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  برنامج العمل العام الحادي عشر
  ٢٠١٥-٢٠٠٦للحقبة 

  
  الرصد

  
  
رنامجاً عالمياً للعمل الـصحي للـدول        ب ٢٠١٥-٢٠٠٦يوفّر برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة          -١

كما أنه يحلل مواطن قوة المنظمة فيما يتعلق ببرنامج العمـل        . األعضاء في المنظمة وألمانتها ولألسرة الدولية     
وتجري اآلن تطـوير تلـك      . هذا، ووظائفها األساسية والتحديات الكبرى التي تواجهها وأولوياتها في المستقبل         

-٢٠٠٨غايات استراتيجية تتوخها المنظمة في الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل          األولويات التي ستظهر ك   
٢٠١٣.  

  
وقد طلبت لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي، لدى استعراضها لمسودة برنامج       -٢

مانـة أن تحـدد بـشكل       إلى األ ) ٢٠٠٦فبراير  /  شباط ٢٤(العمل العام الحادي عشر في اجتماعها االستثنائي        
أوضح الكيفية التي سيتم بها رصد برنامج العمل العام على نحو شفاف وتشاركي بإسهام طائفة واسـعة مـن                   

  .رد أدناه الخطوط الكبرى لعملية رصد محتملة في هذا الصددتوطبقاً لذلك، . الشركاء
  

  لماذا يتعين رصد برنامج العمل العام الحادي عشر؟
  
  :سباب الرئيسية التي تقتضي رصد برنامج العمل العام الحادي عشرترد أدناه األ  -٣
  

الفهم األفضل للمدى الذي يساعد فيه برنامج العمل العام الحادي عشر على التأثير تأثيراً مناسـباً                  •
في عمل الدول األعضاء في المنظمة وعمل أمانتها من خالل الخطة االسـتراتيجية المتوسـطة               

  من خالل اآلليات األخرىاألجل، وعمل الشركاء 
  

تقييم ما إذا كان برنامج العمل العام الحادي عشر يعكس ويستجيب لألولويات الصحية العالميـة                 •
  الناشئة

  
  .تحديد ما إذا كان بحاجة إلى مراجعة في المستقبل في ضوء النقطتين المذكورتين أعاله  •

  
  مبادئ عملية الرصد

  
  :ق على عملية رصد برنامج العمل العام الحادي عشرفيما يلي بعض المبادئ التي تنطب  -٤
  

ينبغي أن تكون عملية الرصد شاملة وأن تكون مكملة للخطة االستراتيجية المتوسطة األجل وأن                •
  تتضمن عمليات تبليغ واقعية
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ينبغي أن يتم التركيز، بشكل أساسي، على السياسات واالستجابات الدوليـة، وعلـى سياسـات                 •
  اباتها، والتركيز على مدى استمرار مالءمتهاالمنظمة واستج

  
ينبغي أن يشارك الدول األعضاء في المنظمة، واألمانة وسائر المؤسسات والخبراء في عمليـة                •

  الرصد بغية ضمان المزيد من الشفافية والمصداقية
  
للجوء إلـى   ينبغي أن تؤدي عملية الرصد إلى إضافة القيمة واالتساق إلى النُظم القائمة وذلك بـا                •

العمليات التي ال تخلو من المنطق بالنسبة إلى البلدان ومنظمات المجتمـع المـدني والمـانحين                
  .والشراكات الصحية العالمية، وللعاملين في األمانة

  
  إطار الرصد

  
  .يرد أدناه بيان ألسلوب مقترح ذي شقين  -٥
  
 من بين األولويات التـي      .ج العمل العام الحادي عشر    برنامج العمل الصحي العالمي الوارد في برنام        -٦

حددت في برنامج العمل الصحي العالمي هناك أولوية واحدة، على األقل، ستخضع للتمحيص علـى الـصعيد                 
وسيتم . الدولي كل عام وذلك من أجل تقييم العقبات الراهنة التي تصادف ومدى مالءمة االستجابة لتلك العقبات           

التي تجرى للعقبات الراهنة وخيارات السياسة العامة الرامية إلى تذليلها، بالنسبة إلى الـدول              توحيد التحليالت   
األعضاء والمنظمات الدولية، وذلك باستخدام االستعراضات والتقييمات المتاحة المستقاة من شبكات المنظمـة             

 وهذه التوليفـة مـن التحلـيالت        .العالمية منها واإلقليمية والقطرية، ومن شركائها ومنظمات المجتمع المدني        
ستكون من ضمن المواد التي سيتناولها محفل سنوي رفيع المستوى وتشارك فيه الـدول األعـضاء وسـائر                  
أصحاب المصلحة وسيشمل عقد دورة مفتوحة ودورة استثنائية من أجل التقدم بتوصيات حـول االسـتجابات                

الحوار السياسي في إعداد مطبوعات أساسـية مثـل         وسيجري استخدام حصيلة التحليل و    . المؤسسية المالئمة 
  .التقرير الخاص بالصحة في العالم

  
وسيتواصل، أثناء هذه االستعراضات المواضيعية، تقييم مدى مالءمة برنامج العمل الصحي العـالمي               -٧

  .وتحديد ما إذا كان ينبغي تعديله أو ال
  
 األساسية، على النحو المبين في برنـامج         سيجرى رصد وظائف المنظمة    .وظائف المنظمة األساسية    -٨

، وذلك مع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة الخارجيين بغيـة         )انظر اإلطار أدناه  (العمل العام الحادي عشر     
ضمان أن يظل عمل األمانة مع الدول األعضاء، ومع سائر مؤسسات منظومة األمـم المتحـدة ذات عالقـة                   

  . عمل المنظمة واألثر الذي يحققهبالموضوع، ولتوفير آلية لضمان جودة
  
وسيقدم المدير العام تقريراً إلى المجلس التنفيذي حول آليات الرصد الجديدة التـي تـشمل وظـائف                   -٩

والمقصود هو التأسيس،   . ويمكن تجميع آليات الرصد لتشمل أكثر من وظيفة أساسية واحدة         . المنظمة األساسية 
  .مثل اللجنة االستشارية للبحوث الصحيةكلما أمكن ذلك، على اآلليات القائمة 
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  وظائف المنظمة األساسية
  

توفير القيادة بشأن المسائل ذات األهمية الحاسمة بالنسبة إلى الصحة والدخول في شـراكات                •
  حيثما تكون هناك حاجة إلى عمل مشترك

  بلورة برنامج العمل البحثي وحفز توليد المعارف القيمة وترجمتها وبثها  •

  تحديد المقاييس والمعايير وتعزيز ورصد تطبيقها  •

  بيان خيارات السياسة العامة األخالقية والمسندة بالبينات  •

  تقديم الدعم التقني وحفز التغيير وبناء القدرات المؤسسية المستدامة  •

  .رصد األوضاع الصحية وتقييم االتجاهات الصحية  •
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