
  المجلس التنفيذي 
  ٢معلومات/ /١٤٠م ت  الدورة األربعون بعد المائة

 ٢٠١٦األول/ ديسمبر كانون ٢٣  المؤقت من جدول األعمال ٢-١٤البند 

  EB140/INF./2    
  
  
  

  والمناطق:حضور المنظمة في البلدان واألقاليم 
 ٢٠١٥تقرير عام 

  
  
) مواقـع ١في البلـدان واألقـاليم والمنـاطق وثيقـة معلومـات تتنـاول ( ١يمثل التقرير المعني بحضور المنظمة -١

) طريقة عمل المنظمة على الصعيد ٣) تشكيل مكاتب المنظمة؛ (٢عمل المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق؛ (
) تمويــل عمــل المنظمــة فــي البلــدان واألقــاليم ٥كاء علــى الصــعيد الُقطــري؛ () عمــل المنظمــة مــع الشــر ٤الُقطــري؛ (
 والمناطق.

فيما يتعلق بمعظم المؤشـرات  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ٣١ويستخدم هذا التقرير بيانات صالحة حتى  -٢
المشـمولة بـالتقرير قـد تطـور  المنـاطق(ما لم ُيشر إلى خالف ذلك). ولذا فيجب اإلقرار بأن الوضع فـي العديـد مـن 

جمعية الصحة العالمية  منذ إعداد هذا التقرير. ويجري اآلن إعداد تقرير محدث؛ وسوف ُيتاح كوثيقة معلومات في
 السبعين.

 وقد أمكن الحصول على المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير من خالل ما يلي:  -٣

اتـــب المنظمـــة فـــي البلـــدان واألقـــاليم والمنـــاطق، مســـح إلكترونـــي شـــامل شـــارك فيـــه جميـــع رؤســـاء مك  •
/ الثـانيوكـانون  ٢٠١٤وُجمعت مـن خاللـه البيانـات فـي الفتـرة الواقعـة مـا بـين تشـرين األول/ أكتـوبر 

 . واشــتملت اســتمارة المســح فــي المقــام األول علــى أســئلة كميــة متعــددة الخيــارات، وعلــى٢٠١٥ينــاير 
 عدد أقل من األسئلة المفتوحة؛

ات مستقاة من المصادر المركزية، بما في ذلك نظام اإلدارة العـالمي للمنظمـة وقاعـدة البيانـات معلوم  •
الخاصة برؤساء مكاتب المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق، التي تديرها إدارة التعاون مع البلدان 

 والتعاون مع منظومة األمم المتحدة؛ 

الشــراكة الصــحية ة فــي المبــادرات الصــحية العالميــة (مثــل المصــادر الخارجيــة للبيانــات عــن المشــارك  •
ــــــول عــــــام  الدوليــــــة (الشــــــراكة الصــــــحية  ٢٠٣٠مــــــن أجــــــل تحقيــــــق التغطيــــــة الصــــــحية الشــــــاملة بحل
)، ومجموعـــة األمـــم المتحـــدة اإلنمائيـــة، والصـــندوق العـــالمي لمكافحـــة األيـــدز والســـل (+IHP) الدوليـــة

 نيع)؛والمالريا، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتم

 التقارير السابقة بشأن حضور المنظمة في البلدان.    •
                                                           

يعد حضور المنظمة في البلدان أرضية صالحة للتعـاون الفعـال مـع البلـدان مـن أجـل دفـع عجلـة برنـامج العمـل الصـحي    ١
العـــالمي ُقـــدمًا واإلســـهام فـــي االســـتراتيجيات الوطنيـــة وٕادراج الحقـــائق واآلراء القطريـــة ضـــمن السياســـات واألولويـــات العالميـــة. 

 ).٢٠١٣-٢٠٠٨يجية المتوسطة األجل مة االستراتاألمانة ككل. (خطة المنظ ويشير ذلك إلى عمل
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 مواقع عمل المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق

رئيســيًا فــي جنيــف  اً منــاطق، وســتة مكاتــب إقليميــة ومقــر مكتبــًا فــي البلــدان واألقــاليم وال ١٤٩تملــك المنظمــة  -٤
دولـة والـدولتين العضـوين المنتسـبين  ١٩٤لالضطالع بمهمتها المتمثلة في دعم الدول األعضاء فيها البالغ عددها 

مكتبـًا فــي البلــدان وثالثــة مكاتـب فــي األقــاليم والمنــاطق  ١٤٦(بورتوريكـو وتــوكيالو). ومــن بـين هــذه المكاتــب يوجــد 
في مكتـب المنظمـة فـي بريشـتينا، ومكتـب المنظمـة فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع تتمثل تحديدًا و (وهي مكاتب ميدانية 

دولــة عضــوًا وعضــوًا منتســبًا  ٣٦غــزة، ومكتــب تنســيق برنــامج منطقــة البحــر الكــاريبي القــائم فــي بربــادوس). وهنــاك 
ى تقـديم الـدعم ليس لديها مكاتب للمنظمة وال تتولى تغطيتها أي مكاتب أخرى للمنظمـة فـي البلـدان المجـاورة. وتتـول

 التقني والدعم المتعلق بالقواعد والمعايير إلى هذه البلدان المكاتب اإلقليمية المعنية والمقر الرئيسي للمنظمة. 

مكتبـًا  ٧٨مكتبًا فرعيًا للمنظمة علـى صـعيد األقـاليم السـتة، وهـي موزعـة علـى النحـو التـالي:  ١٥٣وهناك  -٥
مكتبــًا فــي إقلــيم شــرق المتوســط، وتســعة مكاتــب فــي  ٣٢مكتبــًا فــي إقلــيم األمــريكتين، و ١٨فــي اإلقلــيم األفريقــي، و

مكاتب في إقليم غرب المحيط الهادئ. ويتوجه اإلقليم األوروبي، وتسعة مكاتب في إقليم جنوب شرق آسيا، وسبعة 
حضــور المنظمــة علــى الصــعيد دون الــوطني فــي المقــام األول إلــى دعــم العمــل فــي البلــدان الكبيــرة جــدًا أو الشــديدة 

 الالمركزية التي لديها احتياجات معينة والبلدان ذات األوضاع الهشة، أو إلى دعم استئصال شلل األطفال. 

 مة في البلدان واألقاليم والمناطقتشكيل مكاتب المنظ

عنــد تحليــل نســبة رؤســاء مكاتــب المنظمــة فــي البلــدان واألقــاليم والمنــاطق حســب نــوع الجــنس عبــر الــزمن،  -٦
نجد أن هناك تحسنًا عامًا في نسبة اإلناث إلى الذكور يتضح أكثر ما يتضح في إقليم غرب المحيط الهادئ. وفي 

، وتـــاله إقلـــيم غـــرب ١:٣,٧فـــي إقلـــيم شـــرق المتوســـط حيـــث بلغـــت النســـبة  قائمـــاً ظـــل التفـــاوت األكبـــر  ٢٠١٤عـــام 
، أمـا اإلقليمـي األوروبـي ١:٢,٩، ثم اإلقليم األفريقي حيـث بلغـت النسـبة ١:٣,٣المحيط الهادئ حيث بلغت النسبة 

 فتجاوز فيه عدد رؤساء مكاتب المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق من النساء عددهم من الرجال.

عامـــًا فـــي المنظمـــة قبـــل تـــولي منصـــب  ١١) أكثـــر مـــن ٪٦٩وقـــد عمـــل معظـــم رؤســـاء مكاتـــب المنظمـــة ( -٧
من رؤساء مكاتب المنظمة في البلدان واألقاليم والمنـاطق قـد عملـوا  ٪٤٢الرئاسة. وفي أقاليم المنظمة الستة، كان 

م مــا بــين ثــالث وخمــس مــنه ٪٢١فــي وقــت المســح فــي مركــز العمــل نفســه مــا بــين ســنة واحــدة وثــالث ســنوات؛ و
 منهم ألقل من سنة واحدة.  ٪٢١منهم ألكثر من خمس سنوات؛ و ٪١٦سنوات؛ و

عامـًا فـي  ٤٨,٩، ٢٠١٤وبلغ متوسط سن رؤساء مكاتب المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق في عـام  -٨
قلــيم غــرب إ المتوســط و عامــًا فــي إقلــيم شــرق  ٥٥,٠عامــًا فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا، و ٥٤,١اإلقلــيم األوروبــي، و
فــي إقلــيم األمــريكتين. ويقــل متوســط عمــر رؤســاء مكاتــب  ٥٧,٧فــي اإلقلــيم األفريقــي، و ٥٦,١المحــيط الهــادئ، و

المنظمــة فــي اإلقلــيم األوروبــي بقــدر كبيــر عــن األقــاليم األخــرى ألن شــاغلي هــذه المناصــب فــي هــذا اإلقلــيم عــادة 
يس من الموظفين الدوليين، ولـذا فهـم يخضـعون لشـروط مختلفـة مـن يكونون من الموظفين المهنيين الوطنيين ول ما

عامـًا أو  ٥٠حيث سنوات الخبرة. وأمـا رؤسـاء مكاتـب المنظمـة فـي البلـدان واألقـاليم والمنـاطق البـالغون مـن العمـر 
 من الرؤساء الحاليين قد تقاعدوا. ٪٥٤، سيكون ٢٠٢٠). وبحلول عام ٪٧٨,٠أكثر فعددهم كبير (

) مــن رؤســاء مكاتــب المنظمــة فــي البلــدان واألقــاليم والمنــاطق ٪٧٦اإلقلــيم األوروبــي نســبة كبيــرة ( ويســتقدم -٩
من خارج منظومة األمم المتحدة. أما في األقاليم األخرى، فُيستقدم معظم الرؤساء من المكاتب الُقطرية واإلقليميـة، 

فقــط  ٪٣مــة األمــم المتحــدة، وُتســتقدم نســبة وُتســتقدم نســبة صــغيرة نســبيًا مــنهم مــن المنظمــات األخــرى داخــل منظو 
 منهم من المقر الرئيسي للمنظمة.
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مــن رؤســاء مكاتــب المنظمــة فــي البلــدان واألقــاليم  ٢٢بإعــادة تعيــين  ســنوياً  وفــي المتوســط، تقــوم المنظمــة -١٠
ى والمنــاطق، ســواء فــي مكاتــب ُقطريــة أخــرى كرؤســاء أو فــي مكاتــب إقليميــة أو فــي المقــر الرئيســي لإلشــراف علــ

الوظائف التقنية أو اإلدارية. وتحـدث معظـم حـاالت إعـادة تعيـين رؤسـاء مكاتـب المنظمـة فـي اإلقلـيم نفسـه، ال فـي 
 األقاليم األخرى أو المقر الرئيسي.

ويتــراوح عــدد العــاملين فــي المكاتــب مــا بــين شخصــين (فــي ثمانيــة مكاتــب ُقطريــة فــي اإلقلــيم األوروبــي)  -١١
ذلـك الموظفـون وغيـر المـوظفين). ولكـن عـدد المـوظفين فـي الهنـد قـد زاد زيـادة في الهند (بمـا فـي شخصًا  ٢١٤٠و

 كبيرة بسبب العمليات الخاصة بشلل األطفال.

موظـف علـى  ٣٦٠٠)، كانـت المنظمـة لـديها نحـو ٢٠١٤وفي وقت إجراء المسح (تشـرين األول/ أكتـوبر  -١٢
مــن المــوظفين المهنيــين الــوطنيين،  ٪٢٨ومــنهم مــن المــوظفين المهنيــين الــدوليين،  ٪١٨الُقطــري؛ وكــان  الصــعيد

مــن المــوظفين فــي فئــة الخــدمات العامــة. وكانــت أعلــى نســب مئويــة للمــوظفين المهنيــين الــدوليين فــي إقلــيم  ٪٥٤و
ـــيم غـــرب المحـــيط الهـــادئ (إ )، و ٪٤٠األمـــريكتين ( )، فـــي حـــين أن النســـبة ٪٢٥)، وٕاقلـــيم شـــرق المتوســـط (٪٢٧قل

)، حيث إن معظم موظفي هذا اإلقليم ٪١٣ليين في اإلقليم األوروبي كانت صغيرة (المئوية للموظفين المهنيين الدو 
من الموظفين المهنيين الوطنيين العاملين بعقود محددة المـدة. أمـا اإلقلـيم األفريقـي فكـان لديـه أقـل نسـبة مئويـة مـن 

ن جميع موظفي المنظمة في م ٪٤٩)، على الرغم من أن هذا اإلقليم يعمل فيه ٪١١الموظفين المهنيين الدوليين (
 من جميع مكاتب المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق. ٪٣٢العالم، ولديه 

 طريقة عمل المنظمة على الصعيد الُقطري
بلدًا وٕاقليمًا ومنطقة بها حضور مادي للمنظمة، استراتيجات للتعـاون  ١٤٩) من أصل ٪٧٨( ١١٦وضع  -١٣

اإلقلـــيم  أمـــاالُقطـــري، حتـــى يومنـــا هـــذا. وُتســـتخدم هـــذه االســـتراتيجيات اســـتخدامًا واســـع النطـــاق فـــي خمســـة أقـــاليم، 
لمنظمــة للتعــاون التقنــي مــع يســتخدم أداة أخــرى (اتفاقيــات التعــاون الثنائيــة الســنوات) كأســاس لبرنــامج افاألوروبــي 

 البلدان.

وعلـــى الصـــعيد العـــالمي، تـــراوح عـــدد األولويـــات االســـتراتيجية المدرجـــة فـــي اســـتراتيجيات التعـــاون الُقطـــري  -١٤
أولويــــات  ٥ئــــة مــــن هــــذه االســــتراتيجيات مــــن أولــــويتين إلــــى افــــي الم ٧٤أولويــــة. ويشــــمل  ١٨بــــين أولــــويتين و مــــا

منهـا أكثـر  ٪١أولويات، ويشـمل أقـل مـن  ١٠إلى  ٦اتيجيات األخرى من استراتيجية؛ في حين يشمل معظم االستر 
، الـذي بلغـت فيـه نسـبة ٢٠١٢أولويات. ويتضح من ذلـك تراجـع عـدد األولويـات االسـتراتيجية مقارنـة بعـام  ١٠من 

 فقط.  ٪٥٨أولويات  ٥إلى  ٣استراتيجيات التعاون الُقطري التي تشمل من 

لديها إطار زمني الستراتيجيات التعاون الُقطري يتواءم مع اإلطار الزمني ئة من البلدان افي الم ٤٣وكان  -١٥
 .٢٠١٢مقارنة بعام  ٪٧للسياسة أو االستراتيجية أو الخطة الصحية الوطنية، أي بزيادة بنسبة 

ووفقــًا للمجيبــين، ســاهمت البعثــات والزيــارات التقنيــة فــي تعزيــز القــدرة الوطنيــة وتحســين المهــارات اإلداريــة  -١٦
ي اســـتراتيجيات التعـــاون الُقطـــري. والتقنيـــة لألفرقـــة الُقطريـــة الالزمـــة لتحســـين االســـتجابة لألولويـــات المتفـــق عليهـــا فـــ

مـــن مكاتـــب المنظمـــة فـــي البلـــدان واألقـــاليم  ٪٩٥وخـــالل العـــام، زار الموظفـــون مـــن مســـتويات المنظمـــة األخـــرى 
مــن هــذه الزيــارات، وقــام  ٪٤٩تــب اإلقليميــة بنســبة مكتبــًا؛ وقــام الموظفــون مــن المكا ١٤٩والمنــاطق البــالغ عــددها 

اإلقليميــة (فــي اإلقلــيم األفريقــي دون منهــا. وســاهمت المكاتــب  ٪١٨الموظفــون مــن المقــر الرئيســي للمنظمــة بنســبة 
مــــن الزيــــارات إلــــى مكاتــــب المنظمــــة فــــي البلــــدان  ٪٢٠وٕاقلــــيم األمــــريكتين وٕاقلــــيم غــــرب المحــــيط الهــــادئ) بنســــبة 

من  ٪١٣والمناطق. ومثلت الزيارات المشتركة من ِقبل موظفي المكاتب اإلقليمية والمقر الرئيسي للمنظمة   واألقاليم
 جميع الزيارات.
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ــيم األمــريكتين.  -١٧ ــيم األفريقــي وٕاقل وكانــت الزيــارات المتعلقــة بالتغطيــة الصــحية الشــاملة أكثــر تــواترًا فــي اإلقل
ائيـة لأللفيـة إلـى اإلقلـيم األفريقـي، فـي حـين أن الزيـارات المتعلقـة من الزيارات المتعلقـة باألهـداف اإلنم ٪٤٥وتوجه 

بــاألمراض غيــر الســارية كانــت أكثــر انتشــارًا فــي اإلقلــيم األوروبــي. وكــان أعلــى معــدل النتشــار الزيــارات المتعلقــة 
مـن  ٪٤٣ي بنسـبة ) فـي إقلـيم األمـريكتين واإلقلـيم األفريقـي. وسـاهم اإلقلـيم األفريقـ٢٠٠٥باللوائح الصحية الدوليـة (

مـن الزيـارات  ٪٢٩جميع الزيارات المتعلقة بزيـادة إتاحـة المنتجـات الطبيـة، فـي حـين سـاهم اإلقلـيم األوروبـي بنسـبة 
 المتعلقة بالمحددات االجتماعية للصحة.

وٕاعمـــــــــاًال لمبـــــــــدئي المســـــــــاءلة والشـــــــــفافية، ُتجـــــــــري المكاتـــــــــب الُقطريـــــــــة للمنظمـــــــــة استعراضـــــــــات دوريـــــــــة  -١٨
مع الحكومات لرصد تنفيذ الخطط وإلعـادة مواءمـة تعاونهـا مـع أولويـات البلـدان عنـد اللـزوم.  عملها لخطط مشتركة
 المائة من المكاتب الُقطرية بوجود آلية مشتركة بين المنظمة والحكومة لرصد خطط العمل. في ٧٧وأفاد 

 عمل المنظمة مع الشركاء على الصعيد الُقطري

مكاتــب المنظمــة فــي البلــدان واألقــاليم والمنــاطق بــدور رئيســي فــي دعــم آليــات الحكومــة المعنيــة  تضــطلع -١٩
من البلدان التـي بهـا حضـور  ١٤٩) بلدًا من أصل ٪٧٦( ١١٣بالتنسيق بين الشركاء في قطاع الصحة. وقد أفاد 

آليـات تنسـيق قطـاع الصـحة  للمنظمة بوجود آليات لتنسيق قطـاع الصـحة. ويتـولى موظفـو المكاتـب الُقطريـة رئاسـة
)، وتستضــيف المكاتــب الُقطريــة أمانــة ٪٤٨بلــدًا ( ٥٤يشــاركون فــي رئاســتها فــي  التــي تخضــع لقيــادة الحكومــات أو
 تنسيق.للمن البلدان التي لديها آلية  ٪٢٤أنشطة تنسيق قطاع الصحة في 

فـي  نشـيطب الُقطريـة بـدور وتمشيًا مع مبادئ إعالن باريس بشأن فعاليـة المعونـة، يضـطلع موظفـو المكاتـ -٢٠
االستعراضــات الســنوية المشــتركة لقطــاع الصــحة مــن أجــل رصــد التنفيــذ الفعــال للسياســات واالســتراتيجيات والخطــط 

مكتبــًا مــن مكاتــب المنظمــة فــي البلــدان واألقــاليم والمنــاطق فــي االستعراضــات  ٩٥الوطنيــة. وشــارك موظفــون مــن 
) ٪٨٠موظفـًا مـن مـوظفي هـذه المكاتـب ( ٧٦مات والشـركاء، واضـطلع السنوية المشتركة لقطاع الصحة مع الحكو 

 بدور في تنظيم االستعراضات السنوية المشتركة.

وبلغ مجموع مكاتب المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق التي أفادت بأنها شاركت في تعبئة الموارد من  -٢١
المائة وستة عشر جميعها الحكومات فـي بنـاء  ). ودعمت هذه المكاتب٪٧٦مكتبًا ( ١١٦أجل الصحة في البلدان 

موظفـــون مـــن مكاتـــب المنظمـــة فـــي البلـــدان واألقـــاليم الالقـــدرة الوطنيـــة علـــى تعبئـــة المـــوارد االســـتراتيجية. كمـــا دعـــم 
اقتراحًا بشأن تعبئة الموارد، بما فـي ذلـك اقتراحـات للتحـالف العـالمي مـن  ٥٠٢والمناطق وزارات الصحة في وضع 

والتمنيـــــــع والصـــــــندوق العـــــــالمي لمكافحـــــــة األيـــــــدز والســـــــل والمالريـــــــا وصـــــــناديق الطـــــــوارئ مثـــــــل  أجـــــــل اللقاحـــــــات
) مــن هــذه االقتراحــات فــي اإلقلــيم األفريقــي، ٪٢٩( ١٤٥المركــزي لمواجهــة الطــوارئ. ودعمــت المنظمــة  الصــندوق

يم األوروبــي، ) فــي اإلقلــ٪١٢( ٦٢) فــي إقلــيم شــرق المتوســط، و٪٢٠( ٩٩) فــي إقلــيم األمــريكتين، و٪٢١( ١٠٣و
 ) في إقليم غرب المحيط الهادئ.٪١٠( ٥١) في إقليم جنوب شرق آسيا، و٪٨( ٤٢و

وبلــغ مجمــوع مكاتــب المنظمــة فــي البلــدان واألقــاليم والمنــاطق التــي تعمــل مــع وزارات أخــرى بخــالف وزارة  -٢٢
ــًا ( ١٣٦الصــحة مــن أجــل تعزيــز الصــحة،  عديــد مــن المكاتــب ل). وتشــمل الــوزارات الرئيســية التــي أفــاد ا٪٩١مكتب

الوزارات المعنية بالرعاية االجتماعية والزراعة والشؤون الخارجية والشؤون المالية وقضـايا المـرأة  ا،عملت معه بأنها
 و/ أو الجنسين والنقل.
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مــــــن أصــــــل  ٢٠وقــــــادت مكاتــــــب المنظمــــــة فــــــي البلــــــدان واألقــــــاليم والمنــــــاطق مجموعــــــات الصــــــحة فــــــي  -٢٣
ُوضــعت فيهــا مجموعــة للصــحة موضــع التشــغيل. ويضــطلع الموظفــون فــي هــذه ) مــن البلــدان التــي ٪٨٧( بلــداً  ٢٣

المكاتــب بــدور قيــادي نشــيط فــي تنســيق األفرقــة المتخصصــة فــي مجــال الصــحة فــي إطــار األفرقــة الُقطريــة لألمــم 
 من هذه األفرقة أو يشاركون في رئاستها. ٪٧٨المتحدة، حيث يرأسون 

منظمـــــة فـــــي البلـــــدان واألقـــــاليم والمنـــــاطق فـــــي األفرقـــــة مكتبـــــًا مـــــن مكاتـــــب ال ٩١ويشـــــارك موظفـــــون مـــــن  -٢٤
بلدًا يتـولى  ٢٧المتخصصة في إطار األفرقة الُقطرية لألمم المتحدة في ميادين أخرى بخالف ميدان الصحة. وفي 

رؤساء مكاتب المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق رئاسة مختلف األفرقة المتخصصة أو يشاركون في رئاسـتها، 
لمـدة تتجـاوز سـتة أشـهر  -من رؤساء المكاتب بدور المنسق المقيم لألمـم المتحـدة بالنيابـة  ٪٦٥يضطلع  في حين

مـن مكاتـب المنظمـة فـي البلـدان واألقـاليم والمنـاطق فـي األنشـطة  ٪٨٨في بعض األحيان. ويشارك الموظفون من 
عمليات التقييم المشتركة إلى الحمـالت التي ينظمها مكتب المنسق المقيم، ويمتد طيف هذه األنشطة من ة المشترك

 اإلعالمية (مثل إحياء األيام الدولية لألمم المتحدة).

مـــن البلـــدان واألقـــاليم  ١٤٩مـــن أصـــل  ١٢٨ويوجـــد إطـــار لعمـــل األمـــم المتحـــدة للمســـاعدة اإلنمائيـــة فـــي  -٢٥
كانـت المشـاركة فـي وضـع هـذا اإلطـار وتنفيـذه جـزءًا مـن  . ولمـامنهـا ٪٨٦والمناطق التي بها مكاتب للمنظمـة أي 

إطــــــارًا وتنفيــــــذه.  ١١٩العمــــــل األساســــــي للمنظمــــــة علــــــى الصــــــعيد الُقطــــــري، فقــــــد شــــــاركت المنظمــــــة فــــــي وضــــــع 
) من اُألطر المائة وثمانية وعشرين الموجودة عناصـر خاصـة بالصـحة فـي حصـائلها و/ أو ٪٩١( ١١٧ ويتضمن

، حيث لم يشتمل إال ثلثا األطر على عناصر خاصة بالصحة فـي ٢٠١٢مقارنة بعام مخرجاتها. ويمثل ذلك زيادة 
حصـــائلها أو مخرجاتهـــا. وتـــولى موظفـــون مـــن مكاتـــب المنظمـــة فـــي البلـــدان واألقـــاليم والمنـــاطق القيـــادة فـــي وضـــع 

لقيـــادة بلـــدًا وشـــاركوا فـــي ا ٦٥العنصـــر الخـــاص بالصـــحة فـــي إطـــار عمـــل األمـــم المتحـــدة للمســـاعدة اإلنمائيـــة فـــي 
 بلدًا آخر. ٥١ في

مــن األفرقـة القائمــة فــي  ٪٥٨ويتـولى موظفــون مـن مكاتــب المنظمــة فـي البلــدان واألقــاليم والمنـاطق رئاســة  -٢٦
إطار آليـات الشـراكة الصـحية الدوليـة فـي البلـدان واألقـاليم والمنـاطق، أو يشـاركون فـي رئاسـتها. وفضـًال عـن ذلـك، 

األقــاليم، تعمــل بنشــاط علــى تعزيــز الســلوكيات الســبعة التــي تــدعو إليهــا فــإن العديــد مــن مكاتــب المنظمــة فــي جميــع 
 الشراكة الصحية الدولية ودعمها على الصعيد الُقطري.

وبلغ مجموع مكاتب المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق التي أفادت بوجود آليات للتنسيق بين الشركاء  -٢٧
ي يتــولى موظفــون مــن مكاتــب المنظمــة رئاســة نصــف هــذه مكتبــًا. وعلــى الصــعيد العــالم ٩٥فــي مجــال الصــحة، 

اآلليات تقريبًا أو يشاركون في رئاستها. وتشمل هذه اآلليات ممثلي الشركاء في شراكات التنمية الثنائية، والوكاالت 
 المتعددة األطراف، والصناديق والمؤسسـات الخيريـة، والمنظمـات غيـر الحكوميـة والمجتمـع المـدني، والقطـاع العـام،

والمؤسســات األكاديميــة. وفضــًال عــن رئاســة آليــات الشــركاء لتنســيق الصــحة فــي البلــدان، يضــطلع الموظفــون مــن 
مكاتب المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق بأدوار أخرى رئيسية، بما في ذلك توفير خدمات األمانة وتولي مهام 

 الرئاسة بالتناوب.

مـــن البلـــدان التـــي يمـــارس فيهـــا  ٪٨٥ -ن واألقـــاليم والمنـــاطق مـــن مكاتـــب المنظمـــة فـــي البلـــدا ١٠٧وأفـــاد  -٢٨
بأنهـا تشـارك فـي تقـديم الـدعم  -بلدًا  ١٢٦الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا نشاطه والبالغ عددها 

لـق بالحصـول التقني و/ أو بناء القدرات الالزمة للبرامج الُقطرية لمكافحة األمراض وتعزيز الـُنظم الصـحية فيمـا يتع
 على منح الصندوق العالمي واستخدامها والتبليغ بشأنها.
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وعلى الصعيد العالمي، يشارك نحو ثالثة أرباع مكاتب المنظمة في البلـدان واألقـاليم والمنـاطق فـي خدمـة  -٢٩
واحـــدة علـــى األقـــل مـــن الخـــدمات المشـــتركة لألمـــم المتحـــدة. ولكـــن مســـتوى المشـــاركة يتفـــاوت حســـب اإلقلـــيم التـــابع 

فــــي  ٪٦٠فــــي إقلــــيم غــــرب المحــــيط الهــــادئ و ٪٥٣فــــي إقلــــيم األمــــريكتين و ٪٤٦لمنظمــــة علــــى النحــــو التــــالي: ل
فــي إقلــيم شــرق المتوســط.  ٪٩٤فــي اإلقلــيم األفريقــي و ٪٩٢فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا و ٪٨٢األوروبــي و اإلقلــيم

) وفـــي ٪٩٤إلـــى  ٪٧٩ن ، زادت هـــذه المشـــاركة بعـــض الشـــيء فـــي إقلـــيم شـــرق المتوســـط (مـــ٢٠١٢ومقارنـــة بعـــام 
 )، في حين أنها تراجعت قليًال في األقاليم األربعة األخرى.٪٥٣إلى  ٪٤٤غرب المحيط الهادئ (من  إقليم

 تمويل عمل المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق

، بلغ التمويل اإلجمالي المتاح لمكاتب المنظمة المائة وتسعة وأربعين مـن أجـل ٢٠١٤أيلول/ سبتمبر  في -٣٠
مليــار دوالر أمريكــي، فــي حــين بلــغ  ١,٨٢٩دعــم برنــامج المنظمــة للتعــاون التقنــي فــي البلــدان واألقــاليم والمنــاطق 

 . ٢٠١٥-٢٠١٤ة البرمجية مليار دوالر أمريكي بموجب الميزاني ٢,٢٩٦إجمالي التكاليف المقررة 

مـــن عمـــل المنظمـــة فـــي البلـــدان واألقـــاليم والمنـــاطق مـــن  ٪١٦، تـــم تمويـــل ٢٠١٥-٢٠١٤وفـــي الثنائيـــة  -٣١
مــــن التمويــــل تــــأتى مــــن المســــاهمات الطوعيــــة (بمــــا فــــي ذلــــك  ٪٨٠أي أن مــــا يزيــــد علــــى  -االشــــتراكات الُمقــــدَّرة 

الوجهــة)، والمــوارد المخصصــة للفاشــيات واألزمــات  المســاهمات الطوعيــة األساســية والمســاهمات الطوعيــة المحــددة
 واالستجابة والتمويل العابر. 

وبلــغ مجمــوع مكاتــب المنظمــة فــي البلــدان واألقــاليم والمنــاطق التــي أفــادت بأنهــا تشــارك فــي تعبئــة المــوارد  -٣٢
وقـد تمـت مكتبـًا.  ١٤٩) مـن أصـل ٪٦٧مكتبًا ( ١٠٠على الصعيد الُقطري من أجل تمويل خطط عملها المعتمدة 

)، والوكـــاالت ٪٢٣)، والحكومـــات (٪١٩تعبئـــة المـــوارد مـــن مصـــادر متنوعـــة مثـــل الوكـــاالت المتعـــددة األطـــراف (
 ).٪٢١) وغيرها من المصادر، بما في ذلك الصناديق االئتمانية المتعددة الشركاء (٪٣٧اإلنمائية الثنائية (
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