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  مقدمة
  
التحــّول علــى طريــق خطــوة رئيســية إلــى األمــام  ٢٠٢١- ٢٠٢٠ الميزانيــة البرمجيــة المقترحــةتشــّكل مســودة  - ١

تــي يتصــّورها لاإلــى تحويــل الرؤيــة الجريئــة نهــا تهــدف أل، فــي عملهــا (المنظمــة) العالميــةمنظمة الصحة الذي تشهده 
مــا يلــي: القيــام بملموس عن طريــق  إلى واقع(برنامج العمل العام)  ٢٠٢٣- ٢٠١٩ر برنامج العمل العام الثالث عش

ر فـــي إطـــاُتعـــّد ة مقترحـــة هـــي أول ميزانيـــة برمجيـــهـــذه الميزانيـــة و الصـــعيد القطـــري.  النـــاس علـــىحقيـــق نتـــائج تنفـــع ت
 برنامج العمل هذا. ستراتيجية المنصوص عليها فيالتنفيذ ا، وهي عنصر جوهري يكفل برنامج العمل العام

 
لنــاس والنتــائج التــي يتــوّخى تحقيقهــا لمنفعــة ار برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــتــي يتصــّورها لاالرؤيــة ٕان و   - ٢

  الميزانيـــــــــة البرمجيـــــــــة مســـــــــودة الشـــــــــاملة الُمحـــــــــّددة فـــــــــي   مـــــــــن األغـــــــــراضهـــــــــي أيضـــــــــاً علـــــــــى المســـــــــتوى القطـــــــــري 
عــــن ســــيختلف الميزانيــــة البرمجيــــة المقترحــــة مســــودة شــــكل غــــرض، فــــإن هــــذا الًا لوتحقيقــــ. ٢٠٢١- ٢٠٢٠ المقترحــــة

  :بما يليستقوم فيها تحديدًا األمانة الميزانيات البرمجية السابقة، ألن 
  ؛صحة الناسل تحسيناً تحقيق نتائج قابلة للقياس التركيز على   •
بل الكفيلــة ثبــات الُســوإ كــل بلــد لتحقيق نتائج في مجال الصحة العموميــة ب عملالمن تحديد أولوياتها   •

  ج؛حقيق تلك النتائتما يلزم لالموارد مع استخدام مواءمة ب
صــوب الــنظم أكثــر تكــامًال وتوجهــًا أخــرى نتقال مــن النهــوج المعنيــة بمكافحــة األمــراض تحديــدًا إلــى اال  •

  ؛مستدامةحصائل لتحقيق  الصحية
  .ةالثالثالمنظمة مستويات على عمال مجال إنجاز األفي  وتعزيزهاالتآزر أوجه مواءمة   •

  
تسترشــد األمانــة بالمبــدأ العــام وتحقيــق النتــائج هــو مجــال التركيــز األساســي فــي مســاءلة المنظمــة. وســوف   - ٣
فيمــا يتعلــق نتــائج قابلــة للقيــاس وجــود توقعــات تفيــد بتحقيــق دون مــن وارد الماليــة قاضــي بضــرورة أال ُتســتخدم المــال
نتــائج مســتدامة علـــى حصـــائل و  تحقيــقالمبذولـــة فــي هــذا المضـــمار علــى ز الجهــود تحســين صــحة النـــاس. وســتركّ ب

ـــذة وال ُيقصـــر فيهـــا العمـــل المســـتوى القطـــري  مج. اأنشـــطة البـــر االضـــطالع بعلـــى مواصـــلة تســـهم فيهـــا البـــرامج الُمنّف
وتحقّــق  التــآزر بــين الــنظم والبــرامج الصــحيةالنهوج التي توّثق عرى أوجه  ،مطرد الزيادةعلى نحو  ،مانةاألعّزز ستو 

  .بين مستويات المنظمةتناسق العمل وتكامله 
  

  السياق العام
  

  ٢٠٢٣- ٢٠١٩ ،ربرنامج العمل العام الثالث عش
  
، وهــي رؤيــة أعربــت "وخدمــة الضــعفاء الصحة والحفاظ على سالمة العالم"تعزيز في  مهمة المنظمةتتمثل   - ٤

اعتمدتـــه جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الحاديـــة أال وهـــي برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــر الـــذي  ،اســـتراتيجيتهاعنهـــا 
  ٢٠١٨.١ن في عام و والسبع

  
واضـــحة لتحقيـــق ثـــالث أولويـــات اســـتراتيجية عشـــر هـــذا رؤيـــة برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث ويطـــرح بإيجـــاز   - ٥

  الغايات الُمحّددة بخصوص المليارات الثالثة األخرى من السكان، وهي كالتالي: بفضل بلوغ
  .من التغطية الصحية الشاملةآخر مليار شخص استفادة  – تحقيق التغطية الصحية الشاملة  •

                                                            
 ).٢٠١٨( ١-٧١ج ص عانظر القرار    ١
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  .حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل -  الصحية مراجعة الطوارئ  •
  .بمزيد من الصحة والعافيةآخر تمتع مليار شخص  -  السكانيةالمجموعات تعزيز صحة   •

  
بموجبـــه منظمـــة  تّتخـــذ الإطـــاراً الثالثـــة األخـــرى مـــن الســـكان  الغايـــات الُمحـــّددة بخصـــوص المليـــاراتوتـــوفر   - ٦
مــن هــذه  واحــدةكــل وتــرد فــي أهــداف التنميــة المســتدامة. مــن بالصــحة غايــات المتعلقــة البلــوغ ليلــزم مــن إجــراءات  مــا
الغايـــات الُمحـــّددة لبلـــوغ منظمـــة التـــي ســـّتتخذها ال اتصـــحية تحـــدد اإلجـــراءحصـــائل ســـتراتيجية ثـــالث ولويـــات االاأل

التــي الوظــائف التمكينيــة الركــائز األربــع ، وهي غايــات تشــّكل بمعيــة الثالثة األخرى من السكان بخصوص المليارات
  .٢٠٢١- ٢٠٢٠ الميزانية البرمجية المقترحةمسودة تستند إليها 

  
المليــارات خصــوص الغايات الُمحــّددة ب، فإن من شأن بلوغ منظمةالتي تطرحها ال االستثمارطبقًا لمبّررات و   - ٧

شــخص بالصــحة طــوال مليــون  ١٠٠ روح وتحسين تمتّــعمليون  ٣٠إلى إنقاذ أن يفضي  الثالثة األخرى من السكان
ة الـــدخل المتوســـطوتلــك الـــدخل المنخفضـــة فـــي البلــدان  ٪٤و ٪٢تتـــراوح نســبته بـــين اقتصـــادي نمــو العمــر وتحقيـــق 

ومــن شــأن األرواح . )٢٠٢٣- ٢٠١٩برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر ( تنفيــذطــوال مــدة الســنوات الخمــس الالزمــة ل
التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة مّمـــن تُنقـــذ أرواحهـــم بفضـــل تحقيـــق مليـــون شـــخص  ٢٤‚٤التـــي ُيتوّقـــع إنقاذهـــا أن تشـــمل 

 )؛أمريكــــي عــــن كــــل دوالر أمريكــــي ُينفــــق فــــي هــــذا المجــــالدوالر  ١‚٤تثمار قــــدره عائــــد اســــبــــاالقتران مــــع تحقيــــق (
بــاالقتران مـــع ( مــن الطـــوارئ الصــحية علــى نحـــو أفضــلشــخص مّمـــن تُنقــذ أرواحهــم بفضـــل حمــايتهم مليــون  ١‚٥و

شــخص مّمــن مليــون  ٣‚٨و)؛ فــي هــذا المجــال كــل دوالر أمريكــي ُينفــقأمريكــي عــن دوالر  ٨‚٣٠عائــد قــدره تحقيــق 
ـــع فئـــات  ـــدبـــاالقتران مـــع تحقيـــق (بصـــحة أوفـــر الســـكان تُنقـــذ أرواحهـــم بفضـــل تمّت  ١‚٥٠يتـــراوح قـــدرها بـــين  اتعائ

  ت الُمنّفذة).التدخالأمريكي عن كل دوالر أمريكي ُينفق في هذا المجال رهنًا بدوالر   ١٢١و
  

  التنمية المستدامةأهداف 
  
، شــأنها شــأن برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر، ٢٠٢١- ٢٠٢٠ المقترحــةالميزانيــة البرمجيــة سودة تتواءم م  - ٨

 المتعلقــة بالصــحةالغايــات تحقيــق بعــض من الناحية الجوهرية، وهي تمّهد السبيل أمام  مع أهداف التنمية المستدامة
ـــا  الـــدوافع  فإنهـــا تعـــّزز الثالثـــة األخـــرى مـــن الســـكان الغايـــات الُمحـــّددة بخصـــوص المليـــاراتمـــن تلـــك األهـــداف. أّم

ــــأهــــداف التنميــــة المســــتدامةالطموحــــة نفســــها التــــي تقــــف وراء  خطــــة التنميــــة المســــتدامة تنفيــــذ فــــي دمًا ، وتمضــــي ُق
  .٢٠٣٠  لعام

  
مـــن  ٨- ٣مـــع الغايـــة  الثالثـــة األخـــرى مـــن الســـكان الغايـــات الُمحـــّددة بخصـــوص المليـــاراتتتـــواءم أولـــى و   - ٩

أيضــًا غايــات عديــدة أخــرى تــرد تتــأثر بهــا أهداف التنميــة المســتدامة (تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة)، وهــي غايــة 
د مـــن أهـــداف التنميـــة - ٣مـــن هـــذه األهـــداف. أّمـــا ثـــاني تلـــك الغايـــات فإنهـــا تتـــواءم مـــع الغايـــة  ٣فـــي إطـــار الهـــدف 
والسيما البلدان النامية، في مجال اإلنذار المبكــر والحــد مــن المخــاطر وٕادارة قدرات جميع البلدان، المستدامة (تعزيز 

قــدرة الفقــراء والفئــات الضــعيفة علــى من تلك األهــداف (بنــاء  ٥- ١)، ومع الغاية المخاطر الصحية الوطنية والعالمية
ة ات والكــوارث االقتصــاديالصــمود والحــد مــن تعرضــها وتأّثرهــا بــالظواهر المتطرفــة المتصــلة بالمنــاخ وغيرهــا مــن الهــز 

 الثالثــة األخــرى مــن الســكان الغايــات الُمحــّددة بخصــوص المليــاراتواالجتماعية والبيئية). وتتواءم الغاية األخيرة من 
 ١١و ٦و ٥و ٤و ٣و ٢و ١األهــداف  تلــك الــواردة فــي خرى من أهــداف التنميــة المســتدامة، بمــا فيهــااألغايات المع 
  .١٧و ١٦و ١٣و
  

معــًا عملــت فقــد بالصــحة، المتعلقــة  تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامةالُمحــرز صــوب التقــدم لــوتيرة  وتســريعاً   - ١٠
بشــأن خطة العمل العالميــة مسودة  وضــععلى منظمة بتنسيق من ال في مجال الصحةناشطة العالمية ال المنظمات
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ـــع الجميـــع بأنمـــاط عـــيش  ـــةبالصـــحية و تمّت ـــرفاهي العمـــل مســـتوى لنهوض ببـــاًا التزامـــًا تاريخيـــل ، وهـــي مســـودة تمّث
المســودة النهائيــة لخطــة العمــل ســوف ُتعــرض . و ا النشــاطإلــى هــذأخــرى ، ومــن المتوقــع أن تنضــم منظمــات يالجماع

فــــي منظمــــة العمــــل ، وستشــــّكل ســــياق ٢٠١٩ســــبتمبر أيلــــول/ لــــى الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة فــــي عالعالميــــة 
  .٢٠٢١- ٢٠٢٠  الثنائية

  
أهــداف التنميــة المســتدامة، وتواظــب المنظمــة فــي معــرض إســنادها لبرنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر إلــى   - ١١

الحــق فــي التمتــع بــأعلى مســتوى مــن بلــوغ تلــك األهــداف لكــي ال ُيهمــل أي أحــد، علمــًا بــأن  مهمــةأداء بــعلى االلتزام 
مــع  وتمشــياً هــا. أعمال في إنجاز جميــعوهو محور ارتكازها  منظمةالالصحة يمكن بلوغه منصوص عليه في دستور 

، وســوف تســعى إلــى المســاواة بــين الجنســينبتحقيــق على جميع مســتويات المشــاركة ملتزمة منظمة ، فإن الجهذا النه
تحقيـــق المســـاواة بـــين الجنســـين مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ( ٥تعمـــيم الهـــدف تـــدعو بموجبهـــا إلـــى فـــرص إيجـــاد 

  ).وتمكين كل النساء والفتيات
  
  ةاألمم المتحدة اإلنمائيمنظومة صالح إ
  

 هــو إصـــالح، أال و ٢٠٢١- ٢٠٢٠مجيــة المقترحــة الميزانيـــة البر ســودة مى لــمهـــم بالنســبة إ ثمــة ســياق آخــر  - ١٢
منظومــة ى لــإالــدول األعضــاء وّجهتهــا دعــوة ثمــرة لــذي جــاء ة اآلخــذ فــي التطــّور، ااألمــم المتحــدة اإلنمائيــمنظومــة 

التنميــة المســتدامة، وتقــدم أهــداف لكــي تثبــت أن لــديها طموحــات فعليــة مماثلــة لتلــك الُمعــرب عنهــا فــي األمم المتحدة 
  لتحقيقها. دعمما يلزم من 

  
التزامهــا الكامــل  تها وتنفيــذها لبرنــامج عمــل التحــّول الصــادر عنهــاصــياغفــي معــرض لمنظمــة ثبتــت اوقــد أ  - ١٣

تعزيــز اآلليــات المشــتركة بــين أنشــطة منظمــة الوتــدعم ي تنفيــذه. المشــاركة فــبتنفيــذ إصــالح منظومــة األمــم المتحــدة و 
وتتفـــادى فـــي الوقـــت نفســـه  ،وتبســـيطها توثيقـــًا لعـــرى التعـــاون فيمـــا بـــين الجهـــات المعنيـــة بتســـيير األعمـــال الوكـــاالت

  .لوظائففي أداء االزدواجية المحتملة ا
  

وخاصــًة ، منظمــةبالنســبة إلــى عمــل العديــدة  اً آثــار ة األمــم المتحــدة اإلنمائيــمنظومــة إصــالح يترّتــب علــى و   - ١٤
ســجري تعزيــز أنشــطة ؛ و محّدث معنــي بالمنســقين المقيمــينتنفيذ نظام ، وذلك كالتالي: سيجري على الصعيد القطري

األمــم المتحــدة للمســاعدة عمــل أطر وســائل منهــا االســتعانة بــ، بوتنســيقها األنشــطةتلــك البــرامج القطريــة وتنفيــذ وضــع 
اّتباع نهوج بشــأن االشــتراك تجريبيًا جري وسيألمم المتحدة؛ التابعة لوكاالت ات المقامة مع الالشراك وتعزيز اإلنمائية

، واعتمــاد تلــك النهــوج، علمــًا بأنــه لــم ُيجــَر بعــُد تقيــيم تــام لكامــل المبــاني المشــتركةفــي تســيير األعمــال وٕادارة شــؤون 
  .نظمةملى عمل العة األمم المتحدة اإلنمائيمنظومة إصالح  آثار

  
نمائية في جميــع البلــدان طر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلالعنصر الصحي في أُ بزمام منظمة مسك التو   - ١٥

قيادتهــا للجهــود أنشــطة منظمــة مــن تكييــف طر ويرد فيها هذا العنصر الصــحي، مّمــا يمّكــن النفذ تلك األُ التي ت تقريباً 
واظب ســت. و األمــم المتحــدةمنظومــة مســتدامة وفقــًا لســياق إصــالح مــن أهــداف التنميــة ال ٣الرامية إلى تحقيــق الهــدف 

عمــل األمــم طــر أُ دورة مــع التعــاون القطــري ها المتعلقــة باســتراتيجياتشــكل مطــرد الزيــادة علــى مواءمــة نظمة أيضًا بالم
ترتكــز إليهــا  طريــة التــيخطــط الــدعم القمــع إلــى جنــب . وســتقوم اســتراتيجياتها هــذه، جنبــًا المتحدة للمساعدة اإلنمائية
طــر عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة وأُ ســودة بــين ميصــل جســر تلك االستراتيجيات، مقــام 

  .اإلنمائية
  
  



  EB144/5     ٤٤١/٥ت  م

6 

  بل العمل الجديدة: برنامج عمل التحّول الصادر عن المنظمةسُ 
  

الميزانيــــة البرمجيــــة ة ســــودم لقــــد أثــــر برنــــامج عمــــل التحــــّول الصــــادر عــــن المنظمــــة علــــى طريقــــة صــــياغة  - ١٦
التــي اسُترِشــد فــي صــياغتها أيضــًا بالعمليــة الجديــدة لوضــع األطــر والخطــط القائمــة علــى ، ٢٠٢١- ٢٠٢٠ المقترحــة

  تحقيق النتائج (انظر الملحق).
  

تأهيلهــا و أعمالهــا ٕاعــادة تشــكيل و تقــويم وضــعها  إلــىبرنــامج عمــل التحــّول الصــادر عــن المنظمــة ويهــدف   - ١٧
ضــمانًا لمواصــلة  األمم المتحدةمنظومة إصالح مجّددًا ألداء عملها ضمن السياق األوسع نطاقًا لتنفيذ برنامج عمل 

ول األعضــاء علــى احتياجــات الــدوزيــادة تركيزهــا ؛ فــي مجــال وضــع المعــايير والمســائل التقنيــة أعمالهاتحسين نوعية 
، وذلـــك عـــن طريـــق علـــى المســـتوى القطـــرينتـــائج ُمحّققـــة باشـــرة إلـــى مترجمـــة تلـــك األعمـــال ؛ و والتزاماتهـــاطلباتهـــا و 
  يلي:  ما

نمــاذج علــى المســتوى القطــري عــن طريــق مواءمــة النتــائج الُمحّققــة  منظمــة علــى زيــادةأعمــال التركيــز   •
وســـريعة التطبيـــق تحّســـن عمـــل جديـــدة كاّفـــة واعتمـــاد ســـبل الثالثـــة المنظمـــة عبـــر مســـتويات التشـــغيل 

  ؛االستجابةأنشطة العمل و نوعية 
تحقيــق بالجهود العالمية الراميــة إلــى فيما يتعلق الدور الذي تؤديه المنظمة ح صياغة استراتيجية توضّ   •

والغايــات هــداف معــالم األبوضــوح بحيــث تحــّدد ، وٕاعطاء األولوية لدورها هذاأهداف التنمية المستدامة 
  ا؛هعمل جميع موظفيإلى بلوغها وتوّجه المنظمة التي تصبو 

اإلجــراءات الرئيســية المتعلقــة بعمــل المنظمــة فــي المجــال التقنــي وتســيير أعمالهــا وٕادارة إعــادة تصــميم   •
اســـتيفاء المتطلبـــات مـــن أجـــل عالقاتهـــا الخارجيـــة وتعظـــيم االســـتفادة مـــن تلـــك اإلجـــراءات وتوحيـــدها 

كاّفــة المكاتــب الرئيســية األعمــال عبــر مواءمــة ٕافســاح المجــال أمــام أفضــل الممارســات و المتعلقة باّتباع 
  ؛لمنظمةالتي تنفذها ا لالستراتيجية العامة دعماً 

مــن ، و الــداخلي والخــارجيالفعلــي علــى الصــعيدين التعــاون مّكنــان مــن توثيــق عــرى ثقافــة وبيئــة تإيجــاد   •
  فّذة واستبقائهم؛مواهب المتمّتعين منهم بب اجتذاومواصلة موظفي األمانة تعظيم االستفادة من عمل 

نظمــة كيمــا يتســّنى للماالتصــاالت وتــوفير المــوارد ٕاجــراء شــراكات و باع نهوج جديدة في مجال إقامة التّ ا  •
العــالمي علــى الصــعيد  القــرار الصــحيوغ اإلجــراءات المتعلقــة بصــنع صــأن تتمتّــع بوضــع يمّكنهــا مــن 

  .والمستدام الزمالتمويل الفير وتو 
  

هــا برنــامج عمــل التحــّول منظمــة، بمــا فيالن عمليــات إصــالح المــدير العــام عــالمقــدم مــن تقريــر وتــرد فــي ال  - ١٨
تفاصـــيل عـــن عمليـــات اإلصـــالح ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن آثـــار  ١،ةاألمـــم المتحـــدة اإلنمائيـــمنظومـــة إصـــالح وتنفيـــذ 

وضــع فــي الُمستمدة من تنفيذ برنامج عمــل التحــّول نتائج الوستسهم . منظمةالالجديدة داخل بل العمل بالنسبة إلى سُ 
  .التشغيلٕاعداد خطط الميزانية البرمجية و 

  
  الميزانيةلمحة عامة عن 

  
مليــــون  ٤٧٨٥‚٨هــــو بمقــــدار  ٢٠٢١- ٢٠٢٠الميزانيــــة البرمجيــــة المقترحــــة إن المبلــــغ اإلجمــــالي لمســــودة   - ١٩

) أمريكــــي مليــــون دوالر ٣٩٨٧‚٨بمبلــــغ البــــرامج األساســــية (وهــــو يشــــمل أدنــــاه)،  ١دوالر أمريكــــي (انظــــر الجــــدول 

                                                            
 .١٤٤/٣١م تانظر الوثيقة    ١
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 ٪٨نســبتها زيــادة . ويمثل مبلغهــا اإلجمــالي هــذا مليون دوالر أمريكي) ٧٩٨بمبلغ مج استئصال شلل األطفال (وبرنا
  .٢٠١٩- ٢٠١٨المبلغ اإلجمالي للميزانية البرمجية مقارنة بًا تقريب

  
، لميزانيــةوالنداءات الطارئة بوصفها من بنــود العمليات مخّصصة لميزانية وترد اآلن في الميزانية البرمجية   - ٢٠

المتعلقــة ببنــود الميزانيــة تقــديرات إجــراء الصــعوبة بســبب  ٢٠١٩- ٢٠١٨في الميزانية البرمجية وهي لم تكن موجودة 
الســابقة الثنائيــات إلــى أنمــاط اإلنفــاق فــي  ٢٠٢١- ٢٠٢٠ة باألحــداث. وتســتند التقــديرات المتعلقــة بالثنائيــة المدفوعــ
  .الستجابة في هذا المجالتمّكنها من اكافية بقدرات المنظمة يد ًا لتزو ضمانبصفة مؤقتة  حتياجاتاالوتقييم 

  
 ٢٠٢١-٢٠٢٠مجيــة المقترحــة الميزانيــة البر مســودة ب ٢٠١٩-٢٠١٨مجيــة مقارنــة الميزانيــة البر  :١الجــدول 

  )األمريكية (بماليين الدوالرات
  

المعتمدة  الميزانية البرمجية  الميزانية قطاع
٢٠١٩-٢٠١٨  

البرمجية الميزانية مسودة 
  ٢٠٢١-٢٠٢٠المقترحة 

  مبلغ الزيادة 
  أو (النقصان)

  ٤٦٩‚١  ٣ ٩٨٧‚٨  ٣ ٥١٨‚٧  البرامج األساسية
  )١٠٤‚٨(  أ٧٩٨‚٠  ٩٠٢‚٨  برنامج استئصال شلل األطفال

  ٣٦٤‚٣  ٤ ٧٨٥‚٨  ٤ ٤٢١‚٥  المجموع
  -   ١ ٠٠٠‚٠  -   العمليات والنداءات الطارئة

  
مجلــس مراقبــة شــلل نظــرًا إلــى القــرار الــذي اّتخــذه مــؤخرًا  ٢٠١٨المعــروض علــى اللجــان اإلقليميــة فــي عــام ذاك عــن  يختلــف هــذا الــرقم  أ

ومـــن المقـــّرر تعديلـــه فـــي الوثيقـــة المتعلقـــة بالميزانيـــة  .المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــالفتـــرة تنفيـــذ تمديـــد خـــص األطفـــال فيمـــا ي
  الصحة العالمية الثانية والسبعين. البرمجية المقترحة التي سُتعرض على جمعية

  
مقارنـــــة  ٪١٣ بنســـــبة ٢٠٢١- ٢٠٢٠مجيـــــة المقترحـــــة الميزانيـــــة البر لمســـــودة وقـــــد ِزيـــــد المكـــــون األساســـــي   - ٢١

مجــــاالت عـــدة فـــي  ةاســـتراتيجيتوظيـــف اســــتثمارات ، ممـــا يعكــــس الحاجـــة إلـــى ٢٠١٩- ٢٠١٨مجيـــة بالميزانيـــة البر 
  العام، أال وهي كما يلي: غراض برنامج العملرئيسية بما يتماشى مع أ

  ؛على المستوى القطريإنجاز عملها منظمة على التعزيز قدرة   )١(
أن شـــلل األطفـــال مـــن أجـــل فـــي مجـــال نتقـــال ات الالزمـــة لالضـــطالع بأنشـــطة االيـــادة االســـتثمار ز   )٢(

منيــع والت، مثــل الترصــد ةموميــالصــحة العُتــدرج فــي الميزانيــة األساســية الوظــائف الرئيســية الالزمــة لصــون 
  واالستجابة لها؛ الطوارئ الصحيةلمواجهة واالحتواء والتأهب 

  لبيانات واالبتكار؛دعمًا ألنشطة جمع اعمل المنظمة ات الُموّظفة لتوسيع نطاق زيادة االستثمار   )٣(
تعزيــز نظــام ًا لدعمــ األمــم المتحــدةمنظومــة إصــالح الــالزم لســداد ضــريبة تــوفير التمويــل ضــمان   )٤(

  ١ين؛المقيم ينالمنسق
  .معدالت التضخم لمراعاة سنوياً  ٪١‚٥نسبتها  زيادةإدراج   )٥(
  خصيص.لتإعادة اجوانب الكفاءة/ بشأن  ٢٠٢١- ٢٠٢٠تحديد غاية في الثنائية   )٦(

                                                            
 ) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.٢٠١٨( ٧٢/٢٧٩انظر القرار    ١



  EB144/5     ٤٤١/٥ت  م

8 

رات االســــتراتيجية االســــتثماالتــــي ضــــّمت  حســــب المكتــــب الرئيســــيبفيعــــة المســــتوى ُعرضــــت الميزانيــــة الر و   - ٢٢
آب/ أغســــطس الواقعــــة بــــين شــــهري فــــي الفتــــرة حولهــــا لتشــــاور مــــن أجــــل ا، علــــى اللجــــان اإلقليميــــة المــــذكورة أعــــاله

فضــل جية بواألولويــات االســتراتيالحصــائل حســب المفّصــلة بعت الميزانيــة ِضــ. وقــد وُ ٢٠١٨األول/ أكتــوبر  تشــرينو 
علـــى المســـتوى يـــق النتـــائج الـــالزم لتحقعلـــى األولويـــات القطريـــة وتقـــدير تكـــاليف الـــدعم اّتبـــاع نهـــج تصـــاعدي مبنـــي 

  .خطط الدعم القطريةمثلما هو مبّين في القطري 
  

تـــي رقـــام الاألو وضـــع الميزانيـــة تفاصـــيل أخـــرى عـــن عمليـــة  الـــوارد أدنـــاه المعنـــي "بالميزانيـــة" الفـــرعفـــي رد وتـــ  - ٢٣
  تبّينها.

  
  المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال

 
تقــدم جيــد فــي تحقيــق هــدف استئصــال شــلل األطفــال، التــزال ســراية فيــروس شــلل علــى الــرغم مــن إحــراز   - ٢٤

وهـــــذا مـــــا حـــــدا بمجلـــــس مراقبـــــة شـــــلل األطفـــــال إلـــــى اعتمـــــاد اســـــتراتيجية خمســـــية جديـــــدة  األطفـــــال البـــــري مســـــتمرة.
ـــــز  ٢٠٢٣- ٢٠١٩ للفتـــــرة لتحقيـــــق اإلشـــــهاد العـــــالمي علـــــى استئصـــــال فيـــــروس شـــــلل األطفـــــال البـــــري. وســـــوف ُتركِّ

االستراتيجية الخمسية الجديدة، في المقام األول، على تنفيذ تدخالت رئيسية جديــدة وُمكثَّفــة فــي البلــدان التــي يتــوطَّن 
. وســتوفر كــذلك اســتراتيجيات للبلــدان الُمعرَّضــة بها فيروس شلل األطفال البري، وفي البلــدان األكثــر تعرُّضــًا للخطــر

لمخـــاطر أقـــل بهـــدف دعـــم اســـتمرار الوظـــائف األساســـية والحفـــاظ علـــى خلـــو هـــذه البلـــدان مـــن شـــلل األطفـــال، مـــع 
تعزيــز البـــرامج وأصــوله مــن أجــل  برنــامج استئصــال شــلل األطفـــالل البنيـــة األساســيةاالســتفادة فــي ذات الوقــت مــن 

  التكميلية.
 
بشــكل كامــل النســبة التــي ُتســِهم بهــا المنظمــة فــي  ٢٠٢١- ٢٠٢٠ن مسودة الميزانية البرمجية المقترحة وتبيِّ   - ٢٥

مــن إجمــالي ميزانيــة المبــادرة، وتســاوي مليــار  ٪٦٠ميزانيــة المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال، وتزيــد علــى 
ي عنصــــر البـــرامج األساســــية فـــي مســــودة . وســـيظهر للمــــرة األولـــى فـــ٢٠٢١- ٢٠٢٠دوالر أمريكـــي تقريبـــًا للثنائيــــة 

وظــائف الصــحة العموميــة األساســية التــي  وتكامــل الميزانية البرمجية المقترحة مبلغ كبير سوف ُيسَتخَدم لدعم انتقــال
ــد، والتمنيــع، واالحتــواء، والتأهُّــب للطــوارئ الصــحية واالســتجابة لهــا).  التزمــت المنظمــة بالحفــاظ عليهــا (مثــل الترصُّ

، ومـــع دنـــو األجـــل الُمحـــدَّد لتحقيـــق هـــدف استئصـــال شـــلل األطفـــال، ســـوف يســـتوعب ٢٠٢٣- ٢٠١٩رة وخـــالل الفتـــ
عنصر البرامج األساسية في ميزانية المنظمة مزيدًا من الوظائف التــي يــدعمها فــي الوقــت الحــالي برنــامج استئصــال 

  ضمن استدامة هذه الوظائف.بما يشلل األطفال، 
 

  ٢٠٢١-٢٠٢٠الخطوات التالية في إعداد مسودة الميزانية البرمجية المقترحة 
 
فــي تنقــيح النســخة  ٢٠٢١- ٢٠٢٠ســتتمثل الخطــوات التاليــة فــي إعــداد مســودة الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة   - ٢٦

عــد المائــة للمجلــس الحاليــة اســتنادًا إلــى اإلرشــادات التــي ســتقدمها الــدول األعضــاء خــالل الــدورة الرابعــة واألربعــين ب
ر انعقادها في كانون الثاني/ . وسُتجري األمانة مشاورات أخرى بشــأن القضــايا المتبقيــة، ٢٠١٩ يناير التنفيذي الُمقرَّ

وستواصـــل تنقـــيح االســـتراتيجية التـــي سُتوَضـــع وفقـــًا لهـــا خطـــة للتنفيـــذ تهـــدف إلـــى تحقيـــق أهـــداف المليـــارات الثالثـــة. 
الســيما تلــك الخاصــة بالُمخَرجــات وتحقيــق النتــائج علــى و ى تنقــيح منهجيــات القيــاس، ويتعين أيضًا مواصلة العمل عل

مســتوى البلـــدان. وســتظل تتضـــح مالمــح الميزانيـــة، مــع األخـــذ فـــي الحســبان النتـــائج التــي ُتســـِفر عنهــا خطـــط الـــدعم 
مج عمـــل الُقطـــري، ومواصـــلة التخطـــيط علـــى جميـــع مســـتويات المنظمـــة فـــي ضـــوء اآلثـــار التـــي ســـتترتب علـــى برنـــا

 المنظمة وٕاصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. الصادر عن تحّولال
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 التركيز على األثر: إطار النتائج الجديد 
 
ـــز مســـودة الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة   - ٢٧ علـــى النتـــائج تمشـــيًا مـــع برنـــامج العمـــل العـــام  ٢٠٢١- ٢٠٢٠ُتركِّ

الثالــث عشــر. ويقضــي المبــدأ العــام الــذي تسترشــد بــه المنظمــة بضــرورة أال ُتســتخَدم المــوارد الماليــة مــن دون توقُّــٍع 
 بتحقيق نتائج قابلة للقياس. 

 
ــح كيــف ســتَُترجم  ٢٠٢١- ٢٠٢٠برمجيــة المقترحــة وتعــِرض مســودة الميزانيــة ال  - ٢٨ إطــارًا جديــدًا للنتــائج، يوضِّ

ُمدَخالتها وُمخَرجاتها لتحقيق غايات المليارات الثالثة واألهمية البالغة التي تكتسيها هذه الُمــدَخالت والُمخرَجــات فــي 
وتبــين الفقــرات التاليــة  الُقطــري.تحقيــق هــذه الغايــات، كمــا يبــين ُســُبل تعظــيم األثــر علــى حيــاة النــاس علــى المســتوى 

 .١إطار النتائج ويلخِّصه الشكل 
 

 غايات المليارات الثالثة ونظرية التغيير
 
غايــات المليــارات الثالثــة هــي المحــور األساســي الــذي يقــوم عليــه إطــار النتــائج، وتحقيــق هــذه الغايــات هــو   - ٢٩

ت المليــارات الثالثــة خطــًا واضــحًا للرؤيــة يمتــد صــوب األســاس الــذي يســتند إليــه تنفيــذ النتــائج وقياســها. وترســم غايــا
تحقيــق الهــدف النهــائي للمنظمــة والوفــاء بواليتهــا التــي نــص عليهــا دســتورها حتــى تبلــغ جميــع الشــعوب أرفــع مســتوى 

 صحي ممكن.
 
تتقــاطع مــع البــرامج والــُنُظم ليــتمخض ثالثــة حصــائل وسترتكز كل غاية مــن غايــات المليــارات الثالثــة علــى   - ٣٠

 عنها نْهٌج أكثر تكامًال. وستتقاسم أمانة المنظمة والدول األعضاء والشركاء العمل من أجل تحقيق الحصائل. 
 
لتحديــد النتــائج التــي ســوف ُتســاءل الُمخَرجــات وفي سبيل تحقيق الحصائل، وِضــعت مجموعــة مرتبطــة مــن   - ٣١

الُمخَرجــــات إلـــى عمليــــة جديـــدة للتخطــــيط علـــى الصــــعيد الُقطـــري ترمــــي إلـــى تحديــــد األمانـــة عـــن تحقيقهــــا. وتســـتند 
 اإلسهامات المطلوب من المنظمة تقديمها.

 
وغايات المليارات الثالثة ال ينفي أحدها اآلخر، بــل تقــدِّم هــذه الغايــات فرصــًا للتــآزر والعمــل الشــامل، ومــن   - ٣٢

 قبل.  ثم تضمن اتباع نهٍج أكثر تكامًال بكثيٍر من ذي
 
د تسع حصائل تحقيق غايات المليارات الثالثة؛ لكل غاية مجموعة خاصة قوامها ثــالث حصــائل.   - ٣٣ وسُتعضِّ

 وترد هذه الحصائل فيما يلي:  
 

 استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة  )١(
 تحسين إتاحة الخدمات الصحية األساسية الجيدة :١- ١ الحصيلة 
  خفض عدد الناس الذين يواجهون صعوبات مالية :٢- ١الحصيلة 
  تحســـين إتاحـــة األدويـــة األساســـية واللقاحـــات ووســـائل التشـــخيص واألجهـــزة  :٣- ١الحصـــيلة

 الالزمة للرعاية الصحية األولية  
 

ــدان التعريــف  ٨- ٣، وهمــا جــزء مــن الغايــة ٢- ١و ١- ١ والحصــيلتان مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، ُتجسِّ
لضــمان فاعليــة الخــدمات،  ٣- ١الصــحية الشــاملة، فــي حــين تــدعو الحاجــة إلــى الحصــيلة الــدقيق للتغطيــة 

 وفي الحاالت التي يكون فيها الحصول على مثل هذه المنتجات سببًا في معاناة ضائقة مالية. 
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 حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل    )٢(
  تأهُّب البلدان للطوارئ الصحية :١- ٢الحصيلة 
 الوقاية من األوبئة والجوائح :٢- ٢ الحصيلة 
  سرعة الكشف عن الطوارئ الصحية واالستجابة لها :٣- ٢الحصيلة 

 
ــــز الحصــــيلة  ــــوائح الصــــحية الدوليــــة ١- ٢ُتركِّ والتقييمــــات الخارجيــــة  )٢٠٠٥( علــــى العمــــل فــــي إطــــار الل

فُترّكــز علــى  ٢- ٢ المشــتركة بهــدف تقــديم الــدعم إلــى البلــدان فــي تأهُّبهــا للطــوارئ الصــحية. أمــا الحصــيلة
الوقاية من أمراٍض مثل الكوليرا، والحمى الصفراء، واألنفلونزا، إلى جانب الُممِرضات شديدة الخطــورة التــي 

ـــز قـــد تزدهـــر فـــي حـــاالت الطـــوارئ الصـــحية أو تكـــون  الســـبب الحقيقـــي وراء هـــذه الطـــوارئ. فـــي حـــين ٌتركِّ
علــــــى تقــــــديم الــــــدعم إلــــــى البلــــــدان مــــــن أجــــــل الكشــــــف عــــــن حــــــاالت الطــــــوارئ الصــــــحية  ٣- ٢الحصــــــيلة 
 لها.  واالستجابة

 
 تمتُّع مليار شخص آخر بمزيٍد من الصحة والعافية  )٣(

  معالجة ُمحدِّدات الصحة :١- ٣الحصيلة 
  الحّد من عوامل الخطر من خالل العمل المتعدد القطاعات :٢- ٣الحصيلة 
 تعزيز البيئات الصحية وٕادماج الصحة في جميع السياسات :٣- ٣ الحصيلة 

 
ز الـــدور الـــذي تضـــطلع بـــه  تـــدعم هـــذه الركيـــزة العمـــل المتعـــدد القطاعـــات خـــارج الـــُنُظم الصـــحية، كمـــا ُتعـــزِّ

ــــدعوة  ١- ٣، والعمــــل التنظيمــــي. وتتضــــمن الحصــــيلة وزارات الصــــحة فــــي اإلشــــراف علــــى السياســــات، وال
التغذيــة، والعنــف، والميــاه واإلصــحاح، والمنــاخ، وتلــوث الهــواء. فــي حــين تتنــاول  - ُمحدِّدات معينة للصحة 

عوامـــل الخطـــر المرتبطـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية مثـــل التبـــغ، والملـــح، والســـمنة، والنشـــاط  ٢- ٣الحصـــيلة 
ة، باإلضـــافة إلـــى غيرهـــا مـــن عوامـــل الخطـــر الهامـــة علـــى الصـــحة. البـــدني، واألحمـــاض الدهنيـــة المتحولـــ

وتــدعم هــذه الركيــزة كــذلك العمــل مــن أجــل توظيــف القنــوات الالزمــة لمعالجــة هــذه الُمحــدِّدات ومجابهــة تلــك 
المخاطر بوسائل منها الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ ومواقع مثل المــدن والمــدارس وأمــاكن 

اقات المتعــددة األطــراف. كمــا يشــمل العمــل، الــذي تدعمــه هــذه الركيــزة، مجــاالت معينــة تعتمــد العمل؛ واالتف
اعتمادًا كبيرًا على العمل المتعدد، ومنها نماء األطفال والوقاية من االنتحار، فضًال عن الجوانــب المتعــددة 

  القطاعات للتدخالت الرامية إلى التصدي لألمراض السارية.
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  إطار النتائج الجديد: ١الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مستوى صحي ممكنرفع بلوغ جميع الشعوب أ

ــتفادة ـــر  اســ ــار شــــخص آخـ مليــ
 التغطية الصحية الشاملةمن 

حمايـــة مليـــار شـــخص آخـــر ١ر المليا
مــن الطــوارئ الصــحية علــى 

 نحو أفضل 

ـــر ٢ المليار ــار شـــــخص آخــ تمتـــــع مليـــ
 بمزيد من الصحة والعافية

٣ر المليا

تحســـــين إتاحـــــة  :١-١ الحصـــــيلة
الخدمات الصحية األساسية الجيدة

ـــــــض عـــــــدد  :٢-١ الحصـــــــيلة خف
النـــاس الـــذين يواجهـــون صـــعوبات 

 مالية
تحســـــين إتاحـــــة  :٣-١ الحصـــــيلة

األدويــــــــة األساســــــــية واللقاحــــــــات 
ووســـــــائل التشـــــــخيص واألجهـــــــزة 

 الالزمة للرعاية الصحية األولية

 ٥ مُ خرجات

 ٣ مُ خرجات

 ٥ مُ خرجات

تأهُّــــــب البلــــــدان  :١-٢ الحصــــــيلة
 للطوارئ الصحية

الوقايــــــــة مــــــــن  :٢-٢ الحصــــــــيلة
 األوبئة والجوائح

ســـــرعة الكشـــــف  :٣-٢ الحصـــــيلة
عــن الطــوارئ الصــحية واالســتجابة 

 لها

 ٣ مُ خرجات

 ٤ مُ خرجات

 ٣ مُ خرجات

 مُ خرجان

 نخرجامُ 

 نخرجامُ 

معالجــة ُمحــدِّدات  :١-٣ الحصــيلة
 الصحة

الحــد مــن عوامــل  :٢-٣ الحصــيلة
الخطـــر مـــن خـــالل العمـــل المتعـــدد 

 القطاعات
ـــــز الب :٣-٣ الحصـــــيلة ـــــات تعزي يئ

الصحية وٕادماج الصــحة فــي جميــع 
 السياسات

تعزيــــــز قــــــدرات  :١-٤ الحصــــــيلة
البلدان في مجال البيانات واالبتكار

تعزيــــــز القيــــــادة  :٢-٤ الحصــــــيلة
وتصــــريف الشــــؤون والــــدعوة مــــن 

 أجل الصحة
إدارة المــــــــــوارد  :٣-٤ الحصــــــــــيلة

الماليــة والبشــرية واإلداريــة بطريقــة 
تتسم بالكفاءة والفاعليــة والشــفافية 

 وتستهدف تحقيق النتائج

ــة  -٤ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــاءة المنظمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــز كفــ ــ ـــ ـــ ـــ تعزيــــ
ــم أفضــــل إلــــى  ــديم دعــ وفاعليتهــــا لتقــ

 البلدان

 ٣ مُ خرجات

 ٦ مُ خرجات

 ٤ مُ خرجات

 متوســط العمــر المتوقــع
ـــــع بالصـــــحة  مـــــع التمت
(متوسط العمــر المتوقــع 

 الُمعّدل بالصحة)

 المؤشر العام للتغطيــة
 الصحية الشاملة

 المؤشر العام للحمايــة
 على نحو أفضل

 المؤشــر العــام لتعزيــز
صــــــحة المجموعــــــات 

 السكانية

  )٤٦( الغايات
 

مجموعة أدوات مرنة 
 للبلدان

األمانة تنفيذ تقييم  -
 في كل بلٍد على حدة

 
المؤشرات النوعية  -

 والكمية

 القياس

الدستوري  الغرض
 للمنظمة

 غايات
المليارات  

 الثالثة

 الحصائل

المخرجات

المنصات
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من إطــار النتــائج تقويــة المنظمــة لقيــادة الصــحة العالميــة وتنســيق شــؤونها، ومــن أجــل الركيزة الرابعة وتدعم   - ٣٤
تعزيز البيانات واالبتكار ُبغية اإلسراع بوتيرة التقدم صوب تحقيق غايات المليارات الثالثة. وتتألف هذه الركيــزة هــي 

 األخرى من ثالث حصائل؛ وهي: 
  البيانات واالبتكار تعزيز ُقُدرات البلدان في مجال  :١- ٤الحصيلة 
  تعزيز القيادة وتصريف الشؤون والدعوة من أجل الصحة :٢- ٤الحصيلة 
  إدارة المـــوارد الماليـــة والبشـــرية واإلداريـــة بطريقـــة تتســـم بالكفـــاءة والفاعليـــة والشـــفافية  :٣- ٤الحصـــيلة

 وتستهدف تحقيق النتائج   
 
ال للبيانات، وسُتمكِّن هــذه الحصــيلة المنظمــة أن تضمن االستخدام الفعّ  ١- ٤وُروعي في تصميم الحصيلة   - ٣٥

مــن االضــطالع بــدورها فــي وضــع المعــايير ورصــد االتجاهــات، فضــًال عــن قيــاس مســتوى األداء فــي تنفيــذ برنــامج 
زان فاعليــة المنظمــة مــن خــالل تحســين القيــادة  ٣- ٤و ٢- ٤العمــل العــام الثالــث عشــر. أمــا الحصــيلتان  فســوف ُتعــزِّ

 تحسين إدارة جميع الموارد (المالية والبشرية واإلدارية). وتصريف الشؤون وكذلك
 
وعلى هذا النحو، ســيجري تنظــيم عمــل المنظمــة وميزانيتهــا لٌيركِّــزا علــى الحصــائل التســع التــي ترتكــز عليهــا   - ٣٦

غايـــات المليـــارات الثالثـــة، وعلـــى الحصـــائل الـــثالث التـــي ســـتتحقق مـــن خـــالل الوظـــائف التمكينيـــة للمنظمـــة. وقـــد 
عت غايــات المليــارات الثالثــة اســتنادًا إلــى سلســلة مــن النتــائج ُتحفِّــز العمــل المتكامــل وتعكــس مســاءلًة أكبــر عــن وِضــ

 تحقيق النتائج. 
 

 الُمخَرجات
 
ســـوف ُتســـِهم أمانـــة المنظمـــة فـــي تنفيـــذ الحصـــائل وتحقيـــق غايـــات المليـــارات الثالثـــة، مســـتعينة فـــي ذلـــك   - ٣٧

وقــد ُحــدِّدت الُمخَرجــات بطريقــة تتطلــب مــن البــرامج المتعــددة أن  مخرجــًا. ٤٢ الُمخَرجــات تتــألَّف مــنبمجموعــة مــن 
زة والعمل المتعدد القطاعات.    تعمل معًا من أجل تنفيذها من خالل ُنُظٍم صحية ُمعزَّ

 
ـــا كـــان عليـــه الوضـــع  - ٣٨ فـــي الميزانيـــات البرمجيـــة  وُيمثِّـــل الـــنْهج الُمتَبـــع فـــي تحديـــد الُمخَرجـــات تحـــوًال مهمـــًا عمَّ

السابقة عندما كانــت الُمخَرجــات ُتحــدَّد حســب مجــاالت البــرامج اســتنادًا إلــى أمــراض محــددة. وُيجسِّــد الــنهج المتكامــل 
نظريــة أدق للتغييــر تُــدِرك أن اإلجــراءات التــي  ٢٠٢١- ٢٠٢٠الُمتَبــع فــي إعــداد مســودة الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة 

نفردًا لن ُتحقِّق نتائج برنامجية معينة؛ إذ إن النتائج، وخالفًا لما سبق، ســوف تتحقــق بتضــافر يتخذها برنامج واحد م
الجهــــود التــــي تبــــذلها البــــرامج المتعــــددة والــــُنُظم الصــــحية، ومــــن خــــالل العمــــل المتعــــدد القطاعــــات. وُتســــلِّم صــــياغة 

 المخرجات بأوجه التآزر بين هذه اإلجراءات.
 
لى النحو الذي سُتحفِّز من خالله منصات برنامج العمــل العــام الثالــث عشــر تحقيــق ووِضع إطار النتائج ع  - ٣٩

نتــائج فــي جميــع غايــات المليــارات الثالثــة. فعلــى ســبيل المثــال، وِضــع ُمخــَرج خــاص لمقاومــة مضــادات الميكروبــات 
مـــــة مضـــــادات فـــــي إطـــــار األولويـــــة االســـــتراتيجية األولـــــى (لتحقيـــــق التغطيـــــة الصـــــحية الشـــــاملة)، لكـــــن تظهـــــر مقاو 

  الميكروبات أيضًا في أولويتين استراتيجيتين أخريين.
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 قياس النتائج
 
، إطار لألثــر ثالثــي المســتويات ُيجسِّــد ٢٠٢١- ٢٠٢٠وِضع، ألغراض مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   - ٤٠

نظرية التغيير. وسوف ترصد أمانة المنظمة تنفيذ إطــار النتــائج وتقــيس هــذا التنفيــذ وُتِعــد تقــارير عنــه، بوســائل منهــا 
 وفق ما ورد في إطار النتائج.  بيان كيف سُتسِهم األمانة في تنفيذ التسلسل الهرمي للنتائج

 
ويبين إطار المنظمة لألثر الطرق التي ستقيس كل مستوى من مستويات النتــائج. فعلــى المســتوى األعلــى،   - ٤١

سُيقاس متوسط العمر المتوقع مع التمتــع بالصــحة، بمــا يتفــق مــع هــدف المنظمــة الــذي نــص عليــه دســتورها وهــو أن 
مــن الصــحة والعافيــة، وبمــا ينســجم مــع تحقيــق الهــدف الثالــث مــن أهــداف  تبلــغ جميــع الشــعوب أرفــع مســتوى ممكــن

التنميــة المســتدامة. وعلــى المســتوى الثــاني، ســتقيس ثالثــة مؤشــرات محــددة النجــاح فــي تحقيــق كــل غايــة مــن غايــات 
اســـتفادة مليـــار شـــخص آخـــر مـــن التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة؛ حمايـــة مليـــار شـــخص آخـــر مـــن  - المليـــارات الثالثـــة 

ارئ الصــحية علــى نحــو أفضــل؛ تمتــع مليــار شــخص آخــر بمزيــد مــن الصــحة والعافيــة. وعلــى المســتوى الثالــث، الطــو 
توفر الغايات البرنامجية التي حددها إطار المنظمة لألثر مؤشرات لقياس تنفيذ األولويات التــي يختارهــا كــل بلــٍد فــي 

عضــاء والشــركاء فــي تحقيــق الغايــات التــي يصــبو عملية تخطيط الدعم الُقطري. وستشترك أمانة المنظمــة والــدول األ
 إليها إطار األثر.

 
وغالبــًا مــا تســأل الــدول األعضــاء هــذا الســؤال "مــاذا ســتفعل األمانــة؟" وتــرد، فــي مســودة الميزانيــة البرمجيــة   - ٤٢

ة ، اإلجابــة علــى هــذا الســؤال فيمــا يتعلــق بكــل ُمخــَرج تحــت فــرع عنوانــه "كيــف ســتنفذ أمانــ٢٠٢١- ٢٠٢٠المقترحــة 
المنظمــة هــذا المخــرج؟". وهــذا التركيــز الشــديد علــى "الكيفيــة" أمــر جديــد، لكنــه عنصــر أساســي فــي مســودة الميزانيــة 

 البرمجية المقترحة.
 
وُتحــِدث األمانــة هــي األخــرى فــي الوقــت الحــالي تحــوًّال مهمــًا فــي الــنْهج الــذي تتبنــاه لقيــاس إســهامها؛ ِلتتبــع   - ٤٣

ه المنظمة على الصعيد الُقطري عوضًا عن نْهــج إجمــالي تنــازلي مــن أعلــى إلــى أســفل. نْهجًا يقيس األثر الذي ُتحِدث
وســوف تقــيس األمانــة تنفيــذ الُمخَرجــات مــن بــاب إثبــات إســهاماتها صــوب تحقيــق الحصــائل، كمــا ســتقيس األثــر فــي 

تها إلســهامها كــل بلــد. ولهــذا الغــرض، ســوف تســتخدم األمانــة كثيــرًا دراســات حالــة نوعيــة. وســوف تــربط بــين قياســا
 وٕاعداد تقارير عن تحقيق الغايات الواردة في إطار األثر على الصعيد الُقطري.

 
وستضع األمانة خطــة محــددة لتنفيــذ غايــات المليــارات الثالثــة، ستشــمل وصــفًا لالســتراتيجية وسلســلة التنفيــذ   - ٤٤

اإلجراءات ذات األثر األكبر لتحفيز تحقيــق لتحقيق هذه الغايات؛ وتحديد ُمحرِّكات التغيير وتقييمها؛ وترتيب أولوية 
غايــات المليــارات الثالثــة؛ ووضــع غايــات للتنفيــذ؛ ورســم مســارات. وســوف تُفضــي عمليــة تخطــيط التنفيــذ إلــى إعــداد 
مؤشـــرات رئيســـية تقـــيس كيـــف تـــؤثر إســـهامات األمانـــة علـــى تحقيـــق الحصـــائل وٕاحـــداث اآلثـــار. وســـوف تـــرد هـــذه 

لعرضــها علــى جمعيــة الصــحة  ٢٠٢١- ٢٠٢٠ســودة الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة المؤشــرات اإلضــافية فــي نســخة م
 .٢٠١٩ مايو العالمية الثانية والسبعين في أيار/

 
وســــوف تواصــــل األمانــــة تقــــديم تقــــارير للــــدول األعضــــاء عــــن تنفيــــذ الميزانيــــة البرمجيــــة مــــن خــــالل إجــــراء   - ٤٥

أول تقريــر  ٢٠٢٠ وســيكون اســتعرض منتصــف المــدة فــي اســتعراٍض فــي منتصــف المــدة، وتقيــيٍم فــي نهايــة الثنائيــة.
كامـــــــل ُيَعـــــــد باســـــــتخدام منهجيـــــــة الرصـــــــد والقيـــــــاس واإلبـــــــالغ. وســـــــوف ُيســـــــتخَدم تقيـــــــيم نهايـــــــة الثنائيـــــــة للميزانيـــــــة 

تمهيــدًا للتحــّول إلــى اســتخدام هــذه المنهجيــة الجديــدة، وينبغــي أن يــوفِّر هــذا التقيــيم تحلــيًال  ٢٠١٩- ٢٠١٨ البرمجيــة
 ر تفصيًال للبيانات األساسية. أوفى وأكث

 
ولقيــاس  القيمة مقابل المــال.وهذا التركيز على النتائج ُيمثِّل أيضًا شرطًا أساسيًا لنْهج المنظمة في تحقيــق   - ٤٦

نظــام قيــاس إطــار النتــائج تحقُّق القيمــة مقابــل المــال، يجــب كــذلك قيــاس فاعليــة التنفيــذ، وهــو مــا ســيتحقق مــن خــالل 
  .١في الشكل  على النحو المبين
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  الميزانية
  

أعــدت مســودة الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة علــى مــرحلتين متتــاليتين. وانطــوت المرحلــة األولــى علــى إعــداد   - ٤٧
، بتحديـــد مســـتويات الميزانيـــة ٢٠٢١- ٢٠٢٠ميزانيـــة برمجيـــة أوليـــة رفيعـــة المســـتوى مـــن القمـــة إلـــى القاعـــدة للفتـــرة 

ء مشــاورات بشــأنها فــي اللجــان اإلقليميــة. أمــا المرحلــة الثانيــة التــي ركــزت علــى اإلجمالية في المكاتب الرئيسية إلجرا
وضع خطط الدعم القطري فأتاحــت فرصــة لتحديــد تكــاليف الميزانيــة مــن القاعــدة إلــى القمــة فــي حــدود ميزانيــة معينــة 

ان علــى وجــه تــام رفيعــة المســتوى حســب المكتــب الرئيســي، بضــمان أن تأخــذ الميزانيــة األولويــات القطريــة فــي الحســب
  وتركز على تحقيق النتائج.

  
مجــددًا التوجهــات العامــة للميزانيــة  ٢٠٢١- ٢٠٢٠للفتــرة  وأكدت مسودة الميزانية البرمجية المقترحــة الناتجــة  - ٤٨

المبينـــة فـــي الوثيقـــة المعروضـــة علـــى اللجـــان اإلقليميـــة، بإعـــادة تركيـــز االســـتثمارات لتنفيـــذ األولويـــات االســـتراتيجية 
نظمـــة علـــى المســـار الصـــحيح نحـــو تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة؛ وزيـــادة االســـتثمارات فـــي البلـــدان ووضـــع الم

إلحداث آثار في الصحة العمومية في كل بلد؛ وتوظيف المزيد من االســتثمارات فــي العمــل المتعلــق بوضــع القواعــد 
  والمعايير بغية إحداث التغيير وتعزيز التأثير في البلدان.

  
مقارنــة  ٪٨الوارد أعاله، تمثــل الميزانيــة اإلجماليــة المقترحــة زيــادة بنســبة  ١النحو المبين في الجدول وعلى   - ٤٩

. ومــن المهــم مالحظــة حــاالت إعــادة التخصــيص والتحــوالت بــين المســتويات وبــين الميزانيــة ٢٠١٩- ٢٠١٨بــالفترة 
منظمة إلحــداث اآلثــار، أي المنــافع العامــة األساسية والبرامج الخاصة والتغييرات الرامية إلى تدعيم بعض وظائف ال

  العالمية والبيانات واالبتكار والمساعدة التقنية في البلدان.
  

ويعــرض برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر بإيجــاز خمســة مجــاالت رئيســية لتعزيــز االســتثمار فــي العنصــر   - ٥٠
والميزانيــة البرمجيــة  ٢٠١٩- ٢٠١٨يــة للفتــرة األساســي للميزانيــة البرمجيــة. وُتعــرض التحــوالت بــين الميزانيــة البرمج

  .٢بإيجاز فيما يلي ويرد بيانها في الشكل  ٢٠٢١- ٢٠٢٠المقترحة للفترة 
ـــدان   )أ( ـــغ القيمـــة المقـــدرة لتكـــاليف تعزيـــز قـــدرة المنظمـــة علـــى التنفيـــذ فـــي البل مليـــون دوالر  ١٣٢تبل

بمــا يتماشــى مــع تنفيــذ برنــامج العمــل الضخ للموارد للمكاتــب القطريــة بتعزيــز قــدرتها أمريكي. وسيسمح هذا 
العام الثالث عشر ويكون ضروريًا إلعادة توجيه نموذج تشغيلي جديــد وتنفيــذه علــى الصــعيد القطــري ليلبــي 

 احتياجات الدعم القطري على وجه أفضل.

مليــون دوالر أمريكــي لــدعم جهــود الترصــد  ٢٢٧٫٤من المقرر توظيف استثمارات ملحوظــة قــدرها   )ب(
حتــواء والتأهــب للطــوارئ الصــحية واالســتجابة لهــا التــي ســتتأثر بتقلــيص أنشــطة مكافحــة شــلل والتمنيــع واال

األطفال. وسيكون من الضروري مواصلة تحسين التفاصــيل الدقيقــة بشــأن هــذه الخطــط، أخــذًا فــي الحســبان 
تنفيــذ ممــا قــد يــؤثر فــي توقيــت  ٢٠٢٣المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال حتــى نهايــة عــام تمديــد 

 االنتقال في بعض البلدان.

ماليـــين دوالر أمريكـــي بغيـــة توســـيع نطـــاق  ١٠٨إضـــافية قـــدرها مـــن المقتـــرح توظيـــف اســـتثمارات   (ج)
عمل المنظمة لدعم البيانــات واالبتكــار. والهــدف المنشــود مــن هــذه االســتثمارات المقترحــة هــو تنفيــذ التحــول 

ة على األثر الذي يرد في برنامج العمــل العــام الثالــث عشــر االستراتيجي بشأن تركيز المنافع العامة العالمي
ويشـــــمل اإلرشـــــادات الخاصـــــة بالقواعـــــد والمعـــــايير والبيانـــــات والبحـــــوث واالبتكـــــار. وتعـــــد البيانـــــات الدقيقـــــة 
والمتاحة في الوقت المناسب موردًا أساسيًا للدول األعضاء كي تحقق الغايات المدرجــة فــي أهــداف التنميــة 

هـــــداف الخاصـــــة بتحقيـــــق التغطيـــــة الصـــــحية الشـــــاملة والطـــــوارئ الصـــــحية وتعزيـــــز صـــــحة المســـــتدامة واأل
المجموعــات الســكانية. وتحتــاج المنظمــة بوصــفها الجهــة المشــرفة والمؤتَمنــة علــى رصــد التقــدم المحــرز مــن 
ت أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة إلــى البيانــات بهــدف قيــاس األداء وتحســين القــرارا
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الخاصة بــالبرامج وتعزيــز المســاءلة. وســيتعين علــى األمانــة بالتــالي تكثيــف أنشــطتها لــدعم بنــاء القــدرة علــى 
تــدعيم نظــم البيانــات والقــدرة التحليليــة علــى تتبــع التقــدم المحــرز مــن أجــل تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة 

الضرورة ضمان اإلنصاف وتصــنيف وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. وستشمل هذه األنشطة ب
البيانـــات والتبليـــغ علـــى المســـتويين الـــوطني ودون الـــوطني ووضـــع إرشـــادات رفيعـــة المســـتوى بشـــأن القواعـــد 
والمعــايير فــي الوقــت المناســب تحــدث األثــر فــي المجــاالت ذات األولويــة الــواردة فــي برنــامج العمــل العــام 

  الثالث عشر على مستويات المنظمة الثالثة. 
مليــون دوالر أمريكــي والمقتــرح فــي ســياق الضــريبة المفروضــة  ٤٢٫٤يعتبر المبلغ المساوية قيمتــه   (د)

الصـــادر عـــن  ٧٢/٢٧٩فـــي إصـــالح األمـــم المتحـــدة لـــدعم تعزيـــز نظـــام المنســـقين المقيمـــين عمـــًال بـــالقرار 
زيــز نظــام المنســقين الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة مبلغــًا مقــدرًا بنــاء علــى القــرار. ويشــمل الزيــادة لــدعم تع

  المقيمين وترتيب المنظمة لتقاسم زيادة التكاليف فيما يخص مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
في السنة للحفاظ على القوة الشرائية للمنظمة خالل الثنائيــة  ٪١٫٥ُقدرت معدالت التضخم بنسبة   (هـ)

مليــون دوالر أمريكــي. وهــذا الــرقم واقعــي إذ تعمــل األمانــة فــي عــدة أمــاكن ترتفــع  ٥٨٫٣وبلغت قيمة الزيادة 
  فيها ضغوط التضخم.

مليــــون دوالر  ٩٩إعــــادة التخصــــيص عبــــر مبلــــغ قــــدره  تعــــوض الغايــــة المقترحــــة بشــــأن الكفــــاءة/  (و)
قــر الرئيســي وتســتوعب ميزانيــة الم ٢٠٢١- ٢٠٢٠أمريكي عن جزء من الزيادة في الميزانية المقترحة للفترة 

  المبلغ بأكمله.
  

الميزانيــة الرفيعــة المســتوى الخاصــة بالمكاتــب الرئيســية واستندت إلــى هــذه االســتثمارات االســتراتيجية حــوافظ   - ٥١
  التي جرى فيها تحديد تكاليف الميزانية بالتفصيل من القاعدة إلى القمة.

  
(بماليــــين الــــدوالرات  ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانيــــة البرمجيــــة المقترحــــة للفتــــرة تفاصــــيل الزيــــادات فــــي : ٢الشــــكل 

  األمريكية)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤ ٠٠٠ 

٣ ٥٠٠ 

٣ ٠٠٠ 

٢ ٥٠٠ 

٢ ٠٠٠ 

١ ٥٠٠ 

١ ٠٠٠ 

٥٠٠ 

٣ ٩٨٧‚٨ 

 المجموع
)٢٠٢١-٢٠٢٠( 

 المجموع
)٢٠٢١-٢٠٢٠ ( 

 الزيادة في القدرة القطرية
 انتقال الوظائف الخاصة بشلل األطفال إلى القطاع األساسي

 العمل المتصل بوضع القواعد والمعايير (خصوصًا البيانات واالبتكار)

 في السنة) ٪١٫٥التضخم (
 (نظام المنسقين المقيمين)الضريبة المفروضة في إصالح األمم المتحدة 

 الكفاءة/ إعادة التخصيص

مجموع الزيادة في 
 الميزانية األساسية

 الميزانية األساسية الحالية

٤٦٩‚١ 

٣ ٥١٨‚٧ 

٤٦٩‚١ 

١٣٢‚٠ 

٢٢٧‚٤ 

١٠٨‚٠ 

٥٨‚٣ 

)٩٩‚٠( 

٤٢‚٤ 
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  الميزانية البرمجية على المستوى القطري
  

جــوهر االســتراتيجية الجديــدة أي زيــادة ملحوظــة  ٢٠٢١-٢٠٢٠تبــين مســودة الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة للفتــرة   -٥٢
مليـــون دوالر أمريكـــي)  ٣٤١( ٪٤٫٦زيـــادة فـــي الميزانيـــة بنســـبة  ٢فـــي الميزانيـــة علـــى المســـتوى القطـــري. ويبـــين الجـــدول 

ساســـية علـــى مســـتوى المكاتـــب القطريـــة. ومـــن المقتـــرح فيمـــا يخـــص البـــرامج األ ٢٠١٩-٢٠١٨مقارنـــة بالميزانيـــة للفتـــرة 
علــى التــوالي مقارنــة بالقطــاع األساســي  ٪٤٫١و ٪٠٫٤تخفيض ميزانية المكاتــب اإلقليميــة وميزانيــة المقــر الرئيســي بنســبة 

  .٢٠١٩-٢٠١٨  للفترة
  

مســتوى  ، القطــاع األساســي فقــط، حســب٢٠٢١-٢٠٢٠: مسودة الميزانية البرمجية المقترحــة للفتــرة ٢الجدول 
  أ )األمريكية المنظمة (بماليين الدوالرات

  
  المجموع  المقر الرئيسي  المكاتب اإلقليمية  المكاتب القطرية  المكتب الرئيسي

٢٠٢١- ٢٠١٩٢٠٢٠- ٢٠١٨ ٢٠٢١- ٢٠٢٠ ٢٠١٩- ٢٠٢١٢٠١٨- ٢٠٢٠ ٢٠١٩- ٢٠٢١٢٠١٨- ٢٠١٩٢٠٢٠- ٢٠١٨
 ١ ٠٠٧‚١  ٨٣٤‚١  -   -   ٣٠٨‚٩  ٢٨٢‚٤  ٦٩٨‚٢  ٥٥١‚٧  أفريقيا

  ٢١٩‚٠  ١٩٠‚١  -   -   ٩١‚١  ٧٢‚١  ١٢٧‚٩  ١١٨‚٠  األمريكتان
  ٣٩٣‚٥  ٢٨٨‚٨  -   -   ١١٢‚٢  ١٠٢‚٣  ٢٨١‚٣  ١٨٦‚٥  جنوب شرق آسيا

  ٢٨٢‚٠  ٢٥٦‚٤  -   -   ١٦٩‚٢  ١٦٢‚٤  ١١٢‚٨  ٩٤‚٠  أوروبا
  ٣٩٨‚٠  ٣٣٦‚٠  -   -   ١٢٦‚٣  ١١٢‚٢  ٢٧١‚٧  ٢٢٣‚٨  شرق المتوسط

  ٣١٣‚٨  ٢٨١‚٣  -   -   ١٢٦‚٧  ١١٧‚٦  ١٨٧‚١  ١٦٣‚٧  غرب المحيط الهادئ
 ١ ٣٣٢‚٠ ١ ٣٣٢‚٠  ١ ٣٣٢‚٠  ١ ٣٣٢‚٠  -   -   -   -   المقر الرئيسي

 ٣ ٩٤٥‚٤  ٣ ٥١٨‚٧  ١ ٣٣٢‚٠  ١ ٣٣٢‚٠  ٩٣٤‚٤  ٨٤٩‚٠  ١ ٦٧٨‚٩  ١ ٣٣٧‚٧  المجموع
الضريبة المفروضة في 
إصالح األمم المتحدة 

  ٤٢‚٤  -   -   -   -   -   -   - (نظام المنسقين المقيمين)
 ٣ ٩٨٧‚٨  -   -   -   -   -   -   -   المجموع الكلي

المخصصات حسب 
  ١٠٠‚٠  ١٠٠‚٠  ٣٣‚٨  ٣٧‚٩  ٢٣‚٧  ٢٤‚١  ٤٢‚٦  ٣٨‚٠من المجموع) ٪المستوى (
  ما لم ُيذكر خالف ذلك.أ 

البرنــامج الخــاص للبحــث والتــدريب ميزانيــة  ٢٠١٩-٢٠١٨يشــمل القطــاع األساســي الخــاص بــالمقر الرئيســي مــن الميزانيــة البرمجيــة للفتــرة ب 
ف وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي والبنـــك الـــدولي ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة يالمشـــترك بـــين اليونيســـفـــي مجـــال أمـــراض المنـــاطق المداريـــة 

وميزانيــة البرنــامج الخــاص للبحــث والتطــوير والتــدريب علــى بحــوث اإلنجــاب البشــري المشــترك بــين برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي وصــندوق 
لعالمية والبنك الدولي. وميزانيتا كال البرنامجين مدمجتان في الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة ف ومنظمة الصحة اياألمم المتحدة للسكان واليونيس

    .٢٠٢١-٢٠٢٠  للفترة
وتســـــجل الزيـــــادات الكبـــــرى علـــــى الصـــــعيد القطـــــري فـــــي اإلقلـــــيم األفريقـــــي وٕاقلـــــيم جنـــــوب شـــــرق آســـــيا بمقـــــدار   -٥٣

وتعــزى الزيــادة الكبيــرة فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا  مليــون دوالر أمريكــي علــى التــوالي. ٩٥مليــون دوالر أمريكــي و  ١٤٧
أساســـًا إلـــى انتقـــال األنشـــطة الرئيســـية الخاصـــة بشـــلل األطفـــال إلـــى الوظـــائف األساســـية فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة، 

  وخصوصًا في الهند وبنغالديش.
  

ي المكاتــب القطريـــة (أي النمــو بالــدوالر األمريكـــي فــي اســتثمار المنظمــة فــي القـــدرة التقنيــة فــ ٣ويبــين الجــدول   -٥٤
علــى مســتوى المكاتــب القطريــة). ويبــدي هــذا النمــو  ٦دون الفئــة  ١٣٧/٦ت  معلــى النحــو المحــدد فــي الوثيقــة  ١القطــاع 

عزمًا جديًا على تعزيز القدرة القطرية من خــالل تحــول كبيــر فــي الميزانيــة نحــو المكاتــب القطريــة. ومــن المتوقــع نمــو هــذا 
إلــــــى مبلــــــغ قــــــدره  ٢٠١٥-٢٠١٤دوالر أمريكــــــي فــــــي الفتــــــرة  مليــــــون ٩٠٦٫٩مبلــــــغ قــــــدره العنصــــــر مــــــن الميزانيــــــة مــــــن 

. وأكبــر زيــادة مــن ثنائيــة إلــى ثنائيــة أخــرى هــي الزيــادة المتوقعــة ٢٠٢١-٢٠٢٠مليــون دوالر أمريكــي فــي الفتــرة   ١٤٢٧
ق هـــذا االتجـــاه، . وٕاذا تحقـــ٢٠٢١-٢٠٢٠إلـــى الثنائيـــة  ٢٠١٩-٢٠١٨مليـــون دوالر أمريكـــي مـــن الثنائيـــة  ٣١٣بمقـــدار 

  .٢٠١٤منذ عام  ٪٦٠فسوف تسجَّل زيادة في الميزانية على المستوى القطري بنسبة تناهز 
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حســب اإلقلــيم  أ )،١: تطور ميزانيات المنظمة المخصصة للقدرة التقنية في المكاتب القطريــة (القطــاع ٣الجدول 
  (بماليين الدوالرات األمريكية)

  
 ٢٠١٥- ٢٠١٤  اإلقليم

  بجيم)(النموذج 
 ٢٠١٧- ٢٠١٦ج٢٠١٧- ٢٠١٦

  دالميزانية المنقحة
الميزانية البرمجية   ٢٠١٩- ٢٠١٨

المقترحة للفترة 
٢٠٢١- ٢٠٢٠  

الزيادة من الثنائية 
٢٠١٩- ٢٠١٨ 

إلى الثنائية 
٢٠٢١- ٢٠٢٠  

  ١٥١  ٦٢١  ٤٧٠  ٤٨٣  ٤٤٧  ٣٦٩  أفريقيا
  ٣  ١٠٨  ١٠٥  ٩٨  ٩٨  ٧٨  األمريكتان

  ٨٩  ٢٤٨  ١٥٩  ١٥٤  ١٥٨  ١٤٦  جنوب شرق آسيا
  ٩  ٧٧  ٦٨  ٦٢  ٥٧  ٤٢  أوروبا

  ٣٩  ٢١٤  ١٧٥  ١٦٥  ١٤٨  ١٣٣  شرق المتوسط
  ٣٩  ٢١٤  ١٧٥  ١٦٥  ١٤٨  ١٣٣  غرب المحيط الهادئ

  ٣١٣  ١ ٤٢٧  ١ ١١٥  ١ ٠٩٧  ١ ٠٤٤  ٩٠٧  المجموع
  .١٣٧/٦ت  معلى النحو المبين في الوثيقة أ 
 نموذج يقوم على أساس عدم الحاجة إلى مؤشرات تتجاوز المتوسط حسب منظمة التعاون والتنمية في الميــدان االقتصــادي، علــى النحــو المبــين فــي ب

  .١٣٧/٦ت  مالوثيقة 
  دون برنامج المنظمة للطوارئ الصحية. ج
  بأخذ برنامج المنظمة للطوارئ الصحية في الحسبان. ٢٠١٦منقحة في عام  د
  

وتســتهدف الزيــادات تــوفير الــدعم الــالزم للبلــدان بــأكثر الطــرق فعاليــة وكفــاءة وشــموًال وأنســب وقــت وضــمان   - ٥٥
  تمتع المكاتب القطرية بالقدرة الكافية على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

  
والحصــة تيجي لحيــز الميزانيــة. االسترابالتحديد من التخصيص  ١الحصة النسبية للقطاع  ٤الجدول ويبين   - ٥٦

النســبية مــن الميزانيــة المخصصــة علــى المســتوى القطــري حســب اإلقلــيم هــي فــي حــدود مســار الحصــة المتفــق عليهــا 
  ).١٦(٦٩ع  ص  جوتمشيًا مع المقرر اإلجرائي  ٢٠٢٣- ٢٠٢٢بالنسبة المئوية التي ينبغي تحقيقها بحلول الفترة 

  
لحيــز الميزانيــة مــن أجــل التعــاون التقنــي علــى المســتوى القطــري،  : تطــور التخصــيص االســتراتيجي٤الجــدول 
  أفقط ١للقطاع 

  
  )٪التخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية (

  اإلقليم
٢٠١٥- ٢٠١٤ 

  ب(النموذج جيم)
 ٢٠١٧- ٢٠١٦ج٢٠١٧- ٢٠١٦

دالميزانية المنقحة
الميزانية البرمجية   ٢٠١٩- ٢٠١٨

المقترحة للفترة 
٢٠٢١- ٢٠٢٠  

الثنائية الزيادة من 
٢٠١٩- ٢٠١٨ 

إلى الثنائية 
٢٠٢١- ٢٠٢٠  

  ٤٣‚٤  ٤٢‚١  ٤٢‚١  ٤٤‚٠  ٤٢‚٨  ٤٢‚٣  أفريقيا
  ١١‚٣  ٨‚٣  ٩‚٥  ٩‚٠  ٩‚٤  ٨‚٤  األمريكتان

  ١٤‚١  ١٧‚٦  ١٤‚٢  ١٤‚١  ١٥‚١  ١٥‚٧  جنوب شرق آسيا
  ٦‚٤  ٦‚٠  ٦‚١  ٥‚٧  ٥‚٥  ٤‚٥  أوروبا

  ١٤‚٢  ١٥‚٣  ١٥‚٧  ١٥‚٠  ١٤‚٢  ١٤‚٣  شرق المتوسط
  ١٠‚٦  ١٠‚٧  ١٢‚٤  ١٢‚٣  ١٣‚٠  ١٤‚٨  غرب المحيط الهادئ

  ١٠٠‚٠  ١٠٠‚٠  ١٠٠‚٠  ١٠٠‚٠  ١٠٠‚٠  ١٠٠‚٠  المجموع
  .١٣٧/٦ت  معلى النحو المبين في الوثيقة أ 
 نموذج يقوم على أساس عدم الحاجة إلى مؤشرات تتجاوز المتوسط حسب منظمة التعاون والتنمية في الميــدان االقتصــادي، علــى النحــو المبــين فــي ب

  .١٣٧/٦ت  مالوثيقة 
  دون برنامج المنظمة للطوارئ الصحية. ج
  بأخذ برنامج المنظمة للطوارئ الصحية في الحسبان. ٢٠١٦منقحة في عام  د
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ومع ذلك، سجل الحجم النسبي لحيز الميزانية في إقليم جنوب شرق آسيا نموًا كبيرًا مقارنــة بــالحجم النســبي   - ٥٧
الميزانيــات المخصصــة لــبعض الوظــائف الخاصــة بشــلل األطفــال إلــى المســجل فــي األقــاليم األخــرى نتيجــة النتقــال 

انخفاضــًا فــي النســبة المئويــة  ١القطــاع األساســي. وفــي حالــة إقلــيم األمــريكتين، تســجل الميزانيــة المخصصــة للقطــاع 
  بينما ترتفع قيمتها من حيث المبلغ اإلجمالي بالدوالر األمريكي.

  
  حسب األولوية االستراتيجية والمستوى ٢٠٢١-٢٠٢٠فترة مسودة الميزانية البرمجية المقترحة لل

  
حســب األولويــة االســتراتيجية  ٢٠٢١- ٢٠٢٠مســودة الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة للفتــرة  ٥يعــرض الجــدول   - ٥٨

  .٢٠١٩- ٢٠١٨والمستوى ويقارنها أيضًا بالميزانية البرمجية للفترة 
  

حســب األولويــة االســتراتيجية والمســتوى  ٢٠٢١-٢٠٢٠للفتــرة : مسودة الميزانية البرمجيــة المقترحــة ٥الجدول 
  ٢٠١٩-٢٠١٨مقارنة بالميزانية البرمجية للفترة 

  
 البرمجية الميزانية  

 للفترة المعتمدة
٢٠١٩- ٢٠١٨ 

 الدوالرات بماليين(
  )األمريكية

 األولويات حصة
 للفترة االستراتيجية

 من ٢٠١٩- ٢٠١٨
 األساسي المجموع
  ٪ المئوية بالنسبة

 ميزانيةال
 البرمجية
 للفترة المقترحة
٢٠٢١- ٢٠٢٠ 

 بماليين(
 الدوالرات
  )األمريكية

 األولويات حصة
 االستراتيجية
   للفترة
٢٠٢١- ٢٠٢٠ 
 المجموع من

 األساسي
 المئوية بالنسبة
)٪(  

 بين التحوالت
  الفترتين

٢٠١٩- ٢٠١٨ 
 ٢٠٢١- ٢٠٢٠و
 الدوالرات بماليين(

  )األمريكية

 من آخر شخص مليار استفادة :١ باء
  الشاملة الصحية التغطية

٥٠‚٨  ٣٥  ١٣٧٩‚٦  ٣٨  ١٣٢٨‚٩  

  ٤٢‚٦  ٤٧  ٦٥٠‚١  ٤٦  ٧٠٦‚٦ المكاتب القطرية
  ٣٠‚٥  ٢٣  ٣١٤‚٠  ٢١  ٢٨٣‚٥ المكاتب اإلقليمية
  ٢٢‚٣-   ٣٠  ٤١٥‚٥  ٣٣  ٤٣٧‚٨ المقر الرئيسي

 من آخر شخص مليار حماية :٢باء
  أفضل نحو على الصحية الطوارئ

٣١٣‚٢  ٢٤  ٩٤٨‚٧  ١٨  ٦٣٥‚٥  

  ٢٥٦‚٤  ٥٢  ٤٩٠‚١  ٣٧  ٢٣٣‚٧ المكاتب القطرية
  ٤٠‚١  ٢٤  ٢٣٠‚٤  ٣٠  ١٩٠‚٤ المكاتب اإلقليمية
  ١٦‚٨  ٢٤  ٢٢٨‚٢  ٣٣  ٢١١‚٤ المقر الرئيسي

 من بمزيد آخر شخص مليار تمتع :٣باء
  والعافية الصحة

٢٣‚٦  ١١  ٤٣٣‚٢  ١٢  ٤٠٩‚٦  

  ٣٠‚٧  ٤٥  ١٩٣‚٩  ٤٠  ١٦٣‚٢ المكاتب القطرية
  ٠‚٣-   ٢٦  ١١٢‚٥  ٢٨  ١١٢‚٨ المكاتب اإلقليمية
  ٦‚٨-   ٢٩  ١٢٦‚٨  ٣٣  ١١٣‚٦ المقر الرئيسي

 تحسين في وكفاءتها المنظمة فعالية تعزيز
  البلدان إلى المقدم الدعم

٣٩‚٢  ٣٠  ١١٨٣‚٩  ٣٣  ١١٤٤‚٧  

  ١١‚٨  ٢٩  ٣٤٤‚٨  ٢٩  ٣٣٣‚٠ المكاتب القطرية
  ١٥‚٠  ٢٣  ٢٧٧‚٥  ٢٣  ٢٦٢‚٥ المكاتب اإلقليمية
  ١٢‚٣  ٤٧  ٥٦١‚٥  ٤٨  ٥٤٩‚٢ المقر الرئيسي

 األمم إصالح في المفروضة الضريبة
  المتحدة

٤٢‚٤    ٤٢‚٤    ٠‚٠  
  ٤٦٩‚١    ٣٩٨٧‚٨    ٣٥١٨‚٧  األساسية للميزانية الفرعي المجموع

  ١٠٤‚٨-     ٧٩٨‚٠    ٩٠٢‚٨  شلل األطفال
  ٣٦٤‚٣    ٤٧٨٥‚٨  ٤٧٨٥‚٨  ٤٤٢١‚٥  المجموع

  إلتاحة المقارنة. ٢٠٢١-٢٠٢٠إلى إطار التخطيط الجديد للفترة  ٢٠١٩- ٢٠١٨نقل الميزانية البرمجية للفترة  أ
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وتشــير زيــادة حصــة ميزانيــة المكاتــب القطريــة فــي جميــع األولويــات االســتراتيجية إلــى إعــادة تركيــز المــوارد   - ٥٩
  ة في البلدان.التنظيمية على العمل الرامي إلى إحداث آثار في الصحة العمومي

  
ومســــودة الميزانيــــة البرمجيــــة المقترحــــة  ٢٠١٩- ٢٠١٨وتــــوزع أكبــــر حصــــة مــــن الميزانيــــة البرمجيــــة للفتــــرة   - ٦٠
الشاملة التــي تكتســي أهميــة محوريــة فــي إطــار عمــل المنظمــة غيــر أن على التغطية الصحية  ٢٠٢١- ٢٠٢٠ للفترة

عــن الميزانيــات الســابقة هــي اعتمــاد  ٢٠٢١- ٢٠٢٠لفتــرة الســمات التــي ســتميز تنفيــذ الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة ل
الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة لـــنهج متكامـــل للتصـــدي للتحـــديات الصـــحية وتحولهـــا عـــن النمـــوذج البرمجـــي الخـــاص 

  بأمراض معينة وتركيزها على األثر على المستوى القطري.
  

فــي إطــار الميزانيــة البرمجيــة  ٪٢٤إلــى  ٪١٨مــن الميزانيــة مــن  ٢- وتزداد حصة األولويــة االســتراتيجية بــاء  - ٦١
مليــون دوالر أمريكــي مــن أجــل  ٢٢٧. ويعزى هــذا التعزيــز جزئيــًا إلــى الزيــادة بمقــدار ٢٠٢١- ٢٠٢٠المقترحة للفترة 

إلــى الميزانيــة  اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــةاالنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال وتحــول ميزانيــة 
  .٢٠٢١- ٢٠٢٠مقترحة للفترة األساسية ال

  
أيضــًا. وتــنخفض حصــة هــذه األولويــة االســتراتيجية مــن مجمــوع  ٣- وقــد ُعــززت األولويــة االســتراتيجية بــاء  - ٦٢

غيـــر أن الميزانيـــة المخصصـــة لهـــا بالقيمـــة المطلقـــة  ٪١بنســـبة  ٢٠٢١- ٢٠٢٠الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة للفتـــرة 
  ريكي نتيجة للزيادات على الصعيد القطري.مليون دوالر أم ٢٣٫٦تسجل زيادة قدرها 

  
ويـــرد بيـــان التـــرابط بـــين تحديـــد األولويـــات علـــى الصـــعيد القطـــري وٕاعـــداد الميزانيـــة مـــن القاعـــدة إلـــى القمـــة   - ٦٣

أن أكبــــر عــــدد مــــن الــــدول األعضــــاء  ٣. ويبــــين الشــــكل ٦والجــــدول  ٣بوضــــوح فــــي الشــــكل  ٢٠٢١- ٢٠٢٠ للفتــــرة
(تعزيــز تأهــب البلــدان  ١- ٢الخــدمات الصــحية األساســية الجيــدة) والحصــيلة (تحســين إتاحــة  ١- ١يصنف الحصيلة 

) القطاعـــــات ةمتعـــــدد اعتمـــــاد ُنهـــــجالحـــــد مـــــن عوامـــــل الخطـــــر عـــــن طريـــــق ( ٢- ٣للطـــــوارئ الصـــــحية) والحصـــــيلة 
 ٦ويشــير الجــدول  ١(تعزيز القدرة القطرية فــي مجــال البيانــات واالبتكــار) باعتبارهــا أولويــات عاليــة. ١- ٤ والحصيلة

علــى ميزانيــة  ٢- ٢إلى تخصيص أعلى ميزانية لهذه الحصــائل فــي إطــار أولوياتهــا المعنيــة. (تزيــد ميزانيــة الحصــيلة 
مما يعزى كليًا إلى الميزانية المخصصة لالنتقال في مجال شــلل األطفــال واإلطــار الخــاص بالتأهــب  ١- ٢الحصيلة 

أعلـــــى مـــــن ميزانيـــــة  ١- ٢لـــــت هـــــذه العناصـــــر، فتكـــــون ميزانيـــــة الحصـــــيلة لمواجهــــة األنفلـــــونزا الجائحـــــة. أمـــــا إذا أزي
  ).٢- ٢  الحصيلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
ــع/    ١ ــتجابة للوضـــ ـــة لالســـ ــدعم الكامـــــل مـــــن المنظمــ ــاج إلـــــى الـــ ــدودة ويحتـــ ــدرة محـــ ـــع بقـــ ـــد يتمتــ ــة أن البلــ ــة العاليـــ ـــي األولويـــ تعنــ

 االحتياجات.
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: الحصائل ذات األولوية العالية على النحو المحدد في إطار عملية تحديد األولويات من القاعدة إلى ٣الشكل 
  القمة

 

 

، القطــاع األساســي (بماليــين الــدوالرات ٢٠٢١-٢٠٢٠: مســودة الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة للفتــرة ٦الجــدول 
  األمريكية)

  
  األساسية البرامج ،٢٠٢١- ٢٠٢٠ للفترة المقترحة البرمجية الميزانية مسودة  الحصائل /االستراتيجية األولويات

 المئوية النسبة  المجموع  المقر الرئيسي  المكاتب اإلقليمية  المكاتب القطرية
  المجموع من

 التغطيــة مــن آخــر شــخص مليار استفادة :١ باء
  الشاملة الصحية

          

 األساســية الصــحية الخــدمات إتاحــة تحســين ١-١
  ٢٤  ٩٧١‚٦  ٢٥٨‚٢  ١٩٢‚٣  ٥٢١‚١  الجيدة

 المعرضــــــــــين األشــــــــــخاص عــــــــــدد تخفــــــــــيض ٢-١
  ٣  ١٠٦‚٧  ٢٦‚٠  ٣٠‚٠  ٥٠‚٧  مالية لصعوبات

 ووســــائل واللقاحــــات األدويــــة إتاحــــة تحســــين ٣-١
 الصــــحية للرعايــــة األساســــية واألجهــــزة التشــــخيص

  األولية
٨  ٣٠١‚٣  ١٣١‚٣  ٩١‚٨  ٧٨‚٣  

    ١٣٧٩‚٦  ٤١٥‚٥  ٣١٤‚٠  ٦٥٠‚١  ١ باء للحصيلة الفرعي المجموع
 الطــوارئ مــن آخــر شــخص مليــار حمايــة :٢بــاء

  أفضل نحو على الصحية
          

  ٦  ٢٢٠‚٨  ٥٨‚١  ٣٧‚٢  ١٢٥‚٤  الصحية للطوارئ البلدان تأهب ١-٢
  ١٢  ٤٨٩‚٧  ٩٧‚١  ١٤٢‚٣  ٢٥٠‚٤  والجوائح األوبئة من الوقاية ٢-٢
 واالســـتجابة الصـــحية الطـــوارئ عـــن الكشـــف ٣-٢
  ٦  ٢٣٨‚٢  ٧٣‚٠  ٥٠‚٩  ١١٤‚٣  بسرعة لها

    ٩٤٨‚٧  ٢٢٨‚٢  ٢٣٠‚٤  ١٩٠‚١  ٢ باء للحصيلة الفرعي المجموع

ان
بلد

 ال
عدد

الحصائل

١٦٠  

١٤٠  

١٢٠  

١٠٠  

٨٠  

٦٠  

٤٠  

٢٠  

٠ 
١-١   ٢- ١   ٣-١  ١-٢   ٢-٢   ٣-٢   ١-٣   ٢-٣   ٣-٣  ١-٤  
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 مـــن بمزيـــد آخـــر شـــخص مليـــار تمتـــع ٣:بـــاء
  والعافية الصحة

          

  ٣  ١٣٥‚٨  ٤٥‚٠  ٣٣‚٣  ٥٧‚٥  الصحة لمحددات التصدي ١- ٣
ــد ٢- ٣ ــ ــن الحــ ــ ــل مــ ــ ـــر عوامــ ـــن الخطـــ ـــق عـــ  طريـــ

  القطاعات المتعدد العمل
٥  ٢٠٣‚٦  ٥٦‚٤  ٥٤‚٥  ٩٢‚٧  

 دمـــج ونهـــج الصـــحية بالســـياقات النهـــوض ٣- ٣
  السياسات جميع في الصحة

٢  ٩٣‚٨  ٢٥‚٤  ٢٤‚٧  ٤٣‚٧  

    ٤٣٣‚٢  ١٢٦‚٨  ١١٢‚٥  ١٩٣‚٩  ٣ باء للحصيلة الفرعي المجموع
 فـــــي وكفاءتهـــــا المنظمـــــة فعاليـــــة تعزيـــــز -٤

  البلدان إلى المقدم الدعم تحسين
          

 البيانـــات مجـــال فـــي القطريـــة القـــدرة تعزيـــز ١- ٤
  واالبتكار

١١  ٤٣١‚٢  ٢٦٠‚٢  ٧٧‚٦  ٩٣‚٣  

 القيـــادة مجـــاالت فـــي المنظمـــة دور تعزيـــز ٢- ٤
  الصحة أجل من والدعوة الشؤون وتصريف

١٠  ٣٨٨‚٠  ١٥٦‚٦  ١١٠‚٠  ١٢١‚٤  

ــوارد إدارة ٣- ٤ ــة المــــ ــرية الماليــــ ــة والبشــــ  واإلداريــــ
ــو علـــــى ــ ــمن نحـ ــ ــاءة يضـ ــ ـــة الكفـ ـــق والفعاليــ  وتحقيــ
  والشفافية النتائج

٩  ٣٦٤‚٦  ١٤٤‚٧  ٨٩‚٩  ١٣٠‚١  

    ١١٨٣‚٩  ٥٦١‚٥  ٢٧٧‚٥  ٣٤٤‚٨  ٤ للركيزة الفرعي المجموع
    ٤٢‚٤        المتحدة األمم إصالح في المفروضة الضريبة
    ٣٩٨٧‚٨  ١٣٣٢‚٠  ٩٣٤‚٥  ١٦٧٨‚٩  المجموع

  
خاصـــة بالمنـــاهج الـــواردة فـــي برنـــامج  ٢٠٢١- ٢٠٢٠حـــوافظ تخطـــيط إرشـــادية للفتـــرة  ٧ويتضـــمن الجـــدول   - ٦٤

العمــل العــام الثالــث عشــر أي مــا يلــي: األمــراض غيــر الســارية واألمــراض الســارية ومقاومــة مضــادات الميكروبــات 
والنهج الشامل لمراحل الحياة وآثار تغير المناخ علــى الصــحة. وال تســتهدف هــذه األرقــام الميزنــة لكنهــا تبــين التشــديد 

نظــــرًا إلــــى األولويــــة العاليــــة  ٢٠٢١- ٢٠٢٠علــــى هــــذه المجــــاالت فــــي مســــودة الميزانيــــة البرمجيــــة المقترحــــة للفتــــرة 
بوضــوح  ٧. ويشــير الجــدول ٢٠١٩- ٢٠١٨رمجيــة للفتــرة الممنوحــة لهــا مــن جانــب الــدول األعضــاء فــي الميزانيــة الب

ومــن المقــرر التنفيــذ المتكامــل  ٢٠٢١- ٢٠٢٠إلى سعي األمانة إلى ضمان االستمرار في هــذه المجــاالت فــي الفتــرة 
عبــــر الحصــــائل واألولويــــات االســــتراتيجية المتعــــددة. وقــــد تتغيــــر هــــذه الحــــوافظ اإلرشــــادية خــــالل مرحلــــة التخطــــيط 

  ة وستتاح المعلومات المحّدثة على البوابة اإللكترونية الخاصة بالميزانية البرمجية.التشغيلي للعملي
  

ومســودة الميزانيــة البرمجيــة  ٢٠١٩-٢٠١٨: مجــاالت تركيــز مختــارة فــي الميزانيــة البرمجيــة للفتــرة ٧الجــدول 
  (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠٢١-٢٠٢٠المقترحة للفترة 

  
البرمجية الميزانية   مجال التركيز

  ٢٠١٩-٢٠١٨ للفترة
مسودة الميزانية البرمجية 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠المقترحة للفترة 
  الفرق

  ٢٣‚٢  ٥٢١‚٤  ٤٩٨‚٢  تحسين رأس المال البشري طيلة العمر
تســـريع العمـــل علـــى الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية 

  ١١‚٤  ٣٦٢‚٨  ٣٥١‚٤  وتعزيز الصحة النفسية
ـــراض  ـــن األمـ ــتخلص مـ ــرة الــ ــريع وتيــ ــديدة تســ ــارية الشــ الســ

  ١٩‚٨  ٥١١‚٥  ٤٩١‚٧  الوقع واستئصالها
  ١‚٠  ٤٢‚٧  ٤١‚٧  التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات

التصــدي لآلثــار الصــحية المترتبــة علــى تغّيــر المنــاخ فــي 
ــائر الـــدول الســـريعة  الـــدول الجزريـــة الصـــغيرة الناميـــة وسـ

  التأثر
٢‚٣  ١٠٩‚٩  ١٠٧‚٦  

  ٥٧‚٦  ١ ٥٤٨‚٢  ١ ٤٩٠‚٦  المجموع
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وأرقــام الميزانيــة المعروضــة فــي هــذه الوثيقــة هــي النتــائج األوليــة للعمــل الجــاري علــى تخطــيط خطــط الــدعم   - ٦٥
القطــري والمنــافع العالميــة وتحديــد تكاليفهــا. ويجــري التثبــت مــن صــحة األرقــام بالكامــل فــي المكاتــب اإلقليميــة والمقــر 

ص الالحـــق لمســـودة الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة الرئيســـي للمنظمـــة وتخضـــع هـــذه األرقـــام بالتـــالي للتعـــديل فـــي الـــن
  .٢٠٢١- ٢٠٢٠  للفترة

  
حســــب األولويــــة االســـــتراتيجية  ٢٠٢١- ٢٠٢٠ويــــرد عــــرض الميزانيــــة البرمجيــــة المقترحــــة الكاملــــة للفتــــرة   - ٦٦

  .٨والحصيلة والمكتب الرئيسي والمستوى ضمن الجدول 
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  حسب المكتب الرئيسي (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠٢١-٢٠٢٠: مسودة الميزانية البرمجية المقترحة للفترة ٨الجدول 
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ـــاء  ـــة  :١ب ـــار شـــخص آخـــر مـــن التغطي اســـتفادة ملي
    الصحية الشاملة

               
  

 ٩٧١‚٢٥٨٦‚٢ ٩٧‚٦ ٣٤‚٦ ٦٣‚١٠٢١‚١ ٢٤‚٢ ٧٧‚٩ ٧٧‚٤ذ ٤٤‚١ ٣٣‚١٣٢٤‚٥ ٣٥‚٤ ٩٧‚١ ٥٩‚٣ ٢١‚٩ ٣٧‚٢٤٤٤‚٤ ٣٢‚٢١٢٢‚٢تحسين إتاحة الخدمات الصحية األساسية الجيدة ١- ١

لصـــعوباتتخفـــيض عـــدد األشـــخاص المعرضـــين  ٢- ١
 ٧,١٠٦ ٢٦‚٠ ٨‚١ ٢‚٣ ٥‚٧ ٢,١٣ ٢‚٨ ٤,١٠ ١,١١ ٤,٦ ٧‚٤ ٧‚٩ ١‚٧ ٦‚١ ٢‚٨ ١‚٤ ١‚٤ ٣٧‚٦ ١٥‚٢ ٢٢‚٤  مالية

ــائل ٣- ١ ــ ــ ــ ــات ووســ ــ ــ ــ ــة واللقاحــ ــ ــ ــ ــة األدويــ ــ ــ ــ ــين إتاحــ ــ ــ ــ تحســ
 ٣٠١‚١٣١٣‚٣ ١٩‚٨ ٧‚٥ ١٢‚٣ ١٧‚٦ ٥‚٢ ١٢‚٣ ٩,١٥ ١٠‚٣ ٥‚٥ ٢٢‚٩ ٧,٦ ١٦‚٢ ١٢‚٢ ٦‚٦ ٥‚٦ ٧,٨١ ٤,٥٥ ٢٦‚٣  التشخيص واألجهزة األساسية للرعاية الصحية األولية

١ ٣٧٩‚٩ ٤١٥‚٥ ١٢٥‚٥ ٤٤‚٤ ٨١‚١ ٩,١٣٢ ٣٢‚٢ ١٠٠‚٦ ١٠٤‚٤ ٦٠‚٨ ٤٣‚٦ ١٦٣‚٣ ٨٤٣ ١١٩‚٥ ٧٤‚٣ ٠,٣٠ ٤,٤٤ ٧,٣٦٣ ١٠٢‚٨ ٢٦٠‚٩  ١ مجموع الحصيلة باء

حمايــــة مليــــار شــــخص آخــــر مــــن الطــــوارئ  :٢ بــــاء
  الصحية على نحو أفضل

                    

 ٢٢٠‚٨ ٥٨‚١ ٢٣‚٨ ١٠‚٢ ١٣‚٦ ٤٣‚٠ ٧,١١ ٣١‚٣ ١٩‚٣ ٨‚٧ ١٠‚٥ ١٥‚٩ ٤‚٢ ٧,١١ ٥‚٨ ٢‚٢ ٣‚٦ ٥٤‚٨ ٠‚٢ ٥٤‚٦  البلدان للطوارئ الصحيةتأهب  ١- ٢

 ٤٨٩‚٧ ٩٧‚١ ١٤‚٢ ٤‚٩ ٩‚٢ ٤٧‚٧ ١٢‚٠ ٣٥‚٧ ١٣‚٩ ١٢‚١ ١‚٨ ٨٠‚٠ ٧‚٥ ٧٢‚٥ ١٥‚٩ ٥‚٧ ١٠‚٢٢١٢‚١٠٠٠‚١٢٠١‚٩  الوقاية من األوبئة والجوائح ٢- ٢

ـــا ٣- ٢ ــتجابة لهـ ـــحية واالســ ـــوارئ الصـ الكشــــف عــــن الطـ
 ٢٣٨‚٢ ٧٣‚٠ ٢٠‚٨ ١٥‚٤ ٥‚٤ ٣٣‚٢ ١٥‚١ ١٨‚١ ١٢‚٤ ٧‚٥ ٥‚٠ ١٢‚٦ ٥‚٤ ٧‚٢ ٢٨‚٩ ٧‚٤ ٢١‚٦ ٥٧‚٢ ٠‚٢ ٥٧‚٠  بسرعة

 ٩٤٨‚٧ ٢٢٨‚٢ ٥٨‚٧ ٣٠‚٥ ٢٨‚٣ ١٢٣‚٩ ٣٨‚٨ ٨٥‚٢ ٤٥‚٦ ٢٨‚٣ ١٧‚٣ ١٠٨‚٦ ١٧‚٢ ٩١‚٤ ٥٠‚٦ ١٥‚٣ ٣٥‚٤ ٣٣٣‚٠ ١٠٠‚٥ ٢٣٢‚٥  ٢ مجموع الحصيلة باء

تمتــع مليــار شــخص آخــر بمزيــد مــن الصــحة  :٣ بــاء
  والعافية

                    

 ١٣٥‚٨ ٤٥‚٠ ٢٠‚٨ ٣‚٥ ١٧‚٣ ٨‚٦ ٢‚٠ ٦‚٦ ١٩‚٢ ١٦‚٤ ٢‚٧ ١١‚٩ ٣‚٥ ٨‚٥ ٧‚٥ ٣‚٥ ٤‚٠ ٢٢‚٨ ٤‚٥ ١٨‚٣  التصدي لمحددات الصحة ١- ٣

ــل ٢- ٣ ــ ـــق العمــ ــ ــن طريـ ــ ـــر عــ ــ ــل الخطـ ــ ــن عوامــ ــ ــد مــ ــ الحــ
 ٢٠٣‚٦ ٥٦‚٤ ٢١‚٥ ٦‚٠ ١٥‚٥ ١٠‚٩ ٣‚٦ ٧‚٣ ١٦‚٤ ٩‚٤ ٧‚٠ ١٥‚٦ ٣‚٢ ١٢‚٤ ١٥‚٨ ٦‚٦ ٩‚٢ ٦٧‚٠ ٢٥‚٧ ٤١‚٣  المتعدد القطاعات

النهــوض بالســياقات الصــحية ونهــج دمــج الصــحة ٣- ٣
 ٩٣‚٨ ٢٥‚٤ ١٠‚٢ ٣‚٩ ٦‚٣ ٦‚٥ ٢‚٥ ٤‚٠ ٧‚٥ ٥‚٦ ١‚٩ ٣‚٧ ١‚١ ٢‚٦ ١٧‚١ ٧‚١ ١٠‚٠ ٢٣‚٤ ٤‚٤ ١٩‚٠  في جميع السياسات

 ٤٣٣‚٢ ١٢٦‚٨ ٥٢‚٦ ١٣‚٤ ٣٩‚١ ٢٥‚٩ ٨‚١ ١٧‚٨ ٤٣‚١ ٣١‚٥ ١١‚٦ ٣١‚٢ ٧‚٧ ٢٣‚٥ ٤٠‚٤ ١٧‚٢ ٢٣‚٢ ١١٣‚٢ ٣٤‚٦ ٧٨‚٦  ٣ باءمجموع الحصيلة 
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تعزيـــز فعاليـــة المنظمـــة وكفاءتهـــا فـــي تحســـين  - ٤
  الدعم المقدم إلى البلدان

                    

تعزيز القدرة القطرية في مجال البيانات  ١- ٤
 ٤٣١‚٢ ٢٦٠‚٢ ٢٢‚٨ ١١‚٩ ١٠‚٩ ٣٠‚١ ٢٠‚٠ ١٠‚٢ ١٥‚٦ ١١‚٣ ٤‚٣ ٢١‚٩ ٨‚٥ ١٣‚٤ ١٢‚٨ ٧‚٣ ٥‚٥ ٦٧‚٧ ١٨‚٧ ٤٩‚٠ واالبتكار

تعزيز دور المنظمة في مجاالت القيادة وتصريف  ٢-٤
 ٣٨٨‚٠ ١٥٦‚٦ ٣٥‚١ ١٨‚٧ ١٦‚٤ ٣٩‚٤ ١٥‚٦ ٢٣‚٧ ٥٢‚٢ ٢٧‚٩ ٢٤‚٣ ٣٢‚٨ ١٦‚٢ ١٦‚٦ ١٦‚٥ ٩‚١ ٧‚٤ ٥٥‚٥ ٢٢‚٤ ٣٣‚١ الشؤون والدعوة من أجل الصحة

إدارة الموارد المالية والبشرية واإلدارية على نحو يضمن ٣-٤
 ٣٦٤‚٦ ١٤٤‚٧ ١٩‚١ ٧‚٨ ١١‚٣ ٤٥‚٨ ١١‚٧ ٣٤‚١ ٢١‚٠ ٩‚٤ ١١‚٦ ٣٥‚٦ ١٨‚٧ ١٦‚٩ ٢٤‚٣ ١٢‚٣ ١٢‚٠ ٧٤‚٠ ٢٩‚٩ ٤٤‚١  الكفاءة والفعالية وتحقيق النتائج والشفافية

١ ١٨٣‚٩ ٥٦١‚٥ ٧٧‚٠ ٣٨‚٤ ٣٨‚٦ ١١٥‚٣ ٤٧‚٣ ٦٨‚٠ ٨٨‚٩ ٤٨‚٦ ٤٠‚٢ ٩٠‚٤ ٤٣‚٥ ٤٦‚٩ ٥٣‚٦ ٢٨‚٧ ٢٤‚٩ ١٩٧‚٢ ٧١‚٠ ١٢٦‚٢  ٤مجموع الحصيلة 

 ٤٢‚٤                     الضريبة المفروضة في إصالح األمم المتحدة

٣ ٩٨٧‚١٨ ٣٣٢‚٠ ٣١٣‚٨ ١٢٦‚٧ ١٨٧‚١ ٣٩٨‚٠ ١٢٦‚٣ ٢٧١‚٧ ٢٨٢‚٠ ١٦٩‚٢ ١١٢‚٨ ٣٩٣‚٥ ١١٢‚٢ ٢٨١‚٣ ٢١٩‚٠ ٩١‚١ ١٢٧‚١٩ ٠٠٧‚١ ٣٠٨‚٩ ٦٩٨‚٢  المجموع الفرعي للميزانية األساسية

 ٧٩٨‚٠                     شلل األطفال

٤ ٧٨٥‚١٨ ٣٣٢‚٠ ٣١٣‚٨ ١٢٦‚٧ ١٨٧‚١ ٣٩٨‚٠ ١٢٦‚٣ ٢٧١‚٧ ٢٨٢‚٠ ١٦٩‚٢ ١١٢‚٨ ٣٩٣‚٥ ١١٢‚٢ ٢٨١‚٣ ٢١٩‚٠ ٩١‚١ ١٢٧‚١٠٠٧٩‚١ ٣٠٨‚٩ ٦٩٨‚٢  المجموع

١ ٠٠٠‚٠                     عمليات الطوارئ والنداءات

  ينبغي التحسين إلعداد وثيقة الميزانية البرمجية المقترحة التي سُتعرض على جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.  أ
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الخاصــة بشــلل األطفــال إلــى القطــاع األساســي مــن الميزانيــة القــدرات فــي مجــال شــلل األطفــال وانتقــال الوظــائف 
  البرمجية

  
برنـــــامج مكافحـــــة شـــــلل ميزانيـــــة جديـــــدة متعـــــددة الســـــنوات خاصـــــة ب مجلـــــس مراقبـــــة شـــــلل األطفـــــالاعتمـــــد   - ٦٧

 ٢٠٢١- ٢٠٢٠وتشـــــمل ميزانيتـــــي المنظمـــــة المتصـــــلتين بشـــــلل األطفـــــال للفتـــــرة  ٢٠١٩تنطلـــــق مـــــن عـــــام  األطفـــــال
مليــــون دوالر أمريكــــي  ١٠٢٥. وتبلــــغ قيمــــة الميزانيــــة المعتمــــدة المخصصــــة لشــــلل األطفــــال ٢٠٢٣- ٢٠٢٢ والفتــــرة
مليــون دوالر  ٩٨يزيد على القيمة الواردة في وثيقة الميزانية البرمجيــة المعروضــة علــى اللجــان اإلقليميــة بمقــدار  مما

  أمريكي.
  

االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال والمرحلــة الالحقــة لإلشــهاد علــى وتتــواءم خطــة العمــل االســتراتيجية بشــأن   - ٦٨
ويمكـــن تقســيم االســـتثمارات فــي مواصـــلة العمــل المتعلـــق بشـــلل مـــع برنــامج العمـــل العــام الثالـــث عشــر.  ١استئصــاله

  األطفال وآثار االنتقال ذات الصلة إلى ثالثة أقسام رئيسية هي التالية:
 العمليات المتواصلة الستئصال شلل األطفال؛  )أ(
ل إلــى القطــاع األساســي مــن انتقال الوظائف المضطلع بها في إطار برنــامج مكافحــة شــلل األطفــا  )ب(

 الميزانية البرمجية ودمجها فيه؛
  حمالت التمنيع قبل التوقف والمخزونات االحتياطية للقاحات شلل األطفال.  (ج)

  
وقــد اعُتمـــد نهــج تـــدريجي خــاص بتطـــور ميزانيــات المنظمـــة المتصــلة بشـــلل األطفــال. وســـتقلَّص العمليـــات   - ٦٩

ز المــوارد الراميــة إلــى االرتقــاء  الخاصــة بشــلل األطفــال طــوال فتــرة تنفيــذ برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر. وســتعزَّ
المنظمـــــــة علـــــــى تـــــــدعيم الترصـــــــد والتمنيـــــــع واالحتـــــــواء والتأهـــــــب للطـــــــوارئ الصـــــــحية واالســـــــتجابة لهـــــــا فـــــــي  بقـــــــدرة

ــــــرة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢و ٢٠٢١- ٢٠٢٠ الثنــــــائيتين ــــــرًا، ستخصــــــص المــــــوارد المعــــــززة فــــــي الفت  ٢٠٢٣- ٢٠٢٢. وأخي
  الم خال من شلل األطفال بعد استئصال فيروس شلل األطفال.الستدامة ع

  
  ميزانية واقعية وتمويل واقعي

  
نظـــرًا إلـــى األهـــداف الطموحـــة المحـــددة فـــي برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــر، فـــإن الزيـــادة المقترحـــة فـــي   - ٧٠

الــدنيا مــن التكــاليف المقــدرة هــي فــي مســتوى الشــريحة  ٢٠٢١- ٢٠٢٠ية المقترحــة للفتــرة الميزانيــة البرمجيــة األساســ
لتنفيـــذ برنـــامج العمـــل العـــام خـــالل تلـــك الثنائيـــة. وقـــد أخـــذت فـــي االعتبـــار عـــدة عناصـــر بمـــا فيهـــا التمويـــل الـــواقعي 
للتوصــل إلــى ميزانيــة تنفيــذ برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر. وســيكون مــن الضــروري تســجيل زيــادات أخــرى فــي 

امج العمــل العــام الثالــث عشــر بالكامــل وتكثيــف الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق أهــداف االستثمارات الرامية إلى تنفيذ برنــ
  التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة خالل الثنائيات الالحقة.

  
 تشــــــــرين األول/ ٣١لغايــــــــة  ٢٠١٩- ٢٠١٨وقــــــــد بلغــــــــت مســــــــتويات تمويــــــــل الميزانيــــــــة البرمجيــــــــة للفتــــــــرة   - ٧١

ممــا يــنم عــن  ٢مليــون دوالر أمريكــي) ٣٤٢٩البرمجيــة األساســية (مــن أجــل الميزانيــة  ٪١٠١نســبة  ٢٠١٨ أكتــوبر
. ومع ذلك، ال بد من بذل المزيد من الجهــود لتوســيع نطــاق ٢٠١٦مقارنة بالتاريخ نفسه في عام  ٪٤تحسين بنسبة 

                                                            
 .٧١/٩الوثيقة ج   ١
  وتنفيذها. ٢٠١٩-٢٠١٨لمحة عامة عن تمويل الميزانية البرمجية ، ١٤٤/٤٣ت  مانظر الوثيقة    ٢
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قاعـــدة الجهـــات المانحـــة وتعزيـــز المرونـــة فـــي التمويـــل ممـــا سيســـمح بتعزيـــز كفـــاءة اســـتخدام األمـــوال ويضـــمن زيـــادة 
  توازن في تخصيص الموارد لجميع األولويات الواردة في برنامج العمل العام الثالث عشر.ال
  

ســيما مــن خــالل طلــب أن  المنظمــة مــن أجــل تحــول تفاعلهــا مــع الجهــات المانحــة، والونتيجــة لــذلك، تعمــل   - ٧٢
ات االســتراتيجية تــواءم األمــوال غيــر المخصصــة واألمــوال التــي تخصــص تخصيصــًا مرنــًا مواءمــة أوثــق مــع األولويــ

  .الرفيعة المستوى
  

 ٢٠٢١- ٢٠٢٠وتتطلــب األهــداف الطموحــة اســتثمارات جريئــة. وتمثــل الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة للفتــرة   - ٧٣
خطوة راسخة نحــو زيــادة المــوارد علــى الصــعيد القطــري، مقترنــة باالســتثمار االســتراتيجي فــي المنــافع العامــة العالميــة 

التـــآزر. وســـيكون مـــن البلـــدان علـــى أســـاس مثـــل البيانـــات التـــي تمـــس الحاجـــة إليهـــا ويمكـــن أن تحقـــق النتـــائج فـــي 
الضروري أن تتوافق هذه األهداف الطموحة واالستراتيجية الجريئة مــع االلتــزام الراســخ والــُنهج الجديــدة لتعبئــة المــوارد 

 التمويــل المتــوخى للميزانيــة رد بيــانوالتمويــل التــي يجــري تنفيــذها فــي إطــار برنــامج عمــل المنظمــة بشــأن التحــول. ويــ
. وينبغـــي تنفيـــذ جميـــع الزيـــادات فـــي الميزانيـــة عـــن طريـــق ٩فـــي الجـــدول  ٢٠٢١- ٢٠٢٠المقترحـــة للفتـــرة  البرمجيـــة

ــه  زيــادة االشــتراكات المقــدرة لطلــب أي المســاهمات الطوعيــة وســتحدَّد غايــات طموحــة بشــأنها. ونتيجــة لــذلك، لــن يوجَّ
  من أجل الميزانية البرمجية المقترحة.

  
  (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠٢١-٢٠٢٠البرمجية المقترحة للفترة : تمويل الميزانية ٩الجدول 

  
  مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   التمويل

  ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة 
  ٩٥٦‚٩  االشتراكات المقدرة

  ٣٠٠‚٠  المساهمات الطوعية األساسية
  ٢ ٧٣٠‚٩  المساهمات الطوعية المحددة

  ٣ ٩٨٧‚٨  المجموع
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  نظرة عامة على التنفيذ
 

 استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة 
 

تســـمح التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة للجميـــع بالحصـــول علـــى الخـــدمات الصـــحية األساســـية دون المعانـــاة مـــن ضـــائقة 
المســتدامة. وتركــز تشــكل أولويــة قصــوى لمنظمــة الصــحة العالميــة وغايــة مــن غايــات أهــداف التنميــة إنهــا ماليــة. بــل 

ــــة مــــن  ٨- ٣الغايـــة  مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة علـــى تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، بمــــا فـــي ذلــــك الحماي
المخـاطر الماليـة، وٕامكانيـة الحصول على خدمات الرعاية الصحية األساســية الجيــدة وٕامكانيــة حصــول الجميــع علــى 

 يسورة التكلفة.األدويـة واللقاحات الجيدة والفعالة والم
 

مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، تتبــع المنظمــة الصــحة مفهــوم التغطيــة  ٨- ٣وفي إطــار العمــل صــوب تحقيــق الغايــة 
الفعالة: حيث ترى التغطية الصحية الشــاملة وســيلًة لتحقيــق صــحة أفضــل وضــمان تقــديم خــدمات ذات جــودة يترتــب 

 عليها األثر المقصود. 
 

، وهـــو مـــا يعكـــس اثنـــين مـــن المفـــاهيم دقيقـــاً  هـــذا المنطـــق اتباعـــاً  ٢٠٢١- ٢٠٢٠المقترحـــة  وتتبـــع الميزانيـــة البرمجيـــة
األساسية في إتاحة الخدمات الصحية األساسية الجيدة وتخفيف الضائقة المالية، مــع توســيع نطــاق إتاحــة المنتجــات 

 .الصحية (األدوية واللقاحات ووسائل التشخيص واألجهزة)
 

طيـــة الصـــحية الشـــاملة نطـــاق الخـــدمات الـــذي يشـــمل تعزيـــز الصـــحة والوقايـــة والعـــالج ويغطـــي مفهـــوم المنظمـــة للتغ
ليشــمل جميــع مراحــل العمــر. ويشــكل هــذا المفهــوم األســاس الــذي اختيــرت  والتأهيــل والتلطيــف، فــي حــين يمتــد أيضــاً 

 ية المالية. الحما عليه مؤشرات التتبع ضمن المؤشر العام للتغطية الصحية الشاملة، الذي يشمل أيضاً  بناءً 
 

وتؤكــد المنظمــة الرعايــة الصــحية األوليــة باعتبارهــا نقطــة انطــالق للتغطيــة الصــحية الشــاملة وعــدم تــرك أحــد يتخلــف 
وستنسق المنظمة، مع الشركاء، الدعم المقدم إلى البلــدان مــن خــالل فريــق عمــل مشــترك لضــمان اتبــاع عن الركب. 

كــل بلــد علــى حــدة. وســيعمل الفريــق عــن كثــب مــع شــراكة ل نهــج شــامل ومتماســك ومتــوازن ومــرن مصــمم خصيصــاً 
، وهي منبــر متعــدد القطاعــات تشــترك فــي استضــافته منظمــة الصــحة العالميــة ٢٠٣٠التغطية الصحية الشاملة لعام 

والبنــك الــدولي وتنســق الشــراكة تعزيــز الــنظم الصــحية، وتتــألف مــن البلــدان والمنــاطق والمنظمــات المتعــددة األطــراف 
فــي الرعايــة الصــحية األوليــة،  فطنــاً  لمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص. وستســتخدم المنظمــة أيضــا نهجــاً والخيريــة وا

علــى طلبهــا. وستســاعد المنظمــة  علــى نطــاق المنظمــة للعمــل علــى نحــو مكثــف مــع البلــدان بنــاءً  بحيــث تشــكل فريقــاً 
مــع  ات إلــى البلــدان. وســتتعاون أيضــاً علــى تقيــيم التقــدم المحــرز فــي مجــال الرعايــة الصــحية األوليــة وتقــديم التعليقــ
 بلدان المجموعات األخرى الداعمة، مثل مشروع أولويات مكافحة األمراض. 

 
 الصحية األساسية الجيدة إتاحة الخدماتتحسين  :١-١الحصيلة 

 
نســـمة ال يســـتطيعون الحصـــول علـــى الخـــدمات الصـــحية األساســـية فـــي جميـــع أنحـــاء  مليـــار ٣‚٥تفيـــد التقـــديرات أن 

مــا تكــون مترديــة الجــودة وغيــر مأمونــة، وتكــون  العــالم. وحتــى عنــد إمكانيــة الحصــول علــى الخــدمات، فإنهــا غالبــاً 
يويــة، وهــي: غير متكــافئ. وكثيــرا مــا تفشــل كــذلك فــي معالجــة اعتبــارات الصــحة العموميــة الح مشتتة وموزعة توزيعاً 

دورة الحيــاة فــي مجملهــا؛ واحتياجــات الســكان المحــددة؛ وعــبء األمــراض غيــر الســارية المتزايــد؛ وتحــديات األمــراض 
الســـارية التـــي التـــزال ماثلـــة. ويكتســـي تنفيـــذ اســـتراتيجيات قويـــة للرعايـــة الصـــحية األوليـــة أهميـــة حاســـمة فـــي إتاحـــة 

ـــا ١موضـــحة فـــي اإلطـــار  ١- ١والغايــات المتصـــلة بالحصـــيلة  التغطيــة الصـــحية الشـــاملة لمليـــار شـــخص آخـــر. ، أمَّ
 أدناه. ١٠الميزانية التي اقترحها المكتب الرئيسي، فترد في الجدول 
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 ١-١المتصلة بالحصيلة  الغايات: ١اإلطار 
 والرعايــة  زيادة فرص الحصول علــى الخــدمات الصــحية األساســية الجيــدة (بمــا فــي ذلــك التعزيــز والوقايــة والعــالج والتأهيــل

 )، مع التركيز على الرعاية الصحية األولية، التي تُقاس باستخدام مؤشر التغطية الصحية الشاملة العامالملطفة
  ــاء والفتيـــات فـــي أفقـــر ــعيفة والنسـ ــوافر الخـــدمات الصـــحية األساســـية بـــين الفئـــات الضـ ــادة نســـبة تغطيـــة تـ ــراء زيـ شـــرائح الثـ

 ٪٧٠إلى  الُخمسية
 ٣٠بنسبة  عالمياً  خفض معدل وفيات األمهات٪ 
  ٣٠بنسبة سنوات  ٥خفض الوفيات التي يمكن تالفيها بين المواليد واألطفال دون سن٪ 
 ) ســنة) ممــن ُلّبيــت حــاجُتهن إلــى تنظــيم  ٤٩و ١٥الالتــي تتــراوح أعمــارهن بــين زيادة نسبة النساء الالتي في سن اإلنجاب

 ٪٦٦األسرة بطرق حديثة إلى 
 ـــ ــاح فيـ ــة بلقــ ــبة التغطيــ ــادة نســ ــات (زيــ ــورم الحليمــــي البشــــري بــــين المراهقــ ــارهن بــــينروس الــ ــراوح أعمــ ــنوات  ٩ الالتــــي تتــ ســ

 ٪٥٠) إلى ةسن  ١٤و
  ٢٥عامًا ممن خضعن لفحص سرطان عنق الرحم إلى  ٤٩و ٣٠زيادة نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين٪ 
  ٨٥زيادة نسبة التغطية بالجرعة الثانية من اللقاح المحتوي على الحصبة إلى٪ 
  ــة المهملــــة فــــي ــاطق المداريــ ــد علــــى األقــــل مــــن أمــــراض المنــ ــاء علــــى مــــرض واحــ ــاً  بلــــداً  ٣٠القضــ ــافياً  موطونــ (العــــدد  إضــ

 اإلجمالي التراكمي للبلدان)
  خفض الوفيات الناجمة عن السل (بمــا فــي ذلــك خفضــها فــي أوســاط األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي

 البشري) بنسبة ٥٠٪
  ٨٠زيادة نسبة التغطية العالجية في مواجهة السل المقاوم لألدوية المتعددة إلى٪ 
  ٥٠خفض الوفيات الناجمة عن المالريا بنسبة٪ 
  خفض عدد الوفيات المرتبطة بالتهاب الكبدB  وبالتهاب الكبدC  ٤٠بنسبة٪ 
  بحســـب الجـــنس والعمـــر والفئـــات نســـمة  ١ ٠٠٠خفـــض عـــدد اإلصـــابات الجديـــدة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري لكـــل

 ٪٧٣الرئيسية من السكان بنسبة 
 ) الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية عامــاً  ٧٠و ٣٠الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين  بين األشــخاصخفض الوفيات المبكرة (

الوقايــة  مــن خــالل ٪٢٠بنســبة (أمراض القلب واألوعية الدموية أو الســرطان أو الســكري، أو األمــراض التنفســية المزمنــة) 
 والعالج

 ٢٠بنسبة  خفض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم٪ 
  زيـــادة التغطيـــة بالتـــدخالت العالجيـــة (الخـــدمات الدوائيـــة والنفســـانية وخـــدمات التأهيـــل والرعايـــة الالحقـــة) لمعالجـــة حـــاالت

 ٪٥٠الصحة النفسية الوخيمة بنسبة 
 زيادة كثافة القوى العاملة الصحية مع تحسين التوزيع 
  مليـــون  ١٥يعتمـــدون علـــى الرعايـــة بمقـــدار و ومـــا فـــوق  ٦٥الـــذين تتـــراوح أعمـــارهم بـــين األكبـــر ســـنا خفـــض عـــدد البـــالغين

  نسمة 
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  )األمريكية الدوالرات بماليين( الرئيسية المكاتب حسب ١-١ للحصيلة المقترحة الميزانية :١٠ الجدول
  

األمريكتان أفريقيا الحصيلة
جنوب 
شرق 
 آسيا

شرق  أوروبا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 المجموع الرئيسي

إتاحة تحسين   ١- ١
الصحية  الخدمات

 األساسية الجيدة

٩٧١‚٦ ٢٥٨‚٢ ٩٧‚٦ ١٠٢‚١ ٧٧‚٤ ١٣٢‚٥ ٥٩‚٣ ٢٤٤‚٤ 

 ٩٧١‚٦ ٢٥٨‚٢ ٩٧‚٦ ١٠٢‚١ ٧٧‚٤ ١٣٢‚٥ ٥٩‚٢٤٤٣‚٤ ١-١ مجموع الحصيلة
  

إلــى  صــحية عاليــة الجــودة ومحورهــا اإلنســان، اســتناداً : تمكــين البلــدان مــن تقــديم خــدمات ١-١-١المخــرج 
 استراتيجيات الرعاية الصحية األولية وحزم الخدمات األساسية الشاملة 

 
كــي تكــون الرعايــة الصــحية عالميــة حقــا، فالبــد مــن إعــادة تصــميم الــنظم الصــحية لتتخــذ مــن اإلنســان، ال األمــراض 

لهــا. فــالنظم الصــحية التــي محورهــا اإلنســان أقــل تكلفــة، وأكثــر فعاليــة وأكثــر قــدرة علــى  والمؤسسات الصــحية، محــوراً 
االستجابة لألزمات الصحية والتشجيع على تحسين المعرفــة الصــحية األساســية. ويكتســي تجديــد التركيــز علــى تقــديم 

هميـــة بالغـــة مـــن أجـــل الخـــدمات علـــى نحـــو متكامـــل، مـــع التركيـــز علـــى خـــدمات الرعايـــة الصـــحية األوليـــة الجيـــدة، أ
 تحسين الحصائل الصحية والوصول إلى الفئات السكانية المحرومة لضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب.

 
 كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟ 

 
 ستدعم األمانة البلدان من أجل ما يلي: 

 األوليــة، وتحســين  تحسين أداء مختلف الخدمات الصحية، والسيما الصحة العمومية والرعاية الصــحية
جـــودة الرعايـــة، بمـــا فـــي ذلـــك اختبـــار وتنفيـــذ حـــزم الخـــدمات األساســـية ومعـــايير جـــودة الخـــدمات علـــى 

  على مستوى تقديم الرعاية الصحية األولية؛ جميع مستويات تقديمها، وخصوصاً 
 ة دمــج الخــدمات الصــحية الخاصــة بــالبرامج، وخاصــًة فيمــا يتعلــق بمكافحــة األمــراض، فــي نهــج الرعايــ

  الصحية األولية، والتشجيع على تعزيز تقديم الخدمات على نحو متكامل؛
 استعراض تقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك ِحزم الخدمات األساسية؛  
  ،تصـــريف الشـــؤون والمســـاءلة والجـــودة والمأمونيـــة،  فـــي مجـــاالت منهـــابنـــاء القـــدرات لتعزيـــز الخـــدمات

بســـُبل منهـــا تحســـين النظافـــة الشخصـــية والوقايـــة مـــن العـــدوى وممارســـات المراقبـــة فـــي مرافـــق الرعايـــة 
  ؛لتوصيات المنظمة الصحية، وفقاً 

 بل منهــا العمــل تلبية الحاجة إلى إشــراك المســتويات دون الوطنيــة مــن أجــل تعزيــز تقــديم الخــدمات، بُســ
لنظــــراء علــــى المســــتوى الــــوطني مــــن أجــــل تعزيــــز الــــنظم الصــــحية علــــى صــــعيدي المقاطعــــات مــــع ا

  والمناطق ومعاييرها تقديم الخدمات على المستويات دون الوطنية؛
  تيسير تبادل الخبرات بشأن النماذج الناجحة لتقديم الخدمات؛  
 ل الحــد مــن عــدم المســاواة، تعزيز النهوج الناجحة القائمة على مبادئ الصحة العمومية ونشرها من أج

  والوقاية من األمراض، وحماية العافية وزيادتها؛
 تشجيع االبتكار لتحسين الفعالية والكفاءة واإلنصاف في الخدمات الصحية؛ 
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  ــــاتتشــــجيع اســــتخدام الرقميــــة لتمكــــين القــــوى العاملــــة الصــــحية، وكــــذلك تلبيــــة احتياجــــات  التكنولوجي
 للمساعدة في رسم مالمح الخدمات الصحية؛  المجتمعات المحلية والفئات الضعيفة

  العمــل علـــى تحقيـــق الشـــراكة الفاعلـــة بـــين القطــاعين العـــام والخـــاص للحصـــول علـــى الرعايـــة الصـــحية
األوليــــــة وشــــــبكات تقــــــديم الخــــــدمات علــــــى نحــــــو متكامــــــل التــــــي تشــــــمل الرعايــــــة الصــــــحية األوليــــــة، 

 مجتمعية والمنزلية.والمستشفيات، ومرافق الرعاية الطويلة األجل، والرعاية ال
  ،بمــا فيهــا علــى توسيع نطاق الرعاية الصحية األولية، التي ستقدم طائفة شاملة من الخدمات والرعاية

والوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية وتلــك الســارية الحصــر، التطعــيم؛ والفحوصــات؛  ســبيل المثــال ال
ـــًا؛ ومكافحتهـــا  والرعايـــة والخـــدمات التـــي تعـــّزز صـــحة األم والوليـــد والطفـــل والمراهـــق وتـــدبيرها عالجي

  الصحة النفسية والجنسية واإلنجابية.و وتصون صحتهم هذه وتحّسنها، 
 

: تمكين البلدان من تعزيز نظمها الصــحية مــن أجــل تحقيــق نتــائج التغطيــة بالخــدمات الخاصــة ٢-١-١المخرج 
 بحاالت وأمراض معينة

 
الصــحية المســتدامة األســاس لتقــديم التــدخالت الفعالــة فــي مواجهــة األمــراض الســارية واألمــراض غيــر ترســي الــنظم 

مساهما رئيسيا فــي غايــة اســتفادة مليــار شــخص آخــر مــن  المعنية السارية وحاالت الصحة النفسية. وستكون البرامج
بلــوغ غايــة تحســين مســتوى حمايــة التغطيــة الصــحية الشــاملة. وقــدرة النظــام الصــحي بالغــة الضــرورة كــذلك مــن أجــل 

مليــار شــخص آخــر مــن الطــوارئ الصــحية. وســعيا إلــى تحقيــق هــذا المخــرج، ســتدعم األمانــة التكامــل بــين البــرامج 
وتعززه، وتصل بتقديم الخدمات إلى المستوى األمثل، وتستفيد من نقاط القوة التي يتمتــع بهــا مختلــف بــرامج مكافحــة 

 األمراض. 
 

، ومنها األيــدز والعــدوى بفيروســه، والســل، والمالريــا، واألمــراض التــي يمكــن الوقايــة الشديدة الوقعاألمراض السارية 
منها باللقاحــات، والتهــاب الكبــد الفيروســي، واألمــراض المعديــة المنقولــة جنســيا، وأمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة، 

أكثــر مــن مليــاري شــخص ويقتــل مــا يقــدر بنحــو  التزال تشكل تحديا كبيرا أمام الصحة العمومية، وهــو مــا يــؤثر علــى
ماليــين شــخص ســنويا، رغــم إمكانيــة الوقايــة منهــا وعالجهــا. والســل هــو المســؤول عــن معظــم الوفيــات، إذ يحصــد  ٤

)، بينمــا ٤٣٥ ٠٠٠) والمالريــا (٩٤٠ ٠٠٠مليــون نســمة، يليــه فيــروس العــوز المنــاعي البشــري ( ١‚٣أرواح حــوالي 
 ٢٠١٧مليــار نســمة ســنويا. وتشــير التقــارير الصــادرة فــي عــام  ١‚٥ريــة المهملــة نحــو تصــيب أمــراض المنــاطق المدا

مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.  ٣- ٣إلــى أن التقــدم البطــيء فــي مجــاالت عديــدة ســيؤدي إلــى عــدم تحقيــق الغايــة 
 ج عن مساره. والتزام الحكومة بالتمنيع غير كاف وتحقيق غايات خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات قد خر 

 
 ٣٠مليـــون حالـــة وفـــاة مبكـــرة (بـــين البـــالغين الـــذين تتـــراوح أعمـــارهم بـــين  ١٥تتســـبب فـــي األمـــراض غيـــر الســـارية 

ــا أمــراض القلــب واألوعيــة  ٦٩و ســنة) ســنويا، معظمهــا فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل والبلــدان المتوســطة الــدخل. أمَّ
)، تليهــا أمــراض مليــون ســنوياً  ١٧‚٩ن األمــراض غيــر الســارية (الدموية، فهي مسؤولة عن معظم الوفيات الناجمة ع

مليــون). وٕاضــافة إلــى ذلــك، تســتحوذ  ١‚٦) والســكري (مليــون ٣‚٩ماليين)، وأمــراض الجهــاز التنفســي ( ٩السرطان (
الحـــــاالت الصـــــحية النفســـــية (بمـــــا فـــــي ذلـــــك االضـــــطرابات العصـــــبية واالضـــــطرابات الناجمـــــة عـــــن تعـــــاطي المـــــواد) 

مــن ســنوات التعــايش مــع اإلعاقــة فــي جميــع أنحــاء  ٪٢٥مــن عــبء المــرض عالميــا وهــي مســؤولة عــن  ٪١٠ علــى
للكشــف المبكــر، والتــدبير العالجــي - العالم. والتدخالت األساسية فــي مواجهــة األمــراض غيــر الســارية الشــديدة الوقــع 

 ولية. يمكن تنفيذها من خالل الرعاية الصحية األ - الفعال، والعالج في الوقت المناسب
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 كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟ 
  

ستقدم األمانــة اإلرشــادات والمســاعدة التقنيــة لتعزيــز الــنظم الصــحية، وتوســيع نطــاق تــوافر تغطيــة الخــدمات الصــحية 
األساســــية، وتحســــين تقــــديم الخــــدمات علــــى نحــــو متكامــــل، وتوســــيع نطــــاق التــــدخالت المالئمــــة. وسيســــتمر اعتبــــار 

 وتهميشـــاً  ا قويـــا لضـــمان اســـتفادة الجميـــع مـــن العـــالج والتمنيـــع، والســـيما أكثـــر فئـــات الســـكان حرمانـــاً اإلنصـــاف دافعـــ
  وصعوبة في الوصول إليها، ومنهم المتضررون من الطوارئ، من أجل ضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب.

 
رة التقــدم فــي البلــدان التــي بهــا وفيما يتعلق باألمراض الســارية، ســتوجه المنظمــة الجهــود الالزمــة مــن أجــل تســريع وتيــ

ينـــوء كاهلنـــا بأثقـــل عـــبء وأكثـــر الفئـــات تضـــررا، ومـــن أجـــل زيـــادة التنســـيق بـــين الجهـــات المانحـــة، والنهـــوج الشـــاملة 
للحكومــة برمتهــا، والمســاءلة، فــي إطــار مــن التعــاون مــع الشــركاء الرئيســيين مــن قبيــل الصــندوق العــالمي لمكافحــة 

الف اللقاحات، وبرنامج األمم المتحدة المشــترك لمكافحــة األيــدز، والمرفــق الــدولي لشــراء اإليدز والسل والمالريا، وتح
  األدوية، وشراكة دحر السل، وشراكة دحر المالريا. 

 
وستعمل األمانة مع البلدان من أجل تعزيز نهــوج الرعايــة الصــحية األوليــة وتقــديم الخــدمات الصــحية األساســية علــى 

ن تحقيقــا للغايــات المتعلقــة بــاألمراض الســارية. وباســتخدام هــذا الــنهج، ســتدعم األمانــة نحــو متكامــل ومحــوره اإلنســا
 البلدان من أجل ما يلي:

  تنفيــذ خطــط اللحــاق بالركــب الطارئــة فــي أفريقيــا لمعالجــة الــنقص فــي عــالج فيــروس العــوز المنــاعي
فــي المنطقــة فــي  البشــري الــذي يســتدعي مضــاعفة التغطيــة العالجيــة للفيــروس بمقــدار ثالثــة أضــعاف

 غضون السنوات الثالث المقبلة؛
  ٢٠٢٢مليــون نســمة فــي موعــد غايتــه عــام  ٤٠توسيع نطاق االستجابة للسل وعــالج مرضــاه ليشــمل ،

 مليون نسمة منه؛ ٣٠بما في ذلك السل المقاوم لألدوية المتعددة، ووقاية 
  :استجابة محددة األهداف للمالريــا" مــن أجــل تنفيذ مبادرة "االنتقال من العبء الثقيل إلى األثر العالي

تصــميم نهــوج محــددة الســياقات،  ذلــك الحــد مــن الحــاالت والوفيــات فــي أفريقيــا والهنــد، وســوف تشــمل
 ومدفوعة بالبيانات وتدعم البلدان لتنفيذها؛

  بلدا على األقل؛ ١٠تحقيق القضاء على المالريا في 
  تنفيذ برامج لمواجهة التهاب الكبد الفيروسي، مع التركيز على التهاب الكبدB وC؛ 
  تخفيـــف عـــبء أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة واألمـــراض المحمولـــة بالنواقـــل مـــن خـــالل العـــالج

الكيميائي الوقائي الفعال، وتكثفــت التــدبير العالجــي لألمــراض، وتعزيــز ترصــد النواقــل، وخطــط العمــل 
 مية؛ اإلقلي

 ؛في إطار خطة التأهب للطوارئ الصحية واألمن الصحي تعزيز نظم التمنيع الوطنية 
  ابتكار اختبارات عالية المردودية ُتجرى في نقاط الرعاية للكشف عن مجموعة متنوعــة مــن اإلصــابات

 بالعدوى، وتنسيق رسم خارطة طريق الستحداث لقاحــات للكثيــر مــن أنــواع األمــراض المعديــة المنقولــة
 ، والتصدي لمقاومة مضادات ميكروب السيالن.جنسياً 

 
مـــن أجـــل تعزيـــز الـــنظم الصـــحية للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية وتـــدبيرها  أيضـــاً  مـــع البلـــدان وســـتعمل األمانـــة

عالجيــا (أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والســكري والســرطان واألمــراض التنفســية المزمنــة)، ومــن أجــل التعامــل مــع 
الصحية النفسية (بما في ذلك االضطرابات العصبية واالضطرابات الناجمــة عــن تعــاطي المــواد) واإلعاقــة، الحاالت 

 ومن أجل تحسين الرعاية الطارئة ورعاية المصابين بالرضوح والتأهيل والرعاية الملطفة. 
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 ستدعم األمانة البلدان من أجل ما يلي:
 قييم حزمة التدخالت األساسية المتعلقــة بــاألمراض غيــر تعزيز النهوج المتكاملة في التنفيذ، وتوسيع وت

" وبرنـــامج العمـــل HEARTSالســـارية فـــي مجـــال الرعايـــة الصـــحية األوليـــة والحـــزم التقنيـــة مـــن قبيـــل "
الخــــاص بســــد الفجــــوات فــــي مجــــال الصــــحة النفســــية، عــــالوة علــــى األولويــــات المســــتجدة مثــــل تحــــري 

 سرطان عنق الرحم؛
 يفهــــا مــــع احتياجــــات البلــــدان الفريــــدة، ومتابعــــة تنفيــــذ البــــرامج ورصــــدها اعتمــــاد مبــــادئ توجيهيــــة وتكي

وتقييمهـــــا، وكـــــذلك التوصـــــل إلـــــى ابتكـــــارات رقميـــــة وأنظمـــــة بيانـــــات لرصـــــد التغطيـــــة وأداء التـــــدخالت 
 والوصول بها إلى المستوى األمثل؛

  المـــدني مـــع المجتمـــع زيـــادة القـــدرة علـــى التعـــاون المشـــترك بـــين القطاعـــات، وابتكـــار آليـــات للمشـــاركة
وتعزيز عناصر النظــام الصــحي لتــدخالت األمــراض غيــر الســارية (مثــل تلــك المتعلقــة بسلســلة التوريــد 

 وٕادارة المعلومات)؛
  إعـــداد مبـــادئ توجيهيـــة مســـند بالبّينـــات بحيـــث يمكـــن للبلـــدان أن تعتمـــد أكثـــر التـــدخالت فعاليـــة لتلبيـــة

 ى أشد الناس ضعفا وأكثرهم عرضة للمخاطر؛ االحتياجات الصحية المحددة وتحسين الوصول إل
  معــايير جــودة للتــدخالت والخــدمات وبــذل الجهــود لخفــض لتحديــد إعداد مبادئ توجيهية وأدوات التنفيذ

 تكلفة األدوية والتكنولوجيا.
 

: تمكين البلدان من تعزيز نظمهــا الصــحية تلبيــًة لالحتياجــات الصــحية الخاصــة بفئــات ســكانية ٣-١-١المخرج 
 نة والتغلب على الحواجز التي تعوق اإلنصاف في جميع مراحل العمرمعي
 

والمواليــد واألطفــال والمــراهقين  والرجــال تساهم التدخالت الصحية التي تُنفَّذ فــي جميــع مراحــل العمــر (وتشــمل النســاء
وكبـــار الســـن) فـــي تقـــديم الرعايـــة الصـــحية األوليـــة علـــى نحـــو متكامـــل. وال غنـــى عـــن اآلليـــات المتعلقـــة باإلنصـــاف، 
والجودة، واإلتاحة وتكلفة الرعاية فــي ضــمان اإلتاحــة الشــاملة للخــدمات التــي تلبــي احتياجــات جميــع األعمــار وتــولي 

ضــعفا وأكثــرهم عرضــة للمخــاطر. واتبــاع نهــج شــامل لجميــع مراحــل العمــر أمــر بــالغ اهتمامــا خاصــا ألشــد النــاس 
األهميــة مــن أجــل تفعيــل االلتــزام العــالمي باســتخدام الرعايــة الصــحية األوليــة التــي محورهــا اإلنســان بوصــفها وســيلة 

 لتغطية مليار شخص آخر من جميع األعمار.
 

وفــاة ســنويا، وقــد ثبتــت صــعوبة الحــد منــه، وفــي حــين ُيتــوفى حالــة  ٣٠٠ ٠٠٠ويبلــغ معــدل وفيــات األمهــات حاليــا 
ماليين طفل كل عــام، فــأكثر مــن نصــفهم ُيتــوفى فــي الفتــرة التاليــة للــوالدة مباشــرة. ولــئن كانــت وفيــات األطفــال قــد  ٥

انخفضــت، فقــد كــان مــن الصــعب الحــد مــن وفيــات المواليــد، خاصــًة فــي األيــام القليلــة األولــى مــن عمــرهم. وُيَتــوفى 
طفــل دون ســن الخامســة بســبب اإلنتــان وااللتهــاب الرئــوي واإلســهال والمالريــا، بينمــا تشــكل  مليــون ١‚٨يقــدر بـــ  امــ

عـــدوى الجهـــاز التنفســـي واحـــدة مـــن أهـــم خمســـة أســـباب للوفيـــات بـــين المـــراهقين. ويمثـــل تمنيـــع األطفـــال أحـــد أكثـــر 
ــنت ماليــين طفــل ســنوياً  ٣ل إلــى التــدخالت مردوديــة، حيــث إنــه ينقــذ أرواح عــدد يتــراوح مــن مليــوني طفــ . وٕاذا تحسَّ

، تعــذر الوصــول ٢٠١٧مليــون طفــل آخــرين. ومــع ذلــك، فــي عــام  ١‚٥التغطيــة بــالتمنيع عالميــا، فــيمكن إنقــاذ أرواح 
مليــون طفــل ضــمن بــرامج التمنيــع الروتينــي. وكــذلك، خــرج التقــدم المحــرز فــي مجــال القضــاء  ٢٠يقــرب مــن  إلى مــا

فــي  متوطنــاً  ر تحقيق الغايات. فعلــى ســبيل المثــال، غــدت الحصــبة مــرة أخــرى مرضــاً على بعض األمراض عن مسا
جميــع األقــاليم. ومــن المهــم أن تعــالج برنــامج التمنيــع الوطنيــة هــذه المشــكلة وتحظــى بــااللتزام السياســي واالســتثمارات 

 المطلوبة. 
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 كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟ 
 

لجميع مراحل العمر، ومعززًة الرعاية الصحية األولية وتقــديم الخــدمات األساســية  شامالً  ستدعم األمانة، متبعًة نهجاً 
 على نحو متكامل ومحوره اإلنسان، البلدان من أجل ما يلي:

  تنفيذ المبادئ التوجيهية لتحسين جودة الرعاية الصــحية األوليــة خــالل الحمــل والمخــاض والــوالدة وفتــرة
 وفيات األمهات والمواليد ومراضتهم؛ ما بعد الوالدة وذلك للحد من

  زيــــادة االســــتثمارات فــــي مرفــــق التمويــــل العــــالمي إلــــى أقصــــى حــــد ممكــــن وتقــــديم تقريــــر عــــن تنفيــــذ
) وجعــل البيانــات متاحــة ٢٠٣٠- ٢٠١٦االســتراتيجية العالميــة بشــأن صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق (

 للجمهور؛
 قهــا للحــد مــن األســباب الرئيســية لوفيــات األمهــات إخضــاع االبتكــارات للتطــوير واالختبــار وتوســيع نطا

والمواليــد (النــزف، واإلنتــان، واالرتفــاع المفــرط فــي ضــغط الــدم، ومضــاعفات المخــاض والــوالدة)، مــع 
التركيـــز علـــى البلـــدان التـــي ينـــوء كاهلهـــا بأثقـــل عـــبء مـــن الوفيـــات، خصوصـــا تلـــك التـــي تشـــارك فـــي 

 "شبكة جودة الرعاية" التابعة للمنظمة؛
 ذ المبـــادئ التوجيهيـــة المعياريـــة المتعلقـــة بالرعايـــة الســـابقة للـــوالدة، والرعايـــة المقدمـــة أثنـــاء الوضـــع تنفيـــ

 وبعده، وصحة المواليد وتحديثها حسب الحاجة؛
  توسيع نطاق االبتكارات الرئيسية للحد من وفيات األمهات والمواليد ومراضــتهم، بمــا فــي ذلــك األدوات

تمامــه؛ والرضــاعة الطبيعيــة المبكــرة واالقتصــار عليهــا؛ ورعايــة األم الالزمة لتحسين رصــد المخــاض وإ 
ـــوزن عنـــد الـــوالدة؛ والتغذيـــة التكميليـــة  لمولـــدوها بـــتالمس بشـــرتيهما فـــي حـــالتي االبتســـار وانخفـــاض ال
المناســبة؛ وتقــديم الرعايــة الســريع االســتجابة، والتشــخيص المبســط للمرضــى الخــارجيين وعــالج إنتــان 

 ون اإلحالة غير ممكنة؛المواليد حالما تك
  توســيع نطــاق التــدبير العالجــي المجتمعــي المتكامــل لحــاالت االلتهــاب الرئــوي واإلســهال والمالريــا مــع

 الحد من مواطن الضعف وزيادة المرونة، بما في ذلك من خالل تحسين التغذية؛
 د األثــر وتعزيــز نظــم تولي زمام القيادة في رسم سياسات التمنيع وٕارشادات التنفيذ وبنــاء القــدرات ورصــ

 التمنيع وتوسيع نطاقها في جميع مراحل العمر باللقاحات الجديدة والتكنولوجيا والشراكات والتدخالت؛
  تســريع الجهــود المبذولــة فــي مكافحــة األمــراض ذات األولويــة التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات مثــل

والتيتــانوس الوليــدي واالســتجابة لفاشــيات  Bشلل األطفــال والحصــبة والحصــبة األلمانيــة والتهــاب الكبــد 
 األمراض؛

  األمـــراض التـــي يمكـــن الوقايـــة منهـــا باللقاحـــات مـــن خـــالل توســـيع شـــبكات المختبـــرات،  ترصـــدتعزيـــز
يتيح لبرامج التمنيع الوطنية المحسنة المسندة بالبّينــات تحقيــق أثــر، ومواصــلة المســاعدة فــي جمــع  مما

 بشأن األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وتحليلها ونشرها؛المعلومات ذات الجودة العالية 
  تقديم الرعايــة المجتمعيــة المتكاملــة التــي تلبــي احتياجــات كبــار الســن، وتقلــل االعتمــاد علــى الرعايــة أو

تــــأخره وتضــــمن أن التــــدخالت ذات األولويــــة الموجهــــة إلــــى كبــــار الســــن، ومنهــــا التــــدخالت المتعلقــــة 
 كذلك في حزمة الخدمات األساسية ضمن التغطية الصحية الشاملة؛بالخرف، مشمولة 

 وتعــالج أثــر أوجــه عــدم المســاواة بــين الجنســين  وضع سياسات تضمن عدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب
تعزيــــز القــــدرة علــــى تلبيــــة احتياجــــات الفئــــات الســــكانية الضــــعيفة وغيرهــــا مــــن الفئــــات وتشــــمل تعزيــــز 

 ليها الخدمات، من قبيل الالجئين والمهاجرين؛السكانية التي غالبا ما ال تصل إ
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  تفاوتــات الصــحية بــين فئــات الســكان فــي مختلــف مراحــل لل تنفيــذ الرصــد الروتينــيتعزيــز القــدرة علــى
 ؛العمر واإلبالغ عنها روتينياً 

 .تشجيع االبتكار والتقنيات الرقمية في مختلف مراحل العمر 
 

 الشؤون الصحية على نحو يتسم بالفعالية : تمكين البلدان من ضمان تصريف٤-١-١المخرج 
 

فــي  مالئمــاً  ال يتأتى تصريف الشؤون الــنظم الصــحية علــى نحــو يتســم بــالقوة إال عنــدما تســتثمر المجتمعــات اســتثماراً 
مجاالت الصحة والشفافية والمساءلة وسريعة االستجابة لتوقعــات الجمهــور. مــن خــالل معالجــة هــذه القضــايا، يمكــن 
تعزيز المؤسسات الصحية والقوانين واللوائح ذات الصلة. وال غنى عن استخدام آليــات شــاملة للجميــع وتشــاركية مــن 

 .٢٠٢٣أجل إتاحة ذلك لمليار شخص آخر في موعد غايته عام 
  

 كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟ 
  

 ستدعم األمانة البلدان من أجل ما يلي:
  وضع سياسات واستراتيجيات صحية وطنية شــاملة ومحســوبة التكلفــة ُتمكــن مــن التنفيــذ الفعــال للرعايــة

 الصحية األولية تحقيقا للتغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك األمن الصحي؛
  الصــــحية والقــــوانين واللــــوائح وٕاصــــالحها، بمــــا فــــي ذلــــك األطــــر القانونيــــة للتغطيــــة تعزيــــز المؤسســــات

 الصحية الشاملة التي تسهم في تحقيق اإلتاحة والجودة والحماية من المخاطر المالية؛
  تعزيــز تمكــين األفــراد والمجتمعــات فــي وظــائف لدعم النهوج الشاملة للمجتمعات بأكملهــا و إنشاء آليات

 ؛ والمساواة بين الجنسين المواطنين في عمليات اتخاذ القرارات الصحية المراقبة وتمثيل
 العمل مع البرلمانيين لدعم القوانين والميزانيات تحقيقا للتغطية الصحية الشاملة؛ 
  دمــــج النهــــوج الشــــاملة للحكومــــات والمجتمعــــات بأكملهــــا إلــــى جانــــب إضــــفاء الطــــابع المؤسســــي علــــى

التعاون المسؤول والشفاف المتعدد القطاعات والشــامل للجميــع  الصحة في جميع السياسات من خالل
مـــع جميـــع أصـــحاب المصـــلحة المتعـــددين علـــى الصـــعيدين الـــدولي والـــوطني، مـــع بـــذل جهـــود محـــددة 

 لالستفادة من القطاع الخاص في إطار المساعدة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
  التغطيــة الصــحية الشــاملة علــى الصــعيد الــوطني، وضع قواعد ومعايير لرصد سياســات واســتراتيجيات

وتعزيــــز الرصــــد علــــى الصــــعيد الــــوطني، وتحســــين مــــا يقــــدم فــــي إطــــاره مــــن تقــــارير عــــن االتجاهــــات 
 وحقوق اإلنسان وتنفذها وترصدها؛ وحقوق المرأة والتغطية، وٕانشاء أطر قانونية تعزز اإلنصاف

  المتعلقــة بــاألمن الصــحي وتحقيــق المواءمــة تنســيق خطــط العمــل الوطنيــة المحســوب التكلفــة والممولــة
 بينها وبين االستراتيجيات الصحية الوطنية.

 
 : تمكين البلدان من تعزيز القوى العاملة الصحية بها٥-١-١الُمخرج 

 
مليــون وظيفــة فــي القطــاع الصــحي فــي موعــد  ٤٠مــن المتوقــع أن يضــيف الطلــب المتزايــد علــى العــاملين الصــحيين 

مليـــون عامــل فـــي مجـــال الصـــحة  ١٨، معظمهـــا فــي البلـــدان المرتفعـــة الـــدخل. وثمــة حاجـــة إلـــى ٢٠٣٠غايتــه عـــام 
وجــود ثغــرات، خاصــة فــي البلــدان  ، في ظل اســتمرار٢٠٣٠لتحقيق التغطية الصحية الشاملة واستبقائها بحلول عام 

المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوســط، تــؤدي قضــايا الهجــرة إلــى تفاقمهــا فــي بعــض األحيــان. 
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وتشــمل معــايير منظمــة الصــحة العالميــة الرئيســية فــي هــذا المجــال المدونــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف 
 توى الدولي التي وضعتها المنظمة.العاملين الصحيين على المس

 
 كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟ 

  
 ستدعم األمانة البلدان من أجل ما يلي:

  توسيع نطاق تنفيذ ورصد سياسات القوى العاملة الصحية الوطنية القائمة علــى التحليــل الــدقيق لســوق
واالقتصـــادية واالجتماعيـــة والسياســـية والتغييـــرات، العمـــل الـــذي يراعـــي العوامـــل الديموغرافيـــة والوبائيـــة 

فــي ذلــك مــا يقــع منهــا فــي مجــال الهجــرة، مــن خــالل تيســير الحــوار السياســاتي واالجتمــاعي فــي  بمــا
 جميع قطاعات الصحة والتعليم والمالية والعمل وتحسين بيانات سوق العمالة الصحية؛

  والتعلـــيم فــي مجـــال الصـــحة (مثـــل مـــدارس/وضــع وتنفيـــذ خطـــط لتحســـين الجــودة لمؤسســـات التـــدريب 
كليــــات التمــــريض ومــــدارس تــــدريب العــــاملين الصــــحيين المجتمعيــــة وكليــــات الطــــب)، بمــــا فــــي ذلــــك 
اإلرشادات واألدوات الالزمة لتقييم احتياجات التدريب، وتحسين المنــاهج لتــوفير مــا يكفــي مــن التنظــيم 

نترنــت (مثــل شــبكة منطقــة المحــيط الهــادئ إلبــر اوالترخيص واالعتماد والدورات التدريبيــة التــي تعقــد ع
الصــحية للتعلــيم المفتــوح للــدول الجزريــة الواقعــة فــي المحــيط الهــادئ) التــي تتــولى بنــاء قــدرات القــوى 

 العاملة الصحية حيث يتسم نطاق خدمة مؤسسات التدريب بالمحدودية؛
 ثغــرات الرئيســية فــي المــوارد وضــع اســتراتيجيات القــوى العاملــة الصــحية وتنفيــذها مــن أجــل معالجــة ال

 البشرية التي تعوق تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
  تعزيز القدرات المؤسسية في تخطيط المــوارد البشــرية وتوزيعهــا وٕامــدادها بالكفــاءات لتلبيــة االحتياجــات

 آليات اإلبالغ من خالل منبر حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية؛ وٕادارةالمتغيرة للسكان 
 نــــاء اآلليــــات المؤسســــية والقــــدرة علــــى تنســــيق برنــــامج عمــــل القــــوى العاملــــة الصــــحية المشــــترك بــــين ب

 القطاعات على المستويين الوطني ودون الوطني؛
  رصـــد اســـتراتيجيات المـــوارد البشـــرية الصـــحية وخططهـــا وسياســـاتها واســـتعراض تنفيـــذها علـــى جميـــع

 مستويات تقديم الرعاية الصحية؛
 تنفيــذ حســابات القــوى العاملــة الصــحية الوطنيــة، وتحليــل ســوق العمالــة الصــحية  إعــداد إرشــادات بشــأن

وبناء قدراتها، ورســم السياســات الصــحية ودعــم الــنظم لرفــع كفــاءة العــاملين الصــحيين المجتمعيــين إلــى 
 المستوى األمثل، وٕاعداد إطار كفاءات عالمي.

 
  خفض عدد الناس الذين يواجهون صعوبات مالية :٢-١الحصيلة 

  
مــدفوعات مــا يــتم تســديده مــن اقتصــادية حــادة نتيجــًة لضــائقة مليــون شــخص مــن  ٨٠٠فــي كــل عــام، يعــاني حــوالي 

مليون إلى دائرة الفقر. ويعــّد وجــود سياســات  ١٠٠لرعاية؛ ومن هؤالء، يتم دفع ما يقدَّر بنحو فادة باستنقطة االعند 
لهــذه التحــديات مــن أجــل تحقيــق اســتفادة مليــار شــخص  وطنيــة فعالــة إلدارة تمويــل الصــحة عنصــرًا أساســيًا للتصــّدي

وتــرد الغايــات المندرجــة فــي إطــار  .٢٠٢٣آخــر علــى النطــاق العــالمي مــن التغطيــة الصــحية الشــاملة بحلــول عــام 
  أدناه. ١١في الجدول  المكاتب الرئيسيةرد الميزانية المقترحة حسب ت، فيما ٢اإلطار داخل  ٢- ١الحصيلة 
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  ٢- ١المندرجة في إطار الحصيلة  الغايات: ٢اإلطار 
مــن األمــوال الخاصــة  إنفــاقُتَعــرَّف بأنهــا (وقــف االرتفــاع فــي نســبة األشــخاص الــذين يعــانون مــن ضــائقة ماليــة   •

 تجاوز القدرة على الدفع) للحصول على الخدمات الصحيةي
  ٪١٠بنسبة  ةالعام مواللة من األزيادة نسبة النفقات الصحية المموّ   •
  

  )األمريكية الدوالرات بماليين( الرئيسية المكاتب حسب ٢-١ للحصيلة المقترحة الميزانية :١١ الجدول
  

األمريكتان أفريقيا الحصيلة
جنوب 
شرق 
 آسيا

شرق  أوروبا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 المجموع الرئيسي

خفض عدد   ٢- ١
األشخاص الذين 

يواجهون صعوبات 
 مالية

١٠٦‚٧ ٢٦‚٠ ٨‚١ ١٣‚٢ ١١‚١ ٧‚٩ ٢‚٨ ٣٧‚٦ 

 ١٠٦‚٧ ٢٦‚٠ ٨‚١ ١٣‚٢ ١١‚١ ٧‚٩ ٢‚٨ ٣٧‚٦ ٢-١ مجموع الحصيلة
  

ة مــن أجــل منصــفة لتمويــل الصــحوٕاصــالحات تمكــين البلــدان مــن وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات  :١-٢-١الُمخــَرج 
  تحقيق التغطية الصحية الشاملة نحولحفاظ على التقدم المحرز ا
  

مــع السياســات الصــحية لتمويــل الصــحة تــتم مواءمتهــا نظــم قويــة وقابلــة للتكيُّــف وقــادرة علــى الصــمود  وضــعيجــب 
لتمكــين مليــار شــخص  ،الــوطني مســتوىوالخطط االســتراتيجية وعمليــات الميزنــة وآليــات اإلدارة الماليــة العامــة علــى ال

  .٢٠٢٣آخر من االستفادة من التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 
  

  ة هذا الُمخَرج؟مأمانة المنظّ كيف ستنفِّذ 
  

  :ستدعم األمانة البلدان من أجل ما يلي
وضــع وتنفيــذ سياســات لتمويــل الصــحة، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل تيســير تحليــل نظــم تمويــل الصــحة،   •

ومعالجــــة التحــــديات االقتصــــادية السياســــية، وتحديــــد خيــــارات التمويــــل، ووضــــع وتطبيــــق أطــــر تقنيــــة 
  تّتصل بحسن إدارة ترتيبات التمويل في الحاالت الهشة والمتأثرة بالنزاعات؛ ووسائل تشخيص

تصــــميم سياســــات ضــــريبية لصــــالح الصــــحة (فيمــــا يتعلــــق مــــثًال بــــالتبغ والكحــــول والســــكر المضــــاف)   •
  ولصالح الفقراء؛

ه نحو تحقيق النتائج، ومواءمــة إصــالحات تمويــل الصــحة مــع الترتيبــا • ت صياغة ميزانيات صحية ُتوجَّ
  الوطنية لإلدارة المالية العامة بما يكفل استخدام الموارد على نحو أكثر كفاءًة وٕانصافًا؛

دين، وتكييــف  الشراءتنفيذ   • االستراتيجي للخدمات الصحية، بما فــي ذلــك نظــم مــدفوعات مختلطــة للمــورِّ
آليات المدفوعات لتناسب تدخالت محددة، ومواءمة نظم المدفوعات مــع اســتحقاقات المزايــا، وتصــميم 
نظـــــم المعلومـــــات واســـــتخدام البيانـــــات لتوجيـــــه السياســـــات، وضـــــمان حســـــن إدارة هيئـــــات المشـــــتريات 

  واألسواق؛
تعزيــز القــدرات فــي مجــال تمويــل الصــحة مــن خــالل الــتعلُّم اإللكترونــي وبــرامج التــدريب وجهــًا لوجــه،   •

  وعمليات تبادل المعارف، وتنظيم جوالت دراسية موّجهة والتعلُّم بين األقران؛
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استخدام "مصفوفة التقدم" في مجــال تمويــل الصــحة (أداة خاصــة بــالتقييم المنهجــي للتقــدم المحــرز فــي   •
سياسات التمويل الوطنية) لتتبُّع مدى التقدم على المستوى الُقطــري بمــا يتســق مــع الممارســات الجيــدة، 

  وتوفير أساس لربط النتائج الكمية التي يتم تحقيقها مستقبًال بإجراءات محددة لتمويل الصحة.
  

ـــة مـــ :٢-٢-١الُمخـــَرج  ـــة بالحماي ـــل المعلومـــات المتعلق ـــاج وتحلي ـــدان مـــن إنت ـــة تمكـــين البل ن المخـــاطر المالي
ــع التقــدم المحــرز واالســتنارة بهــا فــي اتخــاذ  واإلنصــاف والنفقــات علــى الصــحة، واســتخدام هــذه المعلومــات لتتبُّ

  القرارات
  

ينبغــي أال تعــاني األســر المعيشــية التــي تــدفع مــن أموالهــا الخاصــة مقابــل الخــدمات الصــحية أي ضــائقة ماليــة نتيجــًة 
عالقــة عكســية قويــة بــين اإلنفــاق الحكــومي علــى الصــحة واالعتمــاد علــى اإلنفــاق مــن  لــذلك. وُتظِهــر البيِّنــات وجــود

جيــب المــواطن. ويركــز العمــل لتحقيــق هــذا الُمخــَرج علــى إنتــاج بيانــات وتحلــيالت عاليــة الجــودة لتتبُّــع اإلنفــاق علــى 
ات ذات الصــلة، بمــا يمثلــه الصحة وعلى الحماية المالية والرصد بحيث تتم االستنارة بها في تمويل الصحة والسياســ

ذلــك مــن أهميــة أساســية لعمليــات رصــد تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة علــى النطــاق العــالمي واإلقليمــي والــوطني. 
  وتلتزم األمانة بدعم رصد مؤشرات المدفوعات الكارثية والُمفِقرة من األموال الخاصة.

  
  ة هذا الُمخَرج؟مأمانة المنظّ كيف ستنفِّذ 

  
األمانــة البلــدان علــى إنتــاج بيانــات عاليــة الجــودة وذات صــلة بالسياســات لتتبُّــع النفقــات علــى الصــحة مــن ستســاعد 

  خالل:
بمــا فــي ذلــك  ١،بلورة أساليب لتقدير النفقات وأدّلة لالسترشاد بها في النظام الوطني لحسابات الصحة  •

ى العاملــة واألدويــة)، والنفقــات مــن النفقات الخاصة ببرامج بعينها، واإلنفاق على المدخالت (مثــل القــو 
  األموال الخاصة والمساعدات الخارجية؛

  تعزيز القدرة على جمع البيانات وتحليلها واستخدامها للتحاور بشأن السياسات؛ •
  إضفاء الطابع المؤسسي على إنتاج بيانات عالية الجودة بشأن حسابات الصحة؛ •
الروتينـــــي وبيانـــــات المســـــح المرتبطـــــة بتحلـــــيالت إجـــــراء دراســـــات معّمقـــــة باســـــتخدام بيانـــــات اإلبـــــالغ  •

  السياسات؛
  تحديث وتحليل قاعدة البيانات العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن اإلنفاق على الصحة. •

  
  ولرصد الحماية المالية في الدول األعضاء، ستقوم األمانة بما يلي:

  المعلومات؛تحديد معايير وأساليب عالمية وٕاقليمية لتحسين جودة  •
  تعزيز إضفاء الطابع المؤسسي على إنتاج البيانات وتحليلها في البلدان؛ •
ســّد ثغــرة المعلومــات عــن طريــق إنتــاج تحلــيالت وتقــارير للرصــد وأوراق بحثيــة علميــة علــى المســتوى  •

  اإلقليمي وفي كل بلد بذاته، وتعميم البيانات والبيِّنات من خالل قواعد البيانات والمنشورات.
  

                                                            
جميـــع أوُجـــه اإلنفـــاق علـــى الصـــحة فـــي بلـــد معـــّين خـــالل فتـــرة زمنيـــة محـــّددة،  ٢٠١١يتتّبـــع نظـــام حســـابات الصـــحة لعـــام    ١

 وتتولَّد عنه بيانات متسقة وشاملة عن اإلنفاق الوطني على الصحة.
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تمكــين البلــدان مــن تحســين القــدرة المؤسســية علــى اتخــاذ قــرارات شــفافة فيمــا يتعلــق بتحديــد  :٣-٢-١ُمخــَرج ال
  األولويات وتخصيص الموارد، وتحليل تأثير الصحة في االقتصاد الوطني

  
لــى عمليــات تقتضي التغطيــة الصــحية الشــاملة أن تتمتــع البلــدان بالقــدرة علــى اتخــاذ قــرارات مســتنيرة بالبيِّنــات تســتند إ

عادلــة وشــفافة، بشــأن مــا يجــب إدراجــه تنفيــذيًا ضــمن اســتحقاقات الخــدمات الممّولــة مــن األمــوال العامــة واســتثمارات 
ــز مبــّررات االســتثمار التــي تطرحهــا منظمــة الصــحة العالميــة علــى تــأثير الصــحة  الــنظم الصــحية ذات الصــلة. وتركِّ

ال بالنسبة لمؤشر رأس المال البشري الصادر حــديثًا عــن البنــك والنظم الصحية على النمو االقتصادي، كما هو الح
  الدولي، حيث يتزايد االهتمام من جانب البلدان بعمل المنظمة في هذا المجال.

  
  ة هذا الُمخَرج؟مأمانة المنظّ كيف ستنفِّذ 

  
األولويـــات واتخـــاذ ســـتدعم األمانـــة البلـــدان لبنـــاء القـــدرات المؤسســـية علـــى اتخـــاذ قـــرارات شـــفافة فيمـــا يخـــص تحديـــد 

  القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد عبر ثالثة جوانب التخاذ القرارات وهي:
: بلــورة أدوات لتقــدير التكــاليف وتحقيــق مردوديــة التكلفــة تــوفر بيِّنــات التخــاذ القــرارات المتعلقــة البيانات •

وتحليــل البيانــات، بحزم الفوائد الصحية ومحــددات الصــحة والمخــاطر، باإلضــافة إلــى توجيهــات لجمــع 
التـــأثيرات/ اإلســـقاطات الصـــحية كجـــزء مـــن مشـــروع المنظمـــة  بمـــا فـــي ذلـــك نمـــاذج عامـــة للمكاســـب /

  )؛WHO-CHOICEالختيار تدّخالت فعالة من حيث التكلفة (
  : دعم البلدان في عملية التحاور لضمان تبّني اختيارات عادلة؛التحاور •
ــرارات • عمليــة اتخــاذ القــرارات، بمــا يشــمل األطــر القانونيــة،  : تعزيــز إضــفاء الطــابع المؤسســي علــىالق

  وبناء المؤسسات، والجوانب اإلجرائية لتحليل البيانات واستخدامها، والرصد والتقييم.
  

ومن أجل تعزيز تحديد األولويات، ستساعد األمانة البلدان لتحسين قدراتها المؤسسية على تحليــل تــأثير الصــحة فــي 
  خالل:االقتصاد الوطني من 

دعم مبّررات االستثمار في برامج مكافحة األمــراض مــن خــالل بلــورة أســاليب علميــة رصــينة مــن أجــل  •
  تقدير التأثير االقتصادي للتغّيرات على الوضع الصحي؛

تحديد كيف يمكــن للتغيُّــرات فــي الوضــع الصــحي أن تــؤثر علــى النمــو االقتصــادي، كإمــدادات العمالــة  •
  التغيُّرات في معدل الوفيات، والتغيُّب عن العمل، والتقاعد المبكر، والعجز؛المادية مثًال، من خالل 

تحديد األثر الــذي تحدثــه التغيُّــرات فــي الوضــع الصــحي علــى النمــو االقتصــادي مــن خــالل التعــديالت  •
فــي إمــدادات العمالــة الفعليــة، بمــا فــي ذلــك إســهام المهــارات والخبــرات والكفــاءات والســمات الممّيــزة فــي 

  اد قيمة اقتصادية؛إيج
  تحديد تأثير تنامي قطاع الصحة على االقتصاد ككل. •

 
 الالزمـــة للرعايـــةواللقاحـــات ووســـائل التشـــخيص واألجهـــزة  األساســـية تحســـين إتاحـــة األدويـــة :٣-١الحصـــيلة 

  الصحية األولية
  

يــة والتشــخيص والعــالج تتطلب استراتيجية التدبير العالجي لجميع األمراض إتاحة المنتجات الصحية الخاصة بالوقا
والرعايـــــة الملطِّفـــــة وٕاعـــــادة التأهيـــــل. وتمثـــــل اإلتاحـــــة هاجســـــًا عالميـــــًا، بـــــالنظر إلـــــى ارتفـــــاع أســـــعار المستحضـــــرات 
الصــيدالنية الجديــدة والتغّيــرات الســريعة التــي تشــهدها األســواق فيمــا يتعلــق بالمنتجــات الصــحية، ممــا يضــع ضــغوطًا 
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ة علــى تــوفير إتاحــة كاملــة وميســورة التكلفــة للرعايــة الصــحية الجيــدة. ويطــرح متزايــدة علــى قــدرة جميــع الــُنظم الصــحي
تحســـين إتاحـــة المنتجـــات الصـــحية تحـــّديًا متعـــّدد األبعـــاد يتطّلـــب سياســـات واســـتراتيجيات وطنيـــة شـــاملة. وفـــي نفـــس 

 ٣- ١وتـــرد الغايـــات المندرجـــة فـــي إطـــار الحصـــيلة  الوقـــت، يجـــب التصـــدي لخطـــر مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات.
  أدناه. ١٢في الجدول  المكاتب الرئيسية، فيما ترد الميزانية المقترحة حسب ٣داخل اإلطار 

  
  ٣-١المندرجة في إطار الحصيلة  الغايات: ٣اإلطار 

زيــادة نســبة تــوافر األدويــة األساســية الخاصــة بالرعايــة الصــحية األوليــة، بمــا فــي ذلــك األدويــة التــي ُتصــَرف  •
 ٪٨٠مجانًا، إلى 

توافر المورفين الفموي في المرافق التي ترعى المرضــى المحتــاجين لهــذا العــالج طلبــًا للرعايــة الملطِّفــة زيادة   •
  ٪٥٠إلى  ٪٢٥على جميع المستويات من 

  الحيوية للمضادات الكلي االستهالك من ٪٦٠≥إتاحة مجموعة المضادات الحيوية بنسبة   •
  

  )األمريكية الدوالرات بماليين( الرئيسية المكاتب حسب ٣-١ للحصيلة المقترحة الميزانية :١٢ الجدول
  

األمريكتان أفريقيا األساسية الحصيلة
جنوب 
شرق 
 آسيا

شرق  أوروبا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 المجموع الرئيسي

تحسين إتاحة األدوية   ٣- ١
واللقاحات ووسائل 

التشخيص واألجهزة 
 الالزمة للرعاية
 الصحية األولية

١٠٣‚٣ ١٣١‚٣ ١٩‚٨ ١٧‚٦ ١٥‚٩ ٢٢‚٩ ١٢‚٢ ٨١‚٧ 

 ١٠٣‚٣ ١٣١‚٣ ١٩‚٨ ١٧‚٦ ١٥‚٩ ٢٢‚٩ ١٢‚٢ ٨١‚٧ ٣-١ مجموع الحصيلة
  

تــوفير إرشــادات ومعــايير موثوقــة بشــأن جــودة وســالمة ونجاعــة المنتجــات الصــحية، بمــا فــي  :١-٣-١الُمخــَرج 
  ذلك من خالل خدمات االختبار المسبق للصالحية وقوائم األدوية األساسية ووسائل التشخيص

  
هــا تمثــل اإلتاحــة المنصــفة للمنتجــات الصــحية، وتــوافر منتجــات صــحية جيــدة مأمونــة وفعالــة وٕامكانيــة الحصــول علي

ومقبولّيتها وُيســر تكلفتهــا، عناصــر ضــرورية لتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة. وتأخــذ إرشــادات المنظمــة ومعاييرهــا 
في هذا المجال بعين االعتبار أيضًا فئات األفراد والمجتمعات التــي يمكــن أن تكــون ضــعيفة أو مهّمشــة أو محرومــة 

اقــات والمســّنين والمهــاجرين والالجئــين وطــالبي اللجــوء مــن الوصــول إلــى تلــك المنتجــات، مثــل األشــخاص ذوي اإلع
  والمشرَّدين داخليًا واألقليات المهّملة.

  
وتعتمــد اســتراتيجية التــدبير العالجــي لجميــع األمــراض علــى إتاحــة المنتجــات الصــحية الخاصــة بالوقايــة والتشــخيص 

تنظيميـــــة شـــــاملة وسياســـــات  األبعـــــاد يتطلـــــب أطـــــراً والعـــــالج والرعايـــــة الملطِّفـــــة وٕاعـــــادة التأهيـــــل. وهـــــو تحـــــدٍّ متعـــــّدد 
واســـتراتيجيات وطنيـــة تغطـــي دورة حيـــاة المنـــَتج بالكامـــل بـــدءًا بالبحـــث والتطـــوير وانتهـــاًء بالتصـــنيع، وتقيـــيم المنـــَتج 

واالســـتعمال. غيـــر أن تـــوافر الخبـــرات والمـــوارد الالزمـــة لتحديـــد المعـــايير لـــن  والشـــراءوتســـجيله، واختيـــار المنتجـــات، 
كافيــًا فــي أي دولــة عضــو واحــدة للوفــاء بجميــع هــذه االحتياجــات. ولــذا يتزايــد االعتــراف بضــرورة التوافــق بــين  يكــون

  القواعد والمعايير الدولية كحل رئيسي إلرساء نظم صحية تتسم بالفعالية والكفاءة.
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اإلتاحـــة الممّولـــة مـــن ويعـــزز االختبـــار المســـبق للصـــالحية إمكانيـــة حصـــول البلـــدان الناميـــة، عـــن طريـــق مبـــادرات 
المانحين، على المنتجات ذات الجودة والمالءمة المقبولة التــي تحتاجهــا لمواجهــة تحــّديات الصــحة العموميــة. وتــوفر 
المنتجــات التــي تــم تقييمهــا واختبــار صــالحيتها مســبقًا مــن ِقَبــل األمانــة ضــمانات إضــافية للجــودة وفعاليــة الســالمة 

عض الهيئات التنظيمية الوطنية األفضل أداًء، يــوفر االختبــار المســبق للصــالحية قائمــة واألداء. واستنادًا إلى خبرة ب
  بالمنتجات التي تتقّيد بالمعايير الدولية الموحدة.

  
  ة هذا الُمخَرج؟مأمانة المنظّ كيف ستنفِّذ 

  
مـــن خـــالل بلـــورة ستواصـــل األمانـــة دعـــم البلـــدان بمراجـــع موّحـــدة لوضـــع سياســـات تنظيميـــة متســـقة ومســـندة بالبيِّنـــات 

  مبادئ توجيهية وقواعد ومعايير للمنتجات الصحية.
  

وستشــّجع األمانــة المصــنِّعين علــى تقــديم المزيــد مــن الطلبــات بغــرض االختبــار المســبق للصــالحية، مــن أجــل تعزيــز 
 األمـــراض واألجهـــزة نواقـــلالطلبـــات الخاصـــة باألدويـــة وباللقاحـــات ووســـائل التشـــخيص المختبـــري ومنتجـــات مكافحـــة 

الطبيــة األخـــرى. وســيتم توســـيع نطـــاق المنتجــات التـــي يــتم تقييمهـــا، بحيـــث تشــمل وســـائل التشــخيص األساســـية فـــي 
المختبــر والمنتجــات البيولوجيــة لعــالج الســرطان واألمــراض غيــر الســارية األخــرى ومــا يســتجّد مــن وســائل التشــخيص 

  واللقاحات الخاصة باألمراض الُمعدية الناشئة.
  

  من أجل ما يلي: لبلدانوستدعم األمانة ا
تقيـــيم التكنولوجيـــات وفـــي اختيـــار األدويـــة واللقاحـــات ووســـائل التشـــخيص واألجهـــزة الطبيـــة ألغـــراض  •

  االشتراء ورّد التكاليف استنادًا إلى البيِّنات؛
بنــــاء القــــدرات ووضــــع سياســــات ومبــــادئ توجيهيــــة لتحســــين اإلدارة واإلشــــراف فيمــــا يتعلــــق بالخــــدمات  •

  التكنولوجيات الصحية؛الصيدالنية وسائر 
  وضع واستعراض وتحديث القوائم الوطنية للمنتجات الطبية األساسية. •

  
تحســين إتاحــة األدويــة األساســية واللقاحــات ووســائل التشــخيص واألجهــزة الخاصــة بالرعايــة  :٢-٣-١الُمخــَرج 

  الصحية األولية
  

بشــكل كــاٍف ومنــتظم. وتعتمــد اإلتاحــة علــى ال يتاح لكثير من الناس في العالم الحصول على منتجات صحية جيدة 
تــوافر منتجــات مناســبة بأســعار معقولــة. ويــؤدي اســتحداث أدويــة جديــدة ومنتجــات صــحية أخــرى وارتفــاع معــدالت 
اإلصابة باألمراض غيــر الســارية إلــى زيــادة الضــغط علــى نظــم الرعايــة الصــحية عالميــًا وعلــى األفــراد الــذين يــدفعون 

ن أن يــؤثر نقــص اإلتاحــة علــى الحصــائل المنشــودة للمرضــى فــي حالــة عــدم تشــخيص مــن أمــوالهم الخاصــة. ويمكــ
  إصابة هؤالء المرضى أو عدم عالجهم أو تلّقيهم عالجًا دون المستوى األمثل.

  
وتنشأ التحّديات التي تواجه تحسين اإلتاحة على امتداد النظام، بدءًا بالبحث والتطوير واالفتقار إلــى سياســات فعالــة 

تنظيميـــة وقـــوى عاملـــة صـــحية تتســـم بالكفـــاءة، وصـــوًال إلـــى ضـــعف إدارة سلســـلة المشـــتريات والتوريـــد وعـــدم وآليـــات 
مالءمــة وصــف األدويــة واالســتخدام غيــر الرشــيد للمنتجــات الصــحية. ويســهم قصــور التمويــل وعــدم فعاليــة العمليــات 

تاحـــة وال معقوليـــة األســـعار. أمـــا عـــدم المتعلقـــة بسياســـات إدارة النفقـــات واإلنفـــاق مـــن األمـــوال الخاصـــة فـــي عـــدم اإل
الســيما فــي البلــدان ذات التضــاريس الــوعرة و الكفــاءة فــي إدارة سلســة المشــتريات والتوريــد فتطــرح تحــّديًا رئيســيًا آخــر، 
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والضوابط الحدودية المعقدة والحاضنة لمناطق نزاعات. وتتطلب سلسلة التوريد قــوى عاملــة متخصصــة وبنيــة تحتيــة 
  قة إلدارة البيانات.قوية ونظمًا دقي

  
، خضــع ١٩٩٤(اتفــاق تــريبس) فــي عــام االتفــاق المتعلــق بالجوانــب التجاريــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة ومنــذ اعتمــاد 

نظـــام الملكيـــة الفكريـــة الخـــاص بمنظمـــة التجـــارة العالميـــة للحصـــول علـــى األدويـــة بأســـعار معقولـــة لمناقشـــات قويـــة. 
َمــواِطن المرونـــة المنصــوص عليهــا فــي اتفـــاق تــريبس بــدرجات متفاوتـــة. واســتخدم أعضــاء منظمــة التجـــارة العالميــة 

وتبقــــــى المخــــــاوف مــــــن أن االتفاقــــــات التجاريــــــة اإلقليميــــــة والثنائيــــــة التــــــي تتطلــــــب مســــــتويات أعلــــــى مــــــن الحمايــــــة 
اإلضـــافية التفـــاق تـــريبس") توِجـــد تحـــديات إضـــافية لضـــمان إتاحـــة األدويـــة والمنتجـــات الصـــحية بأســـعار  ("المعـــايير

قولة. وستقوم األمانة بدعم التســعير الشــفاف والعــادل ووضــع سياســات لخفــض التكــاليف التــي تتحّملهــا الحكومــات مع
  واألفراد على حد سواء.

  
  ة هذا الُمخَرج؟مأمانة المنظّ كيف ستنفِّذ 

  
  سوف تقوم األمانة بما يلي:

  المساهمة في الفهم العالمي لديناميات العرض والطلب؛ •
الشفاف والعادل وتنفيذ سياسات لخفض التكاليف التي تتحملهــا الحكومــات واألفــراد علــى دعم التسعير  •

  حد سواء؛
دعــم الجهــود القائمــة علــى التعــاون لتحســين سلســلة المشــتريات والتوريــد الخاصــة بالمنتجــات الصــحية  •

  وبناء الكفاءات ذات الصلة؛
بشــأن المشــتريات وتيســير وضــع سياســات المساهمة في المحافل المعنية بالنهوج القائمة علــى التعــاون  •

  لتحسين القدرات؛
مواصـــلة التعـــاون مـــع المنظمـــات ذات الصـــلة (بمـــا فـــي ذلـــك مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة  •

والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة ومنظمــة التجــارة العالميــة) علــى النحــو المطلــوب فــي االســتراتيجية 
  لصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛وخطة العمل العالميتين بشأن ا

المســـاعدة فـــي تعزيـــز االبتكـــار وتيســـير إتاحـــة المنتجـــات الصـــحية مـــن خـــالل قواعـــد مناســـبة للملكيـــة  •
  الفكرية واإلدارة وتوفير الدعم التقني وبناء القدرات.

  
  ما يلي: وستدعم األمانة البلدان من أجل

علـــى تنفيـــذ المبـــادئ التوجيهيـــة الســـريرية، وضـــمان مواءمـــة التأّكـــد مـــن قـــدرة القـــائمين بوصـــف األدويـــة  •
  التوجيهات الخاصة بالسياسات بدءًا باختيار األدوية وانتهاًء بوصفها؛

كفالـــة تعزيـــز االســـتخدام واإلتاحـــة علـــى نحـــو مســـؤول بمـــا يضـــمن مالءمـــة وصـــف واســـتخدام األدويـــة  •
صــة بالمضــادات الحيويــة مــن والمنتجــات الصــحية األخــرى، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل التوصــيات الخا
" لتحســـين إجـــراءات AWAREالخـــط األول والثـــاني واعتمـــاد فئـــات "اإلتاحـــة والمراقبـــة واالحتيـــاط" أو "

  الرصد واإلشراف؛
وضع سياسات ولوائح لضمان اإلتاحة، بمــا فــي ذلــك اإلتاحــة للمهــاجرين وغيــرهم مــن الفئــات الســكانية  •

  ؛إلتاحةومعالجة التحيز ألحد الجنسين في ا الضعيفة
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التأّكــد مــن مالءمــة وصــف األدويــة الخاضــعة للمراقبــة وصــرفها واســتخدامها مــع التقليــل مــن مخــاطر  •
  إساءة االستخدام.

فــي ظــروف محــددة، ســتدعم األمانــة الــدول األعضــاء إلتاحــة األدويــة األساســية مــن خــالل التبرعــات،  •
  السيما فيما يخص أمراض المناطق المدارية المهَملة؛و 

ــــد أســــعار مفّضــــلة أو متدّرجــــة مــــن أجــــل تحســــين اإلتاحــــة تطــــوير  • القــــدرات وتيســــير التفــــاوض لتحدي
  الستخدام القطاع العام في البلدان المؤهَّلة.

  
تعزيز القدرات التنظيمية الُقطرية واإلقليمية وتحسين توريد منتجــات صــحية مضــمونة الجــودة  :٣-٣-١الُمخَرج 
  ومأمونة

  
يمكــن أن يــؤثر ضــعف اآلليــات التنظيميــة علــى الحصــائل المنشــودة للمرضــى وقــد ُيقــوِّض الجهــود المبذولــة لتحســين 

 المنتجـــات تقيـــيم علـــىاإلتاحـــة. ولســـوء الحـــظ، ال تـــزال قـــدرة العديـــد مـــن البلـــدان ذات الـــدخل المـــنخفض والمتوســـط 
 علــى القــدرة لــديها العــالم مســتوى علــى الوطنيــة التنظيميــة الســلطات ثلــث مــن فأقــل: محــدودة عليهــا والموافقة الصحية

تأديــة جميـــع الوظـــائف التنظيميـــة األساســـية فيمـــا يخـــص األدويــة. ويـــؤدي هـــذا إلـــى إعاقـــة الجهـــود المبذولـــة لضـــمان 
تحقيـــق جـــودة وفعاليـــة وســـالمة المنتجـــات الصـــحية فـــي الوقـــت المناســـب. وتشـــمل التحـــديات الرئيســـية عـــدم كفايـــة 

  الموظفين باألعباء، وعدم تراُبط أطر السياسات.الموارد، وٕاثقال كاهل 
  

كمــا يتســّبب تفــاوت اآلليــات التنظيميــة مــن بلــد إلــى آخــر فــي تــأّخر عمــل البــاحثين والمصــنِّعين، الــذين يجــب علــيهم 
التنقُّـــل بـــين آليـــات تنظيميـــة متعـــددة لتســـجيل نفـــس المنـــَتج الصـــحي فـــي بلـــدان مختلفـــة. وســـيتطلب اســـتحداث فئـــات 

مثــل العالجــات الحيويــة خبــرات وقــدرات إضــافية. وُيبــِرز التقصــير فــي اإلبــالغ عــن اآلثــار الجانبيــة  عالجيــة جديــدة
الضــارة للعقــاقير والظــواهر الســلبية، وعــدم اتخــاذ تــدابير تفاعليــة فــي مواجهتهــا، مــدى الحاجــة إلــى مراقبــة أفضــل بعــد 

متدنيــة النوعيــة والمغشوشــة يقــف حجــر عثــرة التســويق. وباإلضــافة إلــى ذلــك، فــإن االرتفــاع الــذي تشــهده المنتجــات ال
  أمام الجهود المبذولة لضمان جودة المنتجات الصحية وفعاليتها وسالمتها.

  
  ة هذا الُمخَرج؟مأمانة المنظّ كيف ستنفِّذ 

  
ستدعم األمانة البلدان إلنجاز لوائح تحمي الجمهــور وتتــيح أيضــًا الحصــول فــي الوقــت المناســب علــى منتجــات ذات 

عاليــة واالبتكــار فــي هــذا المجــال. وســتركز األنشــطة علــى تعزيــز اآلليــات التنظيميــة والمراقبــة الســوقية للجــودة جــودة 
  والسالمة واألداء.

  
  ما يلي: وستدعم األمانة البلدان من أجل

ــع فــي االعتمــاد علــى ســلطات تنظيميــة وطنيــة تفــي بالمقــاييس الدوليــة لــألداء (الســلطة المســّجلة  • التوسُّ
  صحة العالمية) كما تم تقييمها من خالل أداة القياس العالمية للمنظمة؛لمنظمة ال

  تيسير تقاسم العمل والتقارب لضمان زيادة أوُجه الكفاءة وتسريع وتيرة تسجيل المنتجات الصحية؛ •
التأكـــد مـــن وجـــود سياســـات مناســـبة وقـــدرات تنظيميـــة فيمـــا يخـــص اإلنتـــاج المحلـــي لمنتجـــات صـــحية  •

  دة؛مأمونة ومضمونة الجو 
تعزيز المراقبة بعد الطرح في األسواق، ورصد المنتجــات الصــحية المتدنيــة النوعيــة والمغشوشــة وجمــع  •

  بيانات عن السالمة بشأن اآلثار الضارة للعقاقير؛
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اســـتعراض األطـــر التنظيميـــة والسياســـات والخطـــط والمبـــادئ التوجيهيـــة العالجيـــة وكتيبـــات الوصـــفات  •
المعــارف فــي البلــدان موضــع  وتبــادلعمــل تدريبيــة ودعــم تقنــي  تحلقــاعلى الصــعيد الــوطني، وتــوفير 

التركيز، من أجل بناء القدرات علــى مراقبــة تــداول العقــاقير واإلبــالغ عــن ســالمتها، فضــًال عــن تعزيــز 
تبــادل المــنح فــي األجهــزة التنظيميــة لبنــاء القــدرات علــى رصــد ســالمة العقــاقير واألجهــزة (بمــا فــي ذلــك 

 VigiBaseقاريرهــا إلــى برنــامج الرصــد الــدولي لألدويــة، وقاعــدة البيانــات العالميــة ت تقــدمالبلــدان التــي 
  الخاصة بتقارير السالمة لحاالت فردية، والمبادرة العالمية لسالمة اللقاحات)؛

  بين البلدان؛ تبادل المعارفتيسير  •
ب يدرتولعالية ودة الجاذات ية رلمختبوالتجهيـــزات اية رلمختبالتحتية ن متطلبـــات البنيـــة اتضميكفالـــة  •

، نيةوطلريـــــة المختبطـــــط ُترَصـــــد لهـــــا ميزانيـــــة كافيـــــة لتـــــوفير الخـــــدمات اخرات فـــــي لمختبن بـــــالعامليا
وحـــاالت ية ســـارلا رغي راضألموا دلکبا باهلتوايا رلمالل والسل امثراضـــًا شـــديدة الوقـــع ميشـــمل أ بما

  ت.بارولميکالعدوى المقاِومة لمضادات ا
  

  تحديد خطة البحث والتطوير وتنسيق البحوث بما يتماشى مع أولويات الصحة العمومية :٤-٣-١الُمخَرج 
  

ال يــــوفر نظــــام البحــــث والتطــــوير الحــــالي الــــذي يحّركــــه الســــوق جميــــع المنتجــــات األكثــــر ضــــرورًة للــــنظم الصــــحية. 
ت مبتكـــرة تبسِّـــط وباإلضــافة إلـــى ذلــك، فـــإن التقـــّدم المحــرز فـــي تركيبــات اللقاحـــات ضـــاعف الحاجــة إلـــى تكنولوجيــا

  عملية تسليم اللقاحات.
  

وتقــوم األمانــة بــدور محفِّــز فــي مجــال البحــث والتطــوير بالمنــاطق المهَملــة حيــث توجــد حاجــة صــحية عموميــة ملّحــة 
غيـــر ُمَلّبـــاة إلـــى اســـتحداث منتجـــات جديـــدة، بمـــا يتماشـــى مـــع االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة 

والملكيــة الفكريــة كمــا هــو مــذكور أعــاله، حيــث يوصــى بترتيــب أولويــات االحتياجــات فــي مجــال العموميــة واالبتكــار 
  البحث والتطوير وتعزيز هذا المجال.

  
 المليــارات الثالثــةوستقوم األمانة بإعداد تقييم لالحتياجات من المنتجات الطبية والصحية يتواءم مــع غايــات اســتفادة 

أخرى من السكان، وتحديد مواصــفات المنتجــات المســتهدفة مــن ِقَبــل منظمــة الصــحة العالميــة فيمــا يخــص المنتجــات 
ذات األولوية، وتنسيق جهود مختلف الجهات الفاعلة بحيث تقــوم بتطــوير المنتجــات المطلوبــة فــي الوقــت المناســب، 

ختبار المسبق للصــالحية والتوصــيات الصــادرة وٕاصالح تقييمها للمنتجات عن طريق الربط على نحو أفضل بين اال
  عن الوحدات التقنية بشأن السياسات.

  
مــن أجــل تــوفير المــوارد الالزمــة  عالميــاً  فــي مجــال البحــث والتطــوير الجهــات المانحــةوستشــارك األمانــة أيضــًا مــع 

المنتجـــات فـــي إلقامـــة شـــراكات بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص بغـــرض االســـتثمار والتنســـيق بشـــأن خطـــوط تـــداول 
  المجاالت ذات األولوية، مما ييّسر بالتالي تطوير منتجات صحية ميسورة التكلفة ومناسبة.

  
  ة هذا الُمخَرج؟مأمانة المنظّ كيف ستنفِّذ 

  
الخاصــة س لتحديــد األولويــات ستواصــل األمانــة تطــوير المرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة المكــرّ 

والمساهمة في اتخاذ إجراءات منسقة بشأن البحــث والتطــوير فــي  ،المنتجات تداولخطوط  وتتبعُّ تطوير المنتجات، ب
  ة.مجال الصح

  
نتــاج هنــا هــو  المبــيَّنالعمــل ويشــار إلــى أن . ةمختلفــ عبــر مجــاالتإجراء البحــوث بــ المتعلــقعمــل األمانــة ويتقــاطع 

  .٣- ١- ٤و ١- ٢- ٢ الُمخرجين في إطارتآزر مع العمل المتعلق بالبحوث 



  EB144/5     ٤٤١/٥ت  م

44 

النتــائج  بــادلت يســيربات األمــراض الناشــئة مــن خــالل تشــجيع وتمســبِّ  لمكافحــة بحــثالوتيــرة األمانــة تســريع وســتعزز 
  .باستخدام اآلليات المناسبةتوالياتها بات األمراض وم، وكذلك تبادل مسبِّ نفتحمبشكل البحثية في الوقت المناسب و 

  
 غــراضتحقيــق أ مــن أجــلاالحتياجــات مــن المنتجــات  حــدِّد شــكلت لــة التــيوستســتمر أنشــطة البحــث والتطــوير المقابِ 

 لــةيــة المهمَ منــاطق المدار والمالريــا وأمــراض الل والســ بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري مــا يتعلــقة فيموميــالصــحة الع
بما في ذلك السرطان وصحة األمهــات واألطفــال والصــحة اإلنجابيــة والبحــث والتطــوير فــي  ،واألمراض غير السارية

  .مجال اللقاحات
  
ث وتطــوير المضــادات و الشــراكة العالميــة لبحــ إطــار لــة فــيألمــراض المهمَ أدوية استواصل األمانة العمل مع مبادرة و 

  .لعدوى البكتيريةحاالت اعالجات جديدة ل استحداثالحيوية من أجل 
  
التي تغطي كامــل مســار المشــروع  البحث والتطوير الخاصة بنمذجة تهاأدا تطويرمواصلة ستقوم األمانة بتحديث و و 

دعــم الجهــود العالميــة وتوجيــه "، مــن أجــل Portfolio to impact (P2I) بــدءًا بالمحفظــة الماليــة وصــوًال إلــى التــأثير "
  .األدوية تحقيق إتاحةالتخطيط وتقدير التكاليف لتيسير 

  
  حاث االنتقالية.ببما في ذلك األر، البحث والتطوي قدراتوستعمل األمانة أيضًا على تحسين 

  
ــد تمكــين البلــدان مــن التصــدي لمقاومــة مضــادات الميكروبــات مــن خــالل تعزيــز نظــم :٥-٣-١الُمخــَرج   الترصُّ

  المسندة بالبيِّناتوٕاذكاء الوعي والسياسات والممارسات  والوقاية من العدوى ومكافحتها والقدرات المختبرية
  

ســتكون لــه عواقــب مهمــة فيمــا يتعلــق بــاالعتالل والوفيــات  متناميــاً  عالميــاً  تمثــل مقاومــة مضــادات الميكروبــات تحــدياً 
وقــد وضــعت المنظمــة خطــة العمــل العالميــة بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات لــدعم البلــدان  والنشاط االقتصادي.
بالصــحة وتهّدد مقاومة مضادات الميكروبات بلوغ غايات أهداف التنمية المستدامة المتعلقــة  .في التصدي للمخاطر

والبيئة والتنمية االقتصادية واإلنتاج واالستهالك المستدامين، كما تمثل خطرًا من شــأنه أن يــؤثر علــى تحقيــق العديــد 
  من الغايات المنشودة من برنامج العمل العام الثالث عشر.

  
  ة هذا الُمخَرج؟مأمانة المنظّ كيف ستنفِّذ 

  
مــل وطنيــة بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات، بمشــاركة قويــة ســتقوم األمانــة بــدعم البلــدان لوضــع وتنفيــذ خطــط ع

فــي المستشــفيات إلشــراف علــى المضــادات الحيويــة وتطبيــق امن القطاعات األخرى، بمــا فــي ذلــك القطــاع الخــاص؛ 
علــى المســتوى المضــادة للميكروبــات  كتيبــات الوصــفاتوبناء قــدرات العــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية؛ وتحــديث 

  ."AWARE" "اإلتاحة والمراقبة واالحتياط" منظمةلل يةتقييدالمبادئ اللتشمل الوطني 
  

وســـتقدم األمانـــة أيضـــًا إرشـــادات ودعمـــًا لتعزيـــز المكونـــات األساســـية الموصـــى بهـــا لبـــرامج مكافحـــة العـــدوى والوقايـــة 
في مرافــق الرعايــة  (WASH) منها، بما في ذلك استراتيجية توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية

ـــد مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات علـــى الصـــعيدين الـــوطني  الصـــحية. وســـوف تســـاعد علـــى بنـــاء نظـــم فاعلـــة لترصُّ
واإلقليمـــي، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل تـــوفير الـــدعم للمختبـــرات المرجعيـــة التـــي ستســـاهم ببيانـــات فـــي النظـــام العـــالمي 

ــد مقاومــة مضــادات الميكروبــات ــد مقاومــة ، وستســاه (GLASS)لترصُّ م فــي وضــع واعتمــاد بروتوكــول متكامــل لترصُّ
  .مضادات الميكروبات فيما يخص البكتيريا التي تنقلها األغذية عبر القطاعات البشرية والحيوانية والبيئية

  



  EB144/5     ٤٤١/٥ت  م

45 

 لرصــد العــالمي اإلطــار فــي محــددة مؤشــرات مقابــل القطــري المســتوى على المحرز التقدم عستقوم األمانة أيضًا بتتبُّ و 
  ت.الميكروبا مضادات مقاومة وتقييم

  
فـــي  قـــادرة علــى االســـتمرارلوضـــع سياســات وممارســـات  اً أساســـي الصـــحة العالميــة المعـــايير فــي منظمـــة ويعــّد تحديـــد

المضــادات تلــك رصــد مقاومــة مضــادات الميكروبــات/ اســتهالك المضــادات الحيويــة وتحســين اســتخدام تــوفير الــدعم ل
العالميــة  مســوحنيــة والتقمان االلتــزام بالمعــايير العالميــة مــن خــالل المســاعدة المنظمــة علــى ضــالســتعمل و الحيويــة. 

  .والتدريب والمشورة
  
  ي:ستقوم األمانة بما يلو 

ســالمة األغذيــة مــا يتعلــق منهــا بتقــديم إرشــادات بشــأن وضــع سياســات ولــوائح محــددة، بمــا فــي ذلــك   •
  لميكروبات؛ات ااألثر البيئي لمخلفات مضاد بشأناستخدام المضادات الحيوية، و على شراف اإلو 

 القائمــة المناســبة، وتحديــد الثغــرات التشــخيصوســائل اســتعراض مــدى تــوافر مضــادات الميكروبــات و  •
التطــوير  مجــرىتطــوير مــن خــالل التحليــل المنــتظم لالتي تحتاج إلــى المنتجات تقديم توصيات بشأن و 
ات مثـــل الشـــراكة العالميـــة جهـــمنظمـــة مـــع الســـتتعاون و المنتجـــات المســـتهدفة. تعمـــيم مالمـــح و  تحديـــدو 

التشـــخيص وســـائل ث وتطـــوير المضـــادات الحيويـــة لزيـــادة االســـتثمارات فـــي األدويـــة واللقاحـــات و و لبحـــ
 والتدخالت الجديدة؛

 ظهــور بشــأن بّينــاتواســتخدام  توليــدلفي مجال البحوث التشــغيلية مستدامة  اتالمساعدة على بناء قدر  •
 .فعال ئها بشكلواحتوا ةالصح ها علىتأثير و  هاانتشار و يكروبات مقاومة مضادات الم

العالمية واإلقليميــة والوطنيــة، وســتقوم  المستهدفة على المستويات الوعي العام من خالل الجهود إذكاء •
بشـــأن مقاومـــة العـــاملين فـــي مجـــال الصـــحة  ثقيـــفإطـــار الكفـــاءات األساســـية بـــين المهنيـــين لت تعمـــيمب

  .يةبرامج التدريبالودعم تنفيذ  ،معياري دراسي منهج وضعو ، ميكروباتمضادات ال
  

 حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل 
 

واألحــداث  ومقاومة مضــادات الميكروبــات تتعرض البلدان باستمرار لمخاطر األمراض المعدية والنزاع وتلوث الغذاء
تــواتر الكــوارث الطبيعيــة ووخامتهــا.  مــدى الكيميائية أو اإلشعاعية النووية، وتواجه المخاطر المتنامية المتعلقة بزيادة

وتقدم منظمة الصــحة العالميــة الــدعم إلــى البلــدان بالتعــاون مــع شــركائها مــن أجــل التأهــب للطــوارئ الصــحية والوقايــة 
   منها والكشف عنها واالستجابة لها.

 
بلـــدًا.  ١٦٨فاشـــية مـــن فاشـــيات األمـــراض التـــي قـــد تســـبب أوبئـــة فـــي  ١٢٠٠، حـــدث أكثـــر مـــن ٢٠١١ومنـــذ عـــام 

وتتســبب الطــوارئ الواســعة النطــاق فــي انتشــار المــوت والمعانــاة وتــؤثر علــى نحــو غيــر متناســب علــى المجموعــات 
ظم الصـــحية التـــي تتســـم فـــي أحيـــان كثيـــرة الســـكانية األشـــد فقـــرًا وضـــعفًا. وتـــؤثر هـــذه الطـــوارئ تـــأثيرًا كبيـــرًا علـــى الـــنُ 

والخســائر التــي تلحــق بالهشاشة، حيث إنها ُتضّر بالمرافق الصحية وتعّطل البرامج الصحية وتُثقــل كاهــل الخــدمات. 
  باألشخاص ضخمة:

  مليــــون شــــخص علــــى نحــــو مباشــــر مــــن الطــــوارئ الناجمــــة عــــن  ١٩٠ففــــي كــــل عــــام، يتضــــرر نحــــو
 وفاة.  ٧٧ ٠٠٠ إلى ذلك ويؤدي، األخطار الطبيعية والتكنولوجية

  مليون شخص سنويًا من النزاع.  ١٧٢ويتضرر أكثر من 
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  مليــــون شــــخص إلــــى المســــاعدة  ١٣٥ر بنحــــو ، احتــــاج مــــا ُيقــــدّ ٢٠١٧وفــــي كــــانون األول/ ديســــمبر
 اإلنسانية.

  
أوبئة بمــا فــي ذلــك األحــداث الناجمــة عــن  قد تسببحدث متعلق باألمراض التي  ١٠٠ويحدث سنويًا ما ُيقدر بنحو 

األمراض المعدية المستجدة أو التي تعاود الظهور. ومن شأن جائحة األنفلونزا الوخيمة أن تكلف االقتصــاد العــالمي 
التجــارة والســفر، التــي حركــة من الناتج المحلي اإلجمالي من خالل آثارهــا الواقعــة علــى اإلنتاجيــة و  ٪٥و ٪١ما بين 

  المخاطر من قبيل تغّير المناخ.  تضاهي آثار
 

ويتســـم العديـــد مـــن الطـــوارئ بالتعقيـــد وقـــد تـــؤدي إلـــى آثـــار صـــحية عموميـــة واجتماعيـــة واقتصـــادية وسياســـية كبيـــرة. 
مليار شخص فــي أمــاكن تعــاني مــن الهشاشــة والنــزاع وســرعة التــأثر، ومــن المتوقــع  ١‚٤ويعيش حاليًا ما يقدر بنحو 

. وهــذه األمــاكن هــي التــي تحــدث فيهــا الغالبيــة العظمــى مــن ٢٠٣٠مليــار بحلــول عــام  ١‚٩أن يزيــد هــذا العــدد إلــى 
الفاشــيات الحاليــة ويتضــرر فيهــا األشــخاص أكثــر مــا يتضــررون مــن الطــوارئ الصــحية. وفــي الوقــت ذاتــه، اضــطر 

ل علــى بل الحصــو إلــى النــزوح القســري وتقطعــت بهــم ُســ - مليــون  ٦٩أكثر من  - عدد قياسي من السكان في العالم 
  العديد من الخدمات األساسية.

 
الصــحة العموميــة بالقــدرات األساســية فــي مجــال التأهــب للطــوارئ وٕادارة المخــاطر حاســم  قطــاع وُيعــد ضــمان تمتــع

األهميــة. وتتوقــف قــدرة الــُنظم الوطنيــة علــى الصــمود أمــام الطــوارئ علــى الــُنظم الصــحية القويــة، ولهــذا الســبب تــدعم 
دان لــيس فقــط مــن أجــل االســتجابة الســريعة إلدارة األزمــات ومنــع االنتشــار الــدولي للفاشــيات، األمانــة وشــركاؤها البلــ

  ومن أجل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية والُنظم الصحية قبل حدوث األزمات. بل
 

واألمــراض ال تعـــرف الحـــدود، ولــذا فـــإن المنظمـــة تضــطلع بـــدور حاســـم األهميــة كوكالـــة تتـــولى التنظــيم والقيـــادة فـــي 
ت فاشــيات األمــراض المعديــة ســلط. وقــد الفّعــالدولي الــتعــاون الو  بســرعة وكفــاءةســتجابة االمجــال الصــحة لضــمان 

مازال سريع التأثر بالطوارئ الصــحية التــي قــد يترتــب أن العالم  الضوء على ،والكوارث الطبيعية والتكنولوجية والنزاع
عليها أثر عالمي. ومازالت هناك ثغرات في قدرة العديــد مــن البلــدان علــى إدارة الطــوارئ الصــحية ومخــاطر الكــوارث 

القــدرات الوطنيــة علــى نحــو مــن الشــفافية، وزيــادة  بشــأنلجميــع األخطــار. ومــن األهميــة بمكــان التبليــغ  ةشــامل إدارة
  ل المعلومات وتيسير الحوار المنتظم والمنفتح من أجل بناء الثقة وتعزيز المساءلة المتبادلة بين البلدان. تباد
 

 وفقــاً اســتجابتها  تعــديلوتحــافظ األمانــة علــى مرونــة الــدعم الــذي تقدمــه وتتبــع سياســة "عــدم النــدم" التــي تســمح لهــا ب
لتفشــي أحــد خــاطر االنتشــار الــدولي. ولــذا فــإن االســتجابة لمو العضــو علــى االســتجابة  ةقــدرة الدولــلوخامــة األزمــة و ل

في بلد يتسم بالهشاشــة ويتضــرر مــن النــزاع ويعــاني فيــه النظــام الصــحي  ،التي تمثل تهديدًا شديداً  ةرضمْ المُ  العوامل
 قـــد تســـببمـــن الضـــعف، ســـتكون مختلفـــة تمامـــًا عـــن االســـتجابة إلمكانيـــة االنتشـــار العـــالمي ألحـــد الفيروســـات التـــي 

  ئحة. جا
 

وفي األعوام األخيرة، اضطلعت األمانة بدور أكبر من الناحيــة التشــغيلية، والســيما فــي دعــم البلــدان التــي تعــاني مــن 
ـــدان عـــن تقـــديم إلـــى النـــزاع الممتـــد وغيـــاب القـــدرة الوطنيـــة  يـــؤديضـــعف النظـــام الصـــحي. و  عجـــز العديـــد مـــن البل

هــذه البيئــات الســريعة التــأثر تحــدث معظــم وفيــات األطفــال  الخدمات الصحية والتغذوية واالجتماعية األساســية. وفــي
نســي والعنــف الج أعلــى معــدالت وفيــات األمومــة وحــاالت الحمــل غيــر المرغــوب فيهــاتســجَّل دون ســن الخامســة، و 

  األمراض المعدية.  اتوفاشي والعنف القائم على نوع الجنس وسوء التغذية واالضطرابات النفسية ونقص المناعة
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استمرار الطوارئ الصحية فــي التــأثير علــى المجتمعــات المحليــة والبلــدان حــول العــالم، يظــل دور األمانــة حاســم ومع 
األهميـــــة فـــــي التنســـــيق بـــــين الشـــــركاء وتنظـــــيمهم، وتقـــــديم اإلرشـــــادات التقنيـــــة ودعـــــم التأهـــــب واالســـــتجابة، وتبـــــادل 

  التشغيلية واللوجيستية.  المهام تنفيذالمعلومات، و 
 

  : تأهب البلدان للطوارئ الصحية١-٢الحصيلة 
  

وترد الميزانية المقترحة حســب المكاتــب الرئيســية فــي  ٤في اإلطار  ١- ٢وترد الغايات المندرجة في إطار الحصيلة 
  أدناه. ١٣  الجدول

 
 
 

  
  

  حسب المكاتب الرئيسية (بماليين الدوالرات األمريكية) ١-٢للحصيلة  الميزانية المقترحة: ١٣الجدول 
 

األمريكتان أفريقيا الحصيلة
جنوب 
شرق 
 آسيا

شرق  أوروبا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 المجموع الرئيسي

تأهب البلدان   ١- ٢
 للطوارئ الصحية

٢٢٠‚٨ ٥٨‚١ ٢٣‚٨ ٤٣‚٠ ١٩‚٣ ١٥‚٩ ٥‚٨ ٥٤‚٨ 

 ٢٢٠‚٨ ٥٨‚١ ٢٣‚٨ ٤٣‚٠ ١٩‚٣ ١٥‚٩ ٥‚٨ ٥٤‚٨ ١-٢ مجموع الحصيلة
 

 تقييم القدرات والتبليغ عنها فيما يتعلق بالتأهب للطوارئ الناجمة عن جميع األخطار ١-١-٢الُمخرج 
  

مجموعـــــة مـــــن )، وهـــــي ٢٠٠٥يســـــتند عمـــــل المنظمـــــة الخـــــاص بالتأهـــــب للطـــــوارئ إلـــــى اللـــــوائح الصـــــحية الدوليـــــة (
اإلجــراءات الراميــة إلــى التأهــب للمخــاطر المحدقــة بالصــحة العموميــة واالســتجابة لهــا. وُيعــد تنفيــذ اللــوائح مســؤولية 
وطنية من أجل الوفاء بااللتزامات العالمية المتعلقة بضمان األمن الصــحي. وقــد تــم التوصــل إلــى توافــق عــالمي فــي 

التصــال الوطنيــة، وآليــات اإلخطــار عــن الطــوارئ الصــحية وٕاجــراءات اآلراء حــول إنشــاء شــبكة عالميــة مــن مراكــز ا
  الشفافية وتبادل المعلومات، والرصد والتبليغ.تحقيق التحقق من المخاطر الصحية العمومية، و 

 
وقــد ُأحــرز تقــدم كبيــر خــالل األعــوام القليلــة الماضــية فــي شــكل الرصــد والتبليــغ ومــدى تواترهمــا باســتخدام طيــف مــن 

التقيــيم الخــارجي الطــوعي ٕاجــراء لكمية والنوعية، يشمل رفع التقارير السنوية إلى جمعيــة الصــحة العالميــة، و التدابير ا
وعمليــات المحاكــاة. وُيعــد وضــع أســاليب موّحــدة لقيــاس قــدرة نظــام الصــحة العموميــة  المشــترك واالســتعراض الالحــق

ى تحســين الثقــة فــي التقييمــات الوطنيــة للقــدرات علــ ذلــك وقــد ســاعد .لبلد ما على إدارة األمن الصحي حاسم األهميــة
األساســــية واالطمئنــــان إليهــــا، مــــع تعزيــــز المســــاءلة المتبادلــــة بشــــأن تحســــين أمــــن الصــــحة العموميــــة العالميــــة فــــي 

  ذاته.   الوقت
 

ويشــكل إطــار الرصــد والتقيــيم أداة جوهريــة لتقيــيم حالــة القــدرات الوطنيــة الخاصــة بالتأهــب، ورصــد مجــاالت العمــل، 
وضـــع االســـتراتيجيات، وتوثيـــق أفضـــل الممارســـات. وهـــو بمثابـــة إرشـــادات تشـــغيلية لخطـــط العمـــل الوطنيـــة وبنـــاء و 

واألمــر المهــم هــو أنــه ينظــر فــي العالقــة بــين صــحة اإلنســان والحيــوان مــن خــالل نهــج الصـــحة  ،القــدرات الُقطريــة
  الواحدة. 

 ١- ٢المندرجة في إطار الحصيلة  الغايات: ٤اإلطار 
  الدوليةالزيادة في قدرات البلدان الخاصة باللوائح الصحية 
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 ؟الُمخرج هذا المنظمة أمانة ستُنفذ كيف
  

 بما يلي:ستقوم األمانة 
  العمــل عــن كثــب مــع البلــدان والشــركاء علــى رصــد القــدرات الخاصــة بالتأهــب للطــوارئ الناجمــة عــن

ـــيم القـــدرات الخاصـــة بالتأهـــب للمخـــاطر  جميـــع األخطـــار، والتبليـــغ بشـــأنها. وسيشـــمل هـــذا العمـــل تقي
ألخطــار البيئيــة وا ألمن الصــحي، مثــل األمــراض المعديــة واألغذيــة والميــاه الملوثــةالتقليديــة المحدقــة بــا
لتحـــديات الجديـــدة التـــي يواجههـــا األمـــن الصـــحي، مثـــل مقاومـــة ل . كمـــا سيتصـــدىوالكـــوارث الطبيعيـــة

الناجمــة عـــن ألمـــراض المعروفــة مــن اعــات الحاشـــدة واألنمــاط المتغّيــرة مضــادات الميكروبــات، والتجم
 تغّير المناخ، والسالمة البيولوجية واألمن البيولوجي؛

 ى البلــدان ات واألدوات الخاصــة بالقواعــد والمعــايير؛ وتقــديم التــدريب والــدعم إلــمواصــلة وضــع اإلرشــاد
وعمليـــات  الخـــارجي الطــوعي المشــترك واالســـتعراض الالحــق عمليــات التقيــيمو  إلجــراء التبليــغ الســـنوي

المحاكـــاة بشـــأن القـــدرات الخاصـــة بالتأهـــب للطـــوارئ بالتنســـيق مـــع مراكـــز االتصـــال الوطنيـــة؛ وٕاعـــداد 
 ؛المنتظمة ونشرها بشأن تنفيذ المتطلبات الخاصة بالقدرات الُقطرية األساسيةالتقارير 

 تحســين قــدراتها الخاصــة بالوقايــة والكشــف واالســتجابة بفحــص  ســعيها إلــى مواصــلة دعــم البلــدان فــي
الثغرات التي تتخلل الــُنظم القائمــة بالفعــل وتحديــد الحلــول الفعليــة لتعزيزهــا. وستضــمن هــذه العمليــة أن 

ج عمليــــات تقيــــيم القــــدرات الوطنيــــة تخضــــع باســــتمرار للتحليــــل باالســــتناد إلــــى الحصــــائل الفعليــــة نتــــائ
 لألحداث والطوارئ التي تشهدها الصحة العمومية في سياق المخاطر المتغّيرة التي تواجهها البلدان. 

  
  تعزيز القدرات الخاصة بالتأهب للطوارئ في جميع البلدان ٢-١-٢الُمخرج 

 
 ارث الناجمــة عــن األخطــار الطبيعيــة وتغّيــر المنــاخوالكــو  مخــاطر األمــراض المعديــة، والنــزاع البلــدان تواجــهمازالــت 
وتلوث الغــذاء. وتتســم المخــاطر  ث الكيميائية واإلشعاعية النوويةواألحدا ع الحضري غير المخطط له والهجرةوالتوسّ 

ومية واجتماعية واقتصــادية وسياســية كبيــرة تقــع علــى بالدينامية وقد تنشأ بسرعة وتتطور وتؤدي إلى آثار صحية عم
األوســـع  الـــُنظم الصـــحية وتضـــر بالمجموعـــات الســـكانية، وقـــد تـــؤثر أيضـــًا علـــى البلـــدان المجـــاورة والمجتمـــع الـــدولي

. وُيعــد بنــاء القــدرات األساســية للصــحة العموميــة والحفــاظ عليهــا فــي مجــال التأهــب للطــوارئ وٕادارة المخــاطر، نطاقــاً 
  ألهمية.حاسم ا

 
)، بإرســاء القــدرات الوطنيــة الالزمــة ٢٠٠٥وقــد قطعــت الــدول األعضــاء التزامــًا فــي إطــار اللــوائح الصــحية الدوليــة (

لترصد أحداث الصحة العمومية الحادة التي قد تهدد صحة السكان في العالم، وتعزيز هذه القدرات والحفــاظ عليهــا، 
كمَّــل اللــوائح بــُأطر أخــرى ســفر والتجــارة العالميــة إلــى أدنــى قــدر. وتُ مع الحد في الوقت ذاتــه مــن التــدخل فــي حركــة ال

  .٢٠٣٠- ٢٠١٥لفترة في اإلدارة المخاطر، مثل إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث 
 

ويــؤدي تــدعيم القــدرات الخاصــة بــالطوارئ إلــى تعزيــز قــدرة الــُنظم الصــحية علــى التعامــل مــع األثــر األولــي للطــوارئ 
هــا الحقــًا. كمــا يتــيح الفــرص لتعزيــز الــُنظم الصــحية علــى المــدى الطويــل وتحقيــق الغايــات الخاصــة وعلى التعــافي من

بأهـــداف التنميـــة المســـتدامة، بمـــا فـــي ذلـــك ســـبل تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة. ويتـــداخل العديـــد مـــن القـــدرات 
مثـــــل الوقايـــــة مـــــن العـــــدوى  - الخاصـــــة بالوقايـــــة مـــــن فاشـــــيات الُمْمرضـــــات المقاومـــــة لألدويـــــة المتعـــــددة واحتوائهـــــا 

مــــع القــــدرات الخاصــــة بالوقايــــة مــــن فاشــــيات جميــــع األخطــــار  - ومكافحتهــــا، وتحســــين خــــدمات الميــــاه واإلصــــحاح 
 المعدية، مثل التنسيق على نطاق القطاعات وُنظم المختبرات والترصد. 
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  ؟الُمخرج هذا المنظمة أمانة ستُنفذ كيف
 

 ستقوم األمانة بما يلي:
  التأهــــب  لوضــــع خطــــط العمــــل الوطنيــــة المتعــــددة القطاعــــات والمحســــوبة التكلفــــة بشــــأنتقــــديم الــــدعم

تنفيذ هذه الخطط ورصدها، باالستناد إلى تقيــيم القــدرات الُقطريــة، بمــا فــي لو  ،مخاطرالٕادارة و  للطوارئ
 ؛ذلك تحديد التمويل والشراكات في سبيل سد الثغرات التي تتخلل القدرات األساسية الحاسمة األهمية

 ســية، مــن قبيــل المختبــرات وُنظــم الترصــد القــدرات األسا وتعزيــز تقديم الدعم التقني إلى البلــدان إلرســاء
والتعــاون  ة الســريعة وأفرقــة الطــوارئ الطبيــة والتأهــب فــي نقــاط الــدخولوأفرقــة االســتجاب الوطنية الفّعالة

 ،والتبليــــغ عــــن المخــــاطرالمستشــــفيات المأمونــــة تــــوفير دة و والتنســــيق علــــى نطــــاق القطاعــــات المتعــــد
والمســـاعدة علـــى التأكـــد مـــن وضـــع اإلجـــراءات التشـــغيلية الموحـــدة والتشـــريعات والترتيبـــات المؤسســـية 

 وتأمين الموارد المحلية الالزمة للتأهب للطوارئ وٕادارة المخاطر؛
  لجميــع األخطــار باالســتثمار فــي تعزيــز التأهــبالعمل مع البلدان وأصحاب المصلحة على تنفيــذ نهــج 

 ،األمــــن الصــــحي تحقيــــق الـــُنظم الصــــحية األوســــع نطاقــــًا علــــى جميــــع المســــتويات اإلداريــــة مــــن أجــــل
 واستخدام النهوج الموّجهة لبناء قدرة المجتمعات المحلية والُنظم الصحية الوطنية على الصمود؛ 

  تقــــديم الــــدعم لضــــمان إرســــاء القــــدرات الالزمــــة فــــي األوضــــاع الروتينيــــة وحــــاالت الطــــوارئ بمختلــــف
الحــد  فــي ســبيللحد من المخاطر وتعزيــز القــدرات التدخالت الرامية إلى اأحجامها وسياقاتها، واعتماد 

 رة.من مخاطر األحداث المستقبلية وكسر حلقة الطوارئ المتكرّ 
  

ويعتمـــد عمـــل المنظمـــة المتعلـــق ببنـــاء القـــدرات الخاصـــة بـــالطوارئ والتأهـــب علـــى التعـــاون بـــين طيـــف مـــن البـــرامج 
وُنظــــم  ،وتطــــوير القــــوى العاملــــة الصــــحية ،التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة بــــرامج صــــة، بمــــا فــــي ذلــــكتخصّ الصــــحية الم

وتنســــيق  ،والرعايــــة الطبيــــة للطــــوارئ والرعايــــة الخاصــــة بالصــــدمات ،والمستشــــفيات المأمونــــة ،المعلومــــات الصــــحية
بــأمراض محــددة (مثــل األمــراض  والبــرامج الخاصــة ،والتبليغ عــن المخــاطر ،وُنظم إدارة اإلمدادات ،عمليات الطوارئ

التــــي يمكــــن الوقايــــة منهــــا باللقاحــــات، بمــــا فــــي ذلــــك شــــلل األطفــــال والحمــــى الصــــفراء والتهــــاب الســــحايا واألنفلــــونزا 
وصــحة  ،ومقاومــة مضــادات الميكروبــات ،والوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا ،واألمــراض المنقولــة باألغذيــة والكــوليرا)

والصحة البيئية (فيمــا يتعلــق باألحــداث  ،والتغذية ،والصحة النفسية ،نسية واإلنجابيةوالصحة الج ،األمهات واألطفال
ــــة واإلشــــعاعية النوويــــة وتغّيــــر المنــــاخ والميــــاه ومكافحــــة النواقــــل واإلصــــحاح والنظافــــة الصــــحية) وســــائر  ،الكيميائي

  األمراض السارية وغير السارية. 
 

 وٕادارتها التي ُحددتاستعداد البلدان من الناحية التشغيلية لتقدير المخاطر وأوجه الضعف  ٣-١-٢الُمخرج 
  

ُيعــــد التأهــــب التشــــغيلي ضــــروريًا إذا كانــــت البلــــدان والمجتمعــــات المحليــــة والمؤسســــات لتســــتجيب بســــرعة وبفّعاليــــة 
يــد المخــاطر ذات االحتمــاالت األرجــح والتأهــب للطــوارئ الصــحية ذات األولويــة الوطنيــة. ويعتمــد التأهــب علــى تحد

عــن لالســتجابة. ويفتقــر العديــد مــن البلــدان حاليــًا إلــى المســتوى األدنــى مــن القــدرات الالزمــة لســرعة الكشــف  الموّجــه
  . ، واالستجابة لهاأوجه الضعف المعروفة واألحداث المحتملة

 
  ؟الُمخرج هذا المنظمة أمانة ستُنفذ كيف

 
التطــور المســتمر للمخــاطر التــي تواجههــا البلــدان، ســتعمل األمانــة وشــركاؤها عــن كثــب مــع الحكومــات مــن نظرًا إلى 

انـــب الضـــعف والمخـــاطر ورســـم أجـــل تحديـــد المخـــاطر المحتملـــة والمتوقعـــة باســـتخدام أدوات موّحـــدة مثـــل تحليـــل جو 
الـــوتيرة التـــي يقـــدَّم بهـــا الـــدعم  وأدوات التقـــدير االســـتراتيجي للمخـــاطر، وســـتعمل عنـــد اللـــزوم علـــى تســـريع خرائطهـــا



  EB144/5     ٤٤١/٥ت  م

50 

عـــة. وينبغـــي أن تبـــدأ األنشـــطة الخاصـــة بالتأهـــب قبـــل بـــدء األحـــداث أو بـــدء ة أو المتوقّ لمواجهـــة األحـــداث المســـتجدّ 
الــــذروة الموســــمية للفاشــــيات بفتــــرة طويلــــة. وفــــي حــــاالت الطــــوارئ التــــي تحــــدث بــــبطء (مثــــل حــــاالت الجفــــاف) أو 

  اطق التي تزداد فيها احتماالت تفاقم حالة الطوارئ.، ينصب التركيز على المناتالفاشي
 

) مـــع الـــدول األعضـــاء إلجـــراء اســـتعراض ٢٠٠٥وســـتعمل األمانـــة علـــى نحـــو مـــا تتطلبـــه اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (
سنوي للمتطلبــات الُقطريــة المتعلقــة بالتطعيمــات والمعالجــات الوقائيــة الخاصــة بــأمراض محــددة مثــل الحمــى الصــفراء 

مــن رة المشــورة المنتظمــة بشــأن الســفر إلــى المنــاطق المتضــرّ بالمســافرين الــدوليين  وســتزّودوشــلل األطفــال،  والمالريــا
  الفاشيات أو الطوارئ الصحية األخرى. 

 
ــ رادى الحكومــات أو الوكــاالت علــى االســتجابة، وتتطلــب العمــل وكثيــرًا مــا تتجــاوز األحــداث الواســعة النطــاق قــدرة ُف

علـــى نطـــاق مـــع البلـــدان  ددة. وســـتعمل األمانـــة لمعالجـــة ذلـــكعـــددين أو القطاعـــات المتعـــعلـــى نطـــاق الشـــركاء المت
الشــبكات والشــراكات المتعــددة، مثــل الشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا، واألفرقــة الطبيــة المعنيــة 

ة، والمجموعـــة المعنيـــة بـــالطوارئ، وشـــبكة مراكـــز عمليـــات الطـــوارئ الصـــحية العموميـــة، ومجموعـــة الصـــحة العالميـــ
بالميـــاه واإلصـــحاح والنظافـــة الصـــحية، وشـــبكة الشـــراكة االســـتراتيجية، والمراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــة، والشـــبكات 
العالميــــة للمختبــــرات، وشــــبكة التأهــــب واالســــتجابة الطبيــــة لحــــاالت الطــــوارئ اإلشــــعاعية، والشــــبكة العالميــــة لقيــــاس 

لبنـــاء فرقـــة  -  نيـــة بعلـــم الســـموم الســـريري وسلســـلة اإلمـــداد الخاصـــة بـــالجوائحالجرعـــات البيولوجيـــة، والشـــبكات المع
  . عالمية للطوارئ الصحية

 
ات رســم خــرائط القــدر على و  ،اء الحد األدنى من معايير التأهبإرس علىكما ستعمل األمانة مع الشبكات والشراكات 

إجــراء الــدورات التدريبيــة  وعلــىالترصــد واإلنــذار المبكــر ووســائل التشــخيص المختبــري الالزمــة لالســتجابة، الخاصة ب
  وعمليات المحاكاة من أجل تعزيز القدرات الخاصة بالتأهب والتشغيل البيني مع الشركاء. 

 
 الموّجهــةوسترصد األمانة المخاطر الُقطريــة لتحديــد الثغــرات التــي تتخلــل القــدرات التشــغيلية والتقنيــة، وتنفّــذ األنشــطة 

لمعالجتهـــا. وستشـــمل هـــذه األنشـــطة وضـــع مرتســـمات التأهـــب الُقطريـــة مـــن أجـــل تحديـــد المخـــاطر وأوجـــه الضـــعف 
الســابقة لالســتجابة، كجــزء مــن سياســة "عــدم  التــدابيريــل والقدرات والموارد الالزمــة لالســتجابة للطــوارئ. وســيجري تفع

والتجهيز المســبق للمــوارد  ة األحداث ومراكز عمليات الطوارئ وتنفيذ خطط الطوارئُنظم إدار للمسارعة بإنشاء الندم" 
  الحاسمة األهمية، بما في ذلك اإلمدادات واألفراد. 

 
قيقة في منظومة األمم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة وستعمل األمانة وشركاؤها مع الحكومات والمنظمات الش

 واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وسائر الشركاء من المجتمع المدني على ما يلي:
  رســـم الخـــرائط وتحديـــد األولويـــات فيمـــا يتعلـــق بمخـــاطر الطـــوارئ الصـــحية وتعزيـــز الترصـــد، والقـــدرات

شــــخيص، وآليــــات اإلنــــذار لضــــمان اإلنــــذار المبكــــر بشــــأن األحــــداث الشــــديدة المختبريــــة الخاصــــة بالت
 ة/ التي تعاود الظهور؛ الخطورة المستجدّ 

  وضــــع خطــــط الطــــوارئ بشــــأن األخطــــار المحــــددة باالســــتناد إلــــى الســــيناريوهات المحتملــــة مــــن أجــــل
 التصدي للمخاطر الشديدة والبالغة الشدة والوشيكة الحدوث؛ 

 الكافية لتنفيذ خطط الطوارئ وتدابير التأهب؛  ضمان توافر الموارد 
  تنفيذ تدابير محددة لتخفيف وطأة المخاطر وزيادة التأهب لالستجابة؛ 
 وتعــديل االســتراتيجيات  ،اختبار التأهب التشــغيلي عــن طريــق عمليــات المحاكــاة وقيــاس التقــدم الُمحــرز

 وفقًا لذلك. 
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يـــل، يجـــب أن تســـتند جميـــع اإلجـــراءات المـــذكورة أعـــاله إلـــى الـــُنظم ولتحقيـــق الفّعاليـــة واالســـتدامة علـــى المـــدى الطو 
  الصحية الوطنية القائمة وأن ُتدمج فيها.

 
  الوقاية من األوبئة والجوائح ٢-٢الحصيلة 

  
وترد الميزانية المقترحة حســب المكاتــب الرئيســية فــي  ٥في اإلطار  ٢- ٢وترد الغايات المندرجة في إطار الحصيلة 

  أدناه. ١٤الجدول 
  

 ٢-٢الحصيلة  المندرجة في إطار الغايات: ٥اإلطار 

 زيادة التغطية بالتمنيع المضاد للكوليرا والحمى الصفراء والتهاب السحايا واألنفلونزا الجائحة 

  استئصال شلل األطفال: انعــدام حــاالت شــلل األطفــال التــي يســببها فيــروس شــلل األطفــال البــري أو فيــروس شــلل األطفــال
  المشتق من اللقاحاتالدائر 

  
  حسب المكاتب الرئيسية (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢-٢للحصيلة  الميزانية المقترحة: ١٤الجدول 

  
األمريكتان أفريقيا الحصيلة

جنوب 
شرق 
 آسيا

شرق  أوروبا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 المجموع الرئيسي

ــة   ٢- ٢ ــن األوبئــ ــة مــ الوقايــ
 والجوائح

٤٨٩‚٧ ٩٧‚١ ١٤‚٢ ٤٧‚٧ ١٣‚٩ ٨٠‚٠ ١٥‚٩ ٢٢١‚٠ 

 ٤٨٩‚٧ ٩٧‚١ ١٤‚٢ ٤٧‚٧ ١٣‚٩ ٨٠‚٠ ١٥‚٢٢١٩‚٠ ٢-٢ مجموع الحصيلة
 

توافر برامج عمل البحوث والنماذج التنبؤية واألدوات والمنتجات والتــدخالت االبتكاريــة الخاصــة  ١-٢-٢الُمخرج 
  باألخطار الصحية التي تمثل تهديدًا شديداً 

 
ع الحضـــري وتغّيـــر المنـــاخ. ومـــن أجـــل التصـــدي األخطـــار المعديـــة نتيجـــة لزيـــادة تنقـــل البشـــر والتوّســـتتنـــامى قائمـــة 

المســارعة بجمــع أفضــل المعــارف  القــدرة علــى، تتحــتم وائحلها إلــى أوبئــة أو جــضمان عدم تحوّ و منبعها  فيللفاشيات 
ة، والمعلومات عن التدابير المضادة المتاحــة. وفيمــا يتعلــق بالُمْمرضــات المســتجدّ  البّينات التي تتوافر بشأن المرضو 

يــؤدي تســخير أفضــل الخبــرات فــي العــالم فــي التوقيــت المالئــم إلــى تمكــين المجتمــع العــالمي مــن االســتجابة الفّعالــة 
  لألخطار المعدية وجعل العالم أكثر أمنًا. 

 
 ؟الُمخرج هذا المنظمة أمانة ستُنفذ كيف

  
ســــتعمل األمانــــة علــــى تعزيــــز البحــــث وتبــــادل المعلومــــات بشــــأن الوقايــــة مــــن األخطــــار التــــي تمثــــل تهديــــدًا شــــديدًا 
ومكافحتهــا، بطــرق مــن بينهــا إنشــاء شــبكات الخبــراء التقنيــين واألفرقــة االستشــارية فــي مختلــف المجــاالت والتنســيق 

ع التــدابير المضــادة الجديــدة أو تحــديث التــدابير بينهــا، مــن أجــل تقــديم اإلرشــادات ودفــع عجلــة توليــد المعــارف ووضــ
  القائمة باالستناد إلى أحدث التطورات التكنولوجية. 

 
وستتولى األمانة تنظيم شبكات الخبرات العالمية وقيادتها وتنسيقها دعمًا للتأهــب واالســتجابة للفاشــيات. وتشــمل هــذه 
الشــبكات التحــالف العــالمي للمختبــرات المعنــي بتشــخيص الُمْمرضــات التــي تمثــل تهديــدًا شــديدًا (التــي تتــيح التبــادل 
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ري لألمــراض المســتجدة واالســتجابة لهــا (التــي تتــولى تقــدير المخــاطر وشبكة التقيــيم الســري ،السريع للمواد البيولوجية)
(شــبكة علمــاء االجتمــاع المــدربين  SocialNETوشــبكة  ،من أجل تحسين عالج المرضى وخفــض معــدل الوفيــات)
وشبكة التبليغ عن الطوارئ (التي تســتهدف بنــاء مجموعــة  ،المعنيين بالتبليغ عن المخاطر وٕاشراك المجتمع المحلي)

تراب من موظفي االتصاالت المدربين الذين خضعوا لالختبار والجــديرين بالثقــة). وتجمــع شــبكات أو مراكــز الخبــرة أ
أو  وائحللتصـــدي للجـــالالزمـــة هـــذه أحـــدث الخبـــرات والمعـــارف المؤسســـية معـــًا مـــن أجـــل تحديـــد الحلـــول االبتكاريـــة 

" (األوبئـــة الضـــارة أوبئـــة المعلومـــاتة "وتضـــمن ســـرعة تحديـــد خصـــائص األمـــراض وعـــالج المرضـــى وٕادار  ،األوبئـــة
الناتجــة عــن االنتشــار الســريع للشــائعات والمعلومــات المغلوطــة المضــللة أثنــاء الفاشــيات) التــي تتفــاقم بســبب وســائل 

  التواصل االجتماعي. 
 

للعمــل مخطط البحــث والتطــوير األولــي ويتمثل أحد العناصر المحددة لعمل األمانة مع شبكات الخبراء العالمية فــي 
ـــى الوقايـــة مـــن األوبئـــة ، وهـــو اســـتراتيجية عالميـــة لتعزيـــز البحـــث فـــي مجـــال التـــدخالت الصـــيدالنية الخاصـــة عل

تطـــوير اختبـــارات التشـــخيص واللقاحـــات ب الخاصـــة جـــراءاتاإلبـــدعم تســـريع  ،بالُمْمرضـــات التـــي تمثـــل تهديـــدًا شـــديداً 
انتشـــار األوبئـــة الواســـعة النطـــاق (مثـــل اللقاحـــات المضـــادة واألدويـــة الفّعالـــة التـــي يمكنهـــا إنقـــاذ األرواح والوقايـــة مـــن 

لفيــروس إيبــوال والعالجــات الدوائيــة ذات الصــلة). ويحــدد مخطــط المنظمــة األولــي للبحــث والتطــوير الُمْمرضــات ذات 
ًا، يهــا أشــد إلحاحــفاالســتثمار األولوية التــي تــزداد احتمــاالت تســببها فــي األوبئــة، ويحــدد المجــاالت التــي ُتعــد ضــرورة 

  وييسر البدء السريع في إجراءات البحث والتطوير عندما تحل األوبئة. 
 

وفيمــا يتجــاوز اتخــاذ التــدابير الطبيــة المضــادة، ســتدفع األمانــة إلــى وضــع جــدول أعمــال البحــث فــي مجــال الصــحة 
ـــدًا شـــديدًا، بطـــرق مـــن بيوالمتطـــوّ  ةالمســـتجدّ العموميـــة إلدارة األخطـــار المعديـــة  ـــيم تـــدابير رة التـــي تمثـــل تهدي نهـــا تقي

المباعـــدة االجتماعيـــة وتطـــوير التـــدخالت االبتكاريـــة، مثـــل معـــدات الحمايـــة الشخصـــية المأمونـــة والســـهلة االســـتعمال 
  للعاملين الصحيين في الخطوط األمامية.

 
وســتعمل األمانــة مــع طائفــة مــن أصــحاب المصــلحة علــى تســخير التكنولوجيــات الجديــدة مثــل الــذكاء االصــطناعي 

ات التحليلية الجديدة، وطيف واسع من مصادر البيانــات، مــن أجــل تطــوير أدوات التنبــؤ باألوبئــة التــي يمكنهــا والتقني
مصــادر تشــمل مــن  - نــذار بحــدوث فاشــية محتملــة ات اإلإشــار ع الجهود المبذولة للتأهب. فعنــدما تتلقــى البلــدان تسري

يمكنهــا أن تزيــد مــن القــدرات الخاصــة بــالوعي  - وسائل التواصل االجتماعي السائدة في تجاهات الالتحليل النوعي ل
  د استجابتها في الوقت المالئم، عن طريق شراء اللقاحات أو األدوية مثُال.حشو  عنها والكشفبالمخاطر 

 
د تســبب التنفيذ الواسع النطاق الســتراتيجيات الوقايــة المثبتــة الفّعاليــة بشــأن األمــراض التــي قــ :٢-٢-٢الُمخرج 

 أوبئة 
  

بلــدًا. وتتســبب  ١٦٨فاشية من فاشيات األمراض التي قد تسبب أوبئــة فــي  ١٢٠٠، حدث أكثر من ٢٠١١منذ عام 
الطــوارئ الواســعة النطــاق فــي انتشــار المــوت والمعانــاة وتــؤثر علــى نحــو غيــر متناســب علــى المجموعــات الســكانية 

  عية واالقتصادية والسياسية.األشد فقرًا وضعفًا، وتؤدي إلى تعطل الحياة االجتما
 

ومع زيادة التــنقالت البشــرية والتوّســع الحضــري وتغّيــر المنــاخ، التــزال المخــاطر المعروفــة التــي توجــد تــدابير مضــادة 
لها، تتسبب فــي الفاشــيات التــي تــؤثر تــأثيرًا كبيــرًا علــى الصــحة العموميــة. وفضــًال عــن ذلــك، فــإن العديــد مــن البلــدان 

  ذر عليها الحصول على هذه التدابير المضادة المتاحة بالفعل. النامية مازالت يتع
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 كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟
  

ستضـــع األمانـــة اســـتراتيجيات عالميـــة بالتعـــاون مـــع الشـــركاء مـــن طيـــف واســـع مـــن المجـــاالت مـــن أجـــل تجميـــع كـــل 
والبشــرية والماليــة) للوقايــة مــن األخطــار المعديــة التــي تمثــل تهديــدًا  التقنيــةالمــوارد المتاحــة علــى الصــعيد العــالمي (

شــــديدًا ومكافحتهــــا، وستتوّســــع فــــي هــــذه االســــتراتيجيات علــــى الصــــعيد اإلقليمــــي والُقطــــري. وتشــــمل االســــتراتيجيات 
 العالمية الرئيسية ما يلي:

 حمــى الصــفراء بحلــول للقضــاء علــى مخــاطر أوبئــة ال استراتيجية القضاء على أوبئــة الحمــى الصــفراء
 ؛ ٢٠٢٦عام 

  للحــد مــن الوفيــات الناجمــة عــن الكــوليرا فــي  ٢٠٣٠وضــع نهايــة للكــوليرا: خريطــة طريــق إلــى عــام
التعــرض للمخــاطر بحلــول  ةشــديدمــن البلــدان البلــدًا  ٢٠والقضــاء علــى الكــوليرا فــي  ٪٩٠العالم بنسبة 

 ؛٢٠٣٠عام 
  ة قيــد اإلعــداد تحــدد خريطــة الطريــق العالميــة ، اســتراتيجي٢٠٣٠دحــر التهــاب الســحايا بحلــول عــام

 ؛ ٢٠٣٠لمكافحة التهاب السحايا بحلول عام 
  التــي تحــدد األولويــات العالميــة فــي ، ٢٠٣٠-٢٠١٨االســتراتيجية العالميــة بشــأن األنفلــونزا للفتــرة

مجــال تعزيــز التأهــب واالســتجابة لألنفلــونزا الجائحــة، وتحســين فّعاليــة اللقــاح المضــاد لألنفلــونزا ومــدى 
تــوافره، والتوّســع فــي السياســات والبــرامج الخاصــة بالوقايــة مــن األنفلــونزا الموســمية ومكافحتهــا، وتعزيــز 

 البحث واالبتكار. 
  

ع البلــدان والشــركاء (مثــل المركــز األوروبــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا، والتحــالف العــالمي وســتعمل األمانــة مــ
من أجل اللقاحات والتمنيــع، واليونيســيف، ووكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات المتحــدة، ومراكــز الواليــات المتحــدة 

دولي) علــى تحســين التعــاون والتنســيق فــي مجــال لمكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا، ومصــّنعي اللقاحــات، والبنــك الــ
 يلي:  من أجل ماالتأهب واالستجابة لألوبئة. وستدعم االمانة البلدان 

  تنفيذ تدابير الوقاية والمكافحــة المحليــة، وضــمان إتاحــة التــدخالت المنقــذة لــألرواح (اللقاحــات واألدويــة
 والكواشف المختبرية)؛ 

 دة بشأن التدبير العالجي لألمراض؛ والبروتوكوالت الموحّ  تقييم التدخالت وٕاعداد اإلرشادات 
  تطوير النهوج االبتكارية للوقاية من األوبئة ومكافحتها؛ 
  تطــــوير القــــدرات الُقطريــــة األساســــية الخاصــــة بالوقايــــة مــــن األمــــراض التــــي قــــد تســــبب أوبئــــة وجــــوائح

 ومكافحتها؛ 
 زا الجائحة؛تعزيز تنفيذ اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلون 
 .تنقيح الخطط الخاصة بالجوائح وتحديثها 

  
ويشــكل اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة مثــاًال ممتــازًا علــى الشــراكات االبتكاريــة والجريئــة بــين 

المـــدني، القطـــاعين العـــام والخـــاص والـــدول األعضـــاء والشـــبكة العالميـــة لترصـــد األنفلـــونزا والتصـــدي لهـــا، والمجتمـــع 
، وائحومصــّنعي اللقاحــات. ويســهم هــذا اإلطــار إســهامًا كبيــرًا فــي تأهــب البلــدان والتضــامن العــالمي عنــد حــدوث الجــ

  بضمان إتاحة التدخالت المنقذة لألرواح في البلدان المحدودة الموارد.
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دمًا ضــي ُقــمــن أجــل المُ وســوف تقــدم الــدعم  ،واألمانــة شــريكة أيضــًا فــي مبــادرة مكافحــة الحصــبة والحصــبة األلمانيــة
  بالجهود المبذولة للتخلص من الحصبة والحصبة األلمانية في إطار خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات.

 
كــي تعمــل هــذه االســتراتيجيات علــى  - والســيما حيثمــا كانــت المــوارد شــحيحة  - وُيعد تعزيز الُنظم الصــحية ضــروريًا 

ات والتحالفـــات لضـــمان اإلدارة المنصـــفة للمـــوارد علـــى الصـــعيدين العـــالمي المـــدى الطويـــل. وســـتُبرم األمانـــة الشـــراك
ســتؤمن  فريــق التنســيق الــدولي المعنــي بتــوفير اللقاحــاتواإلقليمــي. ومثــال علــى ذلــك، أن مواصــلة الشــراكة مــع 

يـــد مـــن المخزونـــات االحتياطيـــة مـــن اللقاحـــات المضـــادة للكـــوليرا والحمـــى الصـــفراء والتهـــاب الســـحايا التـــي يمكـــن للعد
  البلدان أن تحصل عليها عند اللزوم. 

 
 تهديدًا شديدًا وعودتها إلى الظهور تمثلالُمْمرضات التي  نشأةتخفيف حدة مخاطر  :٣-٢-٢الُمخرج 

  
يهدد التعرض للُمْمرضات الشديدة العدوى والمــواد البيولوجيــة الخطيــرة الصــحة العموميــة واألمــن الصــحي فــي العــالم. 

وأيــن  الحقــاً مــا سيســتجد معرفــة من الُممرضات المستجدة ذات مصدر حيواني. وال يمكــن  ٪٧٥ُيعد وفي يومنا هذا، 
. فــاألمراض الجديــدة حتــى وٕان ظلــت محصــورة محليــًا، قــد يكــون لهــا أثــر غيــر متناســب سيســتجد، علــى وجــه اليقــين

الســـتجابة بســـرعة للفاشـــيات األشـــد ضـــعفًا التـــي قـــد تفتقـــر إلـــى القـــدرة علـــى ا همـــن بلـــدان العـــالم وأقاليمـــ علـــى بعـــضٍ 
  المدّمرة.

 
والعاملون في الرعاية الصحية يعملون في الخطــوط األماميــة، ويضــطلعون بــدور أساســي فــي الكشــف عــن الفاشــيات 

ة. والحد من الوفيــات عــن طريــق التــدبير العالجــي الســريري. كمــا أنهــم معرضــون للمــوت نتيجــة للُمْمرضــات المســتجدّ 
ويشكل الحفاظ على سالمة العاملين في الرعاية الصحية والمرضــى بالوقايــة مــن انتشــار المــرض فــي أمــاكن الرعايــة 

 الصحية جزءًا مهمًا آخر من عمل المنظمة. 
  

  كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟
 

مخـــاطر عـــودة ظهـــور مـــن لتخفيـــف لســـتعمل األمانـــة مـــع شـــبكات الشـــركاء مـــن طيـــف واســـع مـــن المجـــاالت التقنيـــة 
الُمْمرضــــات المســــتجّدة والمجهولــــة مثــــل الحميــــات النزفيــــة الفيروســــية  نشــــأةالُمْمرضــــات التــــي تمثــــل تهديــــدًا شــــديدًا و 

والُمْمرضات المسببة لألمراض التنفسية واألمراض المحمولة بالنواقل والمخــاطر المحدقــة بــاألمن البيولــوجي ومقاومــة 
  مضادات الميكروبات. 

 
الــدعم إلــى البلــدان لبنــاء القــدرات الخاصــة بالتشــخيص مــن أجــل الوقايــة مــن هــذه المخــاطر والكشــف  األمانــةوســتقدم 

عنها واالستجابة لهــا. وستواصــل العمــل مــع الشــركاء علــى تطــوير القــدرات الخاصــة بــالتبليغ عــن المخــاطر، وتحقيــق 
مشــاركة المجتمــع المحلــي، حتــى لخاصــة بانشــطة األفهــم أفضــل لمعتقــدات المجتمعــات المحليــة وســلوكياتها، وتنفيــذ 

نفســـهم وأســـرهم مـــن اإلصـــابة األشـــخاص ألالمخـــاطر وكيفيـــة حمايـــة  إدراكرة يتســـنى للمجتمعـــات المحليـــة المتضـــرّ 
  .بالعدوى عند وقوع الفاشيات

 
ة مــــع كبــــار الخبــــراء فــــي العــــالم علــــى التوليــــد والنقــــل الســــريع لمعــــارف الخبــــراء والمبــــادئ التوجيهيــــ وســــتعمل األمانــــة

واالستراتيجيات، وتسريع البحث بشأن الُمْمرضات المستجّدة، بغية تحسين القدرة علــى الوقايــة مــن المــرض واكتشــافه 
 الرئيسية التالية: الخمس  فئات األمراضوتشخيصه وعالجه والتوّسع في التدخالت على نطاق 

  ومــرض فيــروس مــاربورغ وحمــى الســا  اإليبــوالالحميات النزفية الفيروسية، بما في ذلك مــرض فيــروس
 الكونغو النزفية؛  - وحمى الوادي المتصدع وحمى القرم
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  الُمْمرضات المسببة لألمراض التنفسية، بما في ذلك فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشــرق األوســط
 التنفسية ومتالزمة الضائقة التنفسية الحادة وسائر فيروسات كورونا؛ 

 واقــــل، بمــــا فــــي ذلــــك مــــرض فيــــروس زيكــــا والشــــيكونغونيا وســــائر الفيروســــات األمــــراض المحمولــــة بالن
 المنقولة بالمفصليات؛ 

 المخاطر التي تهدد األمن البيولوجي، بما في ذلك الجدري والطاعون وفيروس جدري القردة؛ 
 .(مقاومة مضادات الميكروبات) ظهور الُمْمرضات المقاومة لألدوية 

  
ميــة حاســمة التخــاذ معلومــات والتعــاون بــين الشــركاء كافــة، األمــر الــذي سيكتســي أهوســوف ُتعــّزز األمانــة تبــادل ال

شــبكة المختبــرات لحــد مــن هــذه المخــاطر إلــى أدنــى قــدر. وستضــطلع الشــبكات مــن قبيــل فــي ســبيل ا إجــراءات فّعالــة
المي لترصــد ة والخطــرة، والشــبكة العالميــة لمختبــرات شــلل األطفــال، والنظــام العــالمعنيــة بالمْمرضــات المســتجدّ 

مقاومة مضادات الميكروبات، والشبكة العالمية للوقاية من العدوى ومكافحتها، ولوائح األمــم المتحــدة النموذجيــة 
بدور مهم في تــدعيم التعــاون وتحديــد المعــايير وتعزيــز التحديــد الســريع لخصــائص الُمْمرضــات  لنقل المواد المعدية،

 الخطرة.
  

واإلشــراف علــى  الستشــارية التابعــة للمنظمــة والمعنيــة ببحــوث فيــروس الجــدرياللجنــة اوستواصــل األمانــة تشــغيل 
مخزونــات س الجــدري اللــذين ُيحــتفظ فيهمــا بعمليات التفتيش على األمن البيولوجي فــي المســتودعين العــالميين لفيــرو 

  فيروس الجدري الحية األخيرة منذ استئصال المرض. 
 

م التشــغيلي مــن أجــل تنفيــذ اســتراتيجيات الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا وســتقدم األمانــة اإلرشــادات والتــدريب والــدع
موجــودة. كمــا ستســعى األمانــة  المالئمــةلضــمان أن العناصــر األساســية الالزمــة كافيــة وأن مرافــق الميــاه واإلصــحاح 

  دات الحيوية. إلى الحد من سريان الُمْمرضات التي تمثل تهديدًا شديدًا، بما في ذلك الُمْمرضات المقاومة للمضا
 

تنفيذ خطــط استئصــال شــلل األطفــال واالنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال بالتعــاون مــع المبــادرة  :٤-٢-٢الُمخرج 
 العالمية الستئصال شلل األطفال 

  
تستمر الجهود الرامية إلى استئصال جميع ســالالت فيــروس شــلل األطفــال البــري الباقيــة. وقــد ُبلّــغ عــن آخــر حــاالت 

، فقــد تــم اإلشــهاد الرســمي علــى ١٩٩٩فــي عــام  ٢شلل األطفال الناجم عــن فيــروس شــلل األطفــال البــري مــن الــنمط 
. ولــم ُيكتشــف فيــروس شــلل األطفــال ٢٠١٥ فــي أيلــول/ ســبتمبر ٢استئصال فيروس شلل األطفال البــري مــن الــنمط 

، عنــدما ُبّلــغ عــن آخــر حــاالت شــلل ٢٠١٢فــي أي مكــان مــن العــالم منــذ تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٣البري من الــنمط 
ت جميــع حــاالت شــلل األطفــال حــدثاألطفــال الناجمــة عــن هــذه الســاللة فــي واليــة يــوبي بنيجيريــا. ومنــذ ذلــك الحــين، 

، الــذي يســتمر ١شــلل األطفــال البــري نتيجــة لفيــروس شــلل األطفــال البــري مــن الــنمط  الشــللي الناجمــة عــن فيــروس
  سريانه في ثالثة بلدان يتوطنها المرض، وهي: أفغانستان ونيجيريا وباكستان.

 
ــالو ــة الستئصــال شــلل األطف ــادرة العالمي هــي شــراكة بــين القطــاعين العــام والخــاص تخضــع لقيــادة الحكومــات  المب

رئيســيين، وهــم مؤسســة بيــل وميلينــدا غيــتس، ومنظمــة الروتــاري الدوليــة، واليونيســيف، ومراكــز  وتضــم خمســة شــركاء
مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا، ومنظمــة الصــحة العالميــة. وتســتهدف هــذه الشــراكة مــا يلــي: تحقيــق وقــف ســريان 

ن فيروســات شــلل األطفــال فيروس شلل األطفال البري على صعيد العالم، والكشف السريع عن الفاشــيات الناجمــة عــ
وتعزيــز خـــدمات التمنيــع وزيـــادة مناعــة المجموعـــات الســكانية ضـــد فيروســات شـــلل  ،المشــتقة مـــن اللقاحــات ودحرهـــا
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األطفــال، والتوّســع فــي اســتعمال لقــاح شــلل األطفــال المعطــل بــدًال مــن اللقــاح الفمــوي فــي بــرامج التمنيــع الروتينــي، 
  طفال، وتعزيز حماية العالم من شلل األطفال على المدى الطويل.واإلشهاد العالمي على استئصال شلل األ

 
وتتــولى المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال أيضــًا اإلشــراف علــى الخطــط الخاصــة باالنتقــال وبمرحلــة مــا بعــد 

ع فــي اإلشــهاد مــن أجــل اســتمرار االســتثمارات التــي ُوّجهــت بالفعــل إلــى استئصــال شــلل األطفــال وأصــولها، والتوّســ
القــدرات الخاصــة بــالتمنيع وترصــد المــرض والتأهــب للطــوارئ فــي البلــدان ذات األولويــة لضــمان الحفــاظ علــى خلــو 

في تحقيق أهداف الصحة المستقبلية ورسم السياســات بتقــديم اإلرشــادات  المبادرة العالم من شلل األطفال. كما تسهم
ونقــل األصــول التــي تمّولهــا المبــادرة العالميــة الستئصــال إلــى البلــدان بشــأن أفضــل الممارســات والعبــر المستخلصــة 

  شلل األطفال.
 

 كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟
  

نقل األصول والوظائف المتعلقة بشلل األطفال من مــوارد المبــادرة في ستقدم األمانة الدعم إلى البلدان ذات األولوية 
النتقــــال الوطنيــــة، كمــــا ســــتحدد مبــــررات االســــتثمار للوفــــاء العالميــــة الستئصــــال شــــلل األطفــــال عــــن طريــــق خطــــط ا

باالحتياجــات الماليــة الوطنيــة مــن أجــل دمــج القــدرات المتعلقــة بــالقوى العاملــة فــي الخــدمات األخــرى، ونقــل المعــارف 
على نطاق مجاالت الموضوعات المتأثرة. وستدعم األمانة انتقال الوظــائف الخاصــة بــاحتواء شــلل األطفــال لضــمان 

دامة الــدعم المقــدم الســتبقاء فيروســات شــلل األطفــال علــى نحــو مــأمون وآمــن فــي المختبــرات وفــي مرافــق إنتــاج اســت
  اللقاح من أجل إجراء البحوث وٕانتاج وسائل التشخيص واللقاحات. 

 
تئصــال وستتولى شراكة المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال تنقيح استراتيجية المبادرة لتحقيــق اإلشــهاد علــى اس

جــوالت  ة. وسيستمر إجراء التدخالت المكثفــة فــي باكســتان وأفغانســتان، بمــا فــي ذلــك عــد٢٠٢٣المرض بحلول عام 
حمالت تطعيم جميع األطفال البــالغين خمــس ســنوات مــن العمــر أو أقــل. وســُيبذل المزيــد مــن الجهــود للوصــول إلــى ل

ن علــى التطعــيم مــن المجتمــع والتوّســع فــي دور القــائمي التطعــيم، عــن طريــق التخطــيط الجزئــياألطفــال الــذين فــاتهم 
علــى ســبيل المثــال. وســتعمل األمانــة بالتعــاون مــع بــرامج التمنيــع  ،واســتهداف المجموعــات الســكانية المتنقلــة المحلــي

علـــى تعزيـــز مناعـــة الســـكان عـــن طريـــق التمنيـــع الروتينـــي للوقايـــة مـــن وقـــوع فاشـــيات فيـــروس شـــلل األطفـــال الـــدائر 
  ن اللقاحات في الُنظم الصحية الضعيفة. المشتق م

 
وســُيحتفظ فــي البلــدان غيــر الموطونــة بشــلل األطفــال بالقــدرة علــى الترصــد علــى المســتوى الــالزم لإلشــهاد. وبمــرور 
الوقت، ستبحث هذه البلدان الخاليــة مــن شــلل األطفــال علــى مــوارد أخــرى لــدعم اســتمرار هــذا النشــاط األساســي حتــى 

وفيمـــا بعـــده. ومـــن أجـــل التعجيـــل باستئصـــال المـــرض والحفـــاظ علـــى خلـــو العـــالم مـــن شـــلل  الحصـــول علـــى اإلشـــهاد
  األطفال، سيستمر البحث من أجل تطوير لقاح أشد فّعالية. 

 
  لرصـــــــــد وتقيـــــــــيم خطـــــــــة العمـــــــــل االســـــــــتراتيجية بشـــــــــأن االنتقـــــــــال فـــــــــي مجـــــــــال شـــــــــلل  اً وستضـــــــــع األمانـــــــــة إطـــــــــار 

 .٢٠٢٣- ٢٠١٨األطفال 
  

إلــى الســلطات  أن االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــالوفقــًا لخطــة العمــل االســتراتيجية بشــ اإلرشــادات األمانــة وســتقدم
لقــدرة الوطنيــة تعزيــزًا لم الــدعم تقدســو  ،دعمــًا لتنفيــذ الخطــط الوطنيــة بشــأن االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال ،الوطنية

العمـــل العالميـــة للمنظمـــة فيروســـات شـــلل األطفـــال بمـــا يتماشـــى مـــع خطـــة باالحتفـــاظ المـــأمون واآلمـــن  علـــى ضـــمان
علــى اإلشــهاد  قــد حصــلتضمان أن المرافــق التــي تحــتفظ بفيروســات شــلل األطفــال و الحتواء فيروس شلل األطفال، 

الكامـــل، علـــى النحـــو الموضـــح فـــي برنـــامج اإلشـــهاد علـــى اســـتيفاء متطلبـــات االحتـــواء وفقـــًا لخطـــة العمـــل العالميـــة 
  لالحتواء.
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 الطوارئ الصحية واالستجابة لها سرعة الكشف عن :٣-٢الحصيلة 
  

وترد الميزانية المقترحة حســب المكاتــب الرئيســية فــي  ٦في اإلطار  ٣- ٢وترد الغايات المندرجة في إطار الحصيلة 
  أدناه. ١٥الجدول 

  
 ٣-٢الحصيلة  المندرجة في إطار الغايات: ٦اإلطار 

  األساســية مــن بــين األشــخاص الســريعي التــأثر الــذين زيــادة عــدد األشــخاص الــذين يحصــلون علــى الخــدمات الصــحية
 على األقل ٪٨٠يعيشون في بيئات هشة إلى 

  ٥شخص التي ُتعزى إلى الكوارث بنسبة  ١٠٠ ٠٠٠خفض عدد الوفيات لكل٪  
  

  حسب المكاتب الرئيسية (بماليين الدوالرات األمريكية) ،٣-٢للحصيلة  الميزانية المقترحة: ١٥الجدول 
  

األمريكتان أفريقيا الحصيلة
جنوب 
شرق 
 آسيا

شرق  أوروبا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 المجموع الرئيسي

سرعة الكشف عن   ٣- ٢
الطوارئ الصحية 

 واالستجابة لها

٢٣٨‚٢ ٧٣‚٠ ٢٠‚٨ ٣٣‚٢ ١٢‚٤ ١٢‚٦ ٢٨‚٩ ٥٧‚٢ 

 ٢٣٨‚٢ ٧٣‚٠ ٢٠‚٨ ٣٣‚٢ ١٢‚٤ ١٢‚٦ ٢٨‚٩ ٥٧‚٢ ٣-٢ مجموع الحصيلة
 

 الكشف السريع عن الطوارئ الصحية المحتملة وتقدير المخاطر والتبليغ عنها :١-٣-٢الُمخرج 
  

ُيعد الكشف السريع عن المخاطر الصحية المحتملة والتحقق منها ضــروريين مــن أجــل إنقــاذ األرواح. وتــدير األمانــة 
للترصــــد القــــائم علــــى األحــــداث للكشــــف عــــن جميــــع أحــــداث الصــــحة العموميــــة والطــــوارئ الصــــحية  اً عالميــــ اً نظامــــ

المحتملــة. ومــا أن يــتم التحقــق مــن الحــدث، تتــولى األمانــة تقــدير مســتوى المخــاطر ودق نــاقوس الخطــر للمســاعدة 
  نزاع وسائر األخطار.من عواقب الفاشيات والكوارث وال على حماية المجموعات السكانية

 
بــــين التنســــيق يتطلــــب ذلــــك تعزيــــز ترصــــد الصــــحة العموميــــة وتحســــين التنســــيق علــــى نطــــاق القطاعــــات، والســــيما و 

قطاعــات الصــحة واإلصــحاح والنظافــة الصــحية وقطــاع الصــحة وقطــاع البيئــة فــي كــل بلــد مــن البلــدان، كمــا يتطلــب 
  الصحة العمومية. زيادة التعاون الدولي لضمان اإلنذار المبكر باألحداث الحادة التي تؤثر على

 
وقد تصدر اإلشارات الدالة على أحداث الصحة العموميــة المحتملــة عــن العديــد مــن مصــادر البيانــات، بمــا فــي ذلــك 
وســــائل اإلعــــالم اإلخباريــــة ووســــائل التواصــــل االجتمــــاعي والمرافــــق الصــــحية والمــــدارس والصــــيدليات والمختبــــرات 

المخفــــري والترصــــد القــــائم علــــى األحــــداث وبيانــــات الوكــــاالت المعنيــــة والترصــــد فــــي المجتمعــــات المحليــــة والترصــــد 
بالمخــاطر اإلشــعاعية ومراكــز الســموم. وقــد تصــدر اإلشــارات أيضــًا عــن البــرامج األخــرى الخاصــة بــأمراض محــددة 

ركــز ومنظمــات األمــم المتحــدة والشــركاء الرئيســيين (مثــل مراكــز األمــم المتحــدة لمكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا والم
األوروبـــي للوقايــــة مــــن األمــــراض ومكافحتهــــا ووكالــــة الصــــحة العامــــة اإلنكليزيــــة والشــــبكة العالميــــة لإلنــــذار بحــــدوث 
الفاشـــيات ومواجهتهـــا)، كمـــا قـــد تصـــدر عـــن الشـــبكات المعنيـــة بالمخـــاطر اإلشـــعاعية النوويـــة والكيميائيـــة والســـالمة 

  الغذائية والكوارث واألمن والشبكات السريرية.
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جميــع اإلشــارات الــواردة أحــداثًا حقيقيــة ذات أهميــة بالنســبة إلــى الصــحة العموميــة. وتتــولى المنظمــة فــرز  وال تصــف
األحداث الُمكتشفة حديثًا لتقدير المخاطر التي قد يطرحهــا الحــدث علــى الصــحة العموميــة. وٕاذا مــا اكُتشــفت اإلشــارة 

لفــرز المبــدئي علــى التحقــق مــن اإلشــارة (اإلشــارات) بســرعة، قــد تكــون المعلومــات المبدئيــة محــدودة. وترّكــز عمليــة ا
الـــواردة ومـــا إذا كـــان الحـــدث الـــذي تصـــفه يشـــّكل خطـــرًا محـــتمًال علـــى الصـــحة العموميـــة يســـتدعي التحـــري بشـــأنه. 

إلى أنه يمثــل خطــرًا علــى الصــحة العموميــة. وبعــض األحــداث قــد ال تــؤثر علــى  إشارة تلقائيةيشير تأكيد الحدث  وال
تتعلــق بــاألمراض المزمنــة أو بمســائل ال تطــرح مخــاطر حــادة  قــد تــؤثر عليهــا تــأثيرًا ضــئيًال أوقــد أو صــحة اإلنســان 

 على الصحة العمومية. 
  

  كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟
 

ســتعمل األمانــة مــع البلــدان علــى تتبــع األحــداث والطــوارئ الخاصــة بالصــحة العموميــة والتــي قــد تنتشــر عبــر الحــدود 
، والتبليـــغ بشـــأنها. وســـتعمل األمانـــة علـــى دعـــم إنشـــاء ُنظـــم الترصـــد علـــى صـــعيد العـــالموتهـــدد الصـــحة واالقتصـــاد 

تهيئــة علــى و  ،لــة لترصــد األمــراض واالســتجابة لهــاالوطنيــة باســتخدام مبــادئ توجيهيــة مــن قبيــل االســتراتيجية المتكام
نظام إقليمي وعالمي للمعلومات يتسم بالمزيد من التكامل. وسينصب التركيز بصفة خاصة علــى األمــراض الجديــدة 

رت القــدرة علــى االنتقــال الحيوانيــة المصــدر، التــي قــد تكــون شــديدة الخطــورة إذا مــا طــوّ  األمراض ة، والسيماوالمستجدّ 
تقل أو تنعــدم منــاعتهم ضــد عوامــل العــدوى الجديــدة. وســتقدم األمانــة الــدعم إلــى البلــدان لبنــاء القــدرة  ممنشر بين الب

علــى الصــعيدين الــوطني ودون الــوطني علــى جمــع الُمْمرضــات الجديــدة التــي قــد تهــدد الصــحة وتحديــدها باســتخدام 
  .عيناتهامة تحليل بعض أحدث التكنولوجيات والبحوث؛ وستتولى المراكز المتعاونة مع المنظ

 
ولتحديــد مســتوى المخــاطر التــي يطرحهــا حــدث مــا مــن أحــداث الصــحة العموميــة، ســتجري األمانــة تحريــات وبائيــة 

لمعلومــات عــن مســتوى لمنهجــي لجمــع اتتضمن ال ،ميدانية وعمليات قائمة على المجتمعات المحلية لتقدير المخاطر
. وسيوفر ذلك أساسًا للعمل علــى إدارة العواقــب الســلبية للمخــاطر األخطار ومدى التعرض والسياق الخاص بالحدث

  الحادة المحدقة بالصحة العمومية وعلى الحد منها. 
 

وستواصــل األمانــة العمـــل مــع طيـــف واســع مــن الخبـــرات (فــي مجـــال الوبائيــات والســموم وصـــحة الحيــوان والســـالمة 
سبيل المثال) لضمان النظر فــي جوانــب المخــاطر كافــة. الغذائية والمياه واإلصحاح والحماية من اإلشعاعات، على 

 بحيث تتطلــب اتخــاذ المنظمــة إلجــراءتتفاقم  إلى أنوستواصل األمانة رصد األحداث التي ال تتطلب استجابة فورية 
  أو ينتفي التهديد الذي تطرحه.

 
المخــاطر عــن طريــق طيــف وســتعمل المنظمــة علــى بــث المعلومــات علــى نطــاق واقــع بشــأن اإلشــارات ونتــائج تقــدير 

العامـــة والمؤلفـــات العلميـــة االتصـــاالت مـــن المنصـــات والمنتجـــات المعلوماتيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك االتصـــاالت الداخليـــة و 
ووســـائل التواصـــل االجتمـــاعي. وســـيوفر هـــذا التحليـــل الرســـمي معلومـــات حاســـمة األهميـــة لصـــّناع القـــرار الـــوطني 

ســتعمل المنظمـــة وشــركاؤها مــع البلــدان علــى ربــط عمليتــي جمـــع والشــركاء فــي مجــال الصــحة والمجتمــع الــدولي. و 
زة لعمليـــات ُمعـــزَّ عـــن طريـــق مراكـــز  ،معلومـــات الصـــحة العموميـــة وتقـــدير المخـــاطر بصـــنع القـــرار المالئـــم التوقيـــت

  الطوارئ الصحية.
  

 ذات الصلة االستجابة السريعة للطوارئ الصحية الحادة باستخدام القدرات الوطنية والدولية :٢-٣-٢الُمخرج 
  

ُتعد االستجابة السريعة للطوارئ الصحية حاسمة األهمية إلدارة األزمات داخل البلــدان والوقايــة مــن االنتشــار الــدولي 
بمــا فــي ذلــك فاشــيات األمــراض المعديــة والنــزاع والكــوارث الطبيعيــة واألحــداث  - للفاشيات. وتؤثر الطوارئ الصــحية 
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فــي مئــات الماليــين مــن النــاس حــول العــالم ســنويًا، وتتزايــد أعــداد  - لــوث الغــذاء الكيميائيــة أو اإلشــعاعية النوويــة وت
هذه األحداث. وتلزم استجابة تشغيلية سريعة على الصــعيد الُقطــري إلــى جانــب الــدعم المقــدم مــن األمانــة وشــركائها، 

تصـــادية داخـــل البلـــدان مـــن أجـــل إنقـــاذ األرواح والحـــد مـــن العواقـــب الصـــحية العموميـــة واالجتماعيـــة والسياســـية واالق
 والوقاية من انتشار المرض عبر الحدود. 

  
  كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟

 
إطــار ســتتولى األمانــة رصــد مخــاطر جميــع أحــداث الصــحة العموميــة الحــادة وتقــديرها علــى نحــو متواصــل وســيوجه 

التخطـــيط  علــى نحـــو يشــملالـــذي وضــعته المنظمـــة تقــدير الطـــوارئ الصــحية الحــادة وٕادارتهـــا،  االســتجابة للطــوارئ
لتوفير ما يكفي من الموظفين والتمويل. وستعمل المنظمة وشركاؤها مع الحكومات علــى إجــراء تحليــل ســريع للحالــة 

اقـــب ومخـــاطر، ســـاعة لتحديـــد طبيعـــة الطارئـــة وحجمهـــا، ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن عو  ٧٢إلـــى  ٢٤فـــي غضـــون مـــن 
والثغــرات التــي تتخلــل القــدرات المتاحــة لالســتجابة والتنســيق، وضــرورة حشــد اســتجابة تشــغيلية. وفيمــا يتعلــق بــبعض 
األخطـــار الطبيعيـــة (مثــــل األعاصـــير وحـــاالت الجفــــاف) واألخطـــار االجتماعيـــة (مثــــل االضـــطرابات المدنيـــة)، قــــد 

بق للمــــوظفين واإلمــــدادات والمعــــدات. وأثنــــاء العمليــــات، يصــــدر إنــــذار مبكــــر، وقــــد تعمــــد األمانــــة إلــــى النشــــر المســــ
  االستجابة على النحو المالئم. لضمان تكييفستواصل األمانة عملية الرصد التي ستكتسي أهمية حاسمة 

 
وستواصل األمانة قيادة التنسيق الدولي بين طيف واسع من الشركاء الوطنيين واإلقليميــين والعــالميين فــي االســتجابة 

، وفقًا لواليتها بوصفها الوكالة المنوطة بقيادة اللجنة الدائمة المشــتركة بــين الوكــاالت والمؤتمنــة علــى اللــوائح للطوارئ
). وتضم شبكات الشراكات التشغيلية الرئيســية مجموعــة الصــحة العالميــة، والشــبكة العالميــة ٢٠٠٥الصحية الدولية (

دعــم البلــدان مــن أجــل يــة بــالطوارئ والشــركاء الــدائمين، ة المعنلإلنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا، واألفرقــة الطبيــ
  في جهودها الخاصة باالستجابة. 

 
اللــــوائح الصــــحية  فــــي إطــــارل المنظمــــة لجنــــة طــــوارئ وفــــي حالــــة أحــــداث الصــــحة العموميــــة االســــتثنائية، قــــد تشــــكّ 

غـــي اإلعـــالن عـــن طارئـــة صـــحية إســـداء المشـــورة إلـــى المـــدير العـــام لبيـــان إذا مـــا كـــان ينبُتعنـــى ب)، ٢٠٠٥( الدوليـــة
عموميــة تســبب قلقــًا دوليــًا، مــن أجــل تقــديم التوصــيات بشــأن االســتجابة واإلرشــادات بشــأن فــرض القيــود علــى حركــة 
التجارة والسفر. وفي حالة األحداث الواسعة النطاق والمعقدة، قــد تنصــح المنظمــة أيضــًا األمــين العــام لألمــم المتحــدة 

 مـــن أجـــلومـــة العمـــل اإلنســـاني فـــي إطـــار اللجنـــة الدائمـــة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت، باتخـــاذ إجـــراء علـــى نطـــاق منظ
  المساعدة على مكافحة الفاشية وٕادارة العواقب اإلنسانية الناجمة عنها.

 
إنشاء آليات التنسيق الفّعالــة؛ ووضــع خطــط  في سبيلوستقدم األمانة وشركاؤها الدعم إلى البلدان حسب االقتضاء، 

تعددة القطاعات وتمويلها؛ وضمان توافر القوى العاملة الطبية والتقنية الكافية لتنفيــذ األنشــطة الرئيســية االستجابة الم
وتتبــع مخــالطي المرضــى)، والمختبــرات  إجــراء التحريــاتمثــل األنشــطة الخاصــة بالترصــد والوبائيــات (بمــا فــي ذلــك 

دمات، والوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا، ومراســم ووسائل التشخيص السريع، والتدبير العالجي السريري، ورعاية الص
الدفن المأمونة والكريمة، والتعبئة االجتماعية، ومشاركة المجتمعات المحلية، والتمنيــع، والمكافحــة المتكاملــة للنواقــل. 

لحشــد اســتجابة  اً ة وثيقــة لإلمــدادات واللوجيســتيات، ضــروريوســيكون الــدعم التشــغيلي القــوي المقــدم عــن طريــق منّصــ
  ّعالة. ف
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وســتعمل المنظمــة مــع الشــركاء علــى إنشــاء وٕادارة مراكــز عمليــات الطــوارئ ومعســكرات القاعــدة؛ وشــبكة االتصــاالت 
ساســية والســلع والمعــدات؛ ووســائل نقــل بري؛ وسلسلة اإلمداد باألدوية األالسلكية والالسلكية؛ ووسائل النقل الجوي وال

 وســُتعّدلالعينــات؛ وعلــى اتخــاذ التــدابير الالزمــة لضــمان ســالمة المســتجيبين وأمــنهم. وســيختلف مــدى هــذه الجهــود 
  مخاطر االنتشار الدولي. لو  قدرة البلد المعني على االستجابةلو  مدى وخامة الطارئة الصحيةل وفقاً 
  

فــي تحديــد نهايــة الطارئــة الحــادة وفــي اجتيــاز مراحــل االنتقــال والتعــافي الالحقــة. وســتدعم األمانــة الــدول األعضــاء 
وستضــطلع المنظمــة بــدور رئيســي فــي عمليــات االســتعراض التعــاوني الالحــق للفاشــيات الشــامل لوكــاالت متعــددة، 

منهجــي مــن أجــل وتقدير االحتياجات في مرحلة مــا بعــد الكارثــة ومــا بعــد النــزاع. وســُتجرى هــذه العمليــات علــى نحــو 
توثيـــق العبـــر المستخلصـــة، وتعزيـــز القـــدرات المســـتقبلية فـــي مجـــال التأهـــب، وتوجيـــه إعـــادة تأهيـــل الـــُنظم الصـــحية 

  للبلدان.
 

الحفــاظ علــى الخــدمات والــُنظم الصــحية األساســية وتعزيزهــا فــي األمــاكن التــي تعــاني مــن  :٣-٣-٢الُمخــرج 
 الهشاشة والنزاع والضعف

  
مـــن ســـكان العـــالم فـــي أمـــاكن تعـــاني مـــن الهشاشـــة والنـــزاع  ٪٢٢مليـــار شـــخص، أي  ١‚٦ يعـــيش حاليـــًا أكثـــر مـــن

والضعف، حيث تطرح األزمات الممتدة إلى جانــب ضــعف القــدرة الوطنيــة علــى تقــديم الخــدمات الصــحية األساســية، 
تحــديًا كبيــرًا أمــام الصــحة العموميــة. وُيعــد النســاء واألطفــال والمراهقــون مــن بــين أســرع المجموعــات الســكانية تــأثرًا، 

هـــذه مثــل ير التقـــديرات إلــى أن عـــددًا غيــر متناســـب مــن الوفيـــات يحــدث بـــين األمهــات والمواليـــد واألطفــال فـــي وتشــ
  األماكن. 

 
ثــر الطــوارئ الممتــدة والتعطــل الممتــد للــُنظم الصــحية فــي األمــاكن التــي أوتعمــل المنظمــة مــع الشــركاء علــى تخفيــف 

مات الصحية وجودتهــا علــى نحــو مســتدام؛ وتعزيــز اتســاق تعاني من الهشاشة والنزاع والضعف، بتحسين إتاحة الخد
العمليــات المنقــذة لــألرواح وعمليــات الطــوارئ والتأهــب لألحــداث الحــادة؛ وتعزيــز الخــدمات الصــحية عمومــًا وســائر 
الخــدمات التــي تســهم مباشــرة فــي تحســين الصــحة (مثــل الميــاه واإلصــحاح والنظافــة الصــحية، والتغذيــة، والقــدرة علــى 

  بناء القدرات الالزمة لتعافي الُنظم الصحية وصمودها أمام تغّير المناخ.في و  ،مام تغّير المناخ)الصمود أ
 

وتحـــدث معظـــم األزمـــات الممتـــدة فـــي األمـــاكن التـــي تعـــاني مـــن الهشاشـــة والنـــزاع والضـــعف. وهـــذه األمـــاكن ديناميـــة 
ســاني، فــي ظــل التنســيق المجــزأ فــي مجــال الصــحة والعمــل اإلن ونأصــحاب المصــلحة المتعــدد ويعمــل بهــاومعقــدة 

واإلشــراف الضــعيف. وتتطلــب جهــود االســتجابة والتعــافي المبذولــة فــي مثــل هــذه األمــاكن اّتبــاع نهــج طويــل المــدى 
التكّيــف مــع التغّيــرات مــن أجــل  ،فــي مواجهــة األزمــات والتحــديات الجديــدة وُينّفــذ علــى مراحــل يتســم بالمرونــة الكافيــة

درات والســياق األمنـــي. وتظــل الــُنظم الصـــحية فــي األمـــاكن التــي تعـــاني مــن الهشاشـــة التــي تطــرأ علـــى اإلتاحــة والقـــ
، وعـــادة مـــا يعوقهـــا انعـــدام األمـــن ورداءة الُبنـــى التحتيـــة، وقلـــة المـــوارد البشـــرية معرضـــة للخطـــروالنـــزاع والضـــعف 

التمويــل الصــحي. وشركاء التشغيل، وتعطل سالسل اإلمداد، وتشتت ُنظم المعلومات الصحية، وعدم اإلنصاف فــي 
الجهــــات  المقــــدم مــــنالــــدعم غيــــاب التنســــيق فــــي وتتفــــاقم المشــــكلة بســــبب الميزانيــــات الحكوميــــة المحــــدودة للغايــــة، و 

مـــن جانـــب المانحـــة، وجوانـــب الضـــعف فـــي تصـــريف الشـــؤون فـــي القطـــاعين العـــام والخـــاص، والمشـــاركة المحـــدودة 
ألحداث الحادة أن تؤدي بسهولة إلى تعطيــل تقــديم الخــدمات انعدام المرونة، يمكن لإلى لمجتمعات المحلية. ونظرًا ا

  الصحية أو تجاوز القدرة الضعيفة بالفعل على تقديم الخدمات الصحية. 
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وتعاني المجموعات السكانية النازحة قسرًا، مثل الالجئين والمشردين داخليًا والمهاجرين وطــالبي اللجــوء، فضــًال عــن 
أثر. كمــا تفتقــر هـــذه المجموعــات الســـكانية إلــى إمكانيــة الحصـــول علــى الخـــدمات األقليــات المهملــة، مـــن ســرعة التـــ

. وفــي األمــاكن التــي تعــاني مــن الهشاشــة والنــزاع والضــعف علــى اإلطــالق وعادة ما تكون حصــائلها الصــحية األســوأ
حــو علــى نعــن متنــاول األشــخاص النــازحين غيــر المعتــرف بهــم،  بعيــداً يصــبح الحصــول علــى الخــدمات المحــدودة 

النســاء. وفيمــا يتعلــق بــالهجرة بوالسيما عندما يتعلق األمر بمشكالت الصحة النفسية أو بصــغار األطفــال أو متزايد، 
وهـــي  والتنميـــة،ز الجهـــود علـــى الـــروابط بـــين النظـــام الصـــحي القـــوي فـــي ســـياق الطـــوارئ اإلنســـانية، ينبغـــي أن ترّكـــ

  . سواًء بسواء الطوارئ الممتدة وفي مراحل التعافي من الطوارئ أثناءيمكن معالجتها  سياسات
 

  كيف ستُنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟
 

ســـتعمل األمانـــة مـــع الشـــركاء فـــي مجـــال العمـــل اإلنســـاني والتنميـــة وبنـــاء الســـالم علـــى االســـتفادة مـــن قـــدرات الـــُنظم 
خطــيط والتمويــل) فــي زيــادة التغطيــة بحزمــة الحــد األدنــى مــن الوطنية والموارد (مثل الُبنى التحتية وُنظــم البيانــات والت

علــى تعزيــز القــدرة  وســيركز هــذا الجهــد .الخــدمات الصــحية ذات األولويــة (الوقائيــة والعالجيــة والملطفــة والتأهيليــة)
الوطنيـــة علـــى الصـــمود مـــن أجـــل الحـــد مـــن المخـــاطر الصـــحية والوقايـــة مـــن الصـــدمات والتأهـــب واالســـتجابة لهـــا. 

األمانــة نهــج "عــدم اإلضــرار"، بالحــد مــن التشــتت واالســتناد إلــى الــُنظم الحاليــة فــي البلــدان التــي تعــاني مــن  وســتعزز
الهشاشــة والنــزاع والضــعف، مــع العمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى التقــدم صــوب تحقيــق هــدف التغطيــة الصــحية الشــاملة 

  ومعالجة المحددات االجتماعية والبيئية للصحة. 
 

ة الوطنيـــة غيـــر كافيـــة، ســـتعمل األمانـــة مـــع الشـــركاء المحليـــين والـــدوليين علـــى ضـــمان إمكانيـــة وحيثمـــا كانـــت القـــدر 
حصــــول المجموعــــات الســــكانية الســــريعة التــــأثر علــــى حزمــــة الحــــد األدنــــى مــــن الخــــدمات الصــــحية ذات األولويــــة، 

لإلمــدادات واإلشــراف علــى وستتولى عند اللزوم ســد الثغــرات التــي تتخلــل أداء الــُنظم الصــحية، مثــل اإلدارة المركزيــة 
  الموارد المالية الصحية المجّمعة لسداد أجور العاملين الصحيين أو الشراء االستراتيجي للخدمات. 

 
علــى إجــراء  ،بط بــين العمــل اإلنســاني واإلنمــائيوســتعمل األمانــة مــع الشــركاء بوصــفها شــريكًا رئيســيًا فــي مبــادرة الــر 

يــــد الحصــــائل الجماعيــــة، وتعزيــــز البرمجــــة المجّمعــــة والتمويــــل المتعــــدد عمليــــات مشــــتركة للتقيــــيم والتخطــــيط، وتحد
أهمية محوريــة بالنســبة إلــى الــنهج الــذي يــربط بــين العمــل اإلنســاني واإلنمــائي.  حيث تكتسي هذه العملياتالسنوات، 

ئر وقـــد وضـــعت المنظمـــة نهجـــًا متعـــدد القطاعـــات يعمـــد إلـــى دمـــج عمـــل الحكومـــات والجهـــات الفاعلـــة الدوليـــة وســـا
لضــــمان تنســــيق الجهــــود الراميــــة إلــــى تعزيــــز الــــُنظم الصــــحية والتأهــــب  ،الشــــركاء فــــي العمــــل اإلنســــاني واإلنمــــائي

 واالستجابة والتعافي على نحو أفضل بين الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني واإلنمائي وبناء السالم. 
  

 ع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافيةتمتُّ 
 

 : وهذه الغايةى الغاية "المليارية" الثالثة بتعزيز صحة المجموعات السكانية. وتتألف من العناصر التالية، ُتعنَ 
  َّ؛هاق من خالل معالجة ُمحدِّدات الصحة والتصدِّي للمخاطر التي ُتحِدق بتتحق 
  ،والميــاه واإلصــحاح والنظافــة، نــوع الجــنس،المســائل المتعلقــة بو واإلصــابات، تتضمن التغذيــة، والعنــف 

 وتلــوث الهــواء، والمنــاخ، وتعــاطي التبــغ، واألحمــاض الدهنيــة المتحولــة، وتعــاطي الكحــول علــى نحــوٍ 
  ؛ضار، والسمنة، والنشاط البدني
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  ٍمتعددة القطاعات ال تقتصر على النظام الصــحي وحــده، مــع االســتفادة فــي  ُتعاَلج من خالل إجراءات
وضــع السياســات،  ئف التــي تضــطلع بهــا وزارات الصــحة مــن قبيــل اإلشــراف/أكثــر األوقــات مــن الوظــا

 والتنظيم. ،والدعوة
  ــتُ مــا أكثــر ُتركِّــز الهــدف الثالــث المعنــي غيــر ز علــى اآلثــار الناجمــة عــن أهــداف التنميــة المســتدامة ركِّ

 بالصحة؛ 
  وحدهاوليس على الوفيات  ،على الصحة والعافية هاز يتركينصب. 

 
 ،)١- ٢- ٣ جنــة ســلفًا (الُمخــرَ بيَّ ) والمخاطر المُ ٢- ١- ٣و ١- ١- ٣ جاندات المذكورة أعاله (الُمخرَ حدِّ وٕالى جانب المُ 

جـــات خرَ ر المُ وفِّ ســـتة تنـــدرج تحـــت الغايـــة "الملياريـــة" الثالثـــة، تُـــ جـــاتٍ خرَ جـــات الثالثـــة األولـــى مـــن مُ خرَ ل المُ مثِّـــالتـــي تُ 
ي لتلك المخاطر بوسائل منها: المشــاركة مــع القطــاع الخــاص والتصدِّ دات حدِّ لمعالجة هذه المُ  الثالثة المتبقية قنواتٍ 

واالتفاقـــــات  ؛)١- ٣- ٣ جوالمــــدن وأمـــــاكن العمـــــل وســــائر األمـــــاكن (الُمخـــــرَ  ؛)٢- ٢- ٣ جوالمجتمــــع المـــــدني (الُمخـــــرَ 
 انرتبطــلــذان ي). كمــا تنــدرج الوقايــة مــن االنتحــار ونمــاء األطفــال والمــراهقين ال٢- ٣- ٣ جالمتعــددة األطــراف (الُمخــرَ 

مقاومــة وكــذلك )، ١- ١- ٣ جتحــت غايــة تعزيــز صــحة المجموعــات الســكانية (فــي الُمخــرَ  داتحــدِّ ارتباطــًا وثيقــًا بالمُ 
  .)١- ٢- ٣ جمضادات الميكروبات (في الُمخرَ 

 
قــاس المراضــة. ولهــذا تُ فــي معــدالت تــأثيرًا بالغــًا أيضــًا دات والمخاطر معًا في الوفيات، لكنهــا تــؤثر حدِّ وتؤثر هذه المُ 

ع غايــة تمتُّــفــي ز على تحسين الحياة، و ركِّ دات والمخاطر في مؤشر تعزيز صحة المجموعات السكانية الذي يُ حدِّ المُ 
 مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية. 

 
 الحصيلة ٣-١: معالجة مُ حدِّ دات الصحة

 
ل شــكِّ اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وبيئيــة، فــي وســعها أن تُ دات حدِّ في جميع مراحل الحياة بمُ تتأثَّر الصحة 

  .د فيها الناس ويكبرون ويعملون ويلعبون ويعيشون ويشيخون ويموتونولَ مالمح الظروف التي يُ 
  
مــن عــبء األمــراض. والســؤال الــذي يتعــين علــى المنظمــة اإلجابــة عليــه  كبيــرٍ  دات الصــحة مســؤولة عــن جــزءٍ حــدِّ مُ و 

 ١- ٣دات؟ وتتنـــاول الحصـــيلة حـــدِّ فيهـــا المنظمـــة بميـــزة نســـبية فـــي معالجـــة هـــذه المُ  عمـــا المجـــاالت التـــي تتمتـــ :هـــو
) تتمتــــع فيهــــا المنظمــــة ٢- ١- ٣ج (الُمخــــرَ منتقــــاة دات بيئيــــة حــــدِّ ) ومُ ١- ١- ٣ جدات اجتماعيــــة مختــــارة (الُمخــــرَ حــــدِّ مُ 

 .هذه الُمحدِّدات للمساهمة بشأنيؤهلها بوضع فريد 
 
المســـاواة بـــين اإلنصـــاف و بتحقيـــق  جميـــع مـــا تضـــطلع بـــه المنظمـــة مـــن أعمـــال إلـــى التـــزامٍ غم مـــن اســـتناد علـــى الـــر و 

ــد ، غاإلنســان الجنســين وحقــوق ويبــين  دات االجتماعيــة أوجــه عــدم المســاواة وتعطــي أمثلــة عليهــا.حــدِّ المُ البــًا مــا ُتجسِّ
الميزانيــة  ١٥، ويعــرض الجــدول داتحدِّ بشأن المُ  وفيما يلي الغايات التي يتعين أن يتناولها عمل المنظمة ٦اإلطار 

 .المكاتب الرئيسيةالمقترحة حسب 
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 ١- ٣الحصيلة  المندرجة في إطار الغايات: ٦اإلطار 

 ٥ خفض معدالت الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء داخل المنازل والهواء المحيط بنسبة٪ 
  ١٠ة األمراض المتأثرة بالمناخ بنسبخفض الوفيات الناجمة عن٪ 
 إتاحة خدمات مياه الشرب التي ُتدار إدارة مأمونة لمليار شخص آخر 
 مليون شخص آخر على خدمات اإلصحاح التي ُتدار إدارة مأمونة   ٨٠٠ توفير ُسُبل حصول 
 ٣٠ تقليل عدد األطفال دون سن الخامسة المصابين بالتقزُّم بنسبة٪ 
 ٥ هزال في صفوف األطفال دون سن الخامسة إلى أقل منخفض معدل انتشار ال٪ 
  ــية ـــة النفســـ ــًا ويتمتعـــــون بالعافيــ ــ ــحيًا وتعليميـ ـــليمًا صـــ ــوًا ســ ــون نمـــ ـــذين ينمـــ ـــة، الــ ــال دون ســـــن الخامســ ــبة األطفـــ ــادة نســـ زيـــ

 ٪٨٠ واالجتماعية، إلى
  ذلـــك العنـــف  ، ويشـــمل٪٢٠خفـــض عـــدد األطفـــال الـــذين تعرَّضـــوا للعنـــف فـــي الشـــهور االثنـــي عشـــر الماضـــية بمقـــدار

 البدني والنفسي على يد ُمقدِّمي الرعاية في الشهر السابق
  ســنة، وكانــت تــربطهن عالقــة بعشــير فــي أي وقــت  ٤٩و ١٥خفض نسبة النساء والفتيات الالتي تتراوح أعمــارهن بــين

لســابقة، مــن األوقــات وتعرَّضــن للعنــف البــدني أو الجنســي مــن العشــير الحــالي أو الســابق فــي الشــهور االثنــي عشــر ا
 ٪١٥ إلى ٪٢٠  من

 ١٥ خفض معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار بنسبة٪ 
  ســـنة، واتخـــذن بأنفســـهن قـــراراٍت مســـتنيرة بشـــأن العالقـــات الجنســـية  ٤٩-١٥زيـــادة نســـبة النســـاء الالتـــي تبلـــغ أعمـــارهن

 ٪٦٨ واستخدام وسائل منع الحمل ورعاية الصحة اإلنجابية، لتصل إلى
 ٪خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور على المستوى العالمي بمقدار ٢٠  
  

  )األمريكية الدوالرات بماليين( المكاتب الرئيسية حسب ١-٣للحصيلة  المقترحة الميزانية: ١٥الجدول 
  

األمريكتان أفريقيا الحصيلة
جنوب 
شرق 
 آسيا

شرق  أوروبا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 المجموع الرئيسي

معالجة محددات   ١- ٣
 الصحة

١٣٥‚٨ ٤٥‚٠ ٢٠‚٨ ٨‚٦ ١٩‚٢ ١١‚٩ ٧‚٥ ٢٢‚٨ 

 ١٣٥‚٨ ٤٥‚٠ ٢٠‚٨ ٨‚٦ ١٩‚٢ ١١‚٩ ٧‚٥ ٢٢‚٨ ١-٣ مجموع الحصيلة
  

 دات االجتماعية للصحة في جميع مراحل الحياةحدِّ معالجة المُ لتمكين البلدان : ١-١-٣ جالُمخـــــرَ 
 

ل شــكِّ دات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وبيئيــة، فــي وســعها أن تُ حدِّ تتأثر الصحة في جميع مراحل الحياة بمُ 
د فيهـــا النـــاس ويكبـــرون ويعملـــون ويلعبـــون ويعيشـــون ويشـــيخون ويموتـــون. وتتـــأثر صـــحة وَلـــمالمـــح الظـــروف التـــي يُ 

جوانــب ض و التعــرُّ مســتويات وبتوزيــع غيــر متســاٍو لنقــاط القــوة و دات متعــددة للصــحة حــدِّ جميــع الفئــات االجتماعيــة بمُ 
 . الضعف

 
ويجــــب أن يبــــدأ االســــتثمار فــــي الصــــحة قبــــل الحمــــل، وأن يســــتمر طيلــــة العمــــر. والتــــدخالت الراميــــة إلــــى معالجــــة 

دات حـــدِّ خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن المُ  منهـــاو دات االجتماعيـــة للصـــحة واســـعة النطـــاق ومتعـــددة الجوانـــب، حـــدِّ المُ 
ــة للصــحة تدعم مــن خاللهــا األمانــة الــدول األعضــاء لتحســين اإلنصــاف فــي ســالتــي طــرق التــي تحــدد ال االجتماعي
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دات بعينهــا (وظــروف مرتبطــة) تتمتــع المنظمــة فــي معالجتهــا بميــزة حــدِّ مجــال الصــحة. وســوف تركــز األمانــة علــى مُ 
 نسبية. 

 ذها ونمائه، وتربط بــين التــدخالت التــي تنفِّــ تكتسي التغذية الجيدة أهمية حاسمة لصحة الفرد .التغذية
. ولالســـتثمار فـــي التغذيـــة مـــردودات يةالســـكان المجموعـــات م الصـــحية مـــن أجـــل تحســـين صـــحةظُ الـــنُ 

ف خفِّــعاليــة فيمــا يتعلــق بــرأس المــال البشــري، كمــا أنــه أحــد عوامــل الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة. وتُ 
لهــا األمــراض المنقولــة مثِّ من وطأة المخاطر التــي تُ  ألغذيةا وٕاتاحةالغذائي إدارة سالمة الغذاء واألمن 

 باألغذية وسوء التغذية (الذي يعني اإلفراط في التغذية ونقص التغذية على حدٍّ سواء). 
 ثلـــث هـــذه الوفيـــات  –ماليـــين شـــخص مـــن جـــراء اإلصـــابات  ٥ يمـــوت كـــل عـــام .العنـــف واإلصـــابات

فــي حــين  - وفاة سببها العنف بين األشــخاص  ٤٧٠ ٠٠٠و ،عن حوادث المرورناجم مليون)  ١‚٣(
وتـــأهيًال علـــى  ض أعـــداد أكبـــر بكثيـــر لإلصـــابة أو اإلعاقـــة، األمـــر الـــذي يســـتلزم عالجـــًا مكثفـــاً تتعـــرَّ 

ض لإليذاء البدني طفل واحد مــن كــل أربعــة أطفــال، كمــا تعــاني امــرأة واحــدة مــن المدى البعيد. ويتعرَّ 
ل فهـــو الســـبب الثـــاني الرئيســـي للوفـــاة بـــين المـــراهقين كـــل ثـــالث نســـاء مـــن عنـــف العشـــير. أمـــا القتـــ

ض للعنـــف باإلصـــابة الــذكور، فـــي حـــين تواجـــه الفتيـــات خطـــرًا أعلـــى لإليـــذاء الجنســـي. ويـــرتبط التعـــرُّ 
ع مــا وٕاســاءة اســتخدام المــواد، مــ ،والســلوكيات الجنســية عاليــة الخطــورة ،والسمنة ،باالكتئاب، والتدخين

مــن  ســيئة. وعليــه، ُتســِهم الوقايــة مــن العنــف فــي تحقيــق طائفــةٍ حصــائل صــحية يترتب على ذلــك مــن 
 المكاسب الصحية. 

 واالنتحــار ســبب رئيســي للوفــاة  شــخص تقريبــًا كــل عــام. ٨٠٠ ٠٠٠ يــودي االنتحــار بحيــاة .االنتحــار
ويمكــن أن تقــف وراء ســلوكيات االنتحــار عوامــل اجتماعيــة  فــي أوســاط المــراهقين والبــالغين الشــباب.

فجـــأة دون  تحـــدثنتحـــار الحـــاالت اكثيـــر مـــن وثقافيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك التقـــارير اإلعالميـــة. و ونفســـية 
مثل مبيــدات الهــوام  - سهولة الحصول على وسائل االنتحار يمكن لتخطيط، وفي مثل هذه الظروف 

أن ُتحـــِدث الفـــرق بـــين حيـــاة إنســـان ووفاتـــه. وتعتمـــد  - األســـلحة الناريـــة أو جســـر لـــيس لـــه حـــاجز  وأ
  قطاعات.عدة قييد الحصول على هذه الوسائل على التعاون بين سياسات ت

 مــن األطفــال دون ســن الخامســة فــي البلــدان  ٪٤٣ تشــير التقــديرات إلــى أن .نماء األطفال والمراهقين
 م. وكثيــرٌ إمكانــاتهم الكاملــة بســبب الفقــر والتقــزُّ يخفقــون فــي تحقيــق المنخفضة والمتوسطة الــدخل ربمــا 

مــــــن أســــــباب ضــــــعف النمــــــاء فــــــي مرحلــــــة الطفولــــــة المبكــــــرة هــــــي ذاتهــــــا التــــــي تــــــؤدي إلــــــى وفيــــــات 
تــي تتميــز بســرعة االســتجابة، ويعتمــد نمــاء األطفــال علــى التغذيــة الجيــدة، وتقــديم الرعايــة ال األطفــال.

 م المبكر، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة.وٕاتاحة فرص التعلُّ 
  

 ؟خَرجهذا المُ كيف ستُنفِّذ أمانة المنظمة 
 

دات االجتماعيــة للصــحة فــي جميــع مراحــل الحيــاة المختلفــة وعبرهــا، وللوصــول حدِّ ستدعم األمانة البلدان لمعالجة المُ 
متعــددة القطاعــات إلــى الفئــات الســكانية المهمَّشــة والتــي تعــاني مــن نقــص الخــدمات. وســتكون  مــن خــالل إجــراءاتٍ 

نــات وأدوات وتــوفير البيِّ  ،، وبنــاء القــدراتفــي هــذا المجــال وجــدواه األولويــة لــدعم البلــدان فــي إبــراز أهميــة االســتثمار
السياسات لتنفيذ السياسات المتعددة القطاعات. وتسنح فرص كثيرة للتآزر في هذا الشأن. فعلى سبيل المثــال، يــؤثر 

يــة مثــل االنتحــار الســلوكيات عاليــة الخطــورة فــي مراحــل الحيــاة التالفــي الحــد مــن ســوء عــالج األطفــال تــأثيرًا إيجابيــًا 
لعنف المرتبطـــة بـــاأحـــد عوامـــل الخطـــر ُتمثِّـــل أن إســـاءة اســـتعمال الكحــول كمـــا وٕاســاءة اســـتعمال الكحـــول والتـــدخين. 

 واألمراض غير السارية، كما أن القيادة تحت تأثير الكحول سبب رئيسي للتصادمات المرورية.
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 دات االجتماعية للصحة. حدِّ محددة بشأن المُ وفيما يلي إجراءات 
 تحســين الرامية إلــى سوف تساعد األمانة البلدان في توسيع نطاق التغطية بالتدخالت الفعالة  .التغذية

العمــر مثــل: تحســين مــدخول الفيتامينــات والمعــادن فــي مرحلــة المراهقــة وفــي أثنــاء الحمــل، التغذيــة طيلــة 
والرضـــاعة الطبيعـــة والتغذيـــة التكميليـــة فـــي الوقـــت المناســـب، ومعالجـــة األطفـــال المصـــابين بســـوء التغذيـــة 

ار الســن. الحــاد، وتقــديم الــدعم التغــذوي للمصــابين بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والســل والمالريــا ولكبــ
وســـوف تقـــدم األمانـــة الـــدعم إلـــى البلـــدان لوضـــع سياســـات الحمايـــة االجتماعيـــة التـــي تـــنص علـــى أهـــداف 

المبــادئ التوجيهيــة بشــأن مراعــاة خاصــة بالتغذيــة (مــثًال قســائم الغــذاء، وبنــوك الطعــام، وتقــديم وجبــات مــع 
، فضــًال عــن الرعايــة قبــل الــوالدة. السمنة في مرحلــة الطفولــةرصد و  ،م الغذائية)، ولرصد نمو األطفالظُ النُ 

 وتناقش الصفحات التالية اإلطار المعني برعاية التنشئة للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة.
 تعمــل األمانــة مــع الحكومــات والشــركاء بشــأن تــدخالت كثيــرة وعاليــة المــردود فــي هــذا  .العنــف واإلصــابات

عبـــر منظومـــة  المنظمـــة بـــدور تنســـيقي عـــالمي، تضـــطلع الســـالمة علـــى الطـــرقبيمـــا يتعلـــق المجـــال. فف
ــــــرت و  المتحــــــدة،  األمــــــم عقــــــد األمــــــم المتحــــــدة للعمــــــل مــــــن أجــــــل الســــــالمة علــــــى لوضــــــع خطــــــة عمــــــل يسَّ
ــز عمــل المنظمــة علــى تقــديم الــدعم إلــى البلــدان لوضــع خطــط عمــل معنيــة ٢٠٢٠-٢٠١١  الطــرق . وُيركِّ

، ورعايــة المصــابين بالرضــوح، وجمــع البيانــات، باإلضــافة إلــى التشــريعاتبالسالمة على الطــرق، وتحســين 
تركيـــــزه علـــــى دعـــــم جهـــــود الـــــدعوة علـــــى األصـــــعدة الوطنيـــــة والدوليـــــة بوســـــائل منهـــــا عقـــــد دورات تدريبيـــــة 

بــين األشــخاص، فقـــد بــات قضــية محوريــة علــى جـــدول أعمــال التنميــة فــي العقـــد  العنــفأمــا للصــحفيين. 
علــى هــذا الجــدول، ويعــود الســبب فــي ذلــك جزئيــًا إلــى أوجــه التحسُّــن  المنصرم بعد أن كــان قضــية هامشــية
نـــات بشـــأن اســـتراتيجيات الوقايـــة منـــه. وتســـاعد وتـــوفُّر قاعـــدة مـــن البيِّ  ،فـــي قيـــاس هـــذا النـــوع مـــن العنـــف

نــات الــواردة فــي الشــراكة العالميــة مــن أجــل إنهــاء العنــف دة بالبيِّ ســنَ المنظمــة فــي النهــوض بالممارســات المُ 
عوامــل الخطــر المرتبطــة بالســالمة علــى الطــرق (مثــل وضــع مــن ل بعــض التشــريعات وتقلِّــ طفــال.ضــد األ

أثنـــاء القيـــادة، والقـــوانين المعنيـــة باســـتخدام حـــزام األمـــان تركيـــز الكحـــول فـــي الـــدم حـــدود للســـرعة، وحـــدود ل
ريــة علــى ســبيل وتقييــد الحصــول علــى األســلحة النا ،والخوذ)، وبــالعنف (القــوانين المناهضــة للعقــاب البــدني

 المثال).
 مجموعة من االستراتيجيات التي ثبت نجاحها في الحد من العنف ضد األطفال. (INSPIRE)"إنسباير" 

الوفيـــات واإلصـــابات الناجمـــة خفـــض "أنقـــذوا األرواح" مجموعـــة مـــن التـــدخالت ذات األولويـــة الراميـــة إلـــى 
 على الحوادث المرورية. 

 ألمانـــة البلـــدان فـــي الوقايـــة مـــن االنتحـــار عـــن طريـــق تقليـــل فـــرص ســـوف تـــدعم ا. الوقايـــة مـــن االنتحـــار
الحصـــــــــول علـــــــــى وســـــــــائل اإليـــــــــذاء، وتحســــــــــين التقـــــــــارير اإلعالميـــــــــة المســـــــــؤولة، وتثقيـــــــــف المــــــــــراهقين 

الحياتيــــة (فــــي إطــــار مهــــارات ضــــبط االنفعــــاالت) فــــي المــــدارس مــــن خــــالل اســــتراتيجية "ِعــــش   بالمهــــارات
الــدعم معالجــة كيــف تــؤثر المعــايير والعالقــات الجنســانية علــى وســوف يتضــمن هــذه . LIVE LIFE  الحيــاة"

 المخاطر المتفاوتة لالنتحار في صفوف الفتيان والفتيات.
 يــوفر اإلطــار المعنــي برعايــة التنشــئة خارطــة طريــق للنمــاء فــي مرحلــة الطفولــة  .نمــاء األطفــال والمــراهقين

ل الصــحة والتغذيــة واألمــن والســالمة، وتقــديم المبكرة، ويجمع بين التــدخالت المتعــددة القطاعــات التــي تشــم
م المبكــر. وســوف تقــدم األمانــة والجهــات الشــريكة الــدعم إلــى ، والــتعلُّ تــي تتميــز بســرعة االســتجابةالرعايــة ال

للسياســات والتــدخالت  البلــدان الســتخدام هــذا اإلطــار مــن أجــل تقويــة الــنظم القائمــة، وتهيئــة بيئــات تمكينيــة
اإلطـــار. وستســـاعد هـــذا وتحقيـــق المواءمـــة بـــين المبـــادئ التوجيهيـــة الســـريرية و  والممارســـات ذات الصـــلة،

مــن النمــاء الصــحي فــي  األمانة البلدان كذلك في تكييف االبتكارات الرامية إلى معالجــة العوامــل التــي تحــدُّ 
لة. مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وتوســيع نطــاق هــذه االبتكــارات وتنفيــذها، وفــي تحســين نهــوج القيــاس ذات الصــ

العناصــر  )!AA-HA( مليــة تســريع العمــل العــالمي مــن أجــل صــحة المــراهقينعوعلــى المنــوال ذاتــه، تضــم 
طــوير ســنة لت ١٩ســنوات و ١٠ البرنامجية األساسية التــي يحتــاج إليهــا األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين

 إمكاناتهم الكاملة.
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 ر المناخدات البيئية للصحة، ومنها تغيُّ حدِّ معالجة المُ لتمكين البلدان  :٢-١-٣ جلُمخـــــرَ ا
 

مـــن جميـــع الوفيـــات، حســـب التقـــديرات، إلـــى عوامـــل بيئيـــة.  ٪٢٣مـــن عـــبء األمـــراض و ٪٢٤ عالميـــًا، يمكـــن عـــزو
 والمياه واإلصحاح.  ،ر المناخج هي تلوث الهواء، وتغيُّ خرَ والمخاطر البيئية الرئيسية التي يتناولها هذا المُ 

 
دات األخـــرى للصــحة، بمـــا فــي ذلــك الهـــواء والميــاه المأمونــة واألمـــن الغــذائي، ومـــن حــدِّ المُ فــي  تغيــر المنــاخيــؤثر و 

، ُيتوقَّـــع أن ٢٠٥٠- ٢٠٣٠ ر ســـلبي للغايـــة فـــي الســـنوات القادمـــة. وفـــي الفتـــرةيأثتـــتغيـــر المنـــاخ يكـــون لع أن توَقـــالمُ 
وفــاة إضــافية كــل عــام مــن جــراء ســوء التغذيــة والمــرض واإلجهــاد  ٢٥٠ ٠٠٠ يتســبب تغيــر المنــاخ فيمــا يقــرب مــن

الحـــراري. وتقـــع علـــى عـــاتق المنظمـــة المســـؤولية عـــن قيـــادة االســـتجابة الصـــحية لتغيـــر المنـــاخ فـــي منظومـــة األمـــم 
حشــــد المــــوارد وبنــــاء القــــدرات للتصــــدي لتلــــوث الهــــواء لتكليــــف مــــن جميــــع وزراء الصــــحة باإلضــــافة إلــــى المتحــــدة، 
 لى الصحة. ومخاطره ع

 
شــخص واحــد مــن  - حســب التقــديرات  - أكبر خطر بيئي منفرد علــى الصــحة، إذ يمــوت بســببه  تلوث الهواءيمثل و 

 الهــواء تلــوثتخطــى بهــا يمــن الســكان فــي العــالم فــي أمــاكن  ٪٩٠ كل تسعة أشخاص حول العالم. ويعيش أكثر من
 لمنظمة.المبادئ التوجيهية لالحدود التي وضعتها 

 
. اليزال مليارا شخص حول العالم يستخدمون مصــدرًا ملوثــًا للحصــول علــى ميــاه الشــرب، واإلصحاح والنظافةالمياه 

دار إدارة مأمونــة (مرحــاض متصــل بمجــاري أو حفــرة مليار شخص علــى خــدمات اإلصــحاح التــي تُــ ٤‚٥ وال يحصل
شـــــخص بســـــبب اإلســـــهال، ويعـــــاني ماليـــــين  ٨٢٩ ٠٠٠ ل الفضـــــالت). ونتيجـــــة لـــــذلك، يمـــــوتتحلُّـــــصـــــهريج لأو 

األشــخاص مــن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة مثــل داء البلهارســيات. وٕاتاحــة الميــاه المأمونــة ال ُتحسِّــن الصــحة 
 ويقضون وقتًا أقل في جمع الماء.   ،إذ يدفع الناس تكاليف طبية أقل ؛حسب، بل لها أثر اقتصادي واجتماعيف
 

رى علـــى الصـــحة مثـــل األحـــداث الجويـــة القاســـية، والمـــواد الكيميائيـــة الخطـــرة الموجـــودة فـــي وتوجـــد أخطـــار بيئيـــة أخـــ
 البيئة، والمنتجات االستهالكية، واإلشعاع. 

 
ما األمــراض المنقولــة بالميــاه والنواقــل، فقــد بــات معروفــًا وبينما ترتبط المخاطر البيئية عادة بــاألمراض الســارية، الســيَّ 

سارية والنماء في مرحلة الطفولــة المبكــرة وحــاالت الصــحة النفســية تتــأثر هــي األخــرى تــأثرًا اآلن أن األمراض غير ال
 بتلوث الهواء واإلشعاع والمواد الكيميائية والمخاطر المهنية.   ياً قو 
 

 كيف ستُنفِّذ أمانة المنظمة هذا الُمخَرج؟
 

 ر المناخ تغيُّ 
  

 ستقوم أمانة المنظمة بما يلي: 
  ؛ ألخطاراذه ه بأخطار تغير المناخ على صحة اإلنسان وتبادل المعلومات بشأنإذكاء الوعي 
  قيـــادة المـــدخالت الصـــحية فـــي المفاوضـــات العالميـــة حـــول المنـــاخ، بمـــا فـــي ذلـــك التحضـــيرات لتجديـــد

)، ٢٠١٦ يوليــو (المؤتمر العالمي الثــاني بشــأن الصــحة والمنــاخ، تمــوز/ ٢٠٢٠ اتفاق باريس في عام
 عقد مؤتمر عالمي بشأن الصحة وتغير المناخ وتلوث الهواء؛والدعوة إلى 

 مــن إجــراءات تخفيــف األثــر علــى األصــعدة العالميــة رتقبــة تقيــيم اآلثــار الصــحية والفوائــد الصــحية الم
 المرتســمات خــاللواإلقليمية، وهو ما سوف ُيترَجم على المستوى الُقطري، ورصد التقــدم الــوطني (مــن 

 اإلطاريــة المتحــدة األمــم اتفاقيــة /العالميــة الصــحة تعــدها منظمــة التــي والصــحة المنــاخ حــول الُقطريــة
 ؛)المناخ تغير بشأن
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  ،تحديـــد االســـتراتيجيات الراميـــة إلـــى حمايـــة رأس المـــال البشـــري، خاصـــة فـــي أوســـاط الفئـــات الضـــعيفة
وتقليــل  ؛اإلســهالوالحد من األمراض المتأثرة بالمناخ مثل المالريا وسائر األمــراض المنقولــة بالنواقــل و 

آثــار الكــوارث المرتبطــة بــالطقس علــى الصــحة، مــن خــالل حزمــة شــاملة مــن الــدعم التقنــي مــن أجــل 
  ؛وٕادماج الصحة في سياسات التخفيف من آثار المناخ ؛التكييف والتخطيط على الصعيد الوطني

   د األمراض المعدية التي تتأثر بالمناخ وتعزيز االستجابة لها؛  تحسين ترصُّ
  ُدات البيئيـــة للصـــحة، مـــن خـــالل التخطـــيط لمأمونيـــة الميـــاه علـــى ســـبيل حـــدِّ تقـــديم العـــون فـــي إدارة الم

 المثال؛ 
 وتعزيــز  ،المساعدة في تحسين قدرة مرافــق الرعايــة الصــحية علــى الصــمود فــي وجــه آثــار تغيــر المنــاخ

 استدامتها بيئيًا؛ 
 ــ ســهال واألمــراض المنقولــة بالنواقــل التــي د أمــراض اإلتقــديم الــدعم إلــى البلــدان مــن أجــل تحســين ترصُّ

م الصــحية فــي جميــع البلــدان، خاصــة فــي الــدول الجزريــة الصــغيرة الناميــة، ظُ تتــأثر بالمنــاخ، ودعــم الــنُ 
لتعزيـــز القـــدرة علـــى تقيـــيم أوجـــه الضـــعف فـــي مجـــال الصـــحة، والمخـــاطر واآلثـــار الناجمـــة عـــن تغيـــر 

 المناخ؛ 
  ِّالدعم التقني إلعداد دراسات حــول جــدوى االســتثمارات فــي الصــحة وتقديم  ،نات والتوجيهاتتوفير البي

 والمناخ وٕاقامة مشروعات في هذا المضمار؛ 
  الســـــعي للحصـــــول علـــــى اعتمـــــاد صـــــندوق المنـــــاخ األخضـــــر، والبحـــــث عـــــن آليـــــات بديلـــــة لمســـــاعدة

 الحكومات في الحصول على الدعم. 
  

 تلوث الهواء
  

 ستقوم أمانة المنظمة بما يلي:
  ِّنات حول فاعلية التدخالت (الصحية) ونشرها؛إعداد البي 
  ُـــبمــا يُ  ،تـــدخالت تلـــوث الهـــواء جريـــت حــول مردوديـــةتجميــع التحلـــيالت التـــي أ ن البلـــدان مـــن إجـــراء مكِّ

 تحليالت مماثلة؛  
  القيام بأنشــطة مــن أجــل تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة والمــواد التقنيــة للمنظمــة حــول جــودة الهــواء، وتحــديث

 ثات؛ لوِّ نات الجديدة حول المُ يهية لتضم البيِّ المبادئ التوج
  ِّحات الهواء)؛رشِّ نات بشأن فاعلية التدخالت على مستوى األفراد (مثل أقنعة الوجه، ومُ تجميع البي 
  تقديم الــدعم لرصــد االتجاهــات المرتبطــة بتلــوث الهــواء وغايــات أهــداف التنميــة المســتدامة ذات الصــلة

 وٕاعداد تقارير بذلك؛  
 وداخلهــا)، والعــبء المرضــي نــازل ض لتلــوث الهــواء (خــارج المثــة بشــأن التعــرُّ حدَّ إحصــاءات مُ  تــوفير

 المرتبط به؛ 
 الخاصـــة بأهـــداف  ١الوفـــاء بالواليـــات المنوطـــة بالمنظمـــة باعتبارهـــا الوكالـــة المســـؤولة عـــن المؤشـــرات

 التنمية المستدامة المرتبطة بتلوث الهواء، وتقديم تقارير منتظمة بذلك؛ 

                                                            
 ).المدن( ٢-٦-١١و ،)الطاقة( ٢-١-٧و ،)الصحة( ١-٩-٣ المستدامة التنمية أهداف مؤشرات   ١
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 ــ رة واآلثــار الصــحية، فضــًال علــى دمِ ثــات الُمــلوِّ ع فــي جمــع البيانــات لتشــمل بيانــات حــول ســائر المُ التوسُّ
 ؛موسمجمع بيانات أكثر تصنيفًا حسب اإلقليم الجغرافي والنوع وال

  بناء قدرة قطاع الصحة على تحليل السياسات والتأثير فيهــا مــن أجــل تنفيــذ مبــادئ المنظمــة التوجيهيــة
 على سبيل المثال؛ ،الهواء بشأن جودة

  تعزيــز قــدرات قطــاع الصــحة وســائر القطاعــات (مثــل قطــاع الطاقــة) لتصــميم وتنفيــذ سياســات معنيــة
وســـوف يعتمـــد جـــزء  ١؛باســتخدام الطاقـــة النظيفـــة فـــي المنــازل بمـــا يتفـــق والمبـــادئ التوجيهيــة للمنظمـــة

اســتخدام الطاقــة النظيفــة فــي حلــول بشــأن الدوات و األمجموعــة كبيــر مــن هـــذا العمــل علـــى تنقــيح 
 وتجريبها؛ ) CHEST( ٢المنازل

 تطـــوير برنـــامج لتقيـــيم المخـــاطر  ،تـــوفير األدوات، وحشـــد المـــوارد، وبنـــاء القـــدرات (علـــى ســـبيل المثـــال
 بما يدعم التدخالت المختارة على المستويين الوطني والمحلي؛ ٣) +Air Qالصحية

  ــوالعمــل المُ قطــاع الصــحة ل يقيــادالــدور الاالســتفادة مــن ــبمــا يُ  ،ق علــى جميــع المســتوياتنسَّ ن مــن مكِّ
تزيــد الــوعي بتلــوث الهــواء، وآثــاره التي أطلقتها المنظمــة  س الحياة"وحملة "تنفَّ تقديم استجابة مالئمة. 

 المدن.  ىما على مستو على الصحة، والتدخالت الفعالة، السيَّ 
 

  واإلصحاح والنظافة خدمات المياه 
  

  بما يلي:ستضطلع األمانة 
 دعم تعزيز إتاحة خدمات المياه واإلصحاح والنظافة بالدعوة إلى التغطية الشاملة؛ 
  النهـــــوض بـــــُنهج تخطـــــيط مأمونيـــــة الميـــــاه فـــــي السياســـــات الوطنيـــــة ودعـــــم وزارات الصـــــحة والهيئـــــات

 التنظيميــة لوضــع المعــايير الوطنيــة وتحســين مراقبــة مأمونيــة ميــاه الشــرب واألمــراض المنقولــة بالميــاه
 وترصدها؛

  لتضع حدًا للتغوط في العراء أو لتدير المفرغــات إدارة مأمونــة عبــر تنفيــذ مبــادئ توجيهيــة دعم البلدان
 جديدة لإلصحاح؛

  رصــد مــدى تهيئــة البلــدان لبيئــات مواتيــة للسياســات بشــأن الميــاه واإلصــحاح والنظافــة واحتمــال نشــرها
دمات الميـــاه واإلصـــحاح التـــي تُـــدار إدارة للمعلومـــات عـــن األوضـــاع واالتجاهـــات المتصـــلة بإتاحـــة خـــ

 تعزيز قدرة خدمات المياه واإلصحاح على التكيف مع تغير المناخ؛و  مأمونة في البلدان
  رصـــد حـــاالت العـــدوى المرتبطـــة بخـــدمات الميـــاه واإلصـــحاح والنظافـــة والرعايـــة الصـــحية واالتجاهـــات

 المتصاعدة؛
 حســـين المعتمـــد علـــى المرافـــق وشـــن حملـــة عالميـــة دعـــم وضـــع المعـــايير القطريـــة والرصـــد الـــوطني والت

 ف)؛يبالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيس
                                                            

١    WHO guidelines for indoor air quality: household fuel combustion (accessed 23 November 2018). 
ــوفر   ٢ ـــ ـــى متـــ ـــ ـــي علــ ـــ ـــرابط اإللكترونــ ــ ــم( /http://www.who.int/airpollution/household/chest/en :الـــ ــ ــ ــــالع تــ ــ ــــي االطــ  فــــ

 ).٢٠١٨ نوفمبر /الثاني تشرين  ٢٣
  : الرابط على متوفر   ٣

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/activities/airq-software-
tool-for-health-risk-assessment-of-air-pollution   

 ).٢٠١٨ نوفمبر /الثاني تشرين ٢٥ في االطالع تم(
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  ـــــاه واإلصـــــحاح العمـــــل مـــــع الجهـــــات الشـــــريكة والقطاعـــــات األخـــــرى لتنفيـــــذ اســـــتراتيجية خـــــدمات المي
) بهـــدف تحســـين وضـــع الصـــحة بشـــكل ملحـــوظ عـــن طريـــق خـــدمات للميـــاه ٢٠٢٥- ٢٠١٨( والنظافـــة
 ح والنظافة ُتدار إدارة مأمونة؛واإلصحا

  المشــترك  البروتوكــول المتعلــق بالمــاء والصــحةمواصلة دعم االتفاقات البيئيــة المتعــددة األطــراف (مثــل
ـــابـــين  ـــاالمكتـــب اإلقليمـــي و  لجنـــة األمـــم المتحـــدة االقتصـــادية ألوروب التـــابع لمنظمـــة الصـــحة  يألوروب

  ).العالمية
  

  عن طريق العمل المتعدد القطاعات: الحد من عوامل الخطر ٢-٣الحصيلة 
  

لعوامـــل الخطـــر المعروفـــة والقابلـــة للتغييـــر. وتتطلـــب يمكـــن تعزيـــز الصـــحة والوقايـــة مـــن الوفيـــات المبكـــرة بالتصـــدي 
الحـــد مـــن انتشـــار  أمـــاالتـــدخالت األكثـــر فعاليـــة للتصـــدي لعوامـــل الخطـــر المشـــاركة خـــارج نطـــاق قطـــاع الصـــحة. 

وٕاســـاءة اســـتعمال الصـــحية وتعـــاطي التبـــغ وتعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو ضـــار المخـــاطر مثـــل الـــنظم الغذائيـــة غيـــر 
ذه المخــاطر فهمــا أمــران والتعــرض لهــوقلــة النشــاط البــدني والبدانــة وفــرط ضــغط الــدم والعنــف واإلصــابات  المخــدرات

النقـــل يقتضـــيان نهجـــًا متعـــدد القطاعـــات للتـــأثير فـــي السياســـات العامـــة فـــي قطاعـــات التجـــارة والتنميـــة االجتماعيـــة و 
والشـــؤون الماليــــة والتعلــــيم والزراعـــة والقطاعــــات األخــــرى وسياســـات ســــكانية وتــــدابير تشـــريعية وتنظيميــــة، بمــــا فيهــــا 
التـــدابير الماليـــة. ويعتبـــر اعتمـــاد نهـــج شـــامل للمجتمـــع ككـــل ينطـــوي علـــى مشـــاركة الحكومـــات مـــع القطـــاع الخـــاص 

  تغيير السلوك الفردي. والمجتمع المدني أمرًا حاسمًا للنهوض ببيئة داعمة وتعزيز
  

المتصـــل بوضـــع القواعـــد والمعـــايير ودعوتهـــا إلـــى العمـــل المتعـــدد القطاعـــات ويكتســـي دعـــم األمانـــة للبلـــدان وعملهـــا 
فعالية تنفيذ التدخالت المعروفة على الصــعيد القطــري. وســيكون توســيع نطــاق تطبيــق أفضــل لضمان أهمية حاسمة 

القيــادة الصــحية فــي المنظمــة أكثــر فعاليــة فــي تحقيــق الغايــات المتعلقــة بعوامــل  عبرالممارسات والمجموعات التقنية 
وفـــي إحـــراز التقـــدم نتيجـــة لـــذلك بشـــأن بلـــوغ الغايـــات المحـــددة فـــي إطـــار  المرتبطـــة بـــاألمراض غيـــر الســـاريةالخطـــر 

والغايــات  .البــدنيالمنظمــة عــن آثــار التبــغ والكحــول ومــدخول الملــح واألحمــاض الدهنيــة المتحولــة والبدانــة والنشــاط 
بينما يرد بيان الميزانية المقترحة حسب المكاتب الرئيســية فــي  ٧مبينة في اإلطار  ٢- ٣المنشودة في ظل الحصيلة 

  أدناه. ١٦الجدول 
  

  ٢-٣الحصيلة  المندرجة في إطار الغايات: ٧اإلطار 
 البالغـــة حـــالي لـــدى األشـــخاص فـــي الوقـــت الفـــي معـــدل انتشـــار تعـــاطي التبـــغ  ٪٢٥نســـبي قـــدره  انخفـــاض

 وأكثر سنة ١٥ أعمارهم
 تعاطي الكحول على نحو ضار حسب االقتضاء في السياق الوطنيفي معدل  ٪٧نسبي قدره  انخفاض 
  في متوسط مدخول السكان من الملح/ الصوديوم ٪٢٥انخفاض نسبي قدره 
 زيــادة النســبة المئويــة لألشــخاص الحاصــلين علــى  المنتجة بأساليب صــناعيةالمتحولة  ونالتخلص من الده)

 الحماية بموجب لوائح فعالة)
 في ســن متراوحــة ( تهموقف االرتفاع في معدالت فرط وزن األطفال (من الوالدة إلى بلوغ سن الرابعة) وسمن

 عكس اتجاههبدء سنة) و  ١٩سنوات و ٥بين 
  ســنة  ١٨ البالغــة أعمــارهملــدى األشــخاص انتشــار قلــة النشــاط البــدني فــي معــدل  ٪٧انخفــاض نســبي قــدره

 وأكثر
  لمضــــادات  مقاومــــةمختــــارة حــــاالت عــــدوى مجــــرى الــــدم الناجمــــة عــــن كائنــــات النســــبة المئويــــة ل مــــنالحــــد

  ٪١٠ بمقدار الميكروبات
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  )األمريكية الدوالرات بماليين( الرئيسية المكاتب حسب ٢-٣ للحصيلة المقترحة الميزانية :١٦ الجدول
  

األمريكتان أفريقيا الحصيلة
جنوب 
شرق 
 آسيا

شرق  أوروبا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 المجموع الرئيسي

الحد من عوامل   ٢- ٣
الخطر عن طريق 

العمل المتعدد 
 القطاعات

٢٠٣‚٦ ٥٦‚٤ ٢١‚٥ ١٠‚٩ ١٦‚٤ ١٥‚٦ ١٥‚٨ ٦٧‚٠ 

 ٢٠٣‚٦ ٥٦‚٤ ٢١‚٥ ١٠‚٩ ١٦‚٤ ١٥‚٦ ١٥‚٨ ٦٧‚٠ ٢-٣ مجموع الحصيلة
  

مــن أجــل التصــدي لعوامــل الخطــر عــن إعــداد مجموعــات تقنيــة وتنفيــذها تمكــين البلــدان مــن : ١-٢-٣ المخــرج
  طريق العمل المتعدد القطاعات

  
ســـنة. ويمكـــن  ٧٠ســـنة و ٣٠مليـــون شـــخص تتـــراوح أعمـــارهم بـــين  ١٥تســـبب األمـــراض غيـــر الســـارية ســـنويًا وفـــاة 

الوقاية من كثير من حاالت المراضة ومعظــم الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية أو تأخيرهــا عبــر 
طي الكحــول علــى نحــو ضــار والــنظم تــدخالت ترمــي إلــى الحــد مــن عوامــل الخطــر الرئيســية أي تعــاطي التبــغ وتعــا

  الغذائية غير الصحية والخمول البدني. 
  

وال يمكــن مواجهــة التحــديات المســتجدة مثــل مقاومــة مضــادات الميكروبــات إال مــن خــالل العمــل المنســق والمشــترك 
  التشريعات.بين القطاعات الخاصة باإلنسان والحيوان والنبات والبيئة وتوعية الجمهور الراسخة وتنقيح 

  
مجموعــة مــن المعــايير الغذائيــة الدوليــة التــي وضــعت نتيجــة للعمــل المتعــدد القطاعــات بمشــاركة  والدســتور الغــذائي

منظمـــة الصـــحة العالميـــة ومنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة لألمـــم المتحـــدة واالتحـــاد األوروبـــي والـــدول األعضـــاء. وتشـــمل 
 لرئيسية المجهزة أو الخام.معايير الدستور الغذائي جميع المواد الغذائية ا

  
  كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟

  
ستواصـــل األمانـــة دعـــم وزارات الصـــحة فـــي اعتمـــاد دور القيـــادة االســـتراتيجية والتنســـيق فـــي إطـــار الخطـــط الوطنيـــة 

ارات للعمل المتعدد القطاعات الرامية إلى الحد من عوامل الخطــر. ومــن األساســي تمكــين األشــخاص كــي يتخــذوا قــر 
  مستنيرة من خالل تهيئة بيئة مواتية وتعزيز اكتساب المعارف الصحية عبر التثقيف.

  
  ومن الضروري تنظيم حمالت جماعية مستهدفة بشأن ما يلي:

 أضرار التدخين وتعاطي التبغ ودخان التبغ غير المباشر؛ 
 تعاطي الكحول والمواد النفسانية التأثير على نحو ضار؛ 
 مفرط للدهون والسكريات والملح؛أضرار االستهالك ال 
 .منافع النظم الغذائية الصحية (المرتبطة بمدخول الفواكه والخضر) والنشاط البدني  

  
وٕاضافة إلى ذلك، تحد التدابير المالية مثل زيادة فعالية الضرائب المفروضــة علــى التبــغ والكحــول والمشــروبات التــي 

  مصدرًا لإليرادات ألغراض التنمية.تحلى بالسكر من تكاليف الرعاية الصحية وتولد 
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الفعالـــة مـــن حيـــث التكـــاليف  "أفضـــل الخيـــارات"وســـتعمل المنظمـــة أيضـــًا مـــع البلـــدان مـــن أجـــل تنفيـــذ مجموعـــة مـــن 
خيــارًا  ١٦والميسورة التكلفة والمسندة بالبّينات وتدخالت أخرى موصى بها. "وأفضل خيارات" المنظمة البــالغ عــددها 

المدرجــة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة.  ٤- ٣هــي وســيلة عمليــة لوضــع البلــدان فــي مســار مســتدام نحــو بلــوغ الغايــة 
نيا مــن الــدخل المتوســط إلــى إنقــاذ ات في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الــدُ وسوف يؤدي تنفيذ هذه الخيار 

  مليار دوالر أمريكي. ٣٥٠وتحقيق نمو اقتصادي قيمته  ٢٠٣٠مليون شخص بحلول عام  ٨‚٢أرواح 
  

بالبّينــات "خيارًا جيدًا" فــي مجموعــات تقنيــة قائمــة علــى المعــارف ومســندة  ٧٠وقد جمعت المنظمة أفضل الخيارات و
  تتيح نماذج للتدابير السياسية والتشريعية والتنظيمية بما فيها التدابير المالية.

  
فــي وســائل اإلعــالم ووســائط التواصــل االجتمــاعي تثقــف ويشــمل بعــض المجموعــات حمــالت علــى مســتوى الســكان 

أو امــل الخطــر الجمهــور بخصــوص المخــاطر وتــنهض بتغييــر الســلوك. ويســتهدف بعضــها اآلخــر تقلــيص تــأثير عو 
اإلعــالن والتــرويج والرعايــة؛ والتســويق الموجــه علــى حظــر فــرض التعرض لها إلى أدنى حد ويمكن أن تنطوي علــى 

  نيا للشراء.إلى األطفال؛ وتحديد أسعار دنيا؛ وتحديد سن دُ 
  

  هذه المجموعات أيضًا القوى الدافعة التشغيلية التالية:وتشمل 
  للغايات؛منهجيات لتكوين استجابة وطنية 
  توسيم غالف العبوات األمامي؛سبل لتوفير المعلومات للمستهلكين والسيما من خالل 
 سبل إلرساء حوار وطني بين الجهات صاحبة المصلحة المتعددة وآلية للتنسيق والمساءلة؛ 
 تدريب القوى العاملة؛ 
 التكنولوجيات الرقمية؛ 
 .الرصد والتقييم  

  
المجموعــات الشــائعة التــي ترمــي إلــى الحــد مــن عوامــل الخطــر وتعمــل المنظمــة مــن وترد أدناه التفاصيل عــن بعــض 

  أجل تنفيذها:
تنفيـــذ تـــدخالت ذات أولويـــة للحـــد مـــن تعـــاطي التبـــغ (علـــى النحـــو المبـــين فـــي  – MPOWERالمجموعـــة 

  اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ)؛
وتحقيـــق  مـــن تعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو ضـــارللحـــد  تنفيـــذ تـــدخالت ذات أولويـــة -  SAFERالمجموعـــة 

  غايات التنمية؛
  ؛لملحا تنفيذ تدخالت فعالة على نطاق السكان لتقليل مدخول – SHAKEالمجموعة 
المنتجــة األحمــاض الدهنيــة المتحولــة تنفيــذ تــدخالت ذات أولويــة للــتخلص مــن  -  REPLACEالمجموعــة 

  بأساليب صناعية في اإلمدادات الغذائية؛
  لتعزيز النشاط البدني. تنفيذ تدخالت ذات أولوية -  ACTIVEالمجموعة 

  
  .]LIVE LIFEو SAVE LIVESو INSPIREلالطالع على المجموعات  ١- ١- ٣انظر الجزء  [

  
مجموعــة خــدمات الرعايــة فــي  المســتجيبة لالعتبــارات الخاصــة بنــوع الجــنس تعزيــز الصــحةأنشــطة وســتدمج األمانــة 

  الخدمات الصحية األساسية.الصحية األولية ومجموعة 
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مــع الصــحة العالميــة وفيمــا يتصــل باالســتجابة المتعــددة القطاعــات لمقاومــة مضــادات الميكروبــات، ســتعمل منظمــة 
مــن خــالل وبرنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان منظمة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة 

ة البلــدان فــي وضــع خطــط عمــل وطنيــة بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات وفــي التعــاون الثالثــي الموســع لمســاعد
مجـــاالت رئيســـية أخـــرى تشـــمل الترصـــد والوقايـــة مـــن حـــاالت العـــدوى ومكافحتهـــا واســـتخدام مضـــادات الميكروبـــات 

  والتوعية وتكثيف االستثمار.
  

والمنظمــة العالميــة لصــحة مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة الصــحة العالميــة بالتعــاون منظمــة وســتوفر 
  مجموعة من خدمات الدعم للبلدان من أجل ما يلي: وبرنامج األمم المتحدة للبيئةالحيوان 

 تدعيم الترصد المتكامل لرصد اتجاهات المقاومة وحساب عبء المرض وتقاسم البّينات؛ 
 تــدابير فعالــة فــي مجــاالت اإلصــحاح والنظافــة والســالمة  الحــد مــن حــاالت العــدوى عــن طريــق اتخــاذ

 الغذائية وٕادارة النفايات والوقاية من حاالت العدوى ومكافحتها؛
  اســتخدام األدويـــة المضــادة للميكروبـــات علــى أمثـــل وجـــه لــدى اإلنســـان والحيوانــات والنباتـــات المنتجـــة

 لألغذية؛
  خــالل اتصــاالت وأنشــطة تدريبيــة مســتهدفة تحســين التوعيــة بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات مــن

 موجهة إلى المهنيين والموظفين والعاملين في القطاعات الخاصة باإلنسان والحيوان والنبات والبيئة؛
  دعم تكثيف االســتثمار فــي األدويــة ووســائل التشــخيص واللقاحــات والتــدخالت األخــرى الجديــدة ووضــع

الميكروبــــــات بضــــــمان التنميــــــة المســــــتدامة فــــــي  المبــــــررات االقتصــــــادية لمكافحــــــة مقاومــــــة مضــــــادات
  ذاته.  الوقت

  
على وضع القواعد والمعايير والتوصيات الدولية والنهوض بهــا عبــر هيئــة الدســتور الغــذائي أيضًا وستواظب األمانة 

دارة أنشــطتها إل تعزيــزوتعمل كأمانة للشبكة الدولية للسلطات المعنية بسالمة األغذية. وستساعد أيضًا البلدان علــى 
علـــى مـــدى السلســـلة المتصـــلة مـــن هـــا والتبليـــغ عن األمـــراض المنقولـــة باألغذيـــة واألمـــراض الحيوانيـــة المنشـــأمخـــاطر 
مقاومــة مضــادات عــن طريــق العمــل المتعــدد القطاعــات الرامــي إلــى احتــواء ، بمــا فــي ذلــك مائدة الطعام إلىالمزرعة 

  .ر الغذائيالميكروبات مثل الترصد المتكامل وتنفيذ معايير الدستو 
  

الخطــر المتعــددة القطاعــات مــن خــالل المشــاركة مــع القطــاعين  للمحــددات وعوامــلالتصــدي : ٢-٢-٣ المخــرج
  العام والخاص والمجتمع المدني

  
ستشــارك المنظمــة مــع القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني للمســاهمة المجديــة والفعالــة تصــديًا للمحــددات والمخــاطر، 

ويمكـــن أن يرتقـــي إشـــراك القطـــاع الخـــاص لالســـتفادة مـــن درايتـــه ومـــوارده بالمصـــالح فـــي جهـــود االســـتجابة الوطنيـــة. 
ثــة أضــعاف الوصــول إلــى ثالالعامة من خالل تعزيز الصحة علــى المســتويين الــوطني والعــالمي عبــر جميــع غايــات 

ويتعين تعزيز المشاركة مع منظمات المجتمع المدني التي تتمتع بمكانة فريدة لتمثيل الســكان المستضــعفين  .المليار
  والوصول إليهم.

  
  كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟

  
المواضــيع ستشارك المنظمة مع القطاع الخــاص ومــع المجتمــع المــدني حســب االقتضــاء فــي وضــع نهــج شــامل لكــل 

وتســتعرض األمانــة توصــيات  بهــدف إرســاء آليــات مالئمــة للتنفيــذ علــى جميــع المســتويات، وخصوصــًا فــي البلــدان.
  فرقة العمل التابعة للمنظمة والمعنية بالمجتمع المدني لتعزيز المشاركة مع المجتمع المدني.
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ز آليات محددة للمشاركة على سبيل المثال مع الجهات    التالية:وستوضع أو تعزَّ
 فــي مجــاالت إعــادة تركيــب األغذيــة وتســويقها  – دوائــر صــناعة األغذيــة والمشــروبات غيــر الكحوليــة

لألطفــال وتــوفير المعلومــات عــن المغــذيات التــي تحتــوي عليهــا (أخــذًا فــي االعتبــار المبــادئ التوجيهيــة 
غيــر مناســب لــدى علــى نحــو الدوليــة بشــأن توســيم األغذيــة) والحــد مــن اســتخدام المضــادات الحيويــة 

 الحيوانات التي ُتستمد منها األغذية؛
  للمســاهمة فــي الحــد مــن تعــاطي  – في مجالي إنتــاج الكحــول واالتجــار بــهالجهات الفاعلة االقتصادية

 الكحول على نحو ضار، بما في ذلك ممارسات التوسيم والتسويق والبيع بالتجزئة؛
 حة األدوية األساســية والمنتجــات الصــحية علــى لضمان إتا – دوائر صناعة المستحضرات الصيدالنية

 نحو منصف وبتكاليف ميسورة؛
 لحماية مصالح المرضى وأسرهم؛ – منظمات المستهلكين 
 لمكافحـــــة مجموعـــــة مـــــن  – المرافــــق الصـــــحية الخاصـــــة والممارســـــون العـــــاملون فــــي القطـــــاع الخـــــاص

 االعتالالت واألمراض؛
 نهض بتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة المتعلقـــة لتشـــجيع االســـتثمارات التـــي تـــ – قطـــاع االســـتثمار

 بالصحة واالبتكار؛
 ؛لتعزيز السلوك الصحي – قطاع االتصاالت واإلعالن ووسائط التواصل االجتماعي 
  لزيـــادة الفـــرص مثـــل تســـجيل الـــوالدات وتحديـــد  –قطـــاع تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت والتســـويق

ـــة وتعزيـــز الســـلوك  الفئـــات الضـــعيفة ورســـم خـــرائط التحركـــات الســـكانية فيمـــا يتصـــل باألوبئـــة المحتمل
 الصحي؛

  إتاحــة فــرص واضــحة وميســرة للمجتمــع المــدني لكــي يســهم فــي السياســات  –منظمات المجتمع المدني
  الصحية وتصريف الشؤون على جميع المستويات.

  
  رسى عالقات المشاركة في هذه المجاالت وفقًا إلطار المنظمة للمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.وستُ 

  
  : النهوض بالسياقات الصحية ونهج دمج الصحة في جميع السياسات ٣-٣الحصيلة 

  
إضــافة إلــى إشــراك المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، ســتتوخى األمانــة اســتخدام وســيلتين محــددتين أخــريين بغيــة 

)؛ والمشــاركة فــي المناقشــات ١- ٣- ٣والمخــاطر أي إشــراك المــدن والســياقات األخــرى (المخــرج التصــدي للمحــددات 
  ).٢- ٣- ٣بشأن االتفاقيات المتعددة األطراف (المخرج 

  
ســـهل لألمانـــة التصـــدي للمحـــددات والمخـــاطر بفضـــل هـــذين المخـــرجين اللـــذين سُيســـتخدمان أيضـــًا وســـيكون مـــن األ

كوسيلتين لتناول المسائل المطروحــة فــي إطــار الغــايتين األخــريين المتمثلتــين فــي "الوصــول إلــى مليــار شــخص" مثــل 
وفــي  ات المتعلقــة بالتــأثيرالغايــمقاومــة مضــادات الميكروبــات أو الشــيخوخة. وسيســاهم العمــل بــدوره فــي بلــوغ معظــم 

والغايــة المنشــودة فــي ظــل الحصــيلة  فــي نهايــة المطــاف.تحقيق تمتع مليار شخص آخر بمزيد مــن الصــحة والعافيــة 
  أدناه. ١٧بينما يرد بيان الميزانية المقترحة حسب المكاتب الرئيسية في الجدول  ٨مبينة في اإلطار  ٣- ٣
  

  ٣- ٣الحصيلة  الغاية المندرجة في إطار: ٨اإلطار 
  المحددة في اإلطار عن اآلثارتدعيم سائر الغايات 
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  )األمريكية الدوالرات بماليين( الرئيسية المكاتب حسب ٣-٣ للحصيلة المقترحة الميزانية :١٧ الجدول
  

األمريكتان أفريقيا الحصيلة
جنوب 
شرق 
 آسيا

شرق  أوروبا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 المجموع الرئيسي

النهوض بالسياقات   ٣- ٣
الصحية ونهج دمج 
الصحة في جميع 

 السياسات

٩٣‚٨ ٢٥‚٤ ١٠‚٢ ٦‚٥ ٧‚٥ ٣‚٧ ١٧‚١ ٢٣‚٤ 

 ٩٣‚٨ ٢٥‚٤ ١٠‚٢ ٦‚٥ ٧‚٥ ٣‚٧ ١٧‚١ ٢٣‚٤ ٣-٣ مجموع الحصيلة
  

: تمكــين البلــدان مــن اعتمــاد القــوانين واللــوائح والسياســات واستعراضــها وتنقيحهــا لتهيئــة بيئــة ١-٣-٣المخــرج 
  مواتية للمدن والقرى والمساكن والمدارس وأماكن العمل الصحية

  
العمل بيئة مواتية لتعزيز صحة المجموعــات الســكانية. وأماكن  والمستشفيات والسجون تتيح المدن واألسر والمدارس

من خالل العمل في هذه السياقات التي تسنح أيضًا الفــرص للحــد مــن  المحددات والمخاطر الصحيةويمكن تحسين 
  في الصحة.أوجه عدم المساواة 

  
  كيف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟

  
ستعمل األمانة مع المدن وسلطات البلديات من أجل وضع نهج شامل لكل المواضــيع والمســاعدة علــى تعجيــل بلــوغ 

  متصلة بما يلي:عدة غايات 
 من خالل تنظيم انبعاثات القيادة أو االنبعاثات الصناعية؛ - هواء تلوث ال 
  مـــن خـــالل التصـــميم الحضـــري وتنظـــيم الحـــدود القصـــوى  –حـــوادث المـــرور اإلصـــابات الناجمـــة عـــن

 للسرعة؛
  من خالل الحد من المياه الراكدة وعبر مكافحة النواقل؛ –األمراض السارية 
  مختلفـــة مثـــل تنظـــيم التـــدخين فـــي الحانـــات والمطـــاعم؛ عـــن طريـــق تـــدابير  –األمـــراض غيـــر الســـارية

 ؛وتخصيص الطرق للمشي وركوب الدراجات
  ــــدعم المنظمــــة عبــــر الشــــبكة العالميــــة  –الشــــيخوخة للمــــدن والمجتمعــــات المراعيــــة للمســــنين المــــدن ت

لتعزيــز تمتــع المســنين بمزيــد مــن الصــحة والعافيــة؛ وتــدعم أيضــًا رؤســاء البلــديات وقــادة والمجتمعــات 
المـــدن والمجتمعـــات وتعمـــل علـــى مبـــادرات خاصـــة بالمـــدن لتنـــاول المســـائل المتعلقـــة بالشـــيخوخة عـــن 

المســاكن واألمــاكن الحضــرية والنقــل والرعايــة الصــحية طريــق التعــاون المتعــدد القطاعــات بخصــوص 
 ؛ةواالجتماعي

  حيــث يكتســب التالميــذ المهــارات الحياتيــة  –جعل كل مدرسة وروضة أطفــال موضــعًا لتعزيــز الصــحة
المتصــلة بالصــحة (بمــا فــي ذلــك مهــارات الــتعلم االجتمــاعي والعــاطفي) ويمكــنهم تطبيقهــا ويحصــلون 

  على الخدمات.
  

دمـــج الصـــحة فـــي جميـــع وســـتدعم األمانـــة أيضـــًا البلـــدان فـــي تنفيـــذ حلـــول فعالـــة مـــن حيـــث التكـــاليف فـــي مجـــال 
علـــى جميـــع المســـتويات مـــن خـــالل شـــبكات المـــدن والمجتمعـــات مـــثًال. وســـتعمل المنظمـــة مـــع الجهـــات  السياســـات

 جعـــل) مـــن أجـــل ٢٠١٦شـــنغهاي بشـــأن تعزيـــز الصـــحة (الشـــريكة لتنفيـــذ اإلجـــراءات الرئيســـية المحـــددة فـــي إعـــالن 
  السياقات صحية.
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: استخدام اآلليات العالمية واإلقليمية لتصريف الشــؤون مــن أجــل التصــدي للمحــددات الصــحية ٢-٣-٣المخرج 
  والمخاطر المتعددة القطاعات

  
عـــددة األطـــراف للمحـــددات والســـيما االتفاقيـــات المت أدنـــاه) ٩وٕاقليميـــة (انظـــر اإلطـــار  تتصـــدى عـــدة صـــكوك عالميـــة

والمخـــاطر الصـــحية. ويمكـــن للصـــحة أن تكـــون وســـيلة لتـــوخي تحقيـــق أهـــداف قطاعـــات أخـــرى نظـــرًا إلـــى طبيعتهـــا 
 الشــاملة. وبــالعكس، يمكــن االرتقــاء بالصــحة فــي حــد ذاتهــا مــن خــالل اتخــاذ إجــراءات تــدعم تلــك األهــداف نفســها.

بنهجهــا الرامــي إلــى تعزيــز صــحة المجموعــات الســكانية وستســتفيد المنظمــة مــن آليــات تصــريف الشــؤون للنهــوض 
  والتصدي للمحددات والمخاطر الصحية.

  
  : أمثلة على الصكوك العالمية واإلقليمية٩اإلطار 

  الصكوك العالمية
 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
 اتفاق باريس بشأن تغير المناخ 
 اتفاقية التنوع البيولوجي 
  ميناماتا بشأن الزئبق والنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةاتفاقية 
 االتفاقيات الدولية بشأن الصحة المهنية والسالمة المهنية 
 االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والقانونية 
 االتفاق العالمي بشأن صحة المهاجرين والالجئين  

  الصكوك اإلقليمية
  التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدوداتفاقية 
 اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا المتعلق بالتلويث الضبابي العابر للحدود 
 المنتدى اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ بشأن الصحة والبيئة  
  

مثــل  يســاعد تصــريف الشــؤون المتعــدد األطــراف علــى التصــدي للتحــديات المتعــددة القطاعــات المتناميــةويمكــن أن 
مقاومة مضادات الميكروبات. ومن الضروري أيضًا زيادة ترسيخ مشاركة قطاع الصحة فــي اتفاقــات التجــارة لتــوفير 

  .والوقاية من المخاطر التي تهدد الصحة البّينات والدعوة إلى اتخاذ إجراءات ترمي إلى تعزيز الصحة وحمايتها
  

بــأعلى مســتوى مــن الصــحة يمكــن بلوغــه جانبــًا أساســيًا مــن التمتــع ويعتبــر دعــم حقــوق اإلنســان بمــا فيهــا الحــق فــي 
متحــدة الســامية لحقــوق ل، أبرمت المنظمة إطارًا للتعاون مــع مفوضــية األمــم ا٢٠١٧جوانب والية المنظمة. وفي عام 

  .٢٠١٨مدت في عام اإلنسان بإرساء األسس لخطة عمل مشتركة اعتُ 
  

  ؟هذا المخرجكيف ستنفذ أمانة المنظمة 
  

  األمانة بما يلي:ستضطلع 
  ضــمان أخــذ البّينــات المتعلقــة بمحــددات الصــحة فــي االعتبــار فــي المنتــديات العالميــة واإلقليميــة التــي

تتداول بشأن السياسات الخاصة بالمســائل البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصــادية؛ ومتابعــة تنفيــذ االتفاقيــات 
 المختلفة ورصدها لضمان توخي تحقيق األهداف الصحية؛
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 ل البّينــات مــن منظــور الصــحة ودعــم السياســات التــي تعــزز التــآزر وتقلــص العواقــب الســلبية إلــى تحليــ
أدنـــى حـــد وتكفـــل الشـــفافية وتقـــديم اإلرشـــاد بشـــأن تعزيـــز أي موازنـــة ضـــرورية بـــين األهـــداف الصـــحية 

 والبيئية واالجتماعية واالقتصادية على أمثل وجه؛
 موميــة لتبتعــد عــن التركيــز علــى األمــراض وتركــز تعديل مهــام تصــريف الشــؤون فــي مجــال الصــحة الع

 على محددات الصحة والُنهج المشتركة بين القطاعات؛
 الــنهج  استخدام نقاط دخول رئيسية للدعوة والــدعم التقنــي بهــدف وضــع آليــات متعــددة القطاعــات تــدعم

  نهج دمج الصحة في جميع السياسات ونهج الصحة الواحدة.و  الشامل للحكومة ككل
  

 كفاءة المنظمة وفاعليتها لتقديم دعم أفضل إلى البلدانتعزيز 
 

 البيانات واالبتكارمجال تعزيز قدرات البلدان في  :١-٤الحصيلة 
 

تفيـــد البيانـــات والبحـــوث واالبتكـــارات فـــي اإلســـراع بـــوتيرة تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. فالبيانـــات والمعلومـــات 
الصــــحية الدقيقــــة التــــي تتــــوفَّر فــــي الوقــــت المناســــب عناصــــر أساســــية لتحقيــــق أهــــداف التنميــــة المســــتدامة وغايــــات 

لجهــة المشــرفة والراعيــة لعمليــة رصــد أهــداف التنميــة المليــارات الثالثــة. وتضــطلع المنظمــة بــدور الوســيط المحايــد وا
المستدامة المتعلقة بالصــحة، وتعزيــز التصــنيفات ومعــايير المعلومــات الصــحية ذات الصــلة. وُيَعــد رصــد االتجاهــات 

ــد الصحية وُمحدِّداتها أحد وظائف المنظمة األساسية. وُيعجِّل االبتكــار بتنفيــذ جميــع البــرامج الُمبيَّنــة ســلفًا، كمــا  ُتعضِّ
 بيِّنات البحوث ما تضعه المنظمة من قواعد ومعايير. 

 
ز المنظمة قدرات البلدان في مجال البيانات واالبتكار من خالل العمل على تحسين ما يلي:  وسوف ُتعزِّ

 ُنُظم المعلومات في البلدان، واستخدام المعلومات في صياغة السياسات؛ 
 اٍم خـــاص بأهـــداف التنميـــة المســـتدامة المرتبطـــة بالصـــحة رصـــد االتجاهـــات العالميـــة، مـــع إيـــالء اهتمـــ

 وغايات األداء ذات الصلة الواردة في برنامج العمل العام الثالث عشر؛ 
  .ُنُظم البحوث، والُنُظم الرامية إلى توسيع نطاق االبتكارات 

  
ه إلى تحقيق هذه الحصيلة ويدعم تحقيق جميع الحصائل التي ُتسِهم في بلوغ غايــات المليــارات  ويشمل العمل الُموجَّ

 الثالثة.
  

  )األمريكية الدوالرات بماليين( كاتب الرئيسيةالم حسب ١-٤للحصيلة  المقترحة الميزانية: ١٨الجدول 
  

األمريكتان أفريقيا الحصيلة
جنوب 
شرق 
 آسيا

شرق  أوروبا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 المجموع الرئيسي

تعزيز قدرة البلدان في   ١- ٤
مجال البيانات 

 واالبتكار

٤٣١‚٢ ٢٦٠‚٢ ٢٢‚٨ ٣٠‚١ ١٥‚٦ ٢١‚٩ ١٢‚٨ ٦٧‚٧ 

 ٤٣١‚٢ ٢٦٠‚٢ ٢٢‚٨ ٣٠‚١ ١٥‚٦ ٢١‚٩ ١٢‚٨ ٦٧‚٧ ١-٤ مجموع الحصيلة
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بمــا فــي  ٢،وُنُظم المعلومات من أجل الصــحة ١تمكين البلدان لتعزيز ُنُظم المعلومات الصحية :١-١-٤الُمخَرج 
 ذلك على المستوى دون الوطني، واستخدام هذه المعلومات في توجيه عملية رسم السياسات

 
تعــوق الثغــرات فــي ُنُظــم البيانــات والمعلومــات الصــحية الرصــد الفعــال للتقــدم الُمحــَرز صــوب تحقيــق أهــداف التنميــة 

حية الشــاملة. وُتَعــد البيانــات الموثــوق بهــا المســتدامة، وتنفيــذ برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر، وبلــوغ التغطيــة الصــ
وميسورة التكلفة والتي تتوفَّر في الوقت المناســب ويســهل الوصــول إليهــا، وُتركِّــز علــى اإلنصــاف ونــوع الجــنس، ذات 
أهميــة جوهريــة للرصــد الفعــال، ويمكــن إتاحتهــا مــن خــالل ُنُظــم البيانــات الُمصــنَّفة. أضــف إلــى ذلــك األهميــة التــي 

رة البلدان على تحليل البيانات واستخدامها ونشرها. ويهــدف برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر إلــى تحديــد تكتسيها قد
الثغرات في البيانات ورأبها باستخدام أدوات منهجية وحــزم تقنيــة، مــن قبيــل المســوح الســكانية لتــوفير البيِّنــات الالزمــة 

 لتوجيه السياسات وتتبُّع األثر الذي ُتحِدثه البرامج.
 

 كيف ستُنفِّذ أمانة المنظمة هذا الُمخَرج؟
  

حرصًا على تحقيق المزيد من أوجه الكفاءة، ســتتولى األمانــة التنســيق وبنــاء أوجــه التــآزر وســتتالفى االزدواجيــة فيمــا 
بين البرامج من أجل دعم البلدان في مجال البيانات واالبتكار. وسيكفل نموذج المركــز واألذرع تحســين التنســيق فــي 
هذا الشأن. وسُتحدِّد األمانة الجهود الــالزم بــذلها لتحســين المعلومــات، وســتقدِّم الــدعم الُمتَّســق اســتنادًا إلــى األولويــات 

 اإلقليمية والُقطرية.
 

ــــز اســــتراتيجياتها الخمــــس علــــى SCOREوســــتعمل األمانــــة مــــع البلــــدان لتنفيــــذ الحزمــــة التقنيــــة "اســــكور  " (التــــي ُتركِّ
  المجاالت التالية: 

  إجراء مسوح سكانية ودراسات استقصائية للمخاطر على الصحة؛  
  إحصاء المواليد والوفيات وتحديد أسباب الوفاة؛  
  تعظيم بيانات الخدمات الصحية؛ واستعراض التقدم واألداء؛  
 (؛تمكين استخدام البيانات لرسم السياسات واتخاذ اإلجراءات   
  .تحديد الثغرات الحرجة بسرعة  

  
 كما ستدعم األمانة أيضًا تنفيذ التدخالت الرامية إلى تعزيز ُنُظم البيانات في البلدان وقدراتها فيما يتعلق بالتالي: 

 إجراء المسوح السكانية والدراسات االستقصائية للمخاطر على الصحة؛ 
 البيانات حول أعداد الوفيات وأسباب الوفاة؛ 
 بيانات الخدمات الصحية؛ 
  استعراضات التقدم واألداء؛ 
 .استخدام البيانات في رسم السياسات واتخاذ اإلجراءات 

                                                            
  تتضمن المعلومات الصحية والبيانات وسائر المعلومات.   ١
تشـــير عبـــارة "ُنُظـــم المعلومـــات مـــن أجـــل الصـــحة" إلـــى ُنظُـــم المعلومـــات الصـــحية والقـــدرة البشـــرية علـــى توليـــد المعلومـــات    ٢

ــات  ــي تتضـــمن المعلومـــات والبيانــ ــُنُظم التــ ــات رقميــــة. وتشـــمل الـ ــتخدام منصـ ــا فـــي ذلــــك اسـ ــا واســــتخدامها، بمـ ــحية وتحليلهـ الصـ
 الصحة.الُمستقاة من قطاعات أخرى، وُتستخَدم ألغراض 
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عالوة على ما سبق، ستقود األمانة الشركاء وتشترك معهم، من خالل آلياٍت مختلفة، في دعــم ُنُظــم المعلومــات مــن 
 أجل الصحة في البلدان. وستضطلع األمانة بما يلي:

 واإلقليميـــة والوطنيـــة لتعزيـــز ُنُظـــم المعلومـــات مـــن أجـــل الصـــحة فـــي  االســـتفادة مـــن الشـــبكات العالميـــة
 البلدان وتعزيز القدرة المؤسسية؛ 

  العمــــل مــــع اللجنــــة اإلحصــــائية لألمــــم المتحــــدة، والشــــبكة الدوليــــة لمســــوح األســــر المعيشــــية، ومكاتــــب
الثغــرات الحرجــة فــي اإلحصــاء الوطنيــة، والــوزارات المعنيــة لضــمان اســتخدام الوســائل المثلــى فــي رأب 

 البيانات لدى البلدان؛
  العمــل مــع البلــدان لتعزيــز ُنُظــم تســجيل األحــوال المدنيــة واإلحصــاءات الحيويــة، واإلبــالغ عــن أســباب

 الوفاة؛
 +) ز للصـــحة العالميـــة وهـــو نظـــام  - ) WHSالعمــل مـــع البلـــدان مـــن أجـــل إعـــداد وتنفيــذ المســـح الُمعـــزَّ

واألنمـــاط والمنصــــات يـــرتبط بـــُنُظم البيانـــات فـــي المرافـــق وُنظُــــم لتوليـــد البيانـــات متعـــدد الموضـــوعات 
 أو إعداد وتنفيذ مسوح صحية ُمنسَّقة لألسر المعيشية؛ –البيانات اإلدارية 

 تمكين تصنيف البيانات، ودراسة أوجه عدم المساواة في صحة السكان وُمحدِّداتها؛ 
  من أجل الصحة.االستفادة من منصات الصحة الرقمية والبيانات المفتوحة 

 
 وسوف تعمل األمانة أيضًا على ما يلي:

  تنفيذ معايير المعلومات والتصنيفات الواردة في المراجعــة الحاديــة عشــرة للتصــنيف اإلحصــائي الــدولي
لألمــراض والمشــكالت الصــحية ذات الصــلة؛ وكــذلك تحســين اإلبــالغ عــن أســباب الوفــاة، األمــر الــذي 

ه وضع استراتيجي ز ويوجِّ  ات رصينة للصحة الرقمية؛  سُيعزِّ
  ربط معــايير المنظمــة بتصــنيفاتها األساســية (مثــل التصــنيف اإلحصــائي الــدولي لألمــراض والمشــكالت

الصـــحية ذات الصـــلة، والتصـــنيف الـــدولي للتـــدخالت الصـــحية أو التصـــنيف الـــدولي ألداء الوظـــائف 
ــــد للتــــدخالت  ــــة والصــــحة) حتــــى يتيسَّــــر الحصــــول علــــى المعلومــــات ويســــُهل التســــجيل الُموحَّ واإلعاق

 االت واإلعاقة؛ والح
  ،الحفــــاظ علــــى التصــــنيفات، واإلبقــــاء علــــى المحتــــوى الــــذي يتناســــب واالحتياجــــات الُقطريــــة المتغيــــرة

واســتخدام األســاليب التكنولوجيــة المناســبة، علــى النحــو الــذي يضــمن اســتخدام المعــايير الُمحدَّثــة فــي 
 ُنُظم المعلومات لدى البلدان؛

 ــدة للقيــاس مــن أجــل تعزيــز الــُنُظم اإلداريــة التــي تتبعهــا  اســتخدام أدوات وطرائــق ونهــوج متكاملــة وموحَّ
 أنظمة تقديم التقارير السريرية في الوقت الحقيقي، ورصد المرضى وتقييمات جودة الرعاية؛ 

  ـــدان المؤسســـية الُمســـَتدامة مـــن خـــالل دعـــم إعـــداد إرشـــادات ومنـــاهج دراســـية تراعـــي بنـــاء قـــدرات البل
درات اإلحصــائية، واســتهداف المؤسســات ومكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة، سياقات محــددة بقصــد تقويــة القــ

 ومعاهد الصحة العمومية ووزارات الصحة؛  
  دعـــم متطلبـــات الـــُنُظم المعلوماتيـــة والمتطلبـــات التأسيســـية لـــُنُظم البيانـــات الالزمـــة لتطبيقـــات الصـــحة

 الرقمية. 
 ل نظــام لمراصــد الصــحة العالميــة ضــمان تبــادل البيانــات وتحليلهــا مــن أجــل تنفيــذ السياســات مــن خــال

 واإلقليمية، بعد تجديده، يرتبط بمراصد الصحة الوطنية؛ 
 .مواصلة تنفيذ سياسة األمانة بشأن البيانات المفتوحة مع البلدان 
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 وسيجري تتبُّع التقدم الُمحَرز باستخدام المقاييس التالية:
  تنفيــذ تــدخالت فعالــة بهــدف تحســين رصــد عــدد البلــدان التــي تلقَّــت الــدعم لتحديــد الثغــرات الرئيســية و

التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، والرعايـــة الصـــحية األوليـــة، وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة، وغايـــات برنـــامج 
 العمل العام الثالث عشر، والمعلومات المستقاة من دراسات الحاالت عن الفاعلية؛

 ز للصــحة العالميــة، وتعزيــز ُنُظمهــا لتســجيل األحــوال  عدد البلدان التي تلقَّت الدعم لتنفيذ المسح الُمعــزَّ
 المدنية واإلحصاءات الحيوية، والمعلومات المستقاة من دراسات الحاالت عن الفاعلية؛

  عدد البلدان التي تلقَّت الدعم لتعزيز إعداد المرافــق تقــارير منتظمــة عــن الرعايــة الصــحية األوليــة، بمــا
 ية ذات الصلة؛ في ذلك أنظمة رصد المرضى، واألنظمة اإلدار 

 .عدد البلدان التي تلقَّت الدعم لتحسين قدراتها اإلحصائية على تحليل البيانات واستخدامها 
 

رصد إطار المنظمة لألثر وغايات المليارات الثالثة، واالتجاهات العالمية واإلقليمية فــي مجــال  :٢-١-٤الُمخَرج 
 الصحة، ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وأوجه عدم المساواة في مجال الصحة، والبيانات الُمصنَّفة

 
عشــر، الجهــود المشــتركة التــي تبــذلها سوف يتتبَّع إطار المنظمة لألثر، الذي نص عليه برنــامج العمــل العــام الثالــث 

الـــدول األعضـــاء واألمانـــة والجهـــات الشـــريكة لتحديـــد األثـــر القابـــل للقيـــاس علـــى صـــحة المجموعـــات الســـكانية علـــى 
ــًا. ومــن المحتمــل أن ُيحــوِّل إطــار ، بنظــام قياســه ذي المســتويات الثالثــة، أســلوب األثــر مســتوى البلــدان تحديــدًا كمي

سيخ االلتزامات المتعلقة بالبيانــات والمســاءلة، األمــر الــذي يرتفــع معــه احتمــال أن يحقِّــق عمل المنظمة عن طريق تر 
؛ ٢٠٢٣- ٢٠١٩العــالم المليــارات الثالثــة التــي ينشــدها برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر والغايــات الموضــوعة للفتــرة 

ت لكــل هــدف مــن أهــداف المليــارات والمستويات الثالثة هي: متوسط العمر المتوقع الُمعــدَّل حســب الصــحة، ومؤشــرا
الثالثــــة، والغايـــــات البرنامجيـــــة. وكمـــــا أوضـــــحت المراحـــــل الرئيســــية لخطـــــة العمـــــل العالميـــــة بشـــــأن أهـــــداف التنميـــــة 
المســتدامة، ســينفِّذ هــذا اإلطــار الهــدف المعنــي بالصــحة واألهــداف المرتبطــة بهــا، وسيضــمن أن يعــيش النــاس حيــاة 

ز عافية الجميع من  كل الفئات العمرية. صحية، وسُيعزِّ
  

 كيف ستُنفِّذ أمانة المنظمة هذا الُمخَرج؟
  

 ستضطلع األمانة بما يلي:
  دعم البلدان لتنفيذ نظام قياس إطار األثر بمستوياته الثالثة وتتبُّع هذا التنفيــذ (متوســط العمــر الُمتوقَّــع

 عند الوالدة مع التمتع بالصحة، وغايات المليارات الثالثة، والغايات البرنامجية)؛ 
  تقديم الدعم إلى البلدان لرصد أدائها فيما يتعلق بخطط الدعم الُقطري؛ 
 ألدوات وبنـــاء قـــدرات البلـــدان علـــى رصـــد أوجـــه عـــدم المســـاواة، بمـــا يتـــواءم مـــع إطـــار األثـــر تطـــوير ا

 وأهداف التنمية المستدامة؛
  وضـــع توقعـــات لـــدعم الحـــوار بشـــأن السياســـات اســـتنادًا إلـــى توقعـــات بشـــأن الكيفيـــة التـــي ســـتؤثر بهـــا

 لسياسات؛ تغيُّرات محددة في السياسات على الحصائل الصحية الُمنَتَظرة من هذه ا
 العمل مع الشركاء لضمان استخدام أفضل الطرق إلعداد التقديرات الصحية العالمية؛ 
  وضع تقارير عن إحصــاءات الصــحة العالميــة، وٕاعــداد تقــارير ســنوية بشــأن المراحــل الرئيســية لبرنــامج

 العمل العام الثالث عشر وأهداف التنمية المستدامة.  
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 باستخدام المقاييس التالية:وسيجري تتبُّع التقدم الُمحَرز 
  عــــدد البلــــدان التــــي أدرجــــت إطــــار األثــــر لبرنــــامج العمــــل العــــام الثالــــث عشــــر ونظــــام قياســــه الثالثــــي

المســــتويات فــــي ُنُظمهــــا للمعلومــــات والبيانــــات مــــن أجــــل الصــــحة، وتســــتطيع أن تقــــدِّم تقــــارير ســــنوية 
إلنصــاف ذات األهميــة الوطنيــة؛ تتضمن بيانات ُمصنَّفة حسب العمر والنوع وسائر طبقات تصــنيف ا

 والمعلومات المستقاة من دراسات الحاالت عن الفاعلية.
  عــدد البلــدان التــي تبلــغ ببيانــات عــن التغطيــة الصــحية الشــاملة، والهــدف المعنــي بالصــحة مــن أهــداف

ام التنمية المستدامة واألهداف المرتبطة بالصحة، بما في ذلك الغايات التــي حــددها برنــامج العمــل العــ
 الثالث عشر.

 
تمكين البلدان لتعزيز قدراتها وُنُظمها البحثية، وٕاجراء بحوث حــول أولويــات الصــحة العموميــة  :٣-١-٤الُمخَرج 

 ١واستخدامها، وتوسيع نطاق االبتكارات الفعالة على نحو مستدام
 

في سبيل تنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشر، ستضع األمانة برامج عالمية للبحــوث فــي مجــال الصــحة العموميــة 
تتواءم مع المليــارات الثالثــة؛ وستُنسِّــق بــين الشــركاء لتنفيــذ األنشــطة البحثيــة وفــق األولويــات الُمتَّفــق عليهــا؛ وستضــع 

لمنظمة مجــاالت البحــوث التــي ال تحظــى باالهتمــام دعمــًا مباشــرًا؛ معايير واضحة تحدِّد الظروف التي ستدعم فيها ا
وستدعم البلــدان إلنشــاء الــُنُظم الوطنيــة أو تقويتهــا لتحديــد األولويــات، وتعزيــز القــدرات الخاصــة بأخالقيــات البحــوث، 

ًا وٕادماجهــا فــي االبتكــارات ســريعاالرتقــاء بوٕاجــراء البحــوث التنفيذيــة، فضــًال عــن تقــديم الــدعم إلــى البلــدان مــن أجــل 
الـــُنُظم الصـــحية (بمـــا فـــي ذلـــك االبتكـــارات فـــي مجـــال العلـــوم والتكنولوجيـــا، وتقـــديم الخـــدمات، واالبتكـــارات الرقميـــة، 

 والمنتجات الطبية، واالبتكارات االجتماعية والمالية وفي مجال األعمال). 
 

 كيف ستُنفِّذ أمانة المنظمة هذا الُمخَرج؟
 

 ستضطلع األمانة بما يلي:
  تقــديم المســاعدة مــن أجــل إنشــاء الــُنُظم الوطنيــة أو تعزيزهــا إلجــراء البحــوث التنفيذيــة بهــدف االرتقــاء

ســـريعًا باالبتكـــارات الُمســـَندة بالبيِّنـــات وٕادماجهـــا فـــي الـــُنُظم الصـــحية، والعمـــل مـــع واضـــعي السياســـات 
ممارســات، بمــا فــي ذلــك فــي والمجتمعات المحلية لزيادة االستفادة من البيِّنات فــي توجيــه السياســات وال

 برامج مكافحة األمراض والقضاء عليها؛
  مواصلة العمل إلنشاء بوابات إقليمية للمعلومات عن البحث واالبتكار، مــع التركيــز علــى االحتياجــات

الُقطريــــة حتــــى تتســــنى االســــتفادة مــــن البحــــوث والبيِّنــــات ونشــــرها. وسيضــــم المرصــــد العــــالمي للبحــــث 
ة البوابات اإلقليميــة، وســُيجري تحلــيالت عالميــة تــدعم رصــد التقــدم فــي هــذا والتطوير في مجال الصح

 الجانب؛ 
  وضـــع معـــايير وتطـــوير أدوات لرصـــد تعزيـــز القـــدرات البحثيـــة؛ والمشـــاركة مـــع الشـــركاء الـــدوليين فـــي

مجــال البحــث واالبتكــار مــن أجــل حشــد المــوارد الالزمــة لألولويــات البحثيــة علــى الصــعيدين اإلقليمــي 
ي؛ وتعزيـــز الشـــراكات (مثـــل البرنـــامج الخـــاص للبحـــث والتطـــوير والتـــدريب علـــى البحـــوث فـــي والـــوطن

مجــال اإلنجـــاب البشــري، والبرنـــامج الخــاص للبحـــث والتــدريب فـــي مجــال أمـــراض المنــاطق المداريـــة، 
والتحالف من أجــل بحــوث السياســات والــنظم الصــحية)، فضــًال عــن المشــاركة مــع الجامعــات والمراكــز 

                                                            
  االبتكارات.ذه ه االبتكارات تشمل االبتكارات العلمية والتكنولوجية واالجتماعية والمالية والتجارية أو أي مزيٍج من   ١
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مع المنظمة، للمســاعدة فــي توجيــه الطــالب والعلمــاء؛ وتركيــز أنشــطة التعلــيم والتــدريب علــى المتعاونة 
 البحوث التنفيذية؛

  مساعدة البلــدان لتعزيــز المعــايير األخالقيــة، وتقويــة آليــات اإلشــراف علــى أخالقيــات البحــوث الصــحية
واالبتكارات والصحة العمومية؛ وٕاعداد إرشادات معيارية تقنية بشأن القضــايا األخالقيــة التــي تنشــأ فــي 

ت (مثـــــل البيانـــــات البـــــرامج البحثيـــــة، وبـــــرامج الصـــــحة العموميـــــة، والتكنولوجيـــــات الجديـــــدة واالبتكـــــارا
الضـــخمة، والـــذكاء االصـــطناعي، وعلـــم الجينوميـــات) للمســـاعدة فـــي ضـــمان أن تضـــع بـــرامج الصـــحة 

 العمومية مسألة األخالقيات في صميم العملية التي تتبعها التخاذ القرار؛ 
 ـــــد االبتكـــــارات الواعـــــدة ورســـــم مســـــارها ال والعمـــــل مـــــع البلـــــدان لمســـــاعدتها فـــــي االرتقـــــاء  حـــــرج،تحدي

باالبتكارات، بما في ذلك منصات التغطية الصــحية الشــاملة، وذلــك عــن طريــق تطــوير قــدرات البلــدان 
على تقييم هذه االبتكارات تقييمــًا مقاَرنــًا وتنفيــذها علــى نطــاٍق كبيــر فــي الــُنُظم الصــحية؛ وتمكــين ثقافــة 

يبيــة والفعاليــات والجــوائز وآليــات الشــراكة؛ ودعــم حلقــات العمــل بشــأن االبتكار من خالل الــدورات التدر 
"المطابقــة والتوسُّــع" التــي تنــاقش فيهــا البلــدان مــع الشــركاء والمــانحين االحتياجــات الُقطريــة، ومطابقتهــا 
مــع االبتكــارات الموَصــى بهــا وتنظــر فــي ُســُبل تمويلهــا وتوســيع نطاقهــا؛ وٕاعــداد خالصــات وافيــة علــى 

 باالحتياجات واالبتكارات واإلبقاء عليها؛    اإلنترنت
  

 وسيجري تتبُّع التقدم الُمحَرز باستخدام المقاييس التالية:
  عدد البلدان التي حصلت على دعم المنظمة لبناء قدرتها في مجال البحث واالبتكار، بما ُيمكِّنهــا مــن

المستقاة من دراســات الحــاالت عــن توسيع نطاق االبتكارات وٕادماجها في الُنُظم الصحية، والمعلومات 
 الفاعلية؛ 

  عـــدد البلـــدان التـــي أرســـت آليـــات لإلشـــراف تـــدِمج الصـــحة العموميـــة وأخالقيـــات البحـــوث فـــي وظـــائف
 الُنُظم الصحية، والمعلومات المستقاة من دراسات الحاالت عن الفاعلية؛

  ية التي تحظى باألولوية؛عدد االبتكارات التي تحفِّزها المنظمة وتتطابق مع االحتياجات الُقطر 
  عدد تلك االبتكارات التي تُتاح للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنظام اإلتاحة الشــاملة أو بأســعار

 أو البرمجيات المفتوحة المصدر مثل السلع العالمية؛ تفضيلية و/
 الصــحية، بمــا  عــدد البلــدان التــي تنفــذ علــى نطــاق واســع االبتكــارات التــي تــدعمها المنظمــة فــي ُنُظمهــا

 نسمة. ١٠ ٠٠٠ يعود بالفائدة على أكثر من
  

 الحصيلة ٤-٢: تعزيز القيادة وتصريف الشؤون والدعوة من أجل الصحة
 

ز قيادتهــــا وعالقاتهــــا الخارجيــــة وتصــــريف شــــؤونها  يتطلــــب تحقيــــق غايــــات المليــــارات الثالثــــة مــــن المنظمــــة أن ُتعــــزِّ
ودعوتها من أجل الصحة. وسوف تحتاج األمانة إلى إظهار القيادة في عدٍد من القضــايا الصــحية البالغــة األهميــة، 

يتعين على األمانة أن تضطلع بأنشــطة للــدعوة علــى وٕالى الدخول في شراكاٍت، متى لزم األمر. عالوة على ذلك، س
ز الــدور الجــوهري للصــحة  أرفــع المســتويات السياســية مــن أجــل الصــحة باعتبارهــا حقــًا مــن حقــوق اإلنســان، وأن تعــزِّ
في التنمية البشرية. وستراعي األمانة فــي وظائفهــا البرنامجيــة والمؤسســية االعتبــارات واألبعــاد الخاصــة بنــوع الجــنس 

تضــم الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول  –صــاف وحقــوق اإلنســان. وســتعمل مــع شــبكٍة مــن التحالفــات واالئتالفــات واإلن
ز األمانـــــة  - والمؤسســـــات والقطـــــاع الخـــــاص والمؤسســـــات األكاديميـــــة  للنهـــــوض بجـــــدول أعمـــــال الصـــــحة. وســـــُتعزِّ

سياســية العالميــة مثــل مجموعــة دبلوماسيتها من أجل تعزيز خطة الصــحة وأهــداف التنميــة المســتدامة لــدى الهيئــات ال
  السبع ومجموعة العشرين.  
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وسينصـــب تركيـــز األمانـــة علـــى إحـــداث أثـــٍر علـــى المســـتوى الُقطـــري، بمـــا يتماشـــى مـــع أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
ز األمانــة أســاليب عملهــا لــيس فيمــا يتعلــق بمســاءلتها وشــفافيتها فحســب،  وٕاصــالح منظومــة األمــم المتحــدة. وســُتعزِّ

نها كيانــًا قــادرًا علــى التكيُّــف ويتســم بالمرونــة ويســتطيع الــتعلُّم وصــوًال إلــى ترســيخ شــرعيتها وتعزيــز أدائهــا. في كو  بل
وستستمر األمانة في تحسين تخطيطها، وحشد الموارد الالزمة وتوزيعها، ورصد أدائها على النحــو الــذي يضــمن أن 

 تعمل بكفاءٍة وأن ُتحقِّق الفائدة في مقابل المال. 
  

  )األمريكية الدوالرات بماليين( المكاتب الرئيسية حسب ٢-٤للحصيلة  المقترحة الميزانية: ١٩الجدول 
  

األمريكتان أفريقيا الحصيلة
جنوب 
شرق 
 آسيا

شرق  أوروبا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 المجموع الرئيسي

تعزيز قيادة المنظمة   ٢- ٤
وتصريف شؤونها 
ودعوتها من أجل 

 الصحة

٣٨٨‚٠ ١٥٦‚٦ ٣٥‚١ ٣٩‚٤ ٥٢‚٢ ٣٢‚٨ ١٦‚٥ ٥٥‚٥ 

 ٣٨٨‚٠ ١٥٦‚٦ ٣٥‚١ ٣٩‚٤ ٥٢‚٢ ٣٢‚٨ ١٦‚٥ ٥٥‚٥ ٢-٤ مجموع الحصيلة
  

تعزيــز القيــادة وتصــريف الشــؤون والعالقــات الخارجيــة لتنفيــذ برنــامج العمــل الثالــث عشــر  :١-٢-٤المخــرج 
وٕاحداث األثر بطريقٍة متالئمة على الصعيد الُقطري، استنادًا إلى االتصاالت االستراتيجية، ووفقًا ألهــداف التنميــة 

 المستدامة في سياق إصالح منظومة األمم المتحدة
 

بصــفتها الوكالــة العالميــة المعنيــة بالتوجيــه والتنســيق فيمــا يتعلــق بــأمور الصــحة العموميــة،  انطالقًا مــن دور المنظمــة
ز قيادتهـــا علـــى جميـــع المســـتويات، خاصـــة مـــن خـــالل جعـــل المكاتـــب  ســـُتجري األمانـــة تحـــّوالت تنظيميـــة حتـــى ُتعـــزِّ

والعالقــات الخارجيــة ُبغيــة اإلســراع الُقطرية القوة الُمحرِّكة إلحداث األثر في كل بلد، وحتى ُتحسِّــن تصــريف الشــؤون 
 بوتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ األولويات االستراتيجية التي حددها برنامج العمل العام الثالث عشر.  

 
 كيف ستُنفِّذ أمانة المنظمة هذا الُمخَرج؟

 
بيانــات وتوقعــات ذات جــودٍة عاليــة، مــن سوف ُتشِرك األمانة جميع البلدان في الحوار حول السياســات، اســتنادًا إلــى 

 أجل تسليط الضوء على كيف يمكن أن تؤثر تغيُّرات محددة في السياسات على حصائلها الصحية.
 

ز األمانة قيادة أكثر فاعلية على جميع المستويات، بوسائل منها تقوية قيادة المكاتب الُقطرية، ووضــع هيكــل  وسُتعزِّ
منه، وتوفير تفويض مناســب للســلطة، وٕاعــادة هندســة إجــراءات العمــل التــي تُيسِّــر للتوظيف يناسب الغرض المنشود 

 تحقيق الفاعلية والكفاءة. 
 

وســـوف تـــدعو األمانـــة إلـــى عْقـــد اجتماعـــات األجهـــزة الرئاســـية بطريقـــة ُتحقِّـــق المواءمـــة بـــين جـــدول أعمـــال المنظمـــة 
لكفـــاءة. وباإلضـــافة إلـــى مـــا ســـبق، ســـتنفِّذ األمانـــة وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة مـــن خـــالل عمليـــات تتســـم بالفاعليـــة وا

الحصائل التي تسفر عنها المشاورات الجارية للدول األعضاء بشــأن إصــالح تصــريف الشــؤون بطريقــة تتســم بحســن 
التوقيــت والكفــاءة والمردوديــة العاليــة. وسُتضــفي األمانــة منظــورًا جنســانيًا علــى القيــادة وتصــريف الشــؤون، وسُتشــجِّع 

ركة الشـــباب. وســـتقدِّم األمانـــة الـــدعم الفعـــال إلـــى دورات األجهـــزة الرئاســـية بوضـــع جـــداول أعمـــال تتســـم علـــى مشـــا
 بالكفاءة والمواءمة وُتركِّز على أهداف التنمية المستدامة وٕاصالح منظومة األمم المتحدة. 
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عنـــي أن اســـتراتيجيات وستضـــع األمانـــة البلـــدان فـــي صـــميم عملهـــا مباشـــرة، وســـُتحِدث األثـــر فـــي كـــل بلـــد. وهـــو مـــا ي
التعاون الُقطري وخطط دعم البلدان، التي تتالءم مع األولويــات والخطــط االســتراتيجية الوطنيــة، ستتضــمن إجــراءات 
واضــحة، ونتــائج تُقــاس فــي كــل بلــد، ومــوارد حســب الحاجــة إليهــا. أضــف إلــى ذلــك أن األمانــة ســتعمل مــع الــدول 

ولويـــات ُقطريـــة محـــددة مـــن أجـــل تنفيـــذ برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث األعضـــاء والجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول بشـــأن أ
 عشر.

 
وسوف ُتحسِّن االتصاالت االستراتيجية فهــم الــدور الــذي تضــطلع بــه المنظمــة واألثــر الــذي ُتحِدثــه وتقــديرهما، األمــر 

ز موقــف المنظمــة فــي المشــهد الصــحي العــالمي األوســع، وســينهض بعمــل المنظمــة فــي وضــع  القواعــد الــذي ســُيعزِّ
وعملهــــا التقنــــي وفــــي التأهُّــــب للطــــوارئ واالســــتجابة لهــــا. وســــتزيد األمانــــة قــــدرتها الداخليــــة فــــي مجــــال الدبلوماســــية 
ز االتساق في عالقاتها الخارجية، وستزيد ما تقدِّمه من دعٍم إلى وفود الدول األعضــاء فيمــا يتعلــق  الصحية، وسُتعزِّ

عــــات األجهــــزة الرئاســــية. كمــــا ســــتعمل األمانــــة مــــع الــــدول األعضــــاء بالدبلوماســــية الصــــحية ومشــــاركتها فــــي اجتما
والجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول لضـــمان أن يســـتند تعـــاون المنظمـــة مـــع البلـــدان إلـــى األولويـــات والسياســـات والخطـــط 

 الوطنية، وأن يتماشى هذا التعاون مع إصالح منظومة األمم المتحدة.
 

 المقاييس التالية: وسيجري تتبُّع التقدم الُمحَرز باستخدام
 سير اجتماعات األجهزة الرئاسية بكفاءة وفاعلية؛ 
  مواءمــة عمــل المنظمــة مــع ســائر منظمــات األمــم المتحــدة مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة

 في سياق إصالح منظومة األمم المتحدة؛
  .سُتحدَّد الحقًا مقاييس لألداء خاصة بتنفيذ إصالح منظومة األمم المتحدة 

 
عمل األمانة بطريقة تخضع للمساءلة وشفافة وُممَتِثلة وتحكمها إدارة المخاطر بوســائل منهــا  :٢-٢-٤المخرج 

 التعلُّم التنظيمي وثقافة التقييم  
 

ز شــفافيتها وقــدرتها علــى االســتجابة بســرعة، علــى النحــو الُمبــيَّن فــي برنــامج  تلتــزم األمانــة بــأن تزيــد مســاءلتها وُتعــزِّ
العمــل العــام الثالــث عشــر. ويكتســي التــزام األمانــة الراســخ بأفضــل الممارســات المتعلقــة بــإدارة المخــاطر واألخالقيــات 

 لنجاح هذا التحّول ومرونته.  والضوابط الداخلية والتقييمات أهميًة محورية
 

 كيف ستُنفِّذ أمانة المنظمة هذا الُمخَرج؟
 

ستواصل األمانة تعزيــز وتشــجيع المبــادئ األخالقيــة باعتبارهــا األســاس الــذي يقــوم عليــه عمــل المنظمــة، مــع تحســين 
االلتزام بالضوابط الداخلية واالمتثال لإلطار التنظيمي، إلى جانب تحديد المخاطر، ومنهــا المخــاطر القانونيــة، علــى 

أداء األمانة، والتخفيف مــن آثــار هــذه المخــاطر. وسينصــب  أهداف المنظمة وواليتها التي من الممكن أن تؤثر على
التركيــز علــى منــع االحتيــال، والحمايــة مــن االنتقــام واالســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتحــرش الجنســي. وستواصــل 

صــلة لموااألمانة بذل العناية الواجبة وٕاجراء تقييماٍت للمخاطر وفق إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الــدول، 
  قدرات الموظفين على المشاركة بشكل أكبر أثناء إدارة المخاطر. تعزيز 

 
كما ستواصل األمانة تعزيــز قــدرتها علــى إجــراء عمليــات المراجعــة والتحقيقــات، بمــا فــي ذلــك قــدرتها علــى االســتجابة 

سياســة األمانــة  للمالحظات التي تتمخض عنها عمليات المراجعة على المستوى الُقطري. وعالوة على ذلــك، ســتظل
ه عمليات التقييم الالمركزي والمؤسسي المستقل. )٢٠١٨( المعنية بالتقييم  توجِّ
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وســتفتح النتـــائج والتوصــيات، التـــي تســفر عنهـــا وظــائف الرقابـــة والمســاءلة، البـــاب أمــام الكشـــف عــن قضـــايا شـــاملة 
ز التعلُّم التنظيمي.  وذات عالقة بالُنُظم، وسُتعزِّ

 
، ســتجري مواءمــة األهــداف والغايــات والمؤشــرات التــي أوردهــا برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر وباإلضــافة إلــى ذلــك

مع أهداف التنمية المستدامة والمقاييس التي اعتمدتها جمعيــة الصــحة. وســتقيس األمانــة أثــر التحــّوالت االســتراتيجية 
ة المخــاطر التــي قــد تــؤثر علــى النتــائج التــي والتنظيمية عن طريق رصد مؤشرات األداء الرئيسية. كما سُتحدِّد األمان

جرى االتفاق عليها مع الدول األعضاء، بما في ذلك تلك المرتبطة بمجاالت السلوكيات األخالقية والســلوك المهنــي 
 والعدالة بغض النظر عن طبيعة العقد. 

 
ي ينبغــي تعميمهــا، فضــًال وتتــيح وظــائف الرقابــة لألمانــة أن تواصــل الوقــوف علــى النجاحــات وأفضــل الممارســات التــ

ــن الجديــدة. والتخفيــف مــن المخــاطر التــي جــرى تحديــدها  عــن تحديــد المخــاطر والتحــدِّيات الجديــدة ومجــاالت التحسُّ
وٕادارتها، والنتائج والتوصيات التي تسفر عنها عمليات المراجعة والتقييم، واالســتراتيجيات الراميــة إلــى التصــدِّي لهــذه 

 نتائج والتوصيات، كلها أمور سُتسِهم في تعزيز التعلُّم التنظيمي.المخاطر ومعالجة هذه ال
 

 وسيجري تتبُّع التقدم الُمحَرز باستخدام المقاييس التالية:
 النسبة المئوية للمخاطر الحرجة التي وِضعت خطة للتخفيف من وطأتها؛ 
  النسبة المئوية لمالحظات عملية المراجعة التي جرت االستجابة لها في الوقت المناســب، مــع التركيــز

 على معالجة القضايا المتعلقة بالُنُظم؛ 
 التوصيات الواردة في التقييمات المؤسسية والالمركزية التي ُنفِّذت خالل األطر الزمنية المتفق عليها؛ 
  الوقت المناسب الدعاءات االستغالل واالنتهاك الجنسيين.استجابة األمانة الفعالة وفي  

  
حشد الموارد لألولويات االستراتيجية بطريقة يمكن التنبؤ بها وكافيــة ومرنــة مــن خــالل تعزيــز  :٣-٢-٤الُمخَرج 
  الشراكات

  
مهــام تعبئــة بــين سيتم وضع نمــوذج جديــد للمشــاركة الخارجيــة، تماشــيًا مــع برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر، يجمــع 

المــوارد والبــرامج التقنيــة واالتصــاالت علــى جميــع المســتويات الثالثــة للمنظمــة، مــن أجــل ضــمان اتبِّــاع نهــج مســتنير 
ـــدول األعضـــاء والجهـــات المانحـــة وأصـــحاب مصـــلحة متعـــدِّ ومنّســـ دي ق مـــن خـــالل التفـــاعالت االســـتراتيجية مـــع ال

ؤ األمانــة علــى تــأمين تمويــل يمكــن التنّبــ تركيــز تواصــليوس ة الجمهــور.وجهات فاعلة من غيــر الــدول وعاّمــ األطراف
  من أجل تحقيق األثر المنشود على المستوى الُقطري. به وكاٍف وأكثر مرونةً 

  
  كيف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟

  
ز، بمــــا فــــي ذلــــك مــــن خــــالل تعزيــــز التواصــــل باالســــتفادة مــــن نمــــوذج المشــــاركة الخارجيــــة المعــــزّ ســــتعمل األمانــــة، 

  به. مكانية التنبؤإ و زيادة مرونة تمويلها قاعدة تمويل المنظمة و  على توسيعاالستراتيجي والشراكات المستهدفة، 
  

بالتعاون مــع الــدول  تنفَّذوسيتيح هذا النهج لألمانة أن تنفِّذ االلتزامات المطلوبة من خالل تحديد أولويات استراتيجية 
  ي.إجراءات تفضي إلى تحقيق األثر المنشود على الصعيد الُقطر  يستتبععضاء، مما األ
  

مــا يجعلهــا شــريكًا متلك االلتزامات بطريقة موثوقــة، األمانة كما سيتيح تحديد أولويات ُتحَشد لها موارد كافية أن تنفِّذ 
  ه.يمكن االعتماد علي
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  ة:تاليوسيتم تتبُّع التقدم المحرز باستخدام المقاييس ال
الـــدول لحشـــد دعـــم  المتأّتيـــة مـــن مبـــادرات المنظمـــةحصـــائل ال نجـــاح فـــيقابـــل للقيـــاس الم تقـــدّ مـــدى ال •

مرنــة بصــورة تعبئــة مــا يلــزم مــن أمــوال إضــافية خــارج نطــاق االشــتراكات المقــررة مــن أجــل األعضــاء 
  وأكثر قابلية للتنبؤ بها؛

مـــة لـــدعم عمـــل بشـــأن المســـاهمات المقدّ وضـــوح الرؤيـــة لـــدى الجهـــات المانحـــة والشـــركاء  زيـــادةمـــدى  •
  المنظمة، من خالل قنوات ومنصات مبتكرة وفعالة للتواصل.

  
التخطـــيط وتخصـــيص المـــوارد والتنفيـــذ والرصـــد واإلبـــالغ علـــى أســـاس األولويـــات الُقطريـــة،  :٤-٢-٤الُمخـــَرج 

وتحقيــق التــأثير المنشــود علــى المســتوى الُقطــري، وضــمان تحقيــق القيمــة مقابــل المــال واألولويــات االســتراتيجية 
  لبرنامج العمل العام الثالث عشر

  
تحقيــق تــأثيرات قابلــة للقيــاس تمــّس حيــاة النــاس علــى المســتوى هــو  الثالــث عشــر إن جوهر تنفيذ برنــامج العمــل العــام

وقد ُأِعدَّت عملية تخطيط جديدة ويجري تنفيذها اآلن لضمان تخطــيط عمــل األمانــة عبــر مســتوياته الثالثــة  .القطري
 بلــورةب لــىاألو  مــرةللتماشى مع برنامج العمل العام الثالث عشــر. وتقــوم األمانــة بما يعلى أساس األولويات الُقطرية، 

وتوضــع الخطــط علــى مســتوى المكاتــب الُقطريــة والمكاتــب اإلقليميــة والمقــر الرئيســي مــن  .خطة دعــم ُقطــري لكــل بلــد
خطــط الــدعم اُلقطــري والمنــافع العامــة تتمحــور و  ة.خــذ مــن األولويــات الُقطريــة نقطــة بدايــخــالل عمليــة متسلســلة تتّ 

 األثـــر الـــذي حّددتـــهفـــي إطـــار  متضـــّمنةبالغايـــات ال االسترشـــادمـــع تحقيـــق النتـــائج المنشـــودة،  حـــولوقيـــادة المنظمـــة 
  المنظمة.

  
  كيف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟

  
بحيــــث يــــتم توجيــــه القــــرارات المتعلقــــة باالســــتثمار  بدرجــــة أوثــــقســــتوائم األمانــــة إطــــار النتــــائج البرنامجيــــة والميزانيــــة 

وتخصيص الموارد نحو بلوغ النتائج المنشودة وتحقيقها وفق مبدأ القيمة مقابل المال. وستستخدم إطــارًا أكثــر تكــامًال 
لميزانيــة ا للنتائج، بحيث تكون النتائج المشتركة دافعًا محّركًا للعمل والتعاون بشــكل متكامــل لزيــادة الفعاليــة. وستشــير

كمــا ة تحقيق النتائج على المستوى الُقطري من خالل أوجه التآزر عبــر المســتويات الثالثــة للمنظمــة، بوضوح إلى نيّ 
ن مـــن االضــــطالع بـــدورها القيـــادي وتأديــــة العمـــل المعيــــاري وتـــوفير الــــدعم د االســـتثمارات الالزمــــة حتـــى تــــتمكّ تحـــدّ 

التقنيــــة الُقطريــــة ويأخــــذ فــــي  اتاالحتياجــــات والقــــدرات والخبــــر  ئــــمبحيــــث يالالُقطــــري. وسيصــــمَّم هــــذا الــــدعم تحديــــدًا 
  .بكل بلد م الصحياالنظ مستوى نضوجاالعتبار 

  
عنهــا هــي  فــادةفي كل بلد للتأكُّد من أن االستثمارات التــي يــتم رصــد عائــداتها واإلالناجمة وستقيس األمانة التأثيرات 

المساءلة ليس فقط فيما يخص النتائج، من خــالل تحديــد مســاهمتها فــي  إعمال وستستوثق منتلك التي تهم الناس. 
الحصائل واآلثار المنشودة، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالموارد. وســتقوم بــذلك عــن طريــق تخصــيص المــوارد بنــاًء علــى 

علــى ضــوء الوضع واإلفادة عنه رصد مع ما هو مطلوب لتحقيق النتائج وما يلزم لتحقيق أفضل قيمة مقابل المال، 
  .داء في هذه المجاالتلأل واضحة مقاييس

  
ـــائج المحّققـــة فـــي كـــل بلـــد ومســـاهمات المنظمـــة علـــى  وســـتقوم األمانـــة برصـــد أعمالهـــا واإلفـــادة عنهـــا، والســـيما النت

بلــوغ غايــات معّينــة تتعلــق بالكفــاءة. مــدى المستوى الُقطري. كما سيوفر رصد النتــائج واإلفــادة عنهــا معلومــات بشــأن 
، بمــا فــي ذلــك البوابــة اإللكترونيــة للميزانيــة البرنامجيــة، تقــديم التقــاريراألمانــة اســتخدام نهــوج ابتكاريــة فــي  وستواصــل

  .وتحسين أدائها بما يتماشى مع تدابير المبادرة الدولية لشفافية المعونة
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  ية:تتبُّع التقدم المحرز باستخدام المقاييس التال وسيتمّ 
بحلــول نهايــة الربــع  ٪٧٥تمويــل ال يقــل عــن بعلــى المســتوى الُقطــري  الحصــائل ذات األولويــة معــّدل  •

  األول من الثنائية؛
نيــة المطلوبــة علــى المســتوى الُقطــري كمــا هــو متفــق عليــه فــي خطــط الــدعم الُقطــري تقلخبــرات النســبة ا •

  المدرجة في الميزانية والممّولة؛
خطــط تفصــيلية، بمــا فــي ذلــك االحتياجــات مــن  التــي ُوِضــعت لهــالمنــافع العامــة ذات األولويــة نســبة ا  •

  لمنافع العالمية)لالموارد (موضع مؤشر 
  

 يالعمليات التقنيــة واإلداريــة الحيويــة مــن خــالل نمــوذج تشــغيل وتقويةالتغيير الثقافي  تشجيع :٥-٢-٤الُمخَرج 
  الداخلي عمليات التواصلز جديد يعمل على تحسين األداء التنظيمي ويعزّ 

  
ولكــي . بهــا مــن قبــل عمــلالتــي كانــت المنظمــة تطريقــة العــن  ياًّ جــذر  الً تحــوّ  برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر ليمّثــ

حاجة إلى تحول ثقافي على نطــاق المنظمــة. وســتعمل جميــع المســتويات الثالثــة  ثمة، المرجّوة تحقيق النتائجيتسّنى 
تــأثير التــي تحقــق أقصــى حــد ممكــن مــن الالعالميــة  حصــائلح علــى الو ضــبو تركيــز العــن كثــب، مــع  للمنظمــة ســوياً 

منظمـــة واألنشـــطة اليوميـــة الرؤيـــة واســـتراتيجية ُتجرى مواءمـــة أدق ل. وســـعلـــى المســـتوى الُقطـــريوالنتـــائج والمســـاءلة 
نفــتح مزيــد مــن الــدعم المتبــادل والحــوار الممواتيــة لبيئــة ٕايجــاد القــيم التنظيميــة و تعزيــز مــن خــالل  بهــا، العاملــة ىقــو لل
شــديدة عاملــة  ىقــو  فــي ظــل يًة،منظمة ثقافة أكثر ابتكار ال تبّنىعلى ذلك، ست والتعاون. وعالوةً ية واالستقالل لشفافوا

أهــداف المنظمــة مــن خــالل بشــكل موّحــد فــي تحقيــق وقادرة علــى المســاهمة مترابطة و  خوَّل لها صالحياتومااللتزام 
 أن يهيــئهــذا النمــوذج الجديــد ومــن شــأن . والسالســة التشــبيكو  نــةرقمال تشغيلي ينحو بدرجة أكبــر إلــىاعتماد نموذج 

  .دةطرية المحدّ أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع االحتياجات واألولويات القُ لتحقيق أفضل  بصورةمنظمة ال
  

  كيف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟
  

نشــر القــيم لاآلليــات غيــر الرســمية والرســمية  ســاعدستمنظمــة، الالمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي دســتور إلــى اســتنادًا 
ـــدئين للمـــوظفينتعدروس  التـــي تشـــملالمؤسســـية ودعمهـــا،  علـــى دارة األداء، إ الجـــدد وعمليـــات التوظيـــف و  لـــيم المبت

منظمــة توحيــد األداء فــي المنظمة حول قيمها وأهدافها. وستعزز هذه اآلليات ثقافة "بالقوى العاملة  تيسير اصطفاف
  .ملموس العالمية" القادرة على ترجمة رسالة المنظمة ورؤيتها إلى واقعالصحة 

  
ــه المؤسســي حــولالــداخلي  تتمحور عمليــات التواصــلســو  وتمكــين إشــراك مــن أجــل القــوى العاملــة احتياجــات و  التوجُّ

لقــوى العاملــة دى الــ ومــن شــأن ذلــك أن يولّــد. والقنوات األكثر مالءمــةً  كنولوجياتها، باستخدام التأكملالقوى العاملة ب
  ؟الجماعي لمهمة المنظمة وأهدافها شعورًا باالنتماء

  
والقواعــد والمعــايير القطريــة وتعبئــة المــوارد  الُقطري التعاون بما في ذلكالعمليات، تبسيط  ستتحّقق منافع من خاللو 

قاعــــدة للعمليــــات علــــى  تواصــــلوســــتعمل األمانــــة علــــى التحســــين الم مــــداد،دارة سلســــلة اإلإ دارة األداء و إ والتوظيــــف و 
  .موالتعلّ  التأثيرات التفاعلية مستمرة من

  
  ة:باستخدام المقاييس التاليالمحرز ع التقدم سيتم تتبُّ و 

  د الحقًا.حدَّ تُ   •
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ــ :٦-٢-٤الُمخــَرج  ــارات اإلنصــاف علــى الــذي ينصــّب " عــدم تــرك أحــد خلــف الركــبنهج "األخــذ تــدريجيًا ب اعتب
  وٕاخضاعه للرصد اإلنسانحقوق المسائل الجنسانية و و 
  
تحقيــق  غيــةعمل المنظمــة بل الطيف الواسعوحقوق اإلنسان عبر والمسائل الجنسانية اإلنصاف اعتبارات  تناولتم يس

  .ات أخرى من السكانثالثة مليار استفادة أهداف 
  

بـــين أولئـــك ، ستســـعى األمانـــة إلـــى تحديـــد أكثـــر الفئـــات ضـــعفًا تـــرك أحـــد خلـــف الركـــبوكجـــزء مـــن التزامهـــا بعـــدم 
اعتبــــارات ب هجــــياالهتمــــام المنمثــــل يُ . و ومعالجتهــــالــــذلك ف علــــى األســــباب الجذريــــة لتعــــرّ ان عــــن الركــــب و يتخلفــــمال
 تســـهم فـــي ســـدّ مـــن شـــأنها أن الصـــحة عناصـــر أساســـية مجـــال وحقـــوق اإلنســـان فـــي والمســـائل الجنســـانية  نصـــافاإل
 ت.ن األفراد والمجتمعاوتمكي قدرة على التكيُّفوتعزيز المشاركة وال ات التغطيةثغر 
 

 كيف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟
 

يمكــن  بيِّنــاتمنظمة عــن طريــق بنــاء الفي برامج وسياسات  المتخلفين عن الركبمن هم ستسعى األمانة إلى تحديد 
  :هذه الغاية، ستقوم األمانة بما يلي بلوغلو . لتغّلب على العوائقاستخدامها ل

، لتحديــد الشــرائح علــى األقــل وطــريقتين أخــريينالبيانات المتعلقة بالصحة حســب نــوع الجــنس  صنيفت  •
  مثل العمر والموقع ومستوى التعليم؛

السياســات والممارســات مــن أجــل تحديــد  بشــأن، رإذا لزم األم البيِّناتتحليل البيانات الموجودة، وجمع  •
  ؛األوضاع غير المواتيةالعوائق و 

ة لمختلــف األفــراد بّنــاءوتعزيــز المشــاركة ال التباينــاتإلجــراءات الراميــة إلــى الحــد مــن إعطــاء األولويــة ل •
دعم أنشــــطتها الخاصــــة بالــــرهــــا و طُ امجيــــة للمنظمــــة واســــتراتيجياتها وأُ نوالمجتمعــــات فــــي الميزانيــــات البر 
  التقني وغير ذلك من األنشطة؛

وتقاســمها مــع الهيئــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان وعمليــات  عمــومتم جمعهــا متاحــة لليــالتــي  بيِّنــاتجعل ال  •
  المساءلة؛ تعزيزالرصد ذات الصلة على نطاق منظومة األمم المتحدة، من أجل 

  إنشاء عمليات مستقلة وتشاركية الستعراض البيانات والتحليالت واإلجراءات المتخذة؛ •
 أســاس األولويــاتعلى مــع البلــدان قائمــًا  المنظمــة ونتعا أن يكــون نلضما ءألعضاا الــدول مع للعما •

وحقــــــوق  ف والمســــــائل الجنســـــانيةإلنصابـــــالمتعلقة ا راتالعتباا ليشمو والخطـــــط الوطنيــــــة تلسياساوا
  .اإلنسان

  
عوباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، ست علـــى إدراج معـــايير  بهـــا ق والمنســـقينرَ مـــديرين وقـــادة الِفـــالمنظمـــة و الاألمانـــة ممثلـــي  شـــجِّ

وفقــًا لــذلك.  مأدائهــ رصــدو الخاصــة بهــم وحقــوق اإلنســان فــي تقييمــات األداء الســنوية والمســائل الجنســانية  اإلنصــاف
وحقــوق اإلنســان عنــد والمســائل الجنســانية اإلنصــاف يراعــي اعتبــارات  بــاع نهــجمنظمــة علــى اتِّ الع بــرامج تشــجَّ سكمــا 
  .رجات ومؤشرات الميزانية البرنامجيةوعن مخ برنامج العمل العام الثالث عشر عن تحقيق مؤشرات فادةاإل
  
ز األمانــة و  وحقــوق اإلنســان بطــرق والمســائل الجنســانية إلنصــاف فــي مجــال ابنــاء القــدرات ونقــل المعرفــة  أخيــراً ســتعزِّ

  .مطالبة كبار الموظفين بالمشاركة في دورة تدريبية واحدة على األقل كل سنتينمن خالل مختلفة، بما في ذلك 
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  :باستخدام المقاييس التاليةالمحرز لتقدم ع اسيتم تتبُّ و 
 حقـــوقباإلنصـــاف والمســـائل الجنســـانية و  ج المتعلقـــةو االعتبـــارات والنهـــفيهـــا ج ر دلبـــرامج التـــي تُـــنســـبة ا •

  ؛اإلنسان
في إطار خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المســاواة بــين المندرجة عدد المؤشرات  •

ذة باالســــــتناد إلــــــى قــــــة والمنّفــــــالتــــــي تعكــــــس النتــــــائج المحقّ و  (UN-SWAP) الجنســــــين وتمكــــــين المــــــرأة
 ؛ UN-SWAP 2.0الخطة اإلرشادات التقنية الواردة في

 التـــي تكفـــلمنظمـــة فـــي اإلجـــراءات ذات الصـــلة علـــى نطـــاق منظومـــة األمـــم المتحـــدة العمـــل  تضـــمين •
نـــــوع الجـــــنس والتنفيـــــذ علـــــى جميـــــع  علـــــى أســـــاسالمـــــوارد  تبُّـــــعتعمـــــيم مراعـــــاة المنظـــــور الجنســـــاني وت

  .المستويات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة
  

ــة دارة إ :٣-٤الُمخــَرج  ــة والبشــرية واإلداري ــ علــى نحــو كــفء وفعــالالمــوارد المالي ــائج وموّج ه نحــو تحقيــق النت
  وشفاف

  
ويشــكل  موميــة.االســتجابة لطــوارئ الصــحة العز قــدرتها علــى اإلدارة والتنظيم تنفيذ البرامج التقنية للمنظمة وتعزّ تتيح 

القيمــة مقابــل المــال للــدول األعضــاء  لتحقيق أساسياً  للمنظمة، وعنصراً  مهماً  التحسين المستمر للكفاءة اإلدارية هدفاً 
  حسب المكتب الرئيسي. ٣- ٤الميزانية المقترحة للُمخّرج  ٢٠وترد في الجدول  ة.مانحجهات الوال
  

  )األمريكية الدوالرات بماليين( المكاتب الرئيسية حسب ٣-٤للحصيلة  المقترحة الميزانية: ٢٠الجدول 
  

األمريكتان أفريقيا الحصيلة
جنوب 
شرق 
 آسيا

شرق  أوروبا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 المجموع الرئيسي

إدارة الموارد المالية   ٣- ٤
والبشرية واإلدارية 
على نحو كفء 

نحو وفعال وموّجه 
تحقيق النتائج وشفاف

٣٦٤‚٦ ١٤٤‚٧ ١٩‚١ ٤٥‚٨ ٢١‚٠ ٣٥‚٦ ٢٤‚٣ ٧٤‚٠ 

 ٣٦٤‚٦ ١٤٤‚٧ ١٩‚١ ٤٥‚٨ ٢١‚٠ ٣٥‚٦ ٢٤‚٣ ٧٤‚٠ ٣-٤ مجموع الحصيلة
  

   فعال للرقابة الداخليةكفء و ممارسات المالية والرقابة من خالل إطار سليمة للدارة الاإل :١-٣-٤الُمخَرج 
  
ى علــ الثالــث عشــر. وتلتــزم األمانــة بنــاءً  تنفيذ برنامج العمل العامموارد المنظمة في صميم على الجيد  شرافاإل يقع
  .فعالة وشفافة وسليمةبصورة  ةالمانحالجهات ل الدول األعضاء و بَ وكلة إليها من قِ ألموال المُ ابإدارة  ذلك

  
  كيف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟

  
هــا التزاماتة مالية سليمة وضوابط داخلية قوية من أجــل إدارة أصــول المنظمــة و يإدار ستواصل األمانة تنفيذ ممارسات 

األمانــــة الخزانــــة المؤسســــية وجميــــع  وســــتديروتقــــديم تقــــارير عنهــــا. وٕاخضــــاعها للمحاســــبة يراداتهــــا ومصــــروفاتها إ و 
لمـــال فـــي اإلدارة الماليـــة لقيمـــة مقابـــل ال تحقيقهـــا مـــع ضـــمان ،ســـم بالشـــفافية والكفـــاءة والفعاليـــةالحســـابات بطريقـــة تتّ 

ٕانفاقهــا واإلفــادة بشــكل ســليم و  للمحاســبةاهــا المنظمــة جميــع المســاهمات التــي تتلقّ  خضــوعكفل كــذلك تللمنظمــة. وســ
  ة.ومتطلبات الجهات المانح عنها وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
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  ة.وجودة التقارير المالي آنّيةتحسين  فيضي ُقُدمًا المُ ستواصل األمانة تعزيز الضوابط الداخلية و و 
  :باستخدام المقاييس التاليةالمحرز ع التقدم سيتم تتبُّ و 

بتقديم البيانات المالية وفقًا للمعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع  يجزم قاطعتدقيقي  رأيالحصول على   •
  العام؛

  ؛ومدى جسامة المخاطرفعالية الضوابط الداخلية  بشأن درجةإصدار بيان سنوي للرقابة الداخلية   •
لت التقــارير تقــارير التعــاون المــالي المباشــر، حيــث شــكّ آنّيــة إدخال المزيد من التحســينات علــى جــودة و   •

  السابقة؛ الثنائيةفي  ةالصادر  التقارير من إجمالي ٪٣المتأخرة أقل من 
 ٕاحرازهــــــابمتطلبــــــات تســــــويات الُســــــلف و  يــــــاً عالم شــــــاملةلف المــــــن حســــــابات الّســــــ ٪٩٨ تقيُّــــــدضــــــمان   •

  .A  تصنيفال
  

إدارة وتنميــة المــوارد البشــرية بفعاليــة وكفــاءة الجتــذاب المواهــب وتوظيفهــا واالحتفــاظ بهــا  :٢-٣-٤الُمخــَرج 
  بغرض تنفيذ البرامج بنجاح

  
األمانـــة تنفيـــذ ستواصـــل و  ا.هـــاردالعاملـــة فـــي المنظمـــة، التـــي تشـــمل المـــوظفين وغيـــر المـــوظفين، أهـــم مو  ىالقـــو تعـــّد 

  .استراتيجية الموارد البشرية، التي تهدف إلى تعزيز إدارة الموارد البشرية في المنظمة
  

 كيف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟
 

مرنــة  القــوى العاملــة بهــا ضــمان أن تكــون، تحتــاج المنظمــة إلــى برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر تنفيــذ حتى يتســنى
 لغرض. وسيتم تبسيط عمليــات االختيــار وجعلهــا أكثــر كفــاءةً تفي باو  على أكمل وجهبة األداء ومدرّ وعالية ومتحّركة 

وســيكون علــى . مؤسســيةوظــائف الالتمكــين  فضــًال عــنلبــرامج للكــي تــتمكن المنظمــة مــن تلبيــة احتياجــات التوظيــف 
، الســائدة ز وتغييــر الثقافــةالتميُّــلــى إقــود يي ذبــالتطوير الــوظيفي الــ مقرونــاً إدارة األداء تحســين  رأس جــدول األعمــال

عبــر المســتويات الثالثــة  حــراكعاملــة موهوبــة واالحتفــاظ بهــا. وســيؤدي ال ىاالعتمــاد علــى قــو  يمكِّن المنظمة مــن بما
توزيــع المــوارد  تماشــىسيو بفعاليــة.  ُقطريــةحتياجــات الالتلبيــة ا ضــمانرفهم و االموظفين ومع اتللمنظمة إلى إثراء قدر 

ع والتــوازن بــين ســيظل التنــوُّ لبرنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر. و طــري واألولويــات التنظيميــة التركيــز القُ البشــرية مــع 
  .الجنسين من األولويات

  
سياســات  اســتحداثأو  اتتحســينإجراء م مــن التحــديات الســابقة، ســتقوم األمانــة بــوالــتعلُّ المحّقــق وبنــاًء علــى النجــاح 

  .المبادرات القائمة أو إطالق مبادرات جديدةتعزيز إلى جانب  ،جراءات جديدةإ و 
  
  :باستخدام المقاييس التاليةالمحرز ع التقدم سيتم تتبُّ و 

الزيــــادة فــــي عــــدد المــــوظفين الــــدوليين الــــذين ينتقلــــون بــــين  بداللــــةلمــــوظفين الحــــراك المتزايــــد ل ســــُيقاس •
 المكاتب الرئيسية؛

إلـــى  نســـبة الـــذكورإجمـــالي التحســـينات فـــي  بداللـــةســـيقاس التقـــدم نحـــو تحقيـــق التكـــافؤ بـــين الجنســـين  •
 اإلناث من الموظفين الفنيين الدوليين؛

النســـبة المئويـــة للبلـــدان غيـــر  بداللـــةالتقـــدم المحـــرز نحـــو تحقيـــق التمثيـــل الجغرافـــي المتـــوازن  ســـُيقاس •
 لة تمثيًال ناقصًا بين الموظفين الفنيين الدوليين؛لة والممثَّ الممثَّ 
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 تــاريخ االختيــار مــن عمليــة فــي متوســط مــدةض اخفــاالن بداللــة التوظيــفتســريع وتيــرة ســتقاس عمليــة  •
  .الناجح للمرشح يتضّمن عرضاً  خطاب إصدار إلى إعالن عن وظيفة شاغرة نشر

  
وظــائف المنصات وخدمات رقمية فعالة ومبتكــرة وآمنــة تتماشــى مــع احتياجــات المســتخدمين و  :٣-٣-٤الُمخَرج 

  والبرامج التقنية وعمليات الطوارئ الصحية مؤسسيةال
  

  ة.تكنولوجيالخدمات والأفضل إلدارة المعلومات  استخداماً  البلدان يتطلب التركيز المتزايد على دعم
  

 كيف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟
  
ــرة لمنظمــة الالمعلومــات والعمليــات واألدوات الخاصــة ب نظــمتكــون أن علــى األمانــة عمل ســت برنــامج  تنفيــذ رؤيــةميسِّ

عمــل المــوظفين وّجــه، بمــا يســهِّل وقابليــة التشــغيل البينــي والتكامــل الم العمل العام الثالث عشر المتمثلة في السالســة
لتعزيــز إدارة  محوريــاً لعمل البرنامجي للمنظمة أمرا اكذلك أن يكون دعم  تضمنطري. وسوالشركاء على المستوى القُ 

 الكفيلـــة بتيســـيرعلـــى تبســـيط العمليـــات اإلداريـــة مـــن خـــالل الـــنظم ذات الصـــلة وستســـاعد  ،لوجيـــاالمعلومـــات والتكنو 
قيــاس لأهميــة بالغــة البيــاني  إدارة البيانــات والتصــويرمنصــات  تحســين كتســييمكاســب فــي الكفــاءة. و  قيــقالتنفيــذ وتح

تؤكد األمانة على الحاجــة إلــى نظــم و خاذ القرارات في الوقت المناسب. اتّ  سهيلعنها وت فادةخطة عمل المنظمة واإل
المرجــوة مــن خــالل تــوفير الخــدمات الحيويــة  حصــائلقــادرة علــى تحقيــق ال تكــون معلومــاتالتكنولوجيــا آمنــة وصــلبة ل

  .معلوماتيألمن الامخاطر ٕادارة و  باستمرار
  
أفضــل. لبلــدان بشــكل ان المنظمــة مــن دعــم نظم المعلومــات بأهميــة قصــوى ألنهــا تمّكــكفاءة وفعالية وموثوقية سم تتّ و 

  :نظم المعلومات الخاصة بها، ستقوم األمانة بما يلي ومن أجل ضمان فعالية وكفاءة
لبــــي احتياجــــات المســــتخدمين ي علــــى نحــــوتعزيــــز وتحســــين منصــــات وخــــدمات تكنولوجيــــا المعلومــــات  •

  ؛تسيير األعمالو 
  وتمكين عمل المنظمة على جميع المستويات؛ يسيرالنظم الرقمية لت االستفادة على نحو مبتكر من •
والمخــــاطر ذات  معلومــــاتيعــــن طريــــق إدارة األمــــن ال منظمــــةالحمايــــة أصــــول المعلومــــات الخاصــــة ب •

  الصلة؛
  .تكنولوجيا المعلومات والوظائف ذات الصلة تسيير أعمالستمرارية التخطيط التحسين  •

  
  :يةباستخدام المقاييس التالالمحرز ع التقدم سيتم تتبُّ و 

  ة مشتركة؛شاملكخدمات  تقدَّمو  التي يعاد تحديد أغراضهاعدد خدمات تكنولوجيا المعلومات  •
  ة لدعم االبتكار؛ستحدثعدد المنصات والخدمات الجديدة الم •
  أمنية؛ حادثاتمقدار وقت اإلنتاجية المفقود بسبب  •
  .أعمال المنظمةتسيير تحديث خطة استمرارية  •
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خــدمات تتوفر لهــا و لصيانة تتسم بالكفاءة تحتية البنية ومضمونة تخضع فيها البيئة مأمونة  :٤-٣-٤الُمخَرج 
ط لواجب العناية، مستجيبة لالحتياجاتفعالة من حيث التكلفة وسلسلة إمداد  ةعماد   بما يشمل التحوُّ
  

أوجـــه ت وتحســـين عمـــل المنظمـــة علـــى جميـــع المســـتويا تركيـــز لتمكـــين وضـــعم ةعمـــاخـــدمات الدالالتـــزال العمليـــات و 
  الكفاءة بشكل مستمر.

  
  كيف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟

  
المتعلقــة ســتيات يممارســات واللوجال يشــمل، بمــا مــداداإل ســلسالب تها الخاصــةستواصــل األمانــة تطــوير وتنفيــذ سياســ

ـــن  التشـــغيلجـــراءات توحيـــد إالسياســـات و  مـــن شـــأن تبســـيطلمشـــتريات، علـــى جميـــع مســـتويات المنظمـــة. و با أن يمكِّ
  ا.وزيادة كفاءته مدادتكلفة خدمات الدعم وسالسل اإل من خفضلمنظمة ا
  

ســتكفل و ألداء واليــة المنظمــة فــي جميــع المواقــع.  ياً مجموعة متكاملة من خدمات الدعم التشغيلي ضــرور  ويعّد وجود
طريــة. وســيتم تــوفير دعــم مباشــر والمكاتــب اإلقليميــة والمكاتــب القُ  الرئيســي ايــة فــي المقــرعناألمانــة الوفــاء بواجــب ال

الســالمة ب ها الخاصــةاألمانــة سياســات وســتعززومستدام لضمان سالمة وأمن آالف الموظفين المنتشرين في الميدان. 
  .منظمةالالتركيز على تحسين بيئة عمل ستستمر في واألمن و 

  
ر تـــدريب عـــالي الجـــودة فـــي مجـــال الســـالمة واألمـــن، يلمخـــاطر وتـــوفل مـــع التحّســـباألمانـــة معـــايير أمنيـــة،  وســـتحدد

  ا.فضًال عن صيانة البنية التحتية وتحديثه
  
  ة:باستخدام المقاييس التاليالمحرز ع التقدم سيتم تتبُّ و 

  ألمن؛الخاصة بالزامية اإلتدريبية الدورات تقيُّد بالمعدل ال •
  ؛للعملنيا الدُ  األمنية معايير األمم المتحدةل معدل االمتثال •
  دارة المستودعات؛إ و  وجوداتالم مراقبةتنفيذ نظم سليمة ل •
أمــر الشــراء إلــى التســليم  صــدارإوقــت مــن  زمنيــاً  وتقــاسطريــة، العمليــات القُ  لخدمــة كفــاءة تســليم المعــدات •

  المعني؛ مستودع البلدل
اآلليـــة القائمـــة، عبـــر ين مـــوّردالعـــدد الشـــكاوى الرســـمية الـــواردة مـــن شـــتراء، وتقـــيَّم بشـــفافية ونزاهـــة عمليـــة اال •

 .٢٠١٩مقابل خط األساس في عام 
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  الملحق
  
  

  ٢٠٢١- ٢٠٢٠إعداد مسودة الميزانية البرمجية المقترحة للفترة 
  
  

  عملية جديدة لتحديد األولويات والتخطيط تركز على إحداث األثر 
  
بعمليـــة التخطـــيط الجديـــدة التـــي  ٢٠٢١- ٢٠٢٠استرشـــد إعـــداد مســـودة الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة للفتـــرة   - ١

ــه المــوارد المهمــة نحــو إحــداث أثــر فــي مجــال  ُعــززت لضــمان أن تقــود األولويــات القطريــة عمــل المنظمــة وأن توجَّ
  لمحة عامة عن عملية التخطيط الجديدة. ١الصحة العمومية على المستوى القطري. ويقدم الشكل 

  
  : عملية التخطيط الجديدة١الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
األولويــات  تحديــد لعمليــةللتعــاون القطــري المرجــع األولــي  صــالحةاســتراتيجية التعــاون القطــري فــي البلــدان التــي لــديها اســتراتيجية  تعتبــر  *

األولويـــات  تحديـــد عمليـــة فستشـــكلالبلـــدان التـــي ليســـت لـــديها اســـتراتيجية صـــالحة للتعـــاون القطـــري،  أمـــا. القطـــري الـــدعم وخطـــةالقطريـــة 
اســتراتيجية للتعــاون  لكــلللــدعم القطــري  خطــة ستوضــعالمســتقبل،  وفــيالقطرية وخطــة الــدعم القطــري أســاس اســتراتيجية التعــاون القطــري. 

  .منها أساسي كعنصرالقطري 

 الخطة التشغيلية إعداد الميزانية البرمجيةتحديد األولويات 

المشاورات والمناقشات االستراتيجية مع الدول األعضاء والجهات الشريكة 

 استراتيجية التعاون القطري*

تحديد النتائج ذات 
األولوية على 

المستوى القطري 
 إلى (غايات الوصول

 المليار أضعاف ثالثة
 )والحصائل

األولويات القطرية 
)٢٠٢٣-٢٠١٩(  

واحدة على خطة 
المستويات الثالثة لدعم 

األولويات القطرية 
(مخرجات األمانة 

ومنتجاتها وخدماتها 
وتحديد الغايات ومعايير 

 النجاح)

خطة الدعم القطري 
)٢٠٢٣-٢٠١٩(  

استعراض الميزانية 
البرمجية للمنظمة في 

اللجان اإلقليمية 
والمجلس التنفيذي 

وجمعية الصحة (تحديد 
، بما في مساءلة األمانة

ذلك تحديد تكاليف 
المخرجات وطرق قياس 

 النتائج)

الميزانية البرمجية 
)٢٠٢١-٢٠٢٠(  

برنامج 
العمل 
العام 
الثالث 
 عشر

الخطط التشغيلية 
)٢٠٢١-٢٠٢٠(  

خطط عمل المنظمة 
الخاصة بالموارد 
البشرية واألنشطة 

حسب مركز الميزانية 
وتحديد التكاليف 

 بالتفصيل

العالمية المنافع 
 ودور القيادة
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الـــثالث التاليـــة فـــي إطـــار عمليـــة التخطـــيط إعـــداد مســـودة الميزانيـــة البرمجيـــة ووجهـــت الخطـــوات الرئيســـية   - ٢
  :٢٠٢١- ٢٠٢٠المقترحة للفترة 

تحديد األولويــات علــى المســتوى القطــري: تحديــد أولويــات الحصــائل التــي ينبغــي أن تشــارك الــدول   )أ(
 األعضاء واألمانة في تنفيذها؛

البرمجيــة تســتهدف مواءمــة العمــل علــى  خطــط الــدعم القطــري: خطــوة إضــافية فــي إعــداد الميزانيــة  )ب(
 جميع مستويات المنظمة الثالثة من أجل تحقيق نتائج مشتركة؛

تخطــــيط المنــــافع العالميــــة فــــي مجــــال الصــــحة  ١المنــــافع العالميــــة فــــي مجــــال الصــــحة العموميــــة:  (ج)
  وتحديد أولوياتها. ٢٠٢١- ٢٠٢٠العمومية المقرر توفيرها في الثنائية 

  
النتــائج الجديــد كأســاس إلعــداد عمليــة تحديــد األولويــات. وحــددت األمانــة والــدول األعضــاء واســُتخدم إطــار   - ٣

الحصــائل التــي ستشــارك فــي تنفيــذها والغايــات الخاصــة بــاألثر التــي سيســاهم العمــل المشــترك بــين األمانــة والــدول 
  األعضاء في تحقيقها.

  
ضــمان توجيـــه عمـــل المنظمــة نحـــو تنفيـــذ  ومثّلــت عمليـــة تحديـــد األولويــات خطـــوة أولـــى رئيســية فـــي مســـار  - ٤

األولويات علــى الصــعيد القطــري. وكانــت النتيجــة النهائيــة لهــذه العمليــة تحديــد مســتوى متفــق عليــه للتشــديد علــى كــل 
  حصيلة بناء على الوضع القطري.

  
ليـــًا تحديـــد أولويـــات كـــل حصـــيلة علـــى مـــدى اعتبـــار الحصـــيلة: (أ) أولويـــة وطنيـــة؛ (ب) التزامـــًا دو ويعتمـــد   - ٥

ملزمــــًا؛ (ج) مســــاهمة حاســــمة فــــي تحقيــــق الغايــــات اإلقليميــــة والعالميــــة؛ (د) مســــاهمة فــــي الحــــد مــــن اإلجحافــــات 
  بميزة في قيادة الدعم في مجال معين. مقارنة بالمنظمات األخرىالصحية؛ (هـ) مدى تمتع المنظمة 

  
إطـــار وتعـــد عناصـــر دمـــج اإلنصـــاف والمســـاواة بـــين الجنســـين وحقـــوق اإلنســـان أيضـــًا اعتبـــارات قويـــة فـــي   - ٦

  عملية تحديد األولويات إذ تترسخ هذه البرامج للعمل في جميع الُنهج والتدخالت المساهمة في الحصائل.
  
المســتدامة والخطــط الصــحية  واستراتيجيات المنظمة للتعاون القطري التي تأخذ في الحسبان أهداف التنميــة  - ٧

الوطنية أو تتواءم معها هي مرجع مهم لضــمان اســتيعاب أهــم احتياجــات البلــدان وتوجهاتهــا االســتراتيجية فــي عمليــة 
  تحديد األولويات.

  
بلــــدًا  ١٦٠نتــــائج عمليــــة تحديــــد أولويــــات الحصــــائل حســــب اإلقلــــيم. وقــــد صــــّنف حــــوالي  ٢ويبــــين الشــــكل   - ٨

حة الخدمات الصحية األساسية الجيدة) باعتبارهــا أولويــة متوســطة أو عاليــة. ومــنح عــدد (تحسين إتا ١- ١الحصيلة 
(تحســين إتاحــة األدويــة واللقاحــات ووســائل التشــخيص واألجهــزة األساســية  ٣- ١مساو من البلدان األولوية للحصــيلة 

(الحـــد مـــن عوامـــل  ٢- ٣(تأهـــب البلـــدان للطـــوارئ الصـــحية) والحصـــيلة  ١- ٢للرعايـــة الصـــحية األوليـــة) والحصـــيلة 
  الخطر عن طريق العمل المتعدد القطاعات).

  
  
  

                                                            
المنــافع العالميــة فــي مجــال الصــحة العموميــة هــي منــافع تعــدها/ توفرهــا المنظمــة وتكــون مفيــدة علــى الصــعيد العــالمي أو    ١

 أقاليم متعددة.على مستوى بلدان متعددة في 
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  حسب اإلقليم باعتبارها أولويات متوسطة أو عالية: عدد البلدان التي تحدد أولويات الحصائل ٢الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
وكشــف تحديــد أولويــات الحصــائل علــى المســتوى القطــري أيضــًا عــن الغايــات ذات األولويــة التــي سيســاهم   - ٩

الغايــات العشــر  ٣الشــكل ). ويبــين ٢٠٢٣- ٢٠١٩عمل المنظمة فــي تحقيقهــا علــى مــدى الســنوات الخمــس القادمــة (
  الرئيسية المختارة من إطار األثر خالل عملية التشاور.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٨٠ 

١٦٠ 

١٤٠ 

١٢٠ 

١٠٠ 

٨٠ 

٦٠ 

٤٠ 

٢٠ 

٠ 
٣-٣ ٣-٢ ٢-٢ ٢-١ ١-٤ ١-٣ ٢-٣ ٣-١ ١-٢ ١-١ 

أفريقيا شرق 
 المتوسط

جنوب  أوروبا
شرق آسيا

غرب المحيط 
 الهادئ
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: عــدد البلــدان التــي سيســاهم فيهــا العمــل المشــترك بــين األمانــة والــدول األعضــاء فــي تحقيــق بعــض ٣الشــكل 
  الغايات المحددة في إطار األثر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتشكل األولويات المحددة على الصعيد القطري أســاس عمليــات التخطــيط والميزنــة، وخصوصــًا فــي تحديــد   - ١٠
  خطط الدعم القطري.

  
ويعتبر وضع خطط الدعم القطــري خطــوة جديــدة معتمــدة عبــر عمليــة التخطــيط. وخطــة الــدعم القطــري أداة   - ١١

مانة على كل مستوى من مســتويات المنظمــة لــدعم األولويــات القطريــة ترمي إلى تحديد اإلجراءات التي ستتخذها األ
والسبل التــي ســتتبعها لقيــاس نتائجهــا والمــوارد والقــدرات الالزمــة علــى كــل مســتوى. وتســتهدف هــذه الخطــوة اإلضــافية 

  في العملية مواءمة العمل على مستويات المنظمة الثالثة من أجل إحداث األثر على المستوى القطري.
  

بلدًا خطة للدعم القطري. وتعمل مكاتب المنظمة في األقــاليم والمقــر الرئيســي  ١٦٧وقد وضع ما مجموعه   - ١٢
) مــا هــي اإلجــراءات ١على مواءمة دعمها مع هذه الخطط. وتتناول خطط الدعم القطري ثالثة أسئلة هــي التاليــة: (

١٢٠ 

١٠٠ 

٨٠ 

٦٠ 

٤٠ 

٢٠ 

٠ 

جنوب  أوروبا أفريقيا
شرق آسيا

غرب المحيط 
 الهادئ

١-٢ ،
: ٢ المؤشر
القدرات تعزيز 

بموجب اللوائح
الصحية الدولية

والتأهب 
للطوارئ 
 الصحية

١-١ ،
: ١٥ المؤشر

تحقيق انخفاض 
٪٢٠نسبي قدره 

في معدل الوفيات
المبكرة (في سن 

عامًا)  ٧٠-٣٠
الناجمة عن 

األمراض غير 
السارية (أمراض 
القلب واألوعية 

والسرطان 
والسكري وأمراض
الجهاز التنفسي 
المزمنة) عن 
طريق الوقاية 

 والعالج

٣-١ ،
: ١ المؤشر

زيادة توافر 
األدوية 
األساسية 

للرعاية الصحية
األولية، بما في

ية ذلك األدو 
المجانية إلى 

٨٠٪ 

١-١ ،
: زيادة١ المؤشر

تغطية الخدمات 
الصحية األساسية
بين الجماعات 
السريعة التأثر 
والنساء والفتيات 
في الشريحة 

الخمسية األفقر 
 ٪٧٠إلى 

١-١ ،
: ١٧ المؤشر

زيادة إتاحة 
الخدمات الصحية
األساسية (بما في

ذلك تعزيز 
الصحة والوقاية 
والرعاية العالجية

والتأهيلية 
والملطفة) مع 
التركيز على 

الرعاية الصحية 
األولية، وقياسها
بمؤشر التغطية 
الصحية الشاملة

١-١ ،
: ٢ المؤشر

زيادة كثافة 
القوى العاملة 

الصحية 
وتحسين 
 توزيعها

 

٢-٣ ،
: ١ المؤشر

تحقيق انخفاض 
نسبي بمقدار 

في معدل  ٪٢٥
االنتشار الراهن 
لتعاطي التبغ بين
البالغين من العمر

سنة أو أكثر ١٥
 

٢-١ ،
: وقف١ المؤشر

الزيادة في النسبة
المئوية 

لألشخاص الذين
يتعرضون 

لصعوبات مالية 
(التي ُتعرَّف بأنها

اإلنفاق من 
األموال الخاصة 
بما يتجاوز القدرة
على الدفع) من 
أجل حصولهم 

الخدمات على 
 الصحية

 

٣-١ ،
: ٤ المؤشر

خفض النسبة 
المئوية لحاالت
عدوى مجرى 
الدم الناجمة عن
بعض الكائنات

المختارة 
المقاومة 
لمضادات 
الميكروبات 

 ٪١٠بمقدار 

١-٢ ،
: تبلغ ١ المؤشر

جميع البلدان عن
القدرات األساسية
بموجب اللوائح 
الصحية الدولية 

 سنوياً 
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) وكيــف ســتُقاس نتــائج الــدعم؟؛ ٢ت القطريــة؟؛ (التي ستتخذها األمانــة علــى جميــع المســتويات الثالثــة لــدعم األولويــا
  ) وما هي الموارد الالزمة لتوفير الدعم على جميع المستويات؟٣(
  

وعملـــت األمانـــة مـــع الجهـــات النظيـــرة القطريـــة والجهـــات الشـــريكة الوطنيـــة خـــالل عمليـــة تحديـــد أولويـــات   - ١٣
بلـــدًا بمـــا فـــي ذلـــك البلـــدان التـــي  ١٦٧الحصـــائل والمناقشـــات بشـــأن خطـــط الـــدعم القطـــري. وجـــرت المشـــاورات فـــي 

  يكون فيها حضور للمنظمة.  ال
  

وٕاضـــافة إلـــى عمليـــة تخطـــيط الـــدعم القطـــري، اعتمـــدت األمانـــة أيضـــًا عمليـــة أشـــد صـــرامة لتحديـــد المنـــافع   - ١٤
اإلقليميــة العالميــة فــي مجــال الصــحة العموميــة (مثــل وضــع القواعــد والمعــايير) التــي تعــد وتــوفر أساســًا فــي المكاتــب 

والمقــر الرئيســي للمنظمــة وترتيــب أولوياتهــا. واقترانــًا بعمليــة تخطــيط الــدعم القطــري، مــن المفيــد تركيــز العمــل علــى 
المســتوى اإلقليمــي وعلــى صــعيد المقــر الرئيســي مــن أجــل تــوفير تلــك المنــافع فــي ســياقات تكــون فــي أمــس الحاجــة 

قليميــة والمقــر الرئيســي عــن طريــق عمليــة تخطــيط أكثــر تفصــيًال إليهــا. وسيتواصــل تحديــد معــالم ميزانيــة المكاتــب اإل
لتعزيـــز الـــنظم والقـــدرات والخبــــرات التقنيـــة بهـــدف إعــــداد منـــافع عالميـــة فـــي مجــــال الصـــحة العموميـــة أو نشــــرها أو 

  اعتمادها أو تكييفها على نطاق المنظمة.
 
  

=     =     =  


