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  :٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية 
  تقييم األداء

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
 تقييم أداء   :تحقيق غرضين أساسيين هما    تقييم األداء : ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية    وثيقة   تتوخى  -١

 المنظمة، وهي األهداف التي تتحمل األمانة مـسؤولية         صعيداألمانة فيما يتصل بتحقيق النتائج المتوقعة على        
كاملة بشأنها؛ وتحديد أهم اإلنجازات التي حققتها الدول األعضاء واألمانة فيما يتصل بأغراض منظمة الصحة               

  .العالمية

يم األداء عنصراً قائماً بذاته في إطار اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج لمنظمـة الـصحة                 تقي ويشكل  -٢
 عمليات الرصد والتقييم التي يتم تنفيذها خالل الثنائية، والتي تـشتمل علـى              ضمنوهو يندرج أيضاً    . العالمية

تحقيـق النتـائج    ب يتعلقما  إجراء رصد دوري لخطط العمل، واستعراض في منتصف الفترة للتقدم المحرز في           
 إلـى   ١وقد أشارت لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي في اجتماعها الـسابع            . المتوقعة

  .أهمية إجراء عمليات الرصد والتقييم في مواعيدها المحددة

جـاح، والـصعوبات،    عوامل الن : وباإلضافة إلى تحديد اإلنجازات الرئيسية، يحلل تقييم األداء ما يلي           -٣
والدروس المستفادة واإلجراءات الالزمة لتحسين األداء، والتنفيذ المالي للميزانية البرمجية لكـل مجـال مـن                

  .مجاالت العمل

عملية للتقييم الـذاتي بالدرجـة      ، في هذا الصدد، هو      ٢٠٠٧-٢٠٠٦الثنائية  وإن ما حدث بالنسبة إلى        -٤
) في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية والميدانية(كل مكتب على حدة   األولى، حيث بدأت بتقييم ذاتي أجراه       

 وتحديث وتتّبعتحقيق النتائج المتوقعة الخاصة به، أعقبه استعراض إليتاء النواتج والخدمات، ب فيما يتعلقألدائه 
  .وغ تلك النتائجلقيم المؤشرات فيما يتصل بكل نتيجة من النتائج المتوقعة مع سرد للمعلومات المتصلة ببل

المتأتية من عمليات تقيـيم      دمج القيم الخاصة بالمؤشرات والتعليقات       ، على المستوى اإلقليمي   ،وقد تم   -٥
 في تقارير تتناول إسهامات األقاليم في تحقيق النتائج المتوقعـة           والتوليف فيما بينها   على صعيد المكاتب     األداء
  . المنظمةصعيدعلى 

  

                                                           
  .١٢٢/٣م تنظر الوثيقة ا    ١
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  ٢٠٠٧-٢٠٠٦زانية البرمجية عملية تقييم أداء المي
  

  

  
 المنظمة مـن    مستوياتدمج نتائج تقييمات األداء التي أجرتها شتى        الرئيسي  ثم تم بعد ذلك في المقر         -٦

  .، وذلك لكل من مجاالت عمل المنظمةصعيد المنظمةأجل إعداد تقارير التقييم على 

مان الجودة، المؤلفة من خبيرين خارجيين وأحد        نتائج التقييم ودقتها، تولت لجنة ض      موثوقيةلتحسين  و  -٧
 المنظمة، والتي يبلغ    على صعيد كبار موظفي المنظمة، استعراض التقارير بشأن كل مجال من مجاالت العمل            

وتـم توجيـه اهتمـام خـاص        .  مجاالً، مع تحديد جوانب التناقض واإلهمال واألخطاء الحقيقيـة         ٣٦عددها  
. تحقيق القيم المذكورة في التقارير بالمقارنة مع األهداف المحددة لكل مؤشـر            الدالة على    البيناتالستعراض  

  . على ضوء توصيات لجنة ضمان الجودةروجعت التقاريروبعد ذلك االستعراض 

  من المكاتبتقييم األداء على مستوى المكاتب فيما يتصل بتحقيق النتائج المتوقعة 
 )المكاتب القطرية واإلقليمية ومكاتب المقر الرئيسي(

  تقييم األداء اإلقليمي فيما يتصل باإلسهام في تحقيق
 النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

  تقييم األداء على صعيد المنظمة فيما يتصل بتحقيق
  المتوقعة على صعيد المنظمةالنتائج

 إعداد تقارير التقييم المبدئية لكل مجال من مجاالت العمل

 استعراض لجنة ضمان الجودة

 تقرير تقييم األداء: ٢٠٠٧- ٢٠٠٦استكمال الميزانية البرمجية 
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مع ذلك فهو ال يخلـو مـن        و ، التي تجريها المنظمة وأشملها    عمليات التقييم  تقييم األداء من أدق      ويعد  -٨
ومن شأن تنفيذ نظام اإلدارة العالمي أن ييسر إلى حـد بعيـد             . حسينه في المستقبل   ت النواقص وسيتعين بعض  

  ".الوقت الفعلي" ما يتيحه من شفافية وبيانات بفضلإدخال تلك التحسينات 

 المستهدفة المحددة لكل مؤشر من      على القيم  عملية تحليل اإلنجازات     تم التركيز بشكل خاص، في    وقد    -٩
 جوانـب   كل المؤشرات ال تتيح قياس      ولما كانت . ٢٠٠٧-٢٠٠٦لميزانية البرمجية   المؤشرات الموضحة في ا   

النتائج المتوقعة، فإن االقتصار على قياس القيم الخاصة بالمؤشرات لغرض تحديد مدى تحقيق نتيجة متوقعـة                
لسياق  مواطن الضعف األخرى في هذا ا      ومن.  النقص المنهجية  جانباً من جوانب   المنظمة يعتبر    على صعيد  ما

 جـودة   وقلةعدم تحديد البيانات المرجعية تحديداً دقيقاً أو عدم توافرها فيما يتصل ببعض المؤشرات،              : ما يلي 
، والطموح المفرط فيما يخص بعض النتـائج المتوقعـة           على ما يرام    قياسها يحول دون بعض المؤشرات مما    

وسيجري . داريين للمؤشرات تتبعاً كافياً   اإلالمسؤولين  واألهداف المتصلة ببعض المؤشرات، وعدم تتبع بعض        
  .في المستقبل تحسين تحديد المؤشرات وإمكانية قياسها

اإلداريين، سيجري استخدام نتائج تقييم     المسؤولين  وباإلضافة إلى إتاحة المعلومات لألجهزة الرئاسية و        -١٠
-٢٠٠٨جة خطط التنفيذ للثنائية     ، وفي إعادة برم   ٢٠١١-٢٠١٠األداء في إعداد الميزانية البرمجية المقترحة       

  . واتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وإعادة توزيع الموارد البشرية والمالية٢٠٠٩

وتعتبر األمانة تقرير تقييم األداء عنصراً أساسياً من عناصر إطارها اإلداري القـائم علـى تحقيـق                   -١١
  .والمساءلةالنتائج، وتعبيراً ملموساً عن التزامها بمبادئ الشفافية 

وستتولى اللجان اإلقليميـة    . تقييم األداء : ٢٠٠٧-٢٠٠٦لنتائج الميزانية البرمجية    أدناه ملخص   ويرد    -١٢
النظر في التقرير الكامل في وقت الحق من هذه السنة، كما سينظر فيه المجلس التنفيذي في دورتـه الرابعـة                    

ك وفقاً للجدول الذي أوصـت بـه لجنـة البرنـامج            ، وذل ٢٠٠٩يناير  / والعشرين بعد المائة في كانون الثاني     
  ٢٠٠٧.١يناير / والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي في كانون الثاني

  اإلنجازات والتحديات: أغراض المنظمة

يلخص هذا القسم أهم اإلنجازات المسجلة والصعوبات التي اعترضت الجهود الرامية لتلبية األغراض               -١٣
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦لميزانية البرمجية المحددة في ا

  المعديةاألمراض 

 في مفاقمـة   األمراض المعدية والسارية، السيما األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا،           استمرت  -١٤
وبينما ظهرت بارقة أمـل نتيجـة    . المراضة والوفيات، واإلضرار بأسباب الرزق وإعاقة التنمية خالل الثنائية        

 مع توسع الكـشف     الدوتس التي تتبعها المنظمة،   ابة بالسل وتوسع نطاق تنفيذ استراتيجية       لتراجع معدالت اإلص  
عن الحاالت المرضية ومواصلة تسجيل معدالت مرتفعة للنجاح في هذا المجال، فإن ذلك التفاؤل ما لبـث أن                  

. المقاومة لألدويةتراجع مع تفشي نمط من هذا المرض مقاوم لألدوية المتعددة ومع ظهور نمط جديد منه شديد 
إلى بلوغ هدف   المستبعد أن تؤدي      معدالت انتشار السل على الصعيد العالمي، ولكن بوتيرة من         توقد انخفض 

                                                           
  .١٢٠/٣م تالوثيقة     ١



  A61/19  ٦١/١٩ج

4 

وتشير النتائج األولية إلى تراجع معدالت حدوث حاالت        . ٢٠١٥حلول عام   ب النصف   بنسبةالحد من اإلصابات    
 في جميع األقاليم، وإلى تزايد نسبة األسر التي تمتلـك           المالريا  الحادة والمالريا غير المصحوبة بمضاعفات      

وفي . ناموسية واحدة على األقل معالجة بمبيدات الحشرات، وذلك على صعيد العالم ككل، والسيما في أفريقيا              
ـ  اآلرتيميـسينين  بلداً جملة من العالجات التي تشمل        ٧٤اعتمد  ،  ٢٠٠٧  عام نهاية سياسة وطنيـة لمعالجـة     ك

 من ٪٨٢ع ذلك، فإن المالريا مازالت تتسبب في وفاة مليون شخص على األقل كّل عام، من بينهم مو. المالريا
 لتقدير معدالت حدوث األيدز والعدوى بفيروسه       موثوقيةوتشير منهجية أشد    . األطفال دون الخامسة من العمر    

تدابير الوقائية وللتقدم المحرز     إلى اتخاذ ال    إلى حد ما،   ، ويعود السبب في ذلك     قد بلغت ذروتها    الجائحة أنإلى  
وفي نهاية الثنائية بلغ مجموع البلدان      . في استخدام وتوسيع نطاق استخدام العالج المضاد للفيروسات القهقرية        
  .  بلدا١٤٠ًالتي وضعت برامج شاملة للوقاية من العدوى بفيروس األيدز ورعايتها 

ت في إطار المبادرة العالميـة الستئـصال شـلل          ، وبفضل الجهود التي بذل    ٢٠٠٧حلول نهاية عام    وب  -١٥
، كما انقطعت سراية    ٢٠٠٦ عام   بالمقارنة مع  ٪٨٤ بنسبةاألطفال، انخفض عدد حاالت اإلصابة بهذا المرض        

 يتوطنهـا فيروس شلل األطفال في مصر والنيجر بينما توسع نطاق تراجعها في البلدان األربعة األخرى التي                
 العمومية، حيث تجاوز نطـاق       ضد الحصبة يعود بفوائد جمة من حيث الصحة        التطعيمومازال  . هذا المرض 

 وهي اإلقليم الذي يحمـل      -تقليص عدد الوفيات الناجمة عن الحصبة األهداف المحددة أصالً، واحتلت أفريقيا            
 لم تتجـاوز معـدالت التغطيـة        وفي حين . في هذا الصدد   موقع الصدارة    -العبء األكبر الناجم عن الحصبة      

، فإن )٪٧٩حيث بلغت  (٪٢ نسبة   المضاد للخناق والكزاز والشاهوق   لعالمية بثالث جرعات من اللقاح الثالثي       ا
وبلغت نـسبة   . ٪٧٢ لتبلغ تلك التغطية نسبة      ٪٧ ارتفع بنسبة     التابع للمنظمة  معدل التغطية في اإلقليم األفريقي    

  . أخرىاً دولة عضو١٢ في ٪٩٠ التغطية التمنيعية بهذا اللقاح أكثر من

من جائحة أنفلونزا الطيور، مع عدم تمكن أي        حدوث  خطر  ،  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ خالل الثنائية    ،وتواصل  -١٦
 فاشيات واسعة لدى أسراب الطيور المخصصة للتجارة أو في أحواش الـدواجن مـن               البلدان التي سجلت فيها   

.  المصابين بالعـدوى   آلدميينا عن استمرار ارتفاع معدالت وفيات       الً، فض أراضيهاالقضاء على الفيروس في     
حيز التنفيذ، ومـن أهـدافها وقـف        ) ٢٠٠٥( دخلت اللوائح الصحية الدولية      ٢٠٠٧يونيو  /  حزيران ١٥وفي  

 بشأن أنفلـونزا الطيـور، قـام        وللتصدي للمخاوف . األحداث في مكان المنشأ قبل أن تتحول إلى خطر دولي         
كما تزايد  .  الوطنية لمكافحة األمراض الحيوانية المنشأ      بلدان بتحديث خططها االستراتيجية    ١٠٥يقل عن    ال ما

عدد البلدان التي أصبحت قادرة على تقديم إسهام هام في إجراء البحوث الدولية في مجال األمراض الـسارية،    
كما ازدادت  القدرات على إجراء البحوث المختبرية والسريرية والبحوث في مجال العلوم االجتماعية، تزايدمع 

  . في مجال التدريب عدد من المؤسسات الرئيسية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينيةقدرات

 بلداً برامج وطنية عاملة تستهدف واحداً أو أكثر من أمراض المنـاطق             ٩٠وقد وضع ما ال يقل عن         -١٧
حة العالمية بشأن    بلداً تقدماً في بلوغ المرامي التي اعتمدتها جمعية الص         ٧٥وحقق أكثر من    . المدارية المتوطنة 

وساعد تطبيق حمالت مكثفة الستئصال داء التنينـات        . التخلص منها  عدد من األمراض المختلفة أو       استئصال
 ١٠ ٠٠٠ أقل من  إلى   ٢٠٠٦ حالة في عام     ٢٥ ٢٠٠على انخفاض عدد حاالت هذا المرض من ما يزيد على           

  .٢٠٠٧حالة في نهاية عام 

  األمراض غير السارية

 عبء األمراض المزمنة غير السارية، إذ تعد هذه األمراض مـسؤولة            فداحةع األقاليم من    تعاني جمي   -١٨
 من عدد الوفيات اإلجمالي في البلـدان        ٪٨٠ من عدد الوفيات اإلجمالي على الصعيد العالمي، وعن          ٪٦٠عن  

ـ           . المنخفضة والمتوسطة الدخل   ى وضـعف   وتم ألول مرة تسجيل انخفاض في العبء العالمي الناجم عن العم
ويتزايد اآلن عدد البلدان المستفيدة من      . البصر، كما تحقق تقدم في مجال توثيق بيانات الصمم وضعف السمع          
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الدعم التقني الذي تقدمه المنظمة ألنشطة وضع السياسات والخطط والبرامج الوطنية الرامية لتوقي ومكافحـة               
 سياسات أو برامج وقائيـة      هي بصدد صياغة  لتي  اوبلغ عدد البلدان التي صاغت، أو       . األمراض غير السارية  

 بلداً سياسات بشأن العجز أو نفذ خططاً لغرض ٤٩لمكافحة العنف واإلصابات، تسعة وثمانين بلداً، بينما وضع 
وشهدت الثنائية تزايداً مطرداً في عدد الـسياسات المتـصلة بتعزيـز            . تعزيز خدمات التأهيل في هذا المجال     

قطري؛ وتضمن العديد من تلك السياسات مجاالت ذات أولوية وخططاً تتعلق بأنـشطة             الصحة على الصعيد ال   
الصحة العمومية مثل الشيخوخة، والشباب، وتحديد نُهج تعزيز الصحة، وصحة الفم، واألمراض غير السارية،              

 خطـوات   بلدان متوسطة أو منخفـضة الـدخل،      منهاواتخذ عدد متزايد أيضاً من البلدان،       . وعوامل االختطار 
 لتعزيز سياسات وخدمات رعاية المصابين باضطرابات نفسية أو عصبية أو اضطرابات تتصل بتعاطي المواد             

  . المسببة لإلدمان

وخمسون أو أكثر من الدول األعضاء أطرافـاً فـي اتفاقيـة    وواحد  مائة  توفي نهاية الثنائية، أصبح     -١٩
، مما وضع هذه االتفاقية في رأس قائمة المعاهدات التـي           منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ      

وهناك اآلن ستة عشر . شهدها تاريخ الصحة العمومية من حيث سرعة التصديق عليها واتساع الدعم المقدم لها      
 والمدارس  كالمستشفيات(بلداً من البلدان التي ينفذ فيها حظر شامل تقريباً للتدخين في ثمانية أماكن على األقل                

).  والمطاعم والحانات وغيرها من األماكن العامة المغلقة   لجامعات والمكاتب الحكومية وأماكن العمل الداخلية     وا
لتدخين في مرافق الرعاية الصحية والمرافق التعليمية، وفي ثـالث          على ا  بلداً آخر حظراً تاماً      ٣٥كما فرض   

 ٪٥٠ضة على أسعار عبوات السجائر بين       وتراوحت نسبة الرسوم الضريبية المفرو    . بيئات أخرى على األقل   
ويلتزم عشرون بلداً بالمعايير التي     .  في أربعة بلدان أخرى    ٪٧٥  تلك النسبة   بلداً، بينما تجاوزت   ٥٥ في   ٪٧٥و

 بلداً بمعايير االتفاقية المتصلة بوضع التحـذيرات        ٤١ وفىحددتها االتفاقية اإلطارية بشأن حظر الدعاية، بينما        
  .لسجائرالصحية على علب ا

 بلداً على   ٥٩ سياسات وبرامج لمكافحة سوء التغذية، وحقق        من البلدان  ١٠١وفي مجال التغذية، ينفذ       -٢٠
وفيما يتـصل بجهـود دعـم       . المرامي اإلنمائية لأللفية  بين   بالتغذية من    المتعلق ىاألقل تقدماً في بلوغ المرم    

شأن األمراض المنقولة باألغذية من خالل مشاركتها        من الدول األعضاء بيانات ب     ٪٧٨السالمة الغذائية، تقاسم    
الشبكة  من الدول األعضاء في      ٪٨٥، بينما شاركت    الالسلمونيفي شبكة منظمة الصحة العالمية لترصد بكتريا        

 بلـداً ومنظمـة     ٥٠، شارك ما يزيد على      ٢٠٠٧سبتمبر  /  وفي أيلول  .للمسؤولين عن السالمة الغذائية   الدولية  
نـوفمبر  /  تشرين الثـاني   ٢٧ و   ٢٦بيجين،  (الدولي الرفيع المستوى بشأن السالمة الغذائية       دولية في المحفل    

واعتمدوا إعالن الصين بشأن السالمة الغذائية الذي حثّ البلدان على وضع برامج شـاملة لتحـسين                ) ٢٠٠٧
  .حماية المستهلكين

  النظم الصحية

د الشراكات والمبادرات وآليـات التمويـل      زيادة ملحوظة في عد    ٢٠٠٧-٢٠٠٦ خالل الثنائية    سجلت  -٢١
 اإلنمائية  حظيت الصحة بالمزيد من األولوية في برامج العمل       ووكاالت التنفيذ المكرسة للصحة العمومية؛ كما       

وفي نهاية الثنائية، بلغ عدد البلدان التي اعتمدت أساليب جديدة إلدارة المسائل المتـصلة بـالنظم                . والسياسية
 تـضافر وساعد  .  تنظيمية لتعزيز إيتاء الخدمات الصحية     نُهجاً بلداً استراتيجيات أو     ٥١ونفذ   بلداً،   ٧٢الصحية  

توفير موارد بشرية   ضمان  الجهود المبذولة في هذا المجال على النجاح في توعية عدد أكبر من البلدان بأهمية               
 الصحية،يمية للموارد البشرية     وضع خطط إقل   بشأن؛ واعتمدت كل األقاليم تقريباً قرارات       يلقطاع الصح لكافية  

 أو بوضـع خطـط وسياسـات        هذا الصدد،  خططها وسياساتها الوطنية في      بمراجعةبينما قامت معظم البلدان     
شـرق  اإلقليم األفريقي وإقلـيم   وتم إنشاء مراصد إقليمية للموارد البشرية العاملة في مجال الصحة في            . جديدة

  .ائمة في إقليم األمريكتينالمتوسط، بينما تواصل اتساع الشبكة الق
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 بلداً من البلدان التي نفذت سياسات دوائية وطنية         ١٣٢وبحلول نهاية الثنائية، كان هناك ما ال يقل عن            -٢٢
 عناصر برنامج األدوية    كلجديدة أو حدثت السياسات التي كانت تتبعها في السنوات العشر السابقة، بما يجمع              

 األقل من جميع األقاليم الخمسة أطراً تنفيذية أساسـية إلدراج التكنولوجيـات      بلداً على  ٨٨واستخدم  . األساسية
  .الصحية األساسية في نظمها الصحية، وذلك كجزء من سياساتها الوطنية المعنية بإدارة التكنولوجيات الصحية

على األقـل،    اً بلد ٥٠إنتاج المعلومات الالزمة لوضع السياسات دعماً ملموساً في         على  قدرة  الوتلقت    -٢٣
مـدى   والمعلومات بشأن اإلنفاق الصحي،وشمل ذلك الدعم تعزيز القدرة على إنتاج المعلومات المتصلة بتدفق         

 عـدد كبيـر مـن       بادر و .من الجيب  والوقوع فريسة للفقر نتيجة لتسديد المصروفات الصحية         اإلنفاق الكارثي 
لتخلص من مواطن الضعف التي تعاني منهـا تلـك           وبدأت في ا   إلى تقييم نظم المعلومات الصحية فيها     البلدان  
 بشكل أكبـر   عدد من البلدان     استفادالتدخالت الصحية، كما    بتغطية  الوتم تحسين البيانات المتاحة بشأن      . النظم

التقارير عن التقدم على إعداد مع ذلك، فإن القدرات الوطنية و. من البيانات الشاملة في تقييم أداء النظم الصحية
يشير إلـى    ، وليس هناك ما    مازالت غير كافية    من المرامي اإلنمائية لأللفية    ٥ و ٤ي بلوغ المرميين    المحرز ف 

وفي مجال المساواة بين الجنسين والمرأة والصحة، لوحظت زيادة         . البحوث الصحية انخفاض العجز في تمويل     
دراج االعتبارات الجنسانية في    في نسبة الدول األعضاء المستفيدة من أدوات منظمة الصحة العالمية الخاصة بإ           

  .عملية إعداد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الصحية

   والطفلاألمصحة 

 مرة واحدة على الحاذقينخالل الثنائية، قُدرت نسبة النساء الالتي استفدن من خدمات أخصائيي التوليد   -٢٤
تمت على أيدي أخـصائيين      التي   الوالدةوسجلت أيضاً زيادة هامة في حاالت       . ٪٨٥األقل خالل الحمل بنحو     
 وفي معظم بلدان آسيا وأوروبا والشرق األوسط، تلقت جميع النساء تقريباً مساعدة أثناء .مهرة في مجال التوليد

 من النساء مساعدة أثناء الوضع ٪٧٠وعلى الصعيد العالمي، تلقت نحو . مهرة صحيين عاملينالوضع من قبل 
، ولكن هذه النسبة تباينت بين المناطق الريفية والمدن، وبين السكان من ذوي الدخل              ةمهرقدمها أخصائيو توليد    

ومع نهاية الثنائية، كشف تتبع التقدم المحقق على الصعيد العالمي          . المرتفع والسكان من ذوي الدخل المنخفض     
 بلداً  ٦٨من أصل   هناك،  أن  ) تخفيض معدل وفيات األطفال   ( من المرامي اإلنمائية لأللفية      ٤نحو بلوغ المرمى    

 بلداً آخر   ٢٦ تقدم نحو بلوغ هذا المرمى؛ و      في سبيلها إلى إحراز    بلداً   ١٦سجلت فيها أعلى معدالت للوفيات،      
 وقد وضـع .  بلداً لم يتحقق أي تقدم يذكر فيها       ١٢ لبلوغ ذلك المرمى؛ و    البد من دفع خطواته   يحقق تقدماً بطيئاً    

استراتيجيات بشأن صحة األطفال، يتبع معظمها أسلوب التـدبير العالجـي           عدد من البلدان من جميع األقاليم       
. المتكامل ألمراض الطفولة باعتباره برنامجاً رئيسياً من البرامج الرامية لتخفيض معـدل وفيـات األطفـال               

 من األطفال الذين يشتبه فـي إصـابتهم بااللتهـاب           ٪٥٦وتزايدت تغطية التدبير العالجي للحاالت، مع إحالة        
 من األطفال المصابين باإلسهال إمهـاء       ٪٣٨الرئوي إلى جهة مناسبة لتزويدهم بالرعاية الصحية، بينما تلقى          

 لصحة المراهقين، وكان الهدف الرئيسي من تلـك         الداعمة التدخالت    نطاق وتوسع. فموياً مع مواصلة تغذيتهم   
  . للمخاطرعرضةمراهقين الأشد التدخالت إقامة خدمات صحية مناسبة للمراهقين والوصول إلى 

  الصحة والبيئة

 عدد من االلتزامات إزاء حماية البيئة والصحة على المستوى الوطني واإلقليمـي             قطعشهدت الثنائية     -٢٥
انعقـاد  وكان من بينها التزامات عامة مثل إعالن بانكوك بشأن البيئة والصحة، الذي اعتمـد إبـان                 . والدولي

، والتزامات أخرى   )٢٠٠٧أغسطس  /  آب ٩-٨بانكوك،  ( بشأن البيئة والصحة     المحفل الوزاري اإلقليمي األول   
وشهد مجال تغير المناخ والصحة اهتماماً دوليـاً        . بشأن قضايا معينة مثل المياه واإلصحاح، والصحة المهنية       

  .ر العالمي منظومة األمم المتحدة الشامل لمكافحة مشكلة االحتراعلى صعيدمتزايداً في إطار الجهود المبذولة 
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   المنظمةعلى صعيدأداء األمانة فيما يتصل بتحقيق النتائج المتوقعة 

 مجاالً على   ٣٦، وزعت مجاالت العمل التي يبلغ عددها        ٢٠٠٧-٢٠٠٦لدى إعداد الميزانية البرمجية       -٢٦
ألساسـية؛  التدخالت الـصحية ا   :  من األنشطة ولكنها مترابطة فيما بينها، وهذه الفئات هي         متمايزةأربع فئات   

 ولقد ُأعد هذا التقرير   . والسياسات والنظم والنواتج الصحية؛ ومحددات الصحة؛ والدعم الفعلي للدول األعضاء         
على وفقاً للتصنيف ذاته، وهو يعرض ملخصاً للنتائج الرئيسية؛ كما يصنف التقرير األداء وفقاً للنتائج المتوقعة                

.  األمانة مسؤولة عن تحقيقها    تُعد، والتي   ٢٠٠٧-٢٠٠٦البرمجية   المنظمة التي تم تحديدها في الميزانية        صعيد
، "تم تحقيقها بالكامـل   نتائج  : "وتم تسجيل مدى النجاح في تحقيق هذه النتائج المتوقعة باستخدام العبارات التالية           

ـ                  ائج وتعني هذه العبارة بلوغ جميع األهداف المتصلة بالمؤشرات أو تجاوزها فيما يتصل بكل نتيجة مـن النت
،  أي اإلخفاق في بلوغ واحد أو أكثر من األهداف المتصلة بالمؤشـرات؛              "تم تحقيقها جزئياً  نتائج  "المتوقعة؛ و 

ويعني أن التغييرات التي أجريت على الخطط األصلية        " تم التخلي عنها أو تأجيلها أو لم تتوفر بينات بشأنها           "و
ظمة، أو أن تحقيق النتيجة المتوقعة قد تأجـل لمـا بعـد      المن على صعيد أدت إلى التخلي عن النتيجة المتوقعة       

  . ، أو عدم وجود بينات كافية لتحديد مستوى اإلنجاز٢٠٠٧-٢٠٠٦الثنائية 

  التدخالت الصحية األساسية

  ١.لعملا من مجاالتمجاالً تشتمل هذه الفئة على اثني عشر   -٢٧

  : المنظمةعلى صعيدتحقيق النتائج المتوقعة 
  ة األساسيةالتدخالت الصحي

  

  
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــ
١    CPC =   ؛   ومكافحتهـا  األمراض السارية توقيCSR =          اإلنـذار بحـدوث األوبئـة واالسـتجابة لمقتـضياتها؛ 

MAL = المالريا؛ TUB  =السل؛ HIV  =والعدوى بفيروسه؛  األيدز  NCD  =   المزمنـة  غير السارية   ترصد األمراض
تعزيـز  =  MPSالـصحة اإلنجابيـة؛     =  RHR ؛   اإلدمانالنفسية و الصحة  =  MNHوالوقاية منها وتدبيرها العالجي؛     

التأهـب لحـاالت    =  EHAالتمنيع واستحداث اللقاحات؛    =  IVBصحة األطفال والمراهقين؛    =  CAH الحمل؛   ةيمأمون
  .الطوارئ ومواجهتها

CPC CSR MAL TUB HIV NCD MNH RHR MPS CAH IVB EHA 

 بالكاملتحققت  تحققت جزئياً

 مجاالت العمل
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تواصل العمل خالل الثنائية من أجل دمج وتبسيط اسـتراتيجيات          . توقي ومكافحة األمراض السارية     -٢٨
 إلى إمكانية كسر طوق انتقال هذه األمـراض مـن           البينات، وتشير   المنسية ومكافحة األمراض المدارية     توقي

العالية وتم استنباط عدد من التدخالت والتقنيات واألدوات الجديدة         . خالل االستعمال المركّز للمعالجة الكيميائية    
الوصول على قدرة ال ازدادتما كان متوقعاً فقد  وكتشح فيها الموارد، والتثبت من صالحيتها في بيئات المردود

توقي ومكافحـة     المنظمة في مجال عمل    على صعيد ولم تتحقق اثنتان من النتائج المتوقعة       . إليها خالل الثنائية  
 بوضع المبادئ التوجيهية والسياسات واالستراتيجيات،      المتعلقتاناألمراض السارية إال جزئياً، وهما النتيجتان       

  .شراكات المبتكرةوتنمية ال

في إطار النهج الشامل لمعالجة مسألة األمن الصحي        . اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة لمقتضياتها      -٢٩
ة يطوارئ الـصح  ال األمانة آلية ألنشطة المنظمة في مجال اإلنذار بحدوث األوبئة وغيرها من             وفرتالدولي،  

واسـتجابة  . لى مدار الساعة وفي كل يوم من أيام الـسنة         العمومية واالستجابة لمقتضياتها، وهي آلية تعمل ع      
 الدعم للبرامج األخـرى، بمـا فيهـا         تقديم، تم خالل الثنائية تسريع      )٢٠٠٥( الصحية الدولية    اللوائحلمطالب  

وقُدم الدعم التقني فـي     . البرامج المنفذة في مجال السالمة الكيميائية، والوقاية من اإلشعاع، والسالمة الغذائية          
بـوال  ينفلونزا الطيور وحمـى اإل    أوقت المناسب إلى البلدان التي تعاني من أوبئة الكوليرا والتهاب السحايا و           ال

 المنظمة في على صعيدوقد تحققت بالكامل جميع النتائج المتوقعة . وحمى ماربورغ النزفيتين والحمى الصفراء
  .اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة لمقتضياتها مجال عمل

 البرنامج العالمي لمكافحة المالريا، وسجلت بينات تدل على تحسن نتائج مكافحة            تنشيطُأعيد  . المالريا  -٣٠
مع ذلك أخفق العديد من البلدان في تحقيق التقـدم فـي            و. المالريا، بما في ذلك تقليص الوفيات الناجمة عنها       

تمل على تنفيذ األنشطة الروتينية للبرنامج الموسع       التي تش " المواصلة"بنُُهج  " االستدراكية"محاولة ربط الحمالت    
 عدم تقدير االحتياجات من المشتريات تقـديراً        تسببكما  .  الحمل في فترة للتمنيع والخدمات السريرية المقدمة     

كافياً وضعف القدرة على إدارة سلسلة اإلمدادات في عرقلة جهود توسيع األنشطة والتحـول مـن اسـتعمال                  
كما أن الكثير من أنشطة التدبير العالجي .  في معالجة المالرياعالجات اآلرتيميسينين التوليفيةمالكلوروكين إلى 

هـذه  ولكل  لذا،  . للمالريا في المساكن ونظم الترصد الروتينية على المستوى القطري مازال يشكو من ضعف            
  . جزئياًإالمالريا لم تتحقق  المنظمة في مجال عمل العلى صعيد، فإن جميع النتائج الخمس المتوقعة األسباب

 الشراكة العالميـة    إطار  في    ٢٠١٥-٢٠٠٦بدأ خالل الثنائية تنفيذ الخطة العالمية لدحر السل         . السل  -٣١
 في معظم البلدان تحسن فـي  وسجل. لدحر السل، واستراتيجية المنظمة لدحر السل التي تستند إليها تلك الخطة      

حة السل؛ كما سجل تقدم ملموس في بدء تطبيق األساليب الجديدة الراميـة             التنسيق بين األطراف المعنية بمكاف    
التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتعاون      :  من خالل ما يلي    نجاعتهالتوسيع نطاق مكافحة السل وتعزيز      

توسع كما  . واستنهاضهبين برامج مكافحة السل وبرامج مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، ومشاركة المجتمع            
أيضاً نطاق التغطية التي يقوم بها المرفق العالمي ألدوية السل ولجنة الضوء األخضر، والتي أصبحت تـشمل                 

 جزئياً خمس من النتائج السبع المتوقع تحقيقهـا         ولم تتحقق إال  . التي تشكو من قلة الموارد    بيئات  الالتغطية في   
لة بتنفيذ الخطة العالمية لتوسيع التغطية بالمعالجة        المنظمة في مجال عمل السل وهي النتائج المتص        على صعيد 

 التغطيـة   ؛ وتنفيذ الخطط الوطنية الطويلة األجل لتوسيع      )DOTS(القصيرة األمد للسل تحت اإلشراف المباشر       
ودعم مكافحة السل المستدامة؛ والحفاظ علـى       ) DOTS(بالمعالجة القصيرة األمد للسل تحت اإلشراف المباشر        

األصـعدة الوطنيـة    اسي وضمان حشد الموارد الكافية؛ والحفاظ على نظم الترصد والتقييم على            االلتزام السي 
 وتوسيع نطاقها؛ وتقديم اإلرشادات المالئمة والدعم المالئم إلى البلـدان للتـصدي             واإلقليمية والصعيد العالمي  

  . فيروس األيدزللسل المقاوم لألدوية المتعددة في البلدان التي ترتفع فيها معدالت انتشار 
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 جميع األقاليم توسعاً هاماً في نطاق تغطيـة العـالج           سجلّتخالل الثنائية،   . األيدز والعدوى بفيروسه    -٣٢
ولوحظت أيضاً زيادة واضحة في الموارد الموجهة لأليدز والعدوى بفيروسـه،           . المضاد للفيروسات القهقرية  

تعزيز قدرات نظمها الصحية على االستجابة لمقتضيات وتم دعم البلدان لمساعدتها في الحصول على األموال و
وفي اإلقليم األفريقي، بلغت النسبة المئويـة  . مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه وللحاالت المرضية المرتبطة به      

 وهو  - ٪٦٠للمناطق التي ينفذ فيها مرفق واحد على األقل اختبارات فيروس األيدز وخدمات إسداء المشورة               
ـ   ادة بمعدل الضعف بالمقارنة مع الثنائية السابقة، وفي إقليم األمريكتين، اعتمدت            ما يمثل زي    سادسةالـدورة ال

 الخطة االستراتيجية اإلقليميـة بـشأن مكافحـة األيـدز           ن لمجلس إدارة المكتب اإلقليمي لألمريكتين     وواألربع
 لبلوغ هدف الحصول الشامل      دعماً صممت، التي   ٢٠١٥-٢٠٠٦ والعدوى المنقولة جنسياً،     هوالعدوى بفيروس 

 علـى صـعيد   جزئياً أربع من النتائج المتوقع تحقيقهـا        إال  ولم تتحقق    ١.على عالج األيدز والعدوى بفيروسه    
نطـاق  المنظمة في مجال عمل األيدز والعدوى بفيروسه، وهي النتائج المتصلة بتقديم الدعم للبلدان لتوسـيع                

توجيهية تقييسية وأدوات أخرى؛ وتعزيز نظم اإلبـالغ والترصـد؛          برامج العالج والرعاية؛ واستخدام مبادئ      
  .  باألدوية والمواد المتعلقة بفيروس األيدزالمستمروتقديم الدعم لضمان اإلمداد 

تم في ثالثة أقاليم وضع واعتمـاد       . ترصد وتوقي األمراض غير السارية المزمنة وتدبيرها العالجي         -٣٣
د وتوقي األمراض غير السارية وتدبيرها العالجي، وتحقق في معظم األقاليم           استراتيجيات وُأطر إقليمية لترص   

تقدم ملموس في أنشطة جمع البيانات عن طريق أنشطة للمسح تم تنفيذها باتباع النهج المتدرج لمنظمة الصحة                 
 المنظمة لعمليات كما تزايد عدد البلدان المستفيدة من الدعم التقني الذي تتيحه. العالمية لترصد عوامل االختطار

وقد تحققت بالكامل جميع    . وضع السياسات والخطط والبرامج الوطنية لتوقي ومكافحة األمراض غير السارية         
ترصد وتوقي األمراض غير السارية المزمنة وتـدبيرها          المنظمة في مجال عمل    على صعيد النتائج المتوقعة   

  .العالجي

 في كمية ونوعية الدعم التقنـي       وتحسن واسعان ائية زيادة   سجل خالل الثن  . الصحة النفسية واإلدمان    -٣٤
والمنظمـة  . المقدم للدول األعضاء في مجال االضطرابات النفسية والعصبية واالضطرابات المتصلة باإلدمان          

هي الجهة العالمية التي تتيح الحصول على بيانات علمية وبحثية رفيعة الجودة بشأن جوانب الصحة العمومية                
وقـد  . طرابات، وهي تؤدي دوراً رائداً في الدعوة إلى حماية حقوق األشخاص الذين يعانون منهـا              لهذه االض 

ُأجري تقييم على الصعيد العالمي للمشاكل الصحية الناجمة عن تعاطي الكحول على نحو ضار؛ كمـا اكتمـل                  
سياسية المتبعة فـي هـذا       الصحة العمومية الدالة على فعالية شتى الخيارات ال        لبيناتاالستعراض الذي ُأجري    

ومن بين النتـائج    . إجراء مشاورات واسعة مع الجهات المعنية ذات الصلة       على  الصدد، واشتمل االستعراض    
 المنظمة في مجال عمل الصحة النفسية واإلدمان هناك نتيجة واحدة فقط لم تتحقق              على صعيد األربع المتوقعة   

عم لتحسين قدرات البلدان على وضع استراتيجيات وبرامج وتدخالت          بتقديم الد  المتعلقة جزئياً، وهي النتيجة     إال
  .قائمة على القرائن للوقاية من االضطرابات النفسية والعصبية وتدبيرها العالجي

واصلت مكاتب المنظمة اإلقليمية والقطرية تنفيذ استراتيجية المنظمة بشأن الصحة          . الصحة اإلنجابية   -٣٥
وضـع خطـة عمـل      ،  ٢٠٠٧في عام   ،  وتم أيضاً . طط قطرية في هذا المجال    اإلنجابية التي تتضمن وضع خ    

برنامج الـشراكة   وساعد  .  ومكافحتها االستراتيجية العالمية بشأن توقي األمراض المنقولة جنسياً      عالمية لتنفيذ   
ـ          االستراتيجية بين المنظمة وصندوق األمم المتحدة للسكان       ين  على تعزيز قيام الروابط األساسـية الالزمـة ب

األنشطة المنفذة في مجال الصحة الجنسية واألنشطة المعنية بالصحة اإلنجابية، والسيما األنشطة القطرية فـي               
 المنظمة في مجال عمل     على صعيد ومن بين النتائج المتوقعة     . مجالي تنظيم األسرة واألمراض المنقولة جنسياً     

اً، وهي النتيجة المتصلة بتعزيز القـرائن والنـواتج          جزئي إالالصحة اإلنجابية، لم تتحقق نتيجة متوقعة واحدة        
  . والقدرة على البحوثوالجنسيةوالتكنولوجيات الجديدة المتاحة لتحسين الصحة اإلنجابية 

                                                           
  .CD46.R15القرار      ١
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استفادت الجهود المبذولة في سبيل تعزيز مأمونية الحمل من تحـسن الـوعي             . تعزيز مأمونية الحمل    -٣٦
كما تحسن التخطيط المشترك    . قبل الجهات الثنائية المانحة والبلدان نفسها     وزيادة االلتزام السياسي والمالي من      

.  وضع سياسات واستراتيجيات منسقة وتعزيز الدعم التقني المقدم للبلدان         مكّن من والرصد في هذا المجال مما      
.  الحيـاة  وتم كذلك تعزيز القدرات الوطنية والمؤسسية من أجل تحسين فرص بقاء األمهات والولدان على قيد              

 المنظمة في مجال عمل تعزيـز       على صعيد  جميع النتائج األربع المتوقعة      ، خالل الثنائية،  وقد تحققت بالكامل  
  .مأمونية الحمل

شهدت جميع األقاليم توسعاً كبيراً في تنفيذ استراتيجية منظمـة الـصحة            . صحة األطفال والمراهقين    -٣٧
الطفولة، ونتيجة لذلك توسـع نطـاق التغطيـة الجغرافيـة لهـذه             العالمية للتدبير العالجي المتكامل ألمراض      

االستراتيجية مع تزايد التركيز على التدريب السابق للخدمة، وتحسين الرعايـة فـي المستـشفيات، وصـحة                 
وتمشياً مع تزايد الوعي باألهمية النسبية لوفيـات الولـدان          . الولدان، والتدخالت المنفذة على مستوى المجتمع     

ت الوفيات الشاملة لألطفال دون الخامسة من العمر، تزايد حجم أنشطة دعم صحة الولـدان فـي                 ضمن معدال 
وتوسعت .  الوالدة ي بينما توسع التدبير العالجي المتكامل ألمراض الطفولة ليشمل األطفال الحديث          األقاليمجميع  

 على إقامة خـدمات صـحية       أيضاً األنشطة الخاصة بصحة المراهقين على كافة أصعدة المنظمة، مع التركيز          
واستفادت الجهود المبذولة في هذا المجـال       . للمخاطرعرضة  المراهقين  أشد  مالئمة للمراهقين والوصول إلى     

 والتـي   ١من نتائج دراسة تم نشرها ضمن مجموعة الدراسات الخاصة ببرمجة أنـشطة صـحة المـراهقين،               
ومن بين .  الدالة على فعالية التدخالتالبيناتتقييم ل) Steady, Ready, Go" (نطلقإستعد، إ، إثبت"تضمنت نهج 

 المنظمة في مجال عمل صحة األطفال والمراهقين لم تتحقـق نتيجـة واحـدة إالّ                على صعيد النتائج المتوقعة   
 والدعم التقني وإجراء البحوث في سبيل تحسين بقاء الولدان واألطفـال            المتعلقة بالتوجيه جزئياً، وهي النتيجة    

  .الحياة ونموهم وتطورهمعلى قيد 

 الرؤيـة خالل الثنائية، قامت المنظمـة واليونيـسيف بوضـع وتنفيـذ            . التمنيع واستحداث اللقاحات    -٣٨
الرامية  تنفيذ طائفة من األنشطة   الشروع في   وتم أيضاً   . ٢٠١٥-٢٠٠٦واالستراتيجية العالميتين للتمنيع للحقبة     

كمـا  . يدة، وذلك بالتعاون مع االتحاد العالمي للقاحات والتمنيـع        لتسريع البدء باستخدام عدد من اللقاحات الجد      
الستناد إليها في تنسيق األنشطة المنفذة في       لوضعت خطة عمل بشأن اللقاحات الجديدة القليلة االستخدام، وذلك          

 امية إلى الروفي أعقاب إطالق خطة العمل العالمية بشأن األنفلونزا الجائحة،          . البلدان حاجة إلى اللقاحات   أمس  
زيادة إمدادات اللقاحات، تحقق تقدم ملموس في تقييم االستراتيجيات التي تبشر بنتائج طيبة، وفي دعم حصول                

وتحققت نتائج ناجحة مـن     . البلدان على تكنولوجيات صنع لقاح األنفلونزا، وتحديد األولويات في مجال البحث          
 مـن المكـورات   "ألـف "مضاد للفئـة  ى لقاح متقارن البحوث التي تدعمها المنظمة، بما فيها بحث للتوصل إل 

. ، وبحث للتوصل إلى لقاح رذاذي مضاد للحصبة       ) للصحة المالئمةبالشراكة مع برنامج التكنولوجيا     (السحائية  
ومن بين النتـائج المتوقعـة      .  للمالريا الستحداث لقاحات مضادة   وضع استراتيجية للبحث والتطوير      وتم أيضاً 

 جزئياً، وهي النتـائج     إالي مجال عمل التمنيع واستحداث اللقاحات لم تتحقق ثالث نتائج            المنظمة ف  على صعيد 
 بتعزيز القدرات الموجودة في البلدان على تنفيذ السياسات وضمان استخدام برامج التمنيع للقاحات ذات               المتعلقة

ألمراض؛ وتـوفير التنـسيق     جودة مضمونة؛ واالستفادة من اللقاحات وتسريع الجهود المبذولة بهدف مكافحة ا          
  التي تعاود الوفود   جملة أهداف منها وقف انتقال أي فيروس من فيروسات شلل األطفال          لتحقيق  والدعم الفعليين   

  .واإلشهاد على استئصال شلل األطفال 

                                                           
١     WHO Technical Report Series, No. 938, 2006.  
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 أنـشطة حققت جميع األقاليم تقدماً ملموساً في تنفيذ        . التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لمقتضياتها      -٣٩
المنظمة الرامية إلقامة الشراكات المعنية بأنشطة الدول األعضاء في مجال الحد من مخاطر الكوارث والتأهب               

ونهضت المنظمة بمسؤوليات وظائفها كوكالة رائدة لمجموعة الصحة فـي إطـار            . لها واالستجابة لمقتضياتها  
 شريكاً مـن داخـل األمـم المتحـدة         ٤٠ أو   ٣٠ اإلنسانية لألمم المتحدة، والتي تجمع ما بين         األنشطةإصالح  
كما شاركت المنظمة مشاركة فعالة في شتى الهيئات التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكـاالت               . وخارجها
 وتعزز التعاون الفعال مع الجهات المانحة وواصلت المنظمة عملها كشريك نشيط          .  اإلنسانية باألنشطةوالمعنية  

وتم تنقيح إجراءات التشغيل الموحـدة للطـوارئ الـصحية          . لية للحد من الكوارث   االستراتيجية الدو إطار  في  
 الطوارئ  تمكّن من إيجاد قدرة كبيرة على مواجهة      والترتيبات التنظيمية واإلدارية الداخلية، وُأنشئت آلية جديدة        

ب اإلقليميـة أنـشطة     ونفذت جميع المكات  .  لزيادة فعالية إجراءات حشد الخبراء التقنيين      اًالصحية، وذلك ضمان  
تقنية مشتركة بين البلدان لغرض تحسين التأهب للكوارث والحد من مخاطرها، ولتحسين قدرة القطاع الصحي               

التأهب لحاالت الطوارئ     المنظمة في مجال عمل    على صعيد ومن بين النتائج المتوقعة     . على مواجهة الكوارث  
  . بتعزيز الوجود العملي للمنظمة في البلدانيجة المتعلقةلم تتحقق إال جزئياً النت ،واالستجابة لمقتضياتها

  السياسات والنظم والنواتج الصحية

  ١.من مجاالت العملتشتمل هذه الفئة على سبعة مجاالت   -٤٠

  : المنظمةعلى صعيدتحقيق النتائج المتوقعة 
  السياسات والنُظم والحصائل الصحية

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــ
١    HSP  =  وإيتاء الخدمات؛   سياسات النُظم الصحية HFS  = تمويل الصحة والحماية االجتماعية؛IER  =  المعلومـات

 الخاصة بالصحة فـي   رسم السياسات   =  HSDالموارد البشرية الصحية؛    =  HRHالصحية والقرائن وسياسة البحوث ؛      
  .التكنولوجيات الصحية األساسية=  BCT؛ األدوية األساسية=  EDMالتنمية ؛ مجال 

HSP HFS IER HRH HSD EDM BCT 

 تم التخلي عنها أو تأجيلها أو ال تتوفر بينات بشأنها تحققت بالكامل تحققت جزئياً
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تعاون موظفو المنظمة مع المسؤولين الحكوميين في جميـع         . لصحية وإيتاء الخدمات  سياسات النظم ا    -٤١
 وقدمت المنظمة، عالوة على   .  رسم سياسات واستراتيجيات القطاع الصحي والعمل على إصالحه        علىاألقاليم  

سـلوب  توسيع مشاركتها وأثرها على مستوى النظم الصحية األساسي، إسهاماً هاماً في تعزيز تلك الـنظم وأ               
نافـذة   -وشكلت الموارد التي خصصها االتحاد العالمي للقاحات والتمنيع         . تمويلها من قبل الوكاالت الخارجية    

  اقتراحـاً بـدعم مـن        ٤٠ إعداد   ، خالل الثنائية  ،فقد تم :  مبادرة هامة في هذا السياق     - تعزيز النظام الصحي  
 المنظمـة بـشأن     أنـشطة وشـهدت   .  المـصدر   مليون دوالر أمريكي للبلدان من هـذا       ٤٢٠المنظمة، وُأتيح   

تعزيز الـنظم   إلى  وتم تصميم ونشر إطار لتوجيه العمل الرامي        . المرضى توسعاً سريعاً خالل الثنائية     سالمة
 مع توثيق الصلة بين هذا العمل وتحقيق تكامله مع العمل في إطار برامج معينة               - ١مهمة كل فرد   -الصحية  

 المنظمة في مجال سياسات النظم      على صعيد ومن بين النتائج المتوقعة     . مال تلك األع  حصائلمن أجل تحسين    
 وهي النتيجة المتصلة بإعداد اإلرشادات وتقديم الدعم اًالصحية وإيتاء الخدمات، لم تتحقق نتيجة واحدة إال جزئي  

اإلصـالحات  التقني لتحسين القدرات في مجاالت رسم السياسات  والتنظيم والتخطيط االسـتراتيجي وتنفيـذ               
 علـى صـعيد  خريين من النتائج المتوقعـة  ُأوالتنسيق بين المؤسسات، بينما لم يتح تحديد مدى تحقيق نتيجتين         

المنظمة وهاتان النتيجتان هما تقديم اإلرشادات والدعم التقني بشأن تحسين تنسيق سياسات الصحة العموميـة               
ن؛ وتقديم اإلرشادات والدعم التقنـي      بافي الحس وسياسات الخدمات الصحية على نحو يضع احتياجات السكان         

  .بعينهابشأن دمج الخدمات الصحية بفعالية في البرامج الخاصة بأمراض 

بشأن السياسات والتحليـل    القائم  تمكنت المنظمة، بفضل الحوار     . تمويل الصحة والحماية االجتماعية     -٤٢
ذة على الصعيد الوطني باالتساق مع هدف التغطيـة         وبناء القدرات، من تعزيز وتيسير العمليات السياسية المنف       

كما سـاهمت إسـهاماً     . الشاملة وغيره من األغراض المحددة فيما يتصل بتمويل الصحة والحماية االجتماعية          
 القرار، بما في ذلك تقاسم أفضل الممارسات لصناع في جمع وتحليل وتعميم المعلومات األساسية الالزمة كبيراً

وعلى صعيد المنظمة الشامل، توسع التعاون القائم في مجال تمويل الصحة والحماية            .  الصحة المتصلة بتمويل 
علـى  وقد تحققت بالكامل جميع النتائج األربع المتوقعة        . االجتماعية مع الشركاء من داخل المنظمة وخارجها      

  . المنظمة في مجال عمل تمويل الصحة والحماية االجتماعيةصعيد

تم نشر اإلحصاءات الصحية األساسية على صـعيد        . حية والقرائن وسياسة البحوث   المعلومات الص   -٤٣
، ونتيجـة   اإلحصاءات الصحية العالمية  األقاليم والمقر الرئيسي ، وذلك مثل اإلحصاءات التي تعرضها وثيقة           
 الصحية كما تعززت البحوث  . اإلنترنتلذلك، سجل عدد مرتفع من الزيارات التي ُأجريت لموقع المنظمة على            

ونظم المعلومات الصحية على الصعيد القطري وُأجريت تحليالت كبرى لألوضاع واالتجاهات الصحية فـي              
ُأجريت تحليالت عالمية هامة بما فيها تحليـل عـبء األمـراض            كما  . اإلقليم األفريقي وفي إقليم األمريكتين    

 المنظمة في مجال عمل المعلومات الصحية       على صعيد ومن بين النتائج المتوقعة     . العالمي والوفيات ومسبباتها  
والقرائن وسياسة البحوث، لم تتحقق نتيجتان إالّ جزئياً، وهما النتيجة المتعلقة بتعزيز البحوث الصحية الوطنية               
من أجل تطوير النظم الصحية؛ والنتيجة المتعلقة بتحديد مبادئ توجيهية ومعايير تضمن تعميم سلوك أخالقـي                

  .لصحية وأفضل الممارسات داخل المنظمةفي مجال البحوث ا

  
  

                                                           
١     Everybody’s business: strengthening health systems to improve health outcomes: WHO’s framework for 

action. Geneva, World Health Organization, 2007.                                                                                                      
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األزمـة  األضواء علـى     ٢٠٠٦١التقرير الخاص بالصحة في العالم       سلّط. الموارد البشرية الصحية    -٤٤
 للقـوى العاملـة     ٢٠٠٦  لعـام  وكُرس يوم الصحة العالمي   . العالمية التي تعاني منها الموارد البشرية الصحية      

 وهو شراكة عالمية ترمـي      - التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية        ُأطلق ٢٠٠٦مايو  / الصحية، وفي أيار  
وبفضل هذا الجهد وغيره من الجهود التي بذلت في مجال الـدعوة أصـبحت              . لتعزيز الدعوة في هذا المجال    

 ويتولى اآلن عدد مـن      .موقع الصدارة في برنامج العمل الصحي الدولي      أزمة الموارد البشرية الصحية تشغل      
 وضع وتنفيذ إطار عمل مشترك ليكون بمثابة أسلوب متسق وشامل يـستخدم فـي تحليـل وتطـوير                   البلدان

 المنظمة في مجال عمـل المـوارد        على صعيد ومن بين النتائج المتوقعة     . السياسات الخاصة بالموارد البشرية   
فـي مجـاالت القيـادة       بتعزيز القدرات    المتعلقةالبشرية الصحية تحققت نتيجة واحدة فقط جزئياً وهي النتيجة          

 تحديـد مـدى تحقيـق خمـس         يـتمكن مـن   ورسم السياسات والصحة العمومية واإلدارة والبحوث، بينما لم         
أخرى، وذلك ألن تحديد أهدافها المنشودة اعتمد على مسح مرجعي لم يتم تنفيذه خالل الثنائية كما كـان                   نتائج

  .أصالًمتوقعاً 

تم إنشاء أو تعزيز عدد من الشراكات الهامة في مجـال           . يةرسم السياسات في مجال الصحة والتنم       -٤٥
 ومؤسسات وطنية تعمل فـي      وآحاد البلدان،  بما فيها شراكات مع مؤسسات األمم المتحدة،         -الصحة والتنمية   

وُأعدت بعض الوثائق المعيارية وتم     . ، ومنظمات غير حكومية    لألخالقيات مجال حقوق اإلنسان، ولجان وطنية    
 الثنائية، وهي تشمل التقرير الختامي للجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للـصحة، وصـحف              إصدارها خالل 

وقائع بشأن الصحة وحقوق اإلنسان، وتقريراً بشأن االعتبارات األخالقية في إعداد استجابة عالمية لألنفلـونزا               
 المنظمة  على صعيد لمتوقعة في هذا    ومن بين النتائج ا   .  الخدمات الصحية  تجارةالجائحة، وإطاراً منهجياً لتقييم     

في مجال عمل رسم السياسات في مجال الصحة والتنمية، لم تتحقق خمس نتائج إال جزئياً، وهي تتعلق بتعزيز                  
قدرة البلدان على ضمان دعم الخطط واالستراتيجيات لزيادة االستثمار في الصحة؛ واشتراك المنظمة الكامـل               

 الممارسات والعمليات في مجال التنمية؛ وتنفيذ استراتيجية المنظمة للصحة          في الحوارات العالمية ونشر أفضل    
وحقوق اإلنسان وتعزيز القدرات على الصعيد اإلقليمي لدعم الدول األعضاء إلدماج نهج حقوق اإلنسان فـي                

يم المخاطر  السياسات والقوانين والبرامج؛ وبناء القدرات على المستوى القطري واإلقليمي والعالمي لقياس وتقي           
العابرة للحدود والمحدقة بالصحة العمومية واتخاذ اإلجراءات لمواجهتها؛ وتعزيز قدرة الدول األعضاء علـى              

وتم تأجيل نتيجة أخرى متوقعة على صعيد       . صياغة وتنفيذ تشريعات ولوائح لحماية وتعزيز الصحة العمومية       
ة في المنظمة لتوصيات لجنة المنظمة المعنية باإلنصاف         باعتماد األجهزة الرئاسي   المتعلقةالمنظمة وهي النتيجة    

  .والمحددات االجتماعية للصحة وإقرار البلدان لهذه التوصيات

توسع خالل الثنائية نطاق برنامج التحقق المسبق من صالحية األدويـة األساسـية             . األدوية األساسية   -٤٦
ة الصحة العالمية والمؤسسة الدولية للعمل الصحي       الذي تديره المنظمة واستخدام المنهجية المشتركة بين منظم       

بجمع وذلك  وقام عدد كبير من البلدان بوضع أو تحديث السياسات الدوائية الوطنية،            . بشأن مسح أسعار األدوية   
 وضع سبعة وعشرين معياراً عالمياً مـن بينهـا          ، خالل الثنائية  ،كما تم .  عناصر برنامج األدوية األساسية    كل

األدوية األساسية الجديدة الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسه والمالريا، ومعايير أدوية األطفـال،            معايير جودة   
والمعايير المشتركة لمؤسسات األمم المتحدة المخصصة لوكاالت شراء األدوية؛ كما بدأ تنفيذ برنامج عـالمي               

ي مجال عمل األدوية األساسية، لـم        المنظمة ف  على صعيد ومن بين النتائج المتوقعة     . لمكافحة األدوية المزيفة  
تحقق نتيجتان إالّ جزئياً وهما النتيجتان المتعلقتان بالتشجيع على إقامة نظم مأمونـة وذات كفـاءة إلمـدادات                  

  . األدوية؛ وتعزيز وترويج القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية العالمية لجودة األدوية ومأمونيتها ونجاعتها

                                                           
  .٢٠٠٦جنيف، منظمة الصحة العالمية، . العمل معاً من أجل الصحة: ٢٠٠٦ الخاص بالصحة في العالم التقرير     ١
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ساهمت خطة المنظمة بشأن الشراء بمقادير كبيرة في تيسير توفير          . لصحية األساسية التكنولوجيات ا   -٤٧
مما ساعد علـى تحقيـق      . وسائل رفيعة الجودة لتشخيص فيروس األيدز لخمس وأربعين من الدول األعضاء          

وأسدت المنظمة المشورة لعدد من الدول األعـضاء فيمـا          . وفورات كبرى مع ضمان الجودة في الوقت نفسه       
وتم االحتفـال   .  االختبار مستلزماتتصل باستراتيجيات اختبار فيروس األيدز، بما في ذلك اختيار واستخدام           ي

في بتظاهرة عالمية واسعة نُظمت      األقاليم وتميز االحتفال     كلباليوم العالمي للتبرع بالدم في معظم البلدان من         
وخـالل الثنائيـة،    . المأمون من أجل األمومة المأمونة    وفي هذه المناسبة ُأطلقت المبادرة العالمية للدم        . أوتاوا
 بلداً آخر إلى مجموعة البلدان التي قامت بوضع سياسات وطنية بشأن الـدم وخطـط اسـتراتيجية                  ٢٩انضم  

 بلداً آخر سياسات واسـتراتيجيات شـاملة بـشأن          ٤٤وفي مجال مأمونية عملية الحقن، نفذ       . لضمان مأمونيته 
 المنظمة في مجال عمل التكنولوجيـات الـصحية         على صعيد من بين النتائج المتوقعة     و. ة الحقن يمأمونية عمل 

 بتقديم الدعم لبناء القدرات لوضـع إجـراءات    المتعلقتاناألساسية، لم تحقق نتيجتان إالّ جزئياً، وهما النتيجتان         
عداد مكونـات مالئمـة     معيارية وإلعداد واستخدام قوائم نموذجية باألجهزة الطبية األساسية؛ وتشجيع ودعم إ          

  .  الستخدامها في نظم الرعاية الصحيةاإللكترونيةللمعلومات 

  محددات الصحة

  ١.من مجاالت العملتشتمل هذه الفئة على ثمانية مجاالت   -٤٨

  : المنظمةعلى صعيدتحقيق النتائج المتوقعة 
  محددات الصحة

  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
١    FOS  =   السالمة الغذائية؛GWH  =   والمرأة والصحة؛   نوع الجنسPHE  =     الـصحة والبيئـة؛HPR  =  تعزيـز

  .بحوث األمراض السارية=  CRDالعنف واإلصابات وحاالت العجز؛ =  INJالتبغ؛ =  TOBالتغذية؛ =  NUT؛ الصحة

FOS GWH PHE HPR NUT TOB INJ 
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 تقييماً للمخاطر الميكروبيولوجية والكيميائية في األغذية،       ٢٣٨ُأجري ما يزيد على     . السالمة الغذائية   -٤٩
 إسداء المشورة العلمية للدول األعضاء في الوقت المناسب وتوجيه جهودها نحو تعزيز القدرات              لك من ومكّن ذ 

تنفيذ اسـتراتيجية لتقـدير     ،  ٢٠٠٦ في عام    ،وتم.  المخاطر الصحية المنقولة باألغذية    السيطرة على في مجال   
تاحـة تقـديرات    إل االستـشاريين    العبء العالمي لألمراض المنقولة باألغذية، وأنشئ فريق دولـي للخبـراء          

وعلى الـصعيد القطـري، توسـع تعمـيم         .  والكيميائية الهامة المسببة للمرض    الممرضةجميع العوامل    بشأن
 خبيـراً وطنيـاً فـي       ٣٣٨كمـا تلقـى     ". الوصايا الخمس لضمان مأمونية الغـذاء     "المنظمة المعنون    منشور
لتمكن من المشاركة   ل، وذلك   اب أمانة هيئة الدستور الغذائي    حس بلد  دعماً من      ١٠٠السالمة الغذائية من     مجال
 علـى صـعيد   ومن بين النتائج المتوقعة     . هيئة الدستور الغذائي لجنة دستور األغذية الدولي      اجتماعاً ل  ٣٤في  

د  بتعزيز ترص  المتعلقتانالمنظمة في مجال عمل السالمة الغذائية، لم تحقق نتيجتان إالّ جزئياً، وهما النتيجتان              
األمراض المنقولة باألغذية وبرامج رصد األخطار الغذائية واالستجابة لمقتضياتها، وإنشاء شبكات دولية لهذا             

 لتقدير وإدارة المخـاطر والفوائـد المرتبطـة باسـتخدام           وتزويد البلدان باإلرشادات التقنية المالئمة    الغرض؛  
  .التكنولوجيات الجديدة في مجال األغذية

مع ،  ٢٥-٦٠ع ص جفي قرارها     علماً أحاطت جمعية الصحة العالمية   . لمرأة والصحة  الجنس وا  نوع  -٥٠
وبـدأ تنفيـذ    . التقدير باستراتيجية دمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس في عمـل المنظمـة             

كما .  الدعم التقني  موتقدياالستراتيجية خالل الثنائية، وتم تصميم آليات التعاون للقيام بالتخطيط المشترك الالزم            
 األعمال المشتركة التي تنجزها وكاالت األمم المتحـدة فـي إطـار             الدور المنوط بها ضمن   وسعت المنظمة   
وتم جمـع   .  االنتهاكات الجنسية واالنتهاكات بسبب نوع الجنس في حاالت األزمات والطوارئ          مواجهة مشاكل 

ين والصحة في مجاالت مثل األيدز والعـدوى بفيروسـه،   بينات بشأن الصالت القائمة بين المساواة بين الجنس    
وُأقيم عدد من الشراكات الجديدة     . والمالريا، والصحة المهنية، ومكافحة التبغ، والشيخوخة، واألمراض السارية       

ستنباط الطرائق واألدوات الالزمة لتوسيع نطاق تحليل المسائل المتعلقة بنوع الجنس على صعيد المنظمـة،               ال
 المنظمـة فـي     على صعيد ومن بين النتائج المتوقعة     .  االتساق بين الجهود المبذولة في هذا السياق       مع تعزيز 

 بترجمة القرائن المتعلقةمجال عمل نوع الجنس والمرأة والصحة، لم تتحقق ثالث نتائج إال جزئياً، وهي النتائج 
اج االعتبارات المتعلقة بنوع الجنس إلى معايير واستراتيجيات؛ وتحسين مهارات وقدرات موظفي المنظمة إلدر   

  . لقضايا الجنسين من خالل أنشطة الدعوةعامة الناسفي أنشطتهم؛ وتحسين تفهم 

، واعتمادها من   ٢٠١٧-٢٠٠٨أدى وضع خطة العمل العالمية المعنية بصحة العمال         . الصحة والبيئة   -٥١
إلقليمية واألنشطة القطرية في مجال الصحة       إلى قيام عدد من المبادرات ا      ١قبل جمعية الصحة العالمية الستين    

 تقييمات عالمية لعـبء     ، خالل الثنائية  ،وُأجريت. والبيئة من أجل معالجة القضايا التي تؤثر في صحة العمال         
إدارة جـودة   : األمراض، وذلك فيما يتصل بالصحة والبيئة، وتم تعزيز القدرات اإلقليمية في المجاالت التالية            

ضمان مأمونية المياه، وتلوث الهواء داخل المباني، والسالمة الغذائية، وإدارة النفايـات            مياه الشرب، وخطط    
الخطرة، والتدبير المتكامل لنواقل األمراض، والتخفيف من مضار الزرنيخ، وإدارة مخلفات الرعاية الصحية،             

وقـد تحققـت    . ت الصحية والصحة والسالمة المهنيتان، كما تم وضع عدد من النُهج فيما يتصل بضمان البيئا            
  . المنظمة في مجال عمل الصحة والبيئةعلى صعيدبالكامل جميع النتائج الثالث المتوقعة 

 كبير من عمل المنظمة مع البلدان في هذا المجـال علـى أنـشطة بنـاء                 قدراشتمل  . تعزيز الصحة   -٥٢
فذت دورات للتدريب أثناء الخدمـة،       عدد من الدورات الدراسية الجامعية، ونُ      لتنظيمالقدرات، حيث قُدم الدعم     

وقُدم الدعم للبلدان أيضاً لمساعدتها على تحقيق التقدم نحـو تـأمين            . ودورات خاصة على المستوى اإلقليمي    

                                                           
  .٢٦-٦٠ص عج القرار      ١



  A61/19  ٦١/١٩ج

16 

ات اإلجمالية الموظفـة فـي تعزيـز        التمويل المستدام لتعزيز الصحة، وذلك على الرغم من ضآلة االستثمار         
وصدرت مطبوعات هامة عن نظرية تعزيز الصحة وفعاليتها، ولكن         .  التمويل المتاحة  ومحدودية طرق  الصحة

 تعزيز الـصحة فـي المـدارس        وكان. األمثلة على الدراسات في هذا المجال في البلدان النامية مازالت قليلة          
ومـن بـين   . وترصد السلوك الصحي من بين مواضيع األعمال األخرى التي نفذتها المنظمة في هذا الـسياق  

 المنظمة في مجال عمل تعزيـز الـصحة، لـم تتحقـق نتيجتـان إالّ جزئيـاً،                  على صعيد متوقعة    النتائج ال 
 بإجازة ونشر القرائن الخاصة بفعالية االستراتيجيات والتدخالت الـصحية؛ وإقامـة            المتعلقتانالنتيجتان   وهما

/  آب ١١-٧بانكوك،  (حة  شراكات عالمية لدعم البلدان في تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي السادس لتعزيز الص           
  ).٢٠٠٥أغسطس 

حيث تحقق تقدم في نشر     .  حدثاً هاماً  ٢٠٠٦أبريل  / شكّل إصدار معايير نمو الطفل في نيسان      . التغذية  -٥٣
هذه المعايير على النطاق العالمي والجهود المرافقة له لبناء القدرات اإلقليمية؛ وبلغ عدد البلدان التي بدأت فعالً                 

وتم أيضاً إصدار المبادئ التوجيهية المشتركة لمنظمة الـصحة العالميـة ومنظمـة             .  بلداً ٨٣بتطبيق المعايير   
 المتصلة بالصحة تتطرق إلى المسائل وهي ١األغذية والزراعة بشأن تعزيز األغذية بالمغذيات الزهيدة المقدار،

 صياغة البيان المشترك بـين      ومن بين اإلنجازات الهامة األخرى    .  التكنولوجية على السواء   والمسائلالعمومية  
منظمة الصحة العالمية وبرنامج األغذية العالمي واليونيسيف ولجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية، مـع               

وبدأ تنفيذ المرحلة األولى من المشروع المعنـون        .  من أثر إيجابي محتمل في معدالت وفيات األطفال        لذلكما  
"Landscape Analysis on Countries' Readiness to Act in Nutrition  " بلداً من البلدان التي ترتفع فيها ٣٦في 

 المنظمة في مجال عمل التغذية، لم تتحقـق  على صعيدومن بين النتائج الست المتوقعة     . معدالت انتشار التقزم  
اسات بهـدف تحـسين أوضـاع        بتقديم الدعم التقني والدعم بالسي     المتعلقةنتيجة واحدة إالّ جزئياً، وهي النتيجة       

  .التغذية المتأزمة وفي الظروف االستثنائية

 اتفاقيـة منظمـة الـصحة العالميـة         إلىسجل تزايد مطّرد في عدد البلدان المنضمة كأطراف         . التبغ  -٥٤
اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛ وفي الوقت نفسه، تم بنجاح تحول أمانة االتفاقية اإلطارية من أمانة مؤقتة إلـى                  

 أنشطة بناء القدرات والدعم التقنـي المقـدم         يسرتوعلى المستوى القطري واإلقليمي والعالمي،      . أمانة دائمة 
في نهايـة   و. لتنفيذ االتفاقية والتصديق عليها انضمام عدد من الدول األعضاء كأطراف في االتفاقية اإلطارية            

كما ُأقـيم نظـام للترصـد       .  في مجال مكافحة التبغ    عالية المردود عدد البلدان التي تنفذ سياسات      ارتفع  الثنائية  
شاركت فيه الغالبية العظمى من الدول األعضاء، وذلك إلى جانب التوصيات التي وضعتها المنظمـة بـشأن                 

  . المنظمة في مجال عمل التبغعلى صعيدوقد تحققت بالكامل جميع النتائج الست المتوقعة . سياسات التبغ

 السبل الرامية لمعالجـة     وتعزيزعملت المنظمة على إذكاء الوعي      . ت العجز العنف واإلصابات وحاال    -٥٥
 تحسين حياة المـصابين     عملت على كما  .  والعنف واإلصابات  حوادث المرور على الطرق   بالمخاطر المتصلة   

كـز   المستويات، بما في ذلك الشبكات العالمية واإلقليمية لمرا        كلوتم تعزيز أو إقامة الشراكات على       . بالعجز
التحـالف  ، و لسالمة على الطـرق   للتعاون من أجل ا    األمم المتحدة    ومبادرةاالتصال التابعة لوزارات الصحة،     

.  وعدد من الشراكات األخرى مع وكالة واحدة أو أكثر من وكاالت األمـم المتحـدة  المعني بالوقاية من العنف 
 للسالمة على الطرق، الذي كُـرس لمـستخدمي         واحتفلت جميع بلدان العالم تقريباً بأسبوع األمم المتحدة األول        

 بلد في جمعية الشباب العالمية مـن        ١٠٠ من   تلك التظاهرة شاركت قيادات شبابية    الطُرق الشباب؛ وفي إطار     
وتلقى العديد من البلدان دعماً من المنظمة       ). ٢٠٠٧أبريل  /  نيسان ٢٩-٢٣جنيف،  (جل السالمة على الطرق     أ

،  خالل الثنائيـة أيـضاً     ،وتم. تعزيز الوقاية وتحسين خدمات الطوارئ والتأهيل      وضع برامج خاصة ب    من أجل 
                                                           

 Guidelines on food fortification with micronutrients. Geneva, World Health Organization and: قيد الطبـع      ١
Food Agriculture Organization of the United Nations, 2006.                                                                                       
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 علـى صـعيد   كامل جميع النتائج السبع المتوقعـة       بالوقد تحققت   .  الهامة التقييسيةإعداد مجموعة من الوثائق     
  .المنظمة في مجال العنف واإلصابات وحاالت العجز

الرعايـة  خـدمات   بالمشاركة المجتمعية في إيتاء  تعلقةواصلت البحوث الم  . بحوث األمراض السارية    -٥٦
ويستدل من عدد واسع من الدراسات التي أجريت في بلدان متعددة علـى وجـود               .  تحقيق نتائج هامة   الصحية
 نطاق التدخالت المجتمعية المنفذة في أفريقيا لكي يشمل التنفيذ المشترك لخمس تدخالت أخـرى     توسيعإمكانية  

كمـا طـورت المنظمـة    .  وتوزيع الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات  البيوتمالريا في   من بينها عالج ال   
ـ ابتكاريةشبكات   الكتشاف األدوية، وهي شبكات تضم مؤسسات جامعية وصـناعية مـن           " التنافس المسبق " ل

 الكتـشاف أدويـة     وقد بدأت هذه الشبكات باقتراح مشاريع جديدة      . النامية على السواء  البلدان  البلدان المتقدمة و  
 المنظمة في مجال عمل بحوث األمراض السارية، لم         على صعيد ومن بين النتائج المتوقعة     . المنسيةلألمراض  

 أدوات جديدة ومحسنة من أجل توقي األمراض        المتعلقتان باستحداث تتحقق نتيجتان إالّ جزئياً، وهما النتيجتان       
ة للصحة العمومية من أجل تنفيـذ اسـتراتيجيات الوقايـة           ؛ وصياغة وإجازة سياسات جديد     ومكافحتها المعدية

  .والمكافحة

  للدول األعضاءالمقدم الدعم الفعلي 

  ١.من مجاالت العملتشتمل هذه الفئة على تسعة   -٥٧

  : المنظمةعلى صعيدتحقيق النتائج المتوقعة 
  الدعم الفعلي للدول األعضاء

  

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
١    DIR  =؛التوجيه GBS  =؛ة الرئاسية األجهز REC  = ؛العالقات الخارجية BMR  =     التخطيط وتنـسيق المـوارد

إدارة مـوارد   =  HRS ؛وجود المنظمة األساسي فـي البلـدان      =  SCC ؛البنى التحتية واللوجستيات  =  ILS ؛والمراقبة
  .يةالميزانية واإلدارة المال=  FNS ؛إدارة المعارف وتكنولوجيا المعلومات = KMI ؛المنظمة البشرية

  

DIR REC BMR ILS SCC HRS KMI 
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 الدكتور لي جونـغ ووك المفاجئـة، التـي          على أثر وفاة  نجحت المنظمة في تدبير الشؤون      . التوجيه  -٥٨
 المنظمة، حيث تمكنت من مواصلة تقديم التوجيه المناسب         بالنسبة إلى شكلت حدثاً جسيماً ومأساة غير متوقعة       

 ، خالل الثنائيـة   ،وتم. تعيين مدير عام جديد   التي تسبق   إلى الدول األعضاء ودعمها لها خالل الفترة االنتقالية         
تشجيع الدول األعضاء على اعتماد عدد من االستراتيجيات الهامة وخطط العمل العالمية، السيما االستراتيجية              

استراتيجية دمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة       و ١،بشأن توقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً     العالمية  
 وقد تحققت بالكامـل جميـع       ٣.خطة العمل العالمية المعنية بصحة العمال      و ٢،في عمل المنظمة  بنوع الجنس   

  . المنظمة في مجال عمل التوجيهعلى صعيدالنتائج الخمس المتوقعة 

 االجتماعات العادية للهيئـات     تنظيمساعدت الخدمات المقدمة في هذا المجال على        . األجهزة الرئاسية   -٥٩
كما تم تنظيم وعقد عدد من االجتماعات األخرى التـي          .  بكل سالسة  الرئيسي وفي األقاليم  الرئاسية في المقر    

ألطـراف فـي اتفاقيـة      ا ومؤتمر   ٢٠٠٦ للمجلس التنفيذي وجمعية الصحة في عام        شملت دورتين استثنائيتين  
ية الراميـة    تنظيم المشاورات غير الرسـم      نطاق وتوسع. منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ      

 على صعيدومن بين النتائج المتوقعة . لزيادة التعاون واالتصال والتنسيق السياسي بين الدول األعضاء واألمانة
 باعتمـاد   المتعلقـة المنظمة في مجال عمل األجهزة الرئاسية، لم تتحقق ثالث نتائج إالّ جزئياً، وهي النتـائج                

وفر توجيهات واضحة للدول األعضاء ولألمانـة؛ وتحـسين         قرارات تركز على السياسات واالستراتيجيات وت     
 بين الدول األعضاء وأعضاء المجلس التنفيذي واألمانة؛ وعقد اجتماعات األجهـزة الرئاسـية بكـل                التواصل

  .اللغات الرسمية للمنظمة

مـم  تم خالل الثنائية تعزيز فعالية التشاور والتنسيق مع مؤسـسات منظومـة األ            . لعالقات الخارجية ا  -٦٠
ووسـعت  . المتحدة، حيث شاركت المنظمة في مبادرة إصالح األمم المتحدة في ثمانية مـن البلـدان الرائـدة                

ومن .  أنشطتها المشتركة مع مصارف التنمية اإلقليمية والمحافل والمؤسسات اإلنمائية اإلقليمية           نطاق المنظمة
 الخارجية، لم تتحقق أربع نتائج إال جزئيـاً،          المنظمة في مجال عمل العالقات     على صعيد بين النتائج المتوقعة    

 بتأمين قاعدة موارد المنظمة؛ وتحسين القيمة المضافة لمشاركة القطاع الخاص في برامج             المتعلقةوهي النتائج   
الصحة العمومية؛ وتحسين الشفافية وفرص الحصول على المعارف بشأن المنظمات غير الحكومية؛ وتوسـيع              

  .حيةاألكاديمية الصبرنامج 

 تنقيح ُأطر المنظمة لإلدارة القائمة على تحقيق ، خالل الثنائية ،تم. التخطيط وتنسيق الموارد والمراقبة     -٦١
النتائج، مع التحول من الدورة الثنائية إلى الدورة السداسية للتخطيط االستراتيجي وتطبيق المزيد من عمليـات                

 مجاالً مـن مجـاالت العمـل       ٣٦ليص التركيز من    التخطيط والبرمجة على أساس شامل وأفقي من خالل تق        
 قياسي من األموال مما سمح بإيجاد قاعدة تمويلية متينـة للميزانيـة             قدروتم حشد   . اً استراتيجي اً غرض ١٣ إلى

 والخطـة   ٢٠١٥٤-٢٠٠٦كما تم اعتماد برنامج العمـل العـام الحـادي عـشر             . ٢٠٠٧-٢٠٠٦البرمجية  
في قرارها الخـاص بفـتح       اعتمدت جمعية الصحة العالمية   و ٥؛٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية المتوسطة األجل    

 المنظمة في مجال    على صعيد ومن بين النتائج المتوقعة     . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية البرمجية    ٦،أبواب االعتماد 
                                                           

  .١٩-٥٩ج ص علقرار ا     ١
  .٢٥-٦٠ج ص عالقرار      ٢
  .٢٦-٦٠ج ص عالقرار      ٣
  .٤-٥٩ج ص عالقرار      ٤
  .١١-٦٠ج ص عالقرار      ٥
  .١٢-٦٠ج ص عالقرار      ٦
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 بتطبيق إطـار    المتعلقةعمل التخطيط وتنسيق الموارد والمراقبة لم تتحقق ثالث نتائج إال جزئياً، وهي النتائج              
 المـوارد الطوعيـة وإدارتهـا؛       طالمنظمة اإلداري المنقح والعمليات المتصلة به؛ وتطبيق نظام عالمي لتخطي         

وُألغيـت نتيجـة    . والحفاظ على ثقافة وممارسة اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج على كل مستويات المنظمة            
، وذلك  إدارة البرامج عن  تساوق عالمياً   معلومات م  المنظمة، وهي تتعلق بإقامة نظام       على صعيد واحدة متوقعة   

ولم تتوفر بيانات كافية لتحديد مـدى تحقيـق النتيجـة           . بغية تركيز الجهود على وضع نظام اإلدارة العالمي       
  . بتعزيز ضمان الجودةوالمتعلقة المنظمة على صعيدالمتوقعة 

 ومـشاريع   والترميميع المكاتب،    من األشغال المتصلة بتوس    تنفيذ عدد تم  . البنى التحتية واللوجستيات    -٦٢
برنامج األمـم المتحـدة المـشترك       / منظمة الصحة العالمية  البناء، كان من بينها إنشاء المبنى الجديد لبرنامج         

 في المقر الرئيسي ومبانٍ مكتبية جديدة وأشغال لتجديد المباني في أقاليم األمـريكتين وجنـوب                لمكافحة األيدز 
لمبور في أواخـر عـام       الجديد في كواال   لت المنظمة مركز الخدمات العالمي    وشغ. شرق آسيا وشرق المتوسط   

 التي تعرض صورة الحتياجات المنظمة من البنى        -، وتم استكمال الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية        ٢٠٠٧
 للنفقـات  وأحاطت جمعية الصحة العالمية علماً بها، كمـا تـم اعتمـاد ميزانيـة     - سنوات  ١٠التحتية خالل   

 وأتاح التفاوض مع شركات الطيران تحسين المسارات المتبعـة          ١.االعتمادأبواب  رأسمالية ضمن قرار فتح     ال
ومن بين النتائج المتوقعة    . وتجميع الرحالت مع الوكاالت الشقيقة مما حقق وفورات واسعة في تكاليف األسفار           

 جزئياً، وهي النتـائج     إالق أربع نتائج     المنظمة في مجال عمل البنى التحتية واللوجستيات، لم تتحق         على صعيد 
 بأداء الوظائف الداعمة للوجستيات على نحو يتسم بفعالية وكفاءة استخدام الموارد؛ وتزويد اجتماعات              المتعلقة

األجهزة الرئاسية العالمية واالجتماعات التقنية بالبنى التحتية والخدمات اللوجستية الفعالة؛ وتحسين أمن وسالمة 
  .تحسين مرافق العقاراتالمباني؛ و

في نهاية الثنائية بلغت نسبة المكاتب القطريـة التـي ربطـت            . وجود المنظمة األساسي في البلدان      -٦٣
ووافقت جميع األقـاليم    .  على صعيد المنظمة بدرجة واسعة     مما يسر التواصل  ،  ٪٨٠بالشبكة الخاصة العالمية    

. ي إجراءات تعيين رؤساء المكاتب القطرية التابعة للمنظمـة        على التقدم نحو إدراج عملية االختيار التنافسي ف       
تنظيم وعقد االجتمـاع    ،  ٢٠٠٧ في أواخر عام     ،وتم. كما تحسنت إجراءات تفويض السلطة في بعض األقاليم       

ومـن بـين    .  والمديرين اإلقليميين  ة العام ةالعالمي الرابع لرؤساء المكاتب القطرية التابعة للمنظمة مع المدير        
 جزئيـاً، وهمـا   إال المنظمة في مجال العمل هذا، لـم تتحقـق نتيجتـان اثنتـان           على صعيد ج المتوقعة   النتائ

 بتعزيز وجود المنظمة األساسي وقدرتها على تنفيذ برنامجها االستراتيجي علـى الـصعيد              المتعلقتان النتيجتان
 التركيـز علـى البلـدان       القطري؛ وتعزيز اآلليات الرامية إلى تنفيذ ورصد سياستي المنظمـة فـي مجـالي             

  .بشكل فعالوالالمركزية 

 عدد من التحسينات المختلفة على إدارة الموارد البشرية من بينها أدخل. إدارة موارد المنظمة البشرية  -٦٤
، وتحديد فئـات    اإللكترونية، واستخدام األدوات    اإللكترونيةتنفيذ عمليات االختيار السريع، وإجراء االختبارات       

وقُدم الدعم إلنشاء مركز الخدمات العالمي من خالل تصنيف الخدمات          .  المتشابهة لغرض التعيين   من الوظائف 
علـى  ومن بين النتائج المتوقعـة      . والتعيين والتوعية، والتطوير الوظيفي، واستعراض األجور واالستحقاقات      

 جزئياً، وهـي النتـائج      إال  المنظمة في مجال عمل إدارة موارد المنظمة البشرية، لم تتحقق أربع نتائج            صعيد
 بإنشاء نظام عالمي جديد لمعلومات الموارد البشرية؛ واستهالل برامج تعلّم فعالـة؛ والحفـاظ علـى                 المتعلقة

وتـم  . إجراءات ونظم بشأن تعيين الموظفين والوفاء بااللتزامات التعاقدية؛ وإنشاء نظم إلدارة أمن المـوظفين             
  . الموظفين وحراكهمبيذ نظام تناو بتنفتتعلقتأجيل نتيجة واحدة أخرى 

                                                           
  .١٢-٦٠ج ص عالقرار      ١
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إصدار استراتيجية المعلومات واالتـصال     ،   خالل الثنائية  ،تم. إدارة المعارف وتكنولوجيا المعلومات     -٦٥
 وبرنامجيهـا   المبادرة المنبثقة عن الشبكة الصحية الدولية لالستفادة من نتـائج البحـوث           العالمية، كما أتاحت    

 الطبية والبيئية والزراعية والغذائية لما ينـاهز        اإللكترونيةني على المعلومات    الشقيقين إمكانية الحصول المجا   
 المنظمة في مجال عمل     على صعيد ومن بين النتائج المتوقعة     .  دولة عضو  ١٠٠ مؤسسة في أكثر من      ٤٥٠٠

ع سياسـات    بوض المتعلقة جزئياً، وهي النتائج     إالإدارة المعارف وتكنولوجيا المعلومات، لم تتحقق سبع نتائج         
واستراتيجيات فعالة إلدارة المعارف؛ ودمج نواتج معلومات المنظمة في نظم التعلّم؛ وتـصميم وتنفيـذ بنيـة                 
موحدة إلدارة وتكنولوجيا المعلومات في المنظمة؛ ووضع اسـتراتيجيات مالئمـة خاصـة بالبنيـة التحتيـة                 

مـة؛ وتزويـد المنظمـة بالتكنولوجيـات        للتكنولوجيا والمعلومات؛ واستخدام أدوات ونواتج معلومـات المنظ       
  .عمل بكامل طاقتهي وإيجاد نظام عالمي للمعلومات اإلدارية المستخدمة بشكل عالي المردودية؛

 تقدم في عملية إعداد الميزانية الجديدة واإلدارة الماليـة ونظـم            إحرازتم  . الميزانية واإلدارة المالية    -٦٦
وتم االلتزام بجميع المواعيد النهائية النظاميـة       . نظام اإلدارة العالمي  المحاسبة التي سيجري تطبيقها في إطار       

كما تحقق االمتثال بدرجة معقولة لتوصيات عمليات المراجعة الداخلية والخارجية          . لتقديم التقارير خالل الثنائية   
محاسـبة الجديـدة    وسجل تقدم جيد في تنفيذ ممارسـات ال       . مع مواصلة تنفيذ عمليات مناسبة للمراقبة الداخلية      

ومن بـين   . ، ولوحظ أداء جيد فيما يتصل بالدخل المحقق من الفوائد         )المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام    (
 جزئياً، وهي   إال المنظمة في مجال الميزانية واإلدارة المالية، لم تتحقق أربع نتائج            على صعيد النتائج المتوقعة   

إلرشادات الالزمة لتنفيذ الوظائف على نحو يتفق مع نظام اإلدارة العالمي؛            بوضع السياسات وا   المتعلقةالنتائج  
وإعداد تقديرات الميزانية المتكاملة والقيام بالتقديرات والرصد والتبليغ فيما يخص اإليرادات والنفقات؛ وإعداد             

ية التمويل إلدارة الميزانية    ؛ وتنفيذ استراتيج  الصحةالتقارير المالية المحددة بموجب اللوائح وتقديمها إلى جمعية         
  .المتكاملة

  الدروس المستفادة واإلجراءات الالزمة لتحسين األداء

 الدروس المستفادة واإلجراءات الالزمة لتحسين األداء، وهي تتـصل بالمـسائل اإلداريـة              ترد أدناه   -٦٧
 شرحها في التقرير الكامل عن    والتنظيمية فقط؛ أما الدروس واإلجراءات المتصلة بالجوانب التقنية المعينة فيرد         

  .تقييم األداء

  :٢٠٠٧-٢٠٠٦ أهم الدروس التي استفادت منها األمانة في الفترة ترد أدناه  -٦٨

 من اآلليات الفعالة   الجلسات اإلعالمية الموسعة والتشاور الواسع النطاق مع الدول األعضاء           تُعد  •
  ؛جتماعات األجهزة الرئاسيةلتيسير فهم البنود المعقدة المدرجة في جداول أعمال ا

تؤدي أنشطة الدعوة والمعلومات وتوزيع مواد المنظمة دوراً ال غنى عنه في تعزيز الـسياسات                 •
  ؛الخاصة المشتركة مع الدول األعضاء والشركاء

  ؛يعد التخطيط المنسق على أصعدة المنظمة الثالثة عامالً أساسياً في تنسيق تنفيذ البرامج  •

البلدان على تنفيذ االستراتيجيات العالمية والقطرية محدودة فيما يتـصل بـبعض            مازالت قدرات     •
  ؛مجاالت العمل

 من بين المؤشرات المستخدمة مؤشرات ال يمكن قياسها، كما أن بعض األهـداف كانـت                هناك  •
  ؛مفرطة الطموح
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ديـد مـن    مازالت هناك بعض المشاكل اإلدارية واإلجرائية التي تعوق توسيع األنشطة فـي الع              •
  ؛مجاالت العمل ومواقعه

  . التكاليف في بعض المكاتبعلى الحد من إسناد العمل إلى جهات خارجية يمكن أن يساعد  •

  : اتخاذها من أجل تحسين األداءالبد منوفيما يلي بعض اإلجراءات التي   -٦٩

نفيـذ بـرامج    بناء قدرات األفرقة القطرية التابعة للمنظمة في مجال معالجة شؤون الشراكات وت             •
  ؛التنسيق والمواءمة مع األمم المتحدة

  ؛تحسين أدوات وأساليب استعراض أداء المنظمة على الصعيد القطري  •

تعزيز قدرات المكاتب اإلقليمية والقطرية على إجراء االتصال الفعال مـع الجمهـور ووسـائل                 •
  ؛اإلعالم

الت الثنائية ومصارف التنمية والمنظمات تعزيز التنسيق والتماسك مع هيئات األمم المتحدة والوكا  •
  والدوائر األكاديمية؛غير الحكومية والمجتمع المدني 

إجراء مناقشات مع أهم الجهات المانحة من أجل تعزيز مرونة التمويـل وإمكانيـة              إلى  المبادرة    •
  ؛توقعه وفقاً لألولويات المتفق بشأنها والمثبتة في ميزانية المنظمة البرمجية

ضمان إمكانية  ل ٢٠١٥-٢٠٠٨ مؤشرات األداء في الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل         ةمراجع  •
  ؛قياسها

تبسيط السياسات واإلجراءات اإلدارية والتنظيمية من أجل زيادة فعالية األنشطة وتيسير تعزيزها،   •
  ؛والسيما األنشطة القطرية منها

  ؛إجراءات تعيين الموظفينب للتعجيل مواصلة تبسيط العمليات المتصلة بالموارد البشرية  •

  ؛تعزيز ميزانية المنظمة ومهمة تنسيق الموارد  •

  .اإلنفاق ومعدالت التنفيذ الماليزيادة قدرات الوحدات التقنية على تحليل الموارد المتاحة و  •

  التنفيذ المالي

 مليون دوالر   ٣٣١٣  من ٢٠٠٧-٢٠٠٦ارتفع المبلغ األصلي المتاح لألنشطة في الميزانية البرمجية           -٧٠
 بالمقارنـة  ٪٣٠ويمثل الرقم األخير زيـادة بنـسبة        .  مليون دوالر أمريكي خالل الثنائية     ٣٦٧٠أمريكي إلى   

وقد واجهت المنظمة مطالب جديدة وأتيحت لها آليات تمويلية جديدة أيضاً           . ٢٠٠٥-٢٠٠٤الميزانية البرمجية   ب
-٢٠٠٦ مما كان مخططاً له أساساً في الميزانية البرمجيـة       لدعم تنفيذ أولويات اتفق بشأنها على مستوى أعلى       

٢٠٠٧.  

٧١-  إلى زيـادة مخصـصات      حد بعيد،    إلى،  ٢٠٠٧-٢٠٠٦عزى النمو الذي شهدته الميزانية البرمجية       وي
، واألنشطة المتـصلة بـأنفلونزا      مرفق األدوية العالمي التابع لشراكة دحر السل      : الميزانية المرصودة لما يلي   

 والتخطيط في مجاالت األدوية     التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع؛      في إطار    األنشطةتوسع  الطيور، و 
ويجري تنفيذ هذه األنشطة بالدرجة األولى عن طريـق المقـر           . والموارد البشرية الصحية وسالمة المرضى    

ي، مع تسجيل زيادة أصـغر      لمقر الرئيس ل األكبر من هذه الزيادة في الميزانية        القسطالرئيسي؛ لذا فقد خصص     
  . على المستويين اإلقليمي والقطرياًحجم
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  مستويات الميزانية البرمجية حسب المكاتب
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ و٢٠٠٥-٢٠٠٤

  

  
  

 بالمقارنـة مـع الثنائيـة       ٪١٤تنفيذ البرامج بمعدل    لوعلى الرغم من ارتفاع مستوى اإلنفاق القياسي          -٧٢
-٢٠٠٦فيذ المالي في مواكبة النمو السريع الذي شهدته الميزانية فـي الثنائيـة              ، فقد أخفق التن   ٢٠٠٥-٢٠٠٤
 مـن المبلـغ     ٪٩٣,٥ مليون دوالر أمريكي، أي ما يمثـل         ٣٠٩٨ البرامج   ما تنفقه ، والتي بلغت فيها     ٢٠٠٧

تـرة   من أرقام الميزانية البرمجية المعدلة للف      ٪٨٤,٤ و ٢٠٠٧-٢٠٠٦األصلي الذي غطته الميزانية البرمجية      
  .نفسها

  الميزانية البرمجية والموارد المتاحة واإلنفاق
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦حسب المكاتب، 

  

  
  

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦تنفيذ األنشطة البرمجيـة للثنائيـة       لوقد بلغ مقدار الموارد المالية التي أتيحت للمنظمة           -٧٣
 يمكـن ترحيلـه   –ن دوالر أمريكي     مليو ١٦٠٠ -لذا فثمة مبلغ كبير     .  مليون دوالر أمريكي   ٤٢٥٧يعادل   ما

 جنوب شرق األمريكتان أفريقيا المقر الرئيسي
 آسيا

  شرق أوروبا
 المتوسط

  غرب المحيط
 الهادئ

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤الميزانية البرمجية 
 )ةالمعدل (٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية  )األصلية (٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ اإلنفاق

ية
ريك
ألم
ت ا

را
وال
الد

ف 
آال
ب

 

١ ٤٠٠ ٠٠٠  

١ ٢٠٠ ٠٠٠  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  

٨٠٠ ٠٠٠  

٦٠٠ ٠٠٠  

٤٠٠ ٠٠٠  

٢٠٠ ٠٠٠  

 صفر

 جنوب شرق األمريكتان أفريقيا المقر الرئيسي
 آسيا

  شرق أوروبا
 المتوسط

  غرب المحيط
 الهادئ

 )المعدلة( ٢٠٠٧-٢٠٠٦لبرمجية الميزانية ا )األصلية (٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ اإلنفاق ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الموارد المتاحة

٢ ٥٠٠ ٠٠٠  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  

١ ٥٠٠ ٠٠٠  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  

٥٠٠ ٠٠٠  

 صفر

ية
ريك
ألم
ت ا

را
وال
الد

ف 
آال
ب
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويكشف تحليل تنفيذ الميزانية البرمجية      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨لصالح تنفيذ األنشطة البرمجية للثنائية      
  :عما يلي

 معظم التمويل المتاح كان مخصصاً ألغراض معينة وموزعاً بصورة غيـر متكافئـة بـين                أن  •
  ؛البرامج والمكاتب الرئيسية

-٢٠٠٤ في الفترة    ٪٢٩ من الدخل الفعلي بالمقارنة مع       ٪٢١لعادية لم تمثل سوى      الميزانية ا  أن  •
  ؛٢٠٠٥

 إحدى نتائج تزايد اعتماد المنظمة على الموارد من المساهمات الطوعية هي احتمال ترحيـل               أن  •
 من األموال من ثنائية إلى الثنائية التالية لها، فضالً عن كون هذه األمـوال أمـواالً                 ة كبير مبالغ

ومـن  .  بتثبيت عقـود المـوظفين  يتعلقساسية لضمان مواصلة أداء مهام المنظمة، السيما فيما   أ
الصعوبة بمكان تقدير المبلغ األدنى الذي ينبغي ترحيله من ثنائية إلى الثنائية التالية بغية ضـمان                

ل بـسبب   فعالية عمل المنظمة؛ وذلك لتباين مواعيد تسلّم األموال الطوعية، وتباين توزيع األموا           
  ؛تخصيصها ألغراض معينة، وألن االحتفاظ ببعض األموال يتم في إطار الشراكات

 سياسة المحاسبة من خالل تطبيق منهجية يجري في إطارها اإلقـرار بالمـساهمات              مراجعة أن  •
 إلى زيادة الدخل الذي ُأقـر بـه فـي الثنائيـة             أدتالطوعية عند توقيع اتفاقات الجهات المانحة       

 مليون دوالر أمريكي، مما أثر إلى حد بعيد في مقـدار المبلـغ              ٤٢٣,٨بمقدار   ٢٠٠٧-٢٠٠٦
  المرحل؛

 مع النتائج المبالغ المنفقة تطبيق مبدأ التسليم في إطار نظام المحاسبة الجديد، أي تطابق حساب أن  •
فرق في  يقدر ال ( بما يوحي بانخفاض مستوى التنفيذ       عنهغ  لّالمحققة، يؤثر في مستوى اإلنفاق المب     

ويؤدي ذلك إلى تحريف بـسيط فـي        ).  مليون دوالر أمريكي   ١٢٥ بنحو   ٢٠٠٧-٢٠٠٦الثنائية  
  ؛مقارنة اإلنفاق التي تمت عبر شتى الثنائياتعملية 

 صعوبة توسيع القدرات التقنية واإلدارية بما يلزم لمواكبة نمو الطلبات والـدخل هـي أحـد                 أن  •
وتتضح هذه الصعوبة بصفة خاصة فيمـا يتـصل   . زانيةالعوامل التي تؤثر في مستوى تنفيذ المي 

 القدرات على مستوى البلدان، وقد تفاقمت هذه الصعوبة بسبب الفترة الزمنيـة الالزمـة               بزيادة
وهـو   الموارد البشرية والتأخير المالزم لعمليات تحويل األموال إلى األقاليم والبلـدان،             لتوزيع

  ؛إداريةيعزى إلى أسباب 

سريع في تمويل القطاع الصحي يؤدي إلى مشاكل ال ينحصر أثرها في قدرة المنظمة               النمو ال  أن  •
على التنفيذ فحسب، بل ويفرض أيضاً عبئاً على وزارات الصحة وسـائر الـشركاء والنظـراء                

  ؛المعنيين بأعمال المنظمة

ع ذلك فإن    وصول المبالغ الممنوحة في وقت متأخر من الثنائية يؤثر هو اآلخر في اإلنفاق؛ م              أن  •
-٢٠٠٤، كما أن حجم هذه المنح لم يتباين كثيراً ما بـين الثنـائيتين   كثيراً ما تُطرحهذه المسألة  

  ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

 الموارد المخصصة للشراكات التي تتلقاها المنظمة وتحتفظ بها، وكذلك الموارد المخصـصة             أن  •
مع ذلك فإن األمانة غير     والتنفيذ؛   األزمات تؤثر في معدل      وأوضاعلفاشيات المرضية   ا لمواجهة

 ألن الشراكات، بحكـم   هاتين الفئتين من فئات الموارد    قادرة على التحكم تحكماً شديداً في أي من         
وخالل . تعريفها، هي ترتيبات تعاونية بينما تتأثر االستجابة للفاشيات واألزمات بعوامل خارجية          
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. هاتان الفئتان أثر هام في الميزانية الكليـة        كان لنمو الدخل الذي سجلته       ٢٠٠٧-٢٠٠٦الثنائية  
ويتوقع أن الفصل بين الميزانيات وتدفقات الدخل المخصص لشتى الفئات الـذي سـيجري فـي                

  ؛المستقبل سيساعد على تحسين التمييز بين شتى العناصر التي تتألف منها الميزانية البرمجية

معينة يمثل صـعوبة كبيـرة أخـرى؛         تخصيص معظم األموال المقدمة للميزانية ألغراض        أن  •
لتمويل الكلي، لم يكن التمويل المخصص لألنشطة تمويالً        افبالرغم من الحجم الواسع الذي سجله       

 بالمقارنة مع الثنائية ٢٠٠٧-٢٠٠٦وبالرغم من النمو الهام الذي حققه الدخل خالل الثنائية . كافياً
مجاالت العمل وال بين أهم المكاتب، كما لم        ، فإنه لم يكن نمواً متكافئاً عبر جميع         ٢٠٠٥-٢٠٠٤

  .يطرأ تحسن في مطابقة الموارد المتاحة مع الميزانية البرمجية

ولقد بقي تقسيم الموارد بين المقر الرئيسي واألقاليم على ما هو عليـه دون تغييـر بـين الثنـائيتين                      -٧٤
 عدد  إدخالويؤمل أن يؤدي    ). ٪٦٢، واألقاليم والبلدان    ٪٣٨المقر الرئيسي    (٢٠٠٧-٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 السيما التحسينات التي تشتمل على إصالح إدارة الموارد البشرية وتبسيط عمليـات             -من التحسينات اإلدارية    
  . إلى تعزيز معدل التنفيذ على المدى البعيد-التعيين، وتنفيذ نظام اإلدارة العالمي 

خطوات لتسريع عملية التنفيذ المتوازن مـا بـين      ،  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ خالل الثنائية    ،وقد اتخذت المنظمة    -٧٥
وأعـضاؤه دائمـون ومـنهم       بالموارد الماليـة     يعنىوتم إنشاء فريق استشاري     . شتى مواقع العمل ومجاالته   

وسيؤدي هذا الفريق، الذي .  وحدات إدارة البرامج في المكاتب اإلقليميةالمديرون العامون والمساعدون ومديرو
، حيث سيسدي ٢٠٠٩-٢٠٠٨العام في الوقت الحاضر، دوراً متزايد األهمية خالل الثنائية         يترأسه نائب المدير    

 النتائج مقابل األغراض المحددة في      تحقيقإلى المديرة العامة بشأن توافر الموارد واستخدامها وبشأن         المشورة  
لمنظمة ويـسدي المـشورة      ا بشكل إجمالي من قبل    البرامج   تنفيذكما سيشرف الفريق على     . الميزانية البرمجية 
 اتخاذها لضمان فعالية التنفيذ عمالً على تحقيق النتائج المتوقعة على صـعيد المنظمـة               يتعينبشأن أية خطوة    

 في خطـط العمـل      التي تم اإلعراب عنها   الشامل والمحددة في الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل، والنتائج         
  .على أصعدة المنظمة كافة

وخـالل  . حسابات مشتركة عنصراً أساسياً من عناصر دعم أعمال الفريق االستـشاري          وشكل إنشاء     -٧٦
أو مـوارد خصـصت لمجـال       اتسمت بمرونة كاملة     احتفظت تلك الحسابات بموارد      ٢٠٠٧-٢٠٠٦الثنائية  
لتي  ا المناقشاتوتم اتخاذ القرارات الخاصة بتوزيع الموارد على المكاتب الرئيسية باالستناد إلى            . فقطما   عمل

وقد تم تصميم هذه العملية إسناداً لتنفيذ       . أجريت في إطار مجاالت العمل على مستويي المقر الرئيسي واألقاليم         
 الجهات المانحة، مـع     الدعم والتشجيع من قبل   وتلقت هذه المبادرة    . األولويات المحددة في الميزانية البرمجية    

  .نة إلى هذه الفئة من اإليراداترجة كافية من المرو مانحة تمويالً يتسم بداًتقديم إحدى عشرة دولة عضو

د والصعوبات التـي    ي تحسين فهم جوانب التعق    - داخلياً وخارجياً    -وأتاحت آلية الحسابات المشتركة       -٧٧
لترابط القائم بين شتى عناصر المنظمة، فإن بإمكان الفريق         إلى ا وبالنظر  . تنطوي عليها عملية تمويل المنظمة    

ومازال الحـوار متواصـالً مـع       .  تلك الصعوبات  تذليلمعني بالموارد المالية أداء دور هام في        االستشاري ال 
الجهات المانحة من أجل التوصل إلى إقامة هذه اآللية المتينة لغرض زيادة نسبة األموال التي يتسم تخصيصها                 

  .بدرجة أكبر من المرونة خالل الثنائيات المقبلة

ة اإليجابية التي أتاحها هذا الفريق االستشاري وآلية الحسابات المشتركة، تـم             وباالستفادة من التجرب    -٧٨
، تجري إدارته بصورة شفافة وخاضعة للمساءلة، وهـو يـضمن           صندوق مركزي لإلسهامات الطوعية   إنشاء  

قر  تحقيق األغراض االستراتيجية في الم     حاالت العجز الخطيرة في التمويل من أجل      إتاحة التمويل الالزم لسد     
 عملية رفيعة المستوى لإلشراف على تنفيذ الميزانية        هو وضع أسس   بالصندوق   والمراد. الرئيسي وفي األقاليم  

  .البرمجية بغية القيام بالتدخالت الالزمة لتحسين النتائج المحددة ولتعزيز أداء المنظمة بوجه عام
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  ول االجد
  

  ملخص الميزانية واإلنفاق -١الجدول 
  ب المستوى التنظيمي ومجموع المساهمات الطوعيةالميزانية العادية حس

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة المالية 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

  
    

الميزانية 
البرمجية 

٢٠٠٧-٢٠٠٦  

األرصدة 
المحولة 
والمنفذة 
  والمخصصة

  ميزانية 
 في )أ(العمل

٣١/١٢/٢٠٠٧  

  اإلنفاق
٢٠٠٦-
٢٠٠٧  

 )ج(معدل التنفيذ
بالنسبة المئوية 

  عمللميزانية ال

              الميزانية العادية
  ٩٨‚٥  ٣٣٧ ١٩٤  ٣٤٢ ٣٢١  )١٢ ٧٠٠(  ٣٥٥ ٠٢١    القطرية
  ٩٩‚٦  ٢٤٥ ٢٢٢  ٢٤٦ ٣٢٠  ٦٣  ٢٤٦ ٢٥٧    اإلقليمية
  ٩٩‚٨  ٢٨٠ ٩٣٢  ٢٨١ ٥٨٨  ٣ ٠٦٠  ٢٧٨ ٥٢٨    )المقر الرئيسي(العالمية 

  ٩٩‚٢  ٨٦٣ ٣٤٨  ٨٧٠ ٢٢٩  )٩ ٥٧٧(  ٨٧٩ ٨٠٦    المجموع الفرعي
  ١٠٠‚٠  ٣٥ ٢٧٨  ٣٥ ٢٧٨  )٢٣١(  ٣٥ ٥٠٩    اإليرادات المتنوعة

  ٩٩‚٢  ٨٩٨ ٦٢٦  ٩٠٥ ٥٠٧  )٩ ٨٠٨(  ٩١٥ ٣١٥    مجموع الميزانية العادية
  ٨٦‚١  ٢ ٣٧٢ ٤٨٨  ٢ ٧٥٤ ٨٤٦    )ب(٢ ٧٥٤ ٨٤٦    المساهمات الطوعية

  ٨٩‚٤  ٣ ٢٧١ ١١٤  ٣ ٦٦٠ ٣٥٣  )٩ ٨٠٨(  ٣ ٦٧٠ ١٦١    المجموع الكلي
              
              

              :مطروحاً منها
              شطة المنظمة البرمجية الملغاةأن

باستثناء  (٢ الملحق   -البيان األول   
 ١٥٢ ٠٩١تكاليف دعم البـرامج     

  )آالف الدوالرات األمريكية

      

١٧٢ ٨٥٠  

  

             أنشطة المنظمة البرمجية-المجموع 

  ٨٤‚٤    ٣ ٠٩٨ ٢٦٤      ٣ ٦٧٠ ١٦١  البيان األول  

  
  
يزانية البرمجية المخصصة والمعدلة باألموال المحولة ما بين أبواب االعتمـاد      تمثل ميزانية العمل قسماً من الم       )أ(
  .أو المكاتب/ و
  )EBPBAC5/5الوثيقة  (١٢٠/٣م تأرقام المصادر األخرى كما وردت في الوثيقة   )ب(
يـذ   معـدل التنف   ٤ و ٣ و ٢يستند معدل التنفيذ إلى ميزانية العمل كما يوضحه هذا الجدول، وتبـين الجـداول                 )ج(

الوثيقـة   (١٢٠/٣م ت  وكما تـرد فـي الوثيقـة         ٤-٥٨ج ص ع  باالستناد إلى الميزانية البرمجية المعتمدة بموجب القرار        
EBPBAC5/5(  
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   جميع المكاتب-ملخص الميزانية واإلنفاق حسب مجاالت العمل  -٢الجدول 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة المالية 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
  

  مجموع التمويل  المساهمات الطوعية  ية العاديةالميزان
  مجال العمل

  

الميزانية 
  ٪  اإلنفاق  البرمجية

الميزانية 
  ٪  اإلنفاق  البرمجية

الميزانية 
  ٪  اإلنفاق  البرمجية

ــسارية   ــراض ال ــوقي األم ت
  ٦٧‚٤  ١٠٣ ١٧٢  ١٥٢ ٩٨٣    ٧٩ ٠٦٠  ١٣٢ ٩٢٤    ٢٤ ١١٢  ٢٠ ٠٥٩  ومكافحتها

  ٧١‚٢  ٧٧ ٢٢٧  ١٠٨ ٤٥٧    ٧٣ ٨٥٢  ١٠٤ ٧٠٠    ٣ ٣٧٥  ٣ ٧٥٧  بحوث األمراض السارية

ــة    ــدوث األوبئ ــذار بح اإلن
  ٦٢‚٠  ١٤٢ ٨٦٧  ٢٣٠ ٥١٩    ١٠١ ٤٢٨  ١٨٢ ٥٩٤    ٤١ ٤٣٩  ٤٧ ٩٢٥  واالستجابة لمقتضياتها

  ١٢٤‚١  ١٧٠ ٧٠٠  ١٣٧ ٥٠٩    ١٥٤ ٧٩٥  ١٢٢ ٤٢٤    ١٥ ٩٠٥  ١٥ ٠٨٥  المالريا

  ٧٩‚١  ١٨٥ ٥٢٧  ٢٣٤ ٥٢٦    ١٧٤ ٩٢٧  ٢٢٢ ٦٩٠    ١٠ ٦٠٠  ١١ ٨٣٦  السل

  ٥٥‚٧  ١٥٣ ١٦٨  ٢٧٤ ٨٩٣    ١٣٨ ٦٩٤  ٢٥٨ ٧٤٥    ١٤ ٤٧٤  ١٦ ١٤٨  يدز والعدوى بفيروسهاأل

األمراض غير الـسارية    ترصد  
ــة ــا المزمن ــة منه  والوقاي

  ٦١‚٤  ٣٩ ٣٨٨  ٦٤ ١٠٣    ١٣ ٤٣٧  ٣٣ ٣٧٥    ٢٥ ٩٥١  ٣٠ ٧٢٨  وتدبيرها العالجي

  ٦٣‚٣  ٣٣ ٣٤٣  ٥٢ ٦٤٧    ١٥ ٨٥٥  ٣٨ ٠٧٠    ١٧ ٤٨٨  ١٤ ٥٧٧  تعزيز الصحة

  ٦٤‚٣  ٢٠ ٧٤٢  ٣٢ ٢٦٤    ١٠ ٠٠٤  ١٩ ٤٩٢    ١٠ ٧٣٨  ١٢ ٧٧٢   واإلدمانالصحة النفسية

  ٦٧‚١  ٢٦ ٩٠٦  ٤٠ ٠٧٠    ١٦ ٠٣٦  ٢٦ ٢١٤    ١٠ ٨٧٠  ١٣ ٨٥٦  التبغ

  ٧٠‚٣  ١٨ ٦٣٧  ٢٦ ٥٠٨    ١٠ ٨٥٠  ١٧ ٠٧٧    ٧ ٧٨٧  ٩ ٤٣١  التغذية

  ٧٣‚٠  ٦٦ ٠٠٧  ٩٠ ٤١٢    ٣٢ ٠١٠  ٥٣ ٦١٣    ٣٣ ٩٩٧  ٣٦ ٧٩٩  الصحة والبيئة

  ٦٥‚١  ١٦ ٩٢٨  ٢٦ ٠١٧    ٧ ٨١٤  ١٧ ٦٢٧    ٩ ١١٤  ٨ ٣٩٠  السالمة الغذائية

العنف واإلصـابات وحـاالت     
  العجز

٦٦‚٦  ١٥ ٠٥٦  ٢٢ ٦٠١    ١٠ ٣٣٢  ١٧ ٦٢٨    ٤ ٧٢٤  ٤ ٩٧٣  

  ٨٠‚٠  ٦١ ٢٢٢  ٧٦ ٥٧٢    ٥٢ ٥٢٥  ٦٨ ٤٩٨    ٨ ٦٩٧  ٨ ٠٧٤  الصحة اإلنجابية

  ٥٣‚٢  ٣٤ ٦٨٩  ٦٥ ١٥١    ١٧ ٦٢١  ٤٠ ٢٩٤    ١٧ ٠٦٨  ٢٤ ٨٥٧  تعزيز مأمونية الحمل

  ٤٧‚٤  ٨ ٣٩٦  ١٧ ٧٠٣    ٥ ٢٢٤  ١٣ ٣٣٠    ٣ ١٧٢  ٤ ٣٧٣  وع الجنس والمرأة والصحةن

  ٥٦‚٥  ٥٧ ٩٠٩  ١٠٢ ٤٥٧    ٤٠ ٣٣٣  ٧٥ ٠٠٤    ١٧ ٥٧٦  ٢٧ ٤٥٣  صحة األطفال والمراهقين

  ١٢٤‚١  ٦٥٣ ٥٧٩  ٥٢٦ ٧٤٠    ٦٣٦ ٤٩٠  ٥١٢ ٣٦٩    ١٧ ٠٨٩  ١٤ ٣٧١  التمنيع واستحداث اللقاحات

  ٨٨‚٠  ٦٢ ٣٩٩  ٧٠ ٨٦٨    ٤٣ ٥٩٢  ٥٣ ٨٣٩    ١٨ ٨٠٧  ١٧ ٠٢٩  األدوية األساسية

  ٨٣‚٠  ٢٣ ٨١٤  ٢٨ ٦٨٦    ١٢ ١٧٧  ١٦ ٥٤٧    ١١ ٦٣٧  ١٢ ١٣٩  التكنولوجيات الصحية األساسية

الخاصة بالصحة  رسم السياسات   
  ٦٥‚٣  ٢٩ ٦٣٢  ٤٥ ٣٦٣    ١٤ ٨٠٧  ٢٩ ٢٠٣    ١٤ ٨٢٥  ١٦ ١٦٠  في مجال التنمية

سياسات النُظم الصحية وإيتـاء     
  ٦٥‚٦  ٨٦ ٤٣٣  ١٣١ ٦٦٧    ٣٥ ٥٦٤  ٨٨ ٣٦٥    ٥٠ ٨٦٩  ٤٣ ٣٠٢  الخدمات

  ٦٣‚٧  ٥٨ ٣٧٨  ٩١ ٦٤٨    ١٨ ٧١٥  ٥٢ ٦٦١    ٣٩ ٦٦٣  ٣٨ ٩٨٧  الموارد البشرية الصحية

ــة   ــصحة والحماي ــل ال تموي
  ٤٢‚٤  ١٩ ٠٧٦  ٤٤ ٩٦٧    ٦ ٦٤٠  ٢٨ ٨٢٢    ١٢ ٤٣٦  ١٦ ١٤٥  االجتماعية

المعلومات الـصحية والقـرائن     
  ٦٣‚٧  ٥٧ ٥٥٦  ٩٠ ٤٠٦    ٣٦ ٧٤٤  ٦٩ ٢٥٥    ٢٠ ٨١٢  ٢١ ١٥١  وسياسة البحوث

ــوارئ   ــاالت الط ــب لح التأه
  ٢٥٧‚٧  ٢٨٢ ٠٢٠  ١٠٩ ٤٣٧    ٢٧١ ٣٥٤  ١٠٠ ٤٠٢    ١٠ ٦٦٦  ٩ ٠٣٥  ومواجهتها
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  مجموع التمويل  المساهمات الطوعية  ية العاديةالميزان
  مجال العمل

  

الميزانية 
  ٪  اإلنفاق  البرمجية

الميزانية 
  ٪  اإلنفاق  البرمجية

الميزانية 
  ٪  اإلنفاق  البرمجية

وجود المنظمة األساسـي فـي      
  ٨٧‚٥  ١٦٦ ٨١٠  ١٩٠ ٦٠٣    ٣١ ٧٥٨  ٦١ ٩٧٩    ١٣٥ ٠٥٢  ١٢٨ ٦٢٤  البلدان

ــا   ــارف وتكنولوجي إدارة المع
  ٧٧‚٠  ١١٢ ٥٤٩  ١٤٦ ١٨٠    ٥٣ ٢٣٠  ٨٨ ٨٦١    ٥٩ ٣١٩  ٥٧ ٣١٩  المعلومات

ــوارد  ــسيق الم ــيط وتن التخط
  ٨٥‚١  ٢١ ٨٦٦  ٢٥ ٦٩٢    ٧ ٩١٠  ١٣ ٤٧٩    ١٣ ٩٥٦  ١٢ ٢١٣  والمراقبة

  ١٠٧‚٦  ٥٥ ٨٣٠  ٥١ ٨٧٣    ٣٤ ٣٨٦  ٢٩ ٤٦٩    ٢١ ٤٤٤  ٢٢ ٣٨٤  إدارة موارد المنظمة البشرية

  ١٠٠‚٨  ٤٣ ٢٠٩  ٤٢ ٨٧٧    ٢٢ ٧٧٠  ٢١ ٠٥٠    ٢٠ ٤٣٩  ٢١ ٨٢٧  الميزانية واإلدارة المالية

  ١٢٩‚٢  ١٦٧ ٦٤٧  ١٢٩ ٧٨٣    ١٠١ ٣٣٨  ٦١ ٢٥٩    ٦٦ ٣٠٩  ٦٨ ٥٢٤  البنى التحتية واللوجستيات

  ٩٨‚٧  ٣٤ ٩٢٣  ٣٥ ٣٧٩    ٨ ١١٣  ١٠ ٤٤٦    ٢٦ ٨١٠  ٢٤ ٩٣٣  األجهزة الرئاسية

  ٨١‚٣  ٢٦ ٦٨٠  ٣٢ ٨٢٦    ١١ ٠٦١  ١٥ ٠٤٣    ١٥ ٦١٩  ١٧ ٧٨٣  العالقات الخارجية

  ١١٩‚٦  ٤٥ ٦٧٩  ٣٨ ٢٠٤    ١٥ ١٧٠  ١١ ٤١٧    ٣٠ ٥٠٩  ٢٦ ٧٨٧  التوجيه

  ٨٨‚٦ ٣ ١٧٩ ٩٦٤ ٣ ٥٨٨ ٥٩١   ٢ ٣١٦ ٦١٦ ٢ ٧٠٨ ٧٨٥    ٨٦٣ ٣٤٨  ٨٧٩ ٨٠٦  مجموع مجاالت العمل األساسية

                    اإليرادات المتنوعة

تغطيــة المخــاطر المتعلقــة 
    ١٦ ٦٠٠  ٢٠ ٠٠٠    ١ ٨٢٥  ٥ ٠٠٠    ١٤ ٧٧٥  ١٥ ٠٠٠  بتقلبات أسعار الصرف

    ٧ ٨٠٥  ١٣ ٥٧٠    ٤٠٩  ٦ ٠٦١    ٧ ٣٩٦  ٧ ٥٠٩  دوق العقاراتصن

    ٣٧ ٠٣٨  ٢٥ ٠٠٠    ٢٧ ١٨٨  ١٥ ٠٠٠    ٩ ٨٥٠  ١٠ ٠٠٠  صندوق تكنولوجيا المعلومات

    ٢٩ ٧٠٧  ٢٣ ٠٠٠    ٢٦ ٤٥٠  ٢٠ ٠٠٠    ٣ ٢٥٧  ٣ ٠٠٠  صندوق األمن

    ٩١ ١٥٠  ٨١ ٥٧٠    ٥٥ ٨٧٢  ٤٦ ٠٦١    ٣٥ ٢٧٨  ٣٥ ٥٠٩  مجموع اإليرادات المتنوعة

  ٨٩‚١ ٣ ٢٧١ ١١٤ ٣ ٦٧٠ ١٦١ ٨٦‚١ ٢ ٣٧٢ ٤٨٨ ٢ ٧٥٤ ٨٤٦  ٩٨‚٢  ٨٩٨ ٦٢٦  ٩١٥ ٣١٥   جميع المكاتب-ع المجمو
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 المنظمة التي تحققت بالكامل، والنتائج التي تحققت جزئياً، والنتائج على صعيدالنتائج المتوقعة   -٣الجدول 
          حـسب   –نات كافية لتحديد مدى تحقيقهـا       التي تم التخلي عنها أو تأجيلها أو التي لم تتوفر بي 

  مجاالت العمل
  

  مجال العمل  الرمز

النتائج 
على المتوقعة 
 صعيد

المنظمة التي 
تحققت 
  بالكامل

النتائج 
المتوقعة 
 على صعيد
المنظمة 

التي تحققت 
  جزئياً

على النتائج المتوقعة 
 المنظمة التي تم صعيد

التخلي عنها أو تأجيلها 
نات أو التي لم تتوفر بي

كافية لتحديد مدى 
  تحقيقها

المجموع 
  الكلي

  التدخالت الصحية األساسية
CPC  ٥  صفر  ٢  ٣   ومكافحتهااألمراض الساريةتوقي  

CSR     اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة
  ٥  صفر  صفر  ٥  لمقتضياتها

MAL ٥  صفر  ٥  صفر  المالريا  
TUB ٧  صفر  ٥  ٢  السل  
HIV ٧  صفر  ٤  ٣  األيدز والعدوى بفيروسه  

NCD 
غيـر الـسارية    ترصد األمراض   

المزمنة والوقاية منهـا وتـدبيرها      
  العالجي

  ٥  صفر  صفر  ٥

MNH  ٥  صفر  ١  ٤  النفسية واإلدمانالصحة  
RHR ٦  صفر  ١  ٥  الصحة اإلنجابية  
MPS  ٤  صفر  صفر  ٤   الحملمأمونةتعزيز  
CAH ٤  صفر  ١  ٣  صحة األطفال والمراهقين  
IVB ٧  صفر  ٣  ٤  التمنيع واستحداث اللقاحات  

EHA 
ــوارئ    ــاالت الط ــب لح التأه

  ٤  صفر  ١  ٣  ومواجهتها

  السياسات والنظم والنواتج الصحية

HSP        سياسات الـنُظم الـصحية وإيتـاء
  ٥  ٢  ١  ٢  الخدمات

HFS ٤  صفر  صفر  ٤  تمويل الصحة والحماية االجتماعية  

IER 
ــرائن  ــصحية والق ــات ال المعلوم

  ٥  صفر  ٢  ٣  وسياسة البحوث

HRH ٧  ٥  ١  ١  صحيةالموارد البشرية ال  

HSD    الخاصة بالـصحة   رسم السياسات
  ٧  ١  ٥  ١  التنميةفي مجال 

EDM ٧  صفر  ٢  ٥  األدوية األساسية  
BCT ٥  صفر  ٢  ٣  التكنولوجيات الصحية األساسية  
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  مجال العمل  الرمز

النتائج 
على المتوقعة 
 صعيد

المنظمة التي 
تحققت 
  بالكامل

النتائج 
المتوقعة 
 على صعيد
المنظمة 

التي تحققت 
  جزئياً

على النتائج المتوقعة 
 المنظمة التي تم صعيد

التخلي عنها أو تأجيلها 
نات أو التي لم تتوفر بي

كافية لتحديد مدى 
  تحقيقها

المجموع 
  الكلي

  محددات الصحة
FOS ٥  صفر  ٢  ٣  السالمة الغذائية  

GWH ٥  صفر  ٣  ٢  نوع الجنس والمرأة والصحة  
PHE ٣  صفر  صفر  ٣  الصحة والبيئة  
HPR ٦  صفر  ٢  ٤  تعزيز الصحة  
NUT ٦  صفر  ١  ٥  التغذية  
TOB ٦  صفر  صفر  ٦  التبغ  
INJ ٧  صفر  صفر  ٧  العنف واإلصابات وحاالت العجز  

CRD ٦  صفر  ٢  ٤  بحوث األمراض السارية  

  الدعم الفعلي للدول األعضاء
DIR ٥  صفر  صفر  ٥  التوجيه  
GBS ٤  صفر  ٣  ١  األجهزة الرئاسية  
REC ٧  صفر  ٤  ٣  لخارجيةالعالقات ا  
BMR ٧  ٢  ٣  ٢  التخطيط وتنسيق الموارد والمراقبة  
ILS نى التحتية واللوجستيات٦  صفر  ٤  ٢  الب  
SCC ٤  صفر  ٢  ٢  وجود المنظمة األساسي في البلدان  
HRS ٦  ١  ٤  ١  إدارة موارد المنظمة البشرية  

KMI 
ــا  ــارف وتكنولوجيـ إدارة المعـ

  ٨  صفر  ٧  ١  المعلومات

FNS ٦  صفر  ٤  ٢  ية واإلدارة الماليةالميزان  
  ٢٠١  ١١  ٧٧  ١١٣  المجموع

  
  
  

=     =     =  


