيـةلوالمالئمة و 
  .األولية

عدد البلدان المستهدفة التـي تـستخدم  •  
المواد التدريبية المتعلقـة بالجراحـة
والتخدير لتدريب العاملين الـصحيين

  على مستوى مستشفيات المناطق

جــرى إعــداد المــواد  
  التدريبية واختبارها

  إقليمن في كل بلدا  
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  ائج المتوقعة على نطاق النت
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

تقديم الدعم لبناء القدرات ولوضـع  -٤
إجراءات معيارية وإلعداد قوائم نموذجية

  .باألجهزة الطبية األساسية المستخدمة

عدد المراكز التي توفر التدريب على  •  
االستخدام الموصـي بـه للتـصوير

  التشخيصي في كل إقليم
تـيبرامج المنظمـة التقنيـة ال     عدد    •

اعتمدت إجراءات معياريـة إلعـداد
  قائمة باألجهزة الطبية األساسية

عدد قوائم المنظمة المواضيعية المحدثة  •
  والمنقحة الخاصة باألجهزة الطبية

   مراكز في إقليمين٣  
  
  

  ال يوجد
  
  

  ال يوجد

  مركز واحد في كل إقليم  
  
  
   برامج تقنية٤
  
  
   قوائم٤

تشجيع إعـداد مكونـات مالئمـة  -٥
معلومات اإللكترونية الستخدامها في نُظملل

  .الرعاية الصحية وتقديم دعم فعال له

عدد البلدان التي تعتمد سياسات وطنية  •  
بشأن استخدام المعلومات اإللكترونيـة

  لدعم الرعاية الصحية
البلدان التـي تـستخدم مبـادئعدد    •

ــات ــات المعلوم ــة لتطبيق توجيهي
ايـةاإللكترونية من أجل تقـديم الرع     

  الصحية

   بلدان٦  
  
  
   بلدان٦

   بلدان١٠  
  
  

   بلدان١٠

  
  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد

 
الميزانية   

  العادية
المساهمات 
  الطوعية

  مجمل
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٢٤ ٠٤٠  ١٠ ٤٢٦  ١٣ ٦١٤  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٢٧ ١٨٢  ١٥ ٠٤٣  ١٢ ١٣٩  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٣٦  ٩ ٨٨٩  ٥ ٣٨٢  ٤ ٥٠٧  المستوى القطري
  ٢٦  ٦ ٩٦٤  ٣ ٩٧٧  ٢ ٩٨٧  المستوى اإلقليمي
  ٣٨  ١٠ ٣٢٩  ٥ ٦٨٤  ٤ ٦٤٥  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٥٥  ٤٥  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل

  
  

ئر مجـاالت    بالنتائج المتوقع تحقيقها في سا     التكنولوجيات الصحية األساسية  كما يدعم مجال عمل     
  .العمل األخرى على النحو التالي

  

  توقي األمراض السارية ومكافحتها

استنباط وإجازة تدخالت وتقنيات وأدوات مبتكرة وعالية المردود من أجل تنفيذ أنـشطة تـوقي األمـراض الـسارية                     •
  .معقدةومكافحتها والتخلص منها في البيئات المنخفضة الموارد، بما في ذلك في حاالت الطوارئ ال

  بحوث األمراض السارية

استنباط أدوات جديدة ومحسنة، بما فيها األدوية واللقاحات وأدوات التشخيص، من أجل تـوقي ومكافحـة األمـراض                    •
  .المعدية

  اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة لمقتضياتها

رشادات المتعلقة بأفضل السبل لتقـديم      تحديث االستراتيجية الخاصة باكتشاف األوبئة واالستجابة لمقتضياتها، ووضع اإل          •
  .الدعم إلى البلدان، بالتعاون الوثيق مع المراكز المتعاونة مع المنظمة والشركاء الدوليين
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  األيدز والعدوى بفيروسه

ت تقديم الدعم للبلدان لتعزيز قدرات نُظمها الصحية على االستجابة لمقتضيات مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه وللحاال                •
المرضية المرتبطة به، بما في ذلك توفير الدعم إلعداد سياسة قطاع الصحة وللتخطيط، ودمج التدريب وأداء الخـدمات          
في سائر الخدمات الصحية األخرى، بما في ذلك خدمات صحة األمهات واألطفال وتنظيم األسـرة والـسل وحـاالت                   

 .العدوى المنقولة جنسياً والعالج من إدمان المخدرات
استخدام مبادئ توجيهية تقييسية وأدوات وبرامج إرشادية أخرى تستند إلى القرائن للوقاية من األيدز والعدوى بفيروسه                  •

 .وللعالج والرعاية تستند إلى نهج للصحة العمومية وتسترشد بالبحوث الميدانية والتقييم

  ترصد وتوقي األمراض غير السارية المزمنة وتدبيرها العالجي

لدعم إلى البلدان الستخدامها في صياغة استراتيجيات خاصة بتوقي األمراض غير السارية المزمنـة وتـدبيرها                تقديم ا   •
  .العالجي على المستوى الوطني، بما في ذلك دمج الوقاية األولية والثانوية في النظم الصحية

  العنف واإلصابات وحاالت العجز

 .م الصحية خدمة للمتضررين من العنف واإلصاباتتوفير اإلرشادات والدعم الفعال لتعزيز النُظ  •
تقديم الدعم الفعال لتعزيز قدرة البلدان على دمج خدمات التأهيل في الرعاية الصحية األولية، وعلى تنفيذ سياسات بشأن                    •

 .العجز
  تعزيز مأمونية الحمل

ول إلـى خـدمات الرعايـة الـصحية     تقديم الدعم التقني لوضع سياسات واستراتيجيات وقواعد ومعايير لتحسين الوص           •
  .لألمهات والولدان وتحسين نوعيتها واالنتفاع بها

  صحة األطفال والمراهقين

تقديم اإلرشادات والدعم التقني وإجراء البحوث لزيادة التغطية وتكثيف العمل في سبيل تحسين بقاء الولدان واألطفـال                   •
  .على قيد الحياة، ونموهم وتطورهم

   اللقاحاتالتمنيع واستحداث

العمل، بشكل مالئم، على تعزيز القدرات الموجودة في البلدان على تنفيذ السياسات وضمان استخدام بـرامج التمنيـع                    •
  .للقاحات ذات جودة مضمونة واتباعها ممارسات التطعيم المأمون، وذلك عن طريق توفير الدعم التقني والسياسي

  األدوية األساسية

 . والمقاييس والمبادئ التوجيهية العالمية لجودة األدوية ومأمونيتها ونجاعتهاتعزيز وترويج المعايير  •
 .تعزيز صكوك تنظيم األدوية الناجعة ونظم ضمان الجودة بغية تقوية السلطات التنظيمية الوطنية  •

  رسم السياسات في مجال الصحة والتنمية

ئح لحماية وتعزيز الصحة العمومية عن طريق التعـاون         تعزيز قدرة الدول األعضاء على صياغة وتنفيذ تشريعات ولوا          •
  .التقني وتبادل المعلومات على كل من المستوى القطري واإلقليمي والعالمي

  سياسات النظم الصحية وإيتاء الخدمات

خطيط إعداد اإلرشادات وتقديم الدعم التقني لتحسين قدرات البلدان في مجاالت رسم سياسات قطاع الصحة والتنظيم والت                 •
  .االستراتيجي وتنفيذ اإلصالحات والتنسيق بين المؤسسات على المستويين الوطني والمحلي

  الموارد البشرية الصحية

إتاحة اإلرشادات واألدوات العملية للبلدان من أجل ضمان جودة تعليم وتدريب ومدى مالءمتها لالحتياجات، واسـتخدام                  •
  .هدفةتلك اإلرشادات واألدوات في البلدان المست

  تمويل الصحة والحماية االجتماعية

تعزيز قدرة البلدان على الحصول على المعلومات واستخدامها في وضع الخطط والسياسات وتوجيه التدخالت من أجل                  •
  .تحسين نظم تمويل الصحة والحماية االجتماعية
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  رسم السياسات في مجال الصحة والتنمية
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

للطريقة التي تسعى بها المنظمة إلى التأثير في طائفة كبيرة مـن الـسياسات والقـوانين واالتفاقـاتإن  
.والممارسات الوطنية والدولية أثرها في أداء وفعالية النظم الصحية وتحقيق الحصائل الصحية المنـشودة             

لعدالة االجتماعية وضرورةوهي تعكس اهتمام المنظمة بكرامة اإلنسان وباألمن واألخالقيات والمساواة وا         
إتاحة أكبر الفرص الصحية عن طريق التغلب على العقبات االجتماعية واالقتصادية التي تعترض سـبيل

والعمل في هذا المجال سيسهم في التقدم نحو تحسين الصحة والحد من الفقـر. الصحة والرعاية الصحية  
ية لأللفية ذات الصلة وكذلك سـائر األهـدافوزيادة اإلنصاف في مجال الصحة وبلوغ األهداف اإلنمائ       

  .اإلنمائية المتفق عليها دولياً

وتتيح األهداف اإلنمائية لأللفية فرصة هامة لتعزيز إدراج األولويات الصحية في العمليات اإلنمائية علـى
منظمة فـيوالتحدي الذي أمام ال   ). بما في ذلك ما يتعلق منها بالحد من الفقر        (الصعيدين الوطني والدولي    

هذا المضمار يتمثل في تحويل تلك الفرصة إلى سياسات واستراتيجيات من شأنها أن تزيد االسـتثمارات
في الصحة وتركز على الفقراء وتحد من التباينات الصحية، كما يتمثل في بناء القدرات المؤسسية، فـي

ومـن التحـديات. الستراتيجياتالحكومات وفي مكاتب المنظمة القطرية، من أجل تنفيذ تلك السياسات وا          
األخرى تحديد المستوى الكلي، أو المستوى الخاص بالسياسات الوطنية، لآلثار المترتبة في قطاع الصحة

  .على األعمال المجتمعية المرتكز والتي تجري في كثير من األقاليم

ة االقتصادية والحد من الفقر والعولمـة، فـيتحقيق أكبر أثر إيجابي للعمليات المتصلة بالتنمية االجتماعي         المرمى المتوخى
الحصائل الصحية؛ وإذكاء الوعي والدعوة إلى دور تحسين الصحة، وخاصة صحة الفقراء، فـي تحقيـق
الغايات اإلنمائية الكلية؛ ومراعاة القواعد األخالقية والقانونية وقواعد حقوق اإلنسان في صياغة البـرامج

  .الدولية المتعلقة بالصحةوالسياسات والقوانين الوطنية و

الحرص على الدور الرئيسي الذي تلعبه الصحة في طائفة كبيرة من العمليات اإلنمائية علـى كـل مـن  أغراض المنظمة
المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، وزيادة تأمين هذا الدور، وكذلك الحرص على التحليـل األخالقـي

ان من أجل وضع سياسات وقوانين عادلة ومتماسكة على كـلواالقتصادي وتحليل اعتبارات حقوق اإلنس    
  .من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي، وزيادة تأمين هذا الدور

  انالمؤشر
التسليم بدور الصحة في التنمية الوطنية في المحافل السياسية واإلنمائية وترجمته إلى سياسات وخطط  •

  وميزانيات على الصعيد القطري
عتبارات األخالقية والقانونية والتجارية واعتبارات حقوق اإلنسان في مشاورات المنظمـةالتسليم باال   •

  وفي المحافل السياسية وترجمتها إلى سياسات وخطط وإجراءات على الصعيد القطري

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

قة بين الـصحة وحقـوقتقديم اإلرشادات والدعوة وتوفير الدعم التقني إلى البلدان بشأن قضايا مثل العال           
اإلنسان، والفقر ووسائل المعونة، واالقتصاد الكلي واإلنـصاف، واألخالقيـات، والعولمـة، والتجـارة
والقانون؛ وضمان مراعاة توصيات الهيئات الوطنية والدولية في هذه المجاالت في الـسياسات والخطـط

ت المجتمعية المرتكز التي تعنى فيها المنظمـةوالميزانيات الوطنية الخاصة بالتنمية، والربط بين المبادرا      
بالسياسات الوطنية؛ وضمان قدرة المنظمة، وخاصة من خالل مكاتبها القطرية، على تقديم الدعم في هذه

أو/ المجاالت عن طريق وضع السياسات واإلرشادات والدعم المباشر؛ وعقد اجتماعات لهيئات الخبراء و            
الوطني والدولي للتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن مختلـف جوانـبراسمي السياسات على الصعيدين     

الصحة والتنمية، ولتحسين التفاهم والمعرفة فيما يتعلق بالقضايا المشمولة؛ والتكليف بالبحوث والتحليالت
التي توضح الرؤية أمام متخذي القرارات، واالضطالع بها، بطرق تتفق والغاية العامة للمنظمة؛ وضمان

 إسهام المنظمة وريادتها على بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة، وكذلك األهـدافتركيز
  .اإلنمائية األخرى المتفق عليها دولياً
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

تعزيز قدرة البلدان على ضمان قيام  -١
يزانيات التنمية الوطنية وورقاتخطط وم 

استراتيجية الحـد مـن الفقـر وبـرامج
إصالحات القطاع العام والبرامج القطاعية

بما فيها النهج المتبعـة علـى مـستوى(
واآلليات المشتركة بين القطاعات) القطاع

بدعم زيادة االسـتثمارات فـي الـصحة
وتحسين الحصائل الصحية، بما في ذلـك

نمائية لأللفية ذات الصلةبلوغ األهداف اإل  
بالصحة، والتركيز على تأثير أية تـدابير
 .مقترحة في الفقراء والضعفاء والمهمشين

الـدخل التـيالمنخفضة  نسبة البلدان     •  
تؤدي المنظمة فيها دوراً معترفاً به في
تمكين السلطات الوطنية مـن إعـداد
ورقات استراتيجية الحد مـن الفقـر،

حد من الفقر، والتيوالخطط الوطنية لل  
تشمل اتباع نهج متماسكة ومحـسوبة

  التكاليف فيما يتعلق بصحة الفقراء
 الـدخل التـيالمنخفضةنسبة البلدان     •

تسهم فيها المنظمة مساهمة معترفاً بها
في مجال تقييم اإلنصاف فـي إعـداد

  الخطط الصحية الوطنية

 من البلدان٪١٠أقل من     
  المستحقة

  
  
  
  
  
ان٪ مـــن البلـــد٢٠

المستحقة فـي إقليمـين
جنـوب(تابعين للمنظمة   

شــرق آســيا وغــرب
  )المحيط الهادئ

   من البلدان المستحقة ٪٥٠  
  
  
  
  
  
  
٪ من البلدان المستحقة    ٤٠

  في كل إقليم

اشــتراك المنظمــة الكامــل فــي  -٢
ــضل ــشر أف ــة ون ــوارات العالمي الح
الممارسات والعمليات في مجال التنميـة،

هـداف اإلنمائيـةوخاصة فيما يتعلق باأل   
لأللفية واآلليات األخرى القائمـة علـى
شراكات، بهدف إدراج الـصحة ضـمن

ألنشطة اإلنمائيـة، وزيـادةالتيار العام ل  
الموارد وتحسين الفعالية واإلنصاف فـي

  .آليات تقديم المعونة في قطاع الصحة

نسبة البلدان المنخفضة الـدخل التـي  •  
ـ      ةتطبق فيها مجموعة مؤشرات لفعالي
المعونة من أجل الصحة التي أوصت

  بها المنظمة
  وجود نظام عالمي لتتبع الموارد  •

 مؤشردال يوج (ال يوجد     
لفعالية المعونة في بداية

  )الثنائية
  

ال يوجد نظـام(ال يوجد   
  )في بداية الثنائية

صممت مؤشرات لفعاليـة      
٪ ٦٠المعونة وطبقت على    
  من البلدان المستحقة

  
 وأصـبح   وضع نظام للتتبع  

  يعمل

اعتماد األجهـزة الرئاسـية فـي  -٣
المنظمة لتوصيات لجنة المنظمة المعنيـة
باإلنصاف والمحددات االجتماعية للصحة،

  .وإقرار البلدان لهذه التوصيات

األنشطة القطرية التي وأعدد البرامج     •  
تدرج في عملياتها توصـيات لجنـة
المنظمة المعنية باإلنصاف والمحددات

  اعية للصحةاالجتم
 بالمنظمـةةتأييد األجهـزة الرئاسـي      •

لتوصيات لجنـة المنظمـة المعنيـة
باإلنصاف والمحـددات االجتماعيـة

  للصحة

  ال يوجد  
  
  
  

  صياغة التوصيات

 برنامجاً أو نشاطاً تدرج ٢٠  
  التوصيات في عملياتها

  
  

تأييد األجهـزة الرئاسـية     
  بالمنظمة للتوصيات

ة للـصحةتنفيذ استراتيجية المنظم    -٤
وحقوق اإلنسان، والمـستهلة مـن أجـل
النهوض عالمياً بمفهوم الصحة كحق مـن
حقوق اإلنسان؛ وتعزيز القـدرات علـى
الصعيد اإلقليمي على تقديم الدعم للـدول
األعضاء إلدماج نهج حقوق اإلنسان فـي
السياسات والقوانين والبرامج ذات الصلة

  .بالصحة

مــدى التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ  •  
استراتيجية المنظمة للصحة وحقـوق

  اإلنسان
  
  

ــتراتيجية   ــياغة اس ص
المنظمة للصحة وحقوق

  اإلنسان
  

اعتماد األجهزة الرئاسـية      
ــتراتيجية   ــة الس بالمنظم

  الصحة وحقوق اإلنسان
  

عــدد الــشراكات الوطنيــة المنــشأة  •   
واألدوات المتاحة والمشاريع الجاريـة

ميةإلدماج نهج حقوق اإلنسان في التن     
  الصحية

 أدوات عالميـة٤توافر    
  لألقاليم والبلدان

ــوظفين   ــة أدوات الم إتاح
٣وتــوفير التــدريب فــي 
مكاتب إقليمية لدعم البلـدان
في تنفيذ استراتيجية المنظمة

  للصحة وحقوق اإلنسان 
تنفيذ االستراتيجية جارٍ في

   بلدان في كل إقليم٣

زيادة القدرة على كل من المستوى  -٥
ي واإلقليمـي والعـالمي وداخـلالقطر

المنظمة على قياس وتقييم المخاطر العابرة
للحدود والمحدقة بالصحة العموميـة فـي

ار الـصحيةمدى القدرة على تقييم اآلث      •  
للتجارة والعولمة على الصحة، وعلى

  اتخاذ إجراءات لمواجهتها

عدد البلدان التي لـديها  
آليات وزارية للتجـارة

 والصحة
  

 بلدان في كل إقليـم لديها٤  
آليات مشتركة بين الوزارات

 للتجـارة والصحة
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

سياق العولمة، وعلى اتخـاذ إجـراءات
لمواجهتها، مع التركيز على آثار االتفاقات
التجارية المتعددة األطراف والثنائية على

  .صحة السكان

تكريس وقت موظفين في
األقاليم للمسائل المتعلقة

  بالتجارة والصحة

 التجـارة مجال شار في مست
دواموالصحة يعمل نـصف     

   مكاتب إقليمية٤في 

تقديم الدعم على مستويات المنظمة  -٦
الثالثة لتحليل الجوانب األخالقية للـصحة
والبحوث؛ وتقديم الدعم للبلدان من خـالل
أدوات ومعايير ومبادئ توجيهيـة إلدراج
تحليل أخالقي في إيتاء الخدمات الصحية

  .حوث والصحة العموميةوأنشطة الب

األنـشطة العالميـة وأعدد البـرامج      •  
واإلقليمية التي تدرج األخالقيات فـي

  الخطط واألنشطة والنواتج 
مدى إدراج البلدان الجوانب األخالقية  •

  في البرامج والسياسات الصحية

   برامج أو أنشطة٥  
  
  
مواضيع تعالج ٣ إلى   ٢

 البلدان٪ من ١٠نحو في 

  و أنشطة برامج أ١٠  
  
  
 مواضيع على األقل تعالج٥

  ٪ من البلدان٤٠في نحو 

تعزيز قدرة الدول األعضاء علـى  -٧
صياغة وتنفيذ تشريعات ولوائح لحمايـة
وتعزيز الصحة العموميـة عـن طريـق
التعاون التقني وتبادل المعلومات على كل
 .من المستوى القطري واإلقليمي والعالمي

 قوانين صحيةالبلدان التي تصوغ  عدد    •  
تلبية ألولويـات الـصحة العموميـة

  المعاصرة
  
توافر نموذج لقانون للصحة العمومية  •

يصاغ في ضوء األهـداف اإلنمائيـة
  لأللفية

يتعــين وضــعها علــى  
أساس استقصاء يجـرى

 األخير من عامالربعفي  
٢٠٠٥  

تحديد إطـار لنمـوذج
  قانون

بلدان اثنان على األقل فـي        
  كل إقليم

  
  

  ل نموذج لقانوناكتما

  
  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد

 
الميزانية   

  العادية
المساهمات 
  الطوعية

  مجمل
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٣٤ ٣٣٤  ١٤ ٢٨٧  ٢٠ ٠٤٧  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٣٩ ٥٣٣  ٢٣ ٣٧٣  ١٦ ١٦٠  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٤٩  ١٩ ٣٠٠  ١١ ٤٤١  ٧ ٨٥٩  المستوى القطري
  ٢٧  ١٠ ٥٥٢  ٥ ٢١٨  ٥ ٣٣٤  المستوى اإلقليمي
  ٢٤  ٩ ٦٨١  ٦ ٧١٤  ٢ ٩٦٧  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٥٩  ٤١  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
  
  

 بالنتائج المتوقع تحقيقها في سـائر  رسم السياسات في مجال الصحة والتنمية     كما يدعم مجال عمل     
  .النحو التاليمجاالت العمل األخرى على 

  

  التبغ

  .تقديم الدعم لكي تظهر أحكام االتفاقية اإلطارية في السياسات وخطط العمل الوطنية لمكافحة التبغ  •

  الصحة والبيئة

تقديم الدعم المناسب إلى البلدان في بناء القدرات من أجل إدارة معلومات صحة البيئة، ومن أجـل تنفيـذ الـسياسات                       •
  .قطاعات والكفيلة بحماية الصحة من التهديدات البيئية الفورية واألطول أمداًوالتدخالت المتعددة ال

  الصحة اإلنجابية

حشد وتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق األهداف اإلنمائية الدولية في مجال الصحة اإلنجابية، بمـا فـي ذلـك                      •
  .الرصد العالمي
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  نوع الجنس والمرأة والصحة

ئم، على تعزيز القدرات الموجودة في البلدان على تنفيذ السياسات وضمان استخدام بـرامج التمنيـع                العمل، بشكل مال    •
 .للقاحات ذات جودة مضمونة واتباعها ممارسات التطعيم المأمون، وذلك عن طريق توفير الدعم التقني والسياسي

  التمنيع واستحداث اللقاحات

لقاحات الحالية والجديدة واللقاحات التي ال يستفاد منها استفادة كاملة وتـسريع            إتاحة كّل الفرص الممكنة لالستفادة من ال        •
الجهود المبذولة في البلدان والمناطق بهدف مكافحة األمراض وذلك بتقديم الدعم التقني والسياسي الذي يسهم بفعالية في                 

  .بناء القدرات بدءاً من مستوى المنطقة فصاعداً

  ء الخدماتسياسات النظم الصحية وإيتا

إعداد اإلرشادات وتقديم الدعم لتحسين قدرات البلدان في مجاالت رسم سياسات قطاع الـصحة والتنظـيم والتخطـيط                    •
 .االستراتيجي وتنفيذ اإلصالحات والتنسيق بين المؤسسات على المستويين الوطني والمحلي

لعمومية وسياسات الخدمات الصحية علـى نحـو        تقديم اإلرشادات والدعم التقني بشأن تحسين تنسيق سياسات الصحة ا           •
  .يضع احتياجات السكان في الحسبان

  الموارد البشرية الصحية

  .تعزيز القدرات في مجاالت القيادة ورسم السياسات والصحة العمومية واإلدارة والبحوث  •

  تمويل الصحة والحماية االجتماعية

زمة لتوجيه وضع السياسات وتنفيذها، ودعم استخدام هـذه األدوات          إجازة األدوات والمعلومات والمعارف الرئيسية الال       •
  .والمعلومات والمعارف الرئيسية

  المعلومات الصحية والقرائن وسياسة البحوث

تدعيم وإصالح نظم المعلومات الصحية، لتوفر وتستخدم معلومات جيدة ومناسبة التوقيت من أجل حل المشاكل الصحية                  •
 .ج الصحية المحلية، ورصد المرامي الدولية الرئيسيةالمحلية، وخدمة البرام

توفير معارف وقرائن أفضل لمتخذي القرار في مجال الصحة من خالل تجميع ونشر القرائن القائمة، وتيـسير إعـداد                     •
  .المعارف في المجاالت ذات األولوية
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  سياسات النظم الصحية وإيتاء الخدمات
  

يات القضايا والتحد
  المطروحة

  

لقد أخذ يتضح على نحو متزايد أن هناك مجموعة كبيرة من التدخالت الفعالة ال يتم توفيرها وإيتاؤها في
.كثير من البلدان بسبب مشاكل تتعلق بإمكانية الحصول على الرعاية وبنوعية الرعايـة علـى الـسواء                

الهتمام المتزايد بقطاع الصحة عموماً تحققـتوبفضل قوة الدفع التي توفرها األهداف اإلنمائية لأللفية وا        
زيادة ملحوظة في البرامج الخاصة تحديداً بأمراض معينة والتي ينفذها كل من المنظمات الدولية والهيئات

  .الوطنية على السواء

فعلى الرغم من أن تلك البرامج تفضي إلى. وهذا االتجاه يضع تحديات جديدة ومعقدة أمام النظم الصحية        
كارات وتجارب ذات شأن في االستراتيجيات الرامية إلى زيادة التغطية فيما يخص أمراضاً معينة فإنهابت

وبناًء على ذلك أصـبح. ال يجري تعزيز المؤسسات الحكومية المسؤولة عن التنظيم العام لقطاع الصحة          
ينة في البلـدان،من الضروري فهم تخطيط النظم الصحية وتحسين تنسيقه مع مبادرات تخص أمراضاً مع        

كما أصبح من األمور ذات الضرورة الملحة بالنسبة إلى المؤسـسات الحكوميـة أن تمـارس وظائفهـا
  .التوجيهية وتكفل االتساق العام لنظمها الصحية على أساس مبادئ الرعاية الصحية األولية

فر قدرة كافية علـىفعلى مستوى السياسات ينبغي توا    . وعملية التعزيز تلك ضرورية على عدة مستويات      
تصريف الشؤون والتنظيم لكي تمارس الحكومات دورها التوجيهي بفعالية في ظل عدم تجـانس معظـم

وأن تكون لديها دائماً" جهات تمارس القوامة  "فالبد من أن تقوم الحكومات بدورها بصفتها        . النظم الصحية 
خطيط وتنظيم عمليـة إيتـاء الخـدماترؤية عامة للنظام الصحي برمته، وأن تقوم على نحو متساوق بت          

الصحية من قبل القطاعين العام والخاص، وأن تضمن تدعيم وظـائف الـصحة العموميـة والخـدمات
  .الصحية، وأن تكشف وهون التطورات التي ستؤثر سلباً على الفئات األسرع تأثراً، وتوازن بينها

توى المنطقة والمستوى المؤسـسي، فيلـزمأما على المستويات اإلدارية، مثل المستوى دون الوطني ومس        
تعزيز القدرات تعزيزاً هائالً من أجل معالجة ما تتسم به عملية إيتاء خدمات الرعاية الصحية من تعقيـد
آخذ في التزايد، والنهوض بالجهود الرامية إلى تعزيز الصحة والوقاية من األمـراض وتحـسين نوعيـة

  .الرعاية

األعضاء من المنظمة، على نحو متزايد، أن تتعاون بصورة مباشـرة فـيوفي هذا السياق تطلب الدول      
رسم سياساتها على الصعيد االستراتيجي وأن ترسي أساساً سليماً للمناقشات المتعلقة بالسياسات عن طريق
إسداء المشورة وإعطاء اإلرشادات بشأن طائفة واسعة من القضايا المتصلة بتنظيم النظم الصحية واإلدارة

ومن الضروري أن تكون هذه. لتمويل والموارد البشرية ونظم المعلومات فيما يخص الخدمات الصحية        وا
.اإلرشادات قابلة للتكييف مع األوضاع غير المتجانسة ومع النظم الصحية العامة والخاصة على حد سواء              

ات األساسية، بينما قدوفي بعض البلدان ستظل القضية الرئيسية إحدى قضيتي التغطية وعملية إيتاء الخدم           
ومن ثم يتمثل التحـدي. تشهد بلدان أخرى وجود قدرات زائدة مع عدم استعمال الخدمات على نحو سليم            

  .في إعادة هيكلة إيتاء الخدمات بغية تحسين النوعية والكفاءة

زيز الصالت التي بينهـاتحسين إتاحة الخدمات الصحية ونوعيتها والمساواة فيها وكفاءتها عن طريق تع            المرمى المتوخى
وبين وظائف الصحة العمومية األوسع نطاقاً وعن طريق تعزيز تصريف شؤون النظم الصحية وتنظيمها

  .وإدارتها

تعزيز قيادة النظم الصحية وقدراتها من أجل رسم السياسات بفعالية في البلدان وتعزيز تخطـيط وتقـديم  أغراض المنظمة
لتقنية الجيدة والسريعة االستجابة الحتياجات من يتلقونها والتي تسهم فـيالخدمات الصحية ذات النوعية ا    

  .تحسين المساواة عن طريق توسيع التغطية وتحسين استخدام الموارد المتاحة

  المؤشران
  عدد البلدان التي تعتمد أساليب إدارية جديدة إزاء قضايا النظم الصحية  •
ليب تنظيمية ترمي إلى تعزيز تقديم الخدمات الصحية لضمانعدد البلدان التي تنفذ استراتيجيات وأسا       •

 واالستجابة لمستعمليها واإلنصاف في تقديمها مع االستفادة بشكل أفضل مـن،النوعية التقنية الجيدة  
   الموارد المتاحة
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  اليب ــاألس
  االستراتيجية

صحة وإجراء التغييـر مـنتعزيز الدعم المقدم من المنظمة إلى البلدان ألغراض رسم سياسات قطاع ال           
خالل تعاون أكثر منهجية في التخطيط االستراتيجي الوطني وإصالح الـنظم الـصحية والتنـسيق بـين
المؤسسات بالتعاون مع منظمات إنمائية أخرى، وألغراض تدعيم الجهود الراميـة إلـى تحـسين إيتـاء

لى المعلومات بشأن االسـتراتيجياتالخدمات الصحية من خالل تحليل العقبات وإسداء المشورة القائمة ع         
المبتكرة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية وإعادة هيكلتها عن طريق تحسين التنظيم واإلدارة لدى مختلـف
مقدمي الخدمات؛ وتوفير اإلرشادات الخاصة بمختلف نماذج الرعاية التي تضع في الحـسبان ضـرورة

 السلسلة المتصلة من خدمات الرعايـة المقدمـةتكامل الخدمات الصحية عبر المؤسسات الصحية وتكفل      
للمرضى؛ والمشاريع التي تعزز إشراك متلقي الخدمات والمرضى كأطراف فاعلة فـي تطـوير الـنظم
الصحية وإيتاء الخدمات، والسيما فيما يتصل بنوعية الرعاية وسالمة المرضى؛ والتكامل الفعال بين عمل

 بأمراض معينة على الصعيدين القُطري والدولي من أجل ضـمانالنظم الصحية والبرامج الخاصة تحديداً    
تحسين التنسيق بين الدعم المقدم لتطوير النظم الصحية من ناحية والجهود األكثر تركيزاً والراميـة إلـى

  .تحسين تقديم تدخالت صحية محددة من ناحية أخرى

 
  النتائج المتوقعة على نطاق 

  المنظمة
  األهداف المنشودة    مرجعيةالبيانات ال    المؤشرات  

إعداد اإلرشادات وتقـديم الـدعم  -١
لتحسين قدرات البلدان في مجاالتالتقني  

رسم سياسات قطاع الـصحة والتنظـيم
والتخطيط االستراتيجي وتنفيذ اإلصالحات
والتنسيق بين المؤسسات على المـستويين

  .الوطني والمحلي

نسبة البلدان المنخفضة الـدخل التـي  •  
لعت فيها المنظمة بدور رئيـسياضط

من خالل التعاون المباشر في مجـال
  إعادة تصميم سياسات قطاع الصحة

عدد البلدان المنخفضة الدخل المشتركة  •
في تنفيذ أدوات ووسائل لتحقيق العدالة
/واإلنصاف على الصعيدين الوطني و    

  أو دون الوطني
نسبة البلدان المنخفضة الـدخل التـي  •

مة فيها تمرينـات لبنـاءتجري المنظ 
القدرات بهدف استنباط أساليب وأدوات
لتحسين العدالة واإلنصاف في المجال

  الصحي

العدد المقدر للبلدان التي  
تلقت دعماً مباشراً على
مستوى السياسات خالل

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة 
عدد البلدان المشتركة في
إجراء تحاليل دون وطنية

  
  

٪ من البلدان١٠أقل من   
  مستحقةال

ـ      من   بلدان ١٠تقديم الدعم ل
أجل رسم سياسات الـنظم     

  الصحية
  

مضاعفة عدد البلدان التـي     
  تجري تحليالت دون وطنية

  
  
  ٪ من البلدان المستحقة٢٥

وضع نهج منظم لتعاون المنظمـة  -٢
في مجال استعراض النظم الصحية فـي
البلدان، بما في ذلك استخدام اآللية القائمة

من أجـل تقـديم الـدعمعلى اإلنترنت   
ــصحية ــنظم ال ــسياسات ال ــاص ب الخ
باستمرار؛ وزيادة عدد المواجز السياسية
الجديدة والقائمة على قـرائن ومعـارف؛
ووضع استراتيجيات لبناء القـدرات فـي

  .مجال السياسات الصحية

عدد البلدان التي تـستعمل المـواجز  •  
المتاحة علـى اإلنترنـت ألغـراض

  لسياساتالحوار على مستوى ا
عدد موظفي المكاتب القطرية التابعـة  •

للمنظمة المدربين على تعزيز الـنظم
   بأساليب عملية ومباشرةالصحية

عدد البلدان التي استهلت المنظمة فيها  •
على الصعد الوطنية أو اإلقليميـة أو
ــدريب ــشاطاً لتطــوير ت ــة ن العالمي

  وطنيين على النظم الصحيةال

  ال توجد  
  
  

ب القطريـةجميع المكات 
)٤٦(في اإلقليم األفريقي 

  
   بلدان٥

   بلدا٢٠ً  
  
  
   مكتباً قطريا٦٠ً
  
  
   بلدا١٥ً

تقديم اإلرشادات والـدعم التقنـي  -٣
بشأن تحسين تنـسيق سياسـات الـصحة
العمومية وسياسات الخدمات الصحية على
  .نحو يضع احتياجات السكان في الحسبان

مدى استعراض أفـضل الممارسـات  •  
 بإعداد المشورة واإلرشـاداتالخاصة

بشأن دمج الـصحة العموميـة فـي
الخدمات الـصحية وبـشأن إشـراك

   واإلدارة الصحة العموميةشبكات

اإلرشادات المتاحة بشأن  
دمج الصحة العمومية في

 وبشأنالخدمات الصحية 
األساليب الجديدة لتطوير

  اإلدارة

 دوليـة   ات رابط ١٠إشراك    
؛  واإلدارة للصحة العمومية 

ــدة  ــاليب جدي ــاع أس واتب
للتدريب في مجال الـصحة     

 ٥ فـي     واإلدارة العمومية
ــدة  ــإلدارة مــدارس رائ ل

  الصحية
تقديم اإلرشادات القائمة على قرائن  -٤

ومعارف وتقديم الدعم التقني إلى البلـدان
من أجل تعزيز إيتاء الخدمات الصحية مع
  .التركيز على النوعية والمساواة والكفاءة

قاليم المنظمة التي تم فيها تكييفعدد أ   •  
اإلطار المجدد للنظم الصحية والقـائم
على مبادئ الرعاية الصحية األوليـة،

  والبدء في تقديم الدعم إلى البلدان

  إقليم واحد  
  
  
  

   أقاليم٣  
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    مرجعيةالبيانات ال    المؤشرات  

تعزيـزعدد التجارب الرائدة بـشأن        •
  تطوير اإلدارة

 من البلدان المستهدفة ١٠   بلدان٥
اف اإلنمائية في إطار األهد

  لأللفية
عدد البلدان المنخفضة الـدخل التـي  •    

حددت فيها االختناقات في الحـصول
  على الرعاية والعالج وتقديم الخدمات

إطار لدراسة االختناقات  
ــى ــصول عل ــي الح ف
ــالج ــة والعـ الرعايـ
باستخدام دراسات حاالت

  قطرية

سـبعة  تطبيق اإلطار على      
  من البلدان المهتمة

م اإلرشادات والـدعم التقنـيتقدي  -٥
المباشر بشأن دمج الخـدمات الـصحية
بفعالية فـي البـرامج الخاصـة تحديـداً

  .بأمراض معينة

مـدى مالءمـة المبـادئ التوجيهيـة  •  
والمعايير واألدوات لتحسين الربط بين
البرامج الخاصة تحديداً بأمراض معينة

  وبين الخدمات الصحية

االستراتيجيات الموجودة  
ــ ــرامجلل ــين الب ربط ب

الخاصة تحديداً بأمراض
معينة وبـين الخـدمات

  الصحية

قبول األجهـزة الرئاسـية       
للمنظمة إطاراً للدمج الفعال    
بــين الخــدمات الــصحية 
والبرامج الخاصة تحديـداً    
بأمراض معينة؛ واسـتخدام    

 بلـدان   ١٠هذا اإلطار في    
  على األقل

  
  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد

 
ميزانية ال  

  العادية
المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٩٣ ٢٦٠  ٣٥ ٣٥١  ٥٧ ٩٠٩  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ١١٢ ٨٥٠  ٦٩ ٥٤٨  ٤٣ ٣٠٢  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٥٠  ٥٧ ١١٢  ٣٣ ٩٠٨  ٢٣ ٢٠٤  المستوى القطري
  ٢٩  ٣٢ ٤٩١  ١٨ ٧٧١  ١٣ ٧٢٠  المستوى اإلقليمي
  ٢١  ٢٣ ٢٤٧  ١٦ ٨٦٩  ٦ ٣٧٨  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٦٢  ٣٨  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
 
 

 بالنتائج المتوقع تحقيقها فـي سـائر        سياسات النظم الصحية وإيتاء الخدمات    كما يدعم مجال عمل     
  .مجاالت العمل األخرى على النحو التالي

  

  بحوث األمراض السارية

سياسات جديدة ومحسنة للصحة العمومية من أجل التنفيذ الكامل النطاق لالستراتيجيات القائمة والجديدة             صياغة وإجازة     •
  .الخاصة بالوقاية والمكافحة؛ وإتاحة اإلرشادات الالزمة للتطبيق في األطر الوطنية للمكافحة

  اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة لمقتضياتها

  .لصحية الدولية المنقحة، على الصعيدين الوطني واإلقليمي والصعيد العالميوضع إجراءات إلدارة اللوائح ا  •

  تعزيز الصحة

تدعيم القدرة على تصريف الشؤون والقوامة والتخطيط والتنفيذ في مجال الـسياسات والبـرامج المتعـددة القطاعـات                    •
اعي االعتبارات الخاصة بالجنـسين  والخاصة بتعزيز الصحة على المستويين القطري واإلقليمي، على أساس أساليب تر     

  .من أجل تعزيز الصحة والعافية طيلة العمر
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  الصحة اإلنجابية

تقديم اإلرشادات والدعم على نحو مالئم لتحسين رعاية الصحة اإلنجابية والجنسية في البلدان عن طريق نشر المعـايير        •
 .هية تقنية وإداريةالقائمة على القرائن وما يتصل بذلك من سياسات ومن مبادئ توجي

تقديم الدعم في مجال السياسات والدعم التقني بصورة فعالة إلى البلدان من أجل تصميم وتنفيذ خطـط شـاملة لزيـادة                       •
فرص الحصول على خدمات عالية الجودة في مجال رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية، وتعزيز إتاحة تلك الخـدمات،                 

 .لقدرات في مجال الرصد والتقييموتعزيز الموارد البشرية، وبناء ا
 .تعزيز قدرة البلدان على تحديد العقبات التنظيمية أمام تقديم الرعاية العالية الجودة في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية  •

  تعزيز مأمونية الحمل

عايـة الـصحية   تقديم الدعم التقني لوضع سياسات واستراتيجيات وقواعد ومعايير لتحسين الوصول إلـى خـدمات الر            •
  .لألمهات والولدان وتحسين نوعيتها واالنتفاع بها

  رسم السياسات في مجال الصحة والتنمية

تعزيز قدرة البلدان على ضمان قيام خطط وميزانيات التنمية الوطنية وورقات استراتيجية الحد مـن الفقـر وبـرامج                     •
واآلليـات المـشتركة بـين      ) متبعة على مستوى القطـاع    بما فيها النهج ال   (إصالحات القطاع العام والبرامج القطاعية      

القطاعات بدعم زيادة االستثمارات في الصحة وتحسين الحصائل الصحية، بما في ذلك بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفيـة                 
 .ذات الصلة بالصحة، والتركيز على تأثير أية تدابير مقترحة في الفقراء والضعفاء والمهمشين

لكامل في الحوارات العالمية ونشر أفضل الممارسات والعمليات في مجال التنمية، وخاصة فيما يتعلق              اشتراك المنظمة ا    •
ألنـشطة  التيار العـام ل   باألهداف اإلنمائية لأللفية واآلليات األخرى القائمة على شراكات، بهدف إدراج الصحة ضمن             

 .تقديم المعونة في قطاع الصحةاإلنمائية، وزيادة الموارد وتحسين الفعالية واإلنصاف في آليات 
اعتماد األجهزة الرئاسية في المنظمة لتوصيات لجنة المنظمة المعنية باإلنصاف والمحددات االجتماعية للصحة، وإقرار                •

  .البلدان لهذه التوصيات

  الموارد البشرية الصحية

 العاملة الصحية وتخطيطها وإدارتها فـي       تقديم اإلرشادات والدعم من أجل القيام، على نحو فعال، بتحليل شؤون القوى             •
 .البلدان

 .تعزيز القدرات في مجاالت القيادة ورسم السياسات والصحة العمومية واإلدارة والبحوث  •
إتاحة اإلرشادات واألدوات العملية للبلدان من أجل ضمان جودة تعليم وتدريب ومدى مالءمتها لالحتياجات، واسـتخدام                  •

 .ات في البلدان المستهدفةتلك اإلرشادات واألدو
تزويد البلدان بمبادئ توجيهية فعالة بشأن التفويض والترخيص واإلشهاد لدعم اآلليات واألطر الالزمة لضمان نوعيـة                  •

  .جيدة من اإلعداد والممارسة للمهنيين الصحيين
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  الموارد البشرية الصحية
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

متزايد بأنه لتعزيز التدخالت الصحية الرئيسية وتوفير خدمات ذات نوعيـة جيـدة، وتحقيـقثمة إدراك   
األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة يلزم توفير قوى عاملة صحية كافية العدد، ومالئمـة مـن

.مالئـم حيث تكوينها المهني، وجيدة التعليم والتدريب، وموزعة ومدارة ومحفزة للعمـل علـى النحـو ال      
وباإلضافة إلى ذلك فإن الموارد المالية ال يمكن تحويلها إلى خدمات صحية أكثر وأفضل ما لـم تـتمكن

ودون فهم أفضل لعنصر الموارد البـشرية. البلدان المتلقية لها من االعتماد على قوى عاملة جيدة األداء         
ويلزم أن يكون هذا العنصر. ستداماًفي النظم الصحية ال يمكن أن يكون إصالح قطاع الصحة فعاالً وال م            

جزءاً ال يتجزأ من االستراتيجيات الخاصة بالصحة والتنمية، مثل الحد من الفقر واإلصالحات الخاصـة
  . باالقتصاد الكلي

وتتمثل أهم القضايا التي تواجه النظم الصحية في فشل أسواق العمل المحلية الذي يفضي إلى طائفة مـن
وقد كانت لهجـرة.  النقص المطلق ومروراً بالعمالة الناقصة وصوالً إلى فرط العرض         المشاكل ابتداًء من  

.الموظفين الصحيين عواقب ضخمة على البلدان القليلة السكان أو التي فيها قيود علـى الـنظم الـصحية                 
 مـعوتحتاج البلدان، من أجل التصدي لهذه المشاكل، إلى استراتيجيات تركز على تحسين مواءمة التعليم             

الممارسة، وزيادة حفز وإنتاجية العاملين الصحيين، وتحديد األسـباب األساسـية السـتبقاء المـوظفين،
ويحتاج تنفيذ هذه االستراتيجيات إلى اتخاذ إجراءات على مستويات شـتى،. وتحسين ممارسات التوظيف  

يفة الخاصـة بـالمواردفعلى الصعيد الوطني، يلزم تقوية نظم المعلومات الضع       . وفي أطر زمنية مختلفة   
وينبغـي. البشرية، وإنشاء آليات لتيسير الحوار والتعاون بين مختلف الوزارات والقطاعين العام والخاص          

بطرائـق أكثـرمتصلة بالموارد البشرية الصحية في بلد ما        بتنفيذ أنشطة    الشركاء اإلنمائيون    يضطلعأن  
ي هناك حاجة إلى أخذ السياسات الخاصـة باالقتـصادوعلى الصعيد الدول  .  مع احتياجات ذلك البلد    توافقاً

الكلي والتي تؤثر على القوى العاملة الصحية الوطنية في االعتبـار، والعمـل وفقـاً لهـذه الـسياسات،
ويتطلب هذا وضع استراتيجيات تُشرك. وخصوصاً ألن سوق العاملين الصحيين المهرة هي سوق عالمية        

ي ومنظمة التجارة العالمية بشكل نشط في السعي إلى إيجاد حلول خارجصندوق النقد الدولي والبنك الدول    
  .نطاق التفكير الحالي

وتتضمن. ولمواجهة التحديات التي أمام البلدان وتحقيق التغييرات الضرورية يلزم القيام باستثمارات كبيرة           
وبناء قدرات وزارات الصحة ؛هذه االستثمارات تدعيم المؤسسات التي تُعلِّم وتدرب القوى العاملة الصحية         

 وتحسين قدرة الهياكل التنظيمية على ضمان نوعيـة؛على إدارة المسائل المتعلقة بالقوى العاملة الصحية      
 وإنشاء؛ وتشكيلة المهارات وتوزيعها   ونوع الجنس مقدمي الخدمات؛ ومعالجة القضايا المتعلقة باإلنصاف       

التنفيذ؛ وتشجيع البحوث في مجـال المـوارد البـشريةالشبكات التي ستتقاسم أفضل الممارسات وتدعم       
  .الصحية من أجل تحسين قاعدتها المعرفية

وسيتطلب التصدي للمسائل التنفيذية البالغة األهمية، مثل عالج مرضـى األيـدز والعـدوى بفيروسـه،
أثرة بالنزاعـات،واالستجابة لمقتضيات التغيرات الوبائية والديموغرافية، وتأمين الخدمات في البلدان المت         

اهتماماً وثيقاً بطائفة عريضة من العاملين الصحيين ابتداء من األخصائيين إلى األشخاص الذين يقـدمون
وينبغي مواءمة تدريب وتعليم العاملين الصحيين مع النظم المعنية بتقـديم الخـدمات،. الدعم في المنازل  

يز نظم الصحة العموميـة فـي سـياق ترتيبـاتكنظم الرعاية الصحية األولية، وتحقيق اتساقها مع تعز       
وكذلك تحتاج البلدان إلى إيجاد اآلليات الالزمة للعمل مع. األطراف الفاعلة والترتيبات المؤسسية الجديدة    

العدد المتزايد من األطراف المعنية في القطاع الخاص الذي ال يستهدف الربح وفي القطاع الخاص الـذي
تنفيذ خطة العمل من أجل أفريقيا، التي اعتمدت في المنتدى العالي المـستوى وفي متابعة    .يستهدف الربح 

تركـز) ٢٠٠٤ديـسمبر  /  كـانون األول ٣-٢أبوجا، (بشأن األهداف اإلنمائية لأللفية، المتصلة بالصحة      
المنظمة على العمليات ذات االرتكاز القطري وعلى المشاركة الواسعة من الجهات المعنية فـي مختلـف

  .العملمراحل 
 علـى القـوى العاملـة٢٠٠٦ ويوم الصحة العالمي في عام       التقرير الخاص بالصحة في العالم    وسيركز  

 التخطيط لذلك ولتنفيذه في تعاون وثيق مع مجموعة كبيرة من الجهات المعنية، من أجليالصحية وسيجر 
على مستوى العالم في سبيل وسيصمم كالهما وينفذ كجزء من الجهود التي تبذل          ،تحديد التدابير الرئيسية  

  .إعالن عام أو عقد للقوى العاملة الصحية

تحسين أداء النظم الصحية عن طريق تعزيز تنمية وإدارة القوى العاملة الصحية من أجل زيادة اإلنصاف  المرمى المتوخى
  .والتغطية بالرعاية وتيسير الحصول عليها وتحسين جودتها
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  . فعالة ومبدعة في إدارة التفاعل بين العرض والطلب فيما يخص القوى العاملة الصحيةالمساهمة بطريقة  أغراض المنظمة
  انالمؤشر

النجاح في استبقاء قوى عاملة صحية منتشرة في البلدان، وإعادة تكوينها لكـي تلبـي االحتياجـات  •
  الصحية

وعلى إدارة هذه القوىتعزيز القدرات الوطنية على وضع السياسات المتعلقة بالقوى العاملة الصحية             •
  العاملة

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

وضع اإلرشادات وأفضل الممارسات لدعم رسم السياسات وتنفيذها من خالل ربط أطر السياسات الخاصة
بالموارد البشرية بالجوانب األخرى لتقديم الخدمات الصحية، وتطوير النظم الصحية بدءاً بالمجاالت التي

دعم فيها؛ وتخطيط األنشطة من خالل إجراء حوار قطري؛ وقيادة البلدان عمليـة التنفيـذتوفر المنظمة ال  
  .الذي يركز على إيجاد الحلول ويستند إلى العمليات القائمة بخصوص المعلومات ورسم السياسات

  
  

  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

ديم اإلرشادات والدعم من أجـلتق  -١
القيام، على نحو فعال، بتحليـل شـؤون
القوى العاملة الصحية وتخطيطها وإدارتها

  .في البلدان

عدد البلدان التـي تـستخدم المبـادئ  •  
التوجيهية للمنظمة فيما يتعلق بتخطيط

  الموارد البشرية وإدارتها
عدد البلدان التي تستخدم أدوات قائمة  •

ئن لتحسين توظيف العاملينعلى القرا 
  الصحيين واستبقائهم

ــصاءات،   ــاً لالستق وفق
  ٢٠٠٥ستنفذ في عام 

  
ــصاءات، ــاً لالستق وفق

  ٢٠٠٥ستنفذ في عام 

   بلداً آخر على األقل٢٠  
  
  
   بلداً آخر على األقل٢٠

تعزيز القدرات في مجاالت القيادة  -٢
ورسم الـسياسات والـصحة العموميـة

  .واإلدارة والبحوث

عدد البلدان التي تُظهر فيها المنظمـة،  •  
بشكل نشط، قدرتها المؤسـسية علـى

  دعم القيادة
المنتجات القائمة علـى القـرائنعدد    •

القيادة فيماوالتي أعدت لدعم ومساندة     
 الـصحية البـشرية  يتعلق بـالموارد  

  الالزمة
ممارسة برنامج القيادة الصحية لعمله  •

  على نحو جيد

ــصاءات   ــاً لالستق ،وفق
  ٢٠٠٥ستنفذ في عام 

  
   في بداية الثنائية١٠
  
  
 موظفاً على األقـل٣٥

  مسجلون

   بلداً على األقل١٥  
  
  
 على األقل تنتشر فـي      ١٠
  العالم

  
 موظفـاً آخـر     ٣٠ تسجيل

  على األقل

تعزيز االستراتيجيات الرامية إلـى  -٣
الحد من تسرب العاملين الـصحيين إلـى

  .الخارج

 سياسـاتعدد البلـدان التـي لـديها        •  
واستراتيجيات تـستهدف الحـد مـن
تسرب العاملين الصحيين منهـا إلـى

  الخارج

ــصاءات،   ــاً لالستق وفق
  ٢٠٠٥ستنفذ في عام 

   بلداً على األقل٢٥  

إتاحة اإلرشادات واألدوات العملية  -٤
للبلدان من أجـل ضـمان جـودة تعلـيم
وتدريب ومدى مالءمتهـا لالحتياجـات،

واألدوات فـيواستخدام تلك اإلرشادات    
  .البلدان المستهدفة

عدد البلدان التي تدعم فيها المنظمـة  •  
تقييم التعليم المقدم للمهنيين الصحيين،
بما في ذلك تقيـيم بـرامج التـدريب

  ومراجعة المناهج الدراسية
عدد البلدان المستهدفة التـي تُـستخدم  •

فيهــا األدوات والمبــادئ التوجيهيــة
ن نوعيـةواألساليب الكفيلـة بتحـسي    

ومستويات تدريب وتعلـيم المهنيـين
  الصحيين

ــصاءات،   ــاً لالستق وفق
  ٢٠٠٥ستنفذ في عام 

  
  

ــصاءات، ــاً لالستق وفق
  ٢٠٠٥ستنفذ في عام 

   بلداً آخر ٢٠  
  
  
  
   بلدا٥٠ً

تعزيز المؤسسات والعمليات التـي  -٥
من شأنها أن تزيد القدرة البحثيـة فيمـا
يتعلق بالموارد البـشرية الـصحية فـي

  .لبلدانا

  
عدد المؤسسات القائمة فـي البلـدان  •

النامية التي لديها برامج بحثية نـشطة
  فيما يتعلق بالموارد البشرية الصحية

  
ــصاءات، ــاً لالستق وفق

    ٢٠٠٥ستنفذ في عام 
 برنامجاً نـشطاً علـى٣٠
  األقل
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تزويد البلدان بمبادئ توجيهية فعالة  -٦
عمبشأن التفويض والترخيص واإلشهاد لد    

اآلليات واألطر الالزمة لـضمان نوعيـة
جيدة من اإلعداد والممارسـة للمهنيـين

  .الصحيين

  
إجراء مسح للوائح الموجـودة بـشأن  •

 والترخيص واإلشهاد للمهنيينالتفويض
  الصحيين

توفير مبادئ توجيهية للبلدان بـثالث  •
  لغات رسمية على األقل

عدد البلـدان التـي تعتمـد المبـادئ  •
ية من أجل تطـوير اللـوائحالتوجيه
  الوطنية

  
ــصاءات، ــاً لالستق وفق

  ٢٠٠٥ستنفذ في عام 
  

ــصاءات، ــاً لالستق وفق
  ٢٠٠٥ستنفذ في عام 

ــصاءات، ــاً لالستق وفق
  ٢٠٠٥ستنفذ في عام 

  
   بلد على األقل١٠٠

  
  
   بلدا٢٠ً
  
   بلدا٢٠ً

تحالفـات إقليميـة / مراصد إقامة  -٧
 تـضم شـركاءللموارد البشرية الصحية  

يين، ومنظمات مهنيـة ومؤسـساتإنمائ
المشاكل الرئيـسية علـىأخرى لمعالجة   

المستويات الوطنية واإلقليمية وتسهم فـي
تعزيز القيادات والقدرات الوطنية لتنميـة

  .تلك الموارد

  
   التحالفات المنشأة/ المراصدعدد  •

  
شبكة عالميـة واحـدة،

ــد  وال ــبكةتوج أي ش
  إقليمية

  
ىإنشاء تحالفين إقليميين عل   

  األقل

 
  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد

 
الميزانية   

  العادية
المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٧٥ ٠٧٠  ٢٢ ٥٨٢  ٥٢ ٤٨٨  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٨٠ ٠٠٠  ٤١ ٠١٣  ٣٨ ٩٨٧  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٥٥  ٤٤ ٠٧٦  ٢٣ ٨٨٤  ٢٠ ١٩٢  المستوى القطري
  ٢٩  ٢٣ ٠١٤  ١١ ١٢١  ١١ ٨٩٣  المستوى اإلقليمي
  ١٦  ١٢ ٩١٠  ٦ ٠٠٨  ٦ ٩٠٢  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٥١  ٤٩  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل

  
  

 بالنتائج المتوقع تحقيقها في سائر مجـاالت العمـل          الموارد البشرية الصحية  كما يدعم مجال عمل     
  .األخرى على النحو التالي

  

  األيدز والعدوى بفيروسه

تقديم الدعم للبلدان لتعزيز قدرات نُظمها الصحية على االستجابة لمقتضيات مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه وللحاالت                 •
المرضية المرتبطة به، بما في ذلك توفير الدعم إلعداد سياسة قطاع الصحة وللتخطيط، ودمج التدريب وأداء الخـدمات          

لصحية األخرى، بما في ذلك خدمات صحة األمهات واألطفال وتنظيم األسـرة والـسل وحـاالت                في سائر الخدمات ا   
  .العدوى المنقولة جنسياً والعالج من إدمان المخدرات

  الصحة والبيئة

وضع إرشادات معيارية خاصة بالممارسات الجيدة وقائمة على قرائن، أو تحديثها وتعزيزها، من شأنها أن تقدم الـدعم                    •
ة إلى البلدان في تقدير اآلثار الصحية وفي اتخاذ القرارات في القطاعات كافة، وفي المجاالت الرئيـسية لـصحة                   بفعالي

البيئة، بما في ذلك المياه واإلصحاح والعادات الصحية ونوعية الهواء واألخطار التي فـي أمـاكن العمـل والـسالمة                    
 .الكيميائية والحماية من اإلشعاع، والتغير البيئي

  ة اإلنجابيةالصح

تقديم الدعم في مجال السياسات والدعم التقني بصورة فعالة إلى البلدان من أجل تصميم وتنفيذ خطـط شـاملة لزيـادة                       •
فرص الحصول على خدمات عالية الجودة في مجال رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية، وتعزيز إتاحة تلك الخـدمات،                 

  .في مجال الرصد والتقييموتعزيز الموارد البشرية، وبناء القدرات 
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  تعزيز مأمونية الحمل

تقديم الدعم التقني لوضع سياسات واستراتيجيات وقواعد ومعايير لتحسين الوصول إلـى خـدمات الرعايـة الـصحية                •
  .لألمهات والولدان وتحسين نوعيتها واالنتفاع بها

  التكنولوجيات الصحية األساسية

  .ت الطوارئ األساسية المأمونة والفعالة والمالئمة ولتقديم اإلسعافات الجراحية األوليةتقديم اإلرشاد والدعم لتنفيذ خدما  •
  رسم السياسات في مجال الصحة والتنمية

تعزيز قدرة البلدان على ضمان قيام خطط وميزانيات التنمية الوطنية وورقات استراتيجية الحد مـن الفقـر وبـرامج                     •
واآلليـات المـشتركة بـين      ) بما فيها النهج المتبعة على مستوى القطـاع       (طاعية  إصالحات القطاع العام والبرامج الق    

القطاعات بدعم زيادة االستثمارات في الصحة وتحسين الحصائل الصحية، بما في ذلك بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفيـة                 
 .مشينذات الصلة بالصحة، والتركيز على تأثير أية تدابير مقترحة في الفقراء والضعفاء والمه

اعتماد األجهزة الرئاسية في المنظمة لتوصيات لجنة المنظمة المعنية باإلنصاف والمحددات االجتماعية للصحة، وإقرار                •
  .البلدان لهذه التوصيات

  سياسات النظم الصحية وإيتاء الخدمات

اع الصحة والتنظيم والتخطيط     لتحسين قدرات البلدان في مجاالت رسم سياسات قط         التقني إعداد اإلرشادات وتقديم الدعم     •
 .االستراتيجي وتنفيذ اإلصالحات والتنسيق بين المؤسسات على المستويين الوطني والمحلي

وضع نهج منظم لتعاون المنظمة في مجال استعراض النظم الصحية في البلدان، بما في ذلك استخدام اآللية القائمة على                     •
ات النظم الصحية باستمرار؛ وزيادة عدد المواجز السياسية الجديدة والقائمة          اإلنترنت من أجل تقديم الدعم الخاص بسياس      

 .على قرائن ومعارف؛ ووضع استراتيجيات لبناء القدرات في مجال السياسات الصحية
 تقديم اإلرشادات القائمة على قرائن ومعارف وتقديم الدعم التقني إلى البلدان من أجل تعزيز إيتاء الخدمات الصحية مع                   •

  .التركيز على النوعية والمساواة والكفاءة

  تمويل الصحة والحماية االجتماعية

وضع خيارات للسياسات ومبادئ توجيهية وتوصيات بشأن تمويل الصحة والحماية االجتماعية تتسق مع التزام المنظمة                 •
 .بتوفير تغطية شاملة، واستخدامها في البلدان

الممارسات فيما يتعلق بسياسة التمويل والحماية االجتماعية، وتحديد األولويـات،          تزويد البلدان بالمعلومات عن أفضل        •
  .وإعداد المعلومات الرئيسية، ودعم استخدامها

  المعلومات الصحية والقرائن وسياسة البحوث

الصحية تدعيم وإصالح نظم المعلومات الصحية، لتوفر وتستخدم معلومات جيدة ومناسبة التوقيت من أجل حل المشاكل                  •
 .المحلية، وخدمة البرامج الصحية المحلية، ورصد المرامي الدولية الرئيسية

توفير معارف وقرائن أفضل لمتخذي القرار في مجال الصحة من خالل تجميع ونشر القرائن القائمة، وتيـسير إعـداد                     •
  .المعارف في المجاالت ذات األولوية
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  عيةتمويل الصحة والحماية االجتما
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

تعتبر الطريقة التي يتم بها تمويل النظام الصحي وتنظيمه محدداً رئيسياً من محـددات صـحة الـسكان
إلى التوصل إلى توفيروقد أصبح تمويل الصحة قضية رئيسية لدى حكومات كثيرة، في سعيها            . وعافيتهم

ناقشات السياسات تغطي المسائل الخاصة بالطريقة التـيمو .إلى تحسين نظمها الصحية   تغطية شاملة أو    
 المخـاطر المحتملـة،لتوسيع نطاق تغطيـة     تجميعها ينبغي بها جمع األموال، والطريقة التي ينبغي بها       

المـزج المالئـم فـيوها  في توفير الخدمات والبرامج الالزمة لسكان     استخدامها  والطريقة التي ينبغي بها     
حصول ففي بعض األقاليم اليزال مستوى اإلنفاق غير كاف لضمان           .العام والخاص التمويل بين القطاعين    

أحـد الـشواغل على الخدمات والتدخالت الصحية األساسية والضرورية، ولـذلك يتمثـل            جميع السكان 
وفي بعض البلـدان، داخـل.  في ضمان حشد الموارد من أجل الصحة على نحو كاٍف ومنصف           الرئيسية

ثت، مؤخراً، وبفضل مصادر خارجية، زيادات كبيرة في الموارد بالنسبة لتدخالت صحيةهذه األقاليم، حد  
ضمان إسهام هذه التدفقات اإلضافية في تطوير نظممختارة مما أدى إلى زيادة تركيز االهتمام على كيفية          

ـ         .ومؤسسات مالية مستدامة   شغل وفي بيئات أخرى، ترتفع التكاليف الصحية على نحو سريع، وأصـبح ال
.الشاغل هو الحد من معدل زيادة اإلنفاق الصحي مع المحافظة على جودة النظام الصحي في الوقت نفسه                

 ترتيبات تجميع الموارد، وأساليب الشراء الـسلبية التـيعدم تجانس ومن السمات المميزة لبلدان كثيرة،      
يضاً قيداً على إمكانية التمويلولما كان التجزؤ يشكل أ    . تتسبب في عدم مالءمة الحوافز لمقدمي الخدمات      

غير المباشر من األثرياء للفقراء ومن األصحاء للمرضى، فإن كثيراً من نظم التمويل ال يوفر المستويات
وتهتم جميع البلدان بضمان استخدام الموارد المتاحـة للـصحة بكفـاءة،. الكافية من الحماية االجتماعية   

باينات في فرص الحصول على الخدمات بين المنـاطق الريفيـةوتوزيعها بإنصاف، ومع ذلك التزال الت     
ومن جميع البلدان، ما عدا قلة قليلـة منهـا،. والمناطق الحضرية، وبين الجنسين، قائمة في بيئات كثيرة       

يعتمد تمويل الصحة اعتماداً كبيراً على اإلنفاق المباشر، مما يفرض أعباء مالية كبيرة، وأحيانـاً تكـون
وباإلضـافة. األسر التي يمكن أن تسقط في براثن الفقر، أو يزيد فقرها تفاقماً، من جراء ذلك              هائلة، على   

إلى هذا، فإن الحاجة إلى أداء هذه المدفوعات يحول بين الناس، وخاصة الفقراء، وبين الحـصول علـى
  .الرعاية الصحية الالزمة

الـصحية وتوزعهـا أن يعـوق تحليـلومن شأن عدم اكتمال البيانات والمعلومات عن مستوى النفقات          
السياسات، وهو األمر نفسه الذي يترتب على االفتقار إلى المعلومات عن مدى فعاليـة مختلـف طـرق

وال تتوافر لبلدان كثيرة مهارات. استخدام الموارد النادرة وتكاليف وآثار ذلك بالنسبة إلى تحقيق اإلنصاف         
ة الماليين مما يعوق قدرتها على تحقيق أقـصى قـدر مـنكافية في مجاالت الميزنة والتخطيط واإلدار     

ولم يتم بعد استعراض الخبـرات الدوليـة بـشأن تـأثير مختلـف. المكاسب الصحية بالموارد المتاحة   
اإلصالحات في مجال تمويل الصحة استعراضاً مالئماً، كما لم تتم إتاحة المعلومـات بـسهولة لراسـمي

ويتمثل التحدي القائم في هذا الصدد، في العمل مع البلـدان ومـع. السياسات في شكل يمكنهم استخدامه    
مجموعة متنوعة من الشركاء اآلخرين إليجاد طرق للحصول على المعلومـات الرئيـسية واسـتخدامها

 لـضمان توفيرهـاكمدخالت في المناقشات المتعلقة بالسياسات وتنفيذها، من أجل تحسين النظم الصحية          
  .القدرات الالزمة للحصول على هذه المعلومات واستخدامها، وبناء تغطية شاملة

وضع أنظمة للتمويل الصحي، تتسم باإلنصاف والكفاءة، وتوفر الحماية من المخاطر الماليـة المحتملـة،  المرمى المتوخى
  .وتعزز الحماية االجتماعية ويمكن استمرارها مع مرور الوقت

تستند إلـى مبـادئ اإلنـصاف والكفـاءةتكفل توفير تغطية شاملة و    لصحة  وضع استراتيجيات لتمويل ا     أغراض المنظمة
والحماية االجتماعية، وإلى أفضل المعلومات والمعارف المتاحة؛ وتطوير القدرات الالزمة للحصول على
  .المعلومات الرئيسية، واستخدامها لتحسين تمويل الصحة والترتيبات التنظيمية في إطار السياسات الوطنية

  شرالمؤ
عدد الدول األعضاء التي أدخلت في استراتيجياتها لتمويل الصحة مبادئ المساواة والكفاءة والحمايـة  •

  االجتماعية، إلى جانب بحث نشط عن أفضل المعلومات والمعارف المتوافرة
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  اليب ــاألس
  االستراتيجية

دوات والمعلومـات والمعـارفتقديم الدعم المتعلق بالسياسات إلى البلدان حسب احتياجاتها؛ وتطوير األ         
الالزمة لدعم الحوار المتعلق بالسياسات وتنفيذها؛ وبناء القدرات المؤسسية والتنظيمية والبشرية بالتعـاون
مع البلدان؛ وإتاحة فرص تقاسم الخبرات والقرائن وأفضل الممارسات على المستويين الوطني والـدولي

 بما في ذلك المزج المناسب للتمويـل بـينوالحماية االجتماعية فيما يتعلق بتنفيذ مختلف خيارات التمويل       
؛ وإقامة الشراكات مع المؤسسات الدولية والوطنية والمنظمات الحكومية وغيـرالقطاعين العام والخاص  

  .الحكومية
  

  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

مبـادئلسياسات و لت  وضع خيارا   -١
 تمويل الـصحةوتوصيات بشأن توجيهية  

 تتـسق مـع التـزاموالحماية االجتماعية 
، واستخدامهاالمنظمة بتوفير تغطية شاملة   

  .في البلدان

لـسياسات ومبـادئلتوافر خيـارات      •  
توجيهية بشأن األبعاد الرئيسية لسياسة

تمويل والحماية االجتماعية، وتحديـدال
ق الحد من المخـاطراألولويات، وطر 

  المرتبطة باإلنفاق المباشر 
  
  
  
  
  
مدى استخدام هذه الخيارات الخاصـة  •

ــة ــادئ التوجيهي ــسياسات والمب بال
والتوصيات في البلدان لتحسين الحماية

أو اإلنـصاف/ االجتماعية، والكفاءة و 
  في نظمها المالية

  
  
  
  

 ورقة بـشأن١٤إعداد    
مسائل السياسات تتعلـق

مويل والحمايةبسياسة الت 
ــد ــة والتعاق االجتماعي
وتحديــد األولويــات
ــل ــتخدام تحليـ واسـ
ــاليف ــة، وتك المردودي

  التوسع في التدخالت
  
  

اســـتخدام الورقـــات
الخاصة بالسياسات فـي

 بلدان، بما في ذلـك١٠
استخدامها من قبل اللجان
القائمة المعنية باالقتصاد
ــصحة، ــي والـ الكلـ
واستخدامها في األساليب

ة علـى النطـاقالمتبع
ــدان ــي بل القطــاعي ف

  مختارة

 ورقـات إضـافية     ٨إعداد    
بشأن مـسائل الـسياسات     
تتعلــق بــسياسة التمويــل 
ــة،   ــة االجتماعي والحماي
والتعاقد، وتحديد األولويات،   
واستخدام تحليل المردودية،   
والتكاليف المالية للتوسع في    
التدخالت، والفوائـد غيـر     
المتعلقة بالصحة والمترتبة   

  التدخالتعلى 
استخدام خيارات السياسات   
ــة  ــادئ التوجيهيـ والمبـ

 بلـداً،   ١٧والتوصيات في   
بما في ذلك استخدامها من     
قبل اللجان القائمة المعنيـة     
باالقتصاد الكلي واستخدامها   
في األساليب المتبعة علـى     
النطاق القطاعي في بلـدان     

  مختارة

تزويد البلـدان بالمعلومـات عـن  -٢
فيما يتعلـق بـسياسةأفضل الممارسات   

التمويل والحماية االجتماعيـة، وتحديـد
األولويات، وإعداد المعلومات الرئيـسية،

  .ودعم استخدامها

 خاصـة بالـسياساتموجزاتتوافر    •  
بشأن المسائل الرئيسية المتعلقة بتمويل
الصحة والحماية االجتماعية وتحديـد
األولويات في شـكل يـسهل اطـالع

  هراسمي السياسات علي
  
 الخاصـةالمـوجزات مدى استخدام     •

بالسياسات في المناقـشات الخاصـة
بالسياسات الوطنية، وفي توجيه تنفيـذ

  هذه السياسات 

 خاصةموجزات ٨توافر    
بالسياسات، وال توجد أية
دراسات حالـة مقارنـة
بشأن تحديد األولويـات
وسداد التكاليف في إطار

  التأمينات
ــتخدام  ــوجزاتاس الم
لسياسات فـيالخاصة با 

 بلدان، بما في ذلـك١٠
استخدامها في المناقشات
ــسياسات ــة بال الخاص
والمتعلقـــة بتجميـــع
 المخاطر المالية المحتملة

 موجزاً خاصـاً    ١٤توافر    
 ودراسات حالـة    بالسياسات

مقارنة بـشأن القـرارات     
الخاصة بتحديد األولويـات    
وسداد التكاليف في إطـار     

  التأمينات
لخاصة  ا الموجزاتاستخدام  

 بلداً، بما   ١٧بالسياسات في   
في ذلك اسـتخدامها فـي      
ــة  ــشات الخاصـ المناقـ
بالسياسات والمتعلقة بتجميع   
المخاطر المالية المحتملـة    

  والحماية االجتماعية

إجـــازة األدوات والمعلومـــات  -٣
والمعارف الرئيسية الالزمة لتوجيه وضع
السياسات وتنفيذها، ودعم اسـتخدام هـذه

 .علومات والمعارف الرئيسيةاألدوات والم

توافر أدلة مرجعية عملية عـن تتبـع  •  
الحسابات والموارد الصحية الوطنية؛
ــل ــف وتحلي ــوافر أدوات لوص وت
الترتيبات الخاصـة بمـسائل الجمـع
والتجميع والشراء، والمسائل المرتبطة
بهيكل النظام، للمساعدة علـى تحديـد
األولويات للموارد المتاحة والجديـدة،
والتوسع فـي التـدخالت الرئيـسية،

إعداد أول نـسخة مـن  
أدوات تقييم اآلثار المالية
لترتيبــات التمويــل،
وللتعاقد، وتعيين السياق
ــد ــري لتحديـ القطـ

ــاليفاأل ــات، وتك ولوي
التوسع في التـدخالت؛
وال توجد أيـة وسـيلة

تحسين أدوات تتبع الموارد،      
وتأثير ترتيبـات التمويـل     
واإلنفاق المباشر، والتعاقد،   
وتعيين الـسياق القطـري     
لتحديد األولويات، وتكاليف   
؛ التوســع فــي التــدخالت

وإيجاد وسيلة جديدة لتقدير    
ــة   ــر المتعلق ــد غي الفوائ
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

وتحديد مدى وطبيعة المخاطر الماليـة
والنفقات المهولة، وتقييم خيارات الحد
من المخاطر المالية وتوسـيع نطـاق

  الحماية االجتماعية

ــر ــد غي ــدير الفوائ لتق
ــة بالـــصحة المتعلقـ
 والمترتبة على التدخالت

بالصحة والمترتبـة علـى     
  التدخالت

  
  

ــة  •    ــتخدام األدوات واألدل ــدى اس م
 المرجعية والمعارف في البلدان

ــع   ــتخدام أدوات تتب اس
المـــوارد، وحـــساب
المخاطر المالية المحتملة
بالنسبة لتمويل األسـر،

٢٠والتمويل والتعاقد في    
وتعيـين الـسياقبلداً؛  

الخاص بتحديد األولويات
 بلدان؛ واسـتخدام٤في  

وسائل متكاملة لحـساب
 بلـدان؛٤التكاليف في   

وتوافر قاعـدة بيانـات
بشأن فعاليـة وتكـاليف

 تدخل، وال توجـد٣٠٠
أية تقديرات للفوائد غير
المتعلقة بالصحة؛ وتقديم
تقارير سنوية عن مجمل

 نسب اإلنفاق الصحي

ــتخدام أد   ــع، اس وات تتب
وحساب المخاطر الماليـة    
المحتملة بالنـسبة لألسـر،     

 ٣٠والتمويل والتعاقد فـي     
بلداً؛ وتعيين السياق الخاص    

 ١٢بتحديد األولويات فـي     
بلــداً؛ واســتخدام وســائل 
متكاملة لحساب التكاليف في 

 بلداً؛ وتـوافر قاعـدة      ١٢
بيانات بشأن فعالية وتكاليف    

 تــدخل؛ وتــوافر  ٤٠٠
ــديرات للف ــر تق ــد غي وائ

 ٦المتعلقة بالـصحة فـي      
بلدان؛ وتقديم تقارير سنوية    
عن مجمل نـسب اإلنفـاق      

 الصحي

تعزيز قدرة البلدان على الحـصول  -٤
على المعلومات واستخدامها فـي وضـع
الخطط والسياسات وتوجيه التدخالت من
أجل تحسين نظم تمويل الصحة والحماية

  .االجتماعية

م المستفيدة مـنعدد البلدان أو األقالي     •  
برامج التدريب التي نظمت بالتعـاون
مع الشركاء بشأن اسـتخدام األدوات
والمبادئ التوجيهية؛ وإجـراء حـوار

  بشأن السياسات بعد تحليل النتائج
  
  
  
  
  
وجود شبكات عاملـة مـن الخبـراء  •

التقنيـين منـشأة مــن أجـل تحديــد
ــاليف، ــساب التك ــات، وح األولوي

  والمردودية

ت تدريبيـةتنظيم دورا   
بشأن الحسابات الصحية
ــد ــة، وتحديـ الوطنيـ
ــساب ــات، وح األولوي
ــات ــاليف، والنفق التك
المهولــة فــي إقليمــين
سنوياً، وتنظـيم دورات
تدريبية بشأن آثار تمويل
٥الصحة والتعاقد فـي     

  بلدان
وجود شبكتين عـاملتين
بشأن الحسابات الصحية

  الوطنية
  
  

تنظيم دورات تدريبية جديدة      
الحـسابات الـصحية    بشأن  

الوطنية، وتحديد األولويات،   
وحساب التكاليف، والحماية   
من المخـاطر، والنفقـات     
المهولة في إقليمين سنوياً؛    
ــة  ــيم دورات تدريبي وتنظ
بشأن آثار تمويل الـصحة     

   بلدان٨والتعاقد في 
  

وجود شبكة عاملة واحـدة     
على األقل بـشأن حـساب      
ــة،   ــاليف والمردودي التك

ل بمـشاركة   وسياسة التموي 
  من جميع األقاليم

  
  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد

 
الميزانية   

  العادية
المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٢٧ ٩٠٩  ١٧ ١٥٧  ١٠ ٧٥٢  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٤٢ ٩٧٥  ٢٦ ٨٣٠  ١٦ ١٤٥  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٤٧  ١٩ ٨٦٤  ١٤ ٠٤١  ٥ ٨٢٣  لقطريالمستوى ا
  ٢٨  ١٢ ٢٤٥  ٨ ١٠٢  ٤ ١٤٣  المستوى اإلقليمي
  ٢٥  ١٠ ٨٦٦  ٤ ٦٨٧  ٦ ١٧٩  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٦٢  ٣٨  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
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 بالنتائج المتوقع تحقيقها في سائر مجاالت       تمويل الصحة والحماية االجتماعية   كما يدعم مجال عمل     
  .خرى على النحو التاليالعمل األ

  

  األيدز والعدوى بفيروسه

استخدام مبادئ توجيهية تقييسية وأدوات وبرامج إرشادية أخرى تستند إلى القرائن للوقاية من األيدز والعدوى بفيروسه                  •
  .وللعالج والرعاية تستند إلى نهج للصحة العمومية وتسترشد بالبحوث الميدانية والتقييم

  اض غير السارية وتدبيرها العالجيترصد وتوقي األمر

تقديم الدعم إلى البلدان الستخدامها في صياغة استراتيجيات خاصة بتوقي األمراض غير السارية المزمنـة وتـدبيرها                   •
  .العالجي على المستوى الوطني، بما في ذلك دمج الوقاية األولية والثانوية في النظم الصحية

  صحة األطفال والمراهقين

إلرشادات والدعم التقني وإجراء البحوث لزيادة التغطية وتكثيف العمل في سبيل تحسين بقاء الولدان واألطفـال                تقديم ا   •
  .على قيد الحياة، ونموهم وتطورهم

  األدوية األساسية

تعزيز أنشطة إذكاء الوعي واإلرشاد في مجال االستخدام العالي المردود والسليم لألدويـة بقـصد تحـسين اسـتعمال                     •
  .المهنيين الصحيين والمستهلكين لألدوية

  رسم السياسات في مجال الصحة والتنمية

ددات االجتماعية للصحة، وإقرار    اعتماد األجهزة الرئاسية في المنظمة لتوصيات لجنة المنظمة المعنية باإلنصاف والمح            •
  .البلدان لهذه التوصيات

  سياسات النظم الصحية وإيتاء الخدمات

لتحسين قدرات البلدان في مجاالت رسم سياسات قطاع الصحة والتنظيم والتخطيط           التقني  إعداد اإلرشادات وتقديم الدعم       •
 .تويين الوطني والمحلياالستراتيجي وتنفيذ اإلصالحات والتنسيق بين المؤسسات على المس

  المعلومات الصحية والقرائن وسياسة البحوث

توفير معارف وقرائن أفضل لمتخذي القرار في مجال الصحة من خالل تجميع ونشر القرائن القائمة، وتيـسير إعـداد                     •
  .المعارف في المجاالت ذات األولوية
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  المعلومات الصحية والقرائن وسياسة البحوث

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

تشكل المعلومات الصحية السليمة األساس الجوهري الذي تستند إليه برامج الصحة العمومية التي ترمـي
ومع ذلك، ففـي بلـدان. إلى تعزيز وزيادة اإلنصاف في مجال الصحة بين المجموعات السكانية وداخلها          

 للمرض، ال توجد نظم أساسـية لحـساب المواليـدكثيرة، وباألخص البلدان التي تعاني من أعلى عبء       
.والوفيات، وتحديد أسباب الوفاة، أو رصد الحالة الصحية، أو تتبع مـدى اسـتخدام البـرامج وفعاليتهـا                 

تتاح لمخططي البرامج ومديريها المعلومات التي يحتاجون إليها الستخدام الموارد بفعالية، وفي الوقت وال
.ية ال تكف عن مطالبتهم بتوفير بيانات تتعلق برصد كيفية اسـتخدام أموالهـا             ذاته فإن الوكاالت الخارج   

وهناك حاجة ماسة إلى إصالح وتعزيز بنية نظم المعلومات الصحية، بمـا فـي ذلـك االستقـصاءات،
والتسجيل المدني، واإلحصاءات المتعلقة بالترصد والخدمات، كجهد مشترك بـين المكونـات الـصحية

أن يفي باحتياجات المخططين والمديرين والجهات المانحـة، علـى الـسواء، علـىواإلحصائية يمكن   
وستؤدي منظمة الصحة العالمية دوراً تنسيقياً وعملياً وتقنياً رئيسياً في هـذه. الصعيدين القطري والعالمي  

 صـوبوالسيما في سياق شبكة القياسات الصحية، بما في ذلك إعداد تقارير عن التقدم المحرز             العملية،  
  .تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة

ولمنظمة الصحة العالمية والية تأسيسية بشأن وضع وتنقيح ما يلزم من التـصنيفات الدوليـة لألمـراض
التصنيف اإلحصائي الدولي لألمـراض     ويمثل  . وأسباب الوفاة وغيرهما من بارامترات الصحة العمومية      

 التصنيفين المرجعيينلة، والتصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة      والمشاكل الصحية ذات الص   
وتتمثل التحديات الرئيسية في هذا المضمار في تعزيز إمكانيـة االطـالع علـى التـصنيفات. الرئيسيين

نةواستخدامها، وخاصة في البلدان النامية، وإجراء التنقيحات الالزمة بالتعاون الوثيق مع المراكز المتعاو            
  .مع منظمة الصحة العالمية

وينبغي أن تؤدي المعلومات والقرائن الصحية دوراً رئيسياً في توجيه تدفقات الموارد والبرامج الـصحية
وتلعب منظمة الصحة العالمية دوراً فريداً فـي إعـداد. على كل من الصعيد القطري واإلقليمي والعالمي      
 العمومية بما في ذلك إصدار التقارير المقارنة والتحليـل،وتجميع المعارف والقرائن بشأن قضايا الصحة     

ويشكل اإلخفاق في. وتشجيع إجراء الدراسات المتعددة األقطار بشأن مواضيع الصحة العمومية الرئيسية         
وضع المعلومات القائمة والجديدة بسرعة موضع التطبيق، في السياق األوسع نطاقاً لبنية النظم الـصحية

وتتطلب االستجابة الالزمة معالجة التباين القائم في فرص الحصول.  لدوائر البحوث الصحية   تحدياً رئيسياً 
على المعلومات والمعارف الصحية، وضمان إمكانية االطالع على المعـارف المـستمدة مـن البحـوث

  . ونشرها وتقاسمها بين منتجي هذه البحوث ومستخدميها
لبحوث الصحية يستند إلى بيئة تمكينية مؤاتية للبحوث والتعاون معويتطلب هذا العمل نظاماً وطنياً قوياً ل      

ومن خالل ما تنطوي عليه البحوث الصحية من تفاعـل وثيـق وتعلـم. نظم البحوث اإلقليمية والعالمية   
متبادل وتكامل داخل النظام الصحي، تشكل هذه البحوث أداة تمكن البلدان من تحليل النظام الصحي وفهمه

ويجب أن يتسم النظام الصحي الفعال والمسؤول بسمات منها أن يكون قادراً على ربـط. فاءةوتشغيله بك 
البحوث بالسياسة الصحية، ووضع القرائن موضع التطبيق في مجال تقديم الرعاية الصحية، والحـصول

  .على دعم الناس للجهود البحثية ومشاركتهم فيها
 أداة تترجم من خاللها المعارف وتطبق من أجـل إقامـةوالبحوث الرامية إلى تحسين النظم الصحية هي      

نظم صحية أفضل، لكن هذه البحوث تمثل مجاالً مهمالً نسبياً بالمقارنـة مـع االسـتثمارات الـضخمة
 وقد أبرز ذلك في مؤتمر القمة الـوزاري).اإلكلينيكية(المخصصة لعلوم الطب الحيوي والعلوم السريرية       

 وينبغـي تـصحيح هـذا)٢٠٠٤نـوفمبر   /  تشرين الثاني  ٢٠-١٦يتي،  مكسيكو س (بشأن بحوث الصحة    
االختالل في التوازن من أجل استخدام المعارف العلمية استخداماً فعاالً في توفير المعلومـات للـسياسات

وستلعب منظمة الـصحة العالميـة دوراً. الرامية إلى تحسين الصحة وتحقيق اإلنصاف في مجال الصحة        
دد بالتعاون الوثيق مع المنظمات األخرى المعنية بالبحوث الصحية، مثل مجلس البحوثرائداً في هذا الص   

كما أن المنظمة ستـضطلع بـدورها فـي. الصحية من أجل التنمية، والمنتدى العالمي للبحوث الصحية       
شجيعالتدعيم المؤسسي في البلدان، وذلك على سبيل المثال من خالل شبكة المراكز المتعاونة معها، وفي ت               

تكوين نظرة أعم وشاملة للقطاعات وللبحوث الصحية، تتضمن العلوم االجتماعية مثل علم االقتصاد، وعلم
  . الديموغرافيا وعلم السلوكيات

زيادة إمكانيات النظم الصحية إلى أقصى حد لتحسين الصحة واالستجابة لالحتياجات الـصحية بطريقـة  المرمى المتوخى
  .لكفاءة، باالستناد إلى المعلومات الصحية السليمة والمعارف العلميةمنصفة وفعالة ومتسمة با
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تحسين توافر المعلومات الصحية ونوعيتها واستخدامها على الصعيد القطري؛ وتعزيز قاعدة القرائن على  أغراض المنظمة
للبحـوثالصعيدين اإلقليمي والعالمي بغية رصد التباينات في مجال الصحة والحد منها؛ وتطوير نظـم               
  .الصحية من أجل بناء القدرات البحثية واستخدام نتائج البحوث في تعزيز النظم الصحية الوطنية

  اتالمؤشر
  إنتاج واستخدام معلومات صحية دقيقة ومناسبة التوقيت في البلدان  •
  قدرة البلدان على تقديم التقارير عن األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة والرئيسية  •
  مستوى الموارد المحشودة بالمقارنة مع الفجوة في التمويل  •
  اإلنصاف في فرص االطالع على المعارف وعلى المعلومات الصحية  •

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

دعم إصالح نظم المعلومات الصحية القطرية وتعزيزها، بما في ذلك التركيز على المستوى دون الوطني،
تحداث وتنفيذ األدوات المناسبة محلياً؛ وتطوير وتعزيز قاعدة القـرائن الخاصـةواستخدام البيانات، واس  

بالنظم الصحية من خالل تجميع ونشر القرائن القائمة وتيسير إعداد المعارف في المجاالت ذات األولوية؛
والقيام بالدعوة على النطاق العالمي وتعزيز البحوث الصحية إلنشاء نظـم صـحية أفـضل؛ والحـوار

التنسيق مع الشركاء المهتمين على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي بغية تطـوير األنـشطةو
والمبادرات المالئمة؛ وتعزيز التعاون بين البلدان واألقاليم لتشجيع تقاسم البحـوث والمعـارف؛ والقيـام

يز البحوث الصحية، وصـالتهاالتقنية والتحليلية في البلدان لتعز    الخاصة بالسياسات وباألنشطة    باألنشطة  
بالنظم الصحية على الصعيدين الوطني ودون الوطني؛ ووضع معايير للسلوكيات األخالقية فـي مجـال
البحوث الصحية؛ وزيادة مشاركة عامة الناس في الحصول على المعارف وتقاسمها من أجل إعمال الحق

  .في صحة أفضل
  
  

  النتائج المتوقعة على نطاق
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    ؤشراتالم  

تدعيم وإصالح نظـم المعلومـات  -١
تـوفر وتـستخدم القطرية، التي    الصحية

معلومات جيدة ومناسبة التوقيت من أجل
حل المشاكل الصحية المحليـة، وخدمـة
البرامج الصحية المحلية، ورصد المرامي

  .الدولية الرئيسية

  
ا نظـم مالئمـةعدد البلدان التي لديه     •

للمعلومات الصحية، تتسق مع المعايير
 حسبما حددت في إطار شـبكةالدولية

  القياسات الصحية

عدد البلدان التي توائم أو تستخدم مواد  •
ــل   ــددة مث ــصنيف وأدوات مح الت

اإلحصائي الدولي لألمراض والمشاكل    
ــصلة، والتــصنيف  الــصحية ذات ال
الــدولي لتأديــة الوظــائف والعجــز 

 وعمليات استعراض الحالـة،والصحة
  الصحية وقياسات النظم الصحية 

    
عدد البلدان التـي تفـي
  حالياً بالمعايير الدولية

  
  
  

عدد البلدان التي تستخدم
ــواد وأدوات ــاً م حالي

  محددة

    
 بلداً إضافياً تقدماً    ٢٥إحراز  

كبيراً نحو تحقيق المعيـار     
الخاص بإقامة نظام سـليم     

  للمعلومات الصحية
  

 بلدان إضـافية    ١٠دام  استخ
على األقل مـواد وأدوات     

  محددة
  

  
توفير معـارف وقـرائن أفـضل  -٢

لمتخذي القرار في مجال الـصحة مـن
خالل تجميع ونشر القرائن القائمة، وتيسير
إعــداد المعــارف فــي المجــاالت ذات

  .األولوية

    
وجود قاعدة بيانات لمنظمـة الـصحة  •

العالمية بشأن المؤشـرات الـصحية
ساسية وذات بيانات إحالية تركـزاأل

على األهداف اإلنمائيـة لأللفيـة ذات
  الصلة بالصحة

عدد المجاالت التي أدى فيهـا عمـل  •
المنظمة إلى إعداد قرائن جديدة إلعادة
توجيه البرامج الـصحية أو تعزيـز

  األولويات القائمة

    
وجود قواعـد بيانـات
منسقة جزئياً في المكاتب

 الرئيسي اإلقليمية والمقر
  
  

عدد المجاالت الرئيـسية
التي تحتاج فيها المنظمة
إلى إعداد قرائن جديـدة
من خالل إعداد القرائن

  أو تجميعها

    
وجود قواعد بيانات منسقة    
ومتسقة ذات جودة عالية مع 
بيانات إحاليـة واسـتخدام     
ــذه   ــات ه ــد البيان قواع

  استخداماً جيداً
تناول جميع المجاالت ذات    

على سبيل المثال   األولوية،  
من خالل التقارير التحليلية    

  أو التحليالت المقارنة
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

  
تعزيز البحوث الصحية الوطنية من  -٣

أجل تطوير النظم الصحية ضمن سـياق
البحوث اإلقليميـة والدوليـة ومـشاركة

مع المدني؛ وتطوير وتنفيذ بـرامجالمجت
المنظمة ومبادراتها بفعاليـة فـي مجـال
بحوث تطوير النظم الصحية، ومن أجـل
الحصول على المعـارف واسـتخدامها،

  .باالستناد إلى األولويات االستراتيجية

    
عدد البلـدان المـستهدفة والجهـات  •

المتعاونــة التــي تــستخدم المبــادئ
ها أو تقـومالتوجيهية للمنظمة وأدوات  

بمواءمتها لتحليل وتعزيز قدرة الـنظم
  الوطنية للبحوث الصحية 

  
  
توافر مجموعة رئيسية من أولويـات  •

  بحوث النظم الصحية للمنظمة
مدى فعالية برنامج المنظمة العـالمي  •

 في مجال بحوث تطوير النظم الصحية
وجود مبادرات لبناء القدرات في مجال  •

  انتدعيم البحوث في البلد

    
١٠قيام عدد يتراوح بين     

 من البلدان الناميـة١٥و
بتحديث اسـتراتيجياتها
لتعزيز الـنظم الوطنيـة
للبحـــوث الـــصحية
باستخدام مبادئ المنظمة

  وأدواتها
إعداد مـسودة إلطـار

  األولويات
إعــداد مــسودة خطــة

  للبرنامج
عدم وجود أية مبادرات

  منسقة

    
 ١٠قيام عدد يتراوح بـين      

ـ   ٢٥و دان الناميـة    من البل
ــديث  ــستهدفة بتحـ المـ
ــوث   ــتراتيجياتها للبح اس
الصحية الوطنية واستخدام   

  أدوات المنظمة 
  

ــة    ــة نهائي ــداد قائم إع
  باألولويات

استهالل البرنامج وتنفيـذه    
  في جميع األقاليم

تنفيذ المبادرات في بلـدان     
  مختارة 

  
إنشاء شبكات وشـراكات تقودهـا  -٤

 من أجلالمنظمة لتحسين التعاون الدولي   
البحوث الصحية، بما فـي ذلـك لجنـة

 قوية وفعالـة   استشارية للبحوث الصحية  
علــى الــصعيدين العــالمي واإلقليمــي،
والمراكز المتعاونة مع المنظمة، وأفرقـة

  .الخبراء االستشاريين

    
أداء اآلليات، مثل منتـدى الـشركاء  •

لتشجيع إقامة شراكات قوية وتآزر بين
ـ     ى الـصعيدالمنظمات الرئيـسية عل

  العالمي
نطاق تغطية شـبكات فـرق العمـل  •

الوطنية المعنية بـالبحوث الـصحية
والنظم الصحية، والتي تعمل في تعاون
وثيق مع نظيراتها العالمية واإلقليميـة

  والقطرية 
  
مدى الربط بالشبكات بـين المراكـز  •

المتعاونة مع المنظمة في المجـاالت
  ذات األولوية العالية

لية وتأثير سياسـة المنظمـةمدى فعا   •
  بالنسبة إلى المراكز المتعاونة 

  
عدد المبادرات التي طلبـت اتخاذهـا  •

  اللجنة االستشارية للبحوث الصحية

    
توافر حـد أدنـى مـن
  التنسيق، وأنشطة مستقلة

  
  

إنشاء عدد يتراوح بـين
 من فرق العمل١٥ و ١٠

الوطنية المعنيـة بـنظم
البحوث الـصحية فـي

  مستهدفةالبلدان ال
  

توافر عدة شبكات فـي
المجاالت ذات األولويـة

  العالية
إعداد مـسودة سياسـة
جديدة توافق عليها جميع

  األقاليم
لم يتم إعـداد أو تنفيـذ

  مبادرات هامة

    
توافر آليات فعالة للشراكات    
ــين  ــشطة ب ــسيق األن وتن

  المنظمات الرئيسية
  

 ١٠إنشاء عدد يتراوح بين     
ــل ٢٠و ــرق العم ــن ف  م

ية اإلضافية المعنيـة    الوطن
بــنظم البحــوث الــصحية 
والنظم الصحية في البلدان    

  المستهدفة
تــوافر عــدد أكبــر مــن 
الشبكات في المجاالت ذات    

  األولوية العالية
تنفيذ السياسة الجديدة تنفيذاً    

  كامالً
  

 مبـادرات فـي     ٣-٢تنفيذ  
  مجاالت األولوية

  
تحديد مبادئ توجيهيـة ومعـايير  -٥

 أخالقي فـي مجـالتضمن تعميم سلوك  
البحوث الصحية وأفضل الممارسات داخل

  .المنظمة

    
مستوى تنسيق إجراءات اسـتعراض  •

ــسي ــر الرئي ــي المق ــات ف األخالقي
  والمكاتب اإلقليمية

    
وضع إجراءات نموذجية
الستعراض األخالقيـات

  في المقر الرئيسي

    
تنسيق إجراءات استعراض   
ــر  ــي المق ــات ف األخالقي

  قاليمالرئيسي وفي األ

  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد
 

الميزانية   
  العادية

المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٤٧ ٠٦٤  ٢٧ ٤٣٩  ١٩ ٦٢٥  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٧٤ ٥٨٦  ٥٣ ٤٣٥  ٢١ ١٥١  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٥١  ٣٨ ٠٢١  ٣٢ ٥٠٠  ٥ ٥٢١  المستوى القطري
  ٢٤  ١٧ ٧٢٣  ٨ ٦٢٣  ٩ ١٠٠  المستوى اإلقليمي
  ٢٥  ١٨ ٨٤٢  ٦ ٣١٢  ٦ ٥٣٠  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٧٢  ٢٨  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
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 بالنتائج المتوقع تحقيقهـا فـي   المعلومات الصحية والقرائن وسياسة البحوثكما يدعم مجال عمل   
  و التاليسائر مجاالت العمل األخرى على النح

  

  بحوث األمراض السارية

الطبية، الحيوية واالجتماعيـة واالقتـصادية،      (إيجاد وإتاحة إمكانية النفاذ إلى المعارف األساسية الجديدة بشأن المحددات             •
 .وسائر العوامل الهامة فيما يتعلق بتوقي ومكافحة األمراض المعدية) والنظم الصحية، والسلوكيات ونوع الجنس

  .لشركاء والمستخدمين من النفاذ إلى المعلومات التقنية والمبادئ التوجيهية للبحوثتمكين ا  •

  الصحة والبيئة

وضع إرشادات معيارية خاصة بالممارسات الجيدة وقائمة على قرائن، أو تحديثها وتعزيزها، من شأنها أن تقـدم الـدعم                •
ارات في القطاعات كافة، وفي المجـاالت الرئيـسية لـصحة           بفعالية إلى البلدان في تقدير اآلثار الصحية وفي اتخاذ القر         

البيئة، بما في ذلك المياه واإلصحاح والعادات الصحية ونوعية الهواء واألخطار التي في أماكن العمل والسالمة الكيميائية                 
 .والحماية من اإلشعاع، والتغير البيئي

ل إدارة معلومات صحة البيئة، ومـن أجـل تنفيـذ الـسياسات             تقديم الدعم المناسب إلى البلدان في بناء القدرات من أج           •
  .والتدخالت المتعددة القطاعات والكفيلة بحماية الصحة من التهديدات البيئية الفورية واألطول أمداً

  الصحة اإلنجابية

ين الـصحة اإلنجابيـة     أو الوطنية المتاحة لتحـس    / تعزيز القرائن والنواتج والتكنولوجيات الجديدة ذات األهمية العالمية و          •
  .والجنسية والقدرة على البحوث، عند االقتضاء

  تعزيز مأمونية الحمل

  .إجراء عدد من البحوث الميدانية وجمع قرائن إلنارة الطريق أمام تنفيذ تدابير معززة لتحسين صحة األمهات والولدان  •
  التمنيع واستحداث اللقاحات

لشراكات وتعزيز القدرات التطويرية في البلدان النامية من أجل استحداث لقاحات           دعم البحوث وتقديم اإلرشادات، وبناء ا       •
  .ضد األمراض المعدية المهمة من منظور الصحة العمومية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة 

121 

  التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لمقتضياتها
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

، دعم عملها فيمـا يتعلـق بالتأهـب للطـوارئ واالسـتجابةطلبت الدول األعضاء، إلى المنظمة مراراً     
 وجاءت١ .لمقتضياتها وبالعمل اإلنساني والتأهيل في فترات ما بعد األزمات والحد من مخاطر الكوارث            

 وموجات٢٠٠٤ديسمبر  /  كانون األول  ٢٦ شخص بسبب زلزال     ٣٠٠ ٠٠٠الوفيات التي طالت    
  .جة إلى أن تركز المنظمة على هذا المجال الحاسم األهميةتسونامي التي أعقبته لتزيد تأكيد الحا

 تأثير مدمر على الـنظم والبنـى األساسـية- طبيعية كانت أم من فعل اإلنسان        -فلألزمات والكوارث   
 بلداً تعاني حالياً من أزمات كبـرى داخـل٣٠وهناك أكثر من    . الصحية التي كثيراً ما تكون أصالً هشة      

وإضافة إلى ذلـك فـإن. داً آخر يعتقد أنها معرضة لمخاطر أزمات كبرى وشيكة         بل ٢٠وهناك  . حدودها
ويقترن. األزمات كثيراً ما يمتد تأثيرها إلى البلدان المجاورة حيث تلقي عبئاً ثقيالً على مواردها المحدودة              

ى واألمـن في إمدادات المياه النظيفة واإلصحاح والغذاء والمأو       - يصعب التنبؤ به     -باألزمات انخفاض   
كما أن الظروف الصحية التي يمكن معالجتها بسهولة في األحوال الطبيعية تتفاقم بـل. والصحة العمومية 

ويتعرض األشخاص المصابون بعجز والمـسنون والمرضـى. وتتهدد الحياة بسبب انهيار النظم الصحية     
دما يكونون في فقر مدقع،كذلك يصبح األطفال والنساء، وخاصة عن     . بأمراض مزمنة ألشد مخاطر الوفاة    

 مليون شخص ألخطار٥٠٠ سيتعرض ما يبلغ     ٢٠٠٥وتشير التقديرات إلى أنه خالل عام       . شديدي التأثر 
 أي ثلث سكان- مليون شخص    ٢٠٠٠وإجماالً، هناك نحو    .  بسبب األزمات  تتهدد بقاءهم، بشكل مباشر،   

.نهم يعيشون في أوضـاع غيـر مـستقرة        وكثيراً ما يقال عن أ    : ممن يتعرضون لمخاطر عالية    -العالم  
يمكن بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية إال إذا أولي االهتمام الواجب لصحة أولئك الذين يعيـشون فـي وال

  .ظروف أزمات وفي أوضاع غير مستقرة

، سيتمثل أولهما في زيادة تقديم الدعم للـدول٢٠٠٧-٢٠٠٦وتواجه المنظمة تحديين رئيسيين في الفترة       
ويتم ذلك من خالل تعزيز الوظائف األساسـية. عضاء في جهودها من أجل التأهب لحاالت الطوارئ       األ

تحديد الفجوات الحاسمة التأثير) ب(إجراء تقييمات وتحليالت لالحتياجات؛     ) أ: (إبان األزمات في  للمنظمة  
بنـاء القـدراتدعم الدول األعضاء في تنسيق تدابير تعزيز الـصحة و         ) ج(وضمان سد هذه الفجوات؛     

وستواصـل المنظمـة. بث النشاط في النظم الصحية وبناء قدراتها على التأهب واالستجابة         ) د(المحلية؛  
أيضاً العمل عن كثب مع وكاالت األمم المتحدة األخرى، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكوميـة

ذلك، ستقدم المنظمة إسـهاماً حاسـموإضافة إلى   . بغية تخطيط وتنسيق استجابة مشتركة فعالة لألزمات      
األهمية إلصالح النظم الصحية المحلية واسترداد قوتها ودعمها، مع ربطها بدعم من الخارج، والحد مـن

  .عوامل الهشاشة وتعزيز العدالة واإلنصاف

لفاعلةوأما التحدي الرئيسي الثاني الذي توجهه المنظمة فيتمثل في تحسين قدرتها على االستجابة الفورية ا              
، على تكوين أفرقـة لالسـتجابة٢٠٠٧-٢٠٠٦إذ ستركز المنظمة، في فترة السنتين       . لألزمات الكبرى 

 ووضـع إجـراءات،السريعة وتعزيز الخدمات اللوجستية، وتكوين مخزون من المخزونات والمعـدات         
ـ      . تشغيلية قياسية لتمكينها من االستجابة بسرعة      دان مـن أجـلوستعزز المنظمة أيضاً وجودها فـي البل

  .مساعدة الدول األعضاء على التأهب واالستجابة للجوانب الصحية من األزمات

ولمواجهة هذين التحديين، ستحسن المنظمة شراكاتها مع اليونيسيف وصندوق األمـم المتحـدة للـسكان
طـاءوالشركاء الدوليين اآلخرين والمنظمات غير الحكومية لـضمان إع        ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية     

الصحة األولوية في برامج الجهات المانحة وضمان توفير موارد مالئمة للعمل في مجال الـصحة تأهبـاً
  .لألزمات واستجابة لمقتضياتها

يسجل التمويل من خارج الميزانية للتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لمقتضياتها زيـادة حـادة منـذو
وبينما يمكن تقـدير المـوارد علـى. ٢٠٠٧-٢٠٠٦نائية  ويتوقع لهذا االتجاه أن يستمر في الث      . ٢٠٠٢

المستوى العالمي بشيء من اليقين، فإن طبيعة عمل األمانة تجعل من الصعب التنبؤ بـالتوزيع اإلقليمـي
بيد أن العمل سيستمر لضمان توافر تمويل ثابت من خـارج الميزانيـة لعمـل المنظمـة. لهذه األموال 

  .ن أجل التأهب للطوارئووجودها األساسي في البلدان م

                                                      
  .١٦-٥٥ج ص ع و٢-٤٨ج ص ع ان القرار  ١
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الحد من الخسائر التي يمكن تفاديها، في األرواح، ومن عبء األمراض والعجز بين الـسكان المنكـوبين  المرمى المتوخى
باألزمات والطوارئ والكوارث، وتحقيق الحالة الصحية المثلى التي يمكن الوصول إليهـا فـي الفتـرات

  . في استعادة األحوال الطبيعية، وفي التنميةاالنتقالية التالية لألزمات، والمساهمة

إيجاد وتنفيذ السياسات والبرامج والشراكات التي تزيد القدرة على التأهب للمخاطر المحتملة على الصحة  أغراض المنظمة
أثناء األزمات واالستجابة لمقتضياتها والتخفيف من آثارها، ودعم عمليات استعادة األحـوال الطبيعيـة،

  . المستدامةوالتنمية
  المؤشر

عدد الدول األعضاء التي أقامت شراكات مع المنظمة للحد من مخـاطر الكـوارث والتأهـب لهـا  •
  .واالستجابة لمقتضياتها وإعادة األمور إلى طبيعتها

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

والماديـة علـىإنشاء وتشغيل نظام لتحسين أداء منظمة الصحة العالمية يشمل تعزيز القدرات البـشرية              
إلرشادات التقنية؛الصعيد القطري؛ وتنمية المعارف والكفاءات المؤسسية من خالل رصد األداء وإعطاء ا           

الستجابة السريعة لدى جميع الدول األعضاء وفي المكاتب القطرية التابعة للمنظمة بدعموتكريس آليات ل  
            .لمراكز المتعاونة مع المنظمةمن المكاتب اإلقليمية، وفي المقر الرئيسي للمنظمة، وفي ا

  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

 األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

تعزيز الوجود العملي للمنظمة في البلـدان  -١
بغية التعاون مع الدول األعضاء والجهات المعنية
في التأهب واالستجابة للجوانب الـصحية مـن

 صوغ وتنفيـذ سياسـات إلعـادةاألزمات وفي 
األمور إلى طبيعتها والتأهيل والتخفيف من وطأة

  .األزمات

عدد البلدان التي لديها بـرامج للتأهـب  •  
  واالستجابة والتخفيف من اآلثار

عدد مكاتب المنظمة القطرية التـي تفـي  •
بمستوى األداء القياسي للعمل الصحي في

  األزمات
التي اتخذت تدابيرالنسبة المئوية لألزمات   •

 لها وقدمت لها استجابات مالئمـةللتأهب
  وفقاً للمستويات المتفق عليها

  ٨٤  
  
٣٠  
  
  
٤٠  

  ١١٩  
  
٥٠  
  
  
٥٠  

زيادة التأكيد على المسائل الـصحية فـي  -٢
إطار األنشطة اإلنسانية من خالل زيادة مشاركة
المنظمة وتعزيز حضورها في اآلليـات التابعـة

ركة بين الوكاالت لتنـسيقلألمم المتحدة والمشت  
  .تدابير التأهب واالستجابة للكوارث

عدد المرات التي مثلت فيها المنظمة فـي  •  
  بعثات تقييم األزمات والكوارث

عدد آليات التنسيق التي تعنى بالصحة في  •
ــالمي ــستوى الع ــى الم ــات عل األزم
والمستويين القطري واإلقليمـي، والتـي

  تديرها المنظمة أو تدعمها

  ١٨  
  
٣٠  

  ٣٦  
  
٤٠  

تعزيز قدرة المنظمة على دعـم اسـتجابة  -٣
الدول األعضاء السريعة والفعالة لمجموعة واسعة

  من األزمات الصحية

النسبة المئوية للمرات التي تم فيها نـشر  •  
 ساعة٢٤أفرقة االستجابة السريعة خالل     

  من إعالن حالة الطوارئ

  ٨٠    ٪٢٠٪  

ياسية إلتاحةوضع نظم وإجراءات عملية ق      -٤
توفير استجابة سريعة يعتمد عليها تؤكـد علـى
األولويات الصحية للسكان المعرضـين لخطـر
الكوارث الطبيعية وحاالت الطـوارئ المعقـدة

  .واألزمات الممتدة أو المتضررين منها

عدد اإلجراءات العملية القياسية لحـاالت  •  
  الطوارئ، المتفق عليها والمنفذة

  ٢٠    ٥  

  )بآالف الدوالرات األمريكية( الموارد
 

الميزانية   
  العادية

المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ١١٨ ٦٧٦  ١١٠ ٨١٣  ٧ ٨٦٣  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ١٠٩ ٤٣٧  ١٠٠ ٤٠٢  ٩ ٠٣٥  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٧٣  ٧٩ ٨٢٨  ٧٦ ٧٧٢  ٣ ٠٥٦  المستوى القطري
  ١٩  ٢٠ ٧٤٤  ١٧ ٠٥٠  ٣ ٦٩٤  توى اإلقليميالمس

  ٨  ٨ ٨٦٥  ٦ ٥٨٠  ٢ ٢٨٥  مستوى المقر الرئيسي
  مستوى التخصيص

      ٩٢  ٨  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل



 ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة 

123 

بالنتائج المتوقع تحقيقها فـي  واالستجابة لمقتضياتها  التأهب لحاالت الطوارئكما يدعم مجال عمل     
  .سائر مجاالت العمل األخرى على النحو التالي

  

  نذار بحدوث األوبئة واالستجابة لمقتضياتهااإل

تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لتعزيز النظم الوطنية لترصد األمراض السارية واالستجابة لمقتضياتها، بما فـي                  •
ذلك تعزيز القدرة على االكتشاف المبكر لتهديدات األوبئة والجوائح واألمـراض المعديـة المـستجدة، وتحريهـا         

 .لمقتضياتهاواالستجابة 
 .تنسيق اإلنذار واالستجابة على نحو مالئم فيما يتعلق بطوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً  •
إقامة شراكات فعالة على المستويين اإلقليمي والعالمي، لدعم اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة لمقتضياتها، وفي                •

 .شد الموارد الكافيةهذا السياق إثارة االهتمام وااللتزام وح

  الصحة النفسية واإلدمان

تقديم الدعم إلى البلدان ذات األولوية والبلدان التي تواجه حاالت طارئة معقدة، من أجل تدعيم قدراتها المؤسـسية                    •
  .على وضع وتنفيذ سياسات وخطط بشأن الصحة النفسية واإلدمان

  التغذية

ة والتغذية المتكاملة الوطنية من أجل تلبية احتياجات البشر طـوال           تعزيز تطوير أو دمج السياسات وخطط األغذي        •
 .حياتهم ومعالجة مسألة التحول التغذوي

تقديم الدعم التقني والدعم بالسياسات بهدف تحسين أوضاع التغذية المتأزمة وفي الظروف االستثنائية ويشمل ذلك                 •
  .المصابين باأليدز والعدوى بفيروسه
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  وجود المنظمة األساسي في البلدان
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

. بلداً يـديرها ممثلـو المنظمـة ومـسؤولو االتـصال           ١٤٠ المنظمة بمكاتب قطرية في أكثر من        ظتحتف
ف هؤالء الموظفين وصون المكاتب اإلقليميـةيشمل هذا المجال من مجاالت العمل اإلبقاء على وظائ         وال

 بل يشمل أيضاً إدخال تحسينات على هذا الوجود األساسي في البلدان وإدخـال مجموعـة،التي يديرونها 
  .أوسع من التعديالت بغية تحسين أداء المنظمة على الصعيد القطري

ار والوسيط والمحفز ويعمل، فيويؤدي ممثل المنظمة أو مسؤول االتصال في بلد من البلدان دور المستش           
وهمـا مـسؤوالن. الوقت ذاته، على دعم الحكومة وإقامة شراكات استراتيجية من أجل الصحة والتنمية           

 الذي يتم تمويل أعضائه من مصادر مختلفة فـي إطـار طائفـة مـن-أيضاً عن إدارة الفريق القطري      
حشد الدعم الـالزم: ال التعاون مع البلد    وعن مجمل أشك   -مجاالت العمل تختلف باختالف ظروف البلد       

المقدم من جميع مستويات المنظمة وتعزيز الشراكات من أجل بلوغ األهداف الوطنية في مجالي الـصحة
والتنمية وتمكين البلد من التأثير بصورة أكبر على اإلجراءات اإلقليمية والدولية التي تُتخـذ فـي مجـال

  .الصحة العمومية

ت شتى الجوانب التي التزال بحاجة إلى عناية من بين جوانب التعاون التقنـي الـذيولقد أبرزت دراسا  
بما في ذلك التقدم غير المتكـافئ المحـرز فـي المجـاالت ذاتتوفره المنظمة على المستوى القطري،      

األولوية، وعدم وجود منظور استراتيجي فيما يتعلق بقطاع الصحة، وضعف التنسيق مع منظومة األمـم
مهام ومركـز ممثلـيوقلة الوضوح فيما يتعلق ب     الموارد،   وعدم كفاية حدة والهيئات الدولية األخرى،     المت

وبـصورة" كمنظمة واحدة "وعالوة على ذلك، فإن المنظمة لم تستجب دائماً         . المنظمة ومسؤولي االتصال  
  .مركزة ومنسقة بين جميع مستوياتها لالحتياجات التي تنفرد بها آحاد البلدان

ولهذا االلتزام الذي أخذه المدير. بغي أن تحتل البلدان مركز الصدارة في ما تقوم به المنظمة من عمل            وين
.العام على نفسه آثار كبرى من حيث زيادة مسؤولية المكاتب القطرية وسلطتها والموارد المخصصة لها              

نجازها على المستوى القطـريكما أن التحديات الناشئة الماثلة أمام الصحة العمومية واألعمال الواجب إ          
وعليه فإن المنظمة بحاجة إلى مواءمة اإلسهامات التي تقدمها فـي سـبيل تنفيـذ الخطـط. تعقيداًتزداد  

والعمليات الصحية واإلنمائية، بما في ذلك تلك الرامية إلى بلوغ األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة، وكـذلك
الشاملة من أجل الصحة، وآليات األمم المتحدة، مثل التقيـيماستراتيجيات الحد من الفقر، والنُهج القطاعية       

وبالتالي ستكون هنـاك طلبـات لزيـادة. القطري المشترك وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية       
  .ة في المكاتب اإلقليميةيالقدرات التقنية واإلدار

ز المنظمة على البلـدان إلـى إجـراءاتوتُعد استراتيجية التعاون القطري الوسيلة الرئيسية لترجمة تركي       
وتعكس تلك االستراتيجية رؤية وسيطة المدى للتعاون مع بلد معين، وهـي تحـدد أيـضاً إطـاراً. فعلية

لتخطيط على مستويات المنظمة برمتهـالوتُستخدم االستراتيجيات كأساس    . استراتيجياً للعمل مع ذلك البلد    
ومن التحديات الكبرى المطروحـة توجيـه وإدارة. ات البلدان وتكييف وجود المنظمة األساسي مع أولوي     

في إحدى استراتيجيات التعاون القطري، وصياغة المنظمة وثيقة خطـة وميزانيـةبرنامج العمل الوارد    
  .واحدة لكل بلد تشمل كل األنشطة التي ستضطلع بها المنظمة على مستوى البلد وبالتعاون معه

 واإلسهام في، من أجل بلوغ مراميها الوطنية في مجالي الصحة والتنمية          بشكل فعال  ألعضاءدعم الدول ا    المرمى المتوخى
المناسب على الـصعيد وجود المنظمة    من خالل  بالصحة وذلك    الصلةأللفية ذات   اإلنمائية ل بلوغ األهداف   

  .القطري

من خاللتها أمام الدول األعضاء وذلك      ضمان مالءمة وفعالية العمل الذي تقوم به المنظمة وضمان مساءل           أغراض المنظمة
باالستناد إلى مواطن قوة المنظمة وبتكييف وجودها وفقاً لكل سياق قطري علـىوجود أساسي في البلدان     

 وتخصيص الموارد التقنية والماليـة تبعـاً لـذلك؛عاون القطري المحددة؛  تالنحو المبين في استراتيجية ال    
  .ياسة المنظمة ولعملها التقني وفي مجال الدعوةوضمان توجيه اإلسهامات القطرية لس

  المؤشر
فيها بوجود أساسي محدد بشكل جيد مع ما يلزم مـن خطـة عمـل المنظمة   تتمتععدد البلدان التي      •

   المحددة في استراتيجية التعاون القطرياستبانتهاتم وموارد للتصدي للقضايا ذات األولوية التي ت
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  اليب ـاألس
  االستراتيجية

اء المنظمة لوظائفها األساسية عن طريق الحفاظ على وجود المنظمة األساسي في البلـدان وتحـسينه؛أد
 الوطنيـةنمائيـة واستعراض وتنفيذ استراتيجيات المنظمة للتعاون القطري على نحو يتماشى والبرامج اإل          

احدة لكل بلد تمكن منوالدولية؛ وتعزيز قدرات الفرق القطرية؛ وصياغة المنظمة لوثيقة خطة وميزانية و          
التشجيع على تعزيز التواصـل والتنـسيق وفهـم: تسخير مواطن قوة المنظمة وقدراتها على أحسن وجه       

األدوار والمسؤوليات في مختلف مستويات المنظمة ومجاالت عملها؛ وتشجيع الـشراكات االسـتراتيجية
ورصد النتائج المتأتيـة مـن تركيـزوتنسيق المساهمات الخارجية بهدف دعم التنمية الصحية الوطنية؛         

  .المنظمة عملها على الصعيد القطري، واإلبالغ عن تلك النتائج
 
 

  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

الحفاظ على مكاتب المنظمـة فـي  -١
  .البلدان

  ١٤٣    ١٤٣    عدد المكاتب القطرية التابعة للمنظمة  •  

تعزيز وجود المنظمـة األساسـي  -٢
وقدرتها على تنفيذ برنامجها االستراتيجي

  على الصعيد القطري

إجراءات اختيـار تنافـسية لممثلـي  •  
  المنظمة ومسؤولي االتصال

إعادة التصميم المنهجي للفرق القطرية  •
التابعة للمنظمة استجابة لالحتياجـات
المبينة فـي اسـتراتيجيات التعـاون      

  القطري المحددة
  
نــسبة ممثلــي المنظمــة ومــسؤولي  •

االتصال الذين شاركوا مرة واحدة في
فترة السنتين على األقل في األفرقـة

  المرجعية والمشاورات العالمية
إدخال آليات لتنفيذ البرامج بغية ضمان  •

االتساق والتنسيق بين أشـكال الـدعم
التقني المقدم إلى البلدان، وذلك عبـر

مستويات المنظمـة وفـي كـلجميع  
  مجاالت عملها

وضع إجراء لالختيار في  
  كل إقليم

المنهجية الخاصة بإعادة
تصميم الفرق القطريـة
التابعة للمنظمة والتـي
ــي ــشكيلها ف يجــري ت

  األقاليم المختارة
النسبة طبقاً لالستقـصاء
الذي ُأجري في أواخـر

  ٢٠٠٥عام 
  

استهالل آليـات التنفيـذ
 فــيالمنــسق للبــرامج

  بعض األقاليم

ـ تطبيق إجراءات االخت     ار ي
  في كل األقاليم بشكل منسق

إعادة تصميم الفرق القطرية    
التابعة للمنظمة كجزء مـن     
عملية اإلدارة الروتينية التي    
تضطلع بها المنظمـة فـي      

  جميع األقاليم
ــسبة   ــادة بنـ ٪ ٢٥زيـ

استقــصاء أواخــر عــام (
٢٠٠٧(  

  
وضع آليات التنفيذ المنسق    

  ي جميع األقاليمللبرامج ف

ــتخدام  -٣ ــديث واس ــع وتح وض
استراتيجيات التعاون القطـري كأسـاس
للتخطيط لنشاط المنظمة علـى الـصعيد

  .القطري

عدد استراتيجيات التعاون القطري التي  •  
تتوافق مع األهداف والخطط الوطنيـة
والتي لها صلة بـالبرامج والعمليـات
التي تـضطلع بهـا األمـم المتحـدة

ت اإلنمائية األخـرى علـىوالوكاال
  الصعيد القطري

تطبيق نظام مشترك للتخطيط الموحـد  •
من أجل صياغة وثيقة خطة وميزانية

لى استراتيجية التعاونإواحدة استناداً   
  القطري

  ١٣٣١  
  
  
  
  
  

القيام بوضع نهج مشترك
استناداً إلـى التجـارب

  اإلقليمية

ــك ١١٤٣   ــي ذل ــا ف ، بم
٪ ٢٥تحـديث   / استعراض

  منها
  
  
  

تطبيق نظام مـشترك فـي      
  جميع األقاليم

تعزيز اآلليات الرامية إلـى تنفيـذ  -٤
ورصد سياستي المنظمـة فـي مجـالي
التركيز على البلدان والالمركزية تنفيـذاً

  .فعالينورصداً 

توافر معلومات إدارية من أجل سياسة  •  
التركيز على البلدان، بما فـي ذلـك
مجموعة أساسية من مؤشـرات األداء
الخاصــة بالمنظمــة علــى الــصعيد

  القطري

تصميم نظام للمعلومـات  
الخاصة باإلدارة من أجل

  التركيز على البلدان

إصدار معلومـات إداريـة       
بشأن التركيز على البلـدان     

  وتعميمها عبر المنظمة

  
  
  

                                                      
بما في ذلك استراتيجية تعاون قطري واحدة لمنظمة دول شرق منطقة البحر الكاريبي واستراتيجية واحدة للدول والمنـاطق     ١

 . المنظمة لجنوب المحيط الهادئيغطيها ممثل التي ١٤الـ 
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  النتائج المتوقعة على نطاق
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

االستمرار في تقاسم أفضل الممارسات  •    
من خالل اجتماعات ممثلي المنظمـة

  ومسؤولي االتصال
  
  
إقامة شبكة فعالة من وحـدات الـدعم  •

القطري التابعة للمنظمة بمشاركة جميع
  مستويات المنظمة

  
  
مدى الرضا الذي يشعر بـه ممثلـو  •

المنظمة ومـسؤولو االتـصال عمـا
داتيتلقونه مـن دعـم تقنـي وإمـدا        

احتياطية من المكاتب اإلقليمية والمقر
الرئيــسي الســتراتيجياتهم الخاصــة

  التقنيبالتعاون 

عقد اجتماع واحد علـى  
ــة ــستوى المنظمـ مـ

ين علىيواجتماعين إقليم 
األقل في كل إقليم، وذلك

  في كل فترة سنتين
ــائف ــطالع بوظ االض
شبكة وحـدات الـدعم
القطــري علــى النحــو

بكةالمبين في تقرير الش   
  ٢٠٠٤١لعام 

ــصاء ــائج أول استق نت
نوعي عن مدى الرضـا
الذي يشعر بـه ممثلـو
ــسؤولو ــة وم المنظم

أواخـر عـام(االتصال  
٢٠٠٥(  

عقد اجتماع واحـد علـى        
مستوى المنظمة واجتماعين   

ين على األقل في كل     يإقليم
إقليم، وذلك في كـل فتـرة     

  سنتين
االضطالع بجميع وظـائف    

  الشبكة على نحو فعال
  
  
  
٪ في مدى   ٢٥ادة بنسبة   زي

ــراء   ــدى إج ــا ل الرض
االستقصاء النوعي الثـاني    

  )٢٠٠٧أواخر عام (

  
  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد

 
الميزانية   

  العادية
المساهمات 
  الطوعية

  مجمل
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ١٥١ ٩١٧  ٣٧ ٥٠٨  ١١٤ ٤٠٩  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ١٨٨ ٦٠٣  ٥٩ ٩٧٩  ١٢٨ ٦٢٤  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٨٩  ١٦٦ ٦٣٦  ٤٤ ٥٥٦  ١٢٢ ٠٨٠  المستوى القطري
  ٩  ١٧ ٤١٧  ١٣ ٩٧٨  ٣ ٤٣٩  المستوى اإلقليمي
  ٢  ٤ ٥٥٠  ١ ٤٤٥  ٣ ١٠٥  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٣٢  ٦٨  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .٢٠٠٥، جنيف، منظمة الصحة العالمية، ٢٠٠٤شبكة وحدات الدعم القطري في عام     ١
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  يا المعلوماتإدارة المعارف وتكنولوج
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

إن منظمة الصحة العالمية منذ إنشائها منظمة معرفية، وقد سارت في السنوات األخيرة بخطى واسعة نحو
إعادة توجيه نفسها من أجل تحسين استخدام المعارف المتجمعة داخلها وخارجها لتعزيز االرتقاء بالصحة

إدارة المعارف باستخدام أكثر السبل فعالية إليجاد موارد معرفيـة للمنظمـةوتتعلق  . في الدول األعضاءٍ  
وإن اتباع أسلوب شـامل. وتقاسمها واستخدامها، وتكوين الثقافة والعمليات واألدوات الالزمة لتحقيق ذلك        

على نطاق المنظمة هو الذي سيمكنها من المحافظة على مكانتهـا كمـصدر موثـوق فيـه للمعلومـات
ويوفر هذا األسـلوب إطـاراً.  بالنسبة لجماهير شتى بشأن المسائل المتعلقة بالصحة العمومية        والمعارف

المعلومـات، والخبـرة(لتحسين سبل اكتساب مختلف أنواع عناصر المعرفة، ومن خالل وسائل مناسبة            
وتحسين) تفادةالفردية والجماعية، والتجربة، والبيانات، والمنشورات، والممارسات الفعالة، والدروس المس        

  .اكتساب مختلف أنواع عناصر المعرفة هذه وتنظيمها وتقاسمها واستخدامها من أجل حل المشاكل العملية

وتوفر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الوسيلة التي تربط ما بين المستويات الثالثة للمنظمة في شـبكة
وتوجد باإلضافة إلى التحديات المتمثلة في إقامة. ةيمكن بداخلها أن يزدهر التعلم، وأن تدار العمليات بكفاء        

البنى التحتية المادية الالزمة وصيانتها، تحديات أخرى تتعلق بالتغييرات في الثقافة التنظيمية التي سـتلزم
وتؤدي المنظمة أيضاً دوراً بالغ األهمية فـي تعزيـز. كي يتسنى تحقيق التعاون وتقاسم المعرفة بفعالية      

ق اإلدارة الفعالة للمعارف وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحسين الصحة داخلوتيسير تطبي 
وفي هذا الصدد، تواجه المنظمة تحديات في مجال المساهمة في تعزيـز القـدرات ذات. الدول األعضاء 

ومـاتالصلة في مختلف البلدان، فضالً عن تعزيز ورصد التقدم المحرز في القدرة على اسـتخدام المعل               
 وتعزيز تبادل المعلومات، وتشجيع االستخدام الفعال لتكنولوجيا،اإللكترونية من أجل دعم الرعاية الصحية     

  .المعلومات واالتصاالت في مجال الرعاية الصحية

ويجسد الربط بين إدارة المعارف ونشرها وبين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أسلوباً شامالً، ويطبـق
كما أن قيمة المعـارف التجريبيـة. تعاون، وينتهج أسلوب حل المشاكل الذي تشجعه المنظمة       عملياً قيم ال  

وتسهم. لألفراد، موضع تقدير وكذلك قيمة المعارف المتولدة رسمياً حيث يستفاد من كليهما أقصى استفادة             
اً لهذه الغايـة،وتحقيق. جميع أجزاء المنظمة في مجموع المعارف المتحققة، كما تستفيد من هذه المعارف           

تنفَّذ استراتيجية شاملة على نطاق المنظمة ترمي إلى تحقيق استفادة الجميع أفضل استفادة مـن المـوارد
وتشمل التحديات في هذا الصدد سبل التصدي للتباينات في نظم المعلومات بين البلدان،. المعرفية للمنظمة 

تركة لتبادل المعلومات، وتمكين أوساط المستخدمينكما تشمل تهيئة بيئة معرفية متجانسة ذات معايير مش        
من توليد المعارف وتقاسمها واستخدامها استخداماً أكثر كفاءة وفعالية، وتخويل هذه األوساط تحقيق ذلك،
وتحسين نظام المنظمة لتقديم المعلومات الالزمة لتنظيم وإدارة برامجها، بما في ذلك تنظيمها وإدارتها في

وفي هذا الخصوص، يجري إنشاء نظام إدارة عالمي. ية، على نحو فعال تتوافر فيه الكفاءة      مكاتبها القطر 
يلبي احتياجات المنظمة ويمكن مواءمته مع حجم كل مكتب من مكاتب المنظمـة مـع تزويـد المكاتـب

  .بالمعلومات الالزمة ألداء دورها

ت فـي أداء عملهـا، فإنهـا، ببيئتهـاوألن المنظمة أصبحت تعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاال       
المطبوعة بالتنوع والالمركزية، ستعتمد اعتماداً متزايداً على بنية للمعلومات تتجـاوز الحـدود الماديـة

وفي هذا السياق فـإن القـضايا المتعلقـة بـأمن. والتنظيمية من أجل تقاسم وتعزيز المعارف والخبرات      
  .ات والبنى التحتية ذات الصلة بها لها أهميتهاالشبك) موثوقية واستقرار(وضمان ) حماية(

تعزيز وتجهيز ودعم بيئة تشجع إعداد المعارف وتقاسمها واستخدامها ونشرها على نحو فعال في الـدول  المرمى المتوخى
األعضاء وداخل المنظمة من أجل تعزيز الصحة، باستخدام إدارة مالئمة للمعارف وتكنولوجيا المعلومات

  .واالتصاالت
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تشجيع ثقافة تنظيمية مدعمة ببنى تحتية لتكنولوجيا المعلومات تستجيب الحتياجات المستخدمين في الدول  أغراض المنظمة
  .األعضاء وداخل المنظمة، من حيث إدارة المعارف وتكنولوجيا المعلومات

  اتالمؤشر
 الـصحية للـدولمدى مالءمة برامج إدارة المعارف الموضوعة على أساس االحتياجات في الـنظم             •

  األعضاء في جميع أجزاء المنظمة 
مدى توافر بنى تحتية مالئمة وعالية المردود لتكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت تلبـي احتياجـات  •

  المستخدمين على نطاق المنظمة بأكملها
  التنفيذ الفعال لنظام اإلدارة العالمي على نطاق المنظمة  •

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

يز النُظم الصحية القطرية عن طريق تحسين إدارة المعارف والمعلومات ومن خالل بناء القدرات فيتعز
 تفهمسالدول األعضاء وداخل األمانة؛ وتحسين إمكانات الوصول إلى المعارف الصحية العالمية على أسا            

اإلبـداع المعرفـيأفضل الحتياجات السكان المعنيين؛ وتوجيه العمل نحو إحداث تغيير ثقافي لتـشجيع             
واكتساب المعارف وترجمتها وتقاسمها وتطبيقها وتهيئة اإلمكانات لذلك؛ وتعزيز إنشاء الشبكات وتجمعات

  .الممارسين؛ ودعم الرعاية الصحية في الدول األعضاء

وفي داخل األمانة، إحالل تكنولوجيا المعلومات في مكانها الصحيح بوصفها أداة اسـتراتيجية للبـرامج؛
زيز اإلدارة والقدرات لزيادة قيمة تكنولوجيا المعلومات وفائدتها إلى أقصى حد، مع ضمان استخدامهاوتع

 المنظمة وفي برامج التعاون القطري، وحماية المعلومـاتصعيدعلى نحو فعال وعلى نطاق واسع على        
للبيانـات؛ وتـوفيرها األساسية من خالل ممارسات األمن وتواصل العمل، بما في ذلك إقامة مركز              توبني

  .الخدمات التكنولوجية لضمان التنفيذ الناجح لنظام اإلدارة العالمي
  

  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

وضــع سياســات واســتراتيجيات  -١
إلدارة المعارف من أجل إتاحة التعلم في

  .نظمةإطار النظم الصحية وفي الم

  
توافر سياسـات وممارسـات فعالـة،  •

ومجموعات األدوات، والتدريب مـن
ــدول أجــل إدارة المعــارف فــي ال

  األعضاء والمنظمة

  

وجود مجموعات ذات خبرة لتعزيـز  •
  الفعالية اإلدارية والبرمجية

  

  
ــسياسات ــوافر الـ تـ
ــات األدوات ومجموعـ
الالزمة والتدريب مـن
أجل إدارة المعارف في

  تببعض المكا
  
  

دعم بعض المجموعـات
ذات الخبــرة داخــل

  المنظمة

  
إتاحــــة الــــسياسات 
والممارسات ومجموعـات   
ــنظم   ــة لل األدوات الفعال
ــستهدفة  ــصحية المـ الـ
وللمنظمة بجميع أجزائهـا؛    
ومشاركة معظـم البلـدان     

  المستهدفة في وضعها
ــات ذات  ــاح المجموع نج
الخبرة في النظم الـصحية     
المستهدفة وعلـى كامـل     

  نظمةنطاق الم
  
دمج نـواتج معلومـات المنظمـة  -٢

ــا ــصحية وتكنولوجي ــات ال والمعلوم
  .االتصاالت بسالسة في نظم التعلم

    
مدى استخدام الوصالت البينية المنظمة  •

خصيصاً للعمالء في مجـال تقاسـم
  المعلومات

نسبة الموظفين الذين يـسهمون فـي  •
مجمل المعارف المجمعة ويـستفيدون

  منها

    
على المستوىاالستخدام  

 األمثل للوصـالتدون
  البينية لتقاسم المعلومات
تقاسم المعارف رأسـياً

  داخل المنظمة
  

    
تحسين االستفادة من بيئات    

  تقاسم المعارف
  

تقاسم المعارف عبر الحدود    
  المؤسسية

  

تصميم وتنفيذ بنية موحـدة إلدارة  -٣
  . في المنظمةوتكنولوجيا المعلومات

  
وثائق الرئيسية التـيالنسبة المئوية لل    •

تستخدمها المنظمة في اتخاذ القرارات
والتي يتم الحصول عليهـا وتنظيمهـا

  وتخزينها إلكترونياً
درجة تطابق المعايير الخاصة بالبنيـة  •

 فـيواالتـصاالت التحتية للمعلومات   
  جميع مواقع المنظمة

  
الحصول علـى معظـم

لكـن(الوثائق الحاليـة    
)ليــست األقــل حداثــة

  اذ إليها إلكترونياًوالنف
وجود المعيار األساسـي
ــا ــر التكنولوجي لعناص
المتوافقة والقـائم علـى
  االتفاقات غير الرسمية

  
الحصول على جميع الوثائق 
الرئيسية وتنظيمها وتخزينها  

  إلكترونياً
  

وجود مجموعة متفق عليها    
من المعايير والنواتج لتلبية    
متطلبات العمل من توافـق     

ح تقاسـم   المعلومات، تتـي  
 وتحقيــق التقنيــةالخبــرة 

  وفورات الحجم الكبير
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

وضع استراتيجيات مالئمة خاصـة  -٤
بالبنية التحتية للتكنولوجيـا والمعلومـات
لتلبية متطلبات العمل مـن جـودة األداء

  .دوديةوالموثوقية والمر

  
مدى موثوقية النفاذ إلى نظم تكنولوجيا  •

  المعلومات ومحتوى المعلومات
  
  
مدى مالءمة نظم تكنولوجيا المعلومات  •

ومحتوى المعلومات علـى المـستوى
  القطري

    
ــع ــم مواق ــط معظ رب
المنظمة من خالل مورد

  واحد
  

تنوع مـستويات البنيـة
التحتيــة لتكنولوجيــا
المعلومــات والخــدمات

   المستوى القطريعلى

    
تحقيق قدرة تنافسية واضحة    
لشبكات االتصاالت مقارنة   
بمعايير الصناعة ومتطلبات   

  العمل المتفق عليها
تعزيز البنية التحتية للمكاتب 
القطرية لتحقيـق مـستوى     

  موحد للخدمات 

استخدام نواتج وأدوات معلومـات  -٥
المنظمة من أجل اسـتعمال المعلومـات

ى نحـو يتـسم بالفعاليـةاإللكترونية، عل 
والكفاءة في معالجة القضايا الصحية فـي

  .البلدان

  
إمكانية النفاذ إلـى األطـر واألدوات  •

للتمكين من استخدام المعلومـات ذات
ــات ــا المعلوم ــا فيه ــصلة، بم ال
اإللكترونية، في دعم الرعاية الصحية

  في البلدان
ــواتج وأدوات  • ــة اســتخدام ن مردودي

ة الستخدام المعلوماتالمعلومات المتاح
اإللكترونية على المـستوى القطـري

  دعماً للرعاية الصحية

    
التوافر المحدود لألطـر
واألدوات الالزمة فـي
ــتخدام ــدان السـ البلـ

  المعلومات
  

اعتماد واستخدام نـواتج
المعلومات المتاحة على

   األمثلدونالمستوى 

    
إمكانية النفاذ إلـى األطـر      

يـع  واألدوات وتوافرها لجم  
أعمـــال المنظمـــة ذات 

  األولوية في البلدان
  

ــواتج   ــاد ن ــادة اعتم زي
ــة  ــات المتاحـ المعلومـ
واستخدامها على نحو أكثر    
اتساقاً من خالل التـدريب     
  واالنتشار والتعلم المتبادل

إعداد نواتج معلومات مختارة وذات  -٦
أولوية باللغات المعنية من المقر الرئيسي

 وأرشـفتها،والمكاتب اإلقليمية، ونشرها  
  .على النحو المالئم

  
توافر المعلومـات باللغـات المعنيـة  •

  وبالتعاون مع المكاتب اإلقليمية

عدد وتوزع الزيـارات إلـى موقـع  •
المنظمة على اإلنترنت وعدد وتـوزع
عمليات تحميل المعلومات مـن هـذا

  الموقع
أثر نواتج معلومات المنظمة، حـسبما  •

واتج فـييقاس باالستشهادات بهذه الن   
المؤلفات العلمية أو المجالت أو ذكرها

  في وسائل اإلعالم

    
ــواتج ــوافر معظــم ن ت
ــات ــات باللغ المعلوم

  الرسمية المختارة
 مليـون٢,٥أكثر مـن    

زيارة ومليوني عمليـة
  تحميل للمعلومات شهرياً

  
ــواتج ــر ن ــساق أث ات
المعلومات مع التغطيـة
الواسعة التـي تحققهـا
ـ    ةوسائل اإلعالم العالمي
 والمؤلفات البحثية الدولية

    
توافر نواتج المعلومات ذات    
األولويــة بأشــيع اللغــات 

  استخداماً في البلدان
 ماليين زيـارة    ٤أكثر من   

 ماليين عملية تحميـل     ٣و
  للمعلومات شهرياً

  
داللة األثر على المزيد من     
االستخدام الموجه لنـواتج    
ــدول  ــي ال ــات ف المعلوم
ــالل   ــن خ ــضاء م األع

 المؤسـسية ذات    المبادرات
  األولوية

تزويــد المنظمــة بالتكنولوجيــات  -٧
  .القائمة، على نحو يتسم بالمردودية

  
توافر تطبيقات مؤسسية تدعم الوظائف  •

الصحية التقنية ووظائف الدعم اإلداري
على السواء، وفقاً للمتطلبات المقـررة

  لخدمات األعمال

    
اســتراتيجيات محــدودة
ــوع ــتمرارية، وتن لالس

ويات توافر الـنظم،مست
والدعم، بما ال يتسق مع

  احتياجات األعمال 

    
تمويــل وتنفيــذ االمتثــال 
ــدمات   ــستويات خـ لمـ
تكنولوجيا المعلومات المتفق   

بما في ذلك خطـط     (عليها  
لتلبية ) استمرارية الخدمات 

المتطلبات الحالية لألعمال   
من حيث األمـن والدقـة      

  وإمكانية االستخدام

لبـرامج األساسـيةمواصلة تنفيذ ا    -٨
بعمليات مبسطة ومالئمة وآليات للمراقبة؛
وإنشاء نظام عالمي للمعلومات اإلداريـة
يعمل بكامل طاقته، وييسر أداء المنظمـة
ويمكن مواءمته مع حجم كل مكتب مـن

  .مكاتب المنظمة

  
توافر معلومات عالميـة لألغـراض  •

  التنظيمية واإلدارية
بيانـاتالمستوى الالزم من تـسوية ال       •

  اإلدارية

    
توافر المعلومات محليـاً

  على نحو مجزأ 
نظم المعلومات المجزأة
  التي تلزم تسويتها يدوياً

    
توافر المعلومات الـشاملة    
 والمناسبة التوقيت إلكترونياً 

  إلغاء عملية التسوية 
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد
 

الميزانية   
  العادية

المساهمات 
  الطوعية

  جمل م
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ١١٥ ٨٩٤  ٦٢ ٠١٧  ٥٣ ٨٧٧  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ١٣٨ ١٨٠  ٨٠ ٨٦١  ٥٧ ٣١٩  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ١٥  ٢١ ١٤٠  ١٨ ٨٣٢  ٢ ٣٠٨  المستوى القطري
  ٣٥  ٤٧ ٨٩٠  ٢٧ ٤٩٢  ٢٠ ٣٩٨  المستوى اإلقليمي
  ٥٠  ٦٩ ١٥٠  ٣٤ ٥٣٧  ٣٤ ٦١٣  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٥٩  ٤١  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
 
  



  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة 

133 

  التخطيط وتنسيق الموارد والمراقبة  
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

ومنذ ذلك الحـين يجـري. ٢٠٠١-٢٠٠٠استحدثت المنظمة إدارة قائمة على النتائج للميزانية البرمجية         
وأسـفرت هـذه. تويات المنظمة مع كل دورة ميزانية برمجية      تنقيح تطبيقها والتوسع فيه ليشمل جميع مس      

الخطوات اإليجابية عن تقوية التركيز على النتائج وتحسين استهداف الموارد وزيادة المساءلة دعماً لتركيز
بيد أنه تبقى قضايا مختلفة بحاجة إلى حلول إذا أريد تطبيق ممارسات اإلدارة القائمة. المنظمة على البلدان  

  .النتائج بشكل متسق على كل المستويات المؤسسية وفي مجاالت العمل كافةعلى 

ومن بين الصعوبات في هذا المضمار ضمان االتساق بين التخطيط االستراتيجي والتنفيـذي، واالسـتفادة
الكافية من الدروس المستخلصة من تقييمات األداء، والتوفيق على نحو سليم بـين االحتياجـات الفريـدة

ن وخطط العمل القطرية من ناحية وبين بلوغ الغايات المنشودة والنتـائج المتوقعـة علـى نطـاقللبلدا
وقد استُعرضت األطر الزمنية لشتى العمليات اإلدارية في ضوء الحاجـة إلـى آليـات لجعـل. المنظمة

  .التشاور والتنسيق أوثق مما هما عليه بين المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والقطرية

د تفاوتت درجة تقبُّل القواعد واالمتثال لها على نطاق المنظمة تفاوتاً كبيراً في المقر الرئيـسي وفـيوق
األقاليم وفي البلدان، مما يعوق تكامل التخطيط والرصد والتبليغ، وهو ضـروري لزيـادة فعاليـة إدارة

قافـة ضـرورية لتنفيـذ اإلدارةولم تأخذ المكاتب بثقافة التخطيط ورصد األداء والتبليغ، وهي ث         . البرامج
  . القائمة على النتائج

 سيكون التحدي هو تنقيح اإلطار اإلداري للمنظمة في ضوء التوصـيات٢٠٠٧-٢٠٠٦وبالنسبة للثنائية   
 وهـي، لنطاقه ودوريته وترابط مكوناتـه ٢٠٠٥-٢٠٠٤التي يتمخض عنها استعراض يجرى في الفترة        

 يراعي التركيز على البلدان، ووضع ميزانية برمجية متكاملة تغطيالتخطيط االستراتيجي والتنفيذي الذي   
وسوف يـدمج اإلطـار المـنقح.  ورصد األداء وضمان الجودة، والتقييم والتبليغ      ،جميع مصادر األموال  

وهناك حاجة أيضاً إلى تحسين التعاون داخـل. حينذاك في العمليات اليومية للبرامج على جميع األصعدة       
تفادة من العمليات المشتركة ووضع نظام متساوق للمعلومات اإلدارية على كامـل نطـاقالمنظمة واالس 

وسوف يتم التوسع في نظام فعال لتخطيط الموارد الطوعية وحشدها وتنسيقها وإدارتها ليـشمل. المنظمة
المديركل مستويات المنظمة من أجل إعداد ميزانية برمجية واحدة تضم كل مصادر األموال وتفي بالتزام                

مـن المـوارد لألقـاليم٪٧٥العام بنقل الموارد من المقر الرئيسي إلى األقاليم أو البلدان مستهدفاً نـسبة              
  . من الموارد للمقر الرئيسي٪٢٥والبلدان ونسبة 

والبد من أن يستمر تطوير الثقافة التنظيمية بحيث يستخدم مديرو البرامج ومتخذو القرارات على جميـع
ولتيسير هـذه العمليـة. معلومات المتأتية من النظام اإلداري، استخداماً فعاالً لتحسين أدائهم        المستويات، ال 

يلزم إحداث تغييرات لمواءمة الممارسات واإلجراءات اإلدارية في سياق الالمركزية؛ ويلـزم اسـتحداث
  .إطار متكامل للتعلم والدعم ألغراض اإلدارة القائمة على النتائج

التطبيق المتسق، في المنظمة كلها، لمبادئ اإلدارة القائمة على النتائج وما يتصل بذلك من عمليات، وهي  المرمى المتوخى
التخطيط االستراتيجي والتنفيذي، وتخطيط الموارد وتنسيقها، ورصد األداء، وضمان الجـودة والتقيـيم،

  .ملياتهادعماً لدور المنظمة الريادي في مجال الصحة الدولية وتطوير برامجها وع

التنفيذ الكامل، على نطاق المنظمة، للنظم واآلليات الخاصة باإلدارة القائمة على النتائج، والتي تقدم دعماً  أغراض المنظمة
  .فعاالً لسياسة المساءلة في المنظمة وتركيز المنظمة على البلدان

  انالمؤشر
  ظيمينسبة النتائج المتوقعة التي تحققت بالكامل على كل مستوى تن  •
  مدى دمج توصيات التقييم في عملية إدارة المنظمة  •
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  اليب ــاألس
  االستراتيجية

تطوير فهم مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج واالمتثال إلطار المنظمة اإلداري؛ وتعزيز قدرات الموظفين
ائيات، والتخطـيطوالقدرات المؤسسية على التخطيط االستراتيجي الطويل المدى، والبرمجة والميزنة للثن         

التنفيذي ورصد األداء وضمان الجودة والتقييم والتبليغ، وتعزيز نظام معلومات إدارة برامج المنظمة، بما
في ذلك نظم تخطيط وتنسيق الموارد؛ ووضع نظام دائم لتدريب وتمرين الموظفين فـي مجـال مبـادئ

  .اإلدارة القائمة على النتائج
  
 

   النتائج المتوقعة على نطاق
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

تطبيــق إطــار المنظمــة اإلداري  -١
المنقح والعمليات المتصلة بـه، بطريقـة
منسقة ومتـسقة، مـن أجـل التخطـيط
االستراتيجي وبرمجة الثنائيات وميزنتها،
والتخطيط التنفيذي ورصد األداء والتبليغ،

  .لى البلدانبما في ذلك دعم التركيز ع

  
نسبة مجاالت العمل التي وضعت لها  •

خطط عمل ورصدت، والتـي تتـسق
تمامــاً مــع الخطــط االســتراتيجية

 البرمجية، على كل مستوىةوالميزاني
  تنظيمي 

    
٥٠٪  

    
٧٥٪  

تطبيق النظام العـالمي لتخطـيط  -٢
الموارد الطوعيـة وحـشدها وتنـسيقها

لنتائجوإدارتها دعماً لإلدارة القائمة على ا     
والتركيز على البلدان، على كامل نطـاق

  .المنظمة

  
 والمكاتـبالمقر الرئيسي نسبة برامج     •

اإلقليمية والقطرية التي يطبـق فيهـا
باتساق نظام تخطيط الموارد الطوعية
وحشدها وتنسيقها وإدارتهـا، الـذي

  يشمل كامل نطاق المنظمة

    
  ال توجد

    
١٠٠٪  

ضـمانتعزيز القدرة على خدمات       -٣
الجودة، وتقديم المشورة والمساعدة لزيادة
مالءمة ومردودية تنفيذ البرامج على كـل

  .مستويات المنظمة

  
تحقيق نسبة طلبات مـديري البـرامج  •

التي لُبيت، من أجل المساعدة في زيادة
  مالءمة ومردودية تنفيذ البرامج

    
  ال توجد

    
٧٥٪  

الحفاظ على ثقافة وممارسة اإلدارة  -٤
ائمة على النتائج على كـل مـستوياتالق

  .المنظمة

  
نسبة الموظفين المهنيـين، مـن كـل  •

مستوى من مستويات المنظمة، الـذين
تم تدريبهم على المبادئ والممارسـات
التي يقوم عليها إطار المنظمة المـنقح

التخطـيط(لإلدارة القائمة على النتائج     
االستراتيجي والتنفيذي ورصـد األداء

  )ودة والتقييم والتبليغوضمان الج

    
١٠٪  

    
٧٥٪  

التنفيذ الكامـل لنظـام معلومـات  -٥
متساوق عالمياً إلدارة البـرامج، يـشمل
البيانات الصادرة عـن كـل مـستويات
المنظمة ويدعم الجهود الرامية إلى تحسين
األداء والمساءلة على كـل المـستويات،

  .وإلى التركيز على العمل القطري

  
لبيانات األساسية المتفقنسبة مجموعة ا  •

عليها، والمحددة في خطط العمل على
كل مستوى من مـستويات المنظمـة،

  وحفظها في قاعدة البيانات العالمية

    
  ال توجد

  

    
٧٥٪  
  

التقييم المنهجـي لعمـل المنظمـة  -٦
لتقدير تـأثيره علـى المـدى المتوسـط
ولضمان القوامة الجيـدة علـى مـوارد

  .المنظمة

يمات المواضيعية والبرمجيةعدد التقي   •  
المكتملة خالل الثنائية وفقـاً إلطـار

  التقييم البرمجي

  ٨    ال توجد  

تحديد المخـاطر التـي تواجههـا  -٧
المنظمـة وتخفيـف آثارهـا بالــضوابط
المصممة لـضمان تـصريف الـشؤون

  .المؤسسية على نحو جيد

  
مستوى تنفيذ الخطط السنوية لمراجعة  •

  الحسابات

    
الخطة الـسنويةالوفاء ب 

  لمراجعة الحسابات

    
الوفــاء بالخطــة الــسنوية 

  لمراجعة الحسابات
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الميزانية   
  العادية

المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ١٦ ٢٩٨  ٦ ٨٤٦  ٩ ٤٥٢  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٢٥ ٦٩٢  ١٣ ٤٧٩  ١٢ ٢١٣  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ١٨  ٤ ٦١٢  ٢ ٩٠٠  ١ ٧١٢  المستوى القطري
  ٣٧  ٩ ٥٢٣  ٣ ٤٣٤  ٦ ٠٨٩  المستوى اإلقليمي
  ٤٥  ١١ ٥٥٧  ٧ ١٤٥  ٤ ٤١٢  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٥٢  ٤٨  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
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  إدارة موارد المنظمة البشرية
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

بما أن منظمة الصحة العالمية هي الوكالة العالمية الرائدة في مجال الصحة العمومية فهي تحتاج إلى قوى
ذا فالتحدي الذيل. عاملة متعددة المواهب وماهرة ومنتجة وال ينقصها الدافع، تكرس ألداء رسالة المنظمة           

  .أمام المنظمة هو أن تجتذب وتستبقي أكثر الموهوبين من الرجال والنساء من جميع الدول األعضاء

وال غنى عن التخطيط الجيد للموارد البشرية على أساس االحتياجات الفعلية والمتوقعة مـن أجـل إدارة
تفق تماماً مـع نـوع ومـدة العمـلويلزم أن تكون لدى المديرين مخططات توظيف ت      . الموظفين بفعالية 
وسيجري تقييم التغييرات التي أجريت في السنوات السابقة لضمان أن يكون لدى المنظمة. المطلوب أداؤه 

  .مجموعة مناسبة من خيارات التعاقد تحت تصرفها

ية منويتعين أن تعمل المنظمة باستمرار على تعزيز ثقافة تنظيمية يحقق بها موظفوها مستويات أداء عال              
خالل اإلدارة السليمة والتطوير السليم، ويتمتعون عن طريقها بمعاملة عادلة وأمن وسالمة وظيفيين، وبيئة

  .عمل صحية وبعالقات بين الموظفين واإلدارة تقوم على أساس الثقة واالحترام المتبادلين

 سيكون التحدي الرئيسي هو٢٠٠٥-٢٠٠٤وبعد التنفيذ الكامل إلطار المنظمة العالمي للكفاءة في الثنائية          
ضمان االستيعاب الكامل من إدارة الموارد البشرية للكفاءات والسلوكيات التي تنطوي عليها الثقافة الجديدة

.ويعد برنامج المنظمة العالمي الجديد لتطوير اإلدارة والقيادة جزءاً أساسياً مـن هـذه العمليـة               . لإلدارة
تثمار في تطوير وتعليم الموظفين، عن طريق إنشاء الصندوق العالميوينبغي أن يتمخض تأثير زيادة االس     

لتطوير الموظفين وبرامج التعلم التي يدعمها، عن تحول ثقافي كبير في المنظمة بأسرها، مما يؤدي إلـى
  .ارتفاع مستويات الرضا وتحسن األداء

فإنها تحتاج إلى موظفين من ذويوفي ضوء الطابع العالمي ألنشطة الصحة العمومية التي تنفذها المنظمة           
وستتم مواجهة هذا التحدي الرئيسي باستحداث وتنفيذ نظام محكم. الخبرة المهنية في شتى األقاليم والبلدان     

وسوف يستند برنامج الحراك الوظيفي إلـى. للحراك الوظيفي ينطبق على جميع الموظفين المعينين دولياً       
. مع تطبيق الدروس المستفادة    ٢٠٠٥-٢٠٠٤الذي بدأ في الثنائية     الخبرات المستمدة من المخطط الطوعي      

  .والبد من أن يوازن النظام الجديد بين مصالح البرامج والموظفين وبين مصالح المنظمة

وستواصل المنظمة مشاركتها الفاعلة في إصالح الرواتب والمزايا في إطار نظام األمم المتحدة الموحـد،
ت أكثر استجابة ودعماً لالحتياجات الراهنة للدول األعضاء ومؤسـساتبقصد جعل مخططات التعويضا   

ويشمل اإلصالح المقترح استحداث نظام للدفع حسب األداء وتجميع مـستويات. األمم المتحدة وموظفيها  
  .الرتب الوظيفية وإنشاء دائرة تنفيذية عليا

ة من أجل التوسع فـي تنويـعوسيجري حسب االقتضاء استعراض وتعديل استراتيجية التوظيف المصمم       
  .القوى العاملة في المنظمة

تطبيق أفضل الممارسات في جميع جوانب إدارة الموارد البشرية على كل المستويات التنظيميـة دعمـاً  المرمى المتوخى
  .لدور المنظمة الريادي في مجال الصحة الدولية

  
  أغراض المنظمة

  
 واإلجراءات الالزمة لضمان أداء خدمات الموارد البشرية فـيتوفير التوجيهات االستراتيجية والسياسات   

  .الوقت المناسب وباألسلوب الفعال دعماً لدور المنظمة في تعزيز الصحة وحمايتها

  المؤشر
االمتياز التنفيذي في أداء خدمات الموارد البشرية في الوقت المناسب وبجـودة عاليـة فـي المقـر  •

   والقطريةالرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية
  

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

  
رسم السياسات وتصميم النظم وأداء خدمات الموارد البشرية تلبية لألهداف التنظيمية الحالية والمـستقبلية

  .عن طريق استمرار تحسين القدرات والعمليات والنظم الخاصة باإلدارة التقنية وبإدارة العاملين
    



  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة 

138 

  لنتائج المتوقعة على نطاق ا
  لمنظمةا

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

 لمعلومات جديد إنشاء نظام عالمي    -١
الموارد البشرية ووضع إجراءات مبسطة
ومعاد تصميمها، لتزويد الموظفين علـى
الصعيد العالمي بمعلومات محسنة النوعية

  .والكمية وتحسين الحصول عليها

  
ة المتسقةمدى توافر المعلومات العالمي     •

  في كل المكاتب
  
  
مدى إمكانية إعادة تصميم الوحـدات  •

التنظيمية واالضطالع بتحليل الفجـوة
بين المهـارات والكفـاءات الالزمـة

  والمهارات والكفاءات المتاحة

  
نقص المعلومات المتسقة
ــاً عــن المــوارد داخلي
البشرية فـي المنظمـة

  بأسرها 
إعادة التصميم محـدودة

ــسبب نقــص األد واتب
  والمعلومات

  
تنفيذ وتشغيل وحدة للموارد    
البشرية في نظـام اإلدارة     

   العالمي
  

جميع الوحدات التنظيميـة    
تــستخدم أدوات إعــادة  
التصميم وتحليل الفجوة في    

  المهارات

استهالل برامج تعلم فعالـة تلبـي  -٢
ــات ــوظفين واالحتياج ــات الم احتياج
التنظيمية، وضـمان االسـتخدام الفعـال

  .لتنمية في المنظمة بأسرهالخطط ا

  
مستوى رضا الموظفين عـن فـرص  •

  التنمية المتاحة في المنظمة
مستوى الرضا الـذي يعـرب عنـه  •

الموظفون عن القـدرة علـى اإلدارة
  والقيادة في المنظمة

    
عدد محدود من فـرص

  التنمية
ــادة ــم القي ــامج تعل برن

  واإلدارة محدود

    
زيادة توافر برامج الـتعلم     

  ة على تقييم الطلبالقائم
تنفيذ برنامج تعلـم القيـادة      
واإلدارة لكبــار المــديرين 
  والمديرين المتوسطين كافة

التنفيــذ الكامــل لنظــام التنــاوب  -٣
والحراك، على أساس حـصر للـشواغر

  .يصدر مرة في السنة على اٌألقل

  
نسبة الموظفين الـذين أكملـوا الحـد  •

األقصى لمدة التكليف النموذجية ممـن
 شاركون في برنامج التناوب والحراكي

    
الحـــراك والتنـــاوب

  الطوعيان محدودان

    
٨٠٪  

تحسين شـروط الخدمـة وتنفيـذ  -٤
سياسات تراعي الموظفين؛ ومواءمة نظام
المرتبات والمزايا بالمنظمـة مـع نظـام
مؤسسات األمـم المتحـدة ذات المنحـى

  .الميداني

  
درجة التحسن فـي الـسياسات التـي  •

  موظفينتراعي ال

    
سياسة بدالت المعيـشة
المتعلقة بعمليات خاصة
غير مطبقة، وال يوجـد
برنـــامج لعـــالج
ــاد ــطرابات اإلجه اض
الالحــق لإلصــابات

ــة وال ــدمات عالمي خ
  لالستشارات

    
تنفيذ سياسة لبدالت المعيشة    
المتعلقة بعمليات خاصـة؛    
ووجــود بــرامج للتــدبير 
ــطرابات  ــي الض العالج

  باتاإلجهاد الالحق لإلصا
  

الحفاظ على إجراءات ونظم تمكـن  -٥
المنظمة من تعيـين المـوظفين والوفـاء
بالتزاماتها التعاقدية بصفتها رب عمل، مع

  .توفير بيئة رعاية ودعم لكل موظفيها

  
 نسبة اإلجابات الصحيحة والمناسـبة  •

من حيث التوقيت عـن استفـسارات
دفـع المرتبـاتوطلبات المساعدة و  

والمتقاعدين بحسبين  والبدالت للموظف 
  استحقاقاتهم وفقاً للقواعد المقررة

تــواتر االلتماســات الخاصــة بعــدم  •
  االمتثال ألدوات المنظمة التنظيمية

    
حسب االستقصاء الـذي

 عـام  يجرى في نهايـة   
٢٠٠٥  

  
  

إكمال استقصاء بـشأن
  المناخ التنظيمي

    
١٠٠٪  

  
  
  
  

تحسن نتـائج االستقـصاء     
  سنوياً

رة موثوقـة ألمـنوجود نظم إدا    -٦
الموظفين في المنظمة تعمل للتمكين مـن
فعالية وكفاءة سير األنشطة وتضمن فـي
الوقت نفسه أمـن وسـالمة المـوظفين

  .وعافيتهم

النسبة المئوية لموظفي المنظمة فـي  •  
المقر الرئيسي واألقاليم الذين يـؤدون
واجبات قطرية ممن تلقوا تدريباً مالئماً

المتحـدة إلدارةعلى إجراءات األمـم     
  األمن واألمان الشخصي

٪ مـــن٩٥تـــدريب   
الموظفين الذين يسافرون
أو يكلفون بالعمـل فـي
بلدان في طـور أمنـي،
على األمن األساسي في

  الميدان

  ١٠٠٪  

نسبة المكاتب القطرية المجهزة وفقـاً  •    
  للمعايير الدنيا ألمن التشغيل

٪ من البلدان تمتثـل٥٠  
مــنللمعـايير الـدنيا أل  

  التشغيل

  ٨٠٪  
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد
 

الميزانية   
  العادية

المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٤٨ ٧١٧  ٢٦ ٨٣٣  ٢١ ٨٨٤  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٥١ ٨٧٣  ٢٩ ٤٨٩  ٢٢ ٣٨٤  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ١  ٤٧٩  ٤٧٩  -  المستوى القطري
  ٣٢  ١٦ ٨١٩  ٨ ٤٧٧  ٨ ٣٤٢  المستوى اإلقليمي
  ٦٧  ٣٤ ٥٧٥  ٢٠ ٥٣٣  ١٤ ٠٤٢  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٥٧  ٤٣  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
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  الميزانية واإلدارة المالية
  

يات القضايا والتحد
  المطروحة

  

تعتبر الميزانية واإلدارة المالية من الوظائف المستمرة التي ينبغي أن تؤدى بكفـاءة، وأن تتـيح إجـراء
وال غنى عن المرونة لكـي يـتم تكييـف. مراقبة داخلية سليمة لدعم عمل المنظمة على المستويات كافة        

؛ والبد كذلك من االتساق لـضمانالظروف واالحتياجات مع مختلف مواقع المنظمة على وجه الخصوص    
وتكتسي المعلومات اإلدارية المناسـبة التوقيـت. تحقيق التوازن السليم بين الخدمة المؤداة وبين المراقبة       

والدقيقة والمالئمة أهمية بالغة لدعم تنفيذ األعمال على نطاق المنظمة، في حين أن من الضروري تقـديم
ين عمليات التخطيط والرصد فـي المنظمـة، تلبيـة الحتياجـاتالتقارير بصورة متكاملة من أجل تحس     

كما أن زيادة المساهمات الطوعية وتزايد تعقد. المديرين وما للدول األعضاء من متطلبات قانونية وغيرها       
ولذلك السبب هناك حاجـة إلـى. االتفاقات التي يبرمها المانحون يفرضان طلبات متزايدة على المنظمة        

وينبغي.  مالئمة لضمان تمويل الميزانية البرمجية المتكاملة على أساس سليم ومستدام          وضع استراتيجيات 
أن تتوافر للموظفين المشتغلين باإلدارة المالية للميزانية المهارات والخبرات والقدرات الالزمة للتعامل مع

  .رير ومتطلبات أخرىتعاظم حجم الموارد المالية وتعقدها المتزايدين، وما يرتبط بذلك من إعداد للتقا
وثمة تحٍد كبير آخر هو مواصلة تحسين الميزانية واإلدارة المالية من خالل زيادة الالمركزية، بمـا فـي

وثمة حاجة إلى نظم جديدة لتكنولوجيا المعلومات تكون. ذلك وضع سياسات وإجراءات وإرشادات مالئمة     
.ة ولشواغل الدول األعضاء على حـد سـواء        مبسطة وسلسة وتستجيب بكفاءة لمتطلبات البرامج المتغير      

وينبغي أيضاً المحافظة على إطار للمراقبة الداخلية من أجل تعزيز المساءلة وتقليل مخاطر االحتيال إلـى
  .أدنى حد

واالستخدام المناسب للمعلومات المالية في دعم أنشطة المنظمة الصحية أهمية حيوية لضمان فعالية اإلدارة
وتشكل المعلومات المالية إحدى الوسائل التي يمكن. قنية على نحو دقيق ومناسب التوقيت     في المجاالت الت  

بها للدول األعضاء، وسائر الجهات التي تقدم الموارد المالية أو تستفيد من نواتج المنظمة، الحكـم علـى
المناسبة، على نحووكذلك فإن تقديم الدعم المناسب واإلرشادات       . مدى النجاح في تحقيق الغايات المنشودة     

  .فعال، أمر ضروري لتنفيذ سياسات المنظمة

تطبيق أفضل الممارسات في جميع جوانب الميزانية واإلدارة المالية على كل المستويات التنظيميـة فـي  المرمى المتوخى
  .إطار سليم للمراقبة الداخلية، دعماً لدور المنظمة القيادي في مجال الصحة على الصعيد الدولي

اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق بالميزانية واإلدارة المالية مع توخي النزاهة والشفافية، وتقديم دعم ذي  غراض المنظمةأ
فعالية وكفاءة للميزانية واإلدارة المالية على نطاق المنظمة فيما يتعلق بكل مصادر األموال، بما في ذلـك

  .لمستويات، داخلياً وخارجياً، على حد سواءتقديم التقارير المالية ذات الصلة على جميع ا

  اتالمؤشر
المعلومات المالية المناسبة التوقيت ووسائل التحليل التي يمكن النفاذ إليها والتي تتيح للمديرين علـى  •

جميع مستويات المنظمة اتخاذ القرارات القائمة على المعلومات بشأن المسائل المتعلقـة بـالتخطيط
  والمسائل العملية

عرض الميزانية وتنفيذها ورصدها بما يمكِّن الدول األعضاء وسائر الجهات المانحة من الحكم علـى  •
  األداء المالي 

بما فـي ذلـك الـرأي(قبول األجهزة الرئاسية للتقرير المالي عن الثنائية والبيانات المالية المراجعة             •
  مالي المبدئي والبيانات المالية المبدئيةوالتقرير ال) الخالي من التحفظات الذي أسفرت عنه المراجعة

االستجابة للتوصيات الواردة في تقريري مراجعة الحسابات الداخلية والخارجية، والتي تـؤدي إلـى  •
  تعزيز المساءلة ودعم المراقبة الداخلية السليمة

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

سين المستمر لضمان سير األعمال الخاصةوضع سياسات مالئمة ضمن إطار يتسم بالسالمة المالية والتح        
بالميزانية والشؤون المالية بانتظام، وعمليات تتسم بالكفاءة والفعالية مع توافر إطار سليم للمساءلة بالنسبة
لجميع مصادر األموال وعلى جميع مستويات المنظمة؛ وتوفير استجابة متوازنـة للمتطلبـات المختلفـة،

، والالزمة للدول األعضاء والجهات المانحة، حيـث إنهـا تقـدم األمـوال،ولكنها متساوية في األهمية   
  .وللمنظمة أيضاً وعلى جميع المستويات
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

ــسياسات واإلرشــادات  -١ وضــع ال
الالزمة لتنفيذ الوظائف الجديدة المبـسطة

طـار الـسلطة المفوضـة للبلـدانفي إ 
واألقاليم، وعلى نحو يتفق مع تنفيذ نظـام

  . الجديدالعالمياإلدارة 

  
فهم وتنفيذ السياسات التي تعزز نظـام  •

  ، على نطاق المنظمةالعالمياإلدارة 

  
دليل محدَّث للمنظمة وما
ــن ــذلك م ــرتبط ب ي
ــامج ــراءات، وبرن إج

  تدريب مالئم 

  
تجـــسيد الـــسياسات  

ــراءا ــة، واإلج ت المنقح
تجسيداً تامـاً فـي دليـل       
المنظمة وبرنامج التـدريب    
  المنفذ على جميع المستويات

إعداد تقديرات الميزانية المتكاملة،  -٢
بما في ذلـك االسـتراتيجيات الخاصـة
بالتمويل؛ وتقديرات اإليرادات والنفقـات،
والرصد والتبليغ فيما يتعلق بجميع مصادر

  .كاملاألموال على أساس تام الت

  
تقديم الميزانية إلى األجهزة الرئاسـية  •

في التوقيت المناسب وعلـى النحـو
  المالئم 

تقديم التقارير في الوقت المناسب لتلبية  •
احتياجات اإلدارة الداخلية ومتطلبـات

  الدول األعضاء، على حد سواء

  

  
  االمتثال للوائح المالية

  
  

تحديث قاعدة البيانـات
العالمية المجمعـة فـي    
موعد أقصاه يوم العمـل
الثامن عشر مـن كـل
شهر؛ وتقـديم تقـارير
مخصصة عـن التنفيـذ

  المالي

  
  االمتثال للوائح المالية

  
  

تحــديث قاعــدة البيانــات 
العالمية المجمعة في موعد    
أقصاه يوم العمل العاشـر     
من كـل شـهر؛ وتقـديم       
التقارير شهرياً عن طريق    

 يـوم عمـل     ١٥تخصيص  
  لذلك

ئحياًارير المالية المحددة الإعداد التق  -٣
وتقديمها إلى جمعية الصحة وفقاً لالئحـة
ــالي، ــا الم ــة، ونظامه ــة للمنظم المالي

  .وسياساتها وإجراءاتها

  
تقديم تقرير مالي مبدئي عن الثنائيـة  •

 إلى مراجعي الحسابات٢٠٠٧-٢٠٠٦
مـارس/  آذار ٣١الخارجيين بحلول   

٢٠٠٧   
ثنائيـةتقديم تقرير مالي ختامي عن ال       •

 إلى مراجعي الحسابات٢٠٠٧-٢٠٠٦
ــي  ــارس/  آذار٣١الخــارجيين ف م

٢٠٠٨   
الحـساباترأي وتوصيات مراجـع       •

  الخارجي 

  
االنتهاء من إعداد التقرير
المالي المبـدئي بحلـول

 ٢٠٠٧مارس /  آذار٣١
  

االنتهاء من إعداد التقرير
٣١المالي الختامي فـي     

  ٢٠٠٨مارس / آذار
  

خلــو رأي مراجعــة
  الحسابات من التحفظات

  
اإلنتهاء من إعداد التقريـر     

 ٢٨المالي المبدئي بحلـول     
  ٢٠٠٧فبراير / شباط

  
االنتهاء من إعداد التقريـر     

 ٢٨المالي الختـامي فـي      
  ٢٠٠٨فبراير / شباط

  
خلو رأي مراجعة الحسابات    

  من التحفظات

إعداد استراتيجية للتمويل من أجل  -٤
ــة  ــة المتكامل ــرادات(إدارة الميزاني اإلي

، وتنفيـذ)والحسابات المستحقة التحصيل  
  .هذه االستراتيجية تنفيذاً فعاالً

  
  تسجيل اإليرادات في الوقت المناسب  •

مدى دقة قاعـدة البيانـات الخاصـة  •
  باإليرادات 

مستوى، ومناسـبة توقيـت تحـصيل  •
المبالغ المستحقة من جميـع مـصادر

  األموال

  
تسجيل اإليـرادات فـي

  ام  أي٥غضون 
اتساق الئحة الحـسابات
  مع الميزانية البرمجية

المعدل الفعلي للتحصيل
ــة  ــي الثنائي -٢٠٠٤ف

٢٠٠٥  

  
ــي  ــرادات ف ــسجيل اإلي ت

  غضون يومين
اتساق الئحة الحسابات مع    

  الميزانية البرمجية 
تحسين معـدل التحـصيل     

-٢٠٠٤مقارنة بالثنائيـة    
٢٠٠٥  

إدارة النفقات والحسابات المستحقة  -٥
ن أجل تنفيذ الميزانيـة البرمجيـةالدفع م 
  .المتكاملة

  
مدى دقة قاعـدة البيانـات الخاصـة  •

  بالنفقات
مدى مناسبة توقيت المدفوعات المسددة  •

للموردين والمقاولين وفقـاً للـشروط
  المحددة في عقودهم

  
اتساق الئحة الحـسابات
  مع الميزانية البرمجية

سداد المدفوعات خـالل
 أيام من تلقي أمـر١٠
  الدفع

  
اتساق الئحة الحسابات مع    

  الميزانية البرمجية
سداد المدفوعات في تاريخ    
االستحقاق المنصوص عليه   

  في العقد
  
استثمار أمـوال المنظمـة وإدارة  -٦

مخاطر تقلبات أسعار الصرف في إطـار
بارامترات مقبولة فيما يتعلـق بالـسيولة
والمخاطر للمحافظة على المستوى الالزم

ة وزيادة إمكانات االستثمار إلىمن السيول 
  .أقصى حد ممكن

    
مستوى أرباح االسـتثمارات مقارنـة  •

  باالستثمارات المرجعية المقبولة
  
  
مــدى كفــاءة العمليــات المــصرفية  •

  وعمليات السداد
  
تنفيذ عمليات لتغطية مخاطر تقلبـات  •

سعر الصرف، فـي الميزانيـة التـي
  فتحت جمعية الصحة أبواب اعتمادها

    
ــالل ــي خ األداء الفعل

ــة  ٢٠٠٣-٢٠٠٢الثنائي
مقارنة بالنسبة المئويـة

  لالستثمار المرجعي
ــوم ــستوى الرسـ مـ
المصرفية فـي الثنائيـة

٢٠٠٥-٢٠٠٤   
معدل الحماية المتحقـق

-٢٠٠٤خالل الثنائيـة    
 في أبواب اعتماد٢٠٠٥
  الميزانية

    
زيادة النسبة المئويـة ألداء     
االستثمار المرجعي بمقدار   

٠,٢٥٪  
  

ال زيادة في مستوى الرسوم     
  المصرفية 

  
تحقيق حماية كاملـة فيمـا      
يتعلق بأسعار الصرف، في    

  أبواب اعتماد الميزانية
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد
 

الميزانية   
  العادية

المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٤٠ ٥٦٨  ١٩ ٠١٨  ٢١ ٥٥٠  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٤٢ ٨٧٧  ٢١ ٠٥٠  ٢١ ٨٢٧  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ١  ٢٨٨  ٢٨٨  -  المستوى القطري
  ٥١  ٢١ ٨٢٧  ١٠ ٦٦٩  ١١ ١٥٨  المستوى اإلقليمي
  ٤٨  ٢٠ ٧٦٢  ١٠ ٠٩٣  ١٠ ٦٦٩  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٤٩  ٥١  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
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  البنى التحتية واللوجيستيات
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

تعتمد قدرة المنظمة على تنفيذ برامجها الصحية في جميع أنحاء العالم علـى الـدعم والخـدمات اللـذين
وتمثـل. بية المأمونة والكافيـة لموظفيهـا     تتيحهما في البنى التحتية، وهما يشمالن توفير المساحات المكت        

مرافق األمم المتحدة أهدافاً محتملة للهجمات اإلرهابية؛ ومن ثم يلزم إيالء االهتمـام، بـصفة مـستمرة،
وتؤثر مواقع المنظمة الجغرافية المختلفة على. لضمان سالمة وأمن جميع موظفي منظمة الصحة العالمية       

تية المتاحة، مما يفرض تحديات على توفير خدمات مأمونـة ومنـصفةنوعية واختيار خدمات البنى التح    
ويتمثل التحدي الكبير في ضمان أن يكون الدعم اإلداري واألمن. وميسورة التكلفة لجميع موظفي المنظمة    

مالئمين، واقتصاديين في الوقت ذاته، وينبغي أال توجه أية موارد دون داع لهذا الغـرض مـن أنـشطة
  .سية األخرىالبرامج األسا

وتغطي خدمات البنى التحتية طائفة من وظائف البنى التحتية والدعم اللوجيستي الضرورية لجميع مواقـع
توفير أماكن اإلقامة، واإلمدادات المكتبية وجميع المـسائل المتعلقـة بالخـدمات والتـسهيالت: المنظمة
ير المرافق؛ وخدمة المؤتمرات واالجتماعات؛ واإلدارة والصيانة العامة للمباني، بما في ذلك توف        ؛المكتبية

وإدارة الـسجالت  وإنتاج وطبع وتوزيع المنشورات والوثائق التقنية واإلداريـة ووثـائق المـؤتمرات؛             
 والمعلومات عن السفر والسياسة العامـة؛وأمن وسالمة األساسات والمباني    ؛ وخدمات البريد  ؛األرشيفو

  . والتعاقد والمشتريات؛بشأن السفر

باإلضافة إلى شراء األدوية واإلمدادات الطبية، يتعين أيضاً شراء وتسليم سلع وخدمات أخرى في جميعو
ويتعلق جزء هام من هذا العمل بالمعونة الخاصة بالطوارئ والمعونة اإلنسانية، في الحاالت. أنحاء العالم 

لك السبب، فخدمات التعاقد والمشترياتولذ. التي ال تتاح فيها البدائل التجارية أو ال تكون ميسورة التكلفة          
يتعـين أيـضاً أن تتـسم بالمرونـةو فحسب بل    وتستخدم الموارد بشكل فعال   ال يتعين أن تتسم بالكفاءة      

ويتمثل التحدي المطروح في شراء هـذه. االستثنائية لكي تتمكن من تلبية الطلبات التي ال يمكن التنبؤ بها          
 مـن خـالل االتفاقـات الـشاملةة من حيث استخدام الموارد، وذلك     فعالي السبل   بأفضلالسلع والخدمات   

  . وتسهيالت التجارة اإللكترونية، وضمان تسليمها في الوقت المناسب إلى متلقيها المعنيين

 على كل المستويات التنظيمية، واللوجيستيات تطبيق أفضل الممارسات في جميع جوانب دعم البنى التحتية          المرمى المتوخى
  . لدور المنظمة القيادي في مجال الصحة على الصعيد الدوليدعماً

وضع سياسة تمكينية، وإيجاد بيئة مؤسسية لدعم تنفيذ برامج المنظمة في جميع الـدول األعـضاء فـي  أغراض المنظمة
  .التوقيت المناسب

  المؤشر
المستويات التنظيمية خدمات البنى التحتية وخدمات الدعم اللوجيستي المقدمة على جميع           موثوقيةمدى    •

  وفعاليتها من حيث استخدام الموارد  توقيتهامالءمتها ومالءمةومدى 
  

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

  
 المنظمـة ي على نطـاق في مجال البنى التحتية والدعم اللوجيستي المتبعة     تقاسم أفضل الممارسات     و تحديد

؛ وإعداد اتفاقات علـىتخدام نسبة أقل من الموارد    وفعالة الس تنفيذ آليات مبتكرة    : ومنظومة األمم المتحدة  
 مـع وتقاسـم المعلومـات  مستوى الخدمات من شأنها أن تحسن تدبر توقعات العمالء؛ وتعزيز التعـاون   

  .المواردأمكن تقاسم مؤسسات منظومة األمم المتحدة األخرى حيثما 

  
  النتائج المتوقعة على نطاق 

  المنظمة
  األهداف المنشودة    عيةالبيانات المرج    المؤشرات  

أداء الخدمات الداعمة للبنى التحتية  -١
حيثعلى نحو يتسم بالفعالية والكفاءة من       

  .استخدام الموارد

  
متوسط تكلفـة الـصفقات التـشغيلية  •

المختارة ذات الصلة باإلدارة العامـة
  للمباني والخدمات المكتبية

  
متوسط التكلفة في نهاية

-٢٠٠٤فترة الـسنتين    
٢٠٠٥  

عدم تجاوز متوسط التكلفة      
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترة 

أداء الوظائف الداعمة للوجيستيات  -٢
على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة من حيث

  .استخدام الموارد

  
متوسط تكلفـة الوظـائف المختـارة  •

الداعمة للوجيستيات والمتصلة بالطبع
  والتوزيع والسفر واالتصاالت

  
متوسط التكلفة في نهاية

-٢٠٠٤رة الـسنتين    فت
٢٠٠٥  

عدم تجاوز متوسط التكلفة      
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترة 
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

تزويد اجتماعات األجهزة الرئاسية  -٣
العالمية واالجتماعات التقنية بالبنى التحتية    

  . الفعالةوالخدمات اللوجيستية

  
  عدد الخدمات الالزم تحسينها  •

    
عدد الخدمات التي تمت
مراجعتها ومواءمتها في

  العام السابق

    
خفض عدد القضايا التي يتم     
تناولها وعدم تكرارها على    

  اإلطالق

شراء أجود اإلمـدادات الـصحية  -٤
بأفضل األسعار لصالح الدول األعـضاء

  .والبرامج التقنية

  
مباشرة التـيزيادة نسبة المشتريات ال     •

تنفذ من خالل االتفاقـات المتفـاوض
مثل شبكة الـشراء الخاصـة(عليها  

ــت ــى اإلنترن ــدة عل ــاألمم المتح ب
)UN Web Buy(  

    
النسبة المئوية للمشتريات
المباشرة في نهاية عـام

٢٠٠٥  

    
 في المشتريات   ٪١٠زيادة  
  المباشرة

تحسين أمن وسـالمة األساسـات  -٥
  .والمباني

  
 المنظمة التي تمتثل للمعاييرعدد مواقع  •

  العملية الدنيا لألمن

    
 حتـىالممتثلـة المواقع  

  ٢٠٠٥نهاية عام 

    
  جميع المواقع 

  .تحسين مرافق العقارات  -٦
  

توافر خطة رئيسية مستمرة ومحدَّثـة  •
   سنوات ١٠للمشاريع العقارية مدتها 

  
نسبة المشاريع المنفذة بتمويـل مـن  •

تحيـد عـنصندوق العقارات والتي    
أفضل الممارسـات المعتـرف بهـا
لمواصفات البناء المحليـة والقواعـد

  البيئية

    
الخطة الرئيسية للثنائيـة

  السابقة
  

النسبة المئوية للمشاريع
حادت عـنالمنفذة التي   

أفضل الممارسات حتـى
  ٢٠٠٥نهاية عام 

    
اعتماد الخطـة الرئيـسية     
المستمرة التي تبلغ مـدتها     

   سنوات١٠
ــس ــة خفــض الن بة المئوي

للمشاريع المنفذة التي حادت    
عن أفضل الممارسات إلى    

  ٪١٠أقل من 

  
  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد

 
الميزانية   

  العادية
المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ١٢٠ ١٩٣  ٥٢ ٣١٢  ٦٧ ٨٨١  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ١٢٩ ٧٨٣  ٦١ ٢٥٩  ٦٨ ٥٢٤  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٢  ٢ ٤٤١  ٢ ٠٠٧  ٤٣٤  المستوى القطري
  ٤٣  ٥٦ ٤٠٧  ٢٦ ٣٣٧  ٣٠ ٠٧٠  المستوى اإلقليمي
  ٥٥  ٧٠ ٩٣٥  ٣٢ ٩١٥  ٣٨ ٠٢٠  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٤٧  ٥٣  حسب مصدر التمويل النسبة المئوية المقدرة
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  األجهزة الرئاسية
  

القضايا والتحديات
  حةالمطرو

  

إن اإلسهام الرسمي في عمل المنظمة من دولها األعضاء يتم في إطار سلسلة من األجهزة الرئاسية علـى
كما أن عمل المنظمة يسهم في عمل منظومة األمم المتحدة ككل ويتأثر بها،. الصعيدين العالمي واإلقليمي  

لرئاسـية لألجـزاء المعنيـة مـنوالصلة بين األجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية وبين األجهزة ا         
  .المنظومة صلة لها أهميتها

ولما كانت صياغة سياسة سليمة للصحة العمومية قد أصبحت عملية أكثر تعقيداً وأهمية حاسـمة، صـار
يتعين تزويد األجهزة المعنية لمنظمة الصحة العالمية واألجهزة المعنية في منظومة األمم المتحـدة، عـن

ءة وفعالية، بالمدخالت والظروف الالزمة التخاذ القرارات المستنيرة على الصعيدينطريق أكثر السبل كفا   
ويعد توخي الدقة والتروي في اختيار أنسب القضايا وتعزيز المشاركة والشفافية مـن. العالمي واإلقليمي 

لمـدة قـصيرةاألمور األساسية لزيادة التركيز في المناقشات أثناء دورات األجهزة الرئاسية التي تنعقـد              
ولدى وضع جداول األعمال وتحديد األولويات للمواضيع التي يتعين النظـر فيهـا يجـب. وبوثائق أقل 

الحرص على الحوار بين الدول األعضاء وبين األجهزة الرئاسية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي مـن
  . العامةأجل التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن المسائل التقنية ومسائل السياسة

ومع تزايد عدد دورات األجهزة الرئاسية ازداد أيضاً عدد الحضور وأصبحت االحتياجات مـن الوثـائق
 األنشطة التي تتطلب الجهد والمهارات وزاد الضغط على خـدماتعددوالمعلومات أكثر تعقيداً، وازداد     

عدد اللغات لضمان حـصول كـلوعالوة على هذا، فنظراً ألهمية ت     . اللغات وإعداد الوثائق واالجتماعات   
الدول األعضاء على المعلومات العلمية والتقنية الدقيقة والموجزة، وتحسين السياسات الصحية في العـالم،
.صار من الضروري تحرير وترجمة قدر كبير من المواد وإتاحتها بجميع اللغـات الرسـمية للمنظمـة                

، مثالً، إصدارها بسرعة علـى اإلنترنـت لخدمـةوالتكنولوجيات الحديثة تيسر نشر الوثائق بحيث يمكن      
دورات األجهزة الرئاسية؛ ومع ذلك فالحاجة إلى توزيع المواد المطبوعة التزال قائمـة لـضمان إتاحـة

  .الوثائق في كل مكان

ومسألة التعددية اللغوية على نطاق المنظمة بالكامل البد من النظر إليها في سـياق اتـصاالت المنظمـة
  .عضاء وبالعالم أجمعبالدول األ

وارتفاع عدد دورات األجهزة الرئاسية الفرعية وتزايد الحاجة إلى خدمات اللغات يعني أن تكاليف مجـال
وارتفاع تكلفة كل دورة، وخاصة على الصعيد اإلقليمي، يعني أن قلة مـن. العمل هذا تتزايد بشكل كبير    

  .البلدان هي التي تفكر في استضافة االجتماعات

ضمان وضع سياسة سليمة بشأن الصحة العمومية والتنمية على الصعيد الدولي، تلبي احتياجـات الـدول  مى المتوخىالمر
  .األعضاء

ضمان التصريف الجيد لشؤون المنظمة عن طريق الكفاءة في التحـضير لـدورات األجهـزة الرئاسـية  أغراض المنظمة
  .ت اتخاذ القراراتاإلقليمية والعالمية وتصريف شؤونها، وفعالية عمليا

  المؤشر
  مناقشات جمعية الصحة والمجلس التنفيذي واللجان اإلقليميةفي زيادة توافق اآلراء   •

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

توسيع وتحسين قنوات االتصال والتنسيق بين الدول األعضاء واألجهزة الرئاسـية اإلقليميـة والعالميـة
د من الفعالية وزيادة التحكم فيها أثناء عملية التحضير بغيـة التعجيـل واستخدام التكنولوجيا بمزي   واألمانة

بتوفير وثائق موجزة ودقيقة؛ واالستعراض الدقيق لجداول أعمال اجتماعات األجهزة الرئاسية للتأكد مـن
وثاقة صلتها بتطوير سياسات المنظمة؛ واستنباط أساليب للتـشجيع علـى مـشاركة الـدول األعـضاء

  .مة األمم المتحدة وسائر الهيئات الحكومية الدولية في أعمال األجهزة الرئاسيةومؤسسات منظو
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

ــى  -١ ــرارات تركــز عل ــاد ق اعتم
ــوفير ــتراتيجيات وت ــسياسات واالس ال

ألمانةلتوجهات واضحة للدول األعضاء و    
  .بشأن تنفيذها

نسبة القرارات المعتمدة التـي تركـز  •  
على السياسات ويمكن تنفيذها على كل
من المـستوى العـالمي واإلقليمـي

  والوطني
مدى مالءمـة المـضمون الخـاص  •

بالصحة في القـرارات أو الـسياسات
التي تصدرها الهيئات األخـرى فـي

  منظومة األمم المتحدة
  
ـ       • ات التـيتحديد مدى فعاليـة العملي

تضطلع بها األجهزة الرئاسية، استناداً
إلى تقييمها من حيـث النتـائج التـي
ــذي ــس التنفي ــا دورات المجل تحققه

  وجمعيات الصحة

  ٨٥٪  
  
  
  

  ال توجد
  
  
  
  

  ال توجد

  ٩٠٪  
  
  
  

إدراج ما ال يقل عن مجال      
 لالهتمامـات   جديـد واحد  

ــنوي  ــصحية س ــي ال اً ف
اجتماعات هيئات منظومـة    

  األمم المتحدة
ييم دور لجنـة البرنـامج      تق

والميزانية واإلدارة من قبل    
  المجلس التنفيذي

تحسين االتـصاالت بـين الـدول  -٢
األعضاء وأعـضاء المجلـس التنفيـذي

  .واألمانة

تــواتر االســتخدام الفعــال لقنــوات  •  
االتصال بين الدول األعضاء واألجهزة
الرئاسية على كل من المستوى العالمي

 فيما يتعلق بأعمالواإلقليمي والقطري 
  المنظمة

ـ عقد مـشاورة حكوم      ةي
ة رئيـسية سـنوياً    يدول

  بالوسائل اإللكترونية

عقد مشاورتين حكـوميتين      
دوليتين رئيـسيتين سـنوياً     

  بالوسائل اإللكترونية

عقد اجتماعات األجهزة الرئاسـية  -٣
بكل اللغـات الرسـمية للمنظمـة علـى
المستوى العـالمي، وباللغـات الرسـمية

  .متفق عليها للجان اإلقليميةال

نسبة اجتماعات األجهـزة الرئاسـية  •  
  المعقودة باللغات الرسمية المناسبة

حسن توقيت إعداد الوثـائق باللغـات  •
  الرسمية 

   التعددية اللغوية في المنظمةتحسين  •

  ١٠٠٪  
  
٩٠٪  

  
الصفحات الرئيسية على
موقع المقر الرئيسي على
اإلنترنـــت باللغـــات

  الستالرسمية 

  ١٠٠٪  
  
٩٥٪  

  
مواد إضافية علـى موقـع      
ــى   ــسي عل ــر الرئي المق
اإلنترنت باللغات الرسـمية    

  الست

تحسين االتصاالت والتنـسيق فـي  -٤
إطار إعداد برامج عمل األجهزة الرئاسية

  .اإلقليمية والعالمية

درجة التوافق بـين جـداول أعمـال  •  
وقرارات األجهزة الرئاسية اإلقليميـة

  والعالمية

ظر اللجان اإلقليمية فين  
ــال ــداول األعمـ جـ
ــزة ــرارات لألجه والق
الرئاسية العالمية، لـدى

  وضع جداول أعمالها

ــب     ــضاء مكت ــر أع ينظ
المجلس التنفيذي في جداول    
أعمال اللجـان اإلقليميـة     
وقراراتها لـدى تخطـيط     
جــدول أعمــال المجلــس 

  )يناير/ كانون الثاني(

  
  )ةبآالف الدوالرات األمريكي (الموارد

 
الميزانية   

  العادية
المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٢٩ ٨١٥  ٥ ٩٢٠  ٢٣ ٨٩٥  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٣٥ ٣٧٩  ١٠ ٤٤٦  ٢٤ ٩٣٣  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  صفر  ٤٨  ٤٨  -  المستوى القطري
  ٣١  ١١ ٠٢٦  ٣ ٥٣٤  ٧ ٤٩٢  المستوى اإلقليمي

  ٦٩  ٢٤ ٣٠٥  ٦ ٨٦٤  ١٧ ٤٤١  توى المقر الرئيسيمس
  مستوى التخصيص

      ٣٠  ٧٠  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
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  العالقات الخارجية
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

تسعى المنظمة لدى تعزيزها إلدراج بْعد صحي في التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية إلـى إحـداث
 عن طريق توحيد القوى مع الهيئات األخرى فـي منظومـة وكذلك ألعضاء،تأثير أكبر من خالل دولها ا     

ويـتم. األمم المتحدة ومع مجموعة كبيرة من المؤسسات التي تقدم المعرفة والخبرة في الميادين األخرى             
  .تنفيذ أسلوب المنظمة المؤسسي للتعاون مع الشركاء الحاليين والمستقبليين عن طريق عالقاتها الخارجية

قيق ذلك تقيم المنظمة روابط عملية مع شركائها الحكوميين الدوليين والحكوميين وغيـر الحكـوميينولتح
وقد تطور تعاونهـا مـع المـصارف اإلنمائيـة. ومع الهيئات السياسية اإلقليمية والمجموعات البرلمانية     

هامة لتنسيق األنشطةوتقود المنظمة مبادرات    . ومؤسسات االتحاد األوروبي ويحتاج إلى مزيد من التوطيد       
المتعلقة بالصحة في منظومة األمم المتحدة، وتسعى جاهدة إلى ضمان إبراز الصحة في جـدول أعمـال

  .المجتمع الدولي

قـدو.  من خالل االشتراكات المقدرة وزيادة التبرعـات       لمنظمةاألساسية ل موارد  الالدول األعضاء   تقدم  و
نشطة المنظمة عن تحسن في مواءمة المساهمات الطوعية معأسفر األسلوب المؤسسي للتمويل المستدام أل     

وقد تحولت عدة حكومات إلى االلتزامات المتعددة الـسنوات فكفلـت بـذلك. الميزانية البرمجية للمنظمة  
.وثمة ممارسة تشاورية رسمية لألطراف المهتمة تغطي أعمال المنظمـة ككـل           . إمكانية التنبؤ واالتساق  

نمائي السريعة التغير سيتم توسيع قاعدة المانحين ليتسنى الوفاء باحتياجـات أنـشطةوفي بيئة التعاون اإل   
وكذلك فإن األساليب المستهدفة فيما يخص المؤسسات، بما في ذلك ما يخص إقامـة التحالفـات. المنظمة
  . زيادة كبيرة في الدعم أسفرت عنالعالمية

الخاص من أجل تحـسين نتـائج حـصائل الـصحةويتنامى االعتراف بمزايا زيادة التعاون مع القطاع        
ويتزايد اشتراك المنظمة في شراكات تضم القطاعين العام والخاص وفي تحالفات عالمية تضم. العمومية

  .مجموعة متنوعة من األطراف المعنية

ولسوف يشدد عمل المنظمة فيما يتعلق بالتعاون مع القطاعين العام والخاص من أجل الصحة على التعاون
مع الشركات لتحسين فرص الحصول على السلع األساسية المتعلقة بالصحة، وتشجيع البحوث والتنميـة،
وتقويم ممارسات الشركات التي تؤثر سلباً على الصحة العمومية؛ وتقديم الدعم إلـى الـدول األعـضاء

 وتـستعرض اللجنـة.وقد أعدت مبادئ توجيهية لتوفر إطاراً للبرامج التقنية       . للتعاون مع القطاع الخاص   
  .المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص كل المقترحات لتقدم المشورة بشأنها إلى المدير العام

وتؤدي المنظمات غير الحكومية دوراً متنامياً في تشكيل وتنفيذ السياسات الصحية العالمية والوطنية على
باإلضافة إلـى الحفـاظ علـى نظـامو. ويظهر إسهامها في مختلف أشكال تعاونها مع المنظمة       . السواء

للعالقات الرسمية مع تلك المنظمات أن تتخذ المنظمة ترتيبات تعاونية أكثر اتساقاً وكفـاءة، وأن تحـسن
الحوار مع المجتمع المدني وتعمل بمزيد من الكفاءة مع المنظمات ومن خاللها في مجال الدعوة واالنتشار

  .على الصعيد القطري

 مع الشركاء على كامل نطاق المنظمة مسألتي اإلدارة االستراتيجية ألسلوب مؤسـسي،ويثير نمو التعاون  
فالقواعد والطرائق القائمة إلنشاء شراكات تحتـاج إلـى مزيـد مـن. وتزايد مخاطر تعارض المصالح   

  .التطوير، وخاصة من ناحية تصريف الشؤون واحترام والية المنظمة وتعزيز الصحة العمومية

 وسائل اإلعالم وتوفير المعلومات لعامة الناس أهمية في إذكاء الوعي بالقـضايا الـصحيةوللعالقات مع 
أن يعزز أثر الرسالة" تتحدث بصوت واحد  "ومن شأن ضمان أن المنظمة      . ورسم صورة إيجابية للمنظمة   

  .المشتركة على أساس القرائن ويحسن صورة المنظمة

لحكومية والقطاع الخاص ومن خالل المكاتب اإلقليمية التابعةوتبذل الجهود، بالتعاون مع المنظمات غير ا      
للمنظمة، من أجل تحسين دعم الصحة العمومية المجتمعية باالستفادة من مشروع أكاديمية الصحة ومـن

  .الدعوة وتوثيق أنشطة الشركاء الخارجيين على الصعيد القطري

  . ت اإلنمائية العامة، وزيادة الموارد المخصصة للصحةضمان إدراج األهداف الصحية في السياسا  المرمى المتوخى



  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة 

150 

التفاوض على إقامة شراكات من أجل الصحة، والحفاظ عليها والتوسع فيها على الصعيد العالمي؛ وتعزيز  أغراض المنظمة
تعاون المنظمة مع الهيئات الحكومية الدولية والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمـع المـدني والقطـاع

  .والمؤسسات؛ وتأمين قاعدة موارد للمنظمةالخاص 

  المؤشر
 والقطـاعفعالية التواصل مع الوكاالت الحكومية الدولية وغيرها من الوكاالت المتعـددة األطـراف              •

  الخاص والمجتمع المدني
  

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

  
 المجموعـات المـستهدفة الذي تعتمده جمعية الصحة؛ وتيسير تبادل المعلومات بين         العمل برنامجتعزيز  

الرئيسية في سوق المعلومات الصحية؛ وزيادة تعزيز جدول أعمال الـصحة فـي المحيطـين الـسياسي
واالقتصادي االجتماعي؛ وتحسين وعي الموظفين بالقضايا المتعلقة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما فـي

  . تعارض المصالح مسائلذلك
  
 

  النتائج المتوقعة على نطاق 
  نظمةالم

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

إدامة وتوسيع نطاق الشراكات من أجل  -١
الصحة على الصعيد العالمي؛ وتعزيز التعاون
مع الهيئات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع

  المدني والقطاع الخاص والمؤسسات

عدد المشاورات والجلسات اإلعالميـة  •  
شقيقة للمنظمـة، ومـعمع الوكاالت ال  

المنظمات األخرى واألطراف المهتمـة
  بقطاع الصحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
عدد مجاالت السياسات التي فيها تقارب  •

  مع األطراف المعنية األخرى
  

وكل ة سنوي اتاجتماع  
ــنتين واجتماعــات س
مخصصة مع برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي
واليونيسيف وصندوق
األمم المتحدة للسكان،

.لمفوضية األوروبية او
مـعو ،والبنك الدولي 

ــل ــن قبي ــات م هيئ
التحالف العالمي مـن
أجل اللقاحات والتمنيع
أو الصندوق العـالمي
لمكافحة األيدز والسل

  والمالريا
سياسات متوافقة بشأن
صحة األسرة وبـشأن

  التمنيع

اجتماعات دورية مع     
ــشقيقة  ــاالت ال الوك
للمنظمة والمنظمـات   

  لصحةذات العالقة با
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــتين  ــياغة سياس ص
جديدتين على األقـل    

  ثنائيةكل ل

فعال في إطـار منظومـةإقامة تعاون     -٢
األمم المتحدة بما فيها مؤسسات بريتون وودز
والمؤسسات اإلقليمية التـي تـؤثر فـي دور

   التنمية  مجالالصحة في

توافر آليات إلقامة حوارات وإجـراء  •  
الرسمية فيمشاورات تتعلق بالسياسات    

ــون وودز  ــسات بريت ــار ومؤس إط
  ومؤسسات األمم المتحدة

تنفيذ اآلليات؛ وعقـد        الموافقة على اآلليات  
اجتماع سنوي رسمي   

  كل مؤسسةمع 

مـــستوى تمويـــل    مستوى التبرعات  •    تأمين قاعدة موارد للمنظمة  -٣
ــة ــة البرمجي الميزاني

٢٠٠٥-٢٠٠٤  

ــل الكامــل     التموي
للميزانية البرمجيـة   

-٢٠٠٦لمقترحــة ا
٢٠٠٧  

إيجاد آليات فعالة لتنـسيق المـدخالت  -٤
والتغذية المرتدة بالمعلومات من المحافل الدولية
الهامة، بما فيهـا مـؤتمرات األمـم المتحـدة
الرئيسية ومؤتمرات القمة، واألهداف اإلنمائية

  .لأللفية

مدى مراعـاة األهـداف واألولويـات  •  
الختاميةالصحية للمنظمة في اإلعالنات     

وخطط العمل الصادرة عن المؤتمرات
العالمية واإلقليمية والوطنية وجـداول

  عمل التنمية
  

إدراج أعمال المنظمة  
في تقرير األمين العام
عن األهداف اإلنمائية
لأللفية، الذي يقدم إلى
الجمعية العامة لألمـم
ــام ــي ع ــدة ف المتح

٢٠٠٥  

ــداف    إدراج األهــ
الصحية التي اعتمدتها 

عية الصحة ضمن   جم
النتائج التي تتوصـل    
إليها اجتماعات رسم   
الــسياسات العالميــة 

  المناسبة
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  نظمةالم

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

تحسين القيمة المضافة للقطاع الخـاص  -٥
المشترك في برامج الصحة العمومية، باتبـاع

  .أساليب انتقائية تجاه الشركاء

التفاعل البناء مع كيانات القطاع الخاص  •  
  
  
  
  
لمنظمة على إقامة شراكات بناءةقدرة ا   •

  مع كيانات القطاعين العام والخاص
  
  
  
  
تقييم المدخالت االستشارية والتوصيات  •

بشأن العالقات مع القطاع الخاص بمـا
في ذلك معالجة تـضارب المـصالح؛
وتقديمها إلى لجنة التعاون مع القطـاع

  الخاص وإلى اإلدارة العليا
يـة فـيتعزيز المنظمات غير الحكوم     •

إقامتها عالقات رسمية مـع المنظمـة
توفر على أساسها المعلومات الالزمـة

  كمسائل العضوية والتمويل

تكييف مبادئ توجيهية  
بــشأن التفاعــل مــع
القطاع الخاص بهدف
  تطوير تلك التفاعالت

  
استعراض الـشراكات

تعـد الصحية التـي    
    طرفاً فيهاالمنظمة

  
  
  

ــديم  ــ١٥٠تق اً تقييم
الستشاريةللمدخالت ا 

والتوصيات، في كـل
  ثنائية

  
  ٪١٠أقل من 

تطبيق مبادئ توجيهية     
بشأن التفاعـل مـع     

على القطاع الخاص،   
ــستويات  ــع م  جمي

  المنظمة
االســـــتنتاجات 
والتوصيات المتعلقـة   
بالسياسات الخاصـة   
بدور المنظمـة فـي     
شراكات القطـاعين   

  العام والخاص
 تشمل  تسهيالتتوفير  

تطبيق تدابير لمعالجة   
ضارب المصالح مع   ت

  القطاع الخاص
  
٣٠٪  

تحسين الشفافية وزيادة فرص الحصول  -٦
على المعارف عن المنظمات غير الحكوميـة
ذات العالقــات الرســمية، والتفــاعالت مــع
المنظمات غير الحكوميـة وسـائر منظمـات

  .المجتمع المدني

اقتراح سياسة منقحـة للعالقـات مـع  •  
المنظمــات غيــر الحكوميــة وســائر

  الشركاء
  

ــي   ــرر اإلجرائ المق
لجمعية الصحية بشأن
ــدة ــسياسة الجدي ال
لعالقات المنظمة مـع
المنظمـــات غيـــر

  الحكومية

ــة     ــسياسة المنقح ال
لعالقات المنظمة مع   
ــر   ــات غي المنظم

  الحكومية

 أكاديميـة الـصحةبرنامجالتوسع في     -٧
  .لدول األعضاء في جميع األقاليمليشمل ا

التي أنشئت فيهـا الدول األعضاء    عدد  •  
  أكاديمية الصحة

صحةالإنشاء أكاديمية     
   بلداً ١٢في 

إنشاء أكاديمية الصحة     
 ٢٠ ما يصل إلـى   في

ــداً  ــع (بل ــي جمي ف
    )األقاليم

   )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد
الميزانية   

  العادية
المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٣٣ ٥٩٥  ١٥ ٨٧٥  ١٧ ٧٢٠  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يالمجموع ف

  ٣٢ ٨٢٦  ١٥ ٠٤٣  ١٧ ٧٨٣  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٦  ١ ٩٦٨  ١ ٣٩٦  ٥٧٢  المستوى القطري
  ٣٨  ١٢ ٦٢١  ٥ ٢٦٦  ٧ ٣٥٥  المستوى اإلقليمي
  ٥٦  ١٨ ٢٣٧  ٨ ٣٨١  ٩ ٨٥٦  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٤٦  ٥٤  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
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  التوجيه
  

القضايا والتحديات 
  المطروحة

  

ويمثل ذلك تحدياً لإلدارة العليا بالنـسبة لتنفيـذ". النتائج في البلدان  "سيظل أهم موضوع أمام المنظمة هو       
ـ            ة للمقـر الرئيـسياألنشطة بطريقة تعكس أولويات وشواغل الدول األعضاء وتستند إلى القوى التآزري

  .والمكاتب اإلقليمية والقطرية

ويتعين على المنظمة أن تواصل زيادة نسبة الموارد المخصصة على المستوى القطري مع الحفـاظ فـي
وبذلك تلزم إقامة توازن سليم بين توفير المنافع العامة. الوقت نفسه على القوامة على برنامج عملها التقني       

  .اءات على المستوى القطريالعالمية وبين دعم اإلجر

وسوف تتابع المنظمة، بجميع أجزائها تحقيق الحصائل الصحية التي يمكن قياسها، متابعة نشطة، والسيما
وبعد التحول إلى التخطيط والميزنة القائمين على النتائج، ستـشارك. فيما يتعلق باألهداف اإلنمائية لأللفية    

  .ئم على النتائج لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والمساءلةالمنظمة على نحو أشمل في التدقيق القا

ومع استمرار تزايد عدد وأنواع المنظمات المعنية بالصحة العمومية على الصعيد العالمي، يجب أن تقوم
المنظمة بدورها الريادي سياسياً وتقنياً والضروري لالستمرار في تقـديم الخـدمات الـصحية وتطـوير

  .ة الصحية وتنفيذ سياسات الصحة العموميةوتحسين البنى التحتي

وأخيراً، يجب أن توجد المنظمة ثقافة تنظيمية تحقق نتائج سليمة عن طريق التفكير االستراتيجي والعمـل
  .الفوري والفاعل، والعمل بروح الفريق، والتحلي بالمرونة وإقامة الشبكات واالبتكار

صعيد العالمي واإلسهام في تحقيق األهداف اإلنمائيـة لأللفيـة، وخاصـةالنهوض بالصحة العامة على ال      المرمى المتوخى
  .توجيه الجهود على المستوى القطري

توجيه أعمال المنظمة في اإلطار الشامل لدستور المنظمة بحيث يمكن تقديم أكبر إسـهام مـن المنظمـة  أغراض المنظمة
  .سب كبيرة في الحالة الصحيةبجميع أجزائها في أعمال الدول األعضاء في مجال تحقيق مكا

  رالمؤش
مدى تنفيذ جميع مجاالت العمل المبينة في الميزانية البرمجية على نحو ما ورد في تقييمات األداء في  •

  نهاية الثنائية والتقييمات البرمجية والمواضيعية

  اليب ــاألس
  االستراتيجية

نميـة وتنـسيق اإلجـراءات بـصورة تعاونيـةالتفاعل الوثيق والدائم مع الدول األعضاء والشركاء؛ وت       
ومؤسسية، بين المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والقطرية؛ واالجتهاد الواجب فـي القوامـة وتـصريف
الشؤون ومراقبة الموارد؛ وتنفيذ جميع هذه األساليب وفق دستور المنظمة وبهدف تحقيق النتـائج علـى

  .الصعيد القطري
  

  نطاقالنتائج المتوقعة على 
   المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

توجيه وإدارة المنظمـة بـصورة  -١
  .فعالة

  
مستوى اعتماد التقارير المقدمة إلـى  •

  األجهزة الرئاسية

    
اعتماد جميـع التقـارير
ــذ ــشأن تنفي ــة ب العادي

  القرارات والمقررات
  

    
ــارير  اعتمــاد جميــع التق

 القرارات  العادية بشأن تنفيذ  
  والمقررات

االتساق والتآزر بين أعمال مختلف  -٢
  .أجزاء المنظمة

  
درجة التعـاون والتنـسيق لتخطـيط  •

البرامج وتنفيذها على نطاق المنظمة؛
وعرض السياسات واالستراتيجيات في
اجتماعات اإلدارة العليا علـى نطـاق

  المنظمة

    
ــال ــل أعم ــسيق ك تن
التخطيط العـالمي بـين

ديرين في المقركبار الم 
ــب ــسي والمكات الرئي

  اإلقليمية والقطرية

    
تنسيق كل أعمال التخطيط    
العالمي بين كبار المديرين    
في المقر الرئيسي والمكاتب    

  اإلقليمية والقطرية
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  النتائج المتوقعة على نطاق 
  المنظمة

  األهداف المنشودة    البيانات المرجعية    المؤشرات  

لقـانوني للمنظمـةحماية الوضع ا    -٣
ومصالحها عن طريق المشورة والخدمات

  .القانونية المناسبة التوقيت والدقيقة

  
القدرة على االستجابة لطلبات المشورة  •

  والخدمات القانونية

    
ــع ــى جمي ــرد عل ال
االستفسارات القانونيـة

  وتوثيقها

    
الـــرد علـــى جميـــع 
ــة   ــسارات القانوني االستف

  وتوثيقها

ألعضاء والـشركاءتوعية الدول ا    -٤
العالميين بأعمال ودور المنظمة وإسهامها
في التطورات الهامة فـي مجـال البنـى
التحتية والخدمات والسياسات والحـصائل

  .المتعلقة بالصحة العمومية

  
الدقة في تمثيل أعمال المنظمـة فـي  •

وسائل اإلعـالم الرئيـسية الدوليـة
  واإلقليمية والقطرية

    
متعريف وسائل اإلعـال   
المعنيــة بدقــة بجميــع
ــة ذات ــرامج المنظم ب

  األولوية 

    
تعريف وسـائل اإلعـالم     
المعنية بدقة بجميع بـرامج     

  المنظمة ذات األولوية 

توفير اعتمادات الحفز واالستهالل  -٥
لبرامج االحتياجات الخاصة فـي إطـار
صــالحيات المــدير العــام والمــديرين

  .اإلقليميين

  
عتمـاداتالتخصيص االستراتيجي لال    •

اإلنمائية من المدير العام والمـديرين
اإلقليميين لألنشطة والمبادرات التـي

  تحقق تقدماً في تنفيذ مهام المنظمة 

    
تخصيص االعتمـادات
حسب توجيهات المـدير
ــديرين ــام والمـ العـ

  اإلقليميين

    
تخصيص االعتمادات حسب 
توجيهــات المــدير العــام 

  والمديرين اإلقليميين

  
  )آالف الدوالرات األمريكيةب (الموارد

 
الميزانية   

  العادية
المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٣٧ ٤٤١  ١٠ ٠٧٧  ٢٧ ٣٦٤  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٣٨ ٢٠٤  ١ ٤١٧  ٢٦ ٧٨٧  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ١  ٤٨٨  ٤٨٨  -  المستوى القطري
  ٣٠  ١١ ٤٨٤  ١ ٨٠٥  ٩ ٦٧٩  المستوى اإلقليمي
  ٦٩  ٢٦ ٢٣٢  ٩ ١٢٤  ١٧ ١٠٨  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٣٠  ٧٠  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل
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  مسائل أخرى 
  غطية المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف   ت
  

  الغرض
  

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ماد للمدة   عندما اعتمدت جمعية الصحة العالمية الرابعة والخمسون قرار فتح أبواب االعت          
أيضاً إنشاء آلية جديدة لتغطية المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف بـدالً مـن المرفـق               فإنها اعتمدت   

 مـن   ٤- ٤ وتطابق هذه اآللية الجديدة أحكام المـادة         ١.السابق لتغطية مخاطر تقلبات سعر الصرف     
إمكانية المحافظة على مستوى    والغرض من المرفق هو إتاحة      ... الالئحة المالية التي تنص على أن       

الميزانية كيما يتم تنفيذ األنشطة المبينة في الميزانية والتي تعتمدها جمعية الصحة بصرف النظر عن               
العمالت مقابل الدوالر األمريكي بأسعار الـصرف الرسـمية           األثر المترتب على أي تقلب في قيمة      

 فيما يتعلق   ٢٠٠٧- ٢٠٠٦باع إجراء مماثل للمدة     ات المقترح  ومن....   .المعمول به في األمم المتحدة    
  .بالميزانية العادية وهذا الجزء من الموارد األخرى الذي يمثله الحساب الخاص لتكاليف الخدمات

 
  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد

 
الميزانية   

  العادية
المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٢٠ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ع فيالمجمو
  ٢٠ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  صفر  -  -  -  المستوى القطري
  صفر  -  -  -  المستوى اإلقليمي
  ١٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٢٥  ٧٥  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل

 
  

  صندوق العقارات

  
  لغرضا
  

صندوق العقارات إلتاحـة التمويـل الـالزم         ٢أنشأت جمعية الصحة العالمية الثالثة والعشرون     
لتغطية تكاليف شراء األراضي والمباني، وإجراء إصالحات وتعديالت كبرى على مباني تضم            

وطبقـاً لالئحـة    . مقر المنظمة وصيانتها، وإصالح وتعديل مساكن معينة مخصصة للموظفين        
منقحة ومن أجل زيادة الشفافية فيما يخص تكاليف عمليات صندوق العقـارات التـابع              المالية ال 

للمنظمة، تغطي الميزانية العادية اآلن تمويل صندوق العقارات الذي كان يتـأتى تمويلـه فـي                
  ).الدخل الطارئ سابقاً(السابق مباشرة من اإليرادات المتنوعة 

 
 
 
 
 
 

                                                      
 .، الجزء ألف٢٠- ٥٤ع ص جالقرار    ١
 .١٤- ٢٣ع ص جالقرار    ٢
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  )ةبآالف الدوالرات األمريكي (الموارد
 

الميزانية   
  العادية

المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٦ ٠٠٠  -  ٦ ٠٠٠  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ١٣ ٥٧٠  ٦ ٠٦١  ٧ ٥٠٩  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  ٥  ٦٢٠  ٦٢٠  -  المستوى القطري
  ٥١  ٦ ٩٥٠  ٥ ٤٤١  ١ ٥٠٩  المستوى اإلقليمي

  ٤٤  ٦ ٠٠٠  -  ٦ ٠٠٠   الرئيسيمستوى المقر
  مستوى التخصيص

      ٤٥  ٥٥  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل

  
  

  صندوق تكنولوجيا المعلومات

  
  الغرض

  
المعلومات، على نحو يتسق مع المادة   تكنولوجيا  صندوق  العامة ، أنشأت المديرة٢٠٠١في عام 

. لق بنظـام إدارة عـالمي     تغطية احتياجات المنظمة فيما يتع      أجل   من الالئحة المالية، من    ٣-٩
 من الالئحة المالية هناك مبلغ يجسد المساهمات المتوقعة من الميزانية           ٢-٣وطبقاً ألحكام المادة    

العادية يقترح إدراجه في صندوق تكنولوجيا المعلومات ويرد في الميزانية البرمجية المقترحـة             
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦للمدة 

  
  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد

 
الميزانية   

  العادية
المساهمات 
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٣٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٢٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  صفر  -  -  -  المستوى القطري
  صفر  -  -  -  المستوى اإلقليمي
  ١٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٦٠  ٤٠  النسبة المئوية حسب مصدر التمويل

  
  

  صندوق األمن

  
  الغرض

  
 من الالئحة المالية أنشأت المديرة العامة صندوق األمن لكي يمول في            ٣-٩طبقاً ألحكام المادة    

ألمنية  الحصة التي تتحملها منظمة الصحة العالمية من تكاليف الترتيبات ا          ٢٠٠٣-٢٠٠٢المدة  
ووفقاً لمفهوم الميزانية اإلجمالية، كما هو متـوخى        . لمنظومة األمم المتحدة في المواقع الميدانية     

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ من الالئحة المالية، ُأدرج هذا البند في الميزانية البرمجية للمدة ٢-٣في المادة 
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (الموارد
 

الميزانية   
  العادية

مات المساه
  الطوعية

  مجمل 
  التمويل

النسبة المئوية 
حسب المستوى

  ٩ ٠٠٠  ٦ ٠٠٠  ٣ ٠٠٠  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المجموع في
  ٢٣ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٣ ٠٠٠  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المجموع في

  

  صفر  -  -  -  المستوى القطري
  صفر  -  -  -  المستوى اإلقليمي
  ١٠٠  ٢٣ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٣ ٠٠٠  مستوى المقر الرئيسي

  مستوى التخصيص

      ٨٧  ١٣  نسبة المئوية حسب مصدر التمويلال

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




