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  المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق حضور
  

يتضــــــــــــــمن التقرير الخاص بحضــــــــــــــور المنظمة في البلدان معلومات عن أداء جميع مكاتب المنظمة في   -١
البلدان واألقاليم والمناطق. وُيســــــــتخدم التقرير ألغراض اإلعالم من جانب اإلدارة العليا للمنظمة والدول األعضــــــــاء 

وأحدث المعلومات عن إعداد تقرير  ٢٠١٧فيها والجهات الشــــريكة لها. وتتضــــمن هذه الوثيقة ملخصــــًا لتقرير عام 
  .٢٠١٩عام 

  
(الموظفون والبنى التحتية  من نحن كمنظمة) ١قســم التقرير الكامل إلى خمســة أقســام تصــف ما يلي: (نوي  -٢

؛ للــدول األعضــــــــــــــــاء (من حيــث تقــديم الــدعم التقني)) مــا الــذي نفعلــه دعمــًا ٢؛ (في البلــدان واألقــاليم والمنــاطق)
(الجهات الشــــــــريكة  ) مع من نعمل٤؛ (الدعم التقني والموارد المالية)( نا على الصــــــــعيد القطريكيف ننفذ عمل )٣(

  .) ما هي نتائج عملنا (اإلنجازات المختارة المحققة في البلدان واألقاليم والمناطق)٥على الصعيد القطري)؛ (
  
الرئيســـــــي المعلومات الواردة في واســـــــتعرضـــــــت كل المكاتب اإلقليمية الســـــــتة واإلدارات المختلفة في المقر   -٣

  المنظمة في البلدان. وترد فيما يلي مصادر المعلومات المستخدمة:ضور ين عن حالتقرير 

  شــــــارك فيه جميع رؤســــــاء مكاتب المنظمة في خاص بحضــــــور المنظمة في البلدان مســــــح إلكتروني
فيما يتعلق  ٪١٠٠د الردو (ببلوغ معدل  ١شــــــــــــــخصــــــــــــــاً  ١٤٩البلدان واألقاليم والمناطق البالغ عددهم 

 )؛٢٠١٩وتقرير عام  ٢٠١٧ بتقرير عام

  وقاعدة الذي يتيح المعلومات عن الموارد البشـــــــــــــرية والشـــــــــــــؤون المالية لمنظمة اإلدارة العالمي لنظام
معلومات عن رؤساء مكاتب التي تتضمن التعاون مع البلدان والتعاون مع األمم المتحدة بيانات إدارة 

 واألقاليم والمناطق؛المنظمة في البلدان 

  الصـــندوق العالمي بالمشـــاركة في المبادرات الصـــحية العالمية مثل  المتعلقةمصـــادر خارجية للبيانات
بوابة المنظمة و ؛ والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع؛ يدز والســـــــــــــــل والمالريالمكافحة األ

  في جملة أمور. ٢الخاصة بالميزانية البرمجية
  

                                                           
بتقرير  يتعلقشـــــــخصـــــــًا فيما  ١٤٩و ٢٠١٧شـــــــخصـــــــًا فيما يتعلق بتقرير عام  ١٤٨بلغ عدد رؤســـــــاء مكاتب المنظمة     ١

  .٢٠١٩ عام
ـــــــالي:    ٢ لت تشـــــــــــــــرين األول/  ٣٠، تم االطالع في http://open.who.int/2018-19/homeعلى الموقع اإللكتروني ا

  .٢٠١٨ أكتوبر
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  ٢٠١٧بحضور المنظمة في البلدان لعام  التقرير الخاص
  
تقديم لمحة عامة عن المعلومات  ٢٠١٧١لعام  حضـــــــــور المنظمة في البلدانب الخاصقرير تالاســـــــــتهدف   -٤

ويرد أدناه بيان أبرز . ٢٠١٦بعام  متصـــــــــــلةن معلومات المنظمة وعملها على الصـــــــــــعيد القطري وتضـــــــــــمّ بشـــــــــــأن 
  التطورات:

  :البلدان واألقاليم والمناطق وســــــــــــــتة مكاتب إقليمية مكتبًا في  ١٤٨المنظمة لديها من نحن كمنظمة
اثنتان من الدول األعضــاء المنتســبة (بورتوريكو وتوكيالو) دولة عضــوًا و  ١٩٤وتديرها ومقر رئيســي. 

دولة من الدول  ٣٧وتمثل جمعية الصــــــــــــــحة العالمية هذه الدول. وال يوجد أي مكتب للمنظمة في 
دولة وال تغطي مكاتب أخرى تابعة للمنظمة وموجودة في بلدان مجاورة  ١٩٤لبالغ عددها األعضــاء ا

المتصــــــــــــــل باألحرى على الدعم التقني و تحصــــــــــــــل هذه البلدان والمناطق هذه المجموعة من الدول. و 
 مباشرة.المكاتب اإلقليمية المعنية والمقر الرئيسي  بوضع القواعد والمعايير من

 تزّود البلدان التي توجد فيها للمنظمة عن تابعة مكاتب قطرية  ١٠٥بلغ ما مجموعه : ما الذي نفعله
) ٪٩٦( ١٠١وساعدت المنظمة ثة. سياسات واستراتيجيات وخطط صحية وطنية محدّ هذه المكاتب ب

من البلدان المعنية في اســتهالل هذه الســياســات واالســتراتيجيات والخطط الصــحية الوطنية ووضــعها 
بلدًا أو إقليمًا أو منطقة فيه أو فيها  ١٤٨من أصــل  ١٠٩ أفادلى ذلك، إوٕاضــافة صــدها. وتنفيذها ور 

حضــــــــــــور مادي للمنظمة بأن لديها اســــــــــــتراتيجيات للتعاون القطري أو بأنها تعمل على وضــــــــــــع هذه 
  ٢االستراتيجيات.

 مكتبًا عن حصــــــــــــــولها على الدعم  ١٤٨المكاتب القطرية البالغ عددها بلغت كل : كيف ننفذ عملنا
التقني من المكاتب اإلقليمية للمنظمة أو المقر الرئيســــــــي أو بعثات األفرقة المشــــــــتركة. ومن ضــــــــمن 

ــــة  ٥٤٠٠ ــــت في عــــام بعث ــــاك  ٢٠١٦أجري ــــة ( ٣٤٤٥هن ــــة ٪٦٤بعث ــــب اإلقليمي ) أجرتهــــا المكــــات
) كــانــت بعثــات مشــــــــــــــتركــة بين ٪٩بعثــة ( ٥١٣يســــــــــــــي و) أجراهــا المقر الرئ٪٢٧بعثــة (  ١٤٤٢و

مبلغ يزيد  كان هناك، ٢٠١٦ديســــــــــمبر  كانون األول/ ٣١وفي اإلقليمية والمقر الرئيســــــــــي.   المكاتب
في إطار الميزانية لعمل المنظمة على الصــــــــــــــعيد القطري متاحًا مليون دوالر أمريكي  ٢٠٠٠على 

اإلقليم األفريقي على مســـــــــــــتوى جميع األقاليم على النحو التالي: وُوّزع هذا المبلغ البرمجية للمنظمة. 
) وٕاقليم غرب المحيط الهادئ ٪١٠) وٕاقليم جنوب شــــرق آســــيا (٪٣٠) وٕاقليم شــــرق المتوســــط (٪٤٥(
 ).٪٢) وٕاقليم األمريكتين (٪٥واإلقليم األوروبي () ٪٦(

  :أو فيها حضــــــــــــور مادي  فيهبلدًا وٕاقليمًا ومنطقة  ١٤٨) من أصــــــــــــل ٪٩١( ١٣٥بلغ مع من نعمل
من البلــدان واألقــاليم والمنــاطق  ٪٥١وفيمــا يخص لألمم المتحــدة. فريق قطري وجود للمنظمــة عن 

غ عن مشــــاركة المنظمة في لجان توجيهية وطنية مشــــتركة أو ُبلّ التي تشــــهد حضــــورًا ماديًا للمنظمة، 
وضــــــــــع في تب المنظمة القطرية أيضــــــــــًا بدور قيادي اواضــــــــــطلعت مكلجان توجيهية لألمم المتحدة. 

                                                           
١   WHO presence in countries, territories and areas: report 2017. Geneva: World Health Organization; 2017  

) (على الموقع اإللكتروني التالي: WHO/CCU/17.04(الوثيقة 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255448/WHO-CCU-17.04-eng.pdf?sequence=1 تم االطالع في ،

  ).٢٠١٨كتوبر أ تشرين األول/ ٣٠
  .استراتيجية التعاون القطري هي رؤية المنظمة االستراتيجية المتوسطة األجل إلرشاد عمل المنظمة في بلد معين ومعه   ٢
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إذ قادت أو شــــــــاركت في قيادة إطار عمل األمم المتحدة للمســــــــاعدة اإلنمائية في عنصــــــــر الصــــــــحة 
 من البلدان أو األقاليم أو المناطق. ٪٩٨المجموعة أو اآللية المعنية بالتنمية في 

  :عنصــرًا جديدًا  ٢٠١٧لعام  البلدان خاص بحضــور المنظمة فيالمســح لتضــّمن اما هي نتائج عملنا
ما مجموعه وأتاح ًال عن إنجازات البلدان القابلة للقياس المحققة بدعم من المنظمة. اإذ شــــــــــــمل ســــــــــــؤ 

مكتبًا من مكاتب المنظمة القطرية المعلومات عن إنجازات البلدان  ١٤٨) من أصــــــــــــــل ٪٧٠( ١٠٣
المكاتب القطرية كافة في وُنشــــــــــــــر كتيب يصــــــــــــــف تجارب المحققة بدعم مباشــــــــــــــر من المنظمة. 

  ٢٠١٧.١ عام
  

  ٢٠١٩التقرير الخاص بحضور المنظمة في البلدان لعام 
  
 في أيار/جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين وسوف يقدَّم إلى  ٢٠١٩إعداد التقرير لعام يجري حاليًا   -٥

  .٢٠١٨مجمعة منذ عام البيانات ال وسيتضمن التقرير. ٢٠١٩مايو 
  
ردًا على إال أنه سيتضمن أيضًا المعلومات المتاحة  تها التي اتبعها التقرير السابقالتقرير البنية ذاوسيتبع   -٦

وُطلبت فيه  رؤساء مكاتب المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطقالذي شارك فيه إلى المسح أسئلة جديدة ُأضيفت 
  المعلومات عما يلي:

  ودور مكتب المنظمة  ٢٠٣٠أهداف خطة التنمية المســتدامة لعام الُنهج التي تتبعها الحكومات لتنفيذ
 القطري في دعم الحكومة والجهات الشريكة في تنفيذ تلك األهداف.

 بلــدان الجنوب والتعــاون الثالثي، بمــا في ذلــك لمبــادرات التعــاون بين  ةتــب المنظمــة القطريــادعم مكــ
إلى  ٢٠١٧ير ينا الفترة من كانون الثاني/في تســميتها ممارســات جيدة، أســماء المبادرات التي يمكن 

ية ٢٠١٨يوليو  تموز/ ٣١ ؛ والتقارير المقدمة من مكاتب المنظمة القطرية عن التحديات الرئيســــــــــــــ
 ثالثي.أو التعاون ال المواجهة في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب و/

  ية المحققة والجهات لمتحدة فيما يتصـــــــــــــــل بتعاون المنظمة مع منظومة األمم ااإلنجازات الرئيســــــــــــــ
 الشريكة.

  :مكتبًا من مكاتب المنظمة ٪٩١( ١٣٤أتاح ما مجموعه قصــــــــص النجاح على المســــــــتوى القطري (
 ول/القطريـــة المعلومـــات عن اإلنجـــازات المحققـــة بـــدعم مبـــاشــــــــــــــر من المنظمـــة حتى تشــــــــــــــرين األ

  .٢٠١٨ أكتوبر
  
إلكتروني خاص بحضــــــــور المنظمة في مســــــــح من  ٢٠١٩واســــــــُتمدت المعلومات الواردة في التقرير لعام   -٧

يمثل و . )٪١٠٠الردود ببلوغ معدل ( شـــخصـــاً  ١٤٩البلدان شـــارك فيه جميع رؤســـاء مكاتب المنظمة البالغ عددهم 
بشــــــــــــأن رؤســــــــــــاء مكاتب المنظمة في البلدان واألقاليم وقاعدة بيانات األمانة  نظام اإلدارة العالمي للمنظمةكل من 

  والمصادر الخارجية مصادر معلومات إضافية.األخرى والمناطق وتقارير المنظمة 
  

                                                           
، على WHO country office experiences 2017 for the 9th Global Meetingالتقرير الكامل عن قصــــــــــــــص النجاح،    ١

، تم http://intranet.who.int/homes/ccu/globalmeetings/9gm/countryofficeexperiences.shtmlالموقع اإللكتروني التـــالي: 
 .٢٠١٨أكتوبر  / تشرين األول ٣٠االطالع في 
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جميع المكاتب اإلقليمية قبل التحليل تنقية البيانات والتحقق منها بالتعاون مع ويجري في الوقت الحالي   -٨
  .٢٠١٩مايو  وسُيتاح التقرير الختامي في أيار/والتفسير. 

  
على البوابة المخصصة لحضور  ٢٠١٩لعام التقرير الخاص بحضور المنظمة في البلدان وسوف يحمَّل   -٩

والبوابة هي منصــــــــــــــة ُتســــــــــــــتخدم لجمع المعلومات عن حضــــــــــــــور المنظمة في البلدان والدعم المنظمة في البلدان. 
  والشراكات وعمل مكاتب المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق وتحليلها وتوليدها.

  
  

=     =     =  


