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ــت  ــ ــ ـــ�عین في الوث�قة  2021-2020المیزان�ة البرمج�ة المقترحة ُعرضـــ ـــ ــ ــــحة العالم�ة الثان�ة والسـ ــ على جمع�ة الصـــ

ــــهر أ�ار/ مایو  72/4ج ــ ــ ــحة الحقًا القرار 2019�شـــ ــ ـــ ــ تلك الذ6 اعتمدت ف�ه  1-72ج ص ع، واتخذت جمع�ة الصــ
ـــ�غة النهائ�ة من المیزان�ة البرمج�ة المعتمدة  ـــ ــ ـــ ــ الوث�قة التي نظرت فیها  2021-2020المیزان�ة. وتمثل هذه الصــ

�صــ�غتها من دون تغییر، لذا، ین�غي أن ُینظر إلى ع�ارة "المیزان�ة البرمج�ة  2019جمع�ة الصــحة في أ�ار/ مایو 
  .زان�ة البرمج�ة المعتمدةالمقترحة" الواردة في نصها على أنها تشیر إلى المی
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  مقدمة
  
ـــRّل  -1 ـــ ــ ـــ�ة إلى األمام  2021-2020 المیزان�ة البرمج�ة المقترحةتشـــ ـــ ــ ــ التحّول الذ6 على طرST خطوة رئ�سـ

برنامج تي یتصـّورها لاإلى تحوTل الرؤ�ة الجرTئة نها تهدف أل، في عملها (المنظمة) منظمة الصـحة العالم�ةتشـهده 
ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ مـا یلي: الق�ـام �ملموس عن طرST  إلى واقع(برنـامج العمـل العـام)  2023-2019 ،رالعمـل العـام الثـالـث عشـ

برنامج ر في إطاُتعّد هي أول میزان�ة برمج�ة مقترحة هذه المیزان�ة و الصعید القطر6.  الناس علىحقیS نتائج تنفع ت
 لعمل هذا.برنامج ا ستراتیج�ة المنصوص علیها فيالتنفیذ ا، وهي عنصر جوهرR� 6فل العمل العام

 
ـــّورها لاالرؤ�ة ٕان و   -2 ــ ــ ـــ ــتي یتصــ ـــ ــ ـــ لناس والنتائج التي یتوّخى تحق�قها لمنفعة ار برنامج العمل العام الثالث عشــ

. 2021-2020 المیزان�ة البرمج�ة المقترحة  من األغراض الشـــاملة الُمحّددة فيهي أ�ضـــاً على المســـتوb القطر6 
األمانة المیزان�ات البرمج�ة الســا�قة، ألن عن ســیختلف المیزان�ة البرمج�ة المقترحة  شــRلغرض، فإن هذا الًا لوتحق�ق

  :�ما یليستقوم فیها تحدیدًا 
  ؛صحة الناستحسینًا لتحقی� نتائج قابلة للق�اس التر�یز على   •
بل وإ �ل بلد لتحقی� نتائج في مجال الصــحة العموم�ة # عملالمن تحدید أولو�اتها   • الكفیلة ث�ات الســـُ

  حقیS تلك النتائج؛تما یلزم لالموارد مع استخدام مواءمة �
ـــوب النظم أكثر تكـامًال وتوجهـًا أخر( تغییر النهوج الُمّت�عــة في مRــافحــة األمراض تحــدیــدًا إلى   • ـــ ــ صـــ

  ؛مستدامةحصائل لتحقیS  الصح�ة
  ة.الثالثالمنظمة مستو�ات على عمال مجال إنجاز األفي  وتعز6زهاالتآزر أوجه مواءمة   •

  
ــاســــي في مســــاءلة المنظمة. وســــوف   -3 ــترشــــد األمانة �المبدأ العام وتحقیS النتائج هو مجال الترRیز األســ تســ
ـــتخدم المال ــ ـــرورة أال ُتســــ ــ ــي �ضــــ ــ ــ ف�ما یتعلS نتائج قابلة للق�اس وجود توقعات تفید بتحقیS دون من وارد المال�ة قاضـــ
ـــترRّ ب ــــحة الناس. وســ ــین صـ ــ ـــمار على  المبذولة في هذاز الجهود تحسـ ـــائل و  تحقیSالمضــ ــتدامة على حصــ ــ نتائج مسـ

ــتوb القطر6  ـــ ـــر فیها العمل المسـ ـــهم فیها البرامج الُمنّفذة وال ُ�قصـــ ــ ــــلة تسـ ـــطالع �على مواصــ ــ ــطة البر االضـ ـــ مج. اأنشـ
وتحّقS  التآزر بین النظم والبرامج الصـــح�ةمطرد الزTادة، النهوج التي توّثS عرb أوجه على نحو  ،األمانةعّزز ســـتو 

 Sبین مستو�ات المنظمةالعمل وتكامله تناس.  
  

  الس�اق العام
  

  2023-2019 ،ربرنامج العمل العام الثالث عش
  
"، وهي رؤ�ة أعرiت الصــحة والحفاh على ســالمة العالم وخدمة الضــعفاءتتمثل مهمة المنظمة في "تعزTز   -4

ـــر الذ6 أقرّ  ــحة العالم�ةعنها في برنامج العمل العام الثالث عشــ ــ ـــ�ع ته جمع�ة الصـ  2018ن في عام و الحاد�ة والســ
  .)1-71ج ص عالقرار (
  
ــر هذا رؤ�ة برنامج العمل العام الثالث و�طرح بإیجاز   -5 ــ ـــ ــ ـــتراتیج�ة عشــ ـــ ــ ـــحة لتحقیS ثالث أولو�ات اســـ ـــ ــ واضـــ

  �فضل بلوغ الغا�ات الُمحّددة بخصوص المل�ارات الثالثة األخرb من السRان، وهي Rالتالي:
  من التغط�ة الصح�ة الشاملةآخر مل�ار شخص استفادة  – تحقی� التغط�ة الصح�ة الشاملة  •
  حما�ة مل�ار شخص آخر من الطوارY الصح�ة على نحو أفضل - الصح�ة التصد? للطوارئ   •
  آخر �مزTد من الصحة والعاف�ة.تمتع مل�ار شخص  -فئات الس�ان  تعز6ز صحة  •
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ـــوص المل�اراتوتوفر   -6 ــ ـــ ــ ـــ ــRان الثالثة األخرb  الغا�ات الُمحّددة بخصــ ـــ ــ ـــ ــ ــ �موج�ه منظمة  تّتخذ الإطاراً من السـ
وترد . الصادرة عن األمم المتحدة أهداف التنم�ة المستدامةمن �الصحة غا�ات المتعلقة البلوغ لیلزم من إجراءات   ما

لبلوغ منظمة التي سّتتخذها ال اتصح�ة تحدد اإلجراءحصائل ستراتیج�ة ثالث من هذه األولو�ات اال واحدةRل في 
ــوص المل�اراتالغا�ات الُمحّددة  ــ ــ ـــRان بخصـ ــ ـــRّل �مع�ة الثالثة األخرb من الســ ــ الوظائف التمRین�ة ، وهي غا�ات تشــ

  .2021-2020 المیزان�ة البرمج�ة المقترحةالتي تستند إلیها الرRائز األرiع 
  
المل�ارات خصوص بالغا�ات الُمحّددة ، فإن من شأن بلوغ منظمةالتي تطرحها ال االستثمارط�قًا لمبّررات و   -7

شخص �الصحة طوال ملیون  100 روح وتحسین تمّتعملیون  30إلى إنقاذ أن �فضي  الثالثة األخرb من السRان
 Sـــاد6 نمو العمر وتحقی ــ ـــبته بین اقتصــ ــ ــة في البلدان  ٪4و ٪2تتراوح نســ ــ ـــطوتلك الدخل المنخفضـــ ة الدخل المتوســــ

ــنوات الخمس الالزمة ل ومن شـــأن األرواح . )2023-2019العام الثالث عشـــر ( برنامج العمل تنفیذطوال مدة السـ
ـــمل  ــ ــخص  24‚4التي ُیتوّقع إنقاذها أن تشـ ــ ــل تحقیS ملیون شــ ــ ــاملة مّمن ُتنقذ أرواحهم �فضــ ــ ــــح�ة الشــ التغط�ة الصــ

) Sـــاالقتران مع تحقی�ــتثمـــار قـــدره  ــ ــ ـــ ــ ـــ  )؛أمرRTي عن Rـــل دوالر أمرRTي ُینفS في هـــذا المجـــالدوالر  1‚4عـــائـــد اسـ
ــخص مملیون   1‚5و ــ ـــل حمایتهم شـــ ــ ـــلّمن ُتنقذ أرواحهم �فضــ ــ ــح�ة على نحو أفضــ ــ �االقتران مع ( من الطوارY الصـــ

 Sي عن دوالر  8‚30عائد قدره تحقیRTأمرSي ُینفRTل دوالر أمرR ـــخص مّمن ملیون  3‚8و)؛ في هذا المجال ـــ ــ ــ ـــ شــ
ــــل تمّتع فئـــات  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــRـــان ُتنقـــذ أرواحهم �فضـ ــ ـــ ــ ـــ ـــحـــة أوفر الســ ـــ ــ ــ ـــ قـــدرهـــا بین یتراوح  اتعـــائـــد�ـــاالقتران مع تحقیS (�صــ

  ت الُمنّفذة).التدخالأمرRTي عن Rل دوالر أمرRTي ُینفS في هذا المجال رهنًا �دوالر   121و  1‚50
  

  التنم�ة المستدامةأهداف 
  
ــر، 2021-2020 المیزان�ة البرمج�ة المقترحة تتواءم  -8 ــ ــ ـــأن برنامج العمل العام الثالث عشــ ــ ـــأنها شـــ ـــ مع ، شــ

من  المتعلقة �الصــحةالغا�ات تحقیS �عض جوهرTة، وهي تمّهد الســبیل أمام من الناح�ة ال أهداف التنم�ة المســتدامة
فإنها تعّزز األهداف الطموحة  الثالثة األخرb من الســـRان الغا�ات الُمحّددة بخصـــوص المل�اراتتلك األهداف. أّما 

ـــبو  ـــ ــ ـــها التي تصــــ ــ ـــ ــ ـــتدامةنفســ ــ ـــ ــ ـــي ُقدمًا  أهداف التنم�ة المســ ــ ـــ ــ ـــتدامة خطة تنفیذ في إلى بلوغها، وتمضــ ـــ ــ ــ التنم�ة المســ
  الصادرة عن األمم المتحدة. 2030  لعام

  
من أهداف  8-3مع الغا�ة  الثالثة األخرb من السRان الغا�ات الُمحّددة بخصوص المل�اراتتتواءم أولى و   -9

 أ�ضـًا غا�ات عدیدة أخرb ترد في إطارتتأثر بها التنم�ة المسـتدامة (تحقیS التغط�ة الصـح�ة الشـاملة)، وهي غا�ة 
د من أهداف التنم�ة المستدامة (تعزTز -3من هذه األهداف. أّما ثاني تلك الغا�ات فإنها تتواءم مع الغا�ة  3الهدف 

قدرات جم�ع البلدان، والس�ما البلدان النام�ة، في مجال اإلنذار الم�Rر والحد من المخاطر وٕادارة المخاطر الصح�ة 
قدرة الفقراء والفئات الضـــع�فة على الصـــمود والحد من األهداف (بناء  من تلك 5-1)، ومع الغا�ة الوطن�ة والعالم�ة

ـــاد� ـــ ــ ــ ـــ ــلة �المناخ وغیرها من الهزات والكوارث االقتصــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــها وتأّثرها �الظواهر المتطرفة المتصـ ـــ ــ ـــ ــ ة واالجتماع�ة تعرضــ
ــوص المل�اراتوالبیئ�ة). وتتواءم الغا�ة األخیرة من  ــ ــ ــR الغا�ات الُمحّددة بخصـــ ــ ـــ مع الكثیر  انالثالثة األخرb من الســ

ــتدامة، �ما فیها تلك الواردة في األهداف  ــ ــ ـــ  11و 6و 5و 4و 3و 2و 1من الغا�ات األخرb من أهداف التنم�ة المســ
  .17و 16و 13و
  

ــرTعًا لوتیرة   -10 ــوب التقدم وتســ ــحة، المتعلقة  تحقیS أهداف التنم�ة المســــتدامةالُمحرز صــ معًا عملت فقد �الصــ
#شأن خطة العمل العالم�ة مسودة  على وضعمنظمة بتنسیS من ال مجال الصحةفي ناشطة العالم�ة ال المنظمات

ــح�ة وتمّتع الجم�ع #أنماD ع�ش  ــ ــ ـــ ــودة تمّثل رفاه�ة#الصــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــتوb لنهوض ��االتزامًا تارTخ�ًا ، وهي مسـ ــ ـــ ــ ـــ ــ العمل مسـ
ــم منظمات يالجماع ــ ــاoإلى هذأخرb ، ومن المتوقع أن تنضـــ ـــ ـــوف تُ . و ا النشــ ــ ــودة النهائ�ة لخطة القّدم ســ ــ عمل المســـ
ـــبتمبر أیلول/ لى الجمع�ة العامة لألمم المتحدة في إ العالم�ة ــ ــ ـــ ــ ــ�اق 2019سـ ـــ ــ ـــ ــ ـــRّل سـ ــ ـــ ــ ــ ــتشـ ـــ ــ ــ ـــ في منظمة العمل ، وسـ
  .2021-2020  الثنائ�ة
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ــتعّزز األمانة دورها الق�اد6   -11 ــ ـــ ــ ـــ ــ وتحوTل مختلف االلتزامات قبلة تنفیذ خطة العمل العالم�ة المفي مجال وسـ
ــوب إجراءات جماع�ة  لمنظمة إلىمقطوعة من الاالمتعددة األطراف  �صـــًا على نحو ُموّجه صـ دعم وُمصـــّممة خصـــّ
  .ة �الصحةقلعتحقیS أهداف التنم�ة المستدامة المتوتیرة ما تحرزه من تقدم من أجل البلدان في تسرTع 

  
ـــر إلى   -12 ــ ــنادها لبرنامج العمل العام الثالث عشــ ـــتدامة، وتواظب المنظمة في معرض إســـــ أهداف التنم�ة المســــ

ـــتوb من بلوغ تلك األهداف لكي ال ُیهمل أ6 أحد، علمًا �أن  مهمةأداء �على االلتزام  ــ ـــ ــ ــ الحS في التمتع �أعلى مســـ
مع  وتمشــ�اً ها. أعمال وهو محور ارتكازها في إنجاز جم�ع منظمةالالصــحة �مRن بلوغه منصــوص عل�ه في دســتور 

، وســوف تســعى إلى المســاواة بین الجنســینتحقیS بعلى جم�ع مســتو�ات المشــارRة ملتزمة منظمة ، فإن الجهذا النه
ـــتدامة ( 5تعم�م الهدف تدعو �موجبها إلى فرص إیجاد  ــ ـــ ــ ــین من أهداف التنم�ة المســـ ــ ــ ـــ ــ ــــاواة بین الجنســ ــ ــ ـــ تحقیS المســ

ــاء والفت�ات ــ ـــ ـــألة ق�اس المخرجات الواردة في وتمRین Rل النسـ ـــ  2021-2020ة المیزان�ة البرمج�ة المقترح). أّما مســ
  RRل. المنظمةمخرج من مخرجات المساواة بین الجنسین في Rل منظور مراعاة فإنها تشّجع على المناقشة أدناه، 

  
مع  2021-2020البرمج�ة المقترحة مواءمة میزانیتها �الكامل  تزام المنظمة اللٕاث�اتاً و  ،على ذلكوعالوة   -13

�شــأن تمّتع الجم�ع بلة قالعمل العالم�ة المتت�ع التقدم المحرز في تنفیذ خطة زTادة فعال�ة أهداف التنم�ة المســتدامة و 
المؤشرات المتعلقة �الصحة المبّینة ستستخدم مؤشرات الصحة و فإن میزانیتها هذه ، �أنماo ع�ش صح�ة و�الرفاه�ة

مساءلتها على نحو و المنظمة في تقی�م أداء معدالت تحق�قها الصح�ة و حصائل لل اً مق�اسبوصفها هداف في تلك األ
  .قد�م التقارTر عن ذلكفي تو ، مشترك

  
  ةاألمم المتحدة اإلنمائ�منظومة صالح إ
  

ــــ�اق آخر  -14 ـــ�ة إ ثمة ســـ ــ ــالح، أال و 2021-2020مج�ة المقترحة المیزان�ة البر ى لمهم �النســ ــ منظومة  هو إصـــ
منظومة األمم المتحدة ى لإالدول األعضــاء وّجهتها دعوة ثمرة لذ6 جاء ة اآلخذ في التطّور، ااألمم المتحدة اإلنمائ�

 دعمالتنم�ة المســتدامة، وتقدم ما یلزم من أهداف لكي تثبت أن لدیها طموحات فعل�ة مماثلة لتلك الُمعرب عنها في 
  لتحق�قها.

  
ــ�اغفي معرض لمنظمة ثبتت اوقد أ  -15 ــ ـــ ــ ـــادر عنهاصــ ــ ــ ـــ التزامها الكامل  تها وتنفیذها لبرنامج عمل التحّول الصـ

ـــالح منظومة األمم المتب ــ ــارRة ف�ه. حدة و إصــ ــ ــ ــطة منظمة الوتدعم المشـ ـــ ــترRة بین الوRاالتأنشــ ـــ  تعزTز اآلل�ات المشــ
ـــییر األعمال ـــ ــ ــــ�طها توث�قًا لعرb التعاون ف�ما بین الجهات المعن�ة بتسـ ــ ـــه ا ،وت�ســـ ــ ـــ الزدواج�ة وتتفادb في الوقت نفسـ

  .لوظائففي أداء االمحتملة 
  

ـــالح Tترّتب على و   -16 ــ ــ�ة إلى عمل العدیدة  اً آثار ة األمم المتحدة اإلنمائ�منظومة إصـــ ـــ ـــًة ، منظمة�النســـ ــ وخاصـــ
تعزTز أنشطة  وسیجر6 ؛ محّدث معني �المنسقین المق�مینتنفیذ نظام ، وذلك Rالتالي: سیجر6 على الصعید القطر6 

األمم المتحدة للمســـاعدة عمل أطر وســـائل منها االســـتعانة �، بوتنســـ�قها األنشـــطةتلك البرامج القطرTة وتنفیذ وضـــع 
ألمم المتحدة؛ ات المقامة مع المؤســســات التا�عة لالشــراك التحســینات على العمل الُمنجز في إطارٕادخال و  ئ�ةاإلنما
د تلك ، واعتماالم�اني المشترRةاّت�اع نهوج جدیدة �شأن االشتراك في تسییر األعمال وٕادارة شؤون تجرTب�ًا جر6 وسی

لى عمل عة األمم المتحدة اإلنمائ�منظومة إصـــالح  آثارحال�ًا على إجراء تقی�م تام لكامل النهوج، علمًا �أنه ُ�عRف 
  ، التي تواصل على قدم وساق التخط�s لتنفیذ التغییرات التي س�حدثها إصالح هذه المنظومة.منظمةال
  

في جم�ع البلدان  نمائ�ةطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلالعنصر الصحي في أُ بزمام منظمة مسك التو   -17
ــر، مّما �مRّن الالتي ت تقرT�اً  ــ ـــ ـــطة منظمة من تكییف نفذ تلك اُألطر وTرد فیها هذا العنصـ ــ ــ ق�ادتها للجهود الرام�ة أنشـ

Sــتدامة  إلى تحقی ــ ــــالح �ما یتوافS مع  3هدف التنم�ة المســ ـــ�اق إصــ ــت. و األمم المتحدةمنظومة ســـ ــ نظمة واظب المســ
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ـــًا � ــRل مطرد الزTادة على مواءمةأ�ضــ ـــتراتیج�ات شـــ عمل األمم المتحدة ُأطر دورة مع التعاون القطر6 ها المتعلقة �اســ
ــــاعدة اإلنمائ�ة ــ ـــ ــتراتیج�اتها هذه، جن�ًا للمســ ـــ ــ ــتقوم اســــ ـــ ــ ترتكز إلیها تلك  طرTة التيخطs الدعم القمع إلى جنب . وســــ

ـــتراتیج�ات، مقام  ـــر االســ ــــل جســ ـــاعدة اإلنمائ�ة طر عمل األمم المتحدةالمیزان�ة البرمج�ة المقترحة وأُ  بین�صـ . للمســ
ر مواءمة أدوات التخط�s هذه �فضـــل االســـتفادة من Rامل مجموعة  مؤشـــرات الصـــحة والمؤشـــرات المتعلقة وســـتت�ســـّ

  .�الصحة المبّینة
  
  بل العمل الجدیدة: برنامج عمل التحّول الصادر عن المنظمةسُ 
  

  التحّول الصادر عنها:ف�ما یلي ما قامت �ه المنظمة من خالل تنفیذ برنامج عمل   -18
ــّ   • ــتراتیج�ة توضــ المتعلقة تحقیS أهداف التنم�ة المســــتدامة  فيالدور الذ6 تؤد�ه المنظمة ح صــــ�اغة اســ

ـــحة وٕاعطاء األولو�ة لدورها هذا ــ ـــ ــوح �حیث تحّدد ، �الصـ ــ ــ ـــبو هداف معالم األبوضـــ ــ ـــ والغا�ات التي تصــ
  ها؛عمل جم�ع موظفیإلى بلوغها وتوّجه المنظمة 

ــم�م   • ــ ـــ ــ�ة التي ترتكز إلیها أعمال المنظمة األإعادة تصـ ــ ـــ ــاإلجراءات الرئ�سـ ــ ــ ــــاســ ــ �ة في المجال التقني ســ
ودعم  أفضــل الممارســاتوتســییر أعمالها وٕادارة عالقاتها الخارج�ة وأداء وظائفها �االســتناد إلى اّت�اع 

  والشروع في مواءمة العمل عبر أنحاء المRاتب الرئ�س�ة RRل؛ لمنظمةا استراتیج�ةتنفیذ 
المنظمة مواءمة عمل من أجل وضــع المیزان�ة البرمج�ة، ، �ما �شــمل التخط�s عمل�ات إعادة تصــم�م  •

ـــتو�اتعلى نطاق  ـــائل �تحقیS ها الثالثة RRل في مجال مســـ ــائل منها الدعم البلدان، بالحصـــ ــ التقني وســ
  ؛ووظائفها المع�ارTةمواصلة توثیS عرb دورها الق�اد6 و  ،لبلدانى الالذ6 تقدمه إ

ــغیل اءمة نموذج موا  • ــ ــتو�اتعلى نطاق لمنظمة تشــ ــ ـــائل على الثالثة  هامســ RRل من أجل تحقیS الحصـــ
  االستجا�ة؛معدالت الجودة و ألمع�ة تحّسن تطبیS ممارسات إدارة استهالل المستوb القطر6 و 

ــــمن   • ــ ــ ـــ ــ ــــتهالل خطوات تضــ ــ ـــ ــ ــ  على الفعلي التعاون  عرb  توثیS من تمRّنانعمل  وiیئة ثقافة إیجاداســ
ــعیدین ــ ـــ ــ ـــل  عملال تكفل مواءمةو  والخارجي، الداخلي الصـ ــ ـــ ــتراتیج�ة وتوظف أفضــ ـــ ــ ــ مع األولو�ات االسـ
ــون على الوفاء �مهمتها،  األمانة موظفيالكوادر من  ـــ ــل و مّمن �حرصــ ـــ  منهم المتمّتعین اجتذابتواصــ

  م؛وتست�قیه فّذة �مواهب
نظمة ات �Rما یتســّنى للموتعزTز الشــراكالموارد عبئة االتصــاالت وت�اع نهوج جدیدة في مجال إجراء اتّ   •

ــل �مRّنها من اّتخاذ  ـــع أفضـــ ــح� ات المتعلقةالقرار أن تتمّتع بوضــ ــ ــعید الصـ ــ فیر العالمي وتو ة على الصـ
  .والمستدام الزمالتموTل ال

  
ــُتترجم Rامل ما یترّتب على عمل�ة  2021-2020ن�ة البرمج�ة المقترحة وتراعي المیزا  -19 ــ ـــ ــ التحّول من آثار سـ

في مجال  عمل المنظمةالتي ســـتبرز  ة�نفیذالتفي إطار وضـــع الخطs  2021-2020 الثنائ�ةفي لى خطs عمل إ
  .ةموم�لصحة العوتعّزز دورها الق�اد6 وتحّقS منافع عالم�ة في مجال ادعم البلدان 

  
�  العموم�ة الصحة مجال في عالم�ة منافع جني #فضل الحصائل تحقی

  
ــریُ   -20 ــتفید من منظمة ال لِزم برنامج العمل العام الثالث عشــ ــع المعاییر في إنجاز دورها �أن تســ في مجال وضــ

ــة عبر عملها �طرTقة  ــ ــ ــلســ ـــ ــتو�اتRاّفة البرامج أنحاء ســـ ــ ــالح أن تحرص و  ،الثالثة هاوعلى جم�ع مســــ ـــ ـــ�اق إصـــ ــ في ســـ
  .صحة جم�ع الناسة على ملموسعلى إدخال تحسینات منظومة األمم المتحدة 
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ـــ�اغة العمل   -21 ـــ ــ ــ نت في إطار صـ ـــِّ ـــ ــ ــ التخط�s ن�ة البرمج�ة المقترحة جوانب المیزاهذه في الوارد  مجيالبر وُحسـ
الُمعّدة  جم�ع المنتجاتموم�ة تشمل لصحة العًا لوضع أجود القواعد الالزمة لتحقیS منافع عالم�ة في مجال اضمان

ــع القواعد والمعاییر ــ ـــ ــ ــ ـــ في مجالي ات ولو�األتحدید بّین عمل�ات ومنتجات الب�انات والمنتجات التي ت في إطار وضـ
ــRّل مجتمعة معًا األســـاس الذ6 تســـتند إل�ه الاالبتكار وال�حث في إنجاز أعمالها، علمًا �أن �عض منظمة ، والتي تشـ

  .في هذه المیزان�ة البرمج�ة المقترحةُمحّدد العالم�ة  منافعال تلك
  

ــاق ل  -22 ـــ ــ ــ ـــل العمل�ة الجارTة على قدم وســ ـــ ــ افع العالم�ة في مجال في میدان تحقیS المنتحدید األولو�ات و�فضـــ
من ب�ان نطاق األعمال التي تنجزها األمانة منظمة ألول مرة موم�ة وتخط�s تلك العمل�ة، فقد تمRّنت الالصـــحة الع

ــع القواعد، وهي  ــمة في مجال وضــ على توج�ه مواردها من المنظمة تمRین ضــــمان األهم�ة على طرST خطوة حاســ
ــــوب تحدید منافع عالنحو  ــائل قابلة للق�اس ُمحّدد األهداف صــ ــ ــحة العموم�ة �طرTقة تحقS حصــ ــ م�ة في مجال الصــ

على المستوb القطر6، األمر الذ6 یتوافS مع الرؤ�ة المطروحة في برنامج العمل العام الثالث عشر وiرنامج عمل 
ــحة ــ ــ ـــ ــ ــ  العموم�ة التحّول. وف�ما یلي المعاییر الثالثة التي ارتكزت إلیها عمل�ة تحدید المنافع العالم�ة في مجال الصــ

  تحدیدًا مسندًا �البّینات:وتحدید أولو�اتها 
واضــحة ترsi ما تحّدده البلدان بجالء من احت�اجات �فضــل وضــع الخطs الالزمة لدعم إیجاد صــلة   •

  تلك البلدان؛
  حت�اجات المحددة من خالل األجهزة الرئاس�ة (مثل قرارات جمع�ة الصحة العالم�ة)؛و/ أو تلب�ة اال  •
  .الحت�اجات الناشئة (مثل تحرTر الجینات، والذRاء االصطناعي)تلب�ة او/ أو   •

  
ئت شـــع�ة هي األولى من نوعها على اإلطالق �اســـم شـــع�ة العلوم من أجل مواصـــلة   -23 تعزTز الوظائف وُأنشـــِ

ـــع القواعد  ــ ـــ ــ ـــ ها توفیر المنافع العالم�ة ، �ما فیوال�حث وتكوTن الب�انات واالبتكارالتي تؤدیها المنظمة في مجال وضــ
  موم�ة �الوقت المناسب.العاألجود نوع�ة في مجال الصحة 

  
ًا ألن ُ�ســترشــد في وضــع ضــمانRاّفة أنحاء المنظمة عبر مع الموظفین التقنیین هذه تعمل شــع�ة العلوم وســ  -24
الخطوات الُمّتخذة انطالقًا  منفعة من تلك المنافع العالم�ة في مجال الصحة العموم�ة بخطة شاملة تبّین بإیجازRل 

ــم�ممن مرحلة  ــ ـــرها و و  هاتصــــ ـــ ـــوًال إلى مرحلة تحقیS وتقی�م  هاتنفیذمرورًا �مراحل نشــ ـــ ــتفادة منها ووصــ ـــ معدالت االســـ
الُمعّزز �عمل�ة إعادة التصـــم�م إعداد Rل منتج  هذا االبتكارالحصـــائل المنشـــودة منها على الصـــعید القطر6. و�Rفل 

ــمن جودته �طرTقة على نحو �مّر ف�ه عبر نقا ــ ــقة، و o تضــ ــ ـــبل الكفیلة بُمدارة ومتســ ــینتأیید الســـ تولیف البّینات  تحســــ
  دعمًا إلعداد المنتجات. الداخليالمقدمة على الصعید واتخاذ القرارات، وتنسیS الخدمات 

  
ــع�ة العلوم و   -25 ـــ ــ ــــتكفل شــ ــ ـــــافة إلى ذلك، ســـ ـــ ـــ�طرأ من نظمة تمRین المٕاضـ ــ ـــ من تطورات علم�ة و من توّقع ما سـ

ــخیرهاالفرص إطالعها على آخر ما �طرأ منها وتحدید  ــ ــ ــین الُمتاحة لتسـ ـــ ـــل المنظمة من منافع تحســ ــ ًا لما ُیجنى �فضــ
ـــحة العموم�ة ـــ ــ ــــحة العالم�ة لاً تعزTز و  عالم�ة في مجال الصــ ــ ــ ـــرور6 لت لصــ ــ ــ دور عزTز بنها�ة المطاف. وهذا األمر ضـــ

  .كارة، وحفز االبتصون موقعها في الصدار وضمان المنظمة الق�اد6، 
  

  المیزان�ةلمحة عامة عن 
  

ملیون دوالر أمرRTي  4840.4اإلجمــالي هو �مقــدار  2021-2020المیزان�ــة البرمج�ــة المقترحــة إن مبلغ   -26
ــمل أدناه)،  1(انظر الجدول  ــ�ة (وهو �شــ ــاســ ــال أمرRTي ملیون دوالر 3768.7�مبلغ البرامج األســ ــتئصــ ) وiرنامج اســ
ــلل األطفال ( ـــ ـــة ( ر أمرRTي)ملیون دوال 863�مبلغ شــ ــ ملیون دوالر أمرRTي). و�مثل مبلغها  208.7والبرامج الخاصــ
  اإلجمالي. 2019-2018المیزان�ة البرمج�ة مبلغ مقارنة �ًا ٪ تقرT�9نسبتها زTادة اإلجمالي هذا 
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، لمیزان�ةوالنداءات الطارئة بوصفها من بنود العمل�ات مخّصصة لمیزان�ة وترد اآلن في المیزان�ة البرمج�ة   -27
ـــبب  2019-2018في المیزان�ة البرمج�ة وهي لم تكن موجودة  ــعو�ة �ســ المتعلقة ببنود المیزان�ة تقدیرات إجراء الصـــ

ـــأن بنود المیزان�ة البرمج�ة المدفوع طرح تحد�ات  2019-2018ة �األحداث، على أن عدم إجراء تلك التقدیرات �شـــ
ـــ�ة واإلبالغ عف�ما یتعلS ب ـــ ــاسـ ــ ــ ـــد الب�انات األسـ ــ ـــد والذR 6ان �مRن نها، رصــ ــ ــطالع �الرصــ ـــ ــــتناد إل�ه في االضــ ــ االسـ

ــــأن میزان�ـــة في البنـــد  تعـــّذر. لـــذا تقّرر إعـــادة إدراج  ولكنـــه ــ ــ ـــ ــ ـــ ــتنـــد التقـــدیرات المتعلقـــة عمل�ـــات الطوارY �شــ ـــ ــ ــ ـــ ــ . وتسـ
ــــا�قة وتقی�م الثنائ�ات إلى أنماo اإلنفاق في  2021-2020  �الثنائ�ة ــ ــفة مؤقتة  حت�اجاتاالالســ ـــ ــ ــمان�صـ ــ ــ ًا لتزوTد ضــ

  .الستجا�ة في هذا المجالتمRّنها من اRاف�ة �قدرات منظمة ال
  

ــدول Tُرجى الرجوع إلى او   -28 ــاه  1لجــ ــة (أدنــ ــ ــة البرمج� ــة بین المیزان�ــ ـــارنــ ) 2019-2018لالطالع على مقـ
  .2021-2020والمیزان�ة البرمج�ة المقترحة 

  
(#مالیین  2021-2020المقترحــة مج�ــة المیزان�ــة البر #ــ 2019-2018مج�ــة مقــارنــة المیزان�ــة البر  :1الجــدول 
  )األمر��6ة الدوالرات

  
المعتمدة  المیزان�ة البرمج�ة  المیزان�ة قطاع

2018-2019  
المیزان�ة البرمج�ة المقترحة 

2020-2021  
  مبلغ الز6ادة 
  أو (النقصان)

  368.4  3 768.7  3 400.3  البرامج األساس�ة
  )39.8(  863.0  902.8  برنامج استئصال شلل األطفال

  90.3  208.7  118.4  البرامج الخاصة
  418.9  4 840.4  4 421.5  المجموع

  1 000  1 000  -  عمل�ات الطوارY والنداءات
  

ــــي  -29 ــ ـــ ــ ـــاســ ـــ ــ ــ ـــ�ة 2021-2020مج�ة المقترحة لمیزان�ة البر ل وقد ِزTد المRون األســـ ـــ ــ ــ مقارنة �المیزان�ة  ٪11 بنســـ
ــتثمارات ، مما �عRس الحاجة إلى 2019-2018مج�ة البر  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــتراتیج�توظیف اسـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ�ة عدة في  ةاسـ ـــ ــ ــ ـــ مجاالت رئ�ســ
  غراض برنامج العمل العام، أال وهي Rما یلي:یتماشى مع أ   �ما

  ؛على المستوb القطر6 إنجاز عملها على التقن�ة منظمة ات التعزTز قدر   )1(
أن ُتدرج شلل األطفال من أجل في مجال نتقال ات الالزمة لالضطالع �أنشطة االTادة االستثمار ز   )2(

واالحتواء من�ع والت، مثل الترصد ةموم�الصحة العان�ة األساس�ة الوظائف الرئ�س�ة الالزمة لصون في المیز 
  واالستجا�ة لها؛ الطوارY الصح�ةلمواجهة والتأهب 

ـــتثمار   )3( ــ ـــ ـــ�ع نطاق زTادة االســ ـــ ــ ــ�ما عمل المنظمة ات الُموّظفة لتوســ ــ ـــ ــ ــع القواعد، والسـ ـــ ــ في مجال وضـــ
  واالبتكار؛لب�انات یخص أنشطة جمع ا  ف�ما

  خص�ص.لتإعادة اجوانب الكفاءة/ �شأن  2021-2020تحدید غا�ة في الثنائ�ة   )4(
ــت المیزان�ة الر و   -30 ــ ـــتوb ُعرضــ ــ ـــي�ف�عة المسـ ــ ــــب المRتب الرئ�سـ ــّمت  حســ ـــ ــتثماالتي ضـ ــ ـــتراتیج�ة االســ ــ رات االسـ

ــاور من أجل ا، على اللجان اإلقل�م�ة المذRورة أعاله ــ ــ ـــ ــ ـــ ــفي الفترة حولها لتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــطس هر6 الواقعة بین شــ ـــ ــ ــ ـــ آب/ أغســ
ــرTنو  ــ ــــ . وقد2018األول/ أكتوiر   تشـــ ــ ــودة األولى لت اُنوِقشـ ــ لة �لمیزان�ة لمســـ ـــّ ــ ــــب المفصــ ــ ــــائل حسـ ــ واألولو�ات الحصـ

عت ج�ة االســـتراتی ــِ ــاعد6 مبني �التي ُوضـ ــل اّت�اع نهج تصـ الالزم على األولو�ات القطرTة وتقدیر تكالیف الدعم فضـ



  2021-2020المیزان�ة البرمج�ة 

9 

ـــتوb القطر6 لتحقیS النتائج  ــ ـــ د المیزان�ة  1.لمجلس التنفیذ6 الرا�عة واألرiعین �عد المائةفي دورة ا على المســ ــّ ـــ ــ ــ وتجسـ
  الواردة في هذه الوث�قة إرشادات الدول األعضاء وتوجیهاتها. 2021-2020البرمج�ة المقترحة 

  
ــیل أخرb عن عمل�ة  الوارد أدناه المعني "�المیزان�ة" الفرعفي رد وت  -31 ــ ــ ـــ ــ ــ ــع المیزان�ة تفاصــ ــ ــ ـــ ــ ـــ تي رقام الاألو وضـ

  تبّینها.
  

  الم#ادرة العالم�ة الستئصال شلل األطفال
 

ـــلل   -32 ــ ــــرا�ة فیروس شـ ـــلل األطفال، التزال ســ ــ ـــال شـ ــ ــتئصـ ـــ على الرغم من إحراز تقدم جید في تحقیS هدف اسـ
ــــتمرة. ــ ــ ـــ ــ ـــ�ة   األطفال البر6 مســ ــ ــ ـــ ــ ـــتراتیج�ة خمســـ ــ ـــ ــ ــ ــــلل األطفال إلى اعتماد اســـ ــ ــ ـــ ــ جدیدة وهذا ما حدا �مجلس مراق�ة شــ

ــوف ُترRِّز  2023-2019  للفترة ــ ـــ ــلل األطفال البر6. وســـ ــ ـــ ــال فیروس شـــ ـــ ــ ــــتئصـــ ــ ــ ـــهاد العالمي على اســ ـــ ــ لتحقیS اإلشــ
االســتراتیج�ة الخمســ�ة الجدیدة، في المقام األول، على تنفیذ تدخالت رئ�ســ�ة جدیدة وُمRثَّفة في البلدان التي یتوطَّن 

عرُّضــًا للخطر. وســتوفر Rذلك اســتراتیج�ات للبلدان الُمعرَّضــة بها فیروس شــلل األطفال البر6، وفي البلدان األكثر ت
ـــلل األطفال، مع  ــ ـــ ــ ـــ�ة والحفاh على خلو هذه البلدان من شـ ــ ــ ــاســــ ــ ـــ ــ ــتمرار الوظائف األســ ــ ـــ ــ لمخاطر أقل بهدف دعم اســ

ــتفادة في ذات الوقت من  ــاســــ�ةاالســ ــلل األطفالل البن�ة األســ ــال شــ ـــتئصــ ــوله من أجل  برنامج اسـ تعزTز البرامج وأصــ
  ة.التكمیل�

 

�شRل Rامل النس�ة التي ُتسِهم بها المنظمة في میزان�ة  2021-2020وتبیِّن المیزان�ة البرمج�ة المقترحة   -33
ــلل األطفال، وتزTد على  ــ ــــال شـــ ـــتئصـــ ــ ــاو6 مل�ار دوالر  ٪60الم�ادرة العالم�ة الســ ــ من إجمالي میزان�ة الم�ادرة، وتســـ

ألولى في عنصـــر البرامج األســـاســـ�ة في المیزان�ة البرمج�ة . وســـ�ظهر للمرة ا2021-2020أمرRTي تقرT�ًا للثنائ�ة 
وظائف الصـــحة العموم�ة األســـاســـ�ة التي التزمت المنظمة  وتكامل المقترحة مبلغ Rبیر ســـوف ُ�ســـَتخَدم لدعم انتقال

ــــتجــا�ــة لهــا). وخالل  ــ ــ ـــ ــ ــح�ــة واالســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ب للطوارY الصـ د، والتمن�ع، واالحتواء، والتــأهــُّ ـــُّ ـــ ــ ـــ ــ ــ �ــالحفــاh علیهــا (مثــل الترصــ
ــتوعب عنصــــر 2023-2019  ترةالف ــوف �ســ د لتحقیS هدف اســــتئصــــال شــــلل األطفال، ســ ، ومع دنو األجل الُمحدَّ

ـــلل  ـــال شـ ــتئصـ ــاســــ�ة في میزان�ة المنظمة مزTدًا من الوظائف التي یدعمها في الوقت الحالي برنامج اســ البرامج األســ
  .جال الصحة العموم�ةاألساس�ة والحاسمة األهم�ة في م ضمن استدامة هذه الوظائف�ما �األطفال، 

  
ــیل عن   -34 ـــلل األطفال التي تبّین مزTدًا من التفاصــ ــأن شـ ـــتقلة �شــ وTُرجى االطالع على وث�قة المعلومات المسـ

  المیزان�ة المخّصصة لشلل األطفال واالنتقال في مجاله.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .144/5م تالوث�قة    1
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 : إطار النتائج الجدیدتحقی� الحصائل التر�یز على

 

ــــ�ــًا مع برنـامج العمــل العــام الثــالــث  2021-2020البرمج�ــة المقترحـة ُترRِّز المیزان�ــة   -35 ــ ــ ـــ ــ على النتــائج تمشــ
ــتخَدم الموارد المال�ة من دون توقُّ  ــرورة أال ُتســ ــترشــــد �ه المنظمة �ضــ ــي المبدأ العام الذ6 تســ ــر. و�قضــ ٍع بتحقیS عشــ

 نتائج قابلة للق�اس.

 

ح Rیف ســُتَترجم ُمدَخالتها إطاراً  2021-2020وتعِرض المیزان�ة البرمج�ة المقترحة   -36  جدیدًا للنتائج، یوضــِّ
 Sـــیها هذه الُمدَخالت والُمخرَجات في تحقی ـــ ــ ـــ ــ وُمخَرجاتها لتحقیS غا�ات المل�ارات الثالثة واألهم�ة ال�الغة التي تكتســ

ـــتوb الُقطر6. ـــ ــ ــ ـــ ُبل تعظ�م األثر على ح�اة الناس على المسـ ــــُ ــ ـــ ــ ــ إطار وتبین الفقرات التال�ة  هذه الغا�ات، Rما یبین سـ
 أدناه. 1النتائج وTلخِّصه الشRل 

 

 غا�ات المل�ارات الثالثة ونظر6ة التغییر

 

ــRّل   -37 المحور األســـاســـي الذ6 �قوم عل�ه إطار النتائج، وتحقیS هذه الغا�ات هو  الثالثة المل�ارات غا�اتتشـ
Sهدف  األســـاس الذ6 �ســـتند إل�ه تنفیذ النتائج وق�اســـها. وترســـم غا�ات المل�ارات الثالثة خطًا واضـــحًا صـــوب تحقی

 صحي ممRن.النهائي والوفاء بوالیتها التي نص علیها دستورها حتى تبلغ جم�ع الشعوب أرفع مستوb المنظمة 

 

ـــترتكز Rل غا�ة من غا�ات المل�ارات الثالثة على   -38 ــ ـــائل وســ برامج والُنُظم لیتمخض تتقاطع مع الثالثة حصــ
 Rاء العمل من أجل تحقیS الحصائل.أكثر تكامًال. وستتقاسم أمانة المنظمة والدول األعضاء والشر  عنها نْهج

 

ـــع�ًا و   -39 ــ ــائل،  ىلإســ ـــ عت مجموعة مفقد تحقیS الحصــ ــِ ـــ ـــوف الُمخَرجات رت�طة من وضــ ــ لتحدید النتائج التي ســ
ــاءل األمانة عن تحق�قها. وتســـتند الُمخَرجات إلى عمل�ة جدیدة للتخط�s على الصـــعید الُقطر6 ترمي إلى تحدید  ُتسـ

 اإلسهامات المطلوب من المنظمة تقد�مها.

 

�التالي تضــمن و فرصــًا للتآزر والعمل الشــامل، ت�ح أحدها اآلخر، بل تُ ســت�عد وغا�ات المل�ارات الثالثة ال �  -40
 امًال �Rثیٍر من ذ6 قبل.ات�اع نهٍج أكثر تك

 

لكل غا�ة  ثالث حصائل(مبّینة بواقع غا�ات المل�ارات الثالثة  التسع التي ترتكز إلیها حصائلف�ما یلي الو   -41
 :من هذه الغا�ات)

 
 استفادة مل�ار شخص آخر من التغط�ة الصح�ة الشاملة  -1

 تحسین إتاحة الخدمات الصح�ة األساس�ة الجیدة :1-1 الحصیلة •

 عدد الناس الذین یواجهون صعو�ات مال�ة خفض :2-1الحصیلة  •

ــیلة  • ــخ�ص واألجهزة  :3-1الحصـ ــائل التشـ ــین إتاحة األدو�ة األســـاســـ�ة واللقاحات ووسـ تحسـ
 الالزمة للرعا�ة الصح�ة األول�ة  

 
د و   -42 ــّ ـــ ــ ـــیلتانتجســ ــ ـــتدامة، التعرTف  8-3، وهما جزء من الغا�ة 2-1و 1-1 الحصــــ ـــ من أهداف التنم�ة المســـ

ـــیلة  ــ ـــ ــــاملة، في حین تدعو الحاجة إلى الحصـ ــ ـــح�ة الشـــ ــ ـــ ــمان فاعل�ة الخدمات، وفي  3-1الدقیS للتغط�ة الصـ ــ ـــ لضــ
  ات سب�ًا في معاناة ضائقة مال�ة.الحاالت التي �Rون فیها الحصول على مثل هذه المنتج
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 شخص آخر من الطوارئ الصح�ة على نحو أفضلحما�ة مل�ار   -2

 لطوارY الصح�ةمواجهة اتأهُّب البلدان ل :1-2الحصیلة  •

 الوقا�ة من األوiئة والجوائح :2-2 الحصیلة •

 الكشف عن الطوارY الصح�ة واالستجا�ة لها في عا سر اإل :3-2الحصیلة  •

 

ـــیلة و   -43 ـــ ــ ـــ ــ ـــح�ة  1-2ُترRِّز الحصــ ــ ـــ ــ ــ والتقی�مات الخارج�ة  )2005( الدول�ةعلى العمل في إطار اللوائح الصـــ
ـــیلة فُترRّز على الوقا�ة من  2-2 المشــــترRة بهدف تقد�م الدعم إلى البلدان في تأهُّبها للطوارY الصــــح�ة. أما الحصـ

ــــدیدة الخطورة التي قد تزدهر في  ــ ــ ـــات شـــ ـــ ــ ــ ــفراء، واألنفلونزا، إلى جانب الُممِرضـ ـــ ــ ــ أمراٍض مثل الكولیرا، والحمى الصــ
ـــبب الححاالت الطوارY ا ـــح�ة أو تكون الســـ ــــیلة ق�قي وراء هذه الطوارY. في حین تُ لصـــ على تقد�م  3-2رRِّز الحصــ

 لها.  الدعم إلى البلدان من أجل الكشف عن حاالت الطوارY الصح�ة واالستجا�ة

 

 تمتُّع مل�ار شخص آخر #مز6ٍد من الصحة والعاف�ة  -3

دات الصحة :1-3الحصیلة  •  معالجة ُمحدِّ

 الحّد من عوامل الخطر من خالل العمل المتعدد القطاعات :2-3الحصیلة  •

 تعزTز البیئات الصح�ة وٕادماج الصحة في جم�ع الس�اسات :3-3 الحصیلة •

 

ز الدور الذ6 تضــطلع �ه نطاق تدعم هذه الرRیزة العمل المتعدد القطاعات خارج   -44 الُنُظم الصــح�ة، Rما ُتعزِّ
دات معینة  1-3، والدعوة، والعمل التنظ�مي. وتتضمن الحصیلة وزارات الصحة في اإلشراف على الس�اسات ُمحدِّ

، والم�اه واإلصــحاح، والمناخ، وتلوث الهواء. واإلصــا�ات التغذ�ة، والعنفنماء الطفل وصــحة المراهS، و  –للصــحة 
عدم منة، و عوامل الخطر المرت�طة �األمراض غیر السارTة مثل الت�غ، والملح، والس 2-3في حین تتناول الحصیلة 

ــة  ــ ـــ ـــافة إلى غیرها من عوامل الخطر الممارســ ـــ ــ ــاo البدني، واألحماض الدهن�ة المتحولة، �اإلضـ ــ ـــ  المحدقةكبیرة النشــ
دات ومجابهة تلك � ـــحة. وتدعم هذه الرRیزة Rذلك العمل من أجل توظیف القنوات الالزمة لمعالجة هذه الُمحدِّ ــ ــ ـــ ــ الصـ

ـــراكة مع القطاع الخاص و  ــائل منها الشـ المجتمع المدني؛ ومواقع مثل المدن والمدارس وأماكن العمل؛ المخاطر بوســ
ــمل العمل، الذ6 تدعمه هذه الرRیزة، مجاالت معینة تعتمد اعتمادًا Rبیرًا على  واالتفاقات المتعددة األطراف. Rما �شـ

  Tة.الجوانب المتعددة القطاعات للتدخالت الرام�ة إلى التصد6 لألمراض السار  إضافة إلى العمل المتعدد،
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  : إطار النتائج المنشودة في س�اق برنامج العمل العام الثالث عشر1الش�ل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مستو( صحي مم�نرفع بلوغ جم�ع الشعوب أ

مل�ار شــــــخص  اســــــتفادة
التغط�ة الصح�ة من آخر 

 الشاملة

حما�ة مل�ار شــخص آخر  1ر المل�ا
من الطوارئ الصح�ة على 

 نحو أفضل 

تمتع مل�ار شـــــــخص آخر  2 المل�ار
 #مز6د من الصحة والعاف�ة

 3ر المل�ا

تحســــــین إتاحة  :1-1 الحصــــــیلة
الخدمات الصـــــــح�ة األســـــــاســـــــ�ة 

 الجیدة

خفض عـــدد  :2-1 الحصـــــــــیلـــة
الناس الذین یواجهون صــــــعو#ات 

 مال�ة

تحســــــین إتاحة  :3-1 الحصــــــیلة
األدو�ة األســـــــــاســـــــــ�ة واللقاحات 
ووســـــــــائل التشـــــــــخ�ص واألجهزة 

 الالزمة للرعا�ة الصح�ة األول�ة

 5 مُ خرجات

 3 مُ خرجات

 

 5 مُ خرجات

 

تأهُّب البلدان  :1-2 الحصـــــــــیلة
 للطوارئ الصح�ةلمواجهة 

الوقـــا�ـــة من  :2-2 الحصـــــــــیلـــة
ئة والجوائح  األ̂و

 اإلســـــــــراع في :3-2 الحصـــــــــیلة
الكشــــــــف عن الطوارئ الصــــــــح�ة 

 واالستجا#ة لها

 3 مُ خرجات

 4 مُ خرجات

 

 3 مُ خرجات

 مُ خرجان

 

 نخرجامُ 

 نخرجامُ 

دات  :1-3 الحصــــیلة معالجة ُمحدِّ
 الصحة

الحد من عوامل  :2-3 الحصـــــیلة
الخطر من خالل العمـــل المتعـــدد 

 القطاعات

لة یئـات تعز6ز الب :3-3 الحصـــــــــی
الصح�ة وٕادماج الصحة في جم�ع 

 الس�اسات

تعز6ز قـــدرات  :1-4 الحصـــــــــیلـــة
البلـــــدان في مجـــــال الب�ـــــانـــــات 

 واالبتكار

تعز6ز الق�ــادة  :2-4 الحصـــــــــیلــة
وتصـــــر6ف الشـــــؤون والدعوة من 

 أجل الصحة

إدارة الموارد  :3-4 الحصـــــــــیلــــة
المال�ة وال#شــر6ة واإلدار6ة #طر6قة 
تتسم #الكفاءة والفاعل�ة والشفاف�ة 

 وتستهدف تحقی� النتائج

تــعــزTــز Rــفـــــــاءة الــمــنــظــمـــــــة  -4
وفاعلیتها لتقد�م دعم أفضـــــــــل إلى 

 البلدان

 3 مُ خرجات

 6 مُ خرجات

 

 4 مُ خرجات

 

متوســـd العمر المتوقع •
 التمتع #الصحة في ظلّ 

فـــهـــرس الـــتـــغـــطـــ�ـــــة  •
 الصح�ة الشاملة

 فهرس توفیر حمــا�ــة •
 أفضل

فهرس تمتع فئـــــات  •
 الس�ان #صحة أوفر

 

 مؤشرات الحصائل
مــؤشـــــــــــــــرات أهـــــــداف  •

+  ســــــــتدامةمالتنم�ة ال
8  bمؤشرات أخر 

 

معدل تحقی� ق�اس 
 الحصائل

•  Sمــن الــمــقــّرر تــطــبـــیـــ
ســـــــــــجل متكامل لق�اس 
معــدالت اإلنجــاز على 
Rل واحد من مستو�ات 

 المنظمة
إجراء دراســــــــــــــات حالة  •

 نوع�ة
 

 الق�اس

الدستور?  الغرض
 للمنظمة

صات
المن
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ــؤونها، ومن أجل  من إطار النتائج تقو�ة المنظمة لق�ادةالر�یزة الرا#عة وتدعم   -45 الصــــحة العالم�ة وتنســــیS شــ
ـــوب تحقیS غا�ات المل�ارات الثالثة. وتتألف هذه الرRیزة ــ ـــ ــ ــراع بوتیرة التقدم صـــ ــ ـــ ــ  تعزTز الب�انات واالبتكار ُ�غ�ة اإلســــ

 : ة�الثالث التال حصائلال أ�ضًا من

 لدان في مجال الب�انات واالبتكارتعزTز ُقُدرات الب :1-4الحصیلة  •

 تعزTز الق�ادة وتصرTف الشؤون والدعوة من أجل الصحة :2-4الحصیلة  •

ــیلة  • ـــ ــــفاف�ة  :3-4الحصــ ــ ـــم �الكفاءة والفاعل�ة والشـ ــ ــرTة واإلدارTة �طرTقة تتســ ــ إدارة الموارد المال�ة وال�شـــ
 وتستهدف تحقیS النتائج   

 

المنظمة من  ، وسُتمRِّن هذه الحصیلة�فعال�ة لب�اناتضمان االستفادة من الغرض  1-4الحصیلة أُِعّدت و   -46
ــًال عن ــ ــــد االتجاهات، فضــ ــــع المعاییر ورصــ ــــطالع بدورها في وضــ تتّ�ع معدالت بلوغ الغا�ات الُمحّددة ألجل  االضــ

ــائل ــ ــیلتان إطار في  تحقیS الحصــ ـــر. أما الحصــــ زان  3-4و 2-4تنفیذ برنامج العمل العام الثالث عشـــ ـــوف ُتعزِّ فســـ
ــــؤو  ــ ــرTف الشــــ ــ ــ ــین الق�ادة وتصــــ ــ ــ ـــّ و ن فاعل�ة المنظمة من خالل تحســــ ـــ ــ ـــرTة نان تحســ ـــ ــ إدارة جم�ع الموارد (المال�ة وال�شــ

 واإلدارTة).

 

ــیجر6 و   -47 غا�ات المل�ارات الثالثة، وعلى بلوغ رRِّزا على تنظ�م عمل المنظمة ومیزانیتها لیُ على هذا النحو ســــ
ـــائل الثالث ال ـــ ــ ـــ ــــودة  هاق�تحقمقّرر الحصـ ــ ــ ـــ للمنظمة. الوظائف التمRین�ة تأد�ة من خالل من أجل بلوغ الغا�ات المنشـ

مســـاءلًة أكبر عن  نتائج ُتحفِّز العمل المتكامل وتعRس ســـلســـلة �فضـــل غا�ات المل�ارات الثالثة إلى تحقیSُ�صـــبى و 
 تحقیS النتائج.

 

 الُمخَرجات

 

ــتعینة   -48 ــ ــ ـــ ـــائل وتحقیS غا�ات المل�ارات الثالثة، مسـ ــ ـــ ـــِهم أمانة المنظمة في تنفیذ الحصــ ــ ــ ــــوف ُتســـ ــ ــ في ذلك ســ
دت الُمخَرجــات �طرTقــة تتطلــب من البرامج المتعــددة أن  مخرجًا. 42 �مجموعــة من الُمخَرجــات تتــألَّف من دِّ وقــد حــُ

زة والعمل المتعدد القطاعات.تعمل معًا من أجل تنفیذها من خالل ُنُظٍم صح�ة ُمع  زَّ

 

ـــا�قة ا Rان عل�هوُ�مثِّل النْهج الُمتَ�ع في تحدید الُمخَرجات تحوًال مهمًا عمَّ   -49 ـــ ــ ــع المیزان�ات البرمج�ة الســ ــ ـــ  وضـــ
د د النهج المتكامل الُمتَ�ع في فیها ت التي ُحدِّ الُمخَرجات حســب مجاالت البرامج اســتنادًا إلى أمراض محددة. وTُجســِّ

دِرك أن اإلجراءات التي یتخــذهــا برنــامج  2021-2020إعــداد المیزان�ــة البرمج�ــة المقترحــة  نظرTــة أدق للتغییر تــُ
ــافر الجهود التي وا ــ ــــوف تتحقS بتضـ ــــبS، سـ حد منفردًا لن ُتحقSِّ نتائج برنامج�ة معینة؛ إذ إن النتائج، وخالفًا لما سـ

ــــ�اغة المخرجات �أوجه  ــ ـــلِّم صـ ـــ ــح�ة، ومن خالل العمل المتعدد القطاعات. وُتسـ ـــ تبذلها البرامج المتعددة والُنُظم الصــ
 التآزر بین هذه اإلجراءات.
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  المساءلةتعز6ز جوانب 

 

ع  -50 ــِ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــتو�ـــات وضـ ــ ــ ـــ ــ د نظرTـــة التغییر نظـــام ق�ـــاس ثالثي المســـ ـــِّ ــ ــ ـــ ــ ــ المیزان�ـــة البرمج�ـــة  من أجـــل إعـــداد ُیجســــ
ــــد أمانة المنظمة تنفیذ إطار النتائج وتق�س هذا التنفیذ وُتِعد تقارTر عنه2021-2020  المقترحة ــ ـــ ــوف ترصــ ــ ــ ـــ  . وســ

 ائج وفS ما ورد في إطار النتائج.الهرمي للنتاألمانة في تنفیذ التسلسل بها سُتسِهم  �ة التيك�فالن وتبیّ 
 

ــــتو�ات ال نظام الق�اس الثالثي Rفلو�  -51 ــ ـــر  النتائجهذا ق�اس مسـ ــ ــر من عناصـــ ـــ الُمحّققة ف�ما یخص Rل عنصــ
التمتع �الصـحة، �ما یتفS مع هدف  في ظلّ  متوسـs العمر المتوقع تو�اتسـلما أعلى علىوسـُ�قاس  .سـلسـلة النتائج

ینسجم   المنظمة الذ6 نص عل�ه دستورها وهو أن تبلغ جم�ع الشعوب أرفع مستوb ممRن من الصحة والعاف�ة، و�ما
Sالثاني ثالثة مؤشــرات محددة ســتق�س . و 3 هدف التنم�ة المســتدامة مع تحقی bالنجاح معدالت إحراز على المســتو

المســـتوb الثالث، فســـُتقاس الحصـــائل بواســـطة مؤشـــرات . أّما على المل�ارات الثالثةفي تحقیR Sل غا�ة من غا�ات 
ــتدامة �االقتران المتعلقة �الصــــحة الصــــحة والمؤشــــرات  من أخرb ة قلیلمع مجموعة الُمحّددة في أهداف التنم�ة المســ

ـــرات ــ ــ ـــتوb عالٍ  المؤشــ ــ ـــأنها وال�ات محددة على مســــ ــ ـــِندت �شــــ ــ ــتمدة من مجاالت ُأســــ ـــ ــ الجمع�ة العامة ل من قبی، الُمســ
ــارTة  لألمم ، علمًا �أنه یوجد ، والطوارY وشــــلل األطفال، ومقاومة مضــــادات الم�Rرو�اتالمتحدة: األمراض غیر الســ
 .التقن�ة العشرحصیلة من الحصائل Rل المتعلقة �مقای�س مؤشرًا إجماًال تبّین ال 46

 
الثالثة، ســتشــمل وصــفًا لالســتراتیج�ة وســلســلة التنفیذ وســتضــع األمانة خطة محددة لتنفیذ غا�ات المل�ارات   -52

 Sات التغییر وتقی�مها؛ وترتیب أولو�ة اإلجراءات ذات األثر األكبر لتحفیز تحقیRِّهذه الغا�ات؛ وتحدید ُمحر Sلتحقی
ـــارات ـــم مسـ ـــوف تحق�قها غا�ات المل�ارات الثالثة ورسـ ـــا. وسـ ــائل مقام ق�اســ ــات المتعلقة �الحصــ ــًا الق�اســ ت تقوم أ�ضــ

  .غا�ات المل�ارات الثالثةوس�طة �طرائS تفضي إلى بلوغ 
  

ً و  -53 ــاء طرح ما ت غالبا ــ ــ ـــ ـــتفعله األمانة؟"، وترد الدول األعضــ ــ ـــ ــ ــؤاًال مؤداه "ما الذ6 سـ ـــ ــ ــ في المیزان�ة البرمج�ة ســ
ــؤال  2021-2020المقترحة  ــ ـــ ــ ـــ ــتنجز "Rیف  هعنوان فرعج في مخر Rل ف�ما یخص إجا�ة على هذا الســ ــ ــ ـــ ــ ــ  األمانةسـ

ـــRّ  ؟"أعمالها ـــدید جدید �شـ ــؤال "Rیف" هو تشـ ـــ�غة الســ ــدید الكبیر على صـ ـــر وهذا التشــ ـــ�ًا من عناصـ ــاسـ ل عنصــــرًا أســ
ـــها األمانة التزام د أ�عد من ذلك وتحدّ ما هو إلى  تذهبالمقترحة التي المیزان�ة البرمج�ة  ــتحّققه بنفســ من أجل �ما ســـ

مقترحة المیزان�ة البرمج�ة البل التي تحّددها ي السُ في الحصائل الُمحّققة �فضل ما تنجزه من أعمال. وف�ما یلالتأثیر 
  في إطار Rل مخرج �شأن �Rف�ة إنجاز األمانة ألعمالها:

 ةالس�اس� اتلدعوة إلى زTادة االلتزامف�ما یتعلS �اعلى جم�ع مستو�ات المنظمة عزTز دورها الق�اد6 ت  •
لعمل معًا لوضــع الشــرRاء من أجل ال في مجال الصــحة واإلمســاك بزمام أمور وتوج�ه جدول األعما

  األولو�ات العالم�ة واإلقل�م�ة والقطرTة؛على رأس الصحة 
ــع القواعد عن طرST تعزTز دورها   • ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــحة تقد�م في مجال وضـ ــ ــ ـــ ــ أجود المنافع العالم�ة في مجال الصــ

  ؛تحقS حصائل في البلدانالتي العموم�ة 
ــتفادة من جم�ع مواردها ومواهبها و   • ــ ـــطة االســـ ــ ــ�Rاتها لدعم البلدان فيتعاونهأنشــ ــ الوفاء �أولو�اتها  ا وشـــ

  ف�ما یتعلS بتحقیS الحصائل.
  

  واإلبالغ عنها األمانة مساءلة معدالت ق�اسفي  متنوأ جدید نهج اّت#اع
  

ـــًا على إحداث   -54 ــهاماتهال Rبیر في النهج الذ6 تت�عه تحوّ تواظب األمانة أ�ضــ ـــأن ق�اس إســـ من لتتحول ، �شــ
ــائل التي تحّققها ال�ق�س آخر إلى مجّمع من القمة إلى القاعدة نهج اّت�اع  ــ ـــ ــ ــ ــتوb القطر6. الحصـ ــ ـــ ــ ــ منظمة على المسـ

 Rل بلد.الحصــائل والنتائج �تحقیS ث�ات إســهامها في ســیلة إلمعدالت إنجاز المخرجات بوصــفها و ســتق�س األمانة و 
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ـــهامات األمانة  ــ ـــائل بلوغ في وTندرج تقی�م إســ ــ ل�ارات الثالثة الُمحّددة في برنامج العمل المتعلقة �الماألهداف والحصــ
ــاءلتها عّما تحّققه من نتائج ــ ــ ـــ ـــم�م عمل�ة إث�ات مسـ ــ ــ ــر في صـــ ــ ــ ـــ المخرجات ق�اس وذلك عن طرST ، العام الثالث عشـ

ــــم االمنظمـــة الُمنجزة على نطـــاق  ــ ـــ ــ ــ لمیزان�ـــة البرمج�ـــة RRـــل في إطـــار تنفیـــذ برنـــامج العمـــل العـــام المـــذRور. وتضــ
  .فیها م�اشرةً  ألمانةنتائج تندرج ضمن نطاق تحRّم اتشمل مخرجًا  42ت عددها مخرجا 2021-2020  المقترحة

  
ـــتلزم طا�ع   -55 م �ه التكامل و�ســ ــّ ــ ــتن�اo إطار النتائج، وخالذ6 یتسـ ـــًا المخرجات الواردة ف�ه، اســـ ـــوصــ طرTقة صــ

ـــاءلة هذه المخرجات تعزTزًا لجوانب مبتكرة لق�اس  ـــ ــ ــ ـــ ــائل �طرTقة ما تحققه من ق�اس األمانة عنها فعًال و مســ ــ ـــ ــ ــ ـــ حصـ
د : لن تحدّ على النحو التالي المخرجاتتلك ق�اس في  جدیداّت�اع نهج ، تقترح األمانة أجدb. وتحق�قًا لهذه الغا�ة

ــرات عددًا Rبیرًا من ال�عد اآلن  ــ ــمان تحقیS المخرجات المتعلقة �مؤشـ ــ ــوره في ضـ ــ ــــفاف�ة ألن هذا النهج أثبت قصـ الشـ
  إال جزءًا ضئیًال من المخرجات الُمنجزة.لم تقس المؤشرات ، وألن تلك والمساءلة

  
ــجالً و�عتمد النهج الجدید لق�اس المخرجات   -56 ـــ ــ ــ ـــ إطار في . وتقترح األمانة اإلنجاز معدالت لق�اس متكامالً  سـ

ـــاعه ق�اس عمS اّت�اع هذا النهج  ــتRل مخرج ومدb اتســـ ــــتخدام ســــ ـــمى معلمات من معلمات ا �اســ لتقی�م، أو ما �ســـ
ــــیجر6 تقی�م مجموعــة ممــاثلــة من هــذه األ�عــاد لــدb إنجــاز Rــل مخرج، وذلــك على النحو ". التقی�م هنــا "أ�عــاده ــ ــ ـــ ــ وســ

  التالي:
  ؛الق�ادةمجال  في لوظائفهاجودة أداء األمانة  مدbما   •
  ؛ذات الصلة بإنجاز المخرجات العالم�ة للمنافعاألمانة قد�م مدb ت  •
  ؛التقني #الدعممدb تزوTد األمانة للبلدان   •
ــاني المنظورمدb دمج   • ـــ ــ ــاف الجنســــ ــ ـــ ــ ــان وحقوق  واإلنصــ ــ ــ ـــ ت الرام�ة إلى إنجاز التدخالفي  اإلنســ

  ؛المخرجات
•   bمد Sغي تحقی�ما ینR ؛أعلى ق�مة #أفضل سعرإنجاز المخرجات على نحو یراعي  
ــراتطبیb S تدم  • ــ ــرات الرائدة) م#�روقت  في النجاح إحراز مؤشـ ــ ـــائل الفي �طرق تؤثر  (المؤشـ ــ حصــ

  الُمحّققة.
  

ــــاءلة األمانة جوانب ز النهج الجدید عزّ و�  -57 ــ ــ ـــ ــ في المیزان�ة من أعمال یتعّین إنجازها دته تنفیذ ما حدّ عن مســ
  مج�ة، و�Rفل أن تؤثر إسهاماتها في تحقیS الحصائل.البر 
  

تنفیذ  استراتیج�ة في إطاررت�s أولى األ�عاد الثالثة المذRورة أعاله ارت�اطًا م�اشرًا �ما تحّقS من تحّوالت تو   -58
ــّدد  برنامج ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــر، ف�ما �شــ ـــ ــ ــ ـــ هذین من تلك األ�عاد في التأكید على عدان الرا�ع والخامس ال�ُ العمل العام الثالث عشــ

مراعاة المنظور الجنساني واإلنصاف أال وهما تعم�م  ،إنجاز المخرجاتاللذین �عززان الشاملین والهامین العنصرTن 
ــان و  ــعروحقوق اإلنســـ ـــل ســـ تعم�م �شـــــأن تخط�طها لألمانة ك التزامًا مقطوعًا من او�مثل ذل. تحقیS أعلى ق�مة �أفضــ

  واحد من المخرجات.Rل عظمان االستفادة من تحقیS هذین العاملین المهمین اللذین �
  

ـــادسال�ُ أّما   -59 ـــ ــ ــ ــهام في تحقیS (على لترRیزها أثناء إنجاز المخرجات األمانة ف�Rفل زTادة  عد الســ ــ ــ ـــ ــ نتائج اإلسـ
  .على مستوb في سلسلة النتائج)أ 

  
ــــو   -60 ــ ــتخدم وف سـ ـــ ــأن Rل هدف من األهداف المخرجات الُمنجزة في إطار األ�عاد لق�اس تلك ُتســ ــ الُمحّددة �شـــ

األ�عاد تعدیًال طف�فًا ف�ما یخص هذه وسُتعدل �شأن الب�انات واالبتكار.  1-4الثالثة وفي إطار الحصیلة  مل�اراتال
�حیث )، التنظ�م واإلدارة( 3-4الحصیلة ) و Tف الشؤون تصر (الق�ادة و  2-4المخرجات الُمنجزة في إطار الحصیلة 
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ـــتعاض  ــأن "العالم�ة والدعم المنافع �ال�عدین المتعلقین عن الُ�ســــ ــ ــاءلةتقني �ال�عد األهم �شـــ ـــ ــفاف�ة والمســ ـــ " و"إیتاء الشــ
 ".الخدمات المتوقعة

  
ـــرات   -61 ـــ ــ ـــُتعّد مجموعة محّددة من المؤشــ ـــ ــ ـــمانأو مجموعة معاییر لق�اس مدb تحقیR Sل ُ�عد وســ ــ ــ ًا لتوّخي ضـــ

ــوع�ة في  ــ ـــ ــ ــــمات" الق�اس واإلبالغ عن التقی�م. المزTد من الموضـــ ــ ــ ـــ ـــرات المحّددة أو "السـ ــ ــ ـــ  في ملحSوترد هذه المؤشــ
  الوث�قة.

  
حصــرًا عدد قلیل الُمّت�عة قد�مًا �شــأن عرض الممارســة والغرض من اّت�اع هذا النهج هو االســتعاضــة عن   -62

�طرق تؤثر ألعمالها إنجاز األمانة معدل ألنه �ق�س النهج أشمل وأمتن  من المؤشرات ف�ما یتعل S�Rل مخرج. وهذا
�التالي طرTقة أفضـــل Tؤمن ، و على مســـتو�ات المنظمة Rاّفة�ســـاعد على تت�ع أداء Rل �Rان في تحقیS الحصـــائل و 

  .لضمان المساءلة
  

63-   Sقًا المنهج�ة ومن الُمتوّخى تطبی ــــّ ــ ـــ ــتو�ات في جم�ع مراكز المتطب�قًا متســ ــ ـــ ــ یزان�ة الموجودة على جم�ع مســ
ات موّحدة درة على تطبیS ق�اســا�عني أن األمانة ســتكون قالمنظمة وف�ما یخص Rل مخرج ســتســهم في تحق�قه، ما 

  إنجاز المخرجات.في  ةذمنفّ من الك�انات الRل �Rان ث�ات إسهام إل
  

ـــل   -64 ــ ـــ ــ ـــ�ة، أنحاء عبر الموجودة لمیزان�ة جم�ع مراكز اتطبیS هذا النهج على و�فضـ ـــ ــ ــ البرامج والمRاتب الرئ�سـ
ها من مســـتو�ات المنظمة (�ما فیRان ن مRاتبها على أ6 مســـتوb واحد مألمانة ق�اس أداء Rل �ُمســـتطاع ا ن فســـ�Rو 

 مRتبتعیین الو تعقیدها مســـتو�i bان و مشـــاكل معّینة  حدیدRما ســـتكون األمانة قادرة على ت .)RRل المRاتب القطرTة
ــیت�ح المجال أمامها لالمعني �اّتخاذ إج تعزTز تحســــّنه، فضــــًال عن تقی�م األداء وٕایجاد حلول راءات لمتا�عتها، مّما ســ

  عن ذلك. المساءلةجوانب 
  

  #النتائج األعضاء الدولإبالغ 
  

ــل   -65 ــ ـــ ـــتواصـ ـــ ــتقاة من ســ ــ ـــ ـــین المعلومات الُمسـ ـــ ــاء �النتائج، ولكن في إطار تحســ ـــ ــ المنظمة إبالغ الدول األعضـ
  لق�اس النتائج على النحو التالي:المنهج�ات الجدیدة 

  التقرTر السنو6 عن النتائج (منتصف المدة ونها�ة الثنائ�ة)  •
  البوا�ة اإللكترون�ة لمیزان�ة المنظمة البرمج�ة.  •

  
ــ#ةو  -66 ــدر  – النتائج عن الســـنو?  التقر6ر إلى #النسـ ــ�صــ ــتخدام تقرTر متكامل واحد عن إطســ ار النتائج �اســ

ـــتو�ات ثالثي ال ، أ6 ق�اسنظام الق�اس ـــ ـــائل الُمحّققة و مســ ــ ــ ـــجل المتكامل لق�اس للحصـ ـــ . معدل إنجاز المخرجاتالســ
ــم هذه  ـــ ــ ــتضـ ــ ــ ـــرات والوســ ــ ــنو�ة المؤشـــ ـــ ــ واإلنجازات. تحقیS المخرجات مج�ة والتقدم المحرز في بر الغا�ات التقارTر السـ

ــاأل�شــــأن إنجاز المخرجات و�iان معدالت الدول األعضــــاء طلع عل�ه التقرTر الذ6 ســــتو�مثل  ًا إ�ضــــاح�ًا داء مق�اســ
، و�اإلضــافة إلى ذلكأدناه).  2من األ�عاد الســتة (انظر الشــRل واحد Rل إطار المنظمة في وRّم�ًا لمعدالت إنجاز 

ــتقدم  ـــ ــــًا ة أ�المنظمســ ــ ــرات  تقارTرضـ ــ ــ ــائل البرمج�ةفي تحقیS  م�Rربوقت  النجاحإحراز عن مؤشـ ــ ــ ـــات  الحصـ ـــ ودراسـ
  .البلدان فيالُمحّققة  اتهاإنجاز  عنتفصیًال أمثلة أكثر  یرادحاالت إل

  
ــتتألف التقارTر و   -67 ــ ـــ لتقد�م  ات Rّم�ة وأخرb نوع�ة مقترنة بنتائجتقی�مالُمقّدمة في إطار اّت�اع هذا النهج من سـ

  ف�ما یتعلS بإنجاز المخرجات.األداء مستو�ات و الُمحرز لتقدم إ�ضاحات أفضل عن ا
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مثال إ�ضاحي لأل#عاد الُمط#قة ولمحة عامة عن نتائج تقی�م المخرجات المقّرر تقد�مها #شأن  :2الش�ل 
  �ل مخرج

  
  
ــینها لكي تدرج  ســـتواصـــل األمانةف - البرمج�ة المنظمة میزان�ةل اإللكترون�ةلبوا#ة أّما #النســ#ة إلى ا  -68 تحسـ

ـــیًال  ــ ـــ ــ ــــافة إلى و عن النتائج. فیها معلومات أكثر تفصــ ــ ـــ ــاملة ٕاضـــ ـــ ــ ـــ ما یرد في هذه البوا�ة اإللكترون�ة من معلومات شــ
  فإنها ستواظب على تحسینها لكي تشتمل على ما یلي: ،شؤون المال�ةالمیزان�ة وال(ُتحّدث فصل�ًا) عن 

  ؛الب�انات األساس�ة والغا�ات واإلنجازات عند إتاحتها)(الحصائل الُمحّققة تقارTر عن   •
ــور   • ــات الحالة الُمحّققة في البلدان واإلنجازات المنظمة قطرTًا حضـ القطرTة التي تبین التدخالت ودراسـ

  الُمRّللة �النجاح؛
نجازات اإلو  Rل مخرج�ة والغا�ات ف�ما یخص األساسالب�انات المخرجات لتوض�ح المتعلقة ��اسات الق  •

  ؛الُمحّققة سنو�ًا على أساس Rل ُ�عد
  .)بوادر إحراز النجاح بوقت م�Rر في تحقیS الحصائل المنشودة�شأن ( اتالمؤشر تقد�م التقارTر عن   •

  وسُتعّد سنو�ًا تقارTر عن النتائج الُمحّققة.
  
برنامج العمل  إطارفي نجاز ت اإلمعدالســـجل متكامل لق�اس Rفل هذا النهج الجدید المتعّلS �اســـتعمال �و   -69

  :یليتتسم عمل�ة تقی�م المخرجات �ما أن العام الثالث عشر 
  من المعلمات؛متماثلة مجموعات �حیث ُتقاس المخرجات �استعمال  –االّتساق   •
  ؛�حیث ُتتاح معاییر التقی�م �شأن Rل واحد من المخرجات –�ة شفافال  •

0

1

2

3

4

تحقی� أعلى ق�مة 
#أفضل سعر

: الفعال اإلنجاز
 الق�ادة وظ�فة

دمج المنظور 
الجنساني واإلنصاف 
وحقوق اإلنسان 

 دمجًا فعاالً 

تحقی� النتائج 
#طرائ� تفضي إلى 
 تحقی� الحصائل

  اإلنجاز الفعال: 
 تزو6د البلدان #الدعم التقني

  اإلنجاز الفعال: 
جني منافع عالم�ة في 
 مجال الصحة العموم�ة
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�سهم في Rل مرRز جانب جمع الب�انات من تُ طرTقة ق�اس Rل �عد، و �حیث ُتبّین بوضوح  –الصرامة   •
  ؛من مراكز المیزان�ةإنجاز المخرج 

ـــوع�ة   • ـــأن Rل مخرج  –الموضــ ــع آل�ة للتحّقS من مجموعة معاییر �حیث ُتقدم �شــ محّددة جیدًا، وُتوضـــ
  موضع التنفیذ. المنهج�ة نفسها ونتائج التقی�مصحة 

  
ـــاءلة عن طرST إتاحة جوانب ز هذا النهج الجدید و�عزّ   -70 ـــرامة إلنجاز المجال أمام إجراء المسـ تقی�م أكثر صـ

تحقیS الحصائل المنشودة، وذلك �قصد توثیS عرb الرصد والمواظ�ة على االضطالع �ه في وٕاسهامها مخرجات ال
  .أثناء التنفیذلغرض االستفادة منها في اّتخاذ القرارات  الوقت المناسبدق �وتوفیر معلومات أ
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  المیزان�ة
  

مراحل متتال�ة. وانطوت المرحلة األولى على إعداد میزان�ة  أعدت المیزان�ة البرمج�ة المقترحة على ثالث  -71
، بتحدید مستو�ات المیزان�ة اإلجمال�ة في 2021-2020برمج�ة أول�ة رف�عة المستوb من القمة إلى القاعدة للفترة 

ــ ع خطs المRاتب الرئ�ســــ�ة إلجراء مشــــاورات �شــــأنها في اللجان اإلقل�م�ة. أما المرحلة الثان�ة التي رRزت على وضــ
 bالدعم القطر6 فأتاحت فرصة لتحدید تكالیف المیزان�ة من القاعدة إلى القمة في حدود میزان�ة معینة رف�عة المستو
ــ�ان على وجه تام وترRز على  ــ ــ ــمان أن تأخذ المیزان�ة األولو�ات القطرTة في الحســ ــ ــ ـــي، �ضــ ـــ ــب المRتب الرئ�ســ ـــ ــ حسـ

ــائل. و  ــ  ،2019 ینایرRانون األول/  في المائة �عد واألرiعین ا�عةالر  التنفیذ6 لمجلسا دورة أعقاب فيتحقیS الحصــ
ـــین على الثالثة المرحلة رRزت ــ ـــ ــ ــ ــید وعلى والقطرTة اإلقل�م�ة المRاتب جانب من القطر6  الدعم خطs تحســـ ــ ــ ـــ ــ ــ  تجســ

 .المقترحة البرمج�ة للمیزان�ة النهائ�ة المسودة في التنفیذ6 المجلس دورةالمقدمة خالل  األعضاء الدول توجیهات

  
مجددًا التوجهات العامة للمیزان�ة المبینة  2021-2020وأكدت المیزان�ة البرمج�ة المقترحة الناتجة للفترة   -72

ـــتثمار على تنفیذ  ــ ـــ ــ ـــ ــة على Rل من اللجان اإلقل�م�ة والمجلس التنفیذ6، بإعادة ترRیز االســ ــ ـــ ــ ـــ ــ في الوثائS المعروضــ
نحو تحقیS أهداف التنم�ة المستدامة لألمم المتحدة؛ األولو�ات االستراتیج�ة ووضع المنظمة على المسار الصح�ح 

ـــتثمارات في  ـــحة العموم�ة في Rل بلد؛ وتوظیف المزTد من االســـ ــتثمار في البلدان إلحداث أثر في الصـــ وزTادة االســــ
  العمل المتعلS بوضع القواعد والمعاییر �غ�ة إحداث التغییر وتعزTز التأثیر في البلدان.

  
ـــمل   -73  الوث�قة في الواردة تلكمقارنة ب التغییرات من العدید الوث�قة هذه فيالبرمج�ة الواردة  �ةالمیزان أرقاموتشــ

  1.التنفیذ6 المجلسالمعروضة على 
ـــ�ات من  بناءً   )أ( ـــاء، الدولعلى توصــ ــا�ق المقترحة الزTادات ألغیت األعضــ البرمج�ة  المیزان�ة في اً ســـ

ــخموالتي تتعلS  2021-2020 للفترة المقترحة ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــرT�ة) أمرRTي دوالر ملیون  58.3( �التضـ ــ ــ ـــ ــ  األمم وضـــ
ــر زالةوقد Rان إل). أمرRTي دوالر ملیون  42.4( المتحدة ــ ـــخم عنصــ ــ ــ�ة المیزان�ة علىتأثیر  التضـ ــ ـــاســ ــ  األسـ
 الرئ�سي. والمقر اإلقل�م�ة لمRاتبكل من ال المستوb  الرف�عة

في مجال اإلنجاب البرنامج الخاص لل�حوث والتطوTر والتدرTب على ال�حوث  أن من الرغمعلى   )ب(
Rاعتمادین منفصـــلین وردا  المدارTة المناطS أمراض مجال في والتدرTب لل�حث الخاص والبرنامج ال�شـــر6 

ـــ�ة) ـــ ـــاســـ ــ ــ اإلطار الخاص �التأهب وأن  ،2019-2018البرمج�ة  المیزان�ة في في المیزان�ة (المیزان�ة األســ
ــمن نطـــاق  ال ینـــدرج تمـــامـــاً  لمواجهـــة األنفلونزا الجـــائحـــة ـــ ــ ــ ـــ ــ فـــإن  ،2019-2018البرمج�ـــة  زان�ـــةالمیضـ

ــة البرامج  هــذه ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــي القطــاع فيقــد ُأدرجــت  الثالثــة الخــاصـ ـــ ــ ــ ـــ ـــاســ ـــ ــ ــ ـــ ــ  المقترحــةالبرمج�ــة  المیزان�ــة من األســ
ــ�غــة التي ُعرض بهــا على 2021-2020  للفترة ــ ـــ ــ ــ ـــ  المجلس دورة أعقــاب فيو  .التنفیــذ6 المجلس، �ــالصـ

ــة البرامج تم إیالء العنا�ة الواج�ة لإل�قاء على قطاع التنفیذ6، ــ ــ ـــ ــ ـــ  المقترحةالبرمج�ة  المیزان�ة في الخاصــ
ــ�ة ل ،2021-2020  للفترة ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ�ابوذلك  ،2019-2018البرمج�ة  لمیزان�ةRما Rان الحال �النسـ ــ ـــ ــ ــ ـــ  لألسـ
 :التال�ة

ـــة البرامج هذه تنطو6  ) 1( ــؤون  على الخاصــ ــ ــرTف الشـ ــ  ،المیزان�ة ودورات مزTد من آل�ات تصـ
 ؛الثنائ�ة /السنو�ة میزان�اتهاوالتي توجه 

ــــع  ) 2( ـــلة اتمیزان�إن وضـ ــأنه أن یوفر لها ال البرامج لهذه منفصــ  لتلب�ةالالزمة  مرونةمن شـــ
ــائل المتفS علیها في  ،متطل�اتها ــ ـــ ــهامها في تحقیS الحصـــ ــ ـــ ــفاف�ة إســـ ـــ ــ ـــه شـــ ــ ــ و�عّزز في الوقت نفســـ

                                                           
 .144/5م تالوث�قة    1
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ــتثمار  إظهار و�التالي ،2021-2020المیزان�ة البرمج�ة المقترحة للفترة  ــ ـــ ــ ـــ ــ ات الموّظفة في االسـ
 ؛لحصائل المنشودةا تحقیSسبیل 

 اســـتخدامها �مRن وال محددة، أغراضلها  الخاصـــة البرامج لهذه المخصـــصـــة األموالإن  ) 3(
س�Rون غیر  األساسي القطاع تموTللو  لمیزان�ةل تحلیل أ6 فإن على ذلك، وiناءً  أخرb؛ برامج في

 خاصة؛ال برامجما شمل ال إذا ُمجدٍ 

ـــع أن ثبتلقد  ) 4( ــلة ل میزان�ات وضــ ـــة لبرامجمنفصـــ ـــتوb  الخاصــ أمر فعال للغا�ة على المســ
 المساءلة من المستوb  نفسوTوفر  المیزان�ة، إدارة في مرونةمن ال Rاف�اً  إذ إنه یت�ح قدراً  داخلي،ال

 .األساس�ة البرامجالذ6 تتمیز �ه  واإلشراف

 والعالم�ة اإلقل�م�ة للمنافع الجارTة واالستعراضات القطرTة الدعم خطs استعراضات أتاح Rل من  )ج(
ــــحة العموم�ة ــول على  في مجال الصــ ـــأن ا دق�قة أرقامالحصــــ ــب ،لمیزان�ة�شـــ ــائل Rل مRتب من  حســــ ــ حصــ

ــ�ة المRاتب ــ ـــطرت  ذلك،وعالوة على  .الرئ�ســــ ــ ــ�ة المRاتباضـــ ــ ــ ـــو�ات على الرئ�ســ ـــ  میزان�اتها إلى إدخال تســ
 .التضخم عنصر إزالةبهدف 

  
ــافي قطاع 2021-2020للفترة  المقترحة البرمج�ة المیزان�ة ُأدرج في ذلك،على  وiناءً   -74 ـــ ــ  المیزان�ة من إضــــ

ــة لبرامجیتعلS �ا ــ ـــ ــ ـــ ــ البرنامج الخاص لل�حوث والتطوTر والتدرTب على ال�حوث في مجال اإلنجاب ( الثالثة الخاصــ
اإلطار الخاص �التأهب لمواجهة ، و المدارTة المناطS أمراض مجال في والتدرTب لل�حث الخاص والبرنامج ال�شر6،
  .معادل �مبلغ األساس�ة المیزان�ة تخف�ض تم. و )1 الجدول) (نزا الجائحةاألنفلو 

  
ــــي للمیزان�ة البرمج�ة ثالثة علىوُأ�قي   -75 ـــاســ ــ ـــر األسـ ــ ـــتثمار في العنصـ ـــ�ة لتعزTز االســـ ــ  مقارنة ،مجاالت رئ�سـ

ــ�غة ــ ـــ ــ ــ ــت على  2021-2020للفترة  المقترحة البرمج�ة المیزان�ة �صــــ ــ ـــ ــ ـــ  هذه تتوافSو . التنفیذ6 المجلسالتي ُعرضـــ
  ، وهي Rما یلي:)3 الشRل انظر( 2023-2019 عشر، الثالث العام العمل برنامج مع اً تمام البرامج

ــدان   )أ( ــ ـــذ في البلــ ــ ــة على التنفیـ ـــ ـــدرة المنظمـ ــ ــالیف تعزTز قـ ــ ـــدرة لتكــ ــة المقـــ ــ ملیون  132تبلغ الق�مــ
ـــخ للموارد للمRاتب القطرTة واإلقل�م�ة بتعزTز خبرتها التقن�ة   دوالر ـــ ــ ــ ـــ ـــمح هذا الضــ ــ ـــ ــ ــ ـــ�ســـ ــــ ـــ ــ ــ  فيأمرRTي. وسـ

من  عشــر الثالث العام العمل برنامج مع�ما یتماشــى  )الشــاملة الصــح�ة التغط�ة مثل( الرئ�ســ�ة  المجاالت
 .للبلدان التقن�ة والمشورة الدعم من المزTد توفیرأجل 

ــتثمارات   )ب( ـــ ــ ـــ ــ ـــمان  227.4ملحوظة قدرها من المقرر توظیف اسـ ــ ــ ـــ ــ ملیون دوالر أمرRTي من أجل ضـ
ـــح�ة  ــ ــــد والتمن�ع واالحتواء والتأهب للطوارY الصــ ــــ�ة (الترصـــ ـــاســـ ــ ــــحة العموم�ة األســ ـــتدامة وظائف الصـــ ــ اســ

 واالستجا�ة لها) التي ستتأثر بتقل�ص األنشطة المتعلقة �شلل األطفال.

ــاف�ة قدرها   (ج) ــ ـــ ــتثمارات إضـ ـــ ــ ـــ�ع نطاق  108من المقترح توظیف اسـ ــ مالیین دوالر أمرRTي �غ�ة توســـ
ـــتثمارات المقترحة هو تنفیذ التحول  ـــود من هذه االســ عمل المنظمة لدعم الب�انات واالبتكار. والهدف المنشــ

ــــأن ترRیز المنافع العامة العالم�ة عل ــ ــ ــــــر �شـ ــ ــتراتیجي لبرنامج العمل العام الثالث عشـ ــ ــ ى األثر، والذ6 االســـ
�شـــمل اإلرشـــادات الخاصـــة �القواعد والمعاییر والب�انات وال�حوث واالبتكار. وتعد الب�انات الدق�قة والمتاحة 
ــاء Rي تحقS الغا�ات المدرجة في أهداف التنم�ة  ــ ـــ ــ ــ ـــ�ًا للدول األعضـ ـــ ــ ــ ــــاســ ــ ــ ـــ ـــب موردًا أسـ ـــ ــ ــ في الوقت المناســ

ــام ـــ ــ ـــح�ة الشـ ــ ــ ــــة بتحقیS التغط�ة الصـ ــ ــــتدامة واألهداف الخاصــ ــ ــحة المســ ــ ــ ــح�ة وتعزTز صــ ـــ ــ لة والطوارY الصـ
ــRان�ة. وتحتاج المنظمة بوصــــفها الجهة المشــــرفة والمؤتَمنة على رصــــد التقدم المحرز من  المجموعات الســ
أجل تحقیS أهداف التنم�ة المســتدامة المتعلقة �الصــحة إلى الب�انات بهدف ق�اس األداء وتحســین القرارات 

ــة �البرامج وتعزTز المســــاءلة. وســــیتع ــطتها لدعم بناء القدرة على الخاصــ ین على األمانة �التالي تكثیف أنشــ
ــاملة  ــ ــ ــــح�ة الشـــ ــ تدع�م نظم الب�انات والقدرة التحلیل�ة على تت�ع التقدم المحرز من أجل تحقیS التغط�ة الصـــ



  2021-2020المیزان�ة البرمج�ة 

21 

وأهداف التنم�ة المستدامة المتعلقة �الصحة. وستشمل هذه األنشطة �الضرورة ضمان اإلنصاف وتصنیف 
ـــأن القواعد الب�انات وال ــــتوb �شــ ــادات رف�عة المسـ ــ ــع إرشـ ــ ـــتوTین الوطني ودون الوطني ووضـ تبل�غ على المســ

ــب تحدث األثر في المجاالت ذات األولو�ة الواردة في برنامج العمل العام  ــ ـــ ــ ــ ـــ والمعاییر في الوقت المناســ
  الثالث عشر على مستو�ات المنظمة الثالثة.

ملیون دوالر أمرRTي  99التخص�ص عبر مبلغ قدره  تعوض الغا�ة المقترحة �شأن الكفاءة/ إعادة  (د)
 تفعیـــل عن التقرTر. وTرجى االطالع على 2021-2020عن جزء من الزTـــادة في المیزان�ـــة المقترحـــة 

ـــول 2021-2020للفترة  المقترحة البرمج�ة المیزان�ة ـــ ــ ــیل من مزTد على للحصـ ـــ ــ ــأن،  التفاصــ ــ ـــ في هذا الشــ
 bــات أخر ــلوعلى معلومــ ــد مثــ ـــدیــ ــــات تحـ ــاطع میزانیتْي الفترتین و  األولو� -2020و 2019-2018تقــ

2021. 1  
  

ــ�ل  ـــیل الز6ادات في المیزان�ة البرمج�ة المقترحة للفترة 3الشــ (#مالیین الدوالرات  2021-2020: تفاصـ
  األمر��6ة)
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  المیزان�ة البرمج�ة على المستو( القطر? 

  
جوهر االســتراتیج�ة الجدیدة، أ6 زTادة ملحوظة في  2021-2020المیزان�ة البرمج�ة المقترحة للفترة  تبین  -76

ــتوb القطر6. وTبین الجدول  ــ ـــ ــ ــ�ة  2المیزان�ة على المســ ـــ ــ ــ ملیون دوالر أمرRTي)  319٪ (4.6زTادة في المیزان�ة بنســ
وb المRاتب القطرTة. وعلى الرغم من ف�ما یخص البرامج األســــاســــ�ة على مســــت 2019-2018مقارنة �میزان�ة فترة 

ـــ�ة  ــ ــ ــة المRاتب اإلقل�م�ة من المیزان�ة اإلجمال�ة بنســــ ــ ـــ ــ ٪، فإن میزان�ة جم�ع المRاتب اإلقل�م�ة قد 0.6انخفاض حصــ
ــهدت زTادة �الق�مة المطلقة (الجدول  ــ ــــ�ة 2شـــ ـــي بنســـ ــــة المقترحة من میزان�ة المقر الرئ�ســــ ــــت الحصـــ ٪ 4). وانخفضـــ

  .2019-2018  لفترةمقارنة �القطاع األساسي ل
  

، القطاع األســاســي فقd، حســب مســتو( 2021-2020 للفترة : مســودة المیزان�ة البرمج�ة المقترحة2الجدول 
  أ المنظمة (#مالیین الدوالرات األمر��6ة)

  

  الم�تب الرئ�سي

  المجموع  المقر الرئ�سي  الم�اتب اإلقل�م�ة  الم�اتب القطر6ة
المیزان�ة 
البرمج�ة 

2018-2019  

المیزان�ة 
البرمج�ة 
المقترحة 

2020-2021  

المیزان�ة 
البرمج�ة 

2018-2019  

المیزان�ة 
البرمج�ة 
المقترحة 

2020-2021  

المیزان�ة 
البرمج�ة 

2018-2019  

المیزان�ة 
البرمج�ة 
المقترحة 

2020-2021  

المیزان�ة البرمج�ة 
2018-2019  

المیزان�ة 
البرمج�ة 
المقترحة 

2020-2021  
 992.4 834.1 - - 304.4 282.4 688.0 551.7  أفرTق�ا

 215.8 190.1 - - 87.9 72.1 127.9 118.0  األمرRTتان
 388.5 288.8 - - 110.6 102.3 277.9 186.5  جنوب شرق آس�ا

 277.9 256.4 - - 166.7 162.4 111.2 94.0  أورو�ا
s391.2 336.0 - - 124.2 112.2 267.0 223.8  شرق المتوس 
 sغرب المح�Y309.2 281.3 - - 124.0 117.6 185.2 163.7  الهاد 
 1 193.7 1 213.6 1 193.7 1 213.6 - - - -  المقر الرئ�سي

 3 768.7 3 400.3 1 193.7 1 213.6 917.9 849.0 1 657.1 1 337.7  المجموع
المخصصات حسب 

 100.0 100.0 31.7 35.7 24.4 25.0 44.0 39.3  المستو( (٪ من المجموع)
  لم ُیذRر خالف ذلك. ما  أ
  

  
في اإلقل�م األفرTقي وٕاقل�م جنوب شـــــرق آســـــ�ا �مقدار  مســـــتوb المRاتب القطرTةوتســـــجل الزTادات الكبرb على   -77

ملیون دوالر أمرRTي على التوالي. وتعزb الزTادة الكبیرة في إقل�م جنوب شــــــــرق آســــــــ�ا  91ملیون دوالر أمرRTي و  136
أســـــاســـــًا إلى انتقال األنشـــــطة الرئ�ســـــ�ة الخاصـــــة �شـــــلل األطفال إلى الوظائف األســـــاســـــ�ة في مجال الصـــــحة العموم�ة، 

  وخصوصًا في الهند وiنغالد�ش.
  

ثمار المنظمة في القدرة التقن�ة في المRاتب القطرTة (أ6 النمو �الدوالر األمرRTي في اســـــــــــــــت 3وTبین الجدول   -78
على مستوb  6الفئة ، والذ6 ال �شمل المقر الرئ�سي وال 137/6ت  معلى النحو المحدد في الوث�قة  1 التشغیلي القطاع

زان�ــة نحو المRــاتــب القطرTــة). وTبــد6 هــذا النمو عزمــًا جــد�ــًا على تعزTز القــدرة القطرTــة من خالل تحول Rبیر في المی
ملیون دوالر أمرRTي في  907المRــــاتــــب القطرTــــة. ومن المتوقع نمو هــــذا العنصـــــــــــــــر من المیزان�ــــة من مبلغ قــــدره 

. وأكبر زTــادة من ثنــائ�ــة 2021-2020ملیون دوالر أمرRTي في الفترة   1384إلى مبلغ قــدره  2015-2014  الفترة
ــــــادة المتوقعــــــة �مقــــــدار   إلى Tهي الز bــــــة أخر ــــــائ�ــــــة  270ثنــــــائ� إلى  2019-2018ملیون دوالر أمرRTي من الثن

ل زTادة في المیزان�ة على المســــتوb القطر6 بنســــ�ة 2021-2020  الثنائ�ة تزTد . وٕاذا تحقS هذا االتجاه، فســــوف تســــجَّ
  .2014منذ عام  ٪50  عن
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حســـب اإلقل�م  أ)،1: تطور میزان�ات المنظمة المخصـــصـــة للقدرة التقن�ة في الم�اتب القطر6ة (القطاع 3الجدول 

  (#مالیین الدوالرات األمر��6ة)
  

 2015-2014  اإلقل�م
  2017-2016  ج2017-2016  ب(النموذج ج�م)

  2019-2018  دالمیزان�ة المنقحة
المیزان�ة 
البرمج�ة 
 المقترحة

2020-2021  

الز6ادة من الثنائ�ة 
2018-2019 

إلى الثنائ�ة 
2020-2021  

  118  588  470  483  447  369  أفرTق�ا
  3  109  105  98  98  78  األمرRTتان

  86  245  159  154  158  146  جنوب شرق آس�ا
  7  75  68  62  57  42  أورو�ا

s35  210  175  165  148  133  شرق المتوس  
Yالهاد s20  157  138  135  136  138  غرب المح�  

  270  1 384  1 115  1 097  1 044  907  المجموع
  .137/6ت  معلى النحو المبین في الوث�قة أ 
 نموذج �قوم على أساس عدم الحاجة إلى مؤشرات تتجاوز المتوسs حسب منظمة التعاون والتنم�ة في المیدان االقتصاد6، على النحو المبین في ب

  .137/6ت  مالوث�قة 
  دون برنامج المنظمة للطوارY الصح�ة. ج
   �أخذ برنامج المنظمة للطوارY الصح�ة في الحس�ان. 2016منقحة في عام  د
  

ـــمان   -79 ـــب وقت وضـ ـــموًال وأنسـ وتســــتهدف الزTادات توفیر الدعم الالزم للبلدان �أكثر الطرق فعال�ة وRفاءة وشـ
  تمتع المRاتب القطرTة �القدرة الكاف�ة على دعم تحقیS أهداف التنم�ة المستدامة المتعلقة �الصحة.

  
والحصة تیجي لحیز المیزان�ة. االسترا�التحدید من التخص�ص  1الحصة النسب�ة للقطاع  4الجدول وTبین   -80

النســـب�ة من المیزان�ة المخصـــصـــة على المســـتوb القطر6 حســـب اإلقل�م هي في حدود مســـار الحصـــة المتفS علیها 
  ).16(69ع  ص  جوتمش�ًا مع المقرر اإلجرائي  2023-2022�النس�ة المئو�ة التي ین�غي تحق�قها �حلول الفترة 

  
ــتراتیجي4الجدول  ــ ـــ ــ�ص االسـ ـــ ــ ـــتو( القطر?،  : تطور التخصـ ــ لحیز المیزان�ة من أجل التعاون التقني على المســـ
  أفقd 1للقطاع 

  
  )٪التخص�ص االستراتیجي لحیز المیزان�ة (

  اإلقل�م
2014-2015 

  ب(النموذج ج�م)
  2017-2016  ج2016-2017

  دالمیزان�ة المنقحة
المیزان�ة البرمج�ة   2018-2019

  المقترحة 
2020-2021  

2022-2023   
  بج�م)(النموذج 

  43‚4  42‚5  42‚1  44‚0  42‚8  42‚3  أفرTق�ا
  11‚3  7.9  9‚5  9‚0  9‚4  8‚4  األمرRTتان

  14‚1  17‚7  14‚2  14‚1  15‚1  15‚7  جنوب شرق آس�ا
  6‚4  5‚4  6‚1  5‚7  5‚5  4‚5  أورو�ا

s14‚2  15‚2  15‚7  15‚0  14‚2  14‚3  شرق المتوس  
Yالهاد s10‚6  11‚4  12‚4  12‚3  13‚0  14‚8  غرب المح�  

  100‚0  100‚0  100‚0  100‚0  100‚0  100‚0  المجموع
  .137/6ت  معلى النحو المبین في الوث�قة أ 
 نموذج �قوم على أساس عدم الحاجة إلى مؤشرات تتجاوز المتوسs حسب منظمة التعاون والتنم�ة في المیدان االقتصاد6، على النحو المبین في ب

  .137/6ت  مالوث�قة 
  دون برنامج المنظمة للطوارY الصح�ة. ج
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  �أخذ برنامج المنظمة للطوارY الصح�ة في الحس�ان. 2016منقحة في عام  د
وسجل الحجم النسبي لحیز المیزان�ة في إقل�م جنوب شرق آس�ا نموًا Rبیرًا مقارنة �الحجم النسبي المسـجل   -81

ــلل األطفال إلى القطاع  ــ ـــة �شــــ ــ ــة ل�عض الوظائف الخاصـــ ــ ــ ـــصــ ــ في األقال�م األخرb نتیجة النتقال المیزان�ات المخصـــ
اســتئصــال  وظائف ُ�قرر �عد دمج لم ،یزان�ةالتخصــ�ص االســتراتیجي لحّیز الم �شــأن القرار اتخاذاألســاســي. وأثناء 

ــــلل ــب، Rما أنها األطفال شــ ــ ــ�غةفي  لم ُتحســ ــ ـــة الصــ ــ ـــصـ ــ ـــهد المیزان�ة المخصـ ــ . وفي حالة إقل�م األمرRTتین، بینما تشـ
ل زTادة عامة من حیث المبلغ اإلجمالي �الدوالر األمرRTي. 1للقطاع    انخفاضًا في النس�ة المئو�ة، فإنه ُتسجَّ

  
  حسب األولو�ة االستراتیج�ة والمستو(  2021-2020میزان�ة 

  
ــتراتیج�ــة  2021-2020المیزان�ــة البرمج�ــة المقترحــة للفترة  �5عرض الجــدول   -82 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــب األولو�ــة االسـ ــ ـــ ــ ـــ ــ حســ

  .2019-2018والمستوb، و�قارنها أ�ضًا �المیزان�ة البرمج�ة للفترة 
  

األولو�ة االســــتراتیج�ة والمســــتو( مقارنة حســــب  2021-2020: المیزان�ة البرمج�ة المقترحة للفترة 5الجدول 
  أ 2019-2018#المیزان�ة البرمج�ة للفترة 

  
 البرمج�ة المیزان�ة  

 للفترة المعتمدة
2018-2019 

 الدوالرات #مالیین(
  )األمر��6ة

 األولو�ات حصة
 للفترة االستراتیج�ة

 من 2018-2019
 األساسي المجموع
 المئو�ة #النس#ة
)٪(  

 المیزان�ة
 البرمج�ة
 للفترة المقترحة

2020-2021 
 #مالیین(

 الدوالرات
  )األمر��6ة

 األولو�ات حصة
 االستراتیج�ة
   للفترة

2020-2021 
 المجموع من

 #النس#ة األساسي
  )٪( المئو�ة

 بین التحوالت
  الفترتین

2018-2019 
   2021-2020و
 الدوالرات #مالیین(

  )األمر��6ة

 من آخر شخص مل�ار استفادة :1 #اء
  الشاملة الصح�ة التغط�ة

328.9 1  39  358.8 1  36  29.9  

  31.0  47  638.6  46  607.6  المRاتب القطرTة
  25.8  23  309.3  21  283.5  المRاتب اإلقل�م�ة
  26.9-  30  410.9  33  437.8  المقر الرئ�سي

 من آخر شخص مل�ار حما�ة :2#اء
  أفضل نحو على الصح�ة الطوارئ 

635.5  19  888.8  24  253.3  

  229.6  52  463.3  37  233.7  القطرTةالمRاتب 
  12.0  23  202.4  30  190.4  المRاتب اإلقل�م�ة
  11.7  25  223.2  33  211.4  المقر الرئ�سي

 من #مز6د آخر شخص مل�ار تمتع :3#اء
  والعاف�ة الصحة

409.6  12  431.1  11  21.5  

  30.8  45  194.0  40  163.2  المRاتب القطرTة
  0.6-  26  112.1  28  112.8  المRاتب اإلقل�م�ة
  8.7-  29  124.9  33  133.6  المقر الرئ�سي
تعز6ز �فاءة المنظمة وفاعلیتها لتقد�م 

  دعم أفضل إلى البلدان
026.3 1  30  090.0 1  29  63.7  

  28.2  33  361.2  32  333.0  المRاتب القطرTة
  31.5  27  294.0  26  262.5  المRاتب اإلقل�م�ة
  4.0  40  434.7  42  430.8  المقر الرئ�سي

  368.4    3 768.7    3 400.3  األساس�ة للمیزان�ة الفرعي المجموع
  39.8-    863.0    902.8  شلل األطفال

  90.3    208.7    118.4  خاصةالبرامج ال
  418.9    4 840.4    4 421.5  المجموع

  1 000.0    1 000.0    0.0  عمل�ات الطوارY والنداءات
  إلتاحة المقارنة. 2021-2020إلى إطار التخط�s الجدید للفترة  2019-2018نقل المیزان�ة البرمج�ة للفترة  أ
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ـــتراتیج�ة إلى إعادة ترRیز الموارد   -83 ــ ــة میزان�ة المRاتب القطرTة في جم�ع األولو�ات االســ ـــ ــیر زTادة حصــ ـــ وتشــ
  �ة في البلدان.التنظ�م�ة على العمل الرامي إلى إحداث آثار في الصحة العموم

ـــة للفترة   -84 ــة البرمج�ـــ ــ ــــة من المیزان�ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــة  2019-2018وتوزع أكبر حصـــ ــ ــة المقترحـ ــ ـــة البرمج�ــ ــ والمیزان�ـ
الشــاملة التي تكتســي أهم�ة محورTة في إطار عمل المنظمة غیر أن على التغط�ة الصــح�ة  2021-2020  للفترة

ــتمیز تنفیذ المیزان�ة البرمج�ة المقترحة للفترة  ــ ــمات التي ســـ ــ ـــا�قة هي اعتماد  2021-2020الســـ عن المیزان�ات الســــ
ــــح�ة وتحولها عن النموذج البرمجي الخاص  ــ ــ ـــ ــ ــد6 للتحد�ات الصــ ــ ــ ـــ ــ ـــ المیزان�ة البرمج�ة المقترحة لنهج متكامل للتصـ

  �أمراض معینة وترRیزها على األثر على المستوb القطر6.
  

ـــتراتیج�ة �اء  -85 ــ ــ ــة األولو�ة االسـ ـــ ــ في إطار المیزان�ة البرمج�ة  ٪24 إلى ٪19من المیزان�ة من  2وتزداد حصـ
ملیون دوالر أمرRTي  227. و�عزb هــذا التعزTز إلى حــد Rبیر إلى الزTــادة �مقــدار 2021-2020المقترحــة للفترة 

  من أجل االنتقال في مجال شلل األطفال.
  

ـــتراتیج�ة �اء  -86 ــ ــتراتیج�ة من 3وقد ُعززت األولو�ة االســ ـــ ـــة هذه األولو�ة االســ ــ ــًا. وتنخفض حصــ ـــ مجموع  أ�ضــ
ــ�ة  2021-2020المیزان�ة البرمج�ة المقترحة للفترة  ــ ـــة لها �الق�مة المطلقة  ٪1بنســــ ــ ــصـــ ــ ــ غیر أن المیزان�ة المخصــ

  ملیون دوالر أمرRTي نتیجة للزTادات على الصعید القطر6. 21.5تسجل زTادة قدرها 
  

ــجلت  -87 ــ ـــ ــ ــ ـــین في وRفاءتها المنظمة فعال�ة تعزTز( R 4یزةالر  ســ ـــ ــ ـــ  �الق�مةزTادة ) البلدان ىإل المقدم الدعم تحســ
ـــیلة . أمرRTي دوالر ملیون  63.7 قدرها المطلقة ــبیل المثال، فإن الحصــ ــ  واالبتكار، الب�اناتالمتعلقة � 1-4وعلى سـ

ـــRل خاص البلدان على ترRز التيو  ــ ـــ ـــیلةو  ،�شـ ـــ ــ ــــرورTتعتبران  2-4 الحصـ ــ ــ للجهود الرام�ة إلى  منظمةال لق�ادة تینضـ
Sالمستدامة التنم�ة وأهداف عشر برنامج العمل العام الثالث تحقی.  

  
ـــعیــد القطر6 وٕاعــداد المیزان�ــة من القــاعــدة إلى القمــة   -88 ــ ـــ ــ ــ وTرد ب�ــان الترا�s بین تحــدیــد األولو�ــات على الصـــ
ــــRل  2021-2020  للفترة ــ ـــوح في الشــ ـــ ــRل 6والجدول  4بوضــ ــ ـــ ــــاء  4. وTبین الشـ ــ أن أكبر عدد من الدول األعضــ

(تعزTز تأهب البلدان  1-2الصـح�ة األسـاسـ�ة الجیدة) والحصـیلة (تحسـین إتاحة الخدمات  1-�1صـنف الحصـیلة 
ــیلة  ــ ــح�ة) والحصـ ــ ) �اعت�ارها القطاعات ةمتعدد اعتماد ُنهجالحد من عوامل الخطر عن طرST ( 2-3للطوارY الصـ

ــیر الجدول  1أولو�ات عال�ة. ـــ�ص أعلى میزان�ة لهذه الحصــــائل في إطار أولو�اتها المعن�ة. (تزTد  6و�شــ إلى تخصـ
ــیلة می ـــیلة  2-2زان�ة الحصـــ ــة لالنتقال في مجال  1-2على میزان�ة الحصــ ـــصـــ مما �عزR bل�ًا إلى المیزان�ة المخصــ

-2  أعلى من میزان�ة الحصــیلة 1-2شــلل األطفال. وفي حال ما إذا أزTلت هذه المیزان�ة، فتكون میزان�ة الحصــیلة 
2.(  
  

  في إطار عمل�ة تحدید األولو�ات من القاعدة إلى القمة : الحصائل ذات األولو�ة العال�ة على النحو المحدد4الش�ل 
 

                                                           
تعني األولو�ــة العــال�ــة أن البلــد یتمتع �قــدرة محــدودة و�حتــاج إلى الــدعم الكــامــل من المنظمــة لالســــــــــــــتجــا�ــة للوضــــــــــــــع/    1

  االحت�اجات.
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  ، القطاع األساسي (#مالیین الدوالرات األمر��6ة)2021-2020: المیزان�ة البرمج�ة المقترحة للفترة 6الجدول 
  

  األساس�ة البرامج ،2021-2020 للفترة المقترحة البرمج�ة المیزان�ة  الحصائل /االستراتیج�ة األولو�ات
 المئو�ة النس#ة  المجموع  المقر الرئ�سي  الم�اتب اإلقل�م�ة  الم�اتب القطر6ة

  المجموع من
ـــتفادة :1 #اء ــ ــ ــخص مل�ار اســ ــ ــ ــ  من آخر شـ

  الشاملة الصح�ة التغط�ة
          

ــین 1-1 ـــ ـــ ــ ـــ ــح�ة الخدمات إتاحة تحســ ـــ ـــ ــ ـــ  الصــ
  26  997.0  255.9  248.6  492.5  الجیدة األساس�ة

ــذین یواجهون  1-2 ــــاس الــــ ــدد النــ خفض عــــ
  3  98.9  25.6  17.0  56.2  صعو�ات مال�ة

ـــین 1-3 ــ ـــ ـــ ـــ�ة األدو�ة إتاحة تحســ ــ ـــ ـــ ـــاســ ـــ ـــ ـــ  األسـ
ـــائل واللقاحات ـــ ــ ـــ ـــ ــــخ�ص ووســ ـــ ـــ ــ  واألجهزة التشـــ

  األول�ة الصح�ة للرعا�ة الالزمة
89.8  43.8  129.3  262.9  7  

    1 358.8  410.9  309.3  638.6  1 #اء للحصیلة الفرعي المجموع

ــاء ـــار حمـــا�ـــة :2#ـ ــخص مل� ــ ــ ــ  من آخر شــ
  أفضل نحو على الصح�ة الطوارئ 

          

ــــب 2-1 ـــأهــــ ـــ ــــدان تــ ــ ــــة الطوارY  البلــ  لمواجهــــ
  الصح�ة

112.7  60.8  57.5  231.1  6  

  10  380.4  93.3  67.6  219.5  الوقا�ة من األوiئة والجوائح 2-2
ــراع  2-3 ـــ ــ ـــ ـــ ــــفاإلســ ــ ـــ ـــ  الطوارY  عن في الكشـــ

  7  277.3  72.3  74.0  131.1  لها واالستجا�ة الصح�ة

    888.8  223.2  202.4  463.3  2 #اء للحصیلة الفرعي المجموع

ـــخص مل�ار تمتع 3:#اء ــ ـــ  من #مز6د آخر شــ
  والعاف�ة الصحة

          

  4  141.9  44.3  38.3  59.4  الصحة محددات معالجة 3-1
ـــل الخطر من خالل 3-2 ــ ــــد من عوامـ  الحــ

  العمل المتعدد القطاعات
91.7  47.6  55.6  194.9  5  

تعزTز البیئات الصــح�ة وٕادماج الصــحة  3-3
  في جم�ع الس�اسات

42.9  26.3  25.1  94.3  3  

    431.1  124.9  112.1  194.0  3 #اء للحصیلة الفرعي المجموع
لتقد�م  وفاعلیتها المنظمة �فاءة تعز6ز -4

  البلدان إلى أفضل دعم
          

ن
دا
بل
ال
د 
عد

الحصائل

4-1  3-3   3-2   3-1   2-3   2-2   2-1  1-3   1-2   1-1  
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 الب�انات مجال في قدرات البلدان تعزTز 4-1
  واالبتكار

88.3  61.3  137.9  287.6  8  

تعزTز الق�ادة وتصرTف الشؤون والدعوة  4-2
  من أجل الصحة

153.1  136.2  154.2  443.6  12  

ــرTة واإلدارTة  4-3 ــ ـــ إدارة الموارد المال�ة وال�شـ
ـــفاف�ة  ــ ـــ ـــ ـــم �الكفاءة والفاعل�ة والشــ ــ ــــــ �طرTقة تتســ

 Sالنتائجوتستهدف تحقی  

119.8  96.6  142.5  358.9  10  

    1 090.0  434.7  294.0  361.2  4 للر�یزة الفرعي المجموع
  657.1 1  917.9  193.7 1  768.7 3    
  

ـــتراتیج�ة  2021-2020وTرد عرض المیزان�ة البرمج�ة المقترحة الكاملة للفترة   -89 ــ ـــ ــ ـــ ــب األولو�ة االســ ــ ـــ ــ ــ ـــ حســ
  .7الجدول والحصیلة والمRتب الرئ�سي والمستوb ضمن 
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  حسب الم�تب الرئ�سي (#مالیین الدوالرات األمر��6ة) 2021-2020: المیزان�ة البرمج�ة المقترحة للفترة 7الجدول 
  

  المح�d الهادئغرب  شرق المتوسd  أورو#ا  جنوب شرق آس�ا األمر�6تان أفر6ق�ا  الحصائل
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اســتفادة مل�ار شــخص آخر من التغط�ة الصــح�ة  :1#اء 
 الشاملة

   
               

  

 997.0 255.9 101.0 37.9 63.1 100.2 23.6 76.5 70.0 42.5 27.5 129.8 34.8 95.0 60.7 22.3 38.4 279.3 87.3 192.0  تحسین إتاحة الخدمات الصح�ة األساس�ة الجیدة 1-1

 98.9 25.6 8.1 2.3 5.7 13.0 2.8 10.2 11.3 5.7 5.5 7.7 1.7 6.0 2.9 1.5 1.4 30.3 2.9 27.4  المعرضین لصعو�ات مال�ة الناسعدد  خفض 1-2

ــاســــ�ة األدو�ة إتاحةتحســــین  1-3 واللقاحات ووســــائل  األســ
 262.9 129.3 18.9 6.6 12.3 17.3 5.1 12.2 13.4 8.0 5.5 23.2 6.6 16.5 12.0 6.4 5.6 48.8 11.1 37.7  للرعا�ة الصح�ة األول�ة الالزمةالتشخ�ص واألجهزة 

 1 358.8 410.9 128.0 46.9 81.1 130.5 31.6 98.9 94.7 56.2 38.5 160.7 43.2 117.5 75.6 30.2 45.4 358.4 101.3 257.1  1 مجموع الحصیلة #اء

حما�ة مل�ار شــــخص آخر من الطوارئ الصــــح�ة  :2 #اء
  على نحو أفضل

                    

 231.1 57.5 25.1 11.3 13.7 42.1 11.4 30.6 17.6 9.1 8.5 15.3 4.1 11.2 6.4 2.4 4.0 67.1 22.4 44.7  الصح�ة لمواجهة الطوارY تعزTز تأهب البلدان  2-1

 380.4 93.3 12.5 5.2 7.3 46.8 11.7 35.1 13.9 10.6 3.3 80.0 7.5 72.5 11.9 4.6 7.3 122.0 28.1 93.9  شدیداً  تهدیداً منع ظهور األخطار المعد�ة التي تمثل  2-2

الستجا�ة الكشف عن الطوارY الصح�ة وااإلسراع في  2-3
 277.3 72.3 19.4 14.0 5.4 32.5 14.7 17.8 16.1 8.6 7.5 12.4 5.4 7.1 31.2 7.5 23.7 93.4 23.8 69.6  لها

 888.8 223.2 56.9 30.5 26.4 121.4 37.8 83.6 47.7 28.3 19.4 107.8 17.0 90.8 49.4 14.5 34.9 282.5 74.3 208.2  2 مجموع الحصیلة #اء

تمتع مل�ار شـــــــــخص آخر #مز6د من الصـــــــــحة  :3 #اء
  والعاف�ة

                    

ــــحة 3-1 ــد6 لمحددات الصـ وعدم ترك أحد یتخلف ، التصـــ
 141.9 44.3 21.2 3.7 17.5 8.5 2.0 6.5 20.8 15.8 5.0 11.8 3.4 8.4 7.4 3.3 4.0 28.0 10.1 17.9  الرRبعن 

3-2  STـــل الخطر عن طر ــد من عوامــ ــاد ُنهج الحـــ اعتمـــ
 194.9 55.6 21.2 5.9 15.3 10.6 3.5 7.1 17.4 10.9 6.6 15.4 3.1 12.3 18.6 6.8 11.8 56.0 17.4 38.6  متعددة القطاعات

ـــل دمج الصــــحة  3-3 تحقیS الصــــحة الجیدة والعاف�ة �فضـ
 94.3 25.1 9.8 3.5 6.3 6.4 2.4 3.9 9.3 7.3 2.0 3.6 1.1 2.5 12.6 5.3 7.3 27.6 6.7 20.9  في جم�ع الس�اسات والتدخالت في البیئات الصح�ة

 431.1 124.9 52.2 13.1 39.1 25.4 7.9 17.5 47.5 33.9 13.6 30.8 7.6 23.2 38.5 15.5 23.1 111.5 34.1 77.5  3 مجموع الحصیلة #اء



  

 

ج
2

7/
4

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

   
  
  

  
 

 
4

A
7

2
/

  

2
9
 

  المح�d الهادئغرب  شرق المتوسd  أورو#ا  جنوب شرق آس�ا األمر�6تان أفر6ق�ا  الحصائل
سي

رئ�
 ال

قر
لم

ا
 

  المجموع
 

ر6ة
قط

 ال
ب
�ات

لم
ا

مي 
قل�

اإل
ب 

�ت
لم
ا

  

وع
جم

لم
ا

 

ر6ة
قط

 ال
ب
�ات

لم
ا

مي 
قل�

اإل
ب 

�ت
لم
ا

 

وع
جم

لم
ا

 

ر6ة
قط

 ال
ب
�ات

لم
ا

مي 
قل�

اإل
ب 

�ت
لم
ا

 

وع
جم

لم
ا

 

ر6ة
قط

 ال
ب
�ات

لم
ا

مي 
قل�

اإل
ب 

�ت
لم
ا

 

وع
جم

لم
ا

 

ر6ة
قط

 ال
ب
�ات

لم
ا

مي 
قل�

اإل
ب 

�ت
لم
ا

 

وع
جم

لم
ا

 

ر6ة
قط

 ال
ب
�ات

لم
ا

مي 
قل�

اإل
ب 

�ت
لم
ا

  

وع
جم

لم
ا

 

عز6ز فعال�ة المنظمة و�فاءتها في تحســـــــــین الدعم ت -4
  المقدم إلى البلدان

                    

 287.6 137.9 18.0 7.2 10.9 29.9 19.9 10.0 14.0 10.4 3.6 21.6 8.4 13.2 12.8 7.4 5.4 53.4 8.1 45.3 تعزTز القدرة القطرTة في مجال الب�انات واالبتكار 4-1

تعزTز الق�ادة وتصرTف الشؤون واإلدارة والدعوة من  4-2
 443.6 154.2 34.9 18.6 16.4 38.9 15.5 23.4 52.5 27.5 24.9 32.2 16.0 16.2 15.5 8.5 7.0 115.2 50.1 65.2 أجل الصحة

تحسین إدارة الموارد المال�ة وال�شرTة واإلدارTة في سبیل  4-3
Sالكفاءة في استخدام الموارد والفّعال�ة في  تحقی Sالشفاف�ة وتحقی

  تقد�م النتائج
34.8 36.6 71.3 12.0 11.9 23.9 17.0 18.4 35.4 11.2 10.4 21.5 33.5 11.5 45.1 11.3 7.8 19.1 142.5 358.9 

 1 090.0 434.7 72.1 33.5 38.5 113.9 46.9 66.9 88.0 48.3 39.7 89.2 42.8 46.4 52.2 27.8 24.4 240.0 94.7 145.3  4مجموع الحصیلة 

 3 768.7 1 193.7 309.2 124.0 185.2 391.2 124.2 267.0 277.9 166.7 111.2 388.5 110.6 277.9 215.8 87.9 127.9 992.4 304.4 688.0  المجموع الفرعي للمیزان�ة األساس�ة

 863.0                     شلل األطفال

  208.7                     البرامج الخاصة

 4 840.4 1 193.7 309.2 124.0 185.2 391.2 124.2 267.0 277.9 166.7 111.2 388.5 110.6 277.9 215.8 87.9 127.9 992.4 304.4 688.0  المجموع

 1 000‚0                     عمل�ات الطوارY والنداءات
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ــلل األطفال وانتقال الوظائف  ـــة القدرات في مجال شـــ ــي من المیزان�ة الخاصــ ــاســـ ـــلل األطفال إلى القطاع األســـ #شــ
  البرمج�ة

  
ــلل األطفالاعتمد   -90 ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــة ب مجلس مراق�ة شـ ــ ــ ـــ ــ ــنوات خاصـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــلل میزان�ة جدیدة متعددة السـ ـــ ــ ــ ـــ ــ برنامج مRافحة شـ

ـــلل األطفال للفترة  2019تنطلS من عام   األطفال ـــ ــ ــ ـــ ـــلتین �شــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــمل میزانیتي المنظمة المتصـ ـــ ــ ــ ـــ  2021-2020وتشــ
ــلل األطفال للفترة . وتبلغ 2023-2022  والفترة ـــصـــــة لشـــ  ما قدره 2021-2020میزان�ة المنظمة المعتمدة المخصــ

  ملیون دوالر أمرRTي. 1090.4
  

ــأن   -91 ــتراتیج�ة �شــ ــلل األطفال والمرحلة الالحقة لإلشــــهاد على وتتواءم خطة العمل االســ االنتقال في مجال شــ
ـــاله ـــتئصـ ــر.  1اسـ ـــ�م مع برنامج العمل العام الثالث عشــ ــلل و�مRن تقسـ ـــلة العمل المتعلS �شــ ــتثمارات في مواصـ االســ

  األطفال وآثار االنتقال ذات الصلة إلى ثالثة أقسام رئ�س�ة هي التال�ة:
 العمل�ات المتواصلة الستئصال شلل األطفال؛  )أ(
انتقال الوظائف المضــطلع بها في إطار برنامج مRافحة شــلل األطفال إلى القطاع األســاســي من   )ب(

 ودمجها ف�ه؛المیزان�ة البرمج�ة 
  حمالت التمن�ع قبل التوقف والمخزونات االحت�اط�ة للقاحات شلل األطفال.  (ج)

  
ــتقلَّص العمل�ات   -92 ــ ـــ ـــلل األطفال. وســ ـــ ــ ــلة �شـ ــ ــ وقد اعُتمد نهج تدرTجي خاص بتطور میزان�ات المنظمة المتصـــ

ز ال ـــتعزَّ ـــ ـــر. وسـ ـــ ـــلل األطفال طوال فترة تنفیذ برنامج العمل العام الثالث عشـ ــ ــــة �شــ ــ موارد الرام�ة إلى االرتقاء الخاصـ
ــتجـــا�ـــة لهـــا في   �قـــدرة ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــــح�ـــة واالسـ ــ ـــ ــ ــــد والتمن�ع واالحتواء والتـــأهـــب للطوارY الصــ ــ ــ ـــ ــ ــ المنظمـــة على تـــدع�م الترصـــ

ـــائیتین ـــص الموارد المعززة في الفترة 2023-2022و 2021-2020  الثنـ ــ ــ ـــ ــ ــــتخصـــ ــــ ـــ ــ  2023-2022. وأخیرًا، ســ
  األطفال. الستدامة عالم خال من شلل األطفال �عد استئصال فیروس شلل

  
  میزان�ة واقع�ة وتمو6ل واقعي

  
ـــر، فــإن الزTــادة المقترحــة في   -93 ـــ ــ ــ ـــ نظرًا إلى األهــداف الطموحــة المحــددة في برنــامج العمــل العــام الثــالــث عشــ

ــ ــاســـ ـــرTحة الدن�ا من التكالیف المقدرة  2021-�2020ة المقترحة للفترة المیزان�ة البرمج�ة األســـ ـــتوb الشــ هي في مســ
ــر �مـا فیهـا التموTـل الواقعي  لتنفیـذ برنـامج العمـل ـــ ــ ــ ـــ ــ العـام خالل تلـك الثنـائ�ـة. وقـد أخـذت في االعت�ـار عـدة عنـاصـ

ـــجیل زTادات أخرb في  ـــرور6 تســـ ــ ــــ�Rون من الضـ ــر. وســ ـــ ـــل إلى میزان�ة تنفیذ برنامج العمل العام الثالث عشـ ــ للتوصـ
ـــر �الكامل وتكثیف الجه ــ ــــتثمارات الرام�ة إلى تنفیذ برنامج العمل العام الثالث عشــ ود الرام�ة إلى تحقیS أهداف االســـ

  التنم�ة المستدامة المتعلقة �الصحة خالل الثنائ�ات الالحقة.
  

ـــة للفترة   -94 ـــة البرمج�ــ ــل المیزان�ــ ـــات تموTـــ ـــتو�ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــة  2019-2018وقـــــد بلغـــــت مسـ ــا�ــ ـــانون األول/  31لغـــ Rــ
وعلى الرغم  2.ملیون دوالر أمرRTي) 3554٪ من أجل المیزان�ة البرمج�ة األســـاســـ�ة (105نســـ�ة  2018  د�ســـمبر

بد من بذل المزTد من الجهود لتوســ�ع نطاق قاعدة الجهات المانحة موTل الجید �شــRل عام، إال أنه المن مســتوb الت

                                                           
 .71/9الوث�قة ج   1

   2018بوا�ة المنظمة الخاصة �المیزان�ة البرمج�ة للرiع الرا�ع من عام  انظر   2
)https://open.who.int/2018-19/budget-and-financing/summary ل  26، تم االطالع فيT2019ن�سان/ أبر.(  
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وتعزTز المرونة في التموTل مما س�سمح بتعزTز Rفاءة استخدام األموال و�ضمن زTادة التوازن في تخص�ص الموارد 
  العام الثالث عشر.لجم�ع األولو�ات الواردة في برنامج العمل 

  
ـــ�ما من خالل طلب أن تفاعلها مع الجهات المانحة، وال المنظمة من أجل تحولونتیجة لذلك، تعمل   -95 ــ ــ ـــ ــ ــ سـ

ــ�صــــًا مرنًا مواءمة أوثS مع األولو�ات االســــتراتیج�ة  الرف�عة تواءم األموال غیر المخصــــصــــة والتي تخصــــص تخصــ
 bالمستو.  

  
ــتثمارات ج  -96 ـــ ــ ـــ ــ ــ  2021-2020رTئة. وتمثل المیزان�ة البرمج�ة المقترحة للفترة وتتطلب األهداف الطموحة اسـ

خطوة راســـخة نحو زTادة الموارد على الصـــعید القطر6، مقترنة �االســـتثمار االســـتراتیجي في المنافع العامة العالم�ة 
ـــاس  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ�Rون منمثل الب�انات التي تمس الحاجة إلیها و�مRن أن تحقS النتائج في البلدان على أسـ ــ ــ ـــ ــ  التآزر. وســ

الضــرور6 أن تتوافS هذه األهداف الطموحة واالســتراتیج�ة الجرTئة مع االلتزام الراســخ والُنهج الجدیدة لتعبئة الموارد 
  التحول.والتموTل التي یجر6 تنفیذها في إطار برنامج عمل المنظمة �شأن 

  
  الشراكةو  الموارد تعبئةاالستراتیج�ة �شأن 

  
ــــتراتیج�ةاال تهدف  -97 ــ ــــأن سـ ــ ــراكة الموارد تعبئة �شـ ـــ ــتناداً  التموTل زTادة إلى 2023-2019 للفترة والشــ ــ  إلى اســـ
ــــتثمــار مبررات في المحــددة المــال�ــ المتمثــل في زTــادة الموارد الهــدفمن أجــل تحقیS  التــال�ــة األرiعــة هجالنُ  ــ ــ ـــ ــ  االســ
  :منظمةلل

ــتخدام • ــ ـــالیب اسـ ــممة أســ ــ ــــ مصـ ـــ�صـ  هوتنو�ع الحRوم�ة التموTل المقدم من الجهات المانحة لزTادة اً خصــ
 ؛والحفاh عل�ه

 ؛الخیرTة المانحة الجهات منالمقدم  التموTل وزTادة فعالة شراكات بناء •
• hل على الحفاTمنالمقدم  التمو Sاد المتعددة والجهات والمصارف الصنادیT؛تهوز 
  .للدخل المدرة لألنشطة التموTل إمRانات واستغالل استكشاف •

  
ــأن التحولالبرنامج  لغرض منظمةمواءمة ال ضــــمانول  -98 ــتند ،عمل �شــ ـــتســ ــالفاً  المذRورة النهج جم�ع سـ  إلى ســ

ــین مفــاه�م ــ ـــ ــ ـــ ــ  على التموTــل إمRــانــات وزTــادة ،)والمرونــة التنبؤ على القــدرة زTــادة ذلــك في �مــا( التموTــل نوع�ــة تحسـ
 bز القطر6  المستوTالموارد وتعز Sتنسی.  

  
99-   ّRل ل اعتمادو�شTةقائم على  تموRواالستراتیج�ة المواض�ع�ة المشار  bادراتإحد�ارزة ل الم�نوع�ة تحسینال 

 التقارTر إعداد من حیث المساهمین احت�اجات تلب�ة إلى التموTل هذا Tهدفو  .المساهمین توقعات تلب�ة مع ،التموTل
ـــاءلة، ــ ـــص  تموTل توفیر مع والمســ ــ ــRل �عرضو  .لمنظمةل وRفاءة فعال�ة أكثرمخصــ ــ ــ  المقترحة الخ�ارات أدناه 5 الشـ

ــــ�ع ألنواع ـــاهمین �مRن التي المواضـ ـــافها للمســ ــتكشــ ــتوb  على منظمةال مع اســـ  لمتطل�اتهم ورهناً  وذلك وفقاً  عاٍل، مســـ
المنظمة على  واالســـتراتیج�ة المواضـــ�ع�ة المشـــارRة صـــنادیS ســـتســـاعدو  ف�ما یتعلS �التموTل. المنظمة أهداف ببلوغ
 تسجیل في 2018 عام في منظمةوشرعت ال .ومشارRتهم ینمساهمال حضور زTادة مع النتائج، علىها ترRیز  زTادة

ــــاهمات ــــى التي المسـ ــــنادیS المرنة الطب�عة مع تتماشـ ـــ�ع�ة للصـ ــالً المواضــ ــ ـــاهماتعن  ، فضـ  التفاوض تم التي المســ
  على حد سواء. منظمةالو  للمساهمین االستراتیج�ة االحت�اجات تلبي التيالمؤسسي و  مستوb ال على �شأنها
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برنامج العمل �ل من  لتمو6لالمقترح  واالســتراتیج�ة المواضــ�ع�ة المشــار�ة القائم على تمو6لال نموذج :5 الشــ�ل
  2021-2020 البرمج�ة والمیزان�ة العام الثالث عشر

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  القطاع األساسي - 2021-2020لمیزان�ة البرمج�ة المقترحة للفترة ل الحال�ة المال�ة التوقعات
  

 لذلك، ونتیجة ،2019-2018 الفترة الذR 6انت عل�ه في مستوb ال نفس على المقدرة االشتراكات ستظل  -100
 المساهمات من�Rاملها  سُتمّول 2021-2020 للفترة المقترحة مج�ةالبر  لمیزان�ةل األساسيالقطاع  في زTادةفإن ال

ــ�ة والمســـاهمات الطوع�ة المحددة الطوع�ة ــاسـ القائمة على  صـــنادیSال - للتموTل الجدید التصـــنیفمن خالل و  األسـ
 مســـاهمات أنها على اً حال� تصـــنف والتي أعاله، 29 الفقرة فيRما هو مبین  واالســـتراتیج�ة، المواضـــ�ع�ة المشـــارRة

  1أساس�ة. طوع�ة
  

Rانون األول/  31 في 2021-2020 للفترة المقترحةاألساس�ة  مج�ةالبر  لمیزان�ةل المتاح التموTلوقد زاد   -101
ـــمبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــدار  2018 د�سـ ــ ــ ـــة أمرRTي دوالر ملیون  312.3�مقـ ــ ــ ـــارن ــ ــل مقــ ــ ــ ـــالتموTـ ــ ــ ــاح � ــ ـــ ــة المت ــ ــ ــة للمیزان�ـ ـــ ــ    البرمج�

  .أدناه 6 الشRلیبّین ذلك  Rما، 2016 الفترة من عام في نفس 2019-2018 للفترة
  

102-   bـــتو ـــاهمون  یلع�ه الذ6 الدور التموTلوتبرز هذه الزTادة في مسـ ـــافي، تموTل توفیر في التقلیدیون  المسـ  إضـ
 البرمج�ة المیزان�ة تموTل في الفجوة سد في والجددالناشئون  المساهمون  �الفعل یلع�ه الذ6 الدور أ�ضاً  برزت اولكنه

  .2021-2020 للفترة المقترحة
  
  
  
  

                                                           
 .5معلومات/ /72انظر الوث�قة ج   1

 الخ�ارات المصدر والنهج مستو( المرونة
 غا�ات المل�ارات الثالثة 

إعداد نافذة تموTل مواض�ع�ة رف�عة المستوb لكل غا�ة من غا�ات 
 المل�ارات الثالثة

 2021-2020إطار حصائل المیزان�ة البرمج�ة 

تحدید نوافذ التموTل المواض�ع�ة استنادًا إلى ه�Rل الحصائل 
 2021-2020للفترة والمخرجات الخاصة �المیزان�ة البرمج�ة المقترحة 

 إطار األثر لبرنامج العمل العام الثالث عشر

نوافذ التموTل المواض�ع�ة استنادًا إلى إطار األثر لبرنامج العمل إعداد 
 العام الثالث عشر

 المواض�ع الشاملة

موضوعًا شامًال استنادًا إلى ه�Rل المخرجات  40إلى  30اشتقاق 
 2021-2020�المیزان�ة البرمج�ة المقترحة للفترة الخاص 

 الخ�ارات المتاحة لنوافذ التمو6ل المواض�ع�ة

1 

2 

3 

4 
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ــ�ل ــ ـــ ــ ـــتو�اتل مقارنة :6 الشــ ــ ـــ  2021-2020و 2019-2018 یتینالبرمج ینلمیزانیتل المتوقعة التمو6ل مســـ
  )األمر��6ة الدوالرات #مالیین(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ل المتوقع للفترةTالتمو b2021-2020مســــــتو 
في  2019-�2018فوق ما Rان متوقعًا للفترة 
  )٪52مقابل  ٪55الفترة ذاتها من الثنائ�ة (

  من المتوقع أن یلعـــــــب المـــــــانحون الجـــــــدد
ــــل المیزان�ــــة  Tــــاشــــــــــــــئون دورًا أكبر في تمو والن

، وذلك �اإلضـــافة إلى 2021-2020البرمج�ة 
  التقلیدیینالمانحین 

  ،اســـــــــتنادًا إلى االتجاهات الســـــــــائدة حتى اآلن
نحن واثقون من تموTـــــل المیزان�ــــــة البرمج�ــــــة 

  �الكامل 2020-2021

  المســـــــاهمات�ان�ة التنبوء Rســـــــُتعالج مســـــــألة إم
 �شـــأنالطوع�ة ومرونتها في إطار اســـتراتیج�ة 

تعبئة الموارد، وســـتشـــRّل موضـــوعًا هامًا خالل 
 منتدb الشرRاء

 ؟2021-2020ما مد( واقع�ة ز6ادة المیزان�ة للفترة 

  المیزان�ة األساس�ة 
2020-2021   

  (في �انون األول/ 
 )2018د�سمبر 

ن�ة األساس�ة المیزا
2018-2019   

(في �انون األول/ 
�مRن تفسیر مستو�ات  )2016د�سمبر 

�أنها ناتجة  المرتفعةالتموTل 
إلى حد Rبیر عن الزTادات 
من جانب Rل من ألمان�ا 
والمملكة المتحدة وال�ا�ان 
والتحالف العالمي من أجل 

 اللقاحات والتمن�ع

  العجز
  الطوع�ة المحددةالمساهمات 
 Sة المواض�ع�ة واالستراتیج�ةصنادیRالمشار 

  األساس�ةالطوع�ة المساهمات 
 المساهمات المقدرة

52٪ 55٪ 

2018-2019 2020-2021 

 #مالیین الدوالرات األمر��6ة
4000  
3500  
3000  
2500  
2000  
1500  
1000  
500  
0  

 

مستو�ات 
 التمو6ل

312.3 

3400 

48٪ 

5٪ 1٪ 5٪ 
2٪ 

28٪ 25٪ 

45٪ 

23٪ 

18٪ 

3769 

Dالرئ�س�ة النقا 
 مقارنة لمستو�ات التمو6ل المتوقعة
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  التنفیذ لىنظرة عامة ع
 

 استفادة مل�ار شخص آخر من التغط�ة الصح�ة الشاملة 

 

ـــائقة  ـــاســــ�ة دون المعاناة من ضـ ـــول على الخدمات الصــــح�ة األسـ ـــاملة للجم�ع �الحصـ ــح�ة الشـ ـــمح التغط�ة الصــ تسـ
ـــوb من أولو�ات المنظمة وترRز الغا�ة و مال�ة.  ــRل أولو�ة قصــ ــ ـــتدامة  8-3تشـ على تحقیS من أهداف التنم�ة المســ

ــة، وٕامRانیـــــة الحصول على خدمات الرعا�ة  ــاطر المالیـــ ــة مـــــن المخـــ ــك الحمایـــ التغط�ة الصح�ة الشاملة، �مـــــا في ذلـــ
 الصح�ة األساس�ة الجیدة وٕامRان�ة حصول الجم�ع على األدوTـة واللقاحات الجیدة والفعالة والم�سورة التكلفة.

 

ـــتدامة، تت�ع المنظمة مفهوم التغط�ة الفعالة  8-3وفي إطار العمل من أجل تحقیS الغا�ة  ــ ـــ من أهداف التنم�ة المســ
ـــمة �المأمون�ة  ـــمان تقد�م خدمات جیدة متســـ ــ ــــل وضـ ــــحة أفضــ ـــاملة نهجًا لتحقیS صــ ــ ـــح�ة الشـ ــ إذ تعتبر التغط�ة الصـ

  ومنطو�ة على األثر المقصود إلى المرضى.
 

ـــ�ة هما هذا المنطS بدقة  2021-2020وتت�ع المیزان�ة البرمج�ة المقترحة  ــ ـــ ــ ــ ــاســ ــ ـــ ــ ــ وتعRس اثنین من المفاه�م األســـ
إتاحة الخدمات الصح�ة األساس�ة الجیدة وتخفیف الضائقة المال�ة في الحصول على هذه الخدمات، بتوس�ع نطاق 

 .إتاحة المنتجات الصح�ة (األدو�ة واللقاحات ووسائل التشخ�ص واألجهزة الطب�ة)

 

ئفة خدمات تعزTز الصــحة والوقا�ة والعالج والتأهیل والتلطیف و�غطي مفهوم المنظمة للتغط�ة الصــح�ة الشــاملة طا
 بینما �شمل أ�ضًا جم�ع مراحل العمر. 

 

وتشدد المنظمة على الرعا�ة الصح�ة األول�ة �اعت�ارها خدمات أساس�ة لتحقیS التغط�ة الصح�ة الشاملة وعدم ترك 
، �العمل مع الجهات الشــرRTة ومن خالل فرST أحد یتخلف عن الرRب. وســتنســS المنظمة الدعم المقدم إلى البلدان

مصــمم خصــ�صــًا لكل و لضــمان ات�اع نهج شــامل ومتماســـك ومتوازن ومرن عامل مشــترك على المســتو�ات الثالثة 
ــــاملة لعام  ــ ــــح�ة الشــ ــ ـــراكة التغط�ة الصــ ـــ ـــ�عمل الفرST عن Rثب مع شــ ـــ ، وهي منبر متعدد 2030بلد على حدة. وســ

تألف من TنســـS تعزTز النظم الصـــح�ة و Tة الصـــحة العالم�ة والبنك الدولي و القطاعات تشـــترك في اســـتضـــافته منظم
ــتخدم  الخیرTة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.المنظمات البلدان والمناطS والمنظمات المتعددة األطراف و  ــتســ وســ

ــ نهجاً  المنظمة أ�ضــــاً  ــلســ ف لى نحو مRثّ على نطاق المنظمة للعمل عبرنامج بتشــــRیل ، لرعا�ة الصــــح�ة األول�ةلًا ســ
مع البلدان بناًء على طلبها. وستساعد على تقی�م التقدم المحرز في مجال الرعا�ة الصح�ة األول�ة وتقد�م التعل�قات 

  مثل مشروع أولو�ات مRافحة األمراض. إلى البلدان. وستتعاون أ�ضًا مع مجموعات أخرb تدعم البلدان 
  

 األساس�ة الجیدة: تحسین إتاحة الخدمات الصح�ة 1-1الحصیلة 
  

 ماوحتى عند الخدمات الصــح�ة األســاســ�ة في جم�ع أنحاء العالم.إلى  نســمة مل�ار 3‚5تشــیر التقدیرات إلى افتقار 
ـــنى ــــول على  یتســ ـــتتة و و فغال�ًا ما تكون الخدمات مترد�ة الجودة وغیر مأمونة  الخدمات، هذهالحصـ وزع توزTعًا تمشــ

ــ�انفي  األح�انمن Rثیر Rما ال تأخذ في  غیر متكافئ. ــ ــ ــحة العموم�ة الحیو�ة  الحســ ـــ دورة الح�اة  أ6اعت�ارات الصـــ
ألمراض غیر السارTة؛ وتحد�ات األمراض السارTة التي لعبء المتزاید الفي مجملها؛ واحت�اجات السRان المحددة؛ و 

ــمة في إتاح متینةو�Rتســـي تنفیذ اســـتراتیج�ات  التزال ماثلة. ــح�ة للرعا�ة الصـــح�ة األول�ة أهم�ة حاسـ ة التغط�ة الصـ
المقترحة المیزان�ة  و�iان 1في اإلطار  1-1�الحصیلة  رت�طةالم وTرد ب�ان المؤشراتالشاملة لمل�ار شخص آخر. 

  أدناه. 8المRتب الرئ�سي في الجدول  حسب
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  1-1�الحصیلة  رت�طة: المؤشرات الم1اإلطار 
  معدل وف�ات األمهات: 1المؤشر  :1-1الحصیلة 
  التي �شرف علیها عاملون صحیون مؤهلون : نس�ة الوالدات 2المؤشر  :1-1الحصیلة 
  معدل وف�ات األطفال دون سن الخامسة :3المؤشر  :1-1الحصیلة 
  معدل وف�ات الموالید :4المؤشر  :1-1الحصیلة 
ســـــنة) ممن ُلّبیت  49و 15نســـــ�ة النســـــاء في ســـــن اإلنجاب (المتراوحة أعمارهن بین  :5المؤشـــــر  :1-1الحصـــــیلة 

  اجُتهن إلى تنظ�م األسرة �طرق حدیثةح
نســـ�ة الســـRان المســـتهدفین المســـتفیدین من جم�ع اللقاحات المشـــمولة �البرنامج الوطني  :6المؤشـــر  :1-1الحصـــیلة 

  لبلدهم
  : عدد األشخاص الذین �ستلزمون تدخالت لمRافحة أمراض المناطS المدارTة المهملة7المؤشر  :1-1الحصیلة 
  نسمة 100 000: عدد حاالت اإلصا�ة �السل لكل 8ر المؤش :1-1الحصیلة 
  نسمة  1000: عدد حاالت اإلصا�ة �المالرTا لكل 9المؤشر  :1-1الحصیلة 
  نسمة 100 000لكل  B: عدد حاالت اإلصا�ة �التهاب الكبد 10المؤشر  :1-1الحصیلة 
 1000العوز المناعي ال�شـــر6 لكل : عدد الحاالت الجدیدة لإلصـــا�ة �العدوb �فیروس 11المؤشـــر  :1-1الحصـــیلة 

  شخص غیر مصاب �العدوb من السRان حسب الجنس والسن والفئات الرئ�س�ة من السRان
أمراض القلب واألوع�ة الدمو�ة أو السرطان أو السRر6 أو : معدل الوف�ات الناجمة عن 12المؤشر  :1-1الحصیلة 

  األمراض التنفس�ة المزمنة
ـــدل االنتشــــــار الموحـــد حســـب الســـن الرتفـــاع ضــغs الــدم لدb األشخاص البـــالغة مع: 13المؤشر  :1-1الحصیلة 
ــــــر (�عرَّف على أنه ضغs الدم االنق�اضي ال�الغ  ١٨أعمارهم  ـــــــ مل�متر زئبS أو أكثر و/ أو ضغs  140سنة أو أكثـ

  اضي المتوسsمل�متر زئبS أو أكثر) وضغs الدم االنق� 90الدم االن�ساطي ال�الغ 
التدخالت العالج�ة (الخدمات الدوائ�ة والنفســــ�ة واالجتماع�ة وخدمات التأهیل : تغط�ة 14المؤشــــر  :1-1الحصــــیلة 

  لالضطرا�ات الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان والرعا�ة الالحقة)
  : معدل Rثافة العاملین الصحیین وتوزTعهم15المؤشر  :1-1الحصیلة 
  : معدل الوف�ات الناجمة عن االنتحار16المؤشر  :1-1الحصیلة 
تغط�ة الخدمات الصــــــح�ة األســــــاســــــ�ة (المعّرفة على أنها متوســــــs تغط�ة الخدمات : 17المؤشــــــر  :1-1الحصــــــیلة 

األســـــــاســـــــ�ة القائمة على التدخالت االقتفائ�ة التي تشـــــــمل الصـــــــحة اإلنجاب�ة وصـــــــحة األم والولید والطفل واألمراض 
الســـــــارTة والقدرة على توفیر الخدمات وٕامRان�ة الوصـــــــول إلیها لدb عامة الســـــــRان والســـــــRان المعد�ة واألمراض غیر 

   األشد حرمانًا)
  

  )األمر��6ة الدوالرات #مالیین( الرئ�سي الم�تب حسب 1-1 للحصیلة المقترحة المیزان�ة :8 الجدول
  

جنوب  األمر�6تان أفر6ق�ا الحصیلة
شرق  أورو#ا شرق آس�ا

dالمتوس 
المح�d غرب 

 الهادئ
المقر 
 المجموع الرئ�سي

تحسین إتاحة   1-1
الخدمات الصح�ة 
 األساس�ة الجیدة

279.3 60.7 129.8 70.0 100.2 101.0 255.9 997.0 

 997.0 255.9 101.0 100.2 70.0 129.8 60.7 279.3 1-1مجموع الحصیلة 
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ــح�ة عال�ة الجودة 1-1-1المخرج  ــخاص،: تم�ین البلدان من تقد�م خدمات صــ ــتنادًا إلى  ومر�زة على األشــ اســ
 استراتیج�ات الرعا�ة الصح�ة األول�ة وحزم الخدمات األساس�ة الشاملة

 

لترRز على األشخاص وترسي تصم�م النظم الصح�ة ، یجب إعادة �قيعالمي حق�طا�ع الرعا�ة الصح�ة Rي تتسم 
المرRزة على األشخاص النظم الصح�ة وغال�ًا ما تكون بین المجتمعات المحل�ة والمؤسسات الصح�ة. روا�s وطیدة 
ـــًا و . وRفاءةً  أكثر فعال�ةً  ــح�ةتكون أ�ضـــ ــ ـــتجا�ة لألزمات الصــ ـــارRةمتانة  وتعزTز أقدر على االســـ ـــر  مشـــ األفراد واألســـ

ـــح�ةوالمجتمعات في  ــــائل الصـــ ــهم المســ ـــین اإللمام ببتنهض في الغالب  یجعلهامما  التي تخصــــ ــائلهذه تحســـ . المســــ
ـــي تجدید الترRیز على تقد�م  ــ ـــ ــدید ةمتكاملالخدمات الو�Rتســ ـــ ــ ــ ــــح�ة األول�ة  �التشـ ــ ـــ المأمونة على خدمات الرعا�ة الصـ

ـــمةالجیدة أهم�ة و  ــRان�ة  حاســ ـــول إلى الفئات الســـ ــح�ة والوصــ ـــائل الصـــ ــین الحصــ ــلة عمن أجل تحســـ لى غیر الحاصـــ
 الرRب.ترك أحد یتخلف عن لضمان عدم  خدمات Rاف�ة

  
 �یف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟ 

 
ـــتعزز األمانة الدور الق�اد6 ــ ــاملة ورؤ�ة إعالن  ســ ــ ـــح�ة الشـــ ـــ في إطار الجهود العالم�ة المبذولة لتحقیS التغط�ة الصـ

 وتنفیذاً  استكماالً  أخرb  شرRTة وجهات 2030من خالل العمل مع شراكة التغط�ة الصح�ة الشاملة لعام  أ6أستانا، 
 الرعا�ة الصح�ة األول�ة تسرTع عامل ذلك في �ما المستدامة، التنم�ة أهداف من 3 الهدف �شأن العالم�ة العمل لخطة

ــغیلي واإلطار ـــح�ة األول�ة  التشـــ ـــ�ة والم�ادراتللرعا�ة الصــ ــدیدة الرئ�ســ ــة التأثیر الشـــ  معینة اعتالالتو  �أمراض الخاصـــ
  بها. المتصلة العالم�ة والحمالت

  
  وستدعم األمانة البلدان من أجل ما یلي:

ـــ�اق القطر6؛  • ـــ ـــب العبء الو�ائي والســ ــ ــ ــینها حسـ ــ ــ ـــ�ة أو تحســ ـــ ـــاســ ــ ــح�ة األســـ ـــ ــ إعداد حزم الخدمات الصـ
ــترات ــح�ة ووضـــع اسـ یج�ة فعالة لتصـــرTف الشـــؤون والتموTل؛ والمســـاعدة على تنم�ة القوb العاملة الصـ

ودعم إتاحة المنتجات الصح�ة األساس�ة والقدرة الوطن�ة على إدارة سلسلة اإلمداد والقدرة على رصـد 
 النظم الصح�ة لتقی�م التقدم المحرز؛

توســ�ع نطاق الرعا�ة الصــح�ة األول�ة التي ســتقدم طائفة شــاملة من الخدمات والرعا�ة، �ما فیها على  •
ـــبی ـــ ـــر،   ل المثال الســ ــ ــ ــات؛ والوقا�ة من الحصـ ــ ـــ ــارTة التطع�م؛ والفحوصـ ـــ ــ ــــارTة وغیر الســ ــ األمراض الســ

 Sـــحة األم والولید والطفل والمراه ـــ ــ ــ ـــ ومRافحتها وتدبیرها العالجي؛ والرعا�ة والخدمات التي تعّزز صــ
 وتصونها وتحّسنها؛ والصحة النفس�ة والجنس�ة واإلنجاب�ة؛

ــح�ة، والتعزTز القدرة على التخط�s وٕادارة  • ســـ�ما على المســـتوb دون الوطني، ووضـــع   الخدمات الصـ
ــارRة المجتمع�ة (من تحدید االحت�اجات إلى تحدید األولو�ات والتنفیذ  ــ ـــ ــ ــــاءلة والمشـــ ــ ــ آل�ات متینة للمســــ

 المشترك)؛
 ت�ادل خبرات البلدان المتعلقة �النماذج الناجحة لتقد�م الخدمات؛ •
ــین الخ • ــ ــ ـــامل وتحســ ـــ ــــع أطر لتقی�م األداء الشــ ــ ــــین جودة   ة، والقدمدمات الموضــ ــ ــــ�ما من خالل تحســ ــ ســ

المرضـــى، والنهوض بثقافة الســـالمة والحد من األخطاء الطب�ة وما یرت�s الرعا�ة، �ما �شـــمل ســـالمة 
 في المرافS العامة والخاصة على حد سواء؛ واستخدام التدرTب وغیر ،لحS �المرضىیُ بها من ضرر 

ــلة �الوقا�ة من  ذلك ـــ ــ ــ ـــات المتصــ ــ ـــ ـــتراتیج�ات التنفیذ لالرتقاء �البرامج والممارســـ ــ ـــ العدوb حاالت من اســـ
والجهود الرام�ة إلى مRافحة  ومRافحتها، �ما في ذلك في سـ�اق دعم التأهب للفاشـ�ات واالسـتجا�ة لها

 مقاومة مضادات الم�Rرو�ات؛
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ــتخدام التكنولوج�ا الرقم�ة وتكنولوج�ا المعلوم • ـــج�ع اســ ــح�ة من توفیر تشـ ات لتمRین القوb العاملة الصــ
ـــخـاص واعتمـاد التـدخالت األكثر فعـال�ـًة لتلب�ـة احت�ـاجــات  مRـانأقرب من تكون رعـا�ـة  ــ ـــ ــ ـــ إقـامـة األشــ

 صح�ة محددة وتحسین الوصول إلى الفئات األشد ضعفًا؛
ــــاملة  • ــ�ع نطاق إتاحة الرعا�ة الشـــ ــ ـــلة الرعا�ة من الرعا�ة التعزTزTة والو توســـ ــ ــلســ ــ قائ�ة إلى عبر Rامل ســـ

ـــات تقد�م الخدمات (الرعا�ة الذات�ة والرعا�ة المنزل�ة وعبر الرعا�ة العالج�ة والتأهیل�ة والملطفة  ــ ـــ منصــ
ومراكز الصــحة المجتمع�ة والمســتشــف�ات العامة والمتخصــصــة في القطاعین العام والخاص)؛ وتنظ�م 

 والتكمیلي ودمجه في الخدمات الصح�ة؛الطب التقلید6 
ــــر تطوTر الجهود ا • ــ ـــراك Rل منها ومنهم Rعناصــ ــ ــ ـــى وٕاشـ ــ ــ ــر والمرضـ ـــ ــ لمبذولة لتمRین المجتمعات واألسـ

ـــتهدف  ـــاملة، �ما فیها الجهود التي تســـ ـــح�ة الشـــ ــ�ة من الجهود الرام�ة إلى تحقیS التغط�ة الصـــ ــاســــ ــ أســ
ــى وأقرiائهم؛ وتعزTز القدرة على التعاون بین  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــح�ة وتمRین المرضـ ـــ ــ ــ ـــ ـــائل الصــ ـــ ــ ــ تعم�م اإللمام �المســـــ

  ل�ات لمشارRة المجتمع المدني.القطاعات؛ ووضع آ
  

  وفي إطار إعداد المنافع العالم�ة في مجال الصحة العموم�ة ستضطلع األمانة �ما یلي:
ـــع  • ـــ ــ ـــ ــ ــاداتالقواعد وضـ ـــ ــ ــــRان لتخط�s  والمعاییر واإلرشـــ ــ ــ ـــ ــ في مجاالت مثل تعزTز نهج قائم على السـ

ــــ�ة لتدع�م توفیر خدمات متكاملة  ـــ�ة الرئ�ســـ ـــ�اســــ ـــتخدام الحوافز الســــ ــ الخدمات وتنظ�مها وتوفیرها؛ واســ
ــالمة التنظ�م�ة؛  ــ ـــاء ثقافة الســــ ـــ ـــح�ة األول�ة؛ وٕارســ ـــ ــخاص �اعتماد نهج للرعا�ة الصــ ــ ومرRزة على األشــــ

ــ ــ ــ ــــها وتحســ ــ ـــى وق�اســ ــ ـــالمة المرضـــ ــ ـــمود؛ وتقی�م ســـ ـــ ــح�ة على الصــ ـــ ینها؛ وتعزTز قدرة نظم الرعا�ة الصـــ
ــدیدة  ــ ـــتجا�ة الشـ ــح�ة جیدة؛ ودمج الطب التقلید6 والتكمیلي؛ وٕادماج االســ والنهوض بتقد�م خدمات صـــ
ــــح�ة الوطن�ة؛  ـــتراتیج�ات والخطs وحزم الفوائد الصــ ــ ـــات واالسـ ــ ـــ�اسـ ـــارTة في الســـ التأثیر لألمراض الســـ

ــــغs الدم ــ ـــ�اقات القلیلة  وتنفیذ برامج لمRافحة فرo ضـــ ـــ ـــارTة ذات األولو�ة في الســـ واألمراض غیر الســــــ
الموارد؛ ووضــع خطs إلدماج خدمات الرعا�ة الجراح�ة والتولید�ة والتخدیرTة في الســ�اســات الصــح�ة 
الوطن�ة؛ وتدع�م التثقیف والتدرTب في مجال سـالمة المرضـى وiناء القدرات الق�اد�ة في هذا المجال؛ 

b ومRافحتها؛ واعتماد نهج مع�ارTة و حاالت العدلتدرTب في مجال الوقا�ة من معاییر عالم�ة لوضع و 
 ؛لجمع الب�انات وتحلیلها والتبل�غ عنها ف�ما یتعلS بتقد�م الخدمات وتنظ�مها

مثل التقارTر العالم�ة واإلقل�م�ة لرصـــد التغط�ة الصـــح�ة الشـــاملة ورصـــد أداء  منتجات الب�اناتإعداد  •
ـــح�ة عن طر  ـــ ــ ــ ـــح�ة األول�ة وم�ادرات بناء قدرات النظم الخدمات الصـــ ـــ ــ ــ ــر أداء الرعا�ة الصـــ ــ ـــ ــ ــ ST مؤشــ

ـــح�ة المرRزة على البلدان مثل  ــ ــ ـــ ــ ــت(وهي حزمة ت Scoreالحزمة التقن�ة الصـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ هدف تدع�م الب�انات سـ
الصــــح�ة القطرTة الخاصــــة �التغط�ة الصــــح�ة الشــــاملة وأهداف التنم�ة المســــتدامة المتعلقة �الصــــحة) 

 قاعدة الب�انات العالم�ة الخاصة �مأمون�ة الدم؛Rتحدیدًا  وiرامج الب�انات األكثر
على غرار �حوث التنفیذ لدعم توس�ع نطاق الرعا�ة الصح�ة األول�ة والمجاالت  منتجات ال#حثإعداد  •

المحددة ذات الصلة مثل دراسة عالم�ة عن تقدیر عبء األذb الذ6 �صیب المرضى �سبب الرعا�ة 
ــائص المنتجات المســـتهدفة �النســــ�ة  ــs وخصـ غیر المأمونة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسـ

ــ�ح خطة ال�حوث العالم�ة لتحســـین برامج الصـــحة الجنســـ�ة إلى المنتجات ال ــ�ة وتوضـ ــاسـ ــح�ة األسـ صـ
.Sواإلنجاب�ة وصحة الطفل والمراه  
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ــة 2-1-1المخرج  ــ ـــ ــح�ة من أجل تحقی� نتائج تغط�ة الخدمات الخاصــ ــ ـــ : تم�ین البلدان من تعز6ز نظمها الصــ
  وأمراض معینة اعتالالت#
 

ــاملة من البلدا ــح�ة الشــ ــاســــ�ة من خالل تنفیذ تدخالت تقتضــــي التغط�ة الصــ ن زTادة تغط�ة الخدمات الصــــح�ة األســ
لألمراض السارTة وغیر السارTة واعتالالت الصحة النفس�ة �اعتماد نهج محددة وفعالة من حیث التكالیف للتصد6 

  للنظم الصح�ة.
  

ـــد ــارTة الشـ ـــعة من األمراض الســ ـــدb التدخالت الرام�ة إلى تحقیS هذا المخرج لطائفة واسـ یدة التأثیر، �ما فیها وتتصـ
والســل والمالرTا وأمراض المناطS المدارTة المهملة والتهاب الكبد الفیروســي العدوb �فیروس العوز المناعي ال�شــر6 

ـــ�اً  ــ ـــ ــRر6 ؛ واألمراض المعد�ة المنقولة جنسـ ـــ ــ ــارTة، �ما فیها أمراض القلب واألوع�ة الدمو�ة والســ ـــ ــ واألمراض غیر الســ
ــــ�ة ــرطان واألمراض التنفســ ـــ ــــمم والسـ ــب�ة والعمى والصــ ـــ ـــطرا�ات العصـ ــ�ة واالضـــ ــ ـــحة النفســ ــ  ،المزمنة؛ واعتالالت الصـ

ملیون حالة وفاة م�Rرة لدb األشــخاص ال�الغین ســنو�ًا في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوســs  �15ســبب   مما
ر للكشف الم�Rر عن و�مRن أ�ضًا تنفیذ التدخالت األساس�ة المتصلة �األمراض غیر السارTة الشدیدة التأثیأساسًا. 

  الحاالت وتدبیرها العالجي الفعال وعالجها في الوقت المناسب من خالل الرعا�ة الصح�ة األول�ة.
  
استفادة مل�ار شخص آخر تعد هذه التدخالت من العوامل الرئ�س�ة المساهمة في تحقیS الغا�ة المتمثلة في عل�ه، و 

هذه الغا�ة. وتكتسي أ�ضًا أهم�ة أساس�ة لبلوغ الغا�ة المتمثلة وترسي األسس لتحقیS  من التغط�ة الصح�ة الشاملة
وتســاهم في تعزTز األمن الصــحي والتصــد6  حما�ة مل�ار شــخص آخر من الطوارY الصــح�ة على نحو أفضــلفي 

الضنك واألمراض األخرb المحمولة حمى لمقاومة مضادات الم�Rرو�ات ومRافحة األوiئة مثل مرض فیروس زRTا و 
  �النواقل.

  
ـــرTع وتیرة التقـــدم المحرز في البلـــدان التي تتحمـــل أثقـــل عـــبء وعلى تلب�ـــة  ــ ـــ ــ ــ ومحور ترRیزنـــا هو العمـــل على تســـ

ــررًا و  ــ ــرRTة والدعوة  زTادةاحت�اجات الفئات األكثر تضــ ـــ ــیS مع الجهات المانحة والمجتمع المدني والجهات الشـ ــ التنســ
ـــمل الحRومة RRل من أجل اعتماد نُ  ــتراتیج�ةمع  آزر�التالمســــاءلة  تعزTزو هج تشـ ــرRTة اســ الصــــندوق مثل  جهات شــ

ــترك لمRافحة اإل ـــراء األدو�ة و العالمي وiرنامج األمم المتحدة المشـــ العالمي من أجل تحالف الیدز والمرفS الدولي لشــ
والشـــراكات المتصـــلة �األمراض غیر الســـارTة والصـــحة  وشـــراكة دحر الســـل وشـــراكة دحر المالرTاوالتمن�ع  اللقاحات
  المواد. إدمانالنفس�ة/ 

  
 �یف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟ 

  
  من خالل ما یلي:ستعزز األمانة الدور الق�اد6 

ــد6 لمجموعة من االعتال • ــ ـــ ــیS رؤb وخرائs طرST عالم�ة جدیدة من أجل التصــ ـــ ــ الت واألمراض، تنســ
ــ�ما ف�ما یتعلS �أمراض المناطS المدارTة المهملة (وال ــ ـــ ــ ــ ـــ ــتراتیج�ات عالم�ة 2030-2021سـ ــ ــ ـــ ــ ــ )، واســ

ـــحة  ـــ�ًا (�فیروس اإل خاصـــــةلقطاع الصــ ـــي واألمراض المنقولة جنســ �عد لما یدز والتهاب الكبد الفیروســ
 ؛السل وٕاعدادها واعتمادها�شأن ل�حث واالبتكار ل) واستراتیج�ة عالم�ة 2021عام 

وضــع واعتماد اســتراتیج�ات وم�ادرات وiرامج وخطs محددة للوقا�ة من أمراض تشــمل تحدید أنشــطة  •
ـــل  ــ ــ ـــ ــارTة والســ ــ ـــ ــ ــ�ًا والتهاب الكبد والعدوb �فیروس اإلیدز واألمراض غیر الســ ـــ ــ ــ األمراض المنقولة جنســ

 والقضاء على هذه األمراض ومRافحتها، والنهوض بهذه األنشطة وق�ادتها؛
ــات  • ــ ـــ�اسـ ــمل ســ ــ ـــات عالم�ة تشـ ــ�اســ ـــم ســـ ـــة �مRافحة المالرTا (رســ ـــارTة في مجال خاصــ ـــتشــ اللجنة االســ

وفیروس الس�اسات الخاصة �المالرTا) والسل (الفرST االستشار6 االستراتیجي والتقني المعني �السل) 
 یدز وأمراض المناطS المدارTة المهملة؛اإل
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ــرRTة االســــتراتیج�ة مثل ال • ــورة موثوق بها إلى الجهات الشــ  اللقاحاتالعالمي من أجل تحالف تقد�م مشــ
ــندوق العالميوالتمن�ع أو  ــ ــــل والمالرTا أو  الصـــ ــ ـــراء األدو�ةلمRافحة اإلیدز والسـ ــ  وأ المرفS الدولي لشــ

ـــترك لمRافحة اإل ـــراكة دحر المالرTاأو  یدزبرنامج األمم المتحدة المشـــ ــل وشـــ ــ ــراكة دحر الســ ــ ــأن  شــ ــ �شــ
 الجهة الشرRTة التقن�ة الرائدة؛ تصم�م وتنفیذ استراتیج�ات وiرامج تكون المنظمة في ظلها

ـــر  • ـــارRة المجتمع المدني وتدع�م عناصــــ ــ ـــع آل�ات لمشــ تعزTز القدرة على التعاون بین القطاعات ووضــــ
 الخاصة �اعتالالت وأمراض معینة؛ النظام الصحي للتدخالت

ــــارRة فیها لتلب�ة  • ــ ــ ــــ�قها والمشــ ــ ـــ ـــرRTة العالم�ة وتنسـ ــ ــ ـــ�Rة من الجهات الشـــ ـــ ــ ــراكات عالم�ة مع شــ ــ ــ ـــ عقد شـ
ــــة �اعتالالت وأمراض معینة، �ما اال ــ ــلة ببناء القدرات من أجل تنفیذ تدخالت خاصــ ـــ ــ حت�اجات المتصـ

ــرRTة التي ین�غي دعمها على نحو  ــمان جودة منهج التدرTب وتحدید األموال والجهات الشــ في ذلك ضــ
 االزدواج�ة؛استراتیجي وٕاجراء تحلیل للثغرات �ستهدف جهود التدرTب و�حد من 

ســــ�ما ف�ما   المي وتنســــ�قه ورصــــده للوقا�ة من األمراض غیر الســــارTة وعالجها، والتشــــج�ع العمل الع •
 bعمل منظمات أخر�ـــل  ـــ ـــرTع وتیرة التقدم المحرز من أجل بلوغ یتصــ ــ تا�عة لألمم المتحدة، بهدف تســـ

ـــاء الدول والحRومات  4-3الغا�ة  ــ ـــتدامة �التقید �االلتزامات التي قطعها رؤســ ـــ من أهداف التنم�ة المسـ
ــتوb للجمع�ة العامة أثناء  ـــ ــ ــ ـــ ــ المعني �الوقا�ة من األمراض غیر المعد�ة (غیر االجتماع الرف�ع المسـ

 ؛2018قد في عام عُ ذ6 ا الالسارTة) ومRافحته
ــحة  • ــ ــاملة ومتكاملة ومتجاو�ة لرعا�ة الصــ ــ ــــده لتوفیر خدمات شــ ــ�قه ورصــ ــ ــج�ع العمل العالمي وتنســ تشــــ

 المجتمع�ة؛النفس�ة والرعا�ة االجتماع�ة في الس�اقات 
ـــرTع دعم تنفیذ  • ـــتوb القطر6 واإلقل�مي والعالمي �غ�ة تســ ــاءلة المتعدد القطاعات على المســ إطار المســـ

  .2030�حلول عام  وتیرة التقدم المحرز من أجل تنفیذ استراتیج�ة القضاء على السل
  

ح�ة الشاملة. و�شمل ذلك وستدعم األمانة البلدان إلدماج استراتیج�ات خاصة �أمراض معینة في نهج للتغط�ة الص
  ما یلي:

ــارTة إدماج  • ـــتجا�ة لالعتالالت واألمراض الســـ ــى بها لالســ ــائر التدخالت الموصـــ ــ ــل الخ�ارات وسـ ــ أفضـ
ـــار، �أخذ الروا�s بین هذه  ــًا في البلدان التي تســـــجل أعلى معدالت االنتشــ ـــوصـــ ــارTة، وخصــ وغیر الســـ

ــل في ــ ـــ ــ ــه والســ ـــ ــ ــ االعت�ار واعتماد التدخالت األكثر  األمراض مثل الروا�s بین األیدز والعدوb �فیروســ
 فعال�ًة لتحسین الوصول إلى الفئات األشد ضعفًا وتعرضًا للخطر؛

 ضمان أن ترسي البلدان نظمًا فعالة للترصد وتستخدمها لتحسین أثر التدخالت؛ •

أجل  تنفیذ م�ادرة "االنتقال من العبء الثقیل إلى األثر العالي: اســتجا�ة محددة األهداف للمالرTا" من •
ــــل إلى  ــ ـــ ــرعة في أفرTق�ا والهند والتوصــ ــ ــ ـــ ـــا�ة �المالرTا والوفاة الناجمة عنها �ســ ــ ــ ـــ الحد من حاالت اإلصـ

ــــاء على المالرTــا في  ــ ــ ـــ ــ ـــ بلــدان على األقــل من خالل دعم البلــدان في جم�ع جوانــب تنفیــذ  10القضـ
 برامجها الخاصة �المالرTا؛

ــــحة واإلجراءات المتعددة القطاعات  • ــ ــ ــل �التحدید تكثیف إجراءات قطاع الصــ ــ ـــ ـــة �مRافحة الســـ ــ ـــ الخاصــ
ورصد هذه اإلجراءات وتقی�مها، في إطار التزام رف�ع المستوb وتوفیر التموTل الكافي �مراعاة السـ�اق 

 المحلي؛

ــتراتیج�ات ترمي إلى الحد من عبء أمراض المناطS المدارTة المهملة واألمراض المحمولة  • ــ ـــ ــ تنفیذ اســ
من خالل المعالجة الك�م�ائ�ة الوقائ�ة الفعالة وتكثیف التدبیر  �النواقل أو القضاء علیها أو استئصالها

 العالجي لألمراض وتعزTز ترصد النواقل؛
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 Dو Cو Bو Aتنفیذ برامج ترمي إلى التصــد6 لجم�ع فیروســات التهاب الكبد الخمســة (التهاب الكبد  •
 ؛Cو B�الترRیز الخاص على التهاب الكبد  ،)Eو

ـــتراتیج • ـــرTع وتیرة تنفیذ االســــ ــ ــ�ًا للحد من �ة العالم�ة تســ ـــ ــأن األمراض المنقولة جنســ ــ ـــحة �شـــ ــ لقطاع الصــ
 حاالت اإلصا�ة �أرiعة أمراض رئ�س�ة منقولة جنس�ًا؛

ـــد6 للنقص في عالج فیروس األیدز الذ6  • ـــ ــ ـــ ــ تنفیذ خطs تدار�Rة للطوارY في أفرTق�ا من أجل التصـــ
 سنوات الثالث المقبلة؛�ستدعي مضاعفة التغط�ة العالج�ة للفیروس �مقدار ثالثة أضعاف في ال

ــة �فیروس األیدز  • ــ ـــاملة الخاصــ ــارTة، �ما فیها الخدمات الشـــ ــ ــلة �األمراض الســ ــ إدماج الخدمات المتصــ
والتهاب الكبد، من أجل الفئات السRان�ة الرئ�س�ة والضع�فة وغیرها من الفئات المعینة واالستراتیج�ات 

 الفعالة للحد من التمییز في س�اقات الرعا�ة الصح�ة؛

ـــارTةتنفیذ  هج المتكاملة فيزTز النُ تع • ـــ ــ ــ�ة المتعلقة �األمراض غیر الســ ــ ــ ــاســــ ــ ـــ مثل  حزمة التدخالت األســـ
ــ�ةالمنظمة وiرنامج عمل " HEARTSحزمة " ــ ـــ ــحة النفســ ـــ ــ ــد الفجوات في مجال الصــ ـــــ إلى  الخاص �ســ

  وتوس�ع نطاق هذه الحزمة وتقی�مها. مثل تحر6 سرطان عنS الرحم المستجدةجانب األولو�ات 
  

  إعداد المنافع العالم�ة في مجال الصحة العموم�ة ستضطلع األمانة �ما یلي: وفي إطار
تتصل على سبیل المثال بتطوTر اخت�ارات وعالجات جدیدة واعتمادها  إرشادات علم�ة وتقن�ةوضع  •

ــأن مRافحة النواقل  ــ�اســـات وتحقیS أدائها األمثل �شـ وتحدید إطارها الزمني واســـتخدامها؛ وتحدیث السـ
ــاء ع ــ�ة في برامج الصــــحة والقضــ ــحة النفســ ــة بها؛ وٕادماج الصــ لیها وتحدید أولو�ات التدخالت الخاصــ

ـــع نطاقًا؛ والتدبیر العالجي للمتالزمات؛ والوقا�ة من اعتالالت وأمراض معینة؛ تحر6 أمراض  ـــ ــ األوســ
ــها وعالجها وتوفیر  ــ ـــخ�صــ ــRر6 وتشـــ ــرطان والســــ ــ�ًا والســــ ــ ــــل واألمراض المنقولة جنســ مثل المالرTا والســ

 ا�ة الخاصة بها؛ وٕانشاء مرافS لعالج السرطان وتكثیف مRافحة السرطان لدb األطفال؛الرع
ــع  • ـــ ــة �فیروس األیدز والتهاب  قواعد ومعاییروضـ ـــ ـــاملة ومتكاملة خاصـ متعلقة مثًال بتوفیر خدمات شـــ

ـــها من  ــخ�صــ ـــها وتشـــ ــــدیدة التأثیر وفحصــ ــارTة الشـ الكبد؛ وٕاتاحة خدمات متكاملة لتحر6 األمراض الســـ
وغیرها من الفئات المعینة؛ والوقا�ة من ســرطان عنS الرحم ئات الســRان�ة الرئ�ســ�ة والضــع�فة أجل الف

 وسائر سرطانات الجهاز اإلنجابي؛
مثل المنتجات العالم�ة الموثوق بها لترصد الحاالت الخاصة  ب�انات ومنتجات للترصد والتقی�م إعداد •

ــل واألمراض ــ ــ ــارTة وفیروس األیدز والتهاب الكبد  �اعتالالت وأمراض معینة (RالمالرTا والســ ـــ غیر الســـ
ــتراتیج�ة التقن�ة العالم�ة  ــ ـــ ــ ـــ ــ�ًا)؛ والتقارTر المرحل�ة العالم�ة مقابل معالم االســ ــ ـــ ــ ــ واألمراض المنقولة جنســـ

رطة الطرST المتعلقة �أمراض اوخ 2030-2016القضاء على السل للفترة �شأن المالرTا واستراتیج�ة 
 ؛2020-2011رة للفت المناطS المدارTة المهملة

ـــRال مثل الخ�ارات من أجل تعزTز االبتكارات ذات األولو�ة لدعم  البتكاراتحدید برنامج عمل  • ـــ في أشــ
ــها وعالجها وتوفیر  ــ ـــ ــخ�صــ ــ ـــ ـــارTة وتحر6 هذه األمراض وتشــ ـــ ـــارTة وغیر الســـ ــ ــ الوقا�ة من األمراض الســ
الرعا�ة �شأنها، �ما في ذلك التطورات الصح�ة الرقم�ة والمنصات التشخ�ص�ة المتكاملة والواصمات 

ــل الجینوم وغیرها من األدوات المعلومات�ة؛  البیولوج�ة واألدوات ـــ ــ ـــ ـــلســ ـــ ــ ــ ــــتندة إلى تســ ــ ــ ـــ المعلومات�ة المسـ
ـــائل  ــ ــ ـــار توافر وســ ــ ـــرTع مســــ ــ ــ ــل وفي تأثیر هذه األدو�ة؛ وتســ ــ ـــ والتطورات في حر�Rة األدو�ة لعالج الســ
ـــتخدامها إلنقاذ األرواح وتجنب ظهور أزمة  ـــ ــ ـــ ــ ــخ�ص واللقاحات واألدو�ة الناجعة التي �مRن اسـ ـــ ــ ــ ـــ التشــ

وخصــائص المنتجات المســتهدفة ووثائS اقتراحات الق�مة في مجال الصــحة العموم�ة واســعة النطاق؛ 
 الهرiس ال�ســ�sللقاحات المضــادة لألمراض المنقولة جنســ�ًا (وخصــوصــًا اللقاحات المضــادة لفیروس 

)؛ وأوضـــاع تحقیS األداء األمثل ألدو�ة األطفال ووســـائل التشـــخ�ص الخاصـــة بهم، �ما في الســـیالنو 
  ة إلى العدوb �فیروس األیدز والتهاب الكبد والسل.ذلك �النس�
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حت�اجات الصــح�ة الخاصــة #فئات ســ�ان�ة اال ةتلب�ل: تم�ین البلدان من تعز6ز نظمها الصــح�ة 3-1-1المخرج 
 معینة والتغلب على الحواجز التي تعوق اإلنصاف في جم�ع مراحل العمر

  
ـــمل  ــح�ة التي ُتنفَّذ في جم�ع مراحل العمر (وتشــــ ــ ــــاهم التدخالت الصـــ ــــاء و  واألطفال والموالیدالحمل والوالدة تســـ ــ النسـ

وال غنى عن اآلل�ات المتعلقة �اإلنصــاف والجودة . ) في تقد�م الرعا�ة الصــح�ة األول�ةوالمســنینوالرجال والمراهقین 
ــاملةوالرصـــد وتكلفة الرعا�ة   األعمار،جم�ع األشـــخاص من للخدمات التي تلبي احت�اجات  في ضـــمان اإلتاحة الشـ

ــخاصاهتمام خاص  بإیالء ــ ـــعفاً ا لألشـ ـــد ضــ ـــًا للخطر ألشــ ــــي  .وتعرضــ ــملات�اع نهج و�Rتسـ جم�ع مراحل العمر  �شـــ
ــان ــ ـــ ــــة �حقوق اإلنســـ ــ ــ ــــخًا على الم�ادY والمعاییر الخاصــ ــ ــــمة أهم�ة  وTرتكز ارتكازًا راســــ ــ من أجل تفعیل االلتزام حاســــ

وسیلة لتغط�ة مل�ار شخص آخر من البوصفها  المرRزة على األشخاصتخدام الرعا�ة الصح�ة األول�ة العالمي �اس
  جم�ع األعمار.

  
ــعو�ة �عض المســــائل الرئ�ســــ�ة.  ــع حد لوف�ات األمهات والموالید واألطفال التي �مRن ومع ذلك، ثبتت صــ و�عد وضــ

ــــبب التحد�ات المواجهة في  ـــتخدامها. وفي تالفیها برنامج عمل غیر مRتمل �ســـ توافر الخدمات الجیدة وٕاتاحتها واســــ
ملیون مولود نح�ه خالل الشهر  2.5امرأة حتفها أثناء الحمل والوالدة و�قضي  R000 300ل عام، تلقى أكثر من 
ــ�اب ـــ ــ ــتدعي التحوالت الد�مغراف�ة واالجتماع�ة  األول من العمر ألســ ــ ـــ ـــًا. وعالوة على ذلك، تســ ــ ــاســــ ـــ ــ �مRن تالفیها أســ

ــحة والنمو والتنم�ة. وتتوافر االنت�اه إل ـــ ــ ــة والوف�ات وتعزTز الصــ ـــ ــ ـــع من الحاالت للوقا�ة من المراضــ ـــ ــ ى مجموعة أوسـ
ـــع، �ما في ذلك في  ــ ــ ـــحة المرأة والطفل والمراهS و�مRن تنفیذها على نطاق واســـ ــ ــ ــــ�ة في مجال صـــ ــ ـــ ــاسـ ــ ــ ـــ تدخالت أسـ

من حیث التكلفة غیر أن مالیین  فعال�ةً و�مثل تمن�ع األطفال أحد أكثر التدخالت ذات الموارد المحدودة. السـ�اقات 
نت التغط�ة �التمن�ع عالم�اً األطفال ال �طعمون تطع�مًا روتین�ًا.  في  طفلملیون  1‚5، ف�مRن إنقاذ أرواح وٕاذا تحســـَّ

ـــنة ــ ـــدید الفعال�ة من حیث التكلفة على أن �حوث  .الســـ ــ ــرة تدخًال شـــ ــ ــــحة المرأة، �عتبر تنظ�م األســــ ــ ـــ�ة إلى صــ ــ و�النســـ
ملیون امرأة ال ُتلبى حاجتها إلى خدمات تنظ�م األسرة سنو�ًا. ومن شأن  214تبین أن هناك  Guttmacher  معهد

ــتثمر في  77 000تلب�ــة هــذه الحــاجــة أن تنقــذ أرواح  ـــ ــ ــ ـــ ــ امرأة أثنــاء الحمــل أو الوالدة وTؤدR 6ــل دوالر أمرRTي مسـ
ـــدًا دوالر أمرRTي في مجال الرعا�ة المرت�ط 2.20خدمات منع الحمل إلى ادخار  ــ ــ ـــ ــ ة �الحمل والوالدة والموالید. وســـ

ــین إتاحة الرعا�ة  ـــین جودة الرعا�ة وفي تحســـ للثغرات في التغط�ة الفعالة للتدخالت، تكتســـــي االســـــتثمارات في تحســ
ــمانها جزءًا من الوظائف  ــ ــ ــینها وضـــ ــ ـــ ــتراتیج�ات تخط�s الجودة وتحســ ــ ـــ ــرور6 أن تكون اســ ــ ـــ األهم�ة ذاتها. ومن الضــ

  جل تحقیS التغط�ة الصح�ة الشاملة.األساس�ة للنظم الصح�ة من أ
  

ـــرعة  ــ ــحة العموم�ة، هناك أمر واحد ال رTب ف�ه أ6 ســ ــ ــهد تحد�ات ال �مRن التنبؤ بها في مجال الصـــ ــ وفي زمن �شـــ
ــRان العالم. وفي الفترة من عام  ــ ـــیخوخة سـ ــRان العالم ال�الغة أعمارهم 2050إلى عام  2015شــ ــ ـــ�ة سـ ـــترتفع نســ ، ســ

ـــع 60 ــ ـــ ــ ـــ ــنة أو أكثر إلى حوالي الضـ ـــ ــ ــ ـــ ــح�ة في جم�ع أنحاء العالم جاهدة إلى تلب�ة ســ ــ ـــ ــ ـــ ـــعى عدة نظم صــ ــ ــ ـــ ــ ف. وتســ
ـــب�ًا ومجموعة  ـــن نسـ ــغیرة السـ ــRان�ة صــ ّممت لتلب�ة احت�اجات فئات ســ ـــُ ــنین إذ صـ ـــح�ة المعقدة للمســ االحت�اجات الصـ
ـــي الرعا�ة المتكاملة المجتمع�ة التي �مRن أن توفر تدخالت تقي من  ـــ ــ ــ ـــ ـــح�ة. وتكتســ ــ ــ ـــ ــ مختلفة من االحت�اجات الصـــ

عتماد على الرعا�ة في مرحلة الشــیخوخة أهم�ة حاســمة للحد من األثر االقتصــاد6 الناجم عن شــیخوخة الســRان اال
ــخاص المعتمدین على الرعا�ة �مقدار  ــ ـــ ــ ــح�ة وiلوغ الغا�ة العالم�ة المتمثلة في الحد من عدد األشـــ ــ ــ ـــ على النظم الصـــ

  .2025ملیون شخص �حلول عام  15
 

 �یف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟ 

 

  من خالل ما یلي:ستعزز األمانة الدور الق�اد6 
ــــحة والرفاه�ة في جم�ع  • ــ ـــ ـــند �البّینات للتمتع �الصــ ـــ ــ الدعوة والتبل�غ من أجل االرتقاء ببرنامج عمل مســـ

 مراحل العمر في إطار التغط�ة الصح�ة الشاملة؛



  2021-2020المیزان�ة البرمج�ة 

42 

ألم والولید والطفل والشراكة الصح�ة السداس�ة والتحالف �ما فیها شراكة صحة ا ،عقد شراكات عالم�ة •
ــرة لعام  ــ ـــ ــ ــ ومرفS التموTل العالمي لدعم  2020العالمي من أجل اللقاحات والتمن�ع وم�ادرة تنظ�م األسـ

ــارRة فیها ، حرRة Rل امرأة وRل طفل ــ ـــ�قها والمشـــ ــ ــ�ع وتنســ ـــ ـــترك الرامي إلى توســ ألغراض العمل المشــــ
 .رTة في جم�ع مراحل العمرنطاق البرامج إلحداث آثار قط

ـــح�ة في Rل مرحلة من مراحل  • ـــ ــائل الصـ ــ ـــین الحصـــ ــ ــــراكات متعددة القطاعات تنهض بتحســ ــ تطوTر شـ
ــــیخوخــة من �مــا في ذلــك من خالل عقــد الح�ــاة وطیلــة العمر،  ــ ــ ـــ ــ ــــحــة في مرحلــة الشــ ــ ـــ ــ ــ التمتع �ــالصــ

 ؛2030إلى عام  2020  عام
الخبراء االستشار6 االستراتیجي المعني فرST وضع س�اسات عالم�ة خاصة �اللقاحات والتمن�ع عبر  •

  �التمن�ع.
  

  وستدعم األمانة البلدان من أجل ما یلي:
ــهال والمالرTا تعزTز التدبیر العالجي  • ــ ـــ ــا�ة �االلتهاب الرئو6 واإلســ ــ ـــ المجتمعي المتكامل لحاالت اإلصــ

ــمود، وال ــ�ما من خالل تحســــین التغذ�ة و   �الحد من مواطن الضــــعف وزTادة القدرة على الصــ الرعا�ة ســ
 التي تلبي احت�اجات ال�الغین المسنین؛المجتمع�ة المتكاملة 

ــلل لمRافحة األمراض ذات األولو�ة التي �مRن الوقا�ة منها �التســــرTع الجهود المبذولة  • لقاحات مثل شــ
ـــ�ة األلمان�ة والتهاب الكبد  ــ ـــ ـــ�ة والحصـــ ـــ ــ ـــرطان عنB  Sاألطفال والحصـــ ـــ ــ وتیتانوس األمهات الرحم وســـ

ــتــدم�ــة النزل�ــة من النمs  الولیــد6 والتیتــانوس ــ ــ ـــ ــ ــ ولقــاح  Bولقــاح المRورات الرئو�ــة ولقــاح أنفلونزا المســ
 واالستجا�ة لفاش�ات األمراض؛ ،الفیروس العجلي

ــد األثر  يتول • ـــل �اللقاحات زمام الق�ادة في بناء القدرات ورصـــ ــ�ع ف�ما یتصــ وتعزTز نظم التمن�ع وتوســــ
ـــدالتعزTز �ما في ذلك  ،نطاقها في جم�ع مراحل العمر ــ ــ�Rات المختبرات ترصــــ ــ ـــ ـــ�ع شــ ــ ــ  من خالل توســ

 واالستجا�ة لفاش�ات األمراض؛ أثرمن إحداث أكبر  برامج التمن�ع الوطن�ة المسندة �البّیناتوتمRین 
ــد األمراض  • ــ ــ ـــتمرار ترصــــ ــ ـــ ــــلل األطفال الســ ــ ــ ـــلة ببرنامج مRافحة شــ ـــ ــ ــطة المتصــ ـــ إدماج الخبرات واألنشـــــ

ــات التي �مRن الوقا�ة منها �اللقاح ــ ـــ ــ ـــ ــ ات وتحقیS األداء األمثل لبرامج اللقاحات وتدع�م ذلك والممرضـ
 من أجل تعزTز التغط�ة واإلنصاف؛

إرســـاء ممارســـات جیدة لألفرقة االســـتشـــارTة التقن�ة الوطن�ة المعن�ة �التمن�ع ودعمها، مما �عد عنصـــرًا  •
 الحسنة األداء؛أساس�ًا من نظم التمن�ع 

ــــح�ة األول�ة وجودتها في جم�ع مراحل العمر، تنفیذ م�ادY توجیه�ة • ــ ـــ ــ ــ ــــن مأمون�ة الرعا�ة الصــ ــ ــ ـــ ــ  تحســ
ــ�ما من خالل تطوTر وال ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ�ع نطاقها هاواخت�ار  االبتكاراتسـ ــ ــ ـــ ــ الترRیز على البلدان التي ینوء ، �وتوســـ

ــاً و Rاهلها �أثقل عبء من الوف�ات،  ـــ ـــوصـــ ــ ـــ�Rة جودة الرعا�ة التا�عة  البلدان خصـــ ـــ ــــارك في شــ ــ التي تشــ
 للمنظمة؛

تحسـن مأمون�ة الرعا�ة األول�ة المقدمة إلى األطفال وجودتها عبر تعزTز التدبیر  �ادY توجیه�ةمتنفیذ  •
وضــمان اآلل�ات  المجتمعي المتكامل لحاالت اإلصــا�ة �االلتهاب الرئو6 واإلســهال والمالرTاالعالجي 

ة على الصمود، الكاف�ة لإلحالة وخدمات رعا�ة األطفال الجیدة �الحد من مواطن الضعف وزTادة القدر 
ـــین التغذ�ة والرعا�ة وال ــ�ما من خالل تحســـ ــة بنمو الطفل والرعا�ة ســــ ــ التي المجتمع�ة المتكاملة الخاصــ

 تلبي احت�اجات ال�الغین المسنین؛
ــإتاحة قاعدة البّینات لتوج�ه  • ــ�ة واإلنجاب�ة الوطن�ة �شـــأن  �ةالحوارات الســـ�اسـ  في إطارالصـــحة الجنسـ

ــح�ة من أجل تطوTر خدمات  ــ ـــاملة وتعزTز النظم الصـــ ـــح�ة الشــــ ــ ـــة �التغط�ة الصــ ــــات الخاصــــ ـــ�اســـ الســــ
 متكاملة وشاملة بناًء على طلب البلدان؛
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ــخاص، �من فیهم المراهقات،  تنفیذ م�ادY توجیه�ة • ـــ ــ ـــرة لجم�ع األشـــ ــــ لتعزTز إتاحة خدمات تنظ�م األســـ
 �غ�ة الحد من حاالت الحمل غیر المرغوب فیها؛

مشــورة العمل�ة إلى مقدمي الرعا�ة الصــح�ة �شــأن التواصــل مع المرضــى للوقا�ة من ممارســة إســداء ال •
تشــو�ه األعضــاء التناســل�ة األنثو�ة و�شــأن رعا�ة األشــخاص المعانین من مضــاعفات صــح�ة متصــلة 

 بهذه الممارسة؛
ـــات  • ــ�اســ ــــع ســـ ــمن عدم ترك أحد وضـ ــ ـــدbالرRب وتعن خلف یتتضـ ــاواة بین أل تصــ ثر أوجه عدم المســـ

وتعزTز القدرات إلجراء  الالجئین والمهاجرTنمثل  الفئات السRان�ة الضع�فةوتلبي احت�اجات  الجنسین
 فئات الســRان في مختلف مراحل العمرألوجه عدم المســاواة في مجال الصــحة لدb الرصــد الروتیني 

 والتبل�غ عنها؛
ــــنین وتقلل أو تؤخر االعتماد توفیر الرعا�ة المجتمع�ة المتكاملة التي تلبي احت�اجات ال�الغین  • ــ ـــ ــ ــ المســ

ـــة  ــنین، �ما فیها التدخالت الخاصــ ــ على الرعا�ة وتكفل التدخالت ذات األولو�ة من أجل ال�الغین المسـ
 �الخرف؛

�شأن الرعا�ة المتكاملة للمسنین تساعد أصحاب المهن الصح�ة والمدیرTن على  تنفیذ م�ادY توجیه�ة •
تنظ�م الخدمات وتنفیذ تدخالت مجتمع�ة للكشــف عن حاالت التدهور في القدرات األســاســ�ة وم�اشــرة 
تــدخالت تقي من االعتمــاد على الرعــا�ــة وتؤخر االعتمــاد علیهــا وتوفیر الرعــا�ــة االجتمــاع�ــة والــدعم 

لألشخاص المعانین من فقدان القدرات األساس�ة ودعم مقدمي الرعا�ة وضمان االستجا�ة  االجتماعي
  لالعتالالت ذات األولو�ة مثل الخرف والتدبیر العالجي لأللم ومتالزمات الشیخوخة.

  
  وفي إطار إعداد المنافع العالم�ة في مجال الصحة العموم�ة ستضطلع األمانة �ما یلي:

ــــع  • ـــ� رشــــاداتقواعد ومعاییر وإ وضـ ــبیل المثال �الوقا�ة من األســ ـــل على ســـ ــرة لوف�ات تتصــ اب الم�اشـــ
والتسمم الحملي ومضاعفات المخاض، والوقا�ة من العقم وعالجه؛ وتحدیث س�ما النزف األمهات، وال

ــتخدام التكنولوج�ا الرقم�ة  ــتجدة؛ واسـ ــرة على أســـاس البّینات المسـ ــأن تنظ�م األسـ الم�ادY التوجیه�ة �شـ
 ل صحة األم والولید؛لتحسین حصائ

ــع إطار إلعادة تصـــم�م البرامج الخاصـــة �صـــحة الطفل والمراهS من أجل تحقیS أهداف التنم�ة  • وضـ
ــــب بل إلى  ــــمان �قاء جم�ع األطفال والمراهقین على قید الح�اة فحسـ ـــتدامة التي ال تدعو إلى ضـ المســ

ــًا، إلى  ـــمان ازدهارهم أ�ضـــ ــادات �شـــــأن تنم�ة القوb العاملة اضــ ـــرTة جانب إرشـــ ــح�ة والموارد ال�شــ لصـــ
 الالزمة لتحقیS صحة المرأة والطفل والمراهS؛

•  bالصــحة والتنم�ة لد sوتنفیذهما ورصــدهما،  المرأةتحدیث األدوات البرمج�ة لتخط� Sوالطفل والمراه
أخذًا في االعت�ار البّینات الحدیثة والم�ادY التوجیه�ة والُنهج االستراتیج�ة الجدیدة إلحداث أثر قطر6 
ـــرTع العمل العالمي من  ــئة من أجل تنم�ة الطفولة الم�Rرة وعمل�ة تسـ مثل اإلطار المعني برعا�ة التنشــ

 ؛أجل صحة المراهقین
ت برمج�ة �شـــأن الرعا�ة الجیدة لصـــحة األم والولید والطفل وٕانشـــاء شـــ�Rة الســـتخالص وضـــع إرشـــادا •

 الدروس ف�ما بین األقال�م والبلدان لدعم التنفیذ؛
ــنین المعانین  • ـــندة �البّینات لتوفیر الرعا�ة والدعم لل�الغین المســ ــأن التدخالت المسـ ـــع إرشــــادات �شــ وضـ

األداء واالعتالالت المرت�طة بذلك مثل الخرف ونقص من تدهور في القدرات األســـاســـ�ة والقدرة على 
ــمــان توافر الرعــا�ــة  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــافــة إلى حزم الرعــا�ــة الطوTلــة األمــد، بهــدف ضـ ــ ــ ـــ ــ التغــذ�ــة واأللم المزمن، إضـــــ

ـــنون  ــ ــ�ة والقدرة على االجتماع�ة والدعم االجتماعي لیتمتع المســ ـــ ـــاســ ــ المعانون من فقدان القدرات األســ
 رعا�ة) �ح�اة RرTمة ومهمة في آخر مرحلة من العمر؛األداء �شRل ملحوh (االعتماد على ال
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ــد األمراض التي �مRن الوقا�ة  • ــأن ترصـــ ــ ــأن التمن�ع، �ما في ذلك �شـ ـــع م�ادY توجیه�ة جدیدة �شـــ وضــ
ــــأن  ــ ـــتخدامها و�شـ ــ ــــأن تطوTر لقاحات جدیدة واعتمادها وتحدید إطارها الزمني واســ منها �اللقاحات و�شـــ

 واستمرار ذلك؛ى التطع�م وقبوله استراتیج�ات ترمي إلى تولید الطلب عل
ــتراتیج�ة عالم�ة جدیدة  • ـــ ــحة األم والولید والطفل والمراهS واســ ـــ ــأن صــ ـــ ـــتراتیج�ات عالم�ة �شــ ــع اســــ ـــ وضــ

ــة �اللقاحات والتمن�ع ( ــ ــ ـــ ــ ـــ ) وأمراض محددة �مRن الوقا�ة منها �اللقاحات (مثل 2030-2021خاصــ
ــ�ة األلمان�ة وتیتانوس األمهات والتیتانوس الول ــ�ة والحصــ ید6 واألنفلونزا والعدوb �فیروس الورم الحصــ

 الحل�مي ال�شر6)؛
ـــلة رعا�ة األم  منتجات الب�اناتإعداد  • ــ ــلســ ــ ــــد Rامل ســـ والطفل والمراهS وتقارTر والولید مثل إطار لرصـــ

) Sشـــأن صـــحة المرأة والطفل والمراه�واالســـتراتیج�ة 2030-2016عن تنفیذ االســـتراتیج�ة العالم�ة  (
ــحة والتقرTر العالمي عن العیوب الوالد�ة والتقرTر وخطة العمل العالمیتین � ـــ ــ ـــیخوخة والصـــ ــ ـــ ـــأن الشــ ــ ـــ شــ

ومعالم الرصـــد ؛ 2020-2011المرحلي العالمي عن خطة العمل العالم�ة الخاصـــة �اللقاحات للفترة 
ـــتراتیج�ة العالمیتین الجدیدتین للتمن�ع ( ـــ ــ ــ ـــنو�ة 2030-2021مقابل الرؤ�ة واالســـــ ــ ـــ ــ ــ ) والتقدیرات الســـ

ــتثمارات عبر تحلیل للتغط�ة �التطع�م؛  ــة �التغط�ة اللقاح�ة أو العالج�ة وتت�ع االســـ والتقدیرات الخاصـــ
 الب�انات الوطن�ة؛

تحســین برامج الصــحة اإلنجاب�ة وصــحة �شــأن �حوث التنفیذ لعلى غرار خطة  منتجات ال#حثإعداد  •
ــتهدفة والدور  ــ ــائص المنتجات المســــ ــ ــ األم والولید والمراهS والطفل وتجرTب لقاحات جدیدة وٕاعداد خصــ

 ؛المخطs األولي لل�حث والتطوTرالق�اد6 المتصل �اللقاحات في 
ببرامج معینة تجم�ع البّینات المتاحة وتجسید المعارف لوضع م�ادY توجیه�ة وقواعد ومعاییر خاصة  •

  لدعم أثر البرامج القطرTة وتحسینه.
  

لتحسین الشفاف�ة والمساءلة والقدرة على تصر6ف الشؤون الصح�ة  فيالبلدان  تعز6ز قدرات: 4-1-1المخرج 
  االستجا#ة وتم�ین المجتمعات

  
ــح�ة هو أن  ـــرTف المتین لشـــــؤون النظم الصـــ ــ�ة  المجتمعات وظفتإن ما �میز التصــ مجال في االســـــتثمارات المناســـ

المؤسـسـات الصـح�ة والقوانین  دع�متو�مRن  لتوقعات الجمهور.والقدرة على االسـتجا�ة  الصـحة والشـفاف�ة والمسـاءلة
وقائمة على المشارRة لضمان  استخدام آل�ات شاملةالمعن�ة من خالل تناول هذه المسائل. ومن األساسي واللوائح 
  .2023عام �حلول  مل�ار شخص آخر استفادة

  
ـــتعزز األمانة الدور الق�اد6 من خالل  ـــرTف شـــــؤون وســ ــأن تصــ ـــادرة عن المنظمة �شـــ تجم�ع الم�ادY التوجیه�ة الصــ

ــرTف  ـــمل التعاون في مجال تصـــ ـــاملة ونشـــــرها عبر قنوات مختلفة تشــ ــح�ة الشــ ــح�ة لتحقیS التغط�ة الصـــ النظم الصـــ
بین الجهات صاح�ة المصلحة الرئ�س�ة (البلدان والك�انات  شؤون النظم الصح�ة من أجل التوصل إلى توافS اآلراء

ــرTف الشـــــؤون  ـــات الخاصـــــة بتصـــ ــ�اســ ــ�اغة برنامج عمل الســـ ــاo األكاد�م�ة والمجتمع المدني) وصـــ ــرRTة واألوســـ الشـــ
  الصح�ة على المستوb العالمي واإلقل�مي والقطر6.

  
 �یف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟ 

  
 أجل ما یلي: ستدعم األمانة البلدان من

وضــع ســ�اســات واســتراتیج�ات صــح�ة وطن�ة شــاملة ومحســو�ة التكلفة تســمح بتنفیذ الرعا�ة الصــح�ة  •
 األول�ة على نحو فعال من أجل تحقیS التغط�ة الصح�ة الشاملة، �ما في ذلك األمن الصحي؛
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تغط�ة الصــح�ة األطر القانون�ة لل �شــمل�ما  وٕاصــالحها المؤســســات الصــح�ة والقوانین واللوائح دع�مت •
 ؛الشاملة التي تسهم في تحقیS اإلتاحة والجودة والحما�ة من المخاطر المال�ة

ـــحة في  • ـــمل الحRومة RRل والمجتمع RRل وتدمج الصـ ـــي على الُنهج التي تشـ ـــسـ ـــفاء الطا�ع المؤسـ إضـ
ـــوصــــًا من أجل  ـــات، وخصـ ـــ�اسـ ـــاء آل�اتجم�ع السـ تعزTز تمRین األفراد والمجتمعات في وظائف ل إنشـ

 القرارات الصح�ة والمساواة بین الجنسین؛ صنع�ة وتمثیل المواطنین في عمل�ات المراق
ــاملة من خالل التعاون المتعدد  • ــح�ة الشــ ــاعدة على تحقیS التغط�ة الصــ تســــخیر القطاع الخاص للمســ

 القطاعات والشامل والمسؤول والشفاف مع جم�ع الجهات صاح�ة المصلحة؛
  .لتغط�ة الصح�ة الشاملةاتحقیS من أجل وانین والمیزان�ات العمل مع أعضاء البرلمانات لدعم الق •

  
  وفي إطار إعداد المنافع العالم�ة في مجال الصحة العموم�ة ستضطلع األمانة �ما یلي:

ـــات  • ـــ ــ ـــ�اســ ــ ــ ــد الســـ ــ ـــ ـــأن رصـــ ـــــ ــل مثًال بإعداد بّینات عالم�ة �شــ ــ ــ ـــادات تتصــــ ـــ ــ ــــع قواعد ومعاییر وٕارشــ ــ ــ وضــ
ــح�ة الوطن�ة الخاصـــــة  ــتراتیج�ات الصـــ ـــح�ة واالســـ ــاملة؛ وتقی�م أداء النظم الصــ �التغط�ة الصـــــح�ة الشـــ

ـــحي   (�ما ـــ ــ ــ ـــ ــة) ومجموعات األدوات التفاعل�ة المرت�طة �التخط�s الصــ ــ ـــ ــ ـــ ــ �اقات الهشــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ في ذلك السـ
 في مجال التغط�ة الصح�ة الشاملة؛االستراتیجي وصنع القرارات 

العشــرTن والمشـــارRة وضــع إرشــادات عالم�ة �شــأن الدور المتغیر لوزارات الصــحة في القرن الحاد6 و  •
 مع السRان والمجتمعات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛

ــادات عالم�ة �شـــأن • ــاملة  إعداد إرشـ وضـــع القوانین واللوائح الفعالة الالزمة لتنفیذ التغط�ة الصـــح�ة الشـ
لحد والحوار االجتماعي والعمل�ات القائمة على المشارRة من أجل صنع القرارات في مجال الصحة وا

 من فساد النظم الصح�ة؛

ــــد6 لعق�ات النظم  • ــ ـــاف والتصـ ـــ ــــترRة لتعزTز اإلنصـ ــ ــأن الُنهج المشـ ــ ـــادات عالم�ة �شـــ ــ إعداد بّینات وٕارشــ
ــًال عن تحقیS برنامج  ــ ــاملة فضـــ ــ ــح�ة التي تحول دون إحراز التقدم من أجل تحقیS التغط�ة الشـــ ــ الصـــ

 STفعال�ة التعاون ألغراض التنم�ة عن طر�ـــراكة الالعمل الخاص  ــ ـــ ــ ـــ ــاملة شــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــح�ة الشــ ـــ ــ ـــ ــ تغط�ة الصــ
 ؛2030  لعام

ــم�ة في مجال  منتجات الب�اناتإعداد  • ــ ــ ــــاعدة اإلنمائ�ة الرســـ ــ ــ ــأن تدفقات المسـ ـــ ــ ــر الب�انات �شــ ـــ ــ مثل نشــ
ــیر  ـــموًال عن الموارد وت�ســـ ـــفاف�ة وتوفیر لمحة عامة أكثر شــ ــاعدة على تعزTز الشــ ــحة بهدف المســـ الصـــ

  الفهم المتعمS لألولو�ات اإلنمائ�ة العالم�ة، �ما في ذلك أهداف التنم�ة المستدامة.
  

 فیها دان من تعز6ز القو( العاملة الصح�ة: تم�ین البل5-1-1المخرج 

  
ـــیف الطلب المت ـــ ــ ـــحیین  ناميمن المتوقع أن �ضــــ ــ ـــ ــ ــح 40على العاملین الصــ ــ ــ ـــ  �حلول ةملیون وظ�فة في قطاع الصـــ

وفي الوقت ذاته، من  البلدان المرتفعة الدخل.بلدان الشـــرTحة العل�ا من الدخل المتوســـs و ، معظمها في 2030  عام
النقص المتوقع في عدد العاملین الصــــحیین الالزم لتحقیS التغط�ة الصــــح�ة الشــــاملة واســــتمرارها  دادالمرتقب أن یز 

ـــجیل ثغرة عالم�ة قدرها  ــ ـــ ــ ـــحي �حلول عام  18بتســ ـــ ــ ــ ـــة الدخل وiلدان  2030ملیون عامل صــ ــ ــ ـــ في البلدان المنخفضــ
ــــتراتیج�ات المنظمة ومعاییرها ال ــــمل اســ ـــًا. وتشــ ــاســـ ـــs أســــ ـــرTحة الدن�ا من الدخل المتوســـ ــ�ة في هذا المجال الشـــ ــ رئ�ســ

خطة العمل الخمســ�ة المشــترRة بین و  ،2030�شــأن الموارد ال�شــرTة الصــح�ة: القوb العاملة  االســتراتیج�ة العالم�ة ٍ 
ــــحة العالم�ة ــ ــاد6 ومنظمة الصــ ــ ـــ "العمل المعنونة  منظمة العمل الدول�ة ومنظمة التعاون والتنم�ة في المیدان االقتصـ

ـــحة" ومدونة المنظم ــ ـــتوb من أجل الصـــ ــ ــحیین على المســـ ــ ــ ـــأن توظیف العاملین الصــ ـــ ــــة �شــ ــ ة العالم�ة لقواعد الممارســ
  الدولي. 
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 �یف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟ 

  
ـــتعزز األمانة الدور الق�اد6 من خالل ـــ ــ ــ ـــ ـــرRTة المتعددة القطاعات (التعل�م والعمل  ســ ــ ــ ـــ ــ ــ عقد اجتماعات للجهات الشـ

 4و 3الجهات لتحقیS عائد ألهداف التنم�ة المســـتدامة (األهداف والشـــؤون المال�ة وشـــؤون الجنســـین) وٕاشـــراك هذه 
  ) نتیجة لالستثمارات في الوظائف.10و 8و 5و
  
 ستدعم األمانة البلدان من أجل ما یلي:و 

ــ�ة • ــرTة، �ما في ذلك لوضـــع  تعزTز القدرات المؤســـسـ ــة �الموارد ال�شـ ــ�اســـات والخطs الخاصـ آل�ات السـ
 ؛الصح�ة المشترك بین القطاعاتتنسیS برنامج عمل القوb العاملة 

ــع  • ــة �اســـتراتیج�ات ســـ�اســـات و وضـ ــح�ة وتنفیذهاخاصـ ــدها للتصـــد6 للثغرات  القوb العاملة الصـ ورصـ
 واألمن الصحي العالمي؛ التي تعوق تحقیS التغط�ة الصح�ة الشاملةالموارد ال�شرTة الرئ�س�ة في 

ـــتخدامها،  تعزTز القدرات • ــ ـــحة وتحلیلها واســ ــ ـــوق العمل في مجال الصــ ــد الب�انات عن ســــ ـــ الوطن�ة لرصــ
 في ذلك تنفیذ حسا�ات القوb العاملة الصح�ة الوطن�ة والتبل�غ عنها؛  �ما

الرام�ة إلى تحقیS فوائد مت�ادلة وتخفیف وطأة العواقب الناشــئة عن تنّقل القوb العاملة تدع�م اآلل�ات  •
ــح�ـة وهجرتهـا، �مـا  ـــ ــ ــ ـــ ــ مـدونـة المنظمـة العـالم�ـة لقواعــد في ذلـك التعـاون الثنـائي واإلقل�مي وتنفیـذ الصـ

 ؛الممارسة �شأن توظیف العاملین الصحیین على المستوb الدولي

ــح�ة مع احت�اجات النظم  • ـــ ــ ــ ــتراتیج�ات ترمي إلى مواءمة تعل�م القوb العاملة الصــــ ــ ــ ـــ ــ ــع وتنفیذ اســ ــ ــ ـــ ــ وضــ
ــأن الُنهج التي ت ـــ ــ ـــ ــــادات �شــ ــ ــ ــــح�ة، �ما في ذلك إرشــــ ــ ــ ـــة الصــــ ــ ـــ ــ ـــتهدف تعزTز تنظ�م التعل�م والممارســ ــ ـــ ــ ســ

 العمل�ات المتصلة �االعتماد والترخ�ص والتسجیل)؛ (مثل

ــح�ة  • ـــرTع األنشــــطة التعل�م�ة والتدرTب�ة المهن�ة التقن�ة وٕایجاد فرص للعمل وأداء القوb العاملة الصــ تسـ
  واالجتماع�ة وٕانتاجیتها.

  
  العموم�ة ستضطلع األمانة �ما یلي:وفي إطار إعداد المنافع العالم�ة في مجال الصحة 

ــع  • ــ ـــ ـــل مثًال بإعداد قواعد ومعاییروضـ ـــ ــحیین وتنقلهم  تتصــ ـــ ــ ــأن هجرة العاملین الصـ ـــ ــ اتفاقات ثنائ�ة �شـ
ــS مع  ـــحیین وتنفیذها (�ما یتســ ـــأن توظیف العاملین الصـ ــة �شـ مدونة المنظمة العالم�ة لقواعد الممارســ
ي المناطS النائ�ة والرTف�ة وتنظ�م تعل�م القوb واســــت�قاء العاملین الصــــحیین ف)؛ على المســــتوb الدولي

وتقارTر عن وضــع التمرTض في العالم ووضــع الق�الة في العالم وط�عة العاملة الصــح�ة وممارســتها؛ 
ــتراتیج�ــة من أجــل تعزTز التمرTض والق�ــالــة؛ وٕاطــار Rفــاءات عــالمي خــاص  ـــــ ــ ـــ ــ منقحــة للتوجهــات االسـ

ــاملة؛ ومجموعة أدوات ت ــ ـــح�ة الشـ ــــحة تعلS ��التغط�ة الصــ ــوق العمل في مجال الصـ ــم أدوات ســـ ــ وتضـ
ــأن اخت�ار  ــ ـــ�ات �شـــ ــ ــحة وتوصــ ـــ ـــوق العمل في مجال الصــ ــ ــل�مة لســ ـــ عمل�ة وموحدة إلجراء تحلیالت ســ

 الطالب وتعیین العاملین الصحیین واست�قائهم ومساراتهم المهن�ة؛
ــــیر  الب�اناتمنتجات إعداد  • ــات لت�ســ ــ ــاء عن الب�انمثل المنصــ ــ ــلة رفع تقارTر الدول األعضــ ــ ات المتصــ

ــح�ة الوطن�ة،  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــأن القوb العالم�ة الصـ ـــ ــ ــ ـــ ــ �القوb العاملة فیها، �ما في ذلك العروض والتحلیالت �شــ
 ونموذج لتوقع احت�اجات القوb العاملة الصح�ة في المستقبل.
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  مال�ة الذین یواجهون صعو#ات: خفض عدد األشخاص 2-1الحصیلة 
  

ـــخص من  �800عاني حوالي  ،Rل عامفي  ـــائقة ملیون شــ ــدیدةاقتصـــــاد�ة ضــ في مدفوعات د من ســـــدَّ �ُ ما نتیجًة ل شـــ
ر أن  لرعا�ةا مواقع تقد�م و�عّد وجود ســـ�اســـات وطن�ة ملیون شـــخص منهم ُیلقون في براثن الفقر المدقع.  100و�قدَّ

ــد6 لهذه التحد�ات  ــرًا أســــاســــ�ًا للتصــ مل�ار لالتغط�ة الصــــح�ة الشــــاملة إتاحة  �غ�ةفعالة إلدارة تموTل الصــــحة عنصــ
ـــخص آخر  ــــرات ب�ان ردTو  .2023�حلول عام  في العالمشــ ـــیلة �ة رت�طالم المؤشـ  و�iان 2اإلطار  في 2-1الحصــ

   .9المیزان�ة المقترحة حسب المRتب الرئ�سي في الجدول 
  

  2-1الحصیلة � المؤشرات المرت�طة: 2اإلطار 
نفقات Rبیرة على الصحة محسو�ة Rحصة : نس�ة السRان الذین تصرف أسرهم المع�ش�ة 1المؤشر  :2-1الحصیلة 

  من مجموع إنفاق األسر المع�ش�ة أو دخلها
: نســـــ�ة مجموع اإلنفاق الحRومي على الخدمات األســـــاســـــ�ة (التعل�م والصـــــحة والحما�ة 2المؤشـــــر  :2-1الحصـــــیلة 
  االجتماع�ة)

  
  )األمر��6ة الدوالرات #مالیین( الرئ�سي الم�تب حسب 2-1 للحصیلة المقترحة المیزان�ة :9 الجدول

  
 األمر�6تان أفر6ق�ا الحصیلة

جنوب 
شرق 
 آس�ا

شرق  أورو#ا
dالمتوس 

 dغرب المح�
 الهادئ

المقر 
 المجموع الرئ�سي

خفض عدد األشخاص   1-2
الذین یواجهون 

 مال�ة صعو�ات
30.3 2.9 7.7 11.3 13.0 8.1 25.6 98.9 

 98.9 25.6 8.1 13.0 11.3 7.7 2.9 30.3 2-1مجموع الحصیلة 
  

 الســتمرار ها: تم�ین البلدان من وضــع اســتراتیج�ات وٕاصــالحات منصــفة لتمو6ل الصــحة وتنفیذ1-2-1المخرج 
  تحقی� التغط�ة الصح�ة الشاملة من أجلالتقدم المحرز 

  
ــحة مع متینةنظم  مواءمةیجب  ــ ــ ـــمود لتموTل الصــ ـــ ــــح�ة والخطs  وقابلة للتكیُّف وقادرة على الصــ ــ ــات الصــ ـــ ـــ�اســـ ـــ الســ

ـــتوb الوطني ـــتراتیج�ة وعمل�ات المیزنة وآل�ات اإلدارة المال�ة العامة على المســ ــخص آخر من  االســ لتمRین مل�ار شـــ
  .2023االستفادة من التغط�ة الصح�ة الشاملة �حلول عام 

  
  ج؟مخر أمانة المنظمة هذا ال ستنفذ�یف 

  
ــــتعزز األمانة الدور الق�اد6 من خالل  ــ ــحة تجم�ع الم�ادY التوجیه�ة ســ ــ ـــ ــأن تموTل الصـ ـــ ــ ــادرة عن المنظمة �شـ ـــــ الصـ

لتحقیS التغط�ة الصــح�ة الشــاملة ومصــفوفة التقی�م المســتمدة من ذلك ونشــرها بهدف التوصــل إلى توافS اآلراء بین 
الجهات صــاح�ة المصــلحة الرئ�ســ�ة أ6 البلدان والك�انات الشــرRTة واألوســاo األكاد�م�ة والمجتمع المدني وصــ�اغة 

  سات على المستوb العالمي واإلقل�مي والقطر6.برنامج عمل الس�ا
  
  ستدعم األمانة البلدان من أجل ما یلي:و 

تطوTر المهارات والنظم وترتی�ات تصــرTف الشــؤون لتنفیذ ممارســات أكثر اســتراتیج�ًة لشــراء الخدمات  •
ـــح�ة وتكییف هذه اآلل�ات مع مرور الوقت ومواءمة آل�ات المدفوعات مع الفوائد المتعهد بها  ــ ــ ـــ ــ الصـــ
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م الب�انات وتحسین التعاقد مع مقدمي الخدمات من القطاعین العام والخاص (عند االقتضاء) واستخدا
ــتمرار التقدم  ــیلة الســ ــاف والجودة Rوســ ــات وتعزTز الكفاءة واإلنصــ ــ�اســ عن نظم المدفوعات لتوج�ه الســ

 المحرز �شأن زTادة تغط�ة الخدمات بتوفیر الحما�ة المال�ة؛
اســتخدام "مصــفوفة التقدم" في مجال تموTل الصــحة (أداة للتقی�م المنهجي للتقدم المحرز في ســ�اســات  •

ـــات الجیدة التموTل الو  ـــS مع الممارســ ــــتوb القطر6 �ما یتســ طن�ة) لتت�ُّع مدb التقدم المحرز على المسـ
 S في المستقبل بإجراءات محددة لتموTل الصحة؛وٕارساء أساس لرsi النتائج الكم�ة التي تحقَّ 

تموTل الصـحة مع الترتی�ات لصـالحات اإلصـ�اغة میزان�ات صـح�ة تسـتهدف تحقیS النتائج ومواءمة  •
 ة لإلدارة المال�ة العامة �ما �Rفل استخدام الموارد على نحو أكثر Rفاءًة وٕانصافًا؛الوطن�

ــــم�م التنفیذ، أخذًا في  • ــحة وتصـ ــــات لتموTل الصـــ ـــ�اسـ ــــع ســ ــخ�ص لوضـ ـــائل تشـــ تطبیS أطر تقن�ة ووســ
ــــ�ة والحاجة إلى مواءمة هذه األدوات مع نظم اإلدارة المال�ة  ــ�اسـ ــاد�ة الســـ ـــ�ان التحد�ات االقتصـــ الحســ

 ؛ذه اإلصالحاته في حال إضفاء الطا�ع المؤسسي على اإلصالحات واستمرار العامة
ــتراتیج�ات والخطs الوطن�ة لتموTل  • ــ ــ ـــحة العموم�ة في االســـ ـــ ــ ــلة �الصـ ــ ـــ إدماج الخدمات والبرامج المتصــ

 ل عن تموTل المعونة؛الصحة من أجل التحوّ 
 تصم�م س�اسات مال�ة لصالح الصحة ولصالح الفقراء؛ •
ــــة والمتأثرة تقی�م الخ�ارات وت • ــ ـــ ــ ــ ــل بترتی�ات التموTل في الحاالت الهشــ ــ ـــ ــ ــ ـــ حدید األولو�ات للعمل المتصـ

 �النزاعات؛
ــحة من خالل برامج التعلُّم اإللكتروني وiرامج التدرTب وجهًا  • ــ ــ ـــ ــ ـــ تعزTز القدرات في مجال تموTل الصـ

  التعلُّم من األقران.أنشطة موّجهة و الدراس�ة الجوالت اللوجه وعمل�ات ت�ادل المعارف و 
  

  وفي إطار إعداد المنافع العالم�ة في مجال الصحة العموم�ة ستضطلع األمانة �ما یلي:
ــع  • ـــادات إلجراء تقی�م في الوقت الحق�قي  من خالل القواعد والمعاییر واإلرشـــاداتوضــ تحســــین اإلرشـ

ــاملة؛ وتجم�ع الدروس  ــ ـــح�ة الشـــ ـــحة لتحقیS التغط�ة الصــــ ــالحات تموTل الصــــ ــ للتقدم المحرز في إصـــ
ـــات  ـــ�اســـ ــم�م الســـ ــ ـــأن تصــ ـــادات العالم�ة �شـــ ــین اإلرشـــ ــ ـــحة من أجل تحقیS وتحســ الوطن�ة لتموTل الصـــ

ــاملة وتنفیذها، �ما في ذلك في  ــح�ة الشـ ــادات التغط�ة الصـ ــ�اســـ�ًا؛ وٕاعداد إرشـ ــ�اقات الالمرRزTة سـ السـ
ــــأن  ــة �شـ ــ ـــتخلصـ ـــح�ة والمال�ة الوطن�ة بناًء على تجم�ع الدروس المســ ــلطات الصــ ــارRة الســـ لتعزTز مشـــ

على سبیل المسائل األساس�ة التي ترsi بین تموTل الصحة واالستدامة المال�ة واإلدارة المال�ة العامة، 
 ؛المثال

ـــادات �شــــأن ال إعداد تقرTر تجم�عي عالمي • د في إرشـ ــَّ ـــة �مختلطة النظم للبّینات یجســ  مدفوعاتالخاصـ
ــة وٕاعداد  ــ ــ ـــ ــ ــ ــــتخلصـــ ــ ــ ـــ ــ مقدمي الخدمات، �ما في ذلك نظام رsi األجر �األداء، وتجم�ع الدروس المســ

 إرشادات لتموTل الخدمات والبرامج والوظائف المتصلة �الصحة العموم�ة على نحو فعال؛
ــأن آل�ات للمدفوعات  • ــ ـــ�ات �شـــ ــ ـــع توصــ ــ ــًا لتتالءم مع أمراض وتدخالت معینة وضــ ـــ ـــ�صــ ــ ــمَّم خصــ ــ تصـــ

ـــؤون ألغراض  ـــ ـــرTف الشــ ــ ــاء نظم للمعلومات وترتی�ات لتصـــ ــ ــ ومواءمة المدفوعات مع حزم الفوائد وٕارســ
  الشراء االستراتیجي.
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ـــاف والنفقات نتاج : تم�ین البلدان من إ2-2-1المخرج  معلومات متعلقة #الحما�ة من المخاطر المال�ة واإلنصــ
  القرارات وتوج�ه صنعلتت#ُّع التقدم المحرز  هاوتحلیل هذه المعلومات واستخدام ة�الصح

  
ــح�ة التي تدفع من أموالها الخاصــــة األســــر يتعان نین�غي أال  ـــائقة مال�ة نتیجًة لذلك.من  مقابل الخدمات الصــ  ضـ

األموال على اإلنفاق من بین اإلنفاق الحRومي على الصـــحة واالعتماد  وطیدةنات وجود عالقة عRســـ�ة وُتظِهر البیّ 
ـــة ــ ــ اإلنفاق على  ب�انات وتحلیالت عال�ة الجودة لتت�ُّع عدادتحقیS هذا المخرج على إ من أجل وTرRز العمل  .الخاصـ
مما �Rتسي أهم�ة محورTة في عمل�ات رصد التغط�ة الصح�ة الشاملة على  الحما�ة المال�ةو  ٕاتاحة التموTلالصحة و 

المسـتوb العالمي واإلقل�مي والوطني بهدف توج�ه التموTل الصـحي والسـ�اسـات المتصـلة بذلك. وتلتزم األمانة بدعم 
  من األموال الخاصة. والمدفوعات ال�اهظة والمسب�ة للفقررصد المؤشرات الخاصة بإتاحة التموTل 

  
  ج؟خر مة هذا المظ�یف ستنفذ أمانة المن

  
ـــتعزز األمانة الدور الق�اد6 من خالل ــ ـــ ـــرRTة ومنظمات المجتمع المدني حول برنامج  ســ ـــ ــ تعبئة البلدان والجهات الشــ

عمل عالمي لتحســـین جودة المعلومات والتحلیالت �عزز الشـــفاف�ة في اســـتخدام الموارد والمســـاءلة للحد من المعاناة 
  نتیجًة الستخدام الخدمات الصح�ة.من ضائقة مال�ة 

  
  البلدان من أجل ما یلي:األمانة وستدعم 

ـــتخدامها في قطاع  • ـــادر األموال وأوجه اســ ـــات عن مصــ ــ�اســ ــ ــلة �السـ إعداد ب�انات عال�ة الجودة ومتصـــ
الشـــفاف�ة وتوج�ه الســـ�اســـات على المســـتوb القطر6، �المســـاهمة الصـــحة وتحلیل هذه الب�انات لتعزTز 

 قاعدة الب�انات العالم�ة للمنظمة �شأن اإلنفاق على الصحة؛التحدیث السنو6 لأ�ضًا في 
ــــات إلتاحة التموTل  • ــ ــــ�اســـ ــ ــ ـــلة �السـ ــ ــرTة للتمRن من إجراء تحلیالت متصــــ ــ ـــ ــوح األســ ــ ـــ تحلیل ب�انات المســ

 جة عن المدفوعات من األموال الخاصة مقابل الخدمات الصح�ة؛توالضائقة المال�ة النا
 الب�انات وتحلیلها واستخدامها من أجل الحوار �شأن الس�اسات؛تعزTز القدرات لجمع  •
  إجراء تحلیل معّمS للس�اسات �استخدام الب�انات اإلدارTة و�iانات المسوح الروتین�ة. •

  
  وفي إطار إعداد المنافع العالم�ة في مجال الصحة العموم�ة ستضطلع األمانة �ما یلي:

جمع الب�انات واألسالیب ب متعلقةل إعداد وثائS إرشاد�ة من خال القواعد والمعاییر واإلرشاداتوضع  •
ــــد  ــ ــــنو�ة عن الرصـ ــ ـــح�ة؛ وٕاعداد تقارTر عالم�ة، �ما فیها تقارTر سـ ــ ــــیر الب�انات عن النفقات الصــ ــ وتفسـ
ــــالیب  ــ ــ ـــع معاییر وأسـ ــ ــ ــاء؛ ووضــ ـــ ــ و�حوث علم�ة عن إتاحة التموTل والحما�ة المال�ة في الدول األعضــ

 المعلومات المتاحة بخصوص الحما�ة المال�ة، على سبیل المثال؛عالم�ة وٕاقل�م�ة لتحسین جودة 
ــحة  منتجات الب�اناتإعداد  • ــ ـــ ــ ــ ــنو6 عن األنماo العالم�ة لإلنفاق على الصـــ ــ ـــ ــ ــ من خالل إعداد تقرTر ســـ

  مثًال.
  

ــفافة ف�ما یتعل� بتحدید 3-2-1المخرج  ــســـــ�ة على اتخاذ قرارات شـــ ــین القدرة المؤســـ : تم�ین البلدان من تحســـ
  تخص�ص الموارد وتحلیل تأثیر الصحة في االقتصاد الوطنياألولو�ات و 

  
ــ ــاملة أن تتمتع البلدان �القدرة على اتخاذ قرارات مسـ لى عمل�ات ومبن�ة ع�البّینات  ندةتقتضـــي التغط�ة الصـــح�ة الشـ

ــأن ما ی ـــ ــ ــــفافة �شـــ ــ ــ ــــتثمارات النظم فيإدراجه  ن�غيعادلة وشــ ــ ــ ــتحقاقات الخدمات الممّولة من األموال العامة واســ ـــ ــ  اســـ
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ـــلة ــحة . ألغراض التنفیذ الصــــح�ة ذات الصـ ــاملة والصــ ــح�ة الشــ ــًا تحلیل أثر التغط�ة الصــ وTتعین على البلدان أ�ضــ
  على األداء االقتصاد6 ووضع س�اسات تعزز مساهمة قطاع الصحة في االقتصاد إلى أقصى حد.

  
  �یف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟

  
اســتخدام تحلیالت للب�انات �فضــل النهوض �عمل�ات شــفافة لصــنع القرارات  الق�اد6 من خاللســتعزز األمانة الدور 

المنهج�ات واســتخدام الب�انات االقتصـــاد�ة االقتصــاد�ة وiّینات متینة؛ واإلشــراف على وضــع إرشــادات جدیدة �شــأن 
ضل ممارسات في عمل�ات صنع القرارات؛ وتطوTر ش�Rة من الجهات الشرRTة لمواءمة ُنهج المساعدة التقن�ة مع أف

  المنظمة.
  
قرارات شــفافة ف�ما یخص تحدید األولو�ات واتخاذ قرارات  صــنعالمؤســســ�ة على  ةلبناء القدر  ســتدعم األمانة البلدانو 

ــأن ــ ــ ـــ ــ ــ�ص الموارد عبر ثالثة جوانب  �شـ ـــ ــ ـــ ــنعتخصــ ــ ــ ـــ ــ �ات�اع نهج ثالثي األ�عاد (الب�انات والحوار القرارات  لعمل�ة صـ
  النحو التالي:والقرارات) على 

نـات التخـاذ قرارات متعلقــة بیّ الأدوات لتقـدیر التكـالیف وتحقیS مردود�ـة التكلفـة توفر  إعـداد: الب�انات •
ـــح�ة ــ ــ ـــافة إلى ، �حزم الفوائد الصــ ــ ــ ـــمل �اإلضــ ــ ــ ــادات لجمع الب�انات وتحلیلها، �ما �شــ ــ ـــ نماذج عامة إرشــ

ـــب / اآل ـــروع المنظمة الخت�ار تدخالت فعالة من حیث  التوقعات /ثارللمRاســ ـــح�ة Rجزء من مشــ الصــ
 )؛WHO-CHOICEالتكلفة (

 اعتماد خ�ارات عادلة؛ لضمان حوارعمل�ة ال دعم البلدان في الحوار: •
ــســــي على عمل�ة القرارات • ــفاء الطا�ع المؤســ  األطر القانون�ة،�ما في ذلك  القرارات، صــــنع: تعزTز إضــ

  والجوانب اإلجرائ�ة لتحلیل الب�انات واستخدامها، والرصد والتقی�م. ،وiناء المؤسسات
  

  وفي إطار إعداد المنافع العالم�ة في مجال الصحة العموم�ة ستضطلع األمانة �ما یلي:
من خالل إعداد مستودع موّسع للتدخالت الصح�ة التي توصي  والمعاییر واإلرشادات القواعدوضع  •

ـــة بها البرامج التقن�ة للمنظ ــ ــ ـــ ــهامات والفعال�ة والترتی�ات الخاصـ ــ ــ ـــ مة، �ما في ذلك المعلومات عن اإلســ
ــة  ع عبر منصــ ــّ ــاد�ة والمتطل�ات من الموارد، وٕاتاحة المســــتودع الموســ بتوفیر الخدمات والفوائد االقتصــ
ــتخدام الب�انات من أجل دعم اخت�ار حزم  ــــأن الجوانب اإلجرائ�ة الســـ ــادات �شـ ــ ـــع إرشـ إلكترون�ة؛ ووضــ

 �ة والنهوض �أفضل الممارسات، على سبیل المثال؛الفوائد الصح

مًا للتغط�ة الصح�ة الشاملة، إعداد األدوات أو تحسینها لمساندة صنع القرارات �شأن االستثمارات دع •
ـــحة الواحدة و وال ــ ــاد�ة مثل أداة الصـ ـــ ـــ�ما األدوات التي تولد بّینات اقتصـ ــ ـــروع سـ  WHO-CHOICEمشـــ

ــة  ـــ ــ ــــاد�ة  EPICودراســ ــ ــح�ة والفعال�ة من حیث التكلفة والعائدات االقتصـــ ــ ــ وتقدر التكالیف واآلثار الصـــ
ــحي، �ما فیها األدوات التي المرت�طة � ــتثمار في النظام الصـــ تفحص إمRان�ة الوصـــــول الجغرافي االســـ

إلى الخدمات الصـــح�ة وتدعم التخصـــ�ص المســـند �البّینات للموارد (المرافS والقوb العاملة الصـــح�ة) 
 سب توزTع السRان؛ح

ــاد6 للتغییرات  من خالل منتجات ال#حثإعداد  • ــ ــــالیب علم�ة متینة لتقدیر األثر االقتصــــ ــ ــتخدام أســ ـــ اســـ
الطارئة على الوضـــع الصـــحي، وتحدید مدb تأثر أســـواق العمل وٕامدادات العمالة والنمو االقتصـــاد6 

  ى االقتصاد RRل، مثًال.�التغییرات الطارئة على الوضع الصحي وتحدید أثر تنامي قطاع الصحة عل
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ــیلة  ــخ�ص واألجهزة الالزمة للرعا�ة 3-1الحصـــ ـــائل التشـــ ـــ�ة واللقاحات ووســ ـــاســ ــین إتاحة األدو�ة األســ : تحســـ
  الصح�ة األول�ة

  
ــتراتیج�ة  Rل تتطلب ــ ــح�ة ألمراضللتدبیر العالجي لاســ ــخ�ص والعالج ألغراض  إتاحة المنتجات الصــــ ــ الوقا�ة والتشــ

ــــألةوتث. والرعا�ة الملّطفة والتأهیل ــ ـــ ــ ــعید العالمي إتاحة  یر مســ ــ ـــ ــ ــ ـــعار  اً نظر المنتجات القلS على الصــ ـــ ــ ـــ إلى ارتفاع أســ
على قدرة  اً ضــغطًا متزاید غsتغّیر أســواق المنتجات الصــح�ة، مما �ضــســرعة المســتحضــرات الصــیدالن�ة الجدیدة و 
و�طرح تحســین  الجیدة.المأمونة و Rاملة وم�ســورة التكلفة للرعا�ة الصــح�ة خدمات جم�ع النظم الصــح�ة على إتاحة 

وعالوة على  .للتنســـیS إتاحة المنتجات الصـــح�ة تحّد�ًا متعّدد األ�عاد یتطلب ســـ�اســـات واســـتراتیج�ات وطن�ة شـــاملة
ـــد6 لخطر مقاومة مضــــادات الم�Rرو�اتذلك،  ــRل  یجب التصـ ـــادات الحیو�ة �شــ ـــتخدام المضـ الناجمة جزئ�ًا عن اسـ

ـــوائي،  ـــحة الواحدعشــــ ــ ــین إتاحة األدو�ة المنقذة لألرواح. وTرد ب�ان عبر مختلف أوجه نهج الصــ ــ ة بینما ُیتوخى تحســـ
ــیلة  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــرات المرت�طة �الحصـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــي في و�iان  3اإلطار في  3-1المؤشـ ــ ــ ـــ ــ ــب المRتب الرئ�ســـ ــ ـــ ــ ـــ ــ المیزان�ة المقترحة حسـ

  .10  الجدول
  

  3-1الحصیلة # المؤشرات المرت#طة: 3اإلطار 
ُتتاح فیها مجموعة أساس�ة من األدو�ة الضرورTة : نس�ة المرافS الصح�ة التي 1المؤشر  :3-1الحصیلة 

  الواف�ة �الغرض �Rلفة م�سورة على الدوام
  على المستوb الوطني لمضادات الحیو�ةااستهالك : أنماo 2المؤشر  :3-1الحصیلة 

  
  )األمر��6ة الدوالرات #مالیین( الرئ�سي الم�تب حسب 3-1 للحصیلة المقترحة المیزان�ة :10 الجدول

  
جنوب شرق  األمر�6تان أفر6ق�ا الحصیلة 

شرق  أورو#ا آس�ا
dالمتوس 

 dغرب المح�
 الهادئ

المقر 
 المجموع الرئ�سي

األدو�ة تحسین إتاحة   1-3
األساس�ة واللقاحات 
ووسائل التشخ�ص 
واألجهزة الالزمة 
للرعا�ة الصح�ة 

 األول�ة

48.8 12.0 23.2 13.4 17.3 18.9 129.3 262.9 

 262.9 129.3 18.9 17.3 13.4 23.2 12.0 48.8 3-1 مجموع الحصیلة
  

ــح�ة1-3-1المخرج  ــ ــ ـــأن جودة المنتجات الصـــ ـــ ـــادات ومعاییر موثوقة #شـــ ــ ، تهاونجاعومأمونیتها  : توفیر إرشــــ
  س�ما من خالل خدمات االخت#ار المسب� للصالح�ة وقائمة األدو�ة األساس�ة وقائمة وسائل التشخ�صالو 
  

ــح�ة  ــ ــاف في إتاحة المنتجات الصـــ ــ ــي اإلنصـــ ـــاســـــ ــ ـــح�ة جیدة من األســ ــ وناجعة وٕامRان�ة مأمونة و وتوافر منتجات صــ
ــاملة.  ــ ـــ ــ ـــح�ة الشـ ــ ــ ــادات المنظمة ومعاییرها في هذا إتاحتها وقبولها وتحّمل تكال�فها لتحقیS التغط�ة الصـــ ـــ ــ ــ وتأخذ إرشـ
ـــ ــ ــــًا فئات األفراد والمجتمعات التي تكون ضـ ــة أو محرومة من المجال �عین االعت�ار أ�ضــ ـــ ــول الحع�فة أو مهّمشـ ـــ صـ

ـــخاص ذو6 اإلعاق هذهلى ع ـــ ــنین والمهاجرTن والالجئین و  ةالمنتجات مثل األشـ ـــ ــيوالمســ ــ دین  ملتمســـ ـــرَّ ــ اللجوء والمشـــ
  داخل�ًا واألقل�ات المهملة.

  
لعالج الوقا�ة والتشخ�ص واألغراض التدبیر العالجي لألمراض على إتاحة المنتجات الصح�ة  اتوتعتمد استراتیج�

متعّدد األ�عاد أطرًا تنظ�م�ة شاملة وس�اسات واستراتیج�ات وطن�ة ال 6تحدال ذاTتطلب هو  والرعا�ة الملّطفة والتأهیل.
ــــمل Rاملت ــ ــــحيدورة ح�اة المنَتج  شـــ ــ ــ ـــن�ع وتقی�م المنتجإلى ال�حث والتطوTر  من الصـ ـــ ــ ــجیله اتالتصـ ــ ــ واخت�ار  اوتســـ

  .المنتجات والشراء واالستعمال
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تلبي االحت�اجات ذات  مقبولة منتجات ذات جودةعلى  حصـــول البلدان النام�ة المســـبS للصـــالح�ة االخت�ارو�عزز 
 Sـــب ــ ـــ ــ ــ ـــعت لتقی�م أمانة المنظمة واخت�ارها المسـ ــ ـــ ــ ــ ــــحة العموم�ة. وتوفر المنتجات التي خضـ ــ ـــ ــ األولو�ة في مجال الصــ

ـــالح�ة  ـــاف�ة للجودة للصـــ ـــمانات إضـــ ـــتنادًا إلى خب. واألداء والمأمون�ة والنجاعةضـــ ـــلطاترة �عض الواســـ التنظ�م�ة  ســـ
  لمعاییر الدول�ة الموحدة.ل تمتثلاالخت�ار المسبS للصالح�ة قائمة �المنتجات التي  ت�حالوطن�ة األفضل أداًء، ی

  
  ج؟مخر �یف ستنفذ أمانة المنظمة هذا ال

  
ــت ــعة لالخت�ار  الدور الق�اد6 من خالل األمانة عززســـ ــعة وغیر الخاضـــ تقی�م العرض والطلب على اللقاحات الخاضـــ

ـــعید العالمي لت ــالح�ة على الصـــ ــ ــبS للصــ ــ ـــینالمســ ـــفاف�ة فهم توافر المنتجات  حســـ ــ ــــأن شـ ــنع القرارات �شــ ــ من أجل صــ
 وتحقیS األداء األمثل للمنتجات ووضــع القواعد والمعاییرســالســل تبرTد اللقاحات الخاصــة �ســ�اســات الالســ�اســات و 

لضمان جودة األدو�ة ومأمونیتها ونجاعتها. وستضطلع بدور ق�اد6 في االخت�ار المسبS لصالح�ة أدو�ة ولقاحات 
ــائل التشــــخ�ص على  ــ�ة ووســ ـــاســ ـــائل تشــــخ�ص مختارة ذات أولو�ة وتحّدث �انتظام قوائم المنظمة لألدو�ة األسـ ووسـ

  أساس البّینات العلم�ة.
  

  ي:وستدعم األمانة البلدان من أجل ما یل
أداء جم�ع الوظائف التنظ�م�ة الالزمة للمساعدة على ضمان اإلمداد �منتجات صح�ة جیدة ومأمونة  •

 وناجعة؛
 ألغراض الشراء ورّد التكالیف استنادًا إلى البّینات؛ المنتجات الصح�ةتقی�م التكنولوج�ات واخت�ار  •
فعال�ة المشـــترTات وســـالســـل �أفضـــل الممارســـات في البلدان والمؤســـســـات اإلقل�م�ة لتحســـین النهوض  •

 اإلمداد، �ما في ذلك المشترTات المشترRة؛
 ها.وتحدیث هااألساس�ة واستعراض صح�ةوضع القوائم الوطن�ة للمنتجات ال •

  
  وفي إطار إعداد المنافع العالم�ة في مجال الصحة العموم�ة ستضطلع األمانة �ما یلي:

 الصیدالن�ة واإلشراف علیها؛مات �شأن تحسین تصرTف شؤون الخد ٕارشاداتو  س�اساتوضع  •
 أسماء دول�ة غیر مسجلة الملك�ة لت�سیر تحدید المواد الصیدالن�ة الفعالة؛إصدار  •
 وضع إرشادات وقواعد ومعاییر خاصة �المنتجات الصح�ة المأمونة والناجعة والجیدة؛ •
ــs لمأمون�ة  • ـــ ــ ــ ــد النشــــ ــ ـــ ــ ــ�ما إعداد تقارTر مثل التقارTر عن العمل العالمي إلدماج الرصــــ ــ ـــ ــ ــ األدو�ة، والســ

ـــخ�ص   ف�ما ــل وفیروس األیدز والتهاب الكبد و�اللقاحات ووســــائل التشـ یتعلS بإدارة األدو�ة لعالج الســ
ــ�ة إلى  ــ�ما �النســ ـــى، والســ ــالمة المرضـ ــائرة وســ ــم�ة واألحداث الضــ واألجهزة الطب�ة؛ والتقارTر عن الســ

ــ ــ ــ ــل وفیروس األیدز والتهاب الكبد والسـ ــ ــ ــــح�ة لعالج السـ ــ ــ�ة األخرb؛ المنتجات الصـ ــ ـــاســـ ــ تت�ع و لع األســ
ــالمة  ــ ــأن المنتجاتإنذارات السـ ـــح�ة والمنتجات الطب�ة  �شـــ ـــة الصــ ــــوشــ والتبل�غ المتدن�ة النوع�ة/ المغشـ

ـــعید العالمي ــ ــ ـــأن المنتجات الطب�ة الهیئات التنظ�م�ة  لفائدة عنها على الصــ ـــ عبر إنذارات المنظمة �شـــ
 والنشرات اإلقل�م�ة؛

ــطة للمواءمة العالم�ة  • ــ ــاء أنشــ ــ ــفات جودة مجموعة مختارة من إرســ ــ ــــفافة والتنظ�م�ة لمواصــ الفعالة والشــ
 والسواغات وأشRال الجرعات على نطاق المنظومة وتحسینها وتنفیذها؛المنتجات الصیدالن�ة 

ووســائل التشــخ�ص زTادة عدد الطل�ات المقدمة إلجراء االخت�ار المســبS لصــالح�ة األدو�ة واللقاحات  •
 المختارة؛ نواقل واألجهزة الطب�ةلاالمختبر6 ومنتجات مRافحة 
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تحدیث إجراءات تقی�م المنتجات لتحسین الرsi بین االخت�ار المسبS للصالح�ة الذ6 تجرTه المنظمة  •
 والتوص�ات �شأن الس�اسات؛

 �ةسائل التشخ�صالو التي تخضع لالخت�ار المسبS للصالح�ة أو تق�َّم لتشمل  توس�ع نطاق المنتجات •
وســـائل و  والمنتجات البیولوج�ة لعالج الســـرطان واألمراض غیر الســـارTة األخرb  األســـاســـ�ةالمختبرTة 

 المستجدة؛ الخاصة �األمراض الُمعد�ةالجدیدة  التشخ�ص واللقاحات
ـــد األثر والق�مة الكاملة في مجال  • ــ ــح�ة والقدرة على تحمل تكال�فها ورصـــ ــ ــــد توافر المنتجات الصــــ ــ رصــ

  �شمل فعال�ة اللقاحات من حیث التكلفة.الصحة العموم�ة للقاحات وتقی�مهما �ما 
  

ــوق : 2-3-1المخرج  ــ�یل الســ ــاف في إتاحتها عن طر6� تشــ ــح�ة وتعز6ز اإلنصــ تحســــین إتاحة المنتجات الصــ
  على الصعید العالمي ودعم البلدان لرصد نظم الشراء واإلمداد الفعالة والشفافة وضمانها

  
ـــح�ة المنتجات ال تاحتال  ـــخاص �القدر الكافي و� جیدةالصـــ ــورة منتظمة للعدید من األشـــ وتعتمد إتاحة . في العالمصــــ

ــعار معقولة. علىالمنتجات  ـــ ــ ـــ�ة �أسـ ــ ــ ــــح�ة أخرb  توافر منتجات مناسـ ــ ـــتحداث أدو�ة جدیدة ومنتجات صــ ـــ وTؤد6 اســ
وارتفاع معدالت اإلصــا�ة �األمراض غیر الســارTة إلى زTادة الضــغs على نظم الرعا�ة الصــح�ة وعلى األفراد الذین 

ــة.یدفعون  ــ ــ ـــائل �عدم إتاحة المنتجات في حال  و�مRن أن من أموالهم الخاصـــ ـــ ــ ـــخ�ص أمراض تتأثر الحصـ ـــ ــ عدم تشـ
  .المرضى أو عدم عالجهم أو حصولهم على عالج دون المستوb األمثل

  
 نظمه التحد�ات لتحسین إتاحة المنتجات على نطاق النظام من ال�حث والتطوTر وعدم وجود س�اسات فعالة و وتواجَ 

ـــف المنتجات تنظ�م�ة و  ــل اإلمداد ووصــ ــالســـ ــترTات وســـ ـــعف إدارة المشـــ ـــمة �الكفاءة إلى ضــ قوb عاملة صـــــح�ة متســ
وعدم فعال�ة العمل�ات المتعلقة غیر الكافي و�ســـهم التموTل . الصـــح�ة على نحو غیر مالئم واســـتعمالها غیر الرشـــید

ــات ال� ــة في عدم إتاحة إلســـــ�اســـ ـــح�ة المنتدارة النفقات واإلنفاق من األموال الخاصـــ ـــعار جات الصــ وعدم توافرها �أســ
ــوصـــــًا في  .معقولة ــ�ًا آخر، وخصـــ ـــل اإلمداد تحد�ًا رئ�ســـ ـــالســ ـــترTات وســ التي بلدان الوتمثل اإلدارة غیر الفعالة للمشــ

ــــول إلیها  ــ ـــ ــم بتعقید یتعذر الوصـ ـــ ــ ـــهد الوجد فیها مناطS تو  الحدودعلى مراق�ة الإجراءات وتتســـ ــ ـــ وتتطلب نزاعات. تشــ
  .وiن�ة تحت�ة متینة ونظمًا دق�قة إلدارة الب�انات متخصصة قوb عاملةسلسلة اإلمداد 

  
  ج؟مخر �یف ستنفذ أمانة المنظمة هذا ال

  
  ما یلي: الدور الق�اد6 من خالل األمانة عززست

ــتوTین العــالمي والوطني لتنفیــذ خــارطــة طرST المنظمــة إلتــاحــة المنتجــات  • ــ ـــ ــ ـــ ــ تعزTز االلتزام على المسـ
 الصح�ة؛

أســعار شــفافة ومنصــفة وتنفیذ ســ�اســات لخفض التكالیف التي یتحملها Rل من الدعوة من أجل تحدید  •
 الحRومات واألفراد؛

ــراكة مع المنظمـات المعن�ـة (�مـا فیهـا  تعزTز فهم دینـام�ـات العرض والطلـب • ـــ ــ ـــ ــ مؤتمر عن طرST الشـــ
ــ�ًا مع ومنظمة التجارة العالم�األمم المتحدة للتجارة والتنم�ة والمنظمة العالم�ة للملك�ة الفRرTة  ة)، تمشـــ

 ؛�شأن الصحة العموم�ة واالبتكار والملك�ة الفRرTةاالستراتیج�ة وخطة العمل العالمیتین 
 �المنتجات الصح�ةضمان جهود التعاون لتحقیS األداء األمثل للمشترTات وسالسل اإلمداد الخاصة  •

  .الكفاءات ذات الصلةوتكوTن 
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  األمانة البلدان من أجل ما یلي:دعم وست
ـــمان  • ـــتخدام ضــ ـــؤول تهاوٕاتاحالمنتجات تعزTز اســ ـــح�ة �ما �Rفل  على نحو مســ ــف المنتجات الصــ وصـــ

 على النحو المناسب؛ هاواستخدام
 وضع س�اسة وطن�ة للمنتجات الصح�ة وتنفیذها ورصدها؛ •
والس�ما ف�ما یخص أمراض المناطS ، من خالل التبرعات في ظروف محددة إتاحة األدو�ة األساس�ة •

لة أو متدّرجة وتنم�ة ، المدارTة المهملة ــّ ــعار مفضـ تحســـین  بهدفالقدرات وت�ســـیر التفاوض لتحدید أسـ
 ؛القطاع العام في البلدان المؤّهلةالمنتجات الستخدامها في  إتاحة

تنفیذ ســ�اســات �شــأن تحدید أســعار شــفافة ومنصــفة لخفض التكالیف التي یتحملها Rل من الحRومات  •
 واألفراد؛

ـــعة • ـــف األدو�ة الخاضــ ـــمان وصــ ـــتخدامها على النحو المالئم بتقل�ص خطر  ضــ ــرفها واســ للمراق�ة وصـــ
 إساءة استعمالها إلى أدنى حد؛

إتاحة المنتجات الصح�ة �فضل استخدام قواعد الملك�ة الفRرTة ت�سیر المساعدة على تعزTز االبتكار و  •
 ؛ء القدراتالمالئمة وٕادارة الملك�ة الفRرTة على النحو المناسب وعبر توفیر الدعم التقني وiنا

 الصیدالني الوطني؛تعزTز تصرTف شؤون المنتجات الصح�ة ضمن النظام  •
ـــتخدام المنتجات الجدیدة أو  • ـــأن المنتجات اللقاح�ة �غرض اســ ــنع القرارات �شــ ــ ــــاء عمل�ة متینة لصـ إرسـ

 المحسنة؛
ـــمان إتاحة • ـــات ولوائح لضــ ــ�اســ ــ ـــع سـ ـــ�ماوال، المنتجات وضــ ــRان�ة  ســ ــ للمهاجرTن وغیرهم من الفئات السـ

 تها؛لتحیز ألحد الجنسین في إتاحالتصد6 لو  ،ضع�فةال
ـــین  • ــوق تحســـ ــ ــــRیل ســ ـــتقالله أو  تشــ ــاعدة ذات األولو�ة التي تحاف� على أداء الفرد واســـ المنتجات المســــ

  تحسنه وتعزز �التالي رفاهیته.
  

  إطار إعداد المنافع العالم�ة في مجال الصحة العموم�ة ستضطلع األمانة �ما یلي:وفي 
التي تتصـــل مثًال �أدوار القطاعین العام والخاص في القطاع  وضــع القواعد والمعاییرمنتجات إعداد  •

الصیدالني؛ ووضع إرشادات �شأن االعت�ارات الخاصة �التماس التبرعات �األجهزة الطب�ة وتوفیرها؛ 
وٕاعداد أدلة �شأن طرق وضع س�اسة وطن�ة للمنتجات الصح�ة وتنفیذها ورصدها إضافة إلى الرصد 

ني لتوافر المنتجات الصــــح�ة وأســــعارها، في إطار التبل�غ في ظل أهداف التنم�ة المســــتدامة عن الوط
 إتاحة األدو�ة؛

مثل تحسین النماذج والب�انات والتقارTر عن إتاحة األدو�ة ووسائل التشخ�ص  منتجات الب�اناتإعداد  •
ـــ�ة األخرb والت ـــ ــاسـ ــ ـــلع األســـ ــ ـــة بها، والوالســ ــ ــــ�ما فنبؤ �االحت�اجات الخاصــ ــ �ما یخص فیروس األیدز سـ

ــل والمالرTا؛ وٕاعداد  ــ ـــ ــ ــ ـــ�ًا والسـ ــ ــ ـــ قاعدة ب�انات عن نقص األدو�ة والتهاب الكبد واألمراض المنقولة جنســ
 ؛Cواللقاحات األساس�ة ونفاد مخزونها؛ وتحدیث التقرTر العالمي عن إتاحة عالج التهاب الكبد 

الرئ�ســ�ة المؤثرة في إتاحة منتجات صــح�ة مأمونة  إعداد ســلســلة لملخصــات الســ�اســة تتناول المســائل •
  وجیدة وناجعة.
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ــین اإلمداد #3-3-1المخرج  ــح�ة المنتجات ال: تعز6ز القدرات التنظ�م�ة الُقطر6ة واإلقل�م�ة وتحسـ ــمونة الصـ مضـ
  مأمونةالالجودة و 

  
ــى �مRن  ــة �المرضــــ ــ ـــائل الخاصــ ـــین و�عرقل الجهود المبذولأن یؤثر نظام تنظ�مي ضــــــعیف في الحصـــ إتاحة ة لتحســـ

ـــح�ة المنتجات ــ ـــ ــ ــف، ال. الصـــ ـــ ــ ــ ـــs على تقی�م المنتجات   ولألســــ ــ ـــ ــ تزال قدرة عدة بلدان ذات الدخل المنخفض والمتوســـ
ـــح�ة والموافقة علیها محدودة ـــلطات التنظ�م�ة الوطن�ةإذ یتمتع أقل من ثلث  الصــ ــعید العالمي الســ �القدرة  على الصـــ

ــــ�ة لتنظ�م األدو�ة على أداء جم�ع ــ ــ ــــاســ ــ ـــ ـــمان مما �عرقل  المهام األسـ ــ ــ جودة المنتجات تحقیS الجهود الرام�ة إلى ضـــ
ــح�ة ونجاعتها ومأمونیتها ــ ــ ــبفي الوقت  الصـــ ـــ ــ ـــجل في المنتجات المناســ ــ ــ ـــافة إلى ذلك، �عرقل االرتفاع المســ ــ ـــ . وٕاضـ

ــــح�ة ونجاعتها ومأمونیتها.  ــ ــمان جودة المنتجات الصــ ـــ ــة الجهود المبذولة لضـــ ــ ـــوشــــ ــ ــمل المتدن�ة النوع�ة والمغشـــ ــ وتشــــ
  الرئ�س�ة عدم Rفا�ة الموارد وٕاثقال Rاهل الموظفین �األع�اء وعدم اتساق األطر الس�اس�ة.التحد�ات 

  
الذین یجب علیهم التنقل بین نظم ًا في عمل المصــّنعین تأخیر من بلد إلى آخر  النظم التنظ�م�ةوقد �ســبب اختالف 

ــــحي ذاته في بلدان مختلفة. ــ ــ ـــ ــجیل المنتج الصــ ــ ــ ـــ ــ ـــیتطلب اعت تنظ�م�ة متعددة لتســ ـــ ــ ـــ ماد فئات عالج�ة جدیدة مثل وســ
ــاف�ة. قدرات خبرات و التمتع ب العالجات البیولوج�ة ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــائرة إضـ ــ ــ ـــ ــ ــلs نقص التبل�غ عن التفاعالت الدوائ�ة الضـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ و�سـ
  .لترصد �عد التسوSTااألضواء على ضرورة تحسین تفاعل�ة للتصد6 لها  وعدم اتخاذ تدابیر واألحداث الضارة

  
  �یف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟

  
ــتعزز األمانة الدور الق�اد6 من خالل ــ ـــ ــ ـــ ــح�ة ومأمونیتها تدع�م النظم التنظ�م�ة  ســ ـــ ــ ــ ـــ ــد جودة المنتجات الصــ ـــــ ـــ ــ وترصــ

  ونجاعتها في السوق؛ وضمان ت�ادل المعارف بین البلدان.
  

  یلي: وستدعم األمانة البلدان من أجل ما
 ؛المناسب وابتكارها تسمح بإتاحة المنتجات الجیدة في الوقتبینما لوائح تحمي الجمهور تصم�م  •
المدرجة في  ات�األســس المرجع�ة الدول�ة لألداء (الســلط الســلطات التنظ�م�ة الوطن�ةضــمان أن تفي  •

 ؛المنظمة) حسب التقی�م بواسطة األداة العالم�ة لتحدید األسس المرجع�ةفي  المعتمدةلسلطات اقائمة 
 �فضل عالقات التآزر ومفاه�م االعتماد؛ هاتعزTز فعال�ة المنتجات الصح�ة وزTادة سرعة تسجیل •
ــمان وجود  • ــ�ة وقدرات تنظ�م�ةضـــ ــات مناســـ ــ�اســـ ـــح�ة مأمونة  ســـ ــمح بإنتاج منتجات صــ ــمونة تســـ ومضـــ

 على المستوb المحلي؛ الجودة
 تعزTز الترصــد �عد طرح المنتجات في الســوق ورصــد المنتجات الصــح�ة المتدن�ة النوع�ة والمغشــوشــة •

ترصد اآلثار الدوائ�ة وiناء القدرة على  لكشف عن آثار األدو�ة الضارةل جمع الب�انات عن المأمون�ةو 
 من أجل رصد مأمون�ة األدو�ة واألجهزة الطب�ة؛والتبل�غ عن المأمون�ة  الضارة

ــفات  • ــ ــــات والخطs والم�ادY التوجیه�ة العالج�ة وRتی�ات الوصـــ ــــ�اســ ـــــتعراض األطر التنظ�م�ة والســ اسـ
 ؛على الصعید الوطني

ـــمـــان إدراج  • ـــ ــ ـــ ــ ب یدرتودة ولجالعالیة ا یةرلمختبوالتجهیزات ا یةرلمختبالتحتیة متطل�ـــات البن�ـــة اضــ
د لهــا میزان�ــة Rــاف�ــة لتوفیر الخــدمــات اخفي  راتلمختبن في العاملیا ـــَ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ،نیةوoلرTــة المختبطs ُترصــ
یة  سارلر اغیراض ألمد والکبا والتهابیا رلمالل والسل امثراضًا شدیدة التأثیر مس�ما ف�ما یخص أ  وال

 bت.بارولمیکالمقاِومة لمضادات ا وحاالت العدو  
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  العالم�ة في مجال الصحة العموم�ة ستضطلع األمانة �ما یلي:وفي إطار إعداد المنافع 
ـــاعدة وتوفیر مجموعة أدوات لجمع الب�انات  • ـــ ــ ـــ إعداد تقرTر عالمي عن فعال�ة إتاحة التكنولوج�ا المســـــ

ـــعید القط ـــ ــ ـــ ــ ــــأن إتاحة التكنولوج�ا ر6 وٕاعداد على الصــ ــ ــ ـــ ــ قاعدة ب�انات عالم�ة لق�اس التقدم المحرز �شــ
 المساعدة وتوفیر تحلیل شامل ألهم�ة اإلعاقة وأنشطة االستجا�ة المتاحة؛

ـــائص  • ــ ــراء ومواد الدعوة وخصـ ــ ـــــات وآل�ات الشــ ـــ�اسـ ــ إعداد مجموعة من الحلول االبتكارTة وخ�ارات السـ
ـــة منتجا ــــتهدفة لخمســـ ـــمع�ة المنتجات المســ ــوb (النظارات والمعینات الســـ ــ ــــاعدة ذات أولو�ة قصــ ت مســ

 واألطراف الصناع�ة واألجهزة اللوح�ة الذ�Rة والكراسي المتحرRة)؛
قاعدة الب�انات العالم�ة للمنظمة لتقارTر المأمون�ة الخاصة �الحاالت  التي تشملتدع�م قواعد الب�انات  •

ـــة ) والنظام العالمي للمنظمة لVigibaseالفرد�ة ( ــ ـــ ــ ــ ــــوشــ ــ ــ ـــ ــ ـــد المنتجات المتدن�ة النوع�ة والمغشـ ــ ــ ـــ ــ ترصــ
ـــ�ة المختبرTة  ــخ�صــ ــ ـــائل التشـ ـــRاوb المتعلقة �الوســ ــــدها وقاعدة ب�انات المنظمة للشــ �مRن للدول و ورصـ

ــتخدامها في إطار قراراتها الوطن�ة للتحقS من المخاطر المحددة ــ ــ ـــاء اســ ـــ  هذه المخاطر تأكید /األعضــ
 اتیج�ات إلدارة المخاطر؛ر ووضع است

أدوات لتصنیف المنتجات الصح�ة، �ما في ذلك نظام التصنیف العالجي التشرTحي وتصن�فات إعداد  •
 مأمون�ة اللقاحات من أجل صحة األم والطفل؛

ــادات  • ــ ـــ ـــراف لمRافحة مقاومة مضــ ــ ــ ــ�غة النهائ�ة لإلطار العالمي الخاص �التطوTر واإلشــ ــ ــ ـــــع الصـــ ــ وضــ
  �التعاون مع الجهات الشرRTة. ،الم�Rرو�ات

  
  تحدید خطة ال#حث والتطو6ر وتنسی� ال#حوث تمش�ًا مع أولو�ات الصحة العموم�ة :4-3-1المخرج 

  
ــوق جم�ع المنتجات  توجهه یوفر نظام ال�حث والتطوTر الحالي الذ6 ال ــ ـــ ــ ــح�ةالتي تكون االســـ ـــ ــ ـــ أمس  في لنظم الصــ

ـــافة إلى ذلك، الحاجة إلیها ــ ـــ ــ ــ ـــ الحاجة إلى تكنولوج�ـات  إلى زTادةالتقدم المحرز في ترRی�ات اللقاحات  أدb. وٕاضـ
  اللقاحات.عمل�ة توفیر s سّ ت� ابتكارTة

  
  �یف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟

  
  ستعزز األمانة الدور الق�اد6 من خالل ما یلي:

ــح�ة عموم�ة  المناطS المهَملةفي في مجال ال�حث والتطوTر أداء دور محّفز  • ـــ ــ ــ حیث توجد حاجة صـــ
ــــ�ًا معملّحة غیر ُمَلّ�اة إلى منتجات جدیدة،  ــ ــــأن وث�قة  تمشــ ــ ـــتراتیج�ة وخطة العمل العالمیتین �شــ ـــ االســ

ــحــة العموم�ــة واالبتكــار والملك�ــة الفRرTــة  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــالتي یرد ذRرهــا أعاله وتالصـ ــ ـــ ــ ــ بترتیــب أولو�ــات  يوصـــ
 �شــملو . وتعزTز هذا المجالالصــح�ة  �المنتجاتف�ما یتصــل ال�حث والتطوTر  في مجالاالحت�اجات 

 ؛عمل األمانة المتعلS بإجراء ال�حوث مجاالت مختلفة
ــتمرار تحـــدیـــد أولو�ـــات ال�حـــث والتطوTر • ـــ ــ ــ ـــ ــ التموTـــل العـــام على النحو المالئم بهـــدف حفز  تعزTز اسـ

ـــتراتیج�ات العالم�ة لل�حث والتطوTر  والخاص ـــ ــ ــ ـــ ـــتهدف ال�حث والتطوTر وتعجیل تنفیذ االســ ـــ ــ ــ ـــ الذ6 �ســ
ـــاف الرام ـــ ـــادة �ة إلى اكتشــ ـــ ـــل المقاوم لألدو�ة المتعددة وحاالت  للجراث�معوامل جدیدة مضــ ـــ لعالج الســ

 bعقب اعتماد نهج الصحة الواحدة؛ المقاومة لألدو�ةالجرثوم�ة العدو 
وتیرة ال�حث لمRافحة الممرضــات المســتجدة من خالل تشــج�ع وت�ســیر ت�ادل النتائج النهوض بتســرTع  •

اسب و�شRل منفتح، فضًال عن ت�ادل الممرضات ومتوال�اتها �استخدام اآلل�ات ال�حث�ة في الوقت المن
 المناس�ة؛
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ر المنتجات الالزمة في الوقت المناسب؛ •  تنسیS جهود مختلف الجهات الفاعلة حتى ُتطوَّ
ــــتثمار في  • ــ ـــراكات بین القطاعین العام والخاص �غرض االســ ـــ ـــاء شــ ـــ تعزTز توفیر الموارد الالزمة إلرســ

تطوTر في المجاالت ذات األولو�ة وتنس�قها مما ی�ّسر تطوTر منتجات صح�ة م�سورة ال قیدالمنتجات 
  التكلفة ومناس�ة.

  
  وستدعم األمانة البلدان من أجل ما یلي:

  تحسین قدرات ال�حث والتطوTر، �ما في ذلك ال�حوث التحوTل�ة والتنفیذ�ة. •
  

  العموم�ة ستضطلع األمانة �ما یلي:المنافع العالم�ة في مجال الصحة إعداد وفي إطار 
 إجراء تقی�م لالحت�اجات العالم�ة من المنتجات الطب�ة والصح�ة یتواءم مع الغا�ات المل�ارTة الثالث�ة؛ •

 المنظمة ف�ما یخص المنتجات ذات األولو�ة؛ من جانبخصائص المنتجات المستهدفة إعداد  •

ــــاع البراءات ب�انات عن إعداد  • ــ ـــع البراءات المحدّ  قاعدة ب�انات عنو أوضــ ــ ــ ــــوص جم�ع وضـ ــ ث بخصــ
ــ�ةالمنظمة النموذج�ة لاألدو�ة المحم�ة �البراءات والمدرجة في قائمة  ــ ـــ ــ ــ ــاســ ــ ـــ ــ و�iانات عن  ألدو�ة األســــ

أوضــاع األدو�ة ووســائل التشــخ�ص لألطفال وأوضــاع األدو�ة لعالج العدوb �فیروس األیدز والتهاب 
 جل األطفال والمراهقین وال�الغین؛الكبد ووسائل تشخ�صهما وتكنولوج�ات الوقا�ة من أ

 ؛2017التي ُنشرت للمرة األولى في عام لممرضات ذات األولو�ة لتحدیث قائمة المنظمة  •

ــع  • ـــ ــ ـــأن وضـ ـــ ــــادات الحیو�ة و خارطة طرST لل�حث والتطوTر �شــ ــ ـــادات الفطرTاتالمضــ ــ ــ ـــائل  مضـ ــ ووســـ
ــخ�ص، �ما في ذلك تحلیل لألولو�ات والمنتجات قید التطوTر والثغرات،  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــائص وٕاعداد التشــ ـــ ــ ـــ ــ خصـــ

ــة ــ ـــ ــتهدفة من أجل المنتجات الناقصـ ــ ـــ ــــخ�ص  المنتجات المسـ ــ ــائل تشــ ــ ــ وقائمة ذات أولو�ة للمنظمة لوســ
 لدb الحیوان والن�ات؛مقاومة مضادات الم�Rرو�ات، مع مراعاة استخدامها 

ــــحــة العموم�ــة ف�مــا یتعلS � هــدافاالحت�ــاجــات من المنتجــات من أجــل تحقیS أ  تحــدیــد • ــ ــ ـــ ــ مقــاومــة الصــ
Rـــادات الم� والســــل والمالرTا وأمراض المناطS المدارTة المهَملة واألمراض  األیدزفیروس رو�ات و مضـ

والصحة اإلنجاب�ة وال�حث والتطوTر في مجال  طفلوصحة األم وال ،السرطان هاغیر السارTة، �ما فی
 ؛اللقاحات

ــد العالمي لل�حث والتطوTر في مجال الصـــــحة تطوTر  • ــُ�عنى بالمرصـــ لتطوTر تحدید األولو�ات الذ6 ســـ
ــیS اإلجراءات المتعلقة �ال�حث والتطوTر وتت�ع المنتجات قید التطوTر  المنتجات ـــ ـــاهمة في تنســـ ــ والمســـ

 ؛في مجال الصحة

ـــأثیر"  • ــ ــــة إلى التـ ـــث والتطوTر "من المحفظــ ــ ـــة ال�حـ ـــذجــــ ــ ــة بنمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــاصـــ ـــ ــة الخـ ــ ـــانـــ ــ ــــث أداة األمـ ــ ـــدی ــ   تحـ
)Portfolio to Impact (P2I) ـــ�ع نطــاقهــا ــ ــ ـــ ــ ــ التخط�s وتقــدیر الجهود العــالم�ــة وتوج�ــه لــدعم ) وتوسـ

الشــراكة العالم�ة في إطار  والعمل مع م�ادرة أدو�ة األمراض المهملة ،إتاحة األدو�ة التكالیف لت�ســیر
ـــادات ــ ـــ ــ ـــ ــ من أجل تطوTر عالجات جدیدة لحاالت العـدوb  الحیو�ة لل�حث والتطوTر في مجال المضـ

 ؛الجرثوم�ة
عق�ات الملك�ة الفRرTة التي تحول دون و عالجات مختلفة عن إتاحة مثل التقارTر تقارTر تقن�ة  إعداد •

  .دخول األدو�ة الجن�سة إلى مختلف البلدان أو األقال�م
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ـــد? لمقاومة م5-3-1المخرج  ــ ــ: تم�ین البلدان من التصـــ ــ ــ ـــادات الم��رو#ات من خالل تعز6ز نظم التر ضــ ـــ د صــ
  والممارسات المسندة #البّیناتوالقدرات المختبر6ة والوقا�ة من العدو( وم�افحتها وٕاذ�اء الوعي والس�اسات 

  
ـــتكون له طرحت ـــادات الم�Rرو�ات تحد�ًا عالم�ًا متنام�ًا سـ والوف�ات  مراضــــةال� ف�ما یتعلSوخ�مة  عواقب مقاومة مضـ

وتهّدد مقاومة مضـــادات الم�Rرو�ات بلوغ غا�ات أهداف التنم�ة المســـتدامة المتعلقة �الصـــحة . والنشـــاo االقتصـــاد6
تحقیS العدید من غا�ات  فيیؤثر س خطراً أ�ضًا تمثل و  االقتصاد�ة واإلنتاج واالستهالك المستدامینوالبیئة والتنم�ة 

  .غا�ة 13ال�الغ عددها  برنامج العمل العام الثالث عشر
  

  �یف ستنفذ أمانة المنظمة هذا المخرج؟
  

  ستعزز األمانة الدور الق�اد6 من خالل ما یلي:
ـــع  • ـــات و الوضــ ـــ�اســ ــاتالســ ـــل دعم  ممارســـ ــحة الواحدة الذ6 ســـــیواصــ ـــد مقاومة واالرتقاء بنهج الصـــ رصــ

 على أمثل وجه؛ مضادات الم�Rرو�ات/ استهالك المضادات الحیو�ة واستخدام المضادات الحیو�ة
 المنقولة الجراث�مد مقاومة مضادات الم�Rرو�ات ف�ما یخص صبروتوRول متكامل لتر  وضعالنهوض ب •

 واعتماده؛ والحیوان�ة والبیئ�ة عبر القطاعات ال�شرTة األغذ�ة�
 الجدیدة؛األخرb زTادة االستثمارات في األدو�ة واللقاحات ووسائل التشخ�ص والتدخالت  •
•  bانات أخر�R حث  في مجالالتعاون مع�ـــراكة العالم�ة لل ــ ـــ ــ ــ ــــادات الم�Rرو�ات مثل الشـــ ــ ــ ـــ ــ مقاومة مضــ

  ومصارف التنم�ة. والتطوTر في مجال المضادات الحیو�ة
  

  األمانة البلدان من أجل ما یلي:وستدعم 
ـــع  • ــ ـــ ــادات الم�Rرو�ات وتنفیذوضـ ـــ ــ ـــأن مقاومة مضــ ــ ــ ــارRة هاخطs عمل وطن�ة �شــ ــ ـــ ــــخة، �مشــ ــ ــ من  راسـ

ــــائر �Rانات األمم المتحدة،  القطاعات األخرb، �ما في ذلك القطاع الخاص ــ ـــ ــ ــ والمجتمع المدني وســـ
ــترRة عن طرST أطر عمل األمم  ــ ـــ ــع خطs وiرامج قطرTة مشـ ــ ـــ ــRل وضـ ــ ـــ ــًا في شـ ـــ ــ ــوصـ ــ ـــ المتحدة وخصـ

 ؛للمساعدة اإلنمائ�ة

ـــراف  • ـــ ــ ـــ ــ ــــادات الحیو�ة في المتكامل تطبیS اإلشــ ــ ــ ـــ ــ وiناء قدرات العاملین في مجال  البلدانعلى المضــ
 ؛وٕاجراء مسوح لالستهالك واالستخدام الرعا�ة الصح�ة

ــفات الوطن�ة اتحدیث Rتی�ات  • ــة �لوصــ ـــمل م�ادY "اإلتاحة والمراق�ة الخاصــ مضــــادات الم�Rرو�ات لتشـ
 )؛”AWARE“(واالحت�اo" للمنظمة 

ــغیل�ة لتولید  • ــ ـــتدامة في مجال ال�حوث التشـــ ــ ــتخدامالبناء قدرات مســ ــ ــأن ظهور مقاومة  هابّینات واســـ ــ �شـــ
 ؛الصحة واحتوائها �شRل فعال فيمضادات الم�Rرو�ات وانتشارها وتأثیرها 

د مقاومة مضــادات الم�Rرو�ات، �ما في ذلك من خالل توفیر صــالة لتر عف ةوٕاقل�م� ةنظم وطن� إرســاء •
ــادات  ــ ـــ ــ ـــد مقاومة مضـ ــ ـــ ــاهم بب�انات في النظام العالمي لترصــ ــ ـــ ــ ــتسـ ــ ــ ـــ الدعم للمختبرات المرجع�ة التي سـ

 ؛الم�Rرو�ات

 ة؛مع�ارT ةهج دراس�اوضع منعبر  تنفیذ برامج تدرTب�ة •

ــــتبذل إذRاء الوعي العام من خالل  • ــــتو جهود مســ تعم�م و  العالمي واإلقل�مي والوطني b هدفة على المســ
ـــ�ة بین المهنیین لتثقیف العاملین  ــ ـــ ــ ــــاســ ــ ـــ ــحیین إطار الكفاءات األســـ ــ ـــ ــ ــادات الصـــ ــ ـــ ــ ــأن مقاومة مضـــ ــ ـــ ــ �شـــ

 ؛الم�Rرو�ات
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مقاومة  تت�ُّع التقدم المحرز على المســــتوb القطر6 مقابل مؤشــــرات محددة في اإلطار العالمي لرصــــد •
  .هامضادات الم�Rرو�ات وتقی�م

  
  إعداد المنافع العالم�ة في مجال الصحة العموم�ة ستضطلع األمانة �ما یلي:وفي إطار 
ــبل تحدید  • ــع إرشــــادات �شــــأن ســــالمة األغذ�ة واإلشــــراف على اســــتخدام المضــــادات الحیو�ة؛ وســ وضــ

األثر البیئي لمخلفات مضــادات الم�Rرو�ات؛ والوقا�ة و غا�ات متعلقة �مقاومة مضــادات الم�Rرو�ات؛ 
ـــادات الحیو�ة عند إجراء العمل�ات الجراح�ة؛ والوقا�ة من العدوb في  ــ ـــ ــ ــ من المعالجة الوقائ�ة �المضــــ
ـــادات الم�Rرو�ات أثناء  أماكن العمل�ات الجراح�ة واإلنتان عند إجراء العمل�ات الجراح�ة ومقاومة مضـ

ــادة لفیروس األیدز تقد�م الخدمات الجراح�ة؛  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــة �مقاومة األدو�ة المضـ ــ ـــ ــ ــ ـــ وٕاعداد أدوات ونظم خاصـ
 األوسع نطاقًا؛وتنفیذها في س�اق التدخالت والنظم المرت�طة �مقاومة مضادات الم�Rرو�ات 

ــــعإعداد منتجات  • ــ ـــد مقاومة  وضـــ ــ ـــادات الم�Rرو�اتالقواعد والمعاییر من أجل مواءمة ترصــــ ــ في  مضــــ
نموذج متكامل تنفیذ و لدb اإلنســـان  مضـــادات الم�Rرو�اتاومة إطار نهج الصـــحة الواحدة ورصـــد مق

ــــادات الم�Rرو�ات في  ــلة الغذائ�ة وفي البیئةخاص �مقاومة مضـ ــ ـــلسـ ـــبیل  الســ ــان، على ســ ولدb اإلنســـ
 المثال؛

لتعزTز المRونات األساس�ة الموصى بها لبرامج الوقا�ة من العدوb ومRافحتها، م�ادY توجیه�ة وضع  •
 الم�اه واإلصحاح والنظافة العامة في مرافS الرعا�ة الصح�ة؛توفیر خدمات �ما في ذلك استراتیج�ة 

ـــلة تطوTر نموذج  • ـــ ــادات الحیو�ة  AWAREمواصـــ ــ ــ ــمان إتاحة المضـــ ــ ــ ـــــامل لضـــ ــ للمنظمة في إطار شــ
قولة �الحفاh في الوقت ذاته على األدو�ة المضــادة للم�Rرو�ات الراهنة والجدیدة األســاســ�ة �أســعار مع

 مع خ�ارات لدعم استخدام األدو�ة المضادة للم�Rرو�ات على نحو مالئم؛
ـــتثمار في اللقاحات من أجل الحد من  • ــ ــ ـــ ـــاد�ة لق�مة االســ ـــ ــ إعداد منتجات الب�انات مثل النماذج االقتصــــ

ـــادات الم�Rرو�ات وال ــنو�ة للتقی�م الذاتي والتبل�غ مقاومة مضـــ ـــوح قطرTة ســــ منتجات الالزمة إلجراء مســـ
  التقدم المحرز على الصعید القطر6 في التصد6 لمقاومة مضادات الم�Rرو�ات. ق�اسعنها بهدف 
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  حما�ة مل�ار شخص آخر من الطوارئ الصح�ة على نحو أفضل
  

واألحداث المعد�ة والنزاع وتلوث الغذاء ومقاومة مضــادات الم�Rرو�ات تتعرض البلدان �اســتمرار لمخاطر األمراض 
ــعاع�ة النوو�ة، وتواجه المخاطر المتنام�ة المتعلقة بزTادة مدb تواتر الكوارث  الطب�ع�ة ووخامتها. الك�م�ائ�ة أو اإلشــ

ــرRائها من أجل التأهب  ــحة العالم�ة الدعم إلى البلدان �التعاون مع شـــ ــح�ة والوقا�ة وتقدم منظمة الصـــ للطوارY الصـــ
  ها والكشف عنها واالستجا�ة لها.من
  

ــبب أوiئة في  1200، حدث أكثر من 2011ومنذ عام  ــ ـــ ــ ــــ�ات األمراض التي قد تســ ــ ــ ـــ�ة من فاشـــ ــ ــ ـــ بلدًا.  168فاشـ
ـــب على المجموعات  ــار الموت والمعاناة وتؤثر على نحو غیر متناســــ ـــ ـــعة النطاق في انتشــ ــ ـــبب الطوارY الواســ وتتســــ

ـــRان�ة  ــ ــ ـــم في أح�ان Rثیرة السـ ــ ــ ــــح�ة التي تتسـ ــ ـــعفًا. وتؤثر هذه الطوارY تأثیرًا Rبیرًا على الُنظم الصــ ـــ ـــد فقرًا وضــ ـــ األشــ
 Sاهل الخدمات. والخسائر التي تلحR الصح�ة وتعّطل البرامج الصح�ة وُتثقل Sالمراف�الهشاشة، حیث إنها ُتضّر �

  �األشخاص ضخمة.
ملیون شخص على نحو م�اشر من الطوارY الناجمة عن األخطار  190ففي Rل عام، یتضرر نحو  •

  وفاة.  77 000 إلى ذلك وTؤد6الطب�ع�ة والتكنولوج�ة، 
  ملیون شخص سنو�ًا من النزاع.  172وTتضرر أكثر من  •
ــمبر  • ـــ ــ ــ ــــاعدة  135، احتاج ما ُ�قدر بنحو 2017وفي Rانون األول/ د�ســـ ــ ــ ـــ ــخص إلى المســ ــ ــ ـــ ــ ملیون شـ

  اإلنسان�ة. 
  

حدث متعلS �األمراض التي قد تســـبب أوiئة �ما في ذلك األحداث الناجمة عن  100و�حدث ســـنو�ًا ما ُ�قدر بنحو 
ومن شأن جائحة األنفلونزا الوخ�مة أن تكلف االقتصاد العالمي  ة أو التي تعاود الظهور.األمراض المعد�ة المستجدّ 

ـــفر، التي الي من ٪ من الناتج المحلي اإلجم5٪ و1ما بین  خالل آثارها الواقعة على اإلنتاج�ة وحرRة التجارة والســـ
  المخاطر من قبیل تغّیر المناخ. تضاهي آثار

  
ـــ�ة Rبیرة.  ــ ــ�اســ ــ ـــاد�ة وســـ ـــ ـــح�ة عموم�ة واجتماع�ة واقتصـ ـــ ـــم العدید من الطوارY �التعقید وقد تؤد6 إلى آثار صـ ـــ وTتسـ

كن تعاني من الهشـــاشـــة والنزاع وســـرعة التأثر، ومن المتوقع مل�ار شـــخص في أما 1.4و�ع�ش حال�ًا ما �قدر بنحو 
. وهـذه األمـاكن هي التي تحـدث فیهـا الغـالب�ـة العظمى من 2030مل�ـار �حلول عـام  1.9أن یزTـد هـذا العـدد إلى 

ــخاص أكثر ما یتضــــررون من الطوارY الصــــح�ة. وفي الوقت ذاته، اضــــطر  ــرر فیها األشــ الفاشــــ�ات الحال�ة وTتضــ
على إلى النزوح القســر6 وتقطعت بهم ســبل الحصــول  -ملیون  69أكثر من  -ن الســRان في العالم عدد ق�اســي م

  العدید من الخدمات األساس�ة.
  

وُ�عد ضــمان تمتع الصــحة العموم�ة �القدرات األســاســ�ة في مجال التأهب للطوارY وٕادارة المخاطر حاســم األهم�ة. 
ــمود أمام ـــ ــ ــبب تدعم األمانة  وتتوقف قدرة الُنظم الوطن�ة على الصـ ــ ـــ ــح�ة القو�ة، ولهذا السـ ـــ ــ الطوارY على الُنظم الصـ

وشـــرRاؤها البلدان ل�س فقs من أجل االســـتجا�ة الســـرTعة إلدارة األزمات ومنع االنتشـــار الدولي للفاشـــ�ات، بل ومن 
  أجل دعم الجهود الرام�ة إلى تعزTز القدرات الوطن�ة والُنظم الصح�ة قبل حدوث األزمات.

  
ـــم األهم�ة واألمراض ال ــ ــطلع بدور حاســ ــ ــ ــفتها ال تعرف الحدود، ولذا فإن المنظمة تضـ ــ تتولى التنظ�م  التي وRالة�صـــ
مجال الصحة لضمان االستجا�ة �سرعة وRفاءة والتعاون الدولي الفّعال. وقد سلطت فاش�ات األمراض والق�ادة في 

ـــوء على أن الع ــح�ة التي الم مازال المعد�ة والكوارث الطب�ع�ة والتكنولوج�ة والنزاع، الضــ ـــرTع التأثر �الطوارY الصـــ ســ
ومازالت هناك ثغرات في قدرة العدید من البلدان على إدارة الطوارY الصــح�ة ومخاطر  قد یترتب علیها أثر عالمي.
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ــاملة  ــــفاف�ة، الكوارث إدارة شـــ ـــأن القدرات الوطن�ة على نحو من الشـ لجم�ع األخطار. ومن األهم�ة �مRان التبل�غ �شــ
  المنتظم والمنفتح من أجل بناء الثقة وتعزTز المساءلة المت�ادلة بین البلدان. دة ت�ادل المعلومات وت�سیر الحوار وزTا
  

ــــتجابتها وفقًا  ــ ــــمح لها بتعدیل اسـ ــ ــــة "عدم الندم" التي تسـ ــ ـــ�اسـ ــ وتحاف� األمانة على مرونة الدعم الذ6 تقدمه وتت�ع ســ
ــو على االســـــ ــار الدولي.لوخامة األزمة ولقدرة الدولة العضـــ ــي أحد  تجا�ة ولمخاطر االنتشـــ ـــتجا�ة لتفشـــ ولذا فإن االســ

النزاع و�عاني ف�ه النظام الصــحي العوامل الُمْمرضــة التي تمثل تهدیدًا شــدیدًا، في بلد یتســم �الهشــاشــة وTتضــرر من 
ــار العالمي  ــ ــتجا�ة إلمRان�ة االنتشـ ــ ــتكون مختلفة تمامًا عن االسـ ــ ـــعف، سـ ــات التألحمن الضــ ــ ـــبب د الفیروسـ ي قد تســ

  جائحة.
  

وفي األعوام األخیرة، اضـــطلعت األمانة بدور أكبر من الناح�ة التشـــغیل�ة، والســـ�ما في دعم البلدان التي تعاني من 
ضعف النظام الصحي. وTؤد6 النزاع الممتد وغ�اب القدرة الوطن�ة إلى عجز العدید من البلدان عن تقد�م الخدمات 

وفي هذه البیئات الســرTعة التأثر تحدث معظم وف�ات األطفال دون ســن  ألســاســ�ة.واالجتماع�ة االصــح�ة والتغذو�ة 
ل أعلى معدالت وف�ات  األمومة وحاالت الحمل غیر المرغوب فیها والعنف الجنســي والعنف القائم الخامســة، وتســجَّ

   �ة.واالضطرا�ات النفس�ة ونقص المناعة وفاش�ات األمراض المعدعلى نوع الجنس وسوء التغذ�ة 
  

ــتمرار الطوارY الصــــح�ة في التأثیر على المجتمعات المحل�ة والبلدان حول العالم، �ظل دور األمانة حاســــم  ومع اســ
األهم�ة في التنسیS بین الشرRاء وتنظ�مهم، وتقد�م اإلرشادات التقن�ة ودعم التأهب واالستجا�ة، وت�ادل المعلومات، 

  وتنفیذ المهام التشغیل�ة واللوج�ست�ة. 
  

 تأهب البلدان لمواجهة الطوارئ الصح�ة: 1-2 الحصیلة
  

ــیلة  ـــرات المندرجة في إطار الحصــ ــ�ة  4في اإلطار  1-2ترد المؤشـ ـــب المRاتب الرئ�ســ وترد المیزان�ة المقترحة حسـ
  أدناه. 11في الجدول 

  
  1-2: المؤشرات المندرجة في إطار الحصیلة 4اإلطار 

  القدرات الخاصة �اللوائح الصح�ة الدول�ة والتأهب للطوارY الصح�ة  – 1المؤشر  2-1
  

  األمر��6ة) الدوالرات (#مالیین الرئ�س�ة الم�اتب حسب 1-2 للحصیلة المقترحة البرمج�ة المیزان�ة :11 الجدول
  

 األمر�6تان أفر6ق�ا الحصیلة
جنوب 
 شرق آس�ا

 أورو#ا
شرق 
dالمتوس 

 dغرب المح�
 الهادئ

المقر 
 الرئ�سي

 المجموع

2-1   Yتأهب البلدان للطوار
 الصح�ة

67.1 6.4 15.3 17.6 42.1 25.1 57.5 231.1 

 231.1 57.5 25.1 42.1 17.6 15.3 6.4 67.1 1-2 مجموع الحصیلة

  
  تقی�م القدرات والتبل�غ عنها ف�ما یتعل� #التأهب للطوارئ الناجمة عن جم�ع األخطار 1-1-2الُمخرج 

  
ــح�ة الدول�ة ( ــ ـــتند عمل المنظمة الخاص �التأهب للطوارY إلى اللوائح الصــ )، وهي مجموعة من األحRام �2005ســـ

ــاء في المنظمة من أجل التأهب للمخاطر المحدقة �الصـــحة العموم�ة واالســـتجا�ة لها.  التي اعتمدتها الدول األعضـ
ــؤول�ة وطن�ة وجزءًا من الوفاء �االلتز  ــ ــحي. وقد تم وُ�عد تنفیذ اللوائح مســ ـــمان األمن الصــــ امات العالم�ة المتعلقة �ضـــ
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اإلخطار عن التوصـــل إلى توافS عالمي في اآلراء حول إنشـــاء شـــ�Rة عالم�ة من مراكز االتصـــال الوطن�ة، وآل�ات 
المعلومات، والرصــد ل الطوارY الصــح�ة وٕاجراءات التحقS من المخاطر الصــح�ة العموم�ة، وتحقیS الشــفاف�ة وت�اد

  �غ.والتبل
  

ــحّ�ة المتعّلقة بجم�ع  ــ ـــ ــاء في تقی�م التنفیذ الُقطر6 إلدارة مخاطر الطوارY الصـــ ــ ـــ ــًا الدول األعضـــ ـــ ــ ــ وتدعم األمانة أ�ضـ
ندا6 للحد من مخاطر الكوارث للفترة  ــِ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــد هذا التنفیذ والتبل�غ 2030-2015األخطار والكوارث وٕاطار سـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ، ورصـ

ـــلة، مثل ــرات ذات الصـــ ــأنه، �ما في ذلك الغا�ات والمؤشــــ ـــة  �شــــ الناجمة عن جم�ع الحد من معدل الوف�ات والمراضـــ
.Yأنواع الطوار  

  
وقد ُأحرز تقدم Rبیر خالل األعوام القلیلة الماض�ة في شRل رصد التأهب والتبل�غ �شأنه ومدb تواترهما، �استخدام 

ــحة، وٕاجراء التقی�م طیف من  التدابیر الكم�ة والنوع�ة، �شـــمل رفع الدول األطراف للتقارTر الســـنو�ة إلى جمع�ة الصـ
   مل�ات المحاكاة.الطوعي المشترك واالستعراض الالحS وعالخارجي 

  
وُ�عد وضع أسالیب موّحدة لق�اس قدرة نظام الصحة العموم�ة لبلد ما على إدارة األمن الصحي حاسم األهم�ة. وقد 
ــ�ة واالطمئنان إلیها، مع تعزTز  ـــاســـ ــین الثقة في التقی�مات الوطن�ة للقدرات األســ ــ ـــالیب على تحسـ ـــاعدت هذه األســ ســ

  الصحة العموم�ة العالم�ة في الوقت ذاته.  المت�ادلة �شأن تحسین أمنالمساءلة 
  

أداة جوهرTة لتقی�م حالة القدرات الوطن�ة الخاصـــة �التأهب، ورصـــد مجاالت العمل،  1و�شـــRل إطار الرصـــد والتقی�م
ــغیل�ة لخطs العمل الوطن�ة وiناء القدرات  ــادات تشـ ــات، وTوفر إرشـ ــع االســـتراتیج�ات، وتوثیS أفضـــل الممارسـ ووضـ

  مر المهم هو أنه ینظر في العالقة بین صحة اإلنسان والحیوان من خالل نهج الصحة الواحدة.الُقطرTة، واأل
  

  �یف سُتنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ 
  

بإصـــدار التقرTر الســـنو6 للمجلس العالمي لرصـــد التأهب �شـــأن الحالة الراهنة للتأهب  ســـُتعّزز األمانة دورها الق�اد6
  في العالم واستضافة أمانة المجلس في المقر الرئ�سي للمنظمة.

  
  ي:وستدعم االمانة البلدان ف�ما یل

ــــمل  • ـــأنها، �ما �شــ ـــة �التأهب للطوارY الناجمة عن جم�ع األخطار، والتبل�غ �شـــ ــــد القدرات الخاصـــ رصــ
ـــحي والتحد�ات الجدیدة التي ت ـــ ـــة �التأهب للمخاطر التقلید�ة المحدقة �األمن الصـ ـــ قی�م القدرات الخاصـ

ــادات الم�Rرو�ات، والتجمعات  ــ ــحي، �ما في ذلك مقاومة مضــ ـــ ـــدة واألنماo یواجهها األمن الصـ ــ الحاشـ
ـــال ـــ ــ ــ مة البیولوج�ة المتغّیرة من األخطار الطب�ع�ة واألمراض المعروفة، الناجمة عن تغّیر المناخ، والسـ

  واألمن البیولوجي؛
ـــتجا�ة �فحص  • ــ ــف واالســ ـــ ــة �الوقا�ة والكشــ ــ ـــین قدراتها الخاصـــ ــ الثغرات التي تتخلل الُنظم القائمة وتحســ

  �الفعل وتحدید الحلول الفعل�ة لتعزTزها؛

                                                           
   2018إطار رصد اللوائح الصح�ة الدول�ة وتقی�مها: جنیف: منظمة الصحة العالم�ة؛    1
)https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276651/WHO-WHE-CPI-2018.51-eng.pdf?sequence=1،  تــــــــــــــــــم

  ).2019ن�سان/ أبرTل  16االطالع في 
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ـــتعراض الالحS وعمل�ات  • ـــ ــترك واالسـ ــ ــنو6 وعمل�ات التقی�م الخارجي الطوعي المشـــ ــ وٕاجراء التبل�غ الســـ
  ة �شأن القدرات الخاصة �التأهب للطوارY �التنسیS مع مراكز االتصال الوطن�ة؛المحاكا

ــتناد  • ــمان أن نتائج عمل�ات تقی�م القدرات الوطن�ة تخضـــع �اســـتمرار للتحلیل �االسـ إلى الحصــــائل وضـ
ــحة العموم�ة في ســــ�اق المخاطر  المتغّیرة التي تواجهها الفعل�ة لألحداث والطوارY التي تشــــهدها الصــ

  بلدان؛ال
ــرات  • ـــ ــح�ة المتعلقة بجم�ع األخطار والكوارث والغا�ات والمؤشـ ــ وتقی�م تنفیذ إدارة مخاطر الطوارY الصــ

ندا6 للحد من مخاطر الكوارث للفترة  ــِ ــ ــ ـــ ــة بإطار سـ ــ ـــ ــ ، وتخط�s تنفیذه 2030-2015العالم�ة الخاصـ
  والتبل�غ �شأنه.

  
  ى ما یلي:وفي سعیها إلى إنتاج منافع الصحة العموم�ة، ستعمل األمانة عل

ــال  • ـــ ــــة �القواعد والمعاییر، �ما في ذلك تنق�ح دلیل مراكز االتصـــ ــ ــادات واألدوات الخاصــ ـــ ــــع اإلرشـــ ــ وضــ
ـــح�ة الدول�ـة  ـــ ــ ــ ـــ ـــح�ة الدول�ة ومجموعات األدوات لتطبیS اللوائح الصــ ـــ ــ ــ ـــ الوطن�ة المعن�ة �اللوائح الصــ

إطار ِسندا6 للحد من ) في التشرTعات الوطن�ة، واإلرشادات �شأن رفع البلدان لتقارTرها عن 2005(
  ؛2030-2015مخاطر الكوارث للفترة 

ـــنو6  • ــــ�ة (مثل رفع التقرTر الســ ــاسـ ــ ــــة �القدرات الُقطرTة األسـ التبل�غ �انتظام عن تنفیذ المتطل�ات الخاصـ
ــح�ة الدول�ة ( ــ ــ ـــ ــ ـــ ــحة العالم�ة)، وعن 2005الخاص بتنفیذ اللوائح الصـ ــ ـــ ــ ــ ـــ م إلى جمع�ة الصـ ) الذ6 ُ�قدَّ

ــتراتیج�ة  تنفیذ ـــ ــ ــ ــحة  الخطة االســـ ــ ـــ ــ ــ ــتجا�ة في مجال الصـ ــ ــ ـــ ـــین التأهب واالســـ ـــ ــ ــ ــ�ة لتحســ ــ ــ ـــ العالم�ة الخمســـ
  .2023-2018  العموم�ة،

  
  تعز6ز القدرات الخاصة #التأهب للطوارئ في جم�ع البلدان 2-1-2الُمخرج 

  
مــازالــت البلــدان تواجــه مخــاطر األمراض المعــد�ــة والنزاع والكوارث النــاجمــة عن األخطــار الطب�ع�ــة وتغّیر المنــاخ 

ـــعاع�ة النوو�ة وتلوث الغذاء. ــــر6 غیر المخطs له والهجرة واألحداث الك�م�ائ�ة واإلشــــ ع الحضـــ ـــّ ـــم هذه  والتوســــ وتتســــ
المخاطر �الدینام�ة وقد تنشــأ �ســرعة وتتطور وتؤد6 إلى آثار Rبیرة تقع على الُنظم الصــح�ة والمجموعات الســRان�ة 

لمجتمع الدولي. وُ�عد بناء القدرات األســـاســـ�ة للصـــحة العموم�ة المتضـــّررة، وقد تؤثر أ�ضـــًا على البلدان المجاورة وا
ـــة بجم�ع أنواع ال ـــ ــــم والحفاh علیها في مجال التأهب للطوارY وٕادارة مجمل المخاطر الخاصــ ــ طوارY والكوارث، حاســ

  األهم�ة.
  

ــــح�ة الدول�ة ( ــ ـــاء التزامًا في إطار اللوائح الصـ ــ ــاء القدرات ا2005وقد قطعت الدول األعضــ ـــ لوطن�ة الالزمة )، بإرســ
 hز هذه القدرات والحفاTان في العالم، وتعزRعلیها، لترصد أحداث الصحة العموم�ة الحادة التي قد تهدد صحة الس

ــفر والتجارة العالم�ة إلى أدنى قدر. ـــ ــ وُتكمَّل اللوائح �ُأطر أخرb،  مع الحد في الوقت ذاته من التدخل في حرRة الســـ
  .2030-2015ر الكوارث للفترة مثل إطار ِسندا6 للحد من مخاط

  
 Yــح�ة على التعامل مع األثر األولي للطوار ـــ ــ ــ ـــة �الطوارY إلى تعزTز قدرة الُنظم الصــ ــ ــ وTؤد6 تدع�م القدرات الخاصــــ
ـــة  ــ ـــح�ة على المدb الطوTل وتحقیS الغا�ات الخاصـــ ـــ وعلى التعافي منها الحقًا. Rما یت�ح الفرص لتعزTز الُنظم الصــ

�ما في ذلك سبل تحقیS التغط�ة الصح�ة الشاملة. وTتداخل العدید من القدرات الخاصة  �أهداف التنم�ة المستدامة،
مثل الوقا�ة من العدوb ومRافحتها، وتحسین  -�الوقا�ة من فاش�ات الُمْمرضات المقاومة لألدو�ة المتعددة واحتوائها 

  خطار المعد�ة.مع القدرات الخاصة �الوقا�ة من فاش�ات جم�ع األ -خدمات الم�اه واإلصحاح 
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  �یف سُتنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ 
  

ـــُتعّزز األمانة دورها الق�اد6 ـــ ــــرRاء،  ســ ــ ـــاء والشــ ــ ــیS اإلجراءات والم�ادرات العالم�ة واإلقل�م�ة مع الدول األعضـــ ـــ بتنســـ
 Yــالطوار�ــة  ــ ــ ـــ ــ ـــ و�حفز أوجــه التــآزر وتجنــب أوجــه االزدواج�ــة والثغرات في تحــدیــد أولو�ــات تطوTر القــدرات الخــاصـــ

  الصح�ة، عن طرST ما یلي:
نــدا6 للحــد من مخــاطر الكوارث  • ــِ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــتــدامــة وٕاطــار سـ ــ ـــ ــ ـــ ـــS ألهــداف التنم�ــة المســ ــ ـــ ــ ـــ تعزTز التنفیــذ المتســ

) وسائر األطر على الصعید 2005، واتفاق �ارTس، واللوائح الصح�ة الدول�ة (2030-2015  للفترة
  الوطني واإلقل�مي والدولي؛

ع البرامج والقطاعات الصـــح�ة المعن�ة التي تســـهم في وتعم�م العمل �شـــأن الطوارY الصـــح�ة في جم� •
  الحد من المخاطر والعواقب الصح�ة التي تترتب على الطوارY والكوارث؛

•  Sــــح�ة والكوارث من أجل تحقی ــ ــ ـــ ــ ــح�ة مع إدارة مخاطر الطوارY الصـ ـــ ــ ـــ ــ وٕاحRام دمج تعزTز الُنظم الصــ
  والقدرة على الصمود؛األمن الصحي والتغط�ة الصح�ة الشاملة والتنم�ة المستدامة 

ــــامل للجم�ع یرRز على الناس وعلى المجتمعات المحل�ة لبناء قدرة المجتمعات  • ــ والترRیز على نهج شـــ
  المحل�ة والبلدان على الصمود؛

  وتعزTز قاعدة البیِّنات من أجل زTادة االستثمار في األنشطة االست�اق�ة في مجال الوقا�ة والتأهب. •
  

  لشرRاء لدعم البلدان ف�ما یلي:وستعمل األمانة أ�ضًا مع ا
ـــأن التأهب  • ــ ـــ ـــو�ة التكلفة �شــ ــ ـــ ــــع خطs العمل الوطن�ة المتعددة القطاعات والمحســ ــ ــ للطوارY وٕادارة وضــ

ــــتناد إلى تقی�م القدرات الُقطرTة، �ما  ــ ــ ـــ ــ ــدها �االســ ــ ـــ ــ ــ ـــ في ذلك تحدید المخاطر، وتنفیذ هذه الخطs ورصـ
  األهم�ة؛القدرات األساس�ة الحاسمة التموTل والشراكات في سبیل سد الثغرات التي تتخلل 

ــج�ع التعاون وت�ســــیره  • ــتجا�ة لها، بتشــ ــة �الوقا�ة من الطوارY والتأهب واالســ ودعم بناء القدرات الخاصــ
  بین طیف من البرامج الصح�ة المتخصصة؛

ـــتثمار في تعزTز  • ــ ــ ــتو�ات وتنفیذ نهج التأهب لجم�ع األخطار �االســ ــ ــ ــــح�ة على جم�ع المســـ ــ الُنظم الصـــ
Tاألمن الصــحي اإلدار Sناء قدرة المجتمعات المحل�ة والُنظم الصــح�ة الوطن�ة على ة من أجل تحقیiو

  الصمود؛
ـــات والبرامج المالئمة  • ـــ�اســــ ــــع الســــ ـــح�ة؛ وٕاعداد قوائم الخبراء؛ ووضـــ وٕاجراء عمل�ات تقی�م المرافS الصــــ

  �شأن المستشف�ات المأمونة وتنفیذها؛
ـــتراتیج�ات الوطن�ة ودو  • ــ ـــة وتعزTز ق�ادة االســـ ــ ــ ن الوطن�ة والمحل�ة وٕادارتها، والقدرات المجتمع�ة الخاصـ

  �الطوارY الصح�ة؛
الترصد الوطن�ة الفّعالة، وأفرقة االستجا�ة وٕارساء القدرات األساس�ة وتعزTزها، مثل المختبرات، وُنظم  •

 oوالتأهب في نقا ،Yالطوار�عة واألفرقة الطب�ة المعن�ة Tــر ــیS عالســ لى نطاق الدخول، والتعاون والتنســ
  المخاطر؛القطاعات المتعددة، وتوفیر المستشف�ات المأمونة، والتبل�غ عن 

وس�اقاتها، وضمان إرساء القدرات الالزمة في األوضاع الروتین�ة وحاالت الطوارY �مختلف أحجامها  •
ـــبیل الحد من  ـــ ــ ـــر حلقة واعتماد التدخالت وتعزTز القدرات في ســــ ــ ـــ ــ ــتقبل�ة وRســ ــ ـــ ــ مخاطر األحداث المســـ

  ارY المتكّررة؛الطو 
ــــ�ة وتأمین الموارد  • ــســ ــ ــرTعات والترتی�ات المؤســ ــ ـــغیل�ة الموحدة والتشــ ـــع اإلجراءات التشـــ والتأكد من وضـــ

  المحل�ة الالزمة للتأهب للطوارY وٕادارة المخاطر.
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  وفي سعیها إلى إنتاج منافع الصحة العموم�ة، ستعمل األمانة على ما یلي:
• Sالعمل  وضـــع اإلرشـــادات واألدوات الخاصـــة بتنســـی sالشـــراكات المتعددة القطاعات دعمًا لتنفیذ خط

ندا6 للحد من مخاطر الكوارث  ـــِ ــ ـــحة إلطار سـ ــدة، وتنفیذ قطاع الصـــ ـــ ــــأن التجمعات الحاشـ الوطن�ة �شــ
ــحـــة 2030-2015للفترة  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــــح�ـــة والكوارث، ومختبرات الصـ ــ ــ ـــ ، وتعزTز إدارة مخـــاطر الطوارY الصــ

  مشعة وٕادارته أثناء الطوارY؛العموم�ة، وتقی�م التلوث الداخلي �النوTدات ال
ـــح�ة على  • ــح�ة مع العمل الخاص �الطوارY الصــ ــتراتیج�ات عالم�ة لدمج تعزTز الُنظم الصـــ ـــع اســـ وضــ

ــحي والتغط�ة  ــ ـــ ــــائر القطاعات من أجل تحقیS األمن الصـ ــ ــح�ة وســ ـــ ــ ـــات والبرامج الصـ ــ ــ�اســـ ــ ــ نطاق الســ
  الصح�ة الشاملة والقدرة على الصمود والتنم�ة المستدامة؛

ــع والتعاون مع  • ــ ـــ ـــحة الحیوان على وضــ ـــ منظمة األغذ�ة والزراعة لألمم المتحدة والمنظمة العالم�ة لصـــ
  دلیل ثالثي وأداة ثالث�ة تشغیل�ة للتصد6 لألمراض الحیوان�ة المنشأ �اّت�اع نهج الصحة الواحدة؛

ـــر على موقع  • ـــادات المنظمة التي ُتنشــ ـــحةوتحدیث إرشــ ــفر الدولي والصــ ــّندة  الســـ ــورة المســـ بتقد�م المشـــ
ـــاد للحمى �ا ــ ـــأن التطع�م والعالج الوقائي المضـــ ـــ ـــ�ات �شــ ــ ــــافرTن، �ما في ذلك التوصـــ ــ لبّینات إلى المســ

  الصفراء والمالرTا وشلل األطفال؛
ـــعاع�ة النوو�ة،  • ــ ــ�ة االجتماع�ة للطوارY اإلشــ ـــ ــأن إدارة العواقب النفســ ــ ــــات �شـــ ــــ�اســـ ـــدار إطار للســـ ــ وٕاصــ

ـــاء مخزونات احت�اط�ة ل وتحدیث تقرTر المنظمة المعنون  ــ ــعاع�ةإنشـــ ــ ــ ــدار برنامج لطوارY اإلشــ ـــ ، وٕاصـــ
  عمل استراتیجي لل�حث في مجال التدابیر الطب�ة المضادة لألخطار اإلشعاع�ة النوو�ة؛

ـــالح  • ـــحة األم والولید والطفل لصـ ـــأن صـ ــأن رعا�ة الحروق و�شـ ـــ�ات �شــ ـــع المعاییر الدن�ا والتوصـ ووضـ
.Yالطوار�األفرقة الطب�ة المعن�ة   

  
  دان من الناح�ة التشغیل�ة لتقدیر المخاطر وأوجه الضعف التي ُحددت وٕادارتهااستعداد البل 3-1-2الُمخرج 

  
 Yفّعال�ة للطوار�سرعة و�انت البلدان والمجتمعات المحل�ة والمؤسسات لتستجیب R ًا إذاTُ�عد التأهب التشغیلي ضرور

ـــغیلي على تحدید المخاطر  ــ ــ ــح�ة ذات األولو�ة الوطن�ة. و�عتمد تعزTز التأهب التشـــ ــ ـــ ذات االحتماالت األرجح، الصـــ
.Yة للطوار�ع خطى أنشطة التأهب الموّجهة إلى االستجاTالقدرات الموجودة، وتسر bو�فتقر العدید من  وٕادراك مستو
ـــعف  ـــ ــــف عن أوجه الضـــ ــ ــرعة الكشـــ ـــ ــ ــــتوb األدنى من القدرات الالزمة لســ ــ المعروفة واألحداث البلدان حال�ًا إلى المســـ

  المحتملة، واالستجا�ة لها.
  
  ف سُتنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ �ی
  

بتعزTز استخدام مرتسمات المخاطر وُنظم اإلنذار السرTع �األخطار المتعددة والتسبیS سُتعّزز األمانة دورها الق�اد6 
  �أنشطة التأهب التشغیلي في البلدان والتعجیل بها، على النحو التالي:

ـــ • ـــرTة والمال�ة وآل�ات التنســ ــحة والمنظمة من أجل تحقیS تعزTز الموارد ال�شــ یS على نطاق قطاع الصـــ
  التأهب التشغیلي؛

ـــغیلي في البلدان في حال حدوث أحد األخطار  • ـــ ـــرRاء والجهات المانحة لدعم التأهب التشــ ــ وتعبئة الشـــ
  العموم�ة الكبرb، والس�ما دعم البلدان المجاورة والمناطS المح�طة غیر المتضررة.
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  یلي: وستدعم االمانة البلدان ف�ما
ــغیلهم عند تجاوز القدرات  • ــ ـــ ـــرRاء �مRن تشــ ــ ـــ�Rات وشــــ ــ ـــ ـــح�ة مزودة �شـ ـــ ــ بناء فرقة عالم�ة للطوارY الصـ

  الوطن�ة؛
ــعف والم • ــ ـــ ــتخدام أدوات موّحدة مثل تحلیل جوانب الضـ ـــ ــ خاطر تحدید المخاطر المحتملة والمتوقعة �اسـ

ـــم  ـــ ــ ــ م بها الدعم  خرائطها، وعند اللزومورســ ــرTع الوتیرة التي �قدَّ ـــ ــ ــ ـــتجّدة أو لمواجهة تســـ ــ ــ ـــ األحداث المســ
  المتوّقعة؛

ــة �التأهب  • ــ ـــ ــغیل�ة والتقن�ة الخاصــ ــ ـــ ـــد المخاطر الُقطرTة لتحدید الثغرات التي تتخلل القدرات التشــ ــ ـــ ورصـ
  الموّجهة لمعالجتها، �ما في ذلك مرتسمات التأهب الُقطر6؛التشغیلي، وتنفیذ األنشطة 

ــــنو6 للمتطل�ات الُقطرTة المتعلقة �التط • ــ ــ ـــ ــتعراض سـ ــ ـــ ــ ـــة وٕاجراء اســـ ــ ــ ـــ ع�مات والمعالجات الوقائ�ة الخاصـــ
مثل الحمى الصــفراء والمالرTا وشــلل األطفال، وتقد�م المشــورة المنتظمة �شــأن الســفر �أمراض محددة 

  إلى المسافرTن الدولیین؛
ـــد، والقدرات  • ــ ـــح�ة وتعزTز الترصــ ـــ ـــم الخرائs وتحدید األولو�ات ف�ما یتعلS �مخاطر الطوارY الصـ ـــ ورسـ

ــــة �الت ــ ــدیدة المختبرTة الخاصـ ــ ــ ــأن األحداث الشـ ـــ ــــمان اإلنذار الم�Rر �شــ ــ ـــخ�ص، وآل�ات اإلنذار لضـ ـــ شـ
  الخطورة المستجدة/ التي تعاود الظهور؛

ـــرRاء،  • ـــغیل البیني مع الشــــ ـــة �التأهب، والتشــــ وٕاجراء التدرTب وتمارTن المحاكاة لتعزTز القدرات الخاصــــ
  وق�اس التقدم الُمحرز وتعدیل االستراتیج�ات وفقًا لذلك؛

ـــع خطs ال • ـــ ــ ـــینارTوهات المحتملة من أجل ووضــ ــ ـــ ــتناد إلى الســ ــ ـــ ـــأن األخطار المحددة �االســـ ــ ــ طوارY �شـــ
ــمان توافر الموارد الكاف� ــ ــ�Rة الحدوث، وضـ ــ ـــدة والوشـ ـــدیدة وال�الغة الشــ ـــد6 للمخاطر الشــ ة لتنفیذ التصــ

  .الخطs وتدابیر التأهب
  

  وفي سعیها إلى إنتاج منافع الصحة العموم�ة، ستعمل األمانة على ما یلي:
ــغیلي الشــــامل لجم�ع  • ــة �الموارد ال�شــــرTة والمال�ة لدعم التأهب التشــ ـــادات واآلل�ات الخاصــ إعداد اإلرشـ

  األخطار، ورصد مستو�ات التأهب التشغیلي في البلدان؛
ـــة  • ــ�ة في الطوارY والظروف الهشـ ـــاســ ـــح�ة األسـ وٕاتاحة الب�انات عن مدb توافر الموارد والخدمات الصـ

  توافر الموارد الصح�ة؛ على المنصة الخاصة بنظام رصد
ـــفه  • ـــأن التصــــنیف والمعاییر الدن�ا لألفرقة الطب�ة المعن�ة �الطوارY بوصـ ــدار المنظمة �شـ وتحدیث إصــ

  المرجع الرئ�سي إلنشاء األفرقة الطب�ة الوطن�ة والدول�ة المعن�ة �الطوارY؛
ــادات والتعل�مات �شـــأن إنشـــاء مراكز عمل�ات الطوارY وتحســـینها من  • أجل إرســـاء القدرة وٕاعداد اإلرشـ

  على االستجا�ة في إطار اللوائح الصح�ة الدول�ة وiرامج العمل الخاصة �األمن الصحي العالمي؛
ـــاعدة على تعزTز القدرة على  • ــ ــ ـــحة العموم�ة للمســ ــ ــ ـــع إطار التنفیذ الخاص بجمع معلومات الصــ ــ ووضــــ

  والتبل�غ عنها؛الكشف الم�Rر عن المخاطر المحدقة �الصحة العموم�ة والتحقS منها وتقدیرها 
والحفاh على الشـــ�Rة الدول�ة للســـلطات المســـؤولة عن ســـالمة األغذ�ة التي ترsi بین جم�ع الوRاالت  •

  والوزارات المعن�ة بإدارة الطوارY الخاصة �السالمة الغذائ�ة.
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ئة والجوائح 2-2الحصیلة    الوقا�ة من األ̂و
  

في وترد المیزان�ة المقترحة حسب المRاتب الرئ�س�ة  5اإلطار في  2-2ترد المؤشرات المندرجة في إطار الحصیلة 
  أدناه. 12الجدول 

  
  2-2المؤشرات المندرجة في إطار الحصیلة  -5اإلطار 

  تغط�ة اللقاحات للجماعات الُمعّرضة لمخاطر األمراض التي قد تسبب أوiئة أو جوائح - 1المؤشر  2-2
  لناجمة عن فیروس شلل األطفال البر6 عدد حاالت شلل األطفال ا - 2المؤشر  2-2
  

  حسب الم�اتب الرئ�س�ة (#مالیین الدوالرات األمر��6ة) 2-2المیزان�ة البرمج�ة المقترحة للحصیلة  :12الجدول 
  

 األمر�6تان أفر6ق�ا الحصیلة
جنوب 
 شرق آس�ا

 أورو#ا
شرق 
dالمتوس 

 dغرب المح�
 الهادئ

المقر 
 الرئ�سي

 المجموع

األوiئة الوقا�ة من   2-2
 والجوائح

122.0 11.9 80.0 13.9 46.8 12.5 93.3 380.4 

 380.4 93.3 12.5 46.8 13.9 80.0 11.9 122.0 2-2 مجموع الحصیلة

  
توافر برامج عمل ال#حوث والنماذج التنبؤ�ة واألدوات والمنتجات والتدخالت االبتكار6ة الخاصـــة  1-2-2الُمخرج 

  تهدیدًا شدیداً #األخطار الصح�ة التي تمثل 
  

ـــد6  ــ ـــر6 وتغّیر المناخ. ومن أجل التصــــ ــ ــ ــع الحضــ ــ ـــ ـــر والتوســ ــ ــ تتنامى قائمة األخطار المعد�ة نتیجة لزTادة تنقل ال�شــ
بجمع أفضـــل المعارف للفاشـــ�ات في من�عها وضـــمان عدم تحّولها إلى أوiئة أو جوائح، تتحتم القدرة على المســـارعة 

ـــأن العامل الُممْ  ـــ ــ ــ ـــ ــــادة المتاحة.والبّینات التي تتوافر �شــ ــ ــ ـــ ــ وف�ما یتعلS �العوامل  رض والمعلومات عن التدابیر المضــ
الُمْمرضة المستجدة، ُ�عد تسخیر عمل ش�Rات الخبراء الدول�ة �الغ األهم�ة للتمRین من حشد استجا�ة دول�ة مالئمة 

  التوقیت لألخطار المعد�ة وجعل العالم أكثر أمنًا.
  

  �یف سُتنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ 
  

  سُتعّزز األمانة دورها الق�اد6 عن طرST ما یلي:
ـــدیدًا ومRافحتها،  • ـــ ــ ـــ ــ ـــأن الوقا�ة من األخطار التي تمثل تهدیدًا شــ ــ ــ ـــ ــ تعزTز ال�حث وت�ادل المعلومات �شـــ

ــارTة في مختلف المجاالت�طرق من بینها  ــتشـ والتنســـیS  إنشـــاء شـــ�Rات الخبراء التقنیین واألفرقة االسـ
ــادة الجدیدة أو بینها، من أجل تقد�م  ــ ـــ ـــع التدابیر المضــ ـــ ــ ـــادات ودفع عجلة تولید المعارف ووضـ ــ ـــ اإلرشـ

  أحدث التطورات التكنولوج�ة؛تحدیث التدابیر القائمة �االستناد إلى 
ــ�ات، �ما في ذلك  • ــتجا�ة للفاشـ ــ�قها دعمًا للتأهب واالسـ وتنظ�م شـــ�Rات الخبرات العالم�ة وق�ادتها وتنسـ

التحالف العالمي للمختبرات المعني بتشخ�ص الُمْمرضات التي تمثل تهدیدًا شدیدًا (التي تت�ح الت�ادل 
ــتجدة واالســــتجا�ة لها (التي تتولى الســــرTع  ــرTر6 لألمراض المســ ـــ�Rة التقی�م الســ للمواد البیولوج�ة)، وشـ

ـــ�Rة تقدیر المخاطر من  ـــ ــــى وخفض معدل الوف�ات)، وشــ ــ ـــین عالج المرضــ ـــ  SocialNETأجل تحســ
ـــ�Rة علماء االجتماع المدرiین  ــ�Rة (شــ ـــراك المجتمع المحلي)، وشـــ المعنیین �التبل�غ عن المخاطر وٕاشــ

ــتهدف بناء  ـــ ــ ـــ ــ ــاالت المدرiین الذین التبل�غ عن الطوارY (التي تســ ــ ـــ ــ ــ مجموعة أتراب من موظفي االتصـــ
  خضعوا لالخت�ار والجدیرTن �الثقة)؛
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ــع برنامج عمل ال�حوث ف • ــ ــ ـــ ــ ـــ ــحة العموم�ة إلدارة األخطار المعد�ة وتوج�ه عمل�ة وضـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ي مجال الصـ
ـــتجّدة والمتطّورة التي تمثل  ـــ ــ ـــ ــ ــدیدًا، �طرق من بینها تقی�م تدابیر الم�اعدة االجتماع�ة المســ ــ ـــ ــ ــ ـــ تهدیدًا شـ

ــ�ة المأمونة والســـهلة االســـتعمال للعاملین وتطوTر التدخالت االبتكارTة، مثل معدات الحما�ة  ــخصـ الشـ
  ة؛الصحیین في الخطوo األمام�

ــح�ة  • ـــدیدًا في إطار اللوائح الصــــ ــأن إدارة األخطار المعد�ة التي تمثل تهدیدًا شـــ ــ ــــ�ات �شــ وتقد�م التوصــ
) من خالل الفرST االستشار6 االستراتیجي والتقني التا�ع للمنظمة والمعني �األخطار 2005الدول�ة (
  المعد�ة؛

ـــها من خالل التحالف العال • ـــ ــ ـــائصــ ــ ـــ ــتجدة وتحدید خصــ ــ ــ ــات المســــ ـــ ــ مي للمختبرات المعني ت�ادل الفیروســـ
  بتشخ�ص الُمْمرضات التي تمثل تهدیدًا شدیدًا.

  
  وستدعم االمانة البلدان ف�ما یلي:

ــافها والتأهب  • إذRاء الوعي �شـــأن األخطار الصـــح�ة التي تمثل تهدیدًا شـــدیدًا وتعزTز القدرة على اكتشـ
  لالستجا�ة لها في الوقت المالئم، �شراء اللقاحات أو األدو�ة مثًال؛

ــتراتیج�ات الوقا�ة من العدوb ومRافحتها من و  • ـــ ـــغیلي لتنفیذ اسـ ـــادات والتدرTب والدعم التشـــ ــ تقد�م اإلرشـ
 bـــي تدابیر الوقا�ة من العدو ـــات التي تمثل تهدیدًا شـــــدیدًا. وتكتســ ـــرTان هذه الُمْمرضــ أجل الحد من ســ

Rاألمام�ة لم oافحتها أهم�ة خاصة بین العاملین في الرعا�ة الصح�ة في الخطوRافحة األمراض.وم  
  وفي سعیها إلى إنتاج منافع الصحة العموم�ة، ستعمل األمانة على ما یلي:

•  bر، من أجل تقی�م مدTحث والتطو�ال sة في إطار مخطTرTـــر ــم�مات والبروتوRوالت الســ ـــع التصـــ وضــ
ــع خرائs الطرST، وٕاعداد  ــ ـــ ــتهدفة، ووضـ ـــ ــ ــائص المنتجات المسـ ــ ـــ Rفاءة اللقاحات واألدو�ة، وتحدید خصـ

ـــة قاعدة ا ــ ــ ـــ ــخ�ص الخاصــ ــ ـــ ــ ــ ــائل التشـ ــ ـــ ــــ ـــة �اللقاحات والعالجات الدوائ�ة ووسـ ـــ ــ ــ لبّینات والمعارف الخاصــ
ــات المســــتجدة التي  ــنو6 لمخاطر الُمْمرضــ �األمراض ذات األولو�ة، وتحدید األولو�ات على أســــاس ســ

  تتطلب ال�حث والتطوTر؛
ــــرRاء في مجال ال�حث والتطوTر على تطوTر اللقاحات والعالجات الد • ــ ــ ـــائل والعمل مع الشــ ــ ــ وائ�ة ووســـ

  التشخ�ص الجدیدة (مثل اللقاحات والعالجات الدوائ�ة لفیروس إیبوال)؛
وتحدید المعاییر الدن�ا وٕاصدار التوص�ات ف�ما یتعلS �الرعا�ة السرTرTة في ظروف فاش�ات األمراض  •

ــأن التبل�غ عن  ـــ ــــ�ات �شـ ـــدار التوصــ ــ ــالح األفرقة الطب�ة المعن�ة �الطوارY، وٕاصـ ــ ـــدیدة العدوb، لصــ ــ الشـ
المخاطر ومشارRة المجتمعات المدن�ة في تنفیذ تدخالت علم االجتماع الفّعالة أثناء أوiئة الُمْمرضات 

  التي تمثل تهدیدًا شدیدًا؛
ــــأن  • ــ ــادات لتعزTز عمل�ة جمع المعلومات الو�ائ�ة في البلدان ذات األولو�ة األولى و�شـ ــ ــ ـــع اإلرشـ ـــ ووضـ

ــحیین في الخطوo األما ــ ـــالح العاملین الصـ ـــّندة �البّینات العمل�ات لصــ ــ�ات المســ ــدار التوصـــ م�ة؛ وٕاصـــ
  �شأن تنفیذ تدخالت علم االجتماع الفّعالة أثناء أوiئة المْمرضات التي تمثل تهدیدًا شدیدًا؛

ــادة ف�ما یتعلS �التأهب  • ــ ـــ ــ ـــ ــ وٕاعداد برنامج عمل ال�حوث، وتحدید الثغرات في المعارف والتدابیر المضـ
  لجائحة األنفلونزا واالستجا�ة لها؛

ـــادات المنظمة المعنونة وتحدی • ـــ ــ ــ ـــ ــ�ة""ث إرشــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  إدارة األوiئة، حقائS مهمة عن األمراض الفّتاكة الرئ�سـ
  إلدراج المعلومات المحددة الخاصة �شلل األطفال والمالرTا وحمى فیروس نی�اه؛
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ــرTع الجهود  • والعمل مع طائفة من أصــــحاب المصــــلحة على تطوTر أدوات التنبؤ �األوiئة من أجل تســ
ب بتســــخیر التكنولوج�ات الجدیدة مثل الذRاء االصــــطناعي والتقن�ات التحلیل�ة الجدیدة، المبذولة للتأه

  ؛ الب�اناتوطیف واسع من مصادر 
وٕاعداد أداة لتقی�م سرعة التأثر �األوiئة، وٕادراج مصادر الب�انات الخاصة �العوامل المحرRة للو�اء من  •

ـــرعة تأثر العالم �األخط ـــتثمار في مجال الوقا�ة أجل تقد�م لمحة عامة عن ســ ار المعد�ة وتوج�ه االســ
  من األوiئة والتأهب لها؛

ــدار  • الذ6 ُ�عد مرجعًا رســــم�ًا للمهنیین الطبیین في شــــتى أنحاء العالم  الســــجل الو�ائي األســــبوعيوٕاصــ
  �قدم الب�انات األصل�ة التي ُ�عتد بها �شأن األمراض المعد�ة.

  
ــبب  2-2-2الُمخرج  ــأن األمراض التي قد تســ التنفیذ الواســــع النطاق الســــتراتیج�ات الوقا�ة المثبتة الفّعال�ة #شــ
ئة    أ̂و

  
بلدًا. وتتسبب  168فاش�ة من فاش�ات األمراض التي قد تسبب أوiئة في  1200، حدث أكثر من 2011منذ عام 

ــار الموت والمعاناة وتؤ  ـــ ـــعة النطاق في انتشـ ــ ــRان�ة الطوارY الواسـ ـــ ـــب على المجموعات السـ ــ ثر على نحو غیر متناسـ
  األشد فقرًا وضعفًا، وتؤد6 إلى تعطل الح�اة االجتماع�ة واالقتصاد�ة والس�اس�ة. 

  
ــر6 وتغّیر المناخ، التزال المخاطر المعروفة التي توجد تدابیر مضــــادة  ع الحضــ ومع زTادة التنقالت ال�شــــرTة والتوســــّ

ـــ�ات التي  ــحة العموم�ة. وفضــــًال عن ذلك، فإن العدید من البلدان لها، تتســــبب في الفاشـ تؤثر تأثیرًا Rبیرًا على الصــ
ـــح�ة  ــ ــ ـــ ـــادة المتاحة �الفعل. وُ�عد تعزTز الُنظم الصــ ــ ـــ ــ ـــول على هذه التدابیر المضــ ــ ـــ ــ النام�ة مازالت یتعذر علیها الحصــ

ـــرورTًا  ــ ـــ ــح�حة  -ضــ ــ ــ ــــ�ما حیثما Rانت الموارد شــــ ــ ــتراتیج�ات على الم -والســــ ــ ـــ دb الطوTل. وُتبرم Rي تعمل هذه االســـ
  المنظمة الشراكات والتحالفات لضمان اإلدارة المنصفة للموارد على الصعیدین العالمي واإلقل�مي. 

  
  �یف سُتنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ 

  
  سُتعّزز األمانة دورها الق�اد6 عن طرST ما یلي: 

ــفة للموارد  • ــ ـــ ــمان اإلدارة المنصــ ــ ــ ـــراكات والتحالفات لضـــ ـــ ــعیدین العالمي إبرام الشـــ ــ ــ ـــح�حة على الصـــ ـــ الشـــ
ــــیS الــــدولي المعني بتوفیر اللقــــاحــــات لتــــأمین المخزونــــات  ــ ـــ ــ ــ ــل مع فرST التنســ واإلقل�مي، مثلمــــا تفعــ

  االحت�اط�ة من اللقاحات المضادة للكولیرا والحمى الصفراء والتهاب السحا�ا؛
الجائحة واالسـتراتیج�ة العالم�ة واالضـطالع �مهام األمانة لإلطار الخاص �التأهب لمواجهة األنفلونزا  •

ــ�ق�ة للشـــ�Rة العالم�ة لترصـــد 2026-2017للتخلص من أوiئة الحمى الصـــفراء  ، وiدور الهیئة التنسـ
 114مؤســســة في  150عامًا وتتضــمن أكثر من  67األنفلونزا والتصــد6 لها، وهي شــ�Rة تعمل منذ 

  بلدًا؛
  احات من خالل ش�Rات المنظمة وشرRائها؛والتنبؤ �مخزونات اللقاحات والتفاوض على أسعار اللق •
  والتجهیز المسبS للكواشف المختبرTة واألدو�ة حتى تتوافر �سهولة وTت�سر الحصول علیها؛ •
ـــاالت الطوارY، وتقی�م التـــــدخالت  • ص لحـ ـــّ ــ ــ ـــ ــ ــ ــالمي المخصـ ـــاطي العــ ـــات االحت�ـ ــاحـ ــ وٕادارة مخزون اللق

  والبروتوRوالت الموّحدة للتدبیر العالجي لألمراض.
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  االمانة البلدان ف�ما یلي: وستدعم 
ــمان إتاحة التدخالت المنقذة لألرواح (مثل اللقاحات  • ــ ـــــ ــ ــ تنفیذ تدابیر الوقا�ة والمRافحة المحل�ة، وضــ

   والكواشف المختبرTة)؛ واألدو�ة 
وتنفیذ االســتراتیج�ات العالم�ة على الصــعید الُقطر6، �ما في ذلك االســتراتیج�ة العالم�ة للقضــاء على  •

ـــع نها�ة للكولیرا: خرTطة طرST إلى عام أوiئة الحم ــ ـــ ــفراء، ووضــ ــ ــ ـــتراتیج�ة دحر 2030ى الصــــ ـــ ــ ، واســ
  ؛2030-2019واالستراتیج�ة العالم�ة �شأن األنفلونزا للفترة ، 2030التهاب السحا�ا �حلول عام 

صـــة ، وتعزTز القدرات الُقطرTة األســـاســـ�ة الخاوتطوTر النهوج االبتكارTة للوقا�ة من األوiئة ومRافحتها •
  ؛ومRافحتها�الوقا�ة من األمراض التي قد تسبب أوiئة وجوائح 

ــ�ة األلمان�ة في إطار خطة العمل العالم�ة  • ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ�ة والحصـ ــ ـــ ــ ــ ودفع عجلة التقدم في التخلص من الحصـــ
  �اللقاحات؛الخاصة 

ــیS في  • ــ ــین التعاون والتنســـ ـــ ــرRاء مثل المرRز وتحســ ـــ ــتجا�ة لألوiئة �العمل مع الشــ ـــ مجال التأهب واالســ
ــالمي األور  ـــالف العـــ ـــا، والتحــ ــافحتهــ ــ ـــة من األمراض ومRـ ـــا�ــ ــات والتمن�ع، وiي للوقــ ــاحـــ ـــل اللقـــ من أجــ

ــیف، ووRــالــة التنم�ــة الــدول�ــة التــا�عــة للوال�ــات المتحــدة، ومراكز الوال�ــات  ــ ـــ ــ ــ ـــ المتحــدة لمRــافحــة والیون�سـ
  األمراض والوقا�ة منها، ومصّنعي اللقاحات، والبنك الدولي؛

ــاهمــة في تــأهــب البلــدان وتعزTز تنفیــذ اإلطــار الخــاص �ــا • ـــ ــ ــ ـــ ــ لتــأهــب لمواجهــة األنفلونزا الجــائحــة للمســـ
ـــمـان إتاحة  ـــ ــ ــ ـــ ــامن العـالمي عنـد حدوث الجوائح، �ضــ ــ ــ ـــ ــ ـــ التـدخالت المنقـذة لألرواح في البلــدان والتضــ

  المحدودة الموارد؛
ــتو�ات  • ــ ــتجا�ة العالم�ة لمواءمة المســـ ـــ ــــة �الجوائح وتحدیثها، وتعدیل خطs االســ ــ وتنق�ح الخطs الخاصـ

  والُقطرTة؛ اإلقل�م�ة
ـــحا�ا  • ـــ�ة والتهاب الســ ــ�ة للوقا�ة من الكولیرا والحم�ات النزف�ة الفیروســ ــ ــاسـ ــ وتعزTز القدرات الُقطرTة األسـ

  مRافحتها.و واألنفلونزا والحمى الصفراء، والكشف عنها 
  

  وفي سعیها إلى إنتاج منافع الصحة العموم�ة، ستعمل األمانة على ما یلي:
ــأن تحر6 الفاشــــ�ات لتقل�ص الزمن الالزم للتأكد إعداد منتجات القواعد  • ــادات �شــ والمعاییر، مثل اإلرشــ

ـــ�ات عالم�ة �شــــأن  ـــدار توصـ ــتجا�ة لها، من أجل التخط�s للتأهب، وٕاصـ من األنفلونزا الجائحة واالســ
ــادات وiروتوRوالت  ـــاد بها في ترRیب اللقاح، وٕارشــ الســــالالت المســــتخدمة في لقاح األنفلونزا لالســــترشـ

  شأن التدبیر العالجي لألمراض �االستناد إلى تقی�م التدخالت؛موّحدة �
ـــحا�ا �حلول عام  • ــ ــ ـــ ــ ــ ــتراتیج�ة دحر التهاب 2030وتحدید رؤ�ة عالم�ة لدحر التهاب السـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ، وفقًا السـ

  السحا�ا؛
ووضــع اســتراتیج�ات عالم�ة �التعاون مع الشــرRاء من طیف واســع من المجاالت من أجل تجم�ع Rل  •

ــرTة والمال�ة) للوقا�ة من األخطار المعد�ة التي الموارد المتاحة على ا ــ ــ ــعید العالمي (التقن�ة وال�شـــ ـــ ــ لصــ
  تمثل تهدیدًا شدیدًا ومRافحتها. 
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  تهدیدًا شدیدًا وعودتها إلى الظهور تمثلتخفیف حدة مخاطر نشأة الُمْمرضات التي  3-2-2الُمخرج 
  

�ة الخطیرة الصــحة العموم�ة واألمن الصــحي في العالم. یهدد التعرض للُمْمرضــات الشــدیدة العدوb والمواد البیولوج
ــدر حیواني. فاألمراض الجدیدة حتى وٕان ظلت 75وفي یومنا هذا، ُتعد  ــ ــ ـــ ـــتجدة ذات مصـ ــ ــ ـــات المســـ ــ ـــ ٪ من الُممرضــ

ــب على �عٍض من بلدان العالم  ـــورة محل�ًا، قد �Rون لها أثر غیر متناســـ ــعفًا التي قد تفتقر محصــ ـــد ضـــ وأقال�مه األشــ
   على االستجا�ة �سرعة للفاش�ات المدّمرة.إلى القدرة 

  
وTتواجد العاملون في الرعا�ة الصــح�ة في الخطوo األمام�ة، و�ضــطلعون بدور أســاســي في الكشــف عن الفاشــ�ات 
ــون للموت نتیجة للُمْمرضـــات المســـتجدة.  والحد من الوف�ات عن طرST التدبیر العالجي الســـرTرR .6ما أنهم معرضـ

ســالمة العاملین في الرعا�ة الصــح�ة والمرضــى �الوقا�ة من انتشــار المرض في أماكن الرعا�ة و�شــRل الحفاh على 
  الصح�ة جزءًا مهمًا آخر من عمل المنظمة.

  
وتعمل المنظمة مع شــ�Rات الشــرRاء من طیف واســع من المجاالت التقن�ة للتخفیف من وطأة مخاطر عودة ظهور 

ــدیدًا  ــ ــــات التي تمثل تهدیدًا شــ ـــة الُمْمرضــ ــ ـــًال عن الخبرات الخاصــ ــ ــــتجّدة والمجهولة. وفضـ ـــات المســ ــ وظهور الُمْمرضـ
ــالمة البیولوج�ة واألمن البیولوجي،  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــحي، والسـ ــ ـــ ــ ــ �األمراض، یلزم التعاون بین القطاعات المختلفة مثل األمن الصـــ

ــحة الواحدة  ـــر �الحیوان -وت�ادل الفیروســــات، والعوامل البیولوج�ة والك�م�ائ�ة، ونهج الصــ ات، ومRافحة اختالo ال�شـ
  النواقل، والعلوم االجتماع�ة والعلوم السلو�Rة.

  
وُ�عد اإلطالق العرضي أو المتعمد للُمْمرضات الفتاكة مثل فیروس الجدر6، والحصائل المحتملة لل�حوث المزدوجة 

ور. وتتفاقم االســـتخدام من المخاطر األخرb المتعلقة بنشـــأة المْمرضـــات التي تمثل تهدیدًا شـــدیدًا وعودتها إلى الظه
ــول على المعلومات حتى المعلومات  ـــ ــ ــ ـــهولة الحصــ ــ ـــ ــرTع للعلوم والتكنولوج�ا وســـ ــ ــ ـــ ـــبب التطور الســ ـــ ــ هذه المخاطر �ســـ

  المحم�ة.
  

  �یف سُتنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ 
  

  سُتعّزز األمانة دورها الق�اد6 عن طرST ما یلي:
ـــرRاء Rافة، األمر  • ــ ـــمة التخاذ تعزTز ت�ادل المعلومات والتعاون بین الشـــ ـــ ـــي أهم�ة حاســ ــ ــ�Rتســـ ـــ ــ الذ6 سـ

إجراءات فّعالة للحد من هذه المخاطر إلى أدنى قدر. وستضطلع الش�Rات من قبیل ش�Rة المختبرات 
ــ�Rة العالم�ة لمختبرات شــــلل األطفال، والنظام العالمي  ــات المســــتجدة والخطرة، والشــ المعن�ة �المْمرضــ

ــ�Rة العال ــادات الم�Rرو�ات، والشــ ــد مقاومة مضــ م�ة للوقا�ة من العدوb ومRافحتها، ولوائح األمم لترصــ
ــع المعاییر وتعزTز التحدید  المتحدة النموذج�ة لنقل المواد المعد�ة، بدور مهم في تدع�م التعاون ووضــ

  السرTع لخصائص الُمْمرضات الخطرة.
  

  وستدعم االمانة البلدان ف�ما یلي:
طرST التحدید الســرTع والدقیS للُمْمرضــات تحســین التدبیر العالجي للمرضــى ومRافحة الفاشــ�ات عن  •

بتقد�م اإلرشادات الواضحة والمحدثة �شأن اخت�ار التكنولوج�ات المختبرTة واستخدامها في االستجا�ة 
  للفاش�ات؛

  ومRافحة المْمرضات المتوطنة والو�ائ�ة التي تمثل تهدیدًا شدیدًا؛ •
ـــافها  • ـــین القدرة على الوقا�ة من األمراض واكتشـ ع في التدخالت وتحسـ ـــّ ــها وعالجها، والتوسـ ــخ�صــ وتشــ

  الرئ�س�ة؛على نطاق فئات األمراض الخمس 
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لضـــمان أن العناصـــر األســـاســـ�ة الالزمة Rاف�ة وأن وتنفیذ اســـتراتیج�ات الوقا�ة من العدوb ومRافحتها  •
  مرافS الم�اه واإلصحاح المالئمة موجودة في أماكن الرعا�ة الصح�ة؛

•  Sـــل وتحقی ــارRة فهم أفضــ ــ ــة �مشـ ــ ـــطة الخاصـ ـــلو�Rاتها، وتنفیذ األنشــ لمعتقدات المجتمعات المحل�ة وســ
ـــّررة إدراك المخــاطر و�Rف�ــة حمـــا�ـــة المجتمع المحلي، حتى  ــ ـــ ــ ـــ ــنى للمجتمعــات المحل�ــة المتضــ ـــ ـــــ ــ ــ یتسـ

  األشخاص ألنفسهم وأسرهم عند وقوع الفاش�ات؛
ــ�ة والممْ  • ــ ـــ ــح�ة واألمن�ة للحم�ات النزف�ة الفیروســ ــ ـــ ــب�ة والحد من اآلثار الصــ ـــ ــ ـــتجّدة المســ ـــ ــ ــات المسـ ــ ـــ رضــ

  لألمراض التنفس�ة واألمراض المحمولة �النواقل واألخطار التي تهدد األمن البیولوجي.
  

  وفي سعیها إلى إنتاج منافع الصحة العموم�ة، ستعمل األمانة على ما یلي:
ــح�ة واألمن�ة للُممْ  • ــادات واســــتراتیج�ات المRافحة من أجل الوقا�ة من اآلثار الصــ ــع اإلرشــ رضــــات وضــ

  المستجدة واألخطار التي تهدد األمن البیولوجي، وتوفیر تدبیرها العالجي والحد منها؛
ووضــع اإلرشــادات �شــأن اســتراتیج�ات التشــخ�ص الخاصــة �أمراض محددة و�شــأن الوقا�ة من اآلثار  •

  الصح�ة واألمن�ة لما یلي، وتوفیر تدبیره العالجي والحد منه:
  السا والواد6 المتصدع)؛ل مرض فیروس إیبوال وحمى مارiورغ والحم�ات النزف�ة الفیروس�ة (مث •
ـــ�ة • ــ ــب�ة لألمراض التنفســ ــ ــات المســـ ـــ ــن�ة الطاعون�ة ، (مثلوالُمْمرضــ ــ ــبب الطاعون؛  الیرســـ ـــ التي تســ

وفیروس Rورونا المســبب لمتالزمة الشــرق األوســs التنفســ�ة؛ والمتالزمة التنفســ�ة الحادة الوخ�مة 
وســـات األخرb المســـب�ة لألمراض التنفســـ�ة والتي قد تتحول إلى وســـائر فیروســـات Rورونا؛ والفیر 

  جوائح)؛
ــــا وحمى القرم • ــل مرض فیروس زRTــ ـــ ـــل (مثـ ــ ــالنواقـ ــ ـــة �ــ ــة)  -واألمراض المحمولـــ ـــ الكونغو النزف�ـ

   والش�Rونغون�ا ومرض فیروس نی�اه)؛
  واألخطار التي تهدد األمن البیولوجي (مثل الطاعون والجدر6 وجدر6 القردة)؛ •

  Y التوجیه�ة واالستراتیج�ات لحث خطى ال�حث في مجال المْمرضات المستجّدة؛ووضع الم�اد •
وتشــغیل اللجنة االســتشــارTة التا�عة للمنظمة والمعن�ة ب�حوث فیروس الجدر6 واإلشــراف على عمل�ات  •

ــا  ــتودعین العـــالمیین لفیروس الجـــدر6 اللـــذین ُ�حتف� فیهمـ ـــ ــ ــ ـــ ــ التفت�ش على األمن البیولوجي في المسـ
  روس الجدر6 الح�ة األخیرة منذ استئصال المرض؛ �مخزونات فی

ــــأن فحص التحر6 في نقاo الدخول على الحدود الدول�ة أو الوطن�ة أثناء  • ــ ــ ـــ ــ ــ�ات �شـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ وٕاعداد التوصـ
  الفاش�ات.

  
ــلل األطفال #التعاون مع الم#ادر  4-2-2الُمخرج  ـــلل األطفال واالنتقال في مجال شـــ ـــال شــ ـــتئصــ ة تنفیذ خطd اســ

  األطفالالعالم�ة الستئصال شلل 
  

تســتمر الجهود الرام�ة إلى اســتئصــال جم�ع ســالالت فیروس شــلل األطفال البر6 ال�اق�ة. وقد ُبّلغ عن آخر حاالت 
 sــلل األطفال البر6 من النم ـــ ــلل األطفال الناجم عن فیروس شــ ـــمي على 1999في عام  2شـــــ ـــهاد الرســــ ــ ، وتم اإلشــ

 sتشــف فیروس شــلل األطفال 2015ســبتمبر في أیلول/  2اســتئصــال فیروس شــلل األطفال البر6 من النمR�ُ ولم .
 sن الثاني/ نوفمبر  3البر6 من النمTـــر ـــ ــلل 2012في أ6 مRان من العالم منذ تشــ ـــ ، عندما ُبّلغ عن آخر حاالت شـــ

ــلل األطفال  ــ ــ ـــ ـــاللة في وال�ة یوiي بنیجیرTا. ومنذ ذلك الحین، حدثت جم�ع حاالت شـ ــ ـــ األطفال الناجمة عن هذه الســ
ــــللي الناجمة عن ــلل األطفال البر6 نتیجة  الشـــ ـــ ــلل األطفال البر6 من النمs فیروس شــ ـــ ـــتمر 1لفیروس شــ ــ ، الذ6 �ســ

  أفغانستان ونیجیرTا و�اكستان. سرTانه في ثالثة بلدان یتوطنها المرض، وهي:
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والم�ادرة العالم�ة الستئصال شلل األطفال هي شراكة بین القطاعین العام والخاص تخضع لق�ادة الحRومات وتضم 
ة شــرRاء رئ�ســیین، وهم مؤســســة بیل ومیلیندا غیتس، ومنظمة الروتار6 الدول�ة، والیون�ســیف، ومراكز مRافحة خمســ

األمراض والوقا�ة منها، ومنظمة الصحة العالم�ة. وتستهدف هذه الشراكة ما یلي: تحقیS وقف سرTان فیروس شلل 
ناجمة عن فیروسـات شـلل األطفال المشـتقة من األطفال البر6 على صـعید العالم، والكشـف السـرTع عن الفاشـ�ات ال

اللقاحات ودحرها؛ وتعزTز خدمات التمن�ع وزTادة مناعة المجموعات السRان�ة ضد فیروسات شلل األطفال، والتوّسع 
في اســتعمال لقاح شــلل األطفال المعطل بدًال من اللقاح الفمو6 في برامج التمن�ع الروتیني، واإلشــهاد العالمي على 

  شلل األطفال، وتعزTز حما�ة العالم من شلل األطفال على المدb الطوTل. استئصال
  

وتتولى الم�ادرة العالم�ة الســـتئصـــال شـــلل األطفال أ�ضـــًا اإلشـــراف على الخطs الخاصـــة �االنتقال و�مرحلة ما �عد 
ــولها، ــلل األطفال وأصــ ــتئصــــال شــ ع في  اإلشــــهاد من أجل اســــتمرار االســــتثمارات التي ُوّجهت �الفعل إلى اســ ــّ والتوســ

ــمان الحفاh على خلو  ــ ـــ ـــد المرض والتأهب للطوارY في البلدان ذات األولو�ة لضـ ـــ ـــة �التمن�ع وترصــ ــ القدرات الخاصـــ
العالم من شلل األطفال. Rما تسهم الم�ادرة في تحقیS أهداف الصحة المستقبل�ة ورسم الس�اسات بتقد�م اإلرشادات 

ــال أفضـــل الممارســـات والعبر الإلى البلدان �شـــأن  ــتئصـ مســـتخلصـــة ونقل األصـــول التي تمّولها الم�ادرة العالم�ة السـ
  شلل األطفال.

  
  �یف سُتنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ 

  
ـــتعزز األمانة الدور الق�اد6 ــ ـــلل األطفال من العالم �حلول عام  ســ ـــ ـــال شـ ــ ــتئصــ ــ . وTتولى 2023للم�ادرة العالم�ة الســـ

ــال المرض وتحدید  ــ ـــتئصـ ـــتراتیج�ة اســ ــــلل األطفال المRلف �اعتماد اســ ـــة مجلس مراق�ة شـ المدیر العام للمنظمة رئاســ
  الوجهة لتنفیذ هذه االستراتیج�ة.

  
  وستدعم االمانة البلدان ف�ما یلي:

ـــول والوظائف • ــ ـــلل األطفال في البلدان ذات األولو�ة من موارد الم�ادرة العالم�ة  نقل األصـ المتعلقة �شـــ
  ؛شلل األطفال عن طرST خطs االنتقال الوطن�ةالستئصال 

ونقل الوظائف الخاصة �احتواء شلل األطفال لضمان استدامة الدعم المقدم الست�قاء فیروسات شلل  •
وفي مرافS إنتاج اللقاح من أجل إجراء ال�حوث وٕانتاج نحو مأمون وآمن في المختبرات األطفال على 

  واللقاحات؛وسائل التشخ�ص 
وتعزTز القدرة الوطن�ة على ضمان االحتفاh المأمون واآلمن �فیروسات شلل األطفال �ما یتماشى مع  •

العالم�ة الحتواء فیروس شـلل األطفال، وضـمان أن المرافS التي تحتف� �فیروسـات شـلل خطة العمل 
ــهاد على اســـــت�فاء األطفال قد  ــح في برنامج اإلشـــ ــلت على اإلشـــــهاد الكامل، على النحو الموضـــ حصـــ

  العمل العالم�ة لالحتواء.متطل�ات االحتواء وفقًا لخطة 
  

  وفي سعیها إلى إنتاج منافع الصحة العموم�ة، ستعمل األمانة على ما یلي:
ـــتثمار للوفاء �االحت�اجات المال� • ـــ ة الوطن�ة، من أجل دمج القدرات المتعلقة �القوb تحدید مبررات االســ

  الخدمات األخرb، ونقل المعارف على نطاق مجاالت الموضوعات المتأثرة؛العاملة في 
ــRان عن طرST التمن�ع الروتیني للوقا�ة من وقوع  • ـــ ــ ــ ـــ ــ والعمل مع برامج التمن�ع على تعزTز مناعة السـ

  قاحات في البلدان ذات الُنظم الصح�ة الضع�فة؛فاش�ات فیروس شلل األطفال الدائر المشتS من الل
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ــلــل  • ـــ ــ ـــ ــ ــ ــأن االنتقــال في مجــال شـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــتراتیج�ــة �شـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــد وتقی�م خطــة العمــل االسـ ــ ــ ـــ ــ ــع إطــار لرصــــ ــ ــ ـــ ــ ــ   وضــ
  ؛2023-2018األطفال 

  لقاح أشد فّعال�ة؛وتنفیذ برنامج عمل ال�حوث لالستمرار في تطوTر  •
لوطن�ة لالنتقال في مجال شـــلل ووضـــع إرشـــادات موجهة إلى الســـلطات الوطن�ة دعمًا لتنفیذ الخطs ا •

  األطفال.
  

ــلل األطفال على  ــال شـــ ـــتئصـــ ـــة �الم�ادرة العالم�ة الســ ــتعمل األمانة من خالل الشـــــراكة الخاصــ ــًال عن ذلك، ســـ وفضـــ
  یلي:  ما

  ؛2023تنق�ح استراتیج�ة الم�ادرة لتحقیS اإلشهاد على استئصال المرض �حلول عام  •
ــلة إجراء التدخالت  • ــتان، �ما في ذلك تنفیذ عدة جوالت لحمالت المRثفة في �اكســــومواصــ تان وأفغانســ

من العمر أو أقل، وiذل المزTد من الجهود للوصول إلى تطع�م جم�ع األطفال ال�الغین خمس سنوات 
ع في  دور القائمین على التطع�م من األطفال الذین فاتهم التطع�م عن طرST التخط�s الجزئي والتوسـّ

  لمجموعات السRان�ة المتنقلة، على سبیل المثال؛المجتمع المحلي واستهداف ا
واستمرار القدرة على الترصد على المستوb الالزم لإلشهاد في البلدان غیر الموطونة �شلل األطفال،  •

 oـــا ـــ ــتمرار هذا النشـ ــ ــلل األطفال في �حثها عن موارد أخرb لدعم اســـ ـــ ودعم هذه البلدان الخال�ة من شــ
  وف�ما �عده.الحصول على اإلشهاد األساسي حتى 

  
  �ة واالستجا#ة لهاالطوارئ الصح اإلسراع في الكشف عن 3-2الحصیلة 

  
في وترد المیزان�ة المقترحة حسب المRاتب الرئ�س�ة  6في اإلطار  3-2ترد المؤشرات المندرجة في إطار الحصیلة 

  أدناه. 13الجدول 
  

  3-2المؤشرات المندرجة في إطار الحصیلة  :6اإلطار 
 100 000عدد األشــــخاص المتوفین والمفقودین ومن تضــــرروا م�اشــــرة �ســــبب الكوارث من بین Rل  - 1المؤشــــر  2-3

  شخص
نس�ة األشخاص الذین �حصلون على الخدمات الصح�ة األساس�ة من بین األشخاص السرTعي التأثر  - 2المؤشر  2-3

  الذین �ع�شون في بیئات هشة
  

  حسب الم�اتب الرئ�س�ة (#مالیین الدوالرات األمر��6ة) 3-2المیزان�ة البرمج�ة المقترحة للحصیلة  :13الجدول 
  

 األمر�6تان أفر6ق�ا الحصیلة
جنوب 
 شرق آس�ا

 أورو#ا
شرق 
dالمتوس 

 dغرب المح�
 الهادئ

المقر 
 الرئ�سي

 المجموع

2-3   Yاكتشاف الطوار
الصح�ة واالستجا�ة 

لها على وجه 
 السرعة

93.4 31.2 12.4 16.1 32.5 19.4 72.3 277.3 

 277.3 72.3 19.4 32.5 16.1 12.4 31.2 93.4 3-2 مجموع الحصیلة
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  الكشف السر6ع عن الطوارئ الصح�ة المحتملة وتقدیر المخاطر والتبل�غ عنها 1-3-2الُمخرج 
  

إنقاذ األرواح. وتدیر األمانة  ُ�عد الكشــف الســرTع عن المخاطر الصــح�ة المحتملة والتحقS منها ضــرورTین من أجل
نظامًا عالم�ًا للترصد القائم على األحداث للكشف عن جم�ع أحداث الصحة العموم�ة والطوارY الصح�ة المحتملة. 
ـــاعدة على حما�ة  ـــ ــــتوb المخاطر ودق ناقوس الخطر للمســـ ــ وما أن یتم التحقS من الحدث، تتولى األمانة تقدیر مســـ

  نزاع وسائر األخطار.الفاش�ات والكوارث وال المجموعات السRان�ة من عواقب
  

وTتطلب ذلك تعزTز ترصد الصحة العموم�ة وتحسین التنسیS على نطاق القطاعات، والس�ما بین قطاعات الصحة 
واإلصحاح والنظافة الصح�ة وقطاع الصحة وقطاع البیئة في Rل بلد من البلدان، Rما یتطلب زTادة التعاون الدولي 

ــحة العموم�ة. وTنصــــب الترRیز �صــــفة خاصــــة على لضــــمان اإلنذار  الم�Rر �األحداث الحادة التي تؤثر على الصــ
ــدیدة الخطورة إذا ما طورت القدرة على  ــ�ما الحیوان�ة المصـــدر، التي قد تكون شـ األمراض الجدیدة والمســـتجدة، والسـ

  ناعتهم ضد عوامل العدوb الجدیدة.االنتقال بین ال�شر الذین تقل أو تنعدم م
  

وقد تصـــدر اإلشـــارات الدالة على أحداث الصـــحة العموم�ة المحتملة عن العدید من مصـــادر الب�انات، �ما في ذلك 
ـــیدل�ات والمختبرات  ـــ ـــح�ة والمدارس والصــ ـــ ـــل االجتماعي والمرافS الصــ ـــ ــائل التواصــ ــ ـــ ــائل اإلعالم اإلخ�ارTة ووسـ ـــ ــ وسـ

ــد القائم ع ــ ـــ ــ ـــ ــد المخفر6 والترصــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــد في المجتمعات المحل�ة والترصــ ــ ـــ ــ لى األحداث و�iانات الوRاالت المعن�ة والترصــ
�المخاطر اإلشــــعاع�ة ومراكز الســــموم. وقد تصــــدر اإلشــــارات أ�ضــــًا عن البرامج األخرb الخاصــــة �أمراض محددة 
ومنظمات األمم المتحدة والشــرRاء الرئ�ســیین (مثل مراكز الوال�ات المتحدة لمRافحة األمراض والوقا�ة منها والمرRز 

ـــ�Rة العالم�ة لإلنذار �حدوث األوروiي للوقا�ة  ــ ـــ ــ ــ ـــحة العامة اإلنRلیزTة والشـــ ـــ ــ ــ ـــ من األمراض ومRافحتها ووRالة الصــ
ــالمة  ــ ــــعاع�ة النوو�ة والك�م�ائ�ة والســـ ــ�Rات المعن�ة �المخاطر اإلشـــ ـــ ــدر عن الشــ ــ ــ�ات ومواجهتها)، Rما قد تصـــ ــ الفاشـــ

  كوارث واألمن والش�Rات السرTرTة.الغذائ�ة وال
  

ــف جم�ع اإلشـــــارات الوارد ــ�ة إلى الصـــــحة العموم�ة. وتتولى المنظمة فرز وال تصـــ ة أحداثًا حق�ق�ة ذات أهم�ة �النســـ
األحداث الُمRتشــفة حدیثًا لتقدیر المخاطر التي قد �طرحها الحدث على الصــحة العموم�ة. وٕاذا ما اكُتشــفت اإلشــارة 

ـــرعة، قد تكون المعلومات المبدئ�ة محدودة. وترRّز عمل�ة الفرز المبدئي على التح ــــارات) �ســــ ــــارة (اإلشـــ قS من اإلشـــ
ـــأنه.  ــ ـــتدعي التحر6 �شـــ ــ ــــحة العموم�ة �ســـ ــ ـــRّل خطرًا محتمًال على الصــ ـــ ـــفه �شــ ــ الواردة وما إذا Rان الحدث الذ6 تصـــ

ــحة العموم�ة.  وال ــیر تأكید الحدث إشـــارة تلقائ�ة إلى أنه �مثل خطرًا على الصـ و�عض األحداث قد ال تؤثر على  �شـ
 ضــئیًال أو قد تتعلS �األمراض المزمنة أو �مســائل ال تطرح مخاطر حادة على صــحة اإلنســان أو تؤثر علیها تأثیراً 

  الصحة العموم�ة.
  

ــــمي یوفر  ــ ــ ــغیل�ة والتبل�غ عن المخاطر جزءًا ال یتجزأ من إدارة المخاطر. وهناك تحلیل رسـ ــ ــ ـــاالت التشـــ ـــــ وُتعد االتصـ
  معلومات حاسمة األهم�ة لصّناع القرار الوطني والشرRاء في مجال الصحة.

  
  �یف سُتنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ 

  
  سُتعّزز األمانة دورها الق�اد6 عن طرST ما یلي:

ق�ادة التعاون على نطاق الحRومات والمنظمات المتعددة من أجل تنســیS الجهود العالم�ة الرام�ة إلى  •
ـــحة العموم�ة والتحقS منها  ـــ ــ ـــف الم�Rر عن المخاطر واألخطار المحدقة �الصـ ــ ــ وتقدیرها والتبل�غ الكشــ

ـــتمر عن  ـــ ــــف المسـ ــ ـــادر المفتوحة من أجل الكشـ ــ ـــتخدام م�ادرة المعلومات الو�ائ�ة من المصــ ــ عنها �اســ
  األحداث الصح�ة المحتملة وتقی�مها؛
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ــمان النظر  • ــ ــ وتت�ع األحداث المحتملة والمدعمة �األدلة من خالل نظام المنظمة إلدارة األحداث، وضـــ
ــتناد ــ ـــ ــ ـــموم  في جوانب المخاطر Rافة �االسـ ـــ ــ ــع من الخبرات (في مجال الو�ائ�ات والســـ ــ ـــ ــ إلى طیف واسـ

  والحما�ة من اإلشعاعات، على سبیل المثال)؛وصحة الحیوان والسالمة الغذائ�ة والم�اه واإلصحاح 
والعمل مع البلدان على رsi عملیتي جمع معلومات الصــحة العموم�ة وتقدیر المخاطر �صــنع القرار  •

  عمل�ة تعزTز قدرات مراكز عمل�ات الطوارY الصح�ة؛المالئم التوقیت بدمجهما مع 
وتقد�م تقارTر الحالة العالم�ة للصــحة المتعلقة �األحداث الصــح�ة العموم�ة الدول�ة التي تتضــرر منها  •

بلدان متعددة والتي تقع عواقبها على جمهور دولي. وُتســــتخدم تقارTر الحالة في المقام األول من ِقبل 
ـــائل اإلعالم والمهنی ـــرRاء والجمهور العام. وتلخص وســ ـــحة العموم�ة، ومن ِقبل الشــ ین في مجال الصــ

ــــیلها، مثل  ــ ــ ـــ ــ ـــتجا�ة المتعلقة �األحداث وتعرض تفاصــ ـــ ــ ــ ـــ هذه التقارTر المعلومات الو�ائ�ة وتدابیر االســ
  فاش�ات فیروس زRTا ومرض فیروس إیبوال والحمى الصفراء؛

 من المنتجات المعلومات�ة التي ُتنشـــر على وٕاصـــدار "األخ�ار عن فاشـــ�ات األمراض" التي ُتعد منتجاً  •
ـــحة العموم�ة الحادة أو األحداث  الموقع اإللكتروني للمنظمة وتحتو6 على معلومات عن أحداث الصـ

  المحتملة التي تهم الجمهور العام؛
ــال الوطن�ة المعن�ة �اللوائح الصـــح�ة الدول�ة والجهات الشـــرRTة في  • والتواصـــل اآلمن مع مراكز االتصـ

ــح�ة العموم�ة من خالل موقع منظو  ــ�ات والطوارY الصــ ــأن المعلومات عن الفاشــ مة األمم المتحدة �شــ
ـــتجا�ة على نحو مالئم التوقیت للمخاطر المحتملة  ـــ ــمان التأهب واالســـ ـــ ــ المعلومات عن األحداث، لضــ

  التي قد تهدد المجموعات السRان�ة والصحة العموم�ة العالم�ة.
  

  ي: وستدعم االمانة البلدان ف�ما یل
ــحة  • ــ ــ ــر عبر الحدود وتهدد الصــ ــ ـــ ـــحة العموم�ة والتي قد تنتشـ ـــ ــة �الصــ ــ ـــ تت�ع األحداث والطوارY الخاصـ

  واالقتصاد على صعید العالم، والتبل�غ �شأنها؛
ــد األمراض  • ــتخدام م�ادY توجیه�ة من قبیل اإلطار المتكامل لترصــ ــد الوطن�ة �اســ ـــاء ُنظم الترصــ وٕانشـ

  وعالمي للمعلومات یتسم �المزTد من التكامل؛واالستجا�ة لها، وتهیئة نظام إقل�مي 
ـــات الجدیدة التي قد تهدد  • ـــ ــ ـــ ــ ـــعیدین الوطني ودون الوطني على جمع الُمْمرضــ ــ ـــ ــ ــ وiناء القدرة على الصـــ

ــتتولى المراكز المتعاونة مع  ــ ـــ ــ ـــتخدام أحدث التكنولوج�ات وال�حوث؛ وسـ ـــ ــ ــحة وعلى تحدیدها �اســ ـــــ ــ الصـ
  المنظمة تحلیل �عض عیناتها؛

ــنع القرار المالئم التوقیت، عن ورsi عملیتي جمع مع • ــ ــحة العموم�ة وتقدیر المخاطر �صــ ــ لومات الصــ
  طرST مراكز ُمعّززة لعمل�ات الطوارY الصح�ة؛

میـدان�ـة وعمل�ـات قـائمـة على المجتمعـات المحل�ـة لتقـدیر المخـاطر، من أجـل وٕاجراء تحرTـات و�ـائ�ـة  •
 bــــتو ــ ـــ ــ�اق الخاص �الحدث لیوفر األخطار ومدb التعرض واالجمع المنهجي للمعلومات عن مســ ــ ــ ـــ لســ

ذلك أســاســًا للعمل على إدارة العواقب الســلب�ة للمخاطر الحادة المحدقة �الصــحة العموم�ة وعلى الحد 
  منها؛

أو ورصــد األحداث التي ال تتطلب اســتجا�ة فورTة إلى أن تتفاقم �حیث تتطلب اتخاذ المنظمة إلجراء  •
  ینتفي التهدید الذ6 تطرحه؛

ــارات ونتائج تقدیر المخاطر عن طرST طیف من وiث المعلومات ع • ـــ ــ ــ ـــأن اإلشــ ـــ ــ ــ ــع �شـ ــ ـــ ــ لى نطاق واســ
المنصات والمنتجات المعلومات�ة، �ما في ذلك االتصاالت الداخل�ة والعامة والمؤلفات العلم�ة ووسائل 

  التواصل االجتماعي.
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  وفي سعیها إلى إنتاج منافع الصحة العموم�ة، ستعمل األمانة على ما یلي:
ـــحیین في الخطوo األمام�ة (مثل  توفیر مجموعة • ـــ ــ ــ ـــ ــــغیل�ة للعاملین الصــ ــ ــ ـــ ــ من الم�ادY التوجیه�ة التشــ

ـــتهدف تعزTز تنفیذ اإلنذار  ــ ــ ــح�ة وموظفي المختبرات) تســ ــ ـــ ــــائیي الو�ائ�ات ومقدمي الرعا�ة الصــ ــ أخصـــ
ـــده وتقی�مه من خالل الفرST العامل التقني العالمي  ــعید الُقطر6 ورصـــــ ـــ ــــتجا�ة على الصـــ ــ الم�Rر واالســ

  Rة اإلنذار الم�Rر واالستجا�ة؛التا�ع لش�
ــتخدامها لُتكّمل  • ـــ ــ ـــ ــ ـــحة العموم�ة وiدء اسـ ــ ـــ ــــ ــة �معلومات الصـ ـــ ــ ــ ـــ وٕاعداد مجموعة أدوات الخدمات الخاصـ

ــحة  ــ ـــ ــــادرة عن مجموعة الصــ ــ ــ ــحة العموم�ة الصـ ــ ـــ ـــة �معلومات الصــ ــ ــ المعاییر الدول�ة للخدمات الخاصــ
ــات لك ــادات والنماذج واألمثلة عن أفضـــل الممارسـ ــحة العالم�ة لتوفیر اإلرشـ ل خدمة من خدمات الصــ

ــح في المعاییر  ــ ـــــ�اقات المحددة، على النحو الموضــ ــة �السـ ـــ ـــاف�ة والخاصـ ــ�ة واإلضـــ ــ ـــاســ العموم�ة األســـ
  العالم�ة للخدمات الخاصة �معلومات الصحة العموم�ة؛

ووضع استراتیج�ة عالم�ة لمشارRة الشرRاء في الش�Rة العالم�ة لإلنذار �حدوث الفاش�ات ومواجهتها  •
ــتجّدة من أجل تعزTز وظائف اإلنذار، وتزوTد الوRاالت في إنذار ا ــ ـــ ــ ــ ـــ لمجتمع العالمي �المخاطر المسـ

ــول على المعلومات عن مخاطر األمراض وأخطارها،  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــحة العموم�ة بإمRان�ة الحصـ ــ ــ ـــ ــ المعن�ة �الصـــ
ــــد  ـــترشـ ــین ت�ادل المعلومات، وتأمین عمل�ات تقدیر المخاطر الم�Rرة والدق�قة التي �مRن أن تســ ــ وتحسـ

 sافحة المخاطر التي تهدد الصحة العموم�ة؛بها خطRة في سبیل م�واستراتیج�ات االستجا  
ـــاعدة على توحید  • ــ ــ ـــل، للمســ ــ ـــ ــاس متواصـ ــــ ــحة العموم�ة على أســـ ــ ــ ــــنیف وأنطولوج�ا الصـــ ــ ــ ــــع تصـ ــ ووضـــ

  المصطلحات على نطاق الممارسة الصح�ة العموم�ة، والس�ما في مجال جمع المعلومات الصح�ة؛
ــرها  • ــ ـــرRاء في وٕاعداد برمج�ات جدیدة ونشـ ــاء والشــ ــــتخدام العالمي من ِقبل األمانة والدول األعضـــ لالسـ

ــلحة، دعمًا وت�ســــیرًا للتحرTات  الشــــ�Rة العالم�ة لإلنذار �حدوث الفاشــــ�ات ومواجهتها وأصــــحاب المصــ
الدول�ة �شــأن الفاشــ�ات، �ما في ذلك جمع الب�انات میدان�ًا وتت�ع مخالطي المرضــى وتصــور ســالســل 

  حال األحداث الحادة الشاملة لبلدان متعددة. انتقال العدوb، وفي
  

  االستجا#ة السر6عة للطوارئ الصح�ة الحادة #استخدام القدرات الوطن�ة والدول�ة ذات الصلة 2-3-2الُمخرج 
  

الدولي ُتعد االستجا�ة السرTعة للطوارY الصح�ة حاسمة األهم�ة إلدارة األزمات داخل البلدان والوقا�ة من االنتشار 
ـــح�ة  ــ�ات. وتؤثر الطوارY الصــ واألحداث �ما في ذلك فاشـــــ�ات األمراض المعد�ة والنزاع والكوارث الطب�ع�ة  -للفاشـــ

وتتزاید أعداد هذه في مئات المالیین من الناس حول العالم سنو�ًا،  - الك�م�ائ�ة أو اإلشعاع�ة النوو�ة وتلوث الغذاء
المنظمة وشرRائها، من األحداث. وتلزم استجا�ة تشغیل�ة سرTعة على الصعید الُقطر6 إلى جانب الدعم المقدم من 

داخل البلدان والوقا�ة واالقتصـــاد�ة أجل إنقاذ األرواح والحد من العواقب الصـــح�ة العموم�ة واالجتماع�ة والســـ�اســـ�ة 
   من انتشار المرض عبر الحدود.

  
  �یف سُتنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ 

  
  سُتعّزز األمانة دورها الق�اد6 عن طرST ما یلي:

ــــحة العموم�ة الحادة وتقدیرها بتوج�ه من إطار  • ــ ـــــ ــ ـــل لمخاطر جم�ع أحداث الصــ ــ ــ ـــ ــ ـــد المتواصـــ ــ ـــ ــ ــ الرصـــ
  وتصعید إجراءات االستجا�ة حسب االقتضاء؛ االستجا�ة للطوارY الذ6 وضعته المنظمة،
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ــعید الوطني  • ــ ــــتجا�ة للطوارY على الصــ ـــرRاء في االســ ـــع من الشـــ ــیS الدولي بین طیف واســـ ق�ادة التنســــ
ـــحة العالم�ة التا�عة واإلقل�مي والعالمي، وفقًا  ـــ ــ ـــفها الوRالة المنوطة �ق�ادة مجموعة الصــ ــ ــ لوالیتها بوصـــ

  )؛2005الدول�ة (والمؤتمنة على اللوائح الصح�ة للجنة الدائمة المشترRة بین الوRاالت 
ــح�ة الدول�ة ( • ـــ ــRیل لجنة طوارY في إطار اللوائح الصــ ــ )، في حال وقوع حدث من أحداث 2005وتشـــ

ــورة إلى المدیر العام  ــ ــ ـــ ــداء المشـ ــ ــ ـــ ـــتثنائ�ة، لُتعنى بإسـ ــ ــ ــحة العموم�ة االســـ ــ ـــ ــ لب�ان إذا ما Rان ین�غي الصـ
  ًا دول�ًا؛اإلعالن عن طارئة صح�ة عموم�ة تسبب قلق

•  Sة الســفر والتجارة أثناء األحداث الحادة أو التجمعات الحاشــدة ف�ما یتعلRشــأن حر�وٕاصــدار المشــورة 
  �المرور الدولي (السفر والتجارة) لتجنب انتشار المرض أو الحد منه ورصد تنفیذ هذه المشورة؛

ـــبS للموظفین واإلمدادات والمعد • ــ ــــر المســ ــدار اإلنذارات الم�Rرة، والنشـــ ـــ ـــل وٕاصــ ــ ــد المتواصــ ــ ات، والرصـــ
ــار  ــیر وحــــاالت الجفــــاف) واألخطــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــاصـ ــة (مثــــل األعــ ــار الطب�ع�ــ للعمل�ــــة في �عض حــــاالت األخطــ

  ؛االجتماع�ة (مثل االضطرا�ات المدن�ة)
ـــأن اإلجراءات التي ین�غي أن ُتّتخذ  • ــ ــورة إلى األمین العام لألمم المتحدة �شــ ـــ ـــداء المشــ ــ على نطاق وٕاســ

ــاني في إطار ــاعدة على  منظومة العمل اإلنســـ ـــترRة بین الوRاالت، من أجل المســـ اللجنة الدائمة المشــ
  مRافحة الفاش�ات وٕادارة العواقب اإلنسان�ة الناجمة عنها في حالة األحداث الواسعة النطاق والمعقدة؛

ــامل لوRاالت متعددة،  • ـــ ـــ�ات الشــ ــ ــتعراض التعاوني الالحS للفاشــ ـــ ــــي في االســ ـــطالع بدور رئ�ســـ واالضــــ
ي مرحلة ما �عد الكارثة وما �عد النزاع؛ وٕاجراء هذه العمل�ات على نحو منهجي وتقدیر االحت�اجات ف

من أجل توثیS العبر المستخلصة، وتعزTز القدرات المستقبل�ة في مجال التأهب، وتوج�ه إعادة تأهیل 
  الُنظم الصح�ة للبلدان؛

  
  :وستعمل األمانة أ�ضًا مع الشرRاء لدعم البلدان ف�ما یلي

ـــون من إجراء تحلیل  • ــ ــ ـــ ــ ـــرTع للحالة في غضـ ــ ــ ـــ ــ ــاعة لتحدید طب�عة الطارئة وحجمها  72إلى  24سـ ـــ ــ ـــ ــ سـ
ــیS،   وما ـــ ـــتجا�ة والتنســـ ــ یترتب علیها من عواقب ومخاطر، والثغرات التي تتخلل القدرات المتاحة لالســـ

  ومدb ضرورة حشد استجا�ة تشغیل�ة؛
  فّعالة؛ووضع خطs االستجا�ة المتعددة القطاعات وتموTلها وٕانشاء آل�ات التنسیS ال •
وٕانشاء مراكز عمل�ات الطوارY ومعسRرات القاعدة وٕادارتها، �ما في ذلك ش�Rات االتصاالت السلك�ة  •

ـــلع  ــ ـــ�ة والســ ــ ــــاســ ــ ـــلة إمدادات األدو�ة االسـ ـــ ــلسـ ــ ـــائل النقل المائي والجو6 والبر6، وســـ ــ ـــلك�ة، ووســ ــ والالســ
ــت ـــ ــ ــ ــالمة المســ ــ ـــ ــ ـــمان ســ ــ ـــ ــ ـــائل نقل العینات؛ واتخاذ التدابیر الالزمة لضـ ــ ــ ـــ جیبین وأمنهم. والمعدات، ووسـ

وسیختلف مدb هذه الجهود وسُتعّدل وفقًا لمدb وخامة الطارئة الصح�ة المعن�ة ولقدرة البلد المتضرر 
  ووفقًا لمخاطر االنتشار الدولي؛أو البلدان المتضررة على االستجا�ة 

ــمان توافر القوb العاملة الطب�ة والتقن�ة الكاف�ة لتنفیذ األنشــــطة  • نشــــطة الخاصــــة الرئ�ســــ�ة مثل األوضــ
ــــى)،  ــ ـــد والو�ائ�ات (�ما في ذلك إجراء التحرTات وتت�ع مخالطي المرضــ ــ ـــائل �الترصـــ ــ ــ والمختبرات ووسـ

 bــوح، والوقا�ة من العدو ــ ــرTر6، ورعا�ة الرضــ ــ ـــرTع، والتدبیر العالجي الســ ــــخ�ص الســـ ومRافحتها، التشــ
ــارRة المجتمعا ــ ــ ـــ ــ ـــ ــم الدفن المأمونة والكرTمة، والتعبئة االجتماع�ة، ومشـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ت المحل�ة، والتمن�ع، ومراسـ

  والمRافحة المتكاملة للنواقل؛
  وضمان فّعال�ة فحص التحر6 لدb الخروج ولدb الدخول أثناء االستجا�ة للفاش�ات؛ •
  وتحدید متى تنتهي الطارئة الحادة ومتى ین�غي تحّول الترRیز إلى االنتقال والتعافي. •
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  ألمانة على ما یلي:وفي سعیها إلى إنتاج منافع الصحة العموم�ة، ستعمل ا
وضــع اإلرشــادات �شــأن فّعال�ة فحص التحر6 لدb الخروج ولدb الدخول أثناء االســتجا�ة للفاشــ�ات،  •

و�شــأن تعزTز التكامل التشــغیلي وتنســیS اســتجا�ة المجموعات/ القطاعات المتعددة للطوارY الصــح�ة 
ـــح�ة، والتغذ�ة، واألمن الغذائي ـــ ـــحاح والنظافة الصـــ ــ ـــل (مثل الم�اه واإلصــــ ـــ ــ ـــأن أفضـ ــ ، والحما�ة)، و�شــــ

  الممارسات آلل�ات التنسیS في الطوارY الصح�ة في االستجا�ة للطوارY الحادة والممتدة؛
ــ�Rات الشـــراكات التشـــغیل�ة الحاســـمة األهم�ة، �ما في ذلك الشـــ�Rة العالم�ة لإلنذار �حدوث  • وتعزTز شـ

ـــرRاء  ــ ــ�ات ومواجهتها واألفرقة الطب�ة المعن�ة �الطوارY والشــ ــ ــتجا�ة الفاشـــ ـــ الدائمون، دعمًا لجهود االســ
  التي تبذلها البلدان.

  
ــ�ة وتعز6زها في األماكن التي تعاني من  3-3-2الُمخرج  ــ ـــ ــ ـــاســ ــ ـــ ــح�ة األســـ ـــ ــ الحفاy على الخدمات والُنظم الصــــ

  الهشاشة والنزاع والضعف
  

ـــة والنزاع  1‚�6ع�ش حال�ًا أكثر من  ـــاشـــ ــعف، حیث تطرح مل�ار شــــــخص في أماكن تعاني من الهشـــ ــ األزمات والضــ
ــ�ة،  ــ ـــ ـــاســ ــ ـــ ــح�ة األسـ ــ ــ ـــعف القدرة الوطن�ة على تقد�م الخدمات الصـــ ـــ ــ ــحة الممتدة إلى جانب ضـ ــ ــ تحد�ًا Rبیرًا أمام الصـــ

ــرع تأثرًا، و�حدث عدد غیر  العموم�ة. ــ ـــاء واألطفال والمراهقون من بین الفئات األسـ ـــب من الوف�ات وُ�عد النســ متناســ
ـــهدها ال ــرًا،  عالم في هذه األماكن.بین األمهات والموالید واألطفال التي �شـ ـــRان�ة النازحة قســ وتعاني المجموعات السـ

عن األقل�ات المهملة، من ســـرعة التأثر �صـــفة مثل الالجئین والمشـــردین داخل�ًا والمهاجرTن وطالبي اللجوء، فضـــًال 
ـــهولة  ــعف. وفي هذه الظروف، �مRن لألحداث الحادة أن تؤد6 �ســ ـــة والنزاع والضـــ ـــاشــ ــة في ظروف الهشــ إلى خاصـــ

  الفعل على تقد�م الخدمات الصح�ة.القدرة الضع�فة �تعطیل تقد�م الخدمات الصح�ة أو تجاوز 
  

ـــهد أزمات ممتدة. وهذه الظروف  ــعف في البلدان التي تشــ ــــررًا من النزاع والضـــ ـــة وتضـ ــــاشــ ـــد الظروف هشـ وتوجد أشــ
ل اإلنســاني في ظل التنســیS دینام�ة ومعقدة وتضــم أصــحاب المصــلحة المتعددین العاملین في مجال الصــحة والعم

ــــتجا�ة والتعافي المبذولة في مثل هذه األماكن اّت�اع نهج طوTل  ــ ــعیف. وتتطلب جهود االســ ــ ــ ــراف الضــ ـــ ــ المجزأ واإلشـ
ن أو تدهور اإلتاحة  ــّ ـــ ــ ــ ـــتجد، وللتكّیف مع تحسـ ـــ ــ ـــم �المرونة الكاف�ة لمواجهة األزمات والتحد�ات التي تســ ــ ـــ المدb یتســ

ظم الصح�ة في ظروف الهشاشة والتضرر من النزاع والضعف عادة ما تعوقها رداءة والقدرات والس�اق األمني. والنُ 
ــــتت ُنظم  ــــل اإلمدادات، وتشـ ـــالسـ ـــح�ة، وعدم تكافؤ الُبنى التحت�ة، وقلة الموارد ال�شـــــرTة، وتعطل ســ المعلومات الصــ

ــحي. ـــبب المیزان�ات الحRوم�ة المحدودة للغا�ة، وغ�اب ال التموTل الصـــ ــRلة �ســ ــیS في الدعم المقدم وتتفاقم المشـــ تنســـ
ـــؤون في القطاعین العام والخاص، من الجهات  ــ ــرTف الشـ ــ ــعف الخطیرة أح�انًا في تصــ ــ المانحة، ووجود جوانب الضــ

ــــارRة المحدودة من جانب  ــ ـــ ــ ــ ونظرًا إلى انعدام المرونة، �مRن لألحداث الحادة أن تؤد6  المجتمعات المحل�ة.والمشــ
  القدرة الضع�فة �الفعل على تقد�م الخدمات الصح�ة.�ة أو تجاوز �سهولة إلى تعطیل تقد�م الخدمات الصح

  
  �یف سُتنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟ 

  
  سُتعّزز األمانة دورها الق�اد6 عن طرST ما یلي:

التي تنص على االلتزام �عدم  2030تسرTع خطى العمل صوب تحقیS خطة التنم�ة المستدامة لعام  •
ترك أ6 أحد خلف الرRب. فالمنظمة ســتعمل مع الشــرRاء على تخفیف أثر الطوارY الممتدة والتعطل 

بتحسین تعاني من الهشاشة والمتضررة من النزاع والضع�فة، الممتد للُنظم الصح�ة في األماكن التي 
ــاق  ـــ ــ ــتدامتها؛ وتعزTز اتســـ ـــ ــ ـــح�ة وجودتها واســـ ــ ـــ العمل�ات المنقذة لألرواح وعمل�ات إتاحة الخدمات الصــ

الخدمات التي تسـهم م�اشـرة في الطوارY والتأهب لألحداث الحادة؛ وتعزTز الخدمات الصـح�ة وسـائر 
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ــم ـــ ــح�ة وقدرتها على الصــ ـــ ــــحة، وiناء القدرات الالزمة لتعافي الُنظم الصــ ــین الصـــ ــ ود على المدb تحســـ
  الطوTل؛

ـــرRاء على إجراء  • ــ ـــتعمل األمانة مع الشـــ ـــ ـــائل وســ ــ ـــترRة، وتحدید الحصـــ ــ عمل�ات التقی�م والتخط�s المشـــ
ــــترRة والتموTل المتعدد  ـــي هذه العمل�ات أهم�ة الجماع�ة، وتعزTز البرمجة المشــ ــــنوات، حیث تكتســـ الســ

ـــاني واإلن ـــ ـــ�ة إلى النهج الذ6 یرsi بین العمل اإلنســ ـــ ــــعت المنظمة نهجًا  مائي.محورTة �النســ ــ وقد وضــ
ــائر  ــرRاء في العمل متعدد القطاعات �عمد إلى دمج عمل الحRومات والجهات الفاعلة الدول�ة وســ الشــ

ـــح�ة والتأهب  ـــیS الجهود الرام�ة إلى تعزTز الُنظم الصـ ـــاني واإلنمائي، لضــــمان تنسـ ــتجا�ة اإلنسـ واالســ
  ال العمل اإلنساني واإلنمائي وiناء السالم.والتعافي على نحو أفضل بین الجهات الفاعلة في مج

  
  وستعمل األمانة أ�ضًا مع الشرRاء لدعم البلدان ف�ما یلي:

ــدمات  • ــ ــ ـــ ــــح�ة والوقا�ة من الصـ ــ ــ ـــمود من أجل الحد من المخاطر الصــ ــ ـــ تعزTز القدرة الوطن�ة على الصــ
الســـتناد إلى الُنظم والتأهب واالســـتجا�ة لها، والعمل �اّت�اع نهج "عدم اإلضـــرار"، �الحد من التشـــتت وا

ـــع�فة، مع العمل في الوقت  ـــررة من النزاع والضــ ــــة والمتضــ ــاشـ ــ الحال�ة في البلدان التي تعاني من الهشـ
ــاملة ومعالجة المحددات االجتماع�ة  ــ ـــ ــ ــــــح�ة الشــ ــ ـــوب تحقیS هدف التغط�ة الصـــ ـــ ــ ذاته على التقدم صـــ

  والبیئ�ة للصحة؛
ــتفادة من قدرات الُنظم الوطن�ة والموارد (مثل ال • ــ ـــ ــ ُبنى التحت�ة وُنظم الب�انات والتخط�s والتموTل) واالسـ

ـــح�ــة ذات األولو�ــة (الوقــائ�ــة والعالج�ــة في زTــادة  ــ ـــ ــــ التغط�ــة �حزمــة الحــد األدنى من الخــدمــات الصـــ
  والملطفة والتأهیل�ة)، �االستناد إلى نهج الرعا�ة الصح�ة األول�ة؛

  الم�Rر والقدرة على الصمود؛ واالستثمار في تعزTز الُنظم الصح�ة المتكاملة من أجل التعافي •
ـــح�ة، مع إعطاء  • ــ ـــ ــ ـــ ــــات الحال�ة لعمل�ات الطوارY مع التخط�s الوطني للُنظم الصــ ــ ــ ـــ ــ ومواءمة المنصـــ

  األولو�ة للمناطS والمجموعات السRان�ة المتضررة؛
ــتخدامها في تقی�م التقدم واألداء واألثر وفقًا لُنظم إدارة المعلومات  • ـــ ــ ــد والتقی�م واســ ـــ ــ وٕاعداد أدوات الرصــ

  لصح�ة الوطن�ة القائمة، وفي عمل�ات الرصد المتعلقة �أهداف التنم�ة المستدامة؛ا
وضـــمان إمRان�ة حصـــول المجموعات الســـRان�ة الســـرTعة التأثر على حزمة الحد األدنى من الخدمات  •

ـــح�ة ذات  ـــ ــ ــ ـــح�ة، مثل اإلدارة الصــــ ـــ ــ ـــ ــد الثغرات التي تتخلل أداء الُنظم الصـــ ــ ــ ـــ ــ األولو�ة، وعند اللزوم ســـ
  واإلشراف على الموارد المال�ة الصح�ة المجّمعة لسداد أجور العاملین الصحیین.لإلمدادات  المرRزTة

  
  وفي سعیها إلى إنتاج منافع الصحة العموم�ة، ستعمل األمانة على ما یلي:

وضــع اإلرشــادات �شــأن مختلف جوانب الصــحة في ظروف الهشــاشــة والتضــرر من النزاع والضــعف،  •
دنى من الخدمات الصح�ة األساس�ة، ورصد أداء المرافS الصح�ة من أجل مثل توفیر حزمة الحد األ

ــرRاء للجودة وٕاجراء األطراف الثالثة لعمل�ات التحقS، وٕاجراء عمل�ات تحلیل الُنظم  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــین الشـ ــ ـــ ــ ــ تحســـ
 Yة في حاالت الطوارTف�ة معاملة األشخاص المتعا�شین مع األمراض غیر السار�R الصح�ة، وتحدید

األفرقة الطب�ة المعن�ة �الطوارY وسـائر أشـRال أفرقة االسـتجا�ة السـرTرTة والتنســیS  اإلنسـان�ة، وٕاشـراك
  بینها، وٕاعداد برامج التحوTالت النقد�ة من أجل صحة الالجئین ومواصلة رعایتهم؛

وٕاجراء عمل�ات التقی�م والتخط�s المشترRة مع الشرRاء، وتحدید الحصائل الجماع�ة، وتعزTز البرمجة  •
  التموTل المتعدد السنوات؛المشترRة و 
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ــحة  • ـــ�ة االجتماع�ة لطوارY الصــ ــ�ة واالســــتجا�ة النفسـ ــحة النفســ ـــادات التقن�ة �شــــأن الصــ ووضــــع اإلرشـ
  العموم�ة؛ وٕاعداد حزمة الحد األدنى من الخدمات للصحة النفس�ة في الطوارY؛

ــات، وتوثیS الهجمات ع • ــ�ات �شــــأن أفضــــل الممارســ ـــاء قاعدة البّینات وٕاصــــدار التوصــ لى مرافS وٕانشـ
ن أثر هذه الهجمات أالرعا�ة الصــح�ة والعاملین الصــحیین، وتقد�م وث�قة ســ�اســات مســّندة �البّینات �شــ

  على مرافS الرعا�ة الصح�ة والعاملین الصحیین؛
ـــــمود وحزمــة مالئمــة للغرض لتحقیS التكــامــل بین الُنظم/  • ــ ــ ـــ ــ وٕاعــداد مجموعــة أدوات للقــدرة على الصـ

  ، بدءًا من الس�اسات والتخط�s ووصوًال إلى التنفیذ والرصد.الخدمات الصح�ة واألمن الصحي
  
 متع مل�ار شخص آخر #مز6د من الصحة والعاف�ةت

  
 :السRان�ة، وهذه الغا�ةُتعَنى الغا�ة "المل�ارTة" الثالثة بتعزTز صحة المجموعات 

•  6 دات الصحة والتصدِّ  للمخاطر التي ُتحِدق بها؛تتحقSَّ من خالل معالجة ُمحدِّ

بنوع الجنس، والم�اه واإلصـــحاح والنظافة، تتضـــمن التغذ�ة، والعنف، واإلصـــا�ات، والمســـائل المتعلقة  •
وتعــاطي الكحول على نحٍو والمنــاخ، وتعــاطي الت�غ، واألحمــاض الــدهن�ــة المتحولــة، وتلوث الهواء، 

 oالبدني؛ضار، والسمنة، والنشا 

النظام الصــحي وحده، مع االســتفادة في تقتصــر على ُتعاَلج من خالل إجراءاٍت متعددة القطاعات ال  •
اإلشـــراف/ وضـــع الســـ�اســـات، الوظائف التي تضـــطلع بها وزارات الصـــحة من قبیل أكثر األوقات من 
 والدعوة، والتنظ�م.

ــــتدامة غیر الهدف الثالث المعني ُترRِّز أكثر ما ُترRِّز على اآلثار الناجمة عن أهداف التنم�ة  • ــ ـــ ــ ــ المســ
 �الصحة؛

 الوف�ات وحدها.صب ترRیزها على الصحة والقدرة على األداء والعاف�ة، ول�س على ین •
  

دات المذRورة أعاله (الُمخَرجان  ـــلفًا (الُمخَرج ) والمخاطر ال2-1-3و 1-1-3وٕالى جانب الُمحدِّ ـــ ــ  )1-2-3ُمبیَّنة ســــ
تة تندرج التي  ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ل الُمخَرجات الثالثة األولى من ُمخَرجاٍت سـ �ة "المل�ارTة" الثالثة، ُتوفِّر الُمخَرجـات تحت الغاُتمثِّ

6 لتلك الثالثة  ـــدِّ ـــ ــ ـــ ــ دات والتصــ ـــارRة مع القطاع المت�ق�ة قنواٍت لمعالجة هذه الُمحدِّ ــ ــ ـــ ــ ــائل منها: المشـــ ــ ـــ ــ ــ المخاطر بوســــ
ـــح�ـــة )؛ والمـــدن والمـــدارس وأمـــاكن 2-2-3والمجتمع المـــدني (الُمخَرج   الخـــاص ــ ـــ ــ ــ ــائر األمـــاكن الصـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ العمـــل وسـ
ـــتراتیج�ات الرام�ة إلى تمتع  ).2-3-3المتعددة األطراف (الُمخَرج ؛ واالتفاقات )1-3-3  (الُمخَرج ــ ـــ ــ ــ Rما تندرج االسـ

ــRان �القدرة المُ  ثلى على األداء وتمتعهم �أكبر قدر من العاف�ة، والوقا�ة من االنتحار، ونماء األطفال والمراهقین الســـ
دات تحت غا )، 1-1-3صحة المجموعات السRان�ة (في الُمخَرج �ة تعزTز التي ترت�s جم�عها ارت�اطًا وث�قًا �الُمحدِّ

  ).1-2-3مقاومة مضادات الم�Rرو�ات (في الُمخَرج  تندرجو 
 

ــة. ولهذا ُتقاس  ــًا تأثیرًا �الغًا في معدالت المراضـــ ــ دات والمخاطر معًا في الوف�ات، لكنها تؤثر أ�ضـ وتؤثر هذه الُمحدِّ
دات والمخاطر في مؤشر تعزTز  صحة المجموعات السRان�ة الذ6 ُیرRِّز على تحسین الح�اة، وفي غا�ة تمتُّع الُمحدِّ

  مل�ار شخص آخر �مزTد من الصحة والعاف�ة. 
 

دات الصحة1-3الحصیلة   : معالجة ُمحدِّ

  
دات اجتماع�ة واقتصاد�ة وثقاف�ة وس�اس�ة وiیئ�ة، في وسعها أن ُتشRِّلت  تأثَّر الصحة في جم�ع مراحل الح�اة �ُمحدِّ

  مالمح الظروف التي ُیوَلد فیها الناس و�Rبرون و�عملون وTلعبون و�ع�شون و�شیخون و�موتون.
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ــؤال الذ6 یتعین على المنظمة اإلجا�ة عل�ه  ـــ ــؤولة عن جزٍء Rبیٍر من عبء األمراض. والســ ــ ـــحة مســـ ــ دات الصــ وُمحدِّ
ــــب�ة في معالجة هذه الُمحدِّ  ــ ــ ـــ ــ ــیلة هو: ما المجاالت التي تتمتع فیها المنظمة �میزة نســ ــ ـــ ــ ــ ـــ  1-3دات؟ وتتناول الحصـ

دات االجتماع�ة (الُمخَرج  دات البیئ�ة (الُمخَرج 1-1-3مجموعة من الُمحدِّ ) تتمتع فیها المنظمــة 2-1-3) والُمحدِّ
  بوضع فرTد یؤهلها للمساهمة في معالجة صحة المجموعات السRان�ة والتصد6 لعدم المساواة في الصحة. 

 

أعمال إلى التزاٍم بتحقیS اإلنصاف والمساواة بین الجنسین تضطلع �ه المنظمة من وعلى الرغم من استناد جم�ع ما 
ــــاواة في الظروف الموات�ة للتمتع �أنماo ع�ش  ــ دات االجتماع�ة عدم المســـ د الُمحدِّ ــِّ ـــ ــ ـــان، غال�ًا ما ُتجســ ـــ وحقوق اإلنســـ

ـــح�ة، وتعطي أمثلة علیها. وTبین اإلطار  ــرات التي یتعین أن یتناولها  7صــ دات، عمل المنظمة المؤشـــ ـــأن الُمحدِّ �شــ
  حسب المRاتب الرئ�س�ة.المیزان�ة المقترحة  14و�عرض الجدول 

  
 1-3المؤشرات المندرجة في إطار الحصیلة  :7اإلطار 

 معدل الوف�ات المنسو�ة إلى تلوث هواء المنازل والهواء المح�s - 1المؤشر  3-1

الم�اه غیر المأمونة، وخدمات الصــرف الصــحي غیر المأمونة واالفتقار معدل الوف�ات المنســوب إلى  - 2المؤشــر  3-1
إلى المرافS الصـــــــــح�ة (التعرض لخدمات غیر مأمونة في توفیر الم�اه وخدمات الصـــــــــرف الصـــــــــحي والنظافة الصـــــــــح�ة 

 للجم�ع)

 معدل الوف�ات المنسوب إلى التسمم غیر المتعمد - 3المؤشر  3-1

 6 �عتمدون أساسًا على الوقود والتكنولوج�ا النظ�فیننس�ة السRان الذ - 4المؤشر  3-1

والجســ�مات من  2.5المتوســs الســنو6 لمســتو�ات الجســ�مات (على ســبیل المثال الجســ�مات من الفئة  - 5المؤشــر  3-1
 ) في المدن (المرجَّح حسب السRان)10الفئة 

 ي تدار �طرTقة مأمونةنس�ة السRان الذین �ستفیدون من خدمات م�اه الشرب الت - 6المؤشر  3-1

نســ�ة الســRان الذین �ســتفیدون من (أ) اإلدارة الســل�مة لخدمات الصــرف الصــحي و(ب) مرافS غســل  - 7المؤشــر  3-1
 الیدین �الصابون والم�اه

نقطة من االنحراف المع�ار6 عن متوســs  2-معدل انتشــار التقزم (الطول �النســ�ة إلى الســن أقل من  - 8المؤشــر  3-1
 و الطفل لمنظمة الصحة العالم�ة) بین األطفال دون سن الخامسةمعاییر نم

نقطة من االنحراف  2-أو أقل من  2معدل انتشار سوء التغذ�ة (الوزن �النس�ة إلى الطول أكثر من + - 9المؤشر  3-1
 المع�ار6 عن متوسs معاییر نمو الطفل لمنظمة الصحة العالم�ة) بین األطفال دون سن الخامسة (الهزال)

نقطة من  2-أو أقل من  2معدل انتشـــــــــار ســـــــــوء التغذ�ة (الوزن �النســـــــــ�ة إلى الطول أكثر من + - 10المؤشـــــــــر  3-1
االنحراف المع�ار6 عن متوســــــــs معاییر نمو الطفل لمنظمة الصــــــــحة العالم�ة) بین األطفال دون ســــــــن الخامســــــــة (زTادة 

 الوزن)

نمو الســــــل�م من حیث الصــــــحة والتعلم والعاف�ة النفســــــ�ة نســــــ�ة األطفال دون ســــــن الخامســــــة ذو6 ال - 11المؤشــــــر  3-1
 واالجتماع�ة، مصنفة حسب نوع الجنس

ســنة الذین تعرضــوا أل6 عقاب بدني و/أو  17نســ�ة األطفال الذین تتراوح أعمارهم بین ســنة واحدة و - 12المؤشــر  3-1
Sاعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعا�ة في الشهر الساب 

النساء المعاشرات والفت�ات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي  نس�ة - 13المؤشر  3-1
 أو نفسي من عشیر حالي أو سابS، خالل االثني عشر شهرًا السا�قة، مصنفة حسب شRل العنف والعمر

نفسهن قرارات مستنیرة سنة والالتي یتخذن �أ 49سنة و 15نس�ة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بین  - 14المؤشر  3-1
 �شأن العالقات الجنس�ة، واستخدام وسائل منع الحمل، والرعا�ة المتعلقة �الصحة اإلنجاب�ة

 معدالت الوف�ات الناجمة عن اإلصا�ات جراء حوادث المرور على الطرق  - 15المؤشر  3-1
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  حسب الم�اتب الرئ�س�ة (#مالیین الدوالرات األمر��6ة) 1-3 المیزان�ة البرمج�ة المقترحة للحصیلة :14الجدول 
 

 األمر�6تان أفر6ق�ا الحصیلة
جنوب شرق 

 آس�ا
 أورو#ا

شرق 
dالمتوس 

 dغرب المح�
 الهادئ

 المجموع المقر الرئ�سي

دات  3-1 معالجة ُمحدِّ
 الصحة

28.0 7.4 11.8 20.8 8.5 21.2 44.3 141.9 

 141.9 44.3 21.2 8.5 20.8 11.8 7.4 28.0 1-3 مجموع الحصیلة

  
دات االجتماع�ة للصحة في جم�ع مراحل الح�اة1-1-3الُمخرج   : تم�ین البلدان لمعالجة الُمحدِّ

  
دات متعددة  ـــحة جم�ع الفئات االجتماع�ة �ُمحدِّ ــ ــتو�ات تتأثر صـــ ــ ـــ ـــاٍو لجوانب القوة ومسـ ـــ ــحة وiتوزTع غیر متســ ــ ـــ للصـ

  التعرُّض ومواطن الضعف.
 

والتدخالت الرام�ة إلى  العمر. في جم�ع مراحل�ســتمر االســتثمار في الصــحة وفي المســاواة في الصــحة وTجب أن 
دات االجتماع�ة  ــــمة األهم�ة في معالجة معالجة الُمحدِّ ــ ــمل مجاالت الترRیز الحاســـ ــ ــ ـــعة النطاق. وتشـــ ــ ــحة واســــ ـــ ــ للصــ

الش�اب والمجموعات السRان�ة صحة مراهS، و المحددات االجتماع�ة للصحة واإلنصاف في الصحة نماء الطفل وال
ــاد  ـــا�ات واالنتحار، والعاف�ة، واالقتصــــ ــــالمة على الطرق، والوقا�ة من العنف واإلصــ ـــرTعة التأثر، والتغذ�ة، والسـ الســ

  الكلي، ودمج الصحة في جم�ع الس�اسات.
 

ـــبب عوامل  ــ ـــ ــ ــ ــــخاص على قید الح�اة �ســـ ــ ـــ ــ ــ الخطر من قبیل الفقر ونقص وال تتحقS العائدات الد�موغراف�ة ل�قاء األشــ
ـــ�ابهم، وTتعرض ما ال �قل عن  1.2التغذ�ة والعنف. ونتیجة لذلك، �موت  ـــ ــ ـــ ــ ملیون  250ملیون مراهS في رTعان شـ

ــــة ( ــن الخامســـ ــ ــطة الدخل) للنمو دون  ٪43طفل دون ســـ ــ ـــة والمتوســـ ــ ـــRان من األطفال في البلدان المنخفضــ ــ من الســ
  األمثل �سبب الفقر والتقزم وحدهما.

 

 نفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟�یف ستُ 

  
 دورها الق�اد6 عن طرST ما یلي: األمانةسُتعّزز 

ــ�اســـات العامة التي تعالج المحددات االجتماع�ة للصـــحة واإلنصـــاف في الصـــحة في  • الدعوة إلى السـ
 المنتد�ات المتعددة القطاعات؛

ـــلة من أجل التأثیر على • ــ ـــالح  والعمل مع القطاعات والجهات الفاعلة ذات الصـــ ــ ــــوق وعلى المصـــ ــ الســ
 اإلنمائ�ة التي لها وقع على الحصائل الصح�ة؛

ـــرRاء الدولیین والوطنیین  • ـــ ــحة  من أجلوالعمل مع الشـ ــ الدعوة إلى معالجة المحددات االجتماع�ة للصـــ
 واإلنصاف في الصحة؛

ــعید العالمي �قدر أكبر • ــ ـــ ــحة على الصـ ــ ـــ ــاف في الصـ ـــ ــ ـــج�ع على إبراز أهم�ة اإلنصـ ـــ ف�ما یتعلS  ،والتشــ
ـــرTعة التأثر، �اال ــ ــRان�ة الســ ــ ـــ�اب والمجموعات الســـ ــح�ة للشــــ ـــ ـــدار تقارTر عن طرST حت�اجات الصــ ــ إصــ

هذه مواضــ�ع�ة رئ�ســ�ة تتناول المحددات االجتماع�ة للصــحة، ودعم الدول األعضــاء في اســتخدامها ل
 لتقارTر في الدعوة في الحوارات العالم�ة واإلقل�م�ة والوطن�ة �شأن الس�اسات؛ا

ــ�اب العنف والدعوة إلى ال • ـــ ــ ـــــحة العموم�ة أن تلع�ه في معالجة أسـ ــ دور ال�الغ األهم�ة الذ6 �مRن للصـ
 وعواق�ه؛
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ـــاق منظومــــة األمم  • ــة على الطرق على نطـ ــالمــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــیS الســ ـــ ــ ــ ـــ ـــدور عــــالمي في تنســ ــطالع بـ ـــ ــ ــ ـــ ــ واالضـ
ــي قُ والمُ   المتحدة، ــ ــ ـــ ــ ـــ ــأن عمل للدمًا بخطة ضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــالمة على �شــ ــ ـــ ــ ـــ ــ عقد األمم المتحدة للعمل من أجل السـ
 .2020-2011  الطرق 

  
 البلدان ف�ما یلي: األمانةوستدعم 

معالجة المحددات االجتماع�ة للصحة في مختلف مراحل الح�اة وعلى نطاق هذه المراحل، والوصول  •
ــRان�ة  ـــل على الخدمات الكاف�ة أو األقل�ات الســـ ـــة أو التي ال تحصــ ــRان�ة المهّمشــ إلى المجموعات الســـ

 عن طرST العمل المتعدد القطاعات؛

ـــتخدام إطار ر  • ــات ذات  تهیئةعا�ة التنشـــــئة في واســ ــات والتدخالت والممارســـ بیئات موات�ة من الســـــ�اســـ
 اإلطار؛ هذا ومواءمة التدخالت المتعددة القطاعات مع ،الصلة

ــــحي في  • ــتثمار لالبتكارات الرام�ة إلى معالجة العوامل التي تحد من النماء الصـ ــــع مبررات االســـ ووضـ
 االبتكارات وتنفیذها، وتحسین نهوج الق�اس ذات الصلة؛ع في هذه مرحلة الطفولة الم�Rرة، والتوسّ 

سنوات  10وتنفیذ العناصر الس�اس�ة والبرمج�ة األساس�ة الالزمة لألطفال الذین تتراوح أعمارهم بین  •
سنة لتحقیR Sامل إمRاناتهم، على النحو المبین �التفصیل في عمل�ة تسرTع العمل العالمي من  19و

 أجل صحة المراهقین؛

ــات الحما�ة  • ـــ ــــ�اســـ ــ ــع ســ ـــ ـــین التغذ�ة طیلة العمر، ووضـــ ـــ ع في التغط�ة �التدخالت الفّعالة لتحســ ــــّ ــ والتوســ
ــائم الغــذاء، وiنوك الطعــام، وتقــد�م وج�ــات مراع�ــة  ـــ ــ ـــ ــ ــ االجتمــاع�ــة ذات األغراض التغــذو�ــة (مثــل قســـ

ــمنة في مرحلة الطفولة و  ـــ ــد نمو األطفال والسـ ـــ ــأن الُنُظم الغذائ�ة)، ورصـ ــ الرعا�ة للم�ادY التوجیه�ة �شــ
 قبل الوالدة؛

ـــوح وجمع  • ــ ــرTعات ورعا�ة الرضـــ ــ ــین التشــــ ـــالمة على الطرق، وتحســــــ ــ ــأن الســـ ـــ ــــــع خطs العمل �شـــ ووضــ
ـــعیدین الدولي والوطني، وتنفیذ مجموعة التدخالت  ــ ـــــ ــ الب�انات، ودعم جهود الدعوة المبذولة على الصـــ

 عن حوادث المرور؛ "إنقاذ األرواح" للحد من الوف�ات واإلصا�ات الناجمة  المعنونة ذات األولو�ة

وتحســـین الممارســـات المســـّندة �البّینات في الشـــراكة العالم�ة من أجل إنهاء العنف ضـــد األطفال، �ما  •
ـــتراتیج�ات  ــ ـــ ــ�ایر" (في ذلك تنفیذ مجموعة اسـ ــ ــ ثبت نجاحها في الحد من العنف ) التي INSPIRE"إنســـ

 ضد األطفال؛

ــین  • ـــ ــ ــ ـــ ــــائل اإلیذاء، وتحسـ ــ ــ ـــ ـــول على وســ ــ ــ ـــ ــ اإلعالم�ة  التغط�ةوالوقا�ة من االنتحار بتقلیل فرص الحصـ
ـــؤولة، و  ـــ ــ ــ ـــ ــ�s االنفعاالت) في في مجال المهارات الح�ات�ة (بثقافة المراهقین  تزوTدالمســ ــ ـــ ــ ــ ـــ مهارات ضـ

 .)LIVE LIFE(المدارس من خالل استراتیج�ة "ِعش الح�اة" 

  
 على ما یلي: األمانةالعموم�ة، ستعمل وفي سعیها إلى إنتاج منافع الصحة 

ــــع  • ــ ـــ ــ ــ ــع  القواعد والمعاییروضــ ــ ــ ـــ ــ ـــ التي تتعلS مثًال �ـالتــدبیر العالجي لنقص التغــذ�ـة الحــاد لـدb الرضـ
ــــلة الرعا�ة، و  ــ ــــلســ ــ ـــخة واألطفال، ونقص التغذ�ة الحاد وســ ـــ ــ�اب الطب�ة المقبولة  من المحّدثةالنســ ــ ـــ األسـ

ــتخدام بدائل لبن األم، والتغذ�ة التكمیل�ة المالئمة لتحقیS القدر األمثل من نمو الطفل ونمائه،  ــ ـــ ــ ــ ـــ السـ
ــــر6 والتهاب  ـــرعة التأثر �فیروس العوز المناعي ال�شــ ــ ومعالجة المحددات االجتماع�ة التي تزTد من سـ

ت الســRان�ة الرئ�ســ�ة)، والتصــد6 للعنف ضــد الكبد والتعرض لمخاطرهما (مع الترRیز على المجموعا
ــحة ودمج  ـــأن المحددات االجتماع�ة للصـــ ـــح�ة �شــ ـــاء والفت�ات، وتعزTز توع�ة القوb العاملة الصــ النســ

 الصحة في جم�ع الس�اسات؛
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، مثل تلك التي تمRن من إرســـاء الصـــالت بین الب�انات الجدیدة (المصـــادر) منتجات الب�اناتوٕاعداد  •
ـــحة م ـــ ــ ـــ ــــحة، عن محددات الصــ ــ ـــ ــ ــخمة" والب�انات التكنولوج�ة من خارج قطاع الصــ ــ ـــ ــ ــ ثل "الب�انات الضــ

 وص�اغة خ�ارات الس�اسات التي تستهدف تعزTز الصحة واإلنصاف في الصحة؛

وٕاعداد تقرTر عن الصحة النفس�ة للطفل والمراهS، واستعراض التقدم الُمحرز في تنفیذ االستراتیج�ات  •
ـــحة ـــ ــ ــأن صــ ــ ـــ ــ ــتراتیج�ة العالم�ة �شـ ــ ــ ـــ ـــلتها بنماء الطفل  مثل االسـ ــ ــ المرأة والطفل والمراهS، من حیث صـــ

 والمراهS وعافیتهما؛

ــة بتحقیS العاف�ة وتجم�ع البّینات • ــ ـــحة في  واألدلة الخاصـ ـــاد الكلي ودمج الصــ والحوارات حول االقتصــ
ــ�اســـات،  ــحة لجم�ع السـ ــائر القطاعات في معالجة المحددات االجتماع�ة للصـ دعم قطاع الصـــحة وسـ
 حة وفي ت�ادل الخبرات.واإلنصاف في الص

  
دات البیئ�ة للصحة، ومنها تغیُّر المناخ 2-1-3الُمخرج   تم�ین البلدان لمعالجة الُمحدِّ

  
 bن أن ُ�عزRــعیــد العــالمي، �م ـــ ــ ــ ـــ ــ ٪ من جم�ع الوف�ــات إلى عوامــل بیئ�ــة. 23٪ من عــبء األمراض و24على الصـ

ــ�ة التي یتناولها هذا الُمخَرج ــ ـــ ــ ــ ــحاح.  وتتمثل المخاطر البیئ�ة الرئ�سـ ـــ ــ ــ في تغیُّر المناخ، وتلوث الهواء، والم�اه واإلصـــ
  و�شRّل تلوث الغذاء أحد المخاطر المهمة األخرb المحدقة �الصحة.

 

ــائر  ر المناخ فيTؤثر تغیّ و  ــ دات ســـ ـــحة، �ما في ذلك الهواء والم�اه المأمونة واألمن الغذائي، ومن الُمتوَقع اُمحدِّ لصــــ
ــلبي أن �Rون لتغیّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــنوات القادمة. وُ�عد تلوث الهواء أكبر المخاطر البیئ�ة على ر المناخ تأثیر سـ ــ ـــ ــ ــ ـــ للغا�ة في السـ

الصحة، حیث یتسبب ف�ما �قدر بوفاة واحدة من Rل تسع وف�ات تحدث في العالم. وال تؤد6 إمRان�ة الحصول على 
ــّ  ـــ ــ ــــاد�ة واجتماع�ة،األغذ�ة والم�اه المأمونة إلى تحســ ــ ــب، بل وTترتب علیها آثار اقتصـــ ــ ـــ ـــحة فحســ ـــ ــ حیث تقل  ن الصـ

  التكالیف الطب�ة التي یتكبدها الناس والوقت الالزم لهم لجلب الماء.
 

ــوb، والمواد الك�م�ائ�ة الخطرة الموجودة في  وتوجد أخطار بیئ�ة أخرb مهددة للصــــحة، مثل الظواهر المناخ�ة القصــ
ــعاع. وفي حین أن  ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــتهالك�ة، والمخاطر المهن�ة، واإلشـ ــ ــ ـــ ــ المخاطر البیئ�ة ترت�s عادة البیئة وفي المنتجات االســـ

ــــ�ح من  ــ ـــ ـــ�ما األمراض المنقولة �األغذ�ة و�الم�اه واألمراض المحمولة �النواقل، فقد أصــ ـــ ــ ــ ــارTة، والسـ ـــ ــ ــ �األمراض الســ
المعروف أن األمراض غیر الســارTة والنماء في مرحلة الطفولة الم�Rرة والحاالت الصــح�ة النفســ�ة تتأثر أ�ضــًا تأثرًا 

  اإلشعاع والمواد الك�م�ائ�ة والمخاطر المهن�ة.�الغًا بتلوث الهواء و 
 

 �یف سُتنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟

  
 دورها الق�اد6 عن طرST ما یلي: األمانةسُتعّزز 

ــع البّینات الدالة على  • ـــ ــ ــ ــد6 للمخاطر البیئ�ةالتدخالت الر  أنوضــ ــ ـــ ــ ، فّعالة وذات مردود ام�ة إلى التصــ
 وiثها؛

ــأن � المتعلقةوتوفیر المعلومات  • ــ ـــ ــ ـــات العالم�ة �شــ ــ ــ ـــ ــح�ة من أجل الدعوة أثناء المفاوضـ ــ ـــ ــ الجوانب الصــ
ــــة بتجدید اتفاق �ارTس في عام  ــ ــ ـــات الخاصـــ ـــــ ، والدعوة إلى عقد 2020المناخ، �ما في ذلك المفاوضـــ

 مؤتمر عالمي �شأن النهوض �الصحة وتغّیر المناخ وتلوث الهواء؛

ـــح�ة اوتقی�م اآلث • ــ ـــ ــــح�ة لتغّیر المناخ والفوائد الصـــ ــ ــ ن التخفیف من حدة تغّیر المناخ، توقعة مالمر الصـــ
وٕاجراء الرصــد والتبل�غ Rل ســنتین عن التقدم الوطني الُمحرز من خالل المرتســمات الُقطرTة الخاصــة 

 �المناخ والصحة الصادرة عن المنظمة واتفاق�ة األمم المتحدة اإلطارTة �شأن تغیُّر المناخ؛
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للســ�اســات �شــأن الم�اه واإلصــحاح  الالزم لتموTلعدادها لإ ورصــد مدb تهیئة البلدان للبیئات الموات�ة و  •
إتاحة خدمات الم�اه واإلصـــحاح والنظافة تعاون مع الیون�ســـیف في رصـــد مدb لاوالنظافة الصـــح�ة، و 

 ؛، على الصعید العالميفي المجتمعات المحل�ة ومرافS الرعا�ة الصح�ة والمدارس

، من أجل تحسین الصحة 2025-2018واإلصحاح والنظافة وتنفیذ استراتیج�ة المنظمة �شأن الم�اه  •
عن طرST خدمات الم�اه واإلصـحاح والنظافة الخاضـعة لإلدارة المأمونة، �العمل مع الشـرRاء وسـائر 

 القطاعات؛

وتعم�م الســالمة الغذائ�ة في برنامج العمل الصــحي العالمي، وتشــج�ع اإلجراءات المتعددة القطاعات  •
ــال ــ ــ ـــ ــ ــ ــتثمار في الســ ــ ـــ ــ ـــ ــ مة الغذائ�ة بإجراء تقدیر المخاطر، وتوفیر األدوات للبلدان لتقدیر العبء واالسـ

 الوطني لألمراض المنقولة �األغذ�ة؛

ـــلة • ــ ـــ ــ ــ ـــحة الحیوان  عمل ومواصـــ ــ ــ ـــ ــ التعاون الثالثي بین منظمة األغذ�ة والزراعة والمنظمة العالم�ة لصـــ
تنشــأ عن التفاعل بین ومنظمة الصــحة العالم�ة في ســبیل التصــد6 للمخاطر الصــح�ة العموم�ة التي 

 النظام اإل�Rولوجي لكل من اإلنسان والحیوان.

  
 البلدان ف�ما یلي: وستدعم األمانة

ـــحة والبیئة وتغّیر المناخ،  • ــأن الصـــ ــــتراتیج�ة المنظمة �شــــ ــرها ف�ما یتعلS �اســ ــ ــع خطs التنفیذ ونشــ ــ وضــ
 �االستناد إلى الشراكة مع األمم المتحدة وسائر الشراكات؛

ــ�ما وتعزTز القدرة ع • لى تقی�م ســــرعة التأثر والمخاطر واآلثار الصــــح�ة الناجمة عن تغّیر المناخ، والســ
 �النس�ة إلى الدول الجزرTة الصغیرة؛

تغیر المناخ والصحة في الدول الجزرTة الصغیرة الخاصة بم�ادرة المنظمة �شأن وتنفیذ خطs العمل  •
ع في  ــّ ــ ـــR تنفیذهاالنام�ة، والتوسـ ـــائر المجموعات الســ ــــالح ســ ـــول على لصـ ـــرTعة التأثر، والحصــ ان�ة الســ

ص لالتموTل ال ــّ ــ ـــول على من أجل لمناخ مخصـــ ــ ـــعي إلى الحصــ ـــ ــحة وتخفیف األثر، والسـ ـــ تكییف الصــ
 اعتماد صندوق المناخ األخضر، وال�حث عن آل�ات بدیلة للحصول على الدعم؛

ــات الوطن�ة، ودعم تحدید المعاییر  • ـــ ــ ـــ�اســـ ـــ ــ الوطن�ة ذات وتعزTز نهوج التخط�s لمأمون�ة الم�اه في الســ
 الصلة، وتحسین ترصد جودة م�اه الشرب واألمراض المنقولة �الم�اه؛

وتعزTز خدمات الم�اه واإلصحاح والنظافة الصح�ة في مرافS الرعا�ة الصح�ة، بدعم تحدید المعاییر  •
 والرصد على الصعید الوطني والتحسین المعتمد على المرافS؛

اح لوضـــع حد للتغوo في العراء من أجل اإلدارة المأمونة وتنفیذ م�ادY توجیه�ة جدیدة �شـــأن اإلصـــح •
 للفضالت؛

وiناء قدرة قطاع الصــحة على تحلیل الســ�اســات والتأثیر فیها، �ما في ذلك م�ادY المنظمة التوجیه�ة  •
�شـــأن جودة الهواء؛ وتعزTز قدرة قطاع الصـــحة وســـائر القطاعات على تصـــم�م الســـ�اســـات وتنفیذها، 

 على سبیل المثال؛ ،الخاصة بتقدیر المخاطر الصح�ة  Q Air+�ات �االستناد إلى برامج

ــتفادة من الدور الق�اد6  • ــ S واالســ ــَّ ــ ـــحة والعمل الُمنســ ــد6 لقطاع الصـــ ــتو�ات في التصــــ ــ على جم�ع المســ
 لتلوث الهواء، عن طرST حملة "تنفَّس الح�اة" مثًال؛

ــ�Rة  • ـــ ــ ــ ـــأن المواد الك�م�ائ�ة، عن طرST شـ ــ ـــحة لخرTطة طرST المنظمة �شـــــ ــ ـــ ــیر تنفیذ قطاع الصــ ــ ـــ ــ وت�سـ
 المنظمة الدول�ة المعن�ة �المواد الك�م�ائ�ة والصحة؛
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ــالمة وتقدیر العبء ال • ــ ــ ـــ ــ ــ ــتثمار في الســ ــ ـــ ــ ـــ ــ وطني لألمراض المنقولة �األغذ�ة وٕاعداد مبررات قو�ة لالسـ
ــالمــة الغــذائ�ــة القــائ ــ ــ ـــ ــ ــ  مــة على المخــاطر وiنــاء هــذه القــدرةالغــذائ�ــة، وتقی�م القــدرة على تهیئــة ُنظم الســ

ــد6 للمخاطر التي تقع على  ـــع تدابیر التصــــ ـــد األمراض المنقولة �األغذ�ة، ووضـــ ــین ُنظم ترصـــ بتحســــ
ــل ــلة الغذائ�ة، �ما في ذلك من أجل احتواء مقاومة مضــــادات الم�Rرو�ات، وٕاجراء عمل�ات طول الســ ســ

 تقدیر مخاطر األخطار الغذائ�ة المستجّدة أو المواض�ع ذات الصلة؛

ــاب تقدیرات عبء المرض الناجم  • ـــتخدام األدوات ومجموعات األدوات، مثل تلك التي تتعلS �حســ واسـ
ـــ ـــ ـــحاح والنظافة وســ ــ ــــات عن الم�اه واإلصـــ ــ ــحة، وٕاعداد دراســ ــ ــ�ة على الصــــ ــ ائر المخاطر البیئ�ة الرئ�ســــ

ــح�ة على الصـــمود،  ــحة، وتقدیر مدb قدرة الُنظم الصـ ــتثمار في المناخ والصـ ــارTع لالسـ الجدوb والمشـ
ووصـــف الرصـــد العالمي لإلصـــحاح وم�اه الصـــرف الصـــحي والم�اه واإلصـــحاح والنظافة في المنازل 

ر الك�م�ائ�ة، وتقدیر المخاطر الصـــح�ة الناجمة عن اإلشـــعاع، وفي مرافS الرعا�ة الصـــح�ة، والمخاط
ـــدة �المعلومات  ـــ ــ ــ ـــ ـــترشــ ــ ــ ـــ ــ وتقدیر العبء الوطني لألمراض المنقولة �األغذ�ة وُنظم اإلنذار الم�Rر المســـ
ــتخدام الطاقة النظ�فة في المنازل، وأداة تقی�م ُنظم  ــ ـــــ ـــ ــأن اسـ ــ ـــ ــ ــ المناخ�ة، ومجموعة األدوات والحلول �شــ

 لتي وضعتها منظمة األغذ�ة والزراعة ومنظمة الصحة العالم�ة.الرقا�ة على األغذ�ة ا

  
 على ما یلي: األمانةوفي سعیها إلى إنتاج منافع الصحة العموم�ة، ستعمل 

وضـــع م�ادY توجیه�ة أو إرشـــادات �شـــأن طیف من المســـائل المتعلقة �الصـــحة البیئ�ة وتغّیر المناخ،  •
ــین ا ــ ــ ـــح�ة، والتدبیر مثل تحدید اإلجراءات ذات األولو�ة لتحســ ــ ـــــحة عن طرST تهیئة البیئات الصـــ لصـــ

ــعاع المؤTن عن طرST التنفس والبلع؛ وتنفیذ نداء بون للعمل على  ـــــ ــ ـــ ــ العالجي لحاالت التعرض لإلشـ
ـــح�ة؛ و  ــعاع في الرعا�ة الصــ ـــین الحما�ة من اإلشـــ ــمان تحســ بیئات الم�اه الترفیه�ة وٕامدادات الم�اه ضـــ

ـــرب؛ وت ـــح�ة الصــــغیرة المأمونة وجودة م�اه الشـ ـــ�ما مرافS الرعا�ة الصـ ــح�ة والسـ عزTز قدرة الُنظم الصــ
ـــمود أمام تغّیر المناخ، و  ـــ ــ ـــمان على الصــ ــ ــ ــمود أمام تغّیر المناخ، ضـــ ــ ـــ مأمون�ة الم�اه القادرة على الصـــ

 وجودة الهواء؛

ووضع المنتجات الخاصة �القواعد والمعاییر، مثل التصنیف الذ6 توصي �ه منظمة الصحة العالم�ة  •
ــالمة الك�م�ائ�ة (�التعاون مع منظمة العمل لمبیدات الهوا ــ ـــ ـــب األخطار، وال�طاقات الدول�ة للســ ـــ ــ م حسـ

ـــ�ة والمواد الك�م�ائ�ة المحددة التي تثیر قلقًا دول�ًا،  ــ ــ ـــ ــ ــ الدول�ة)، وتقدیر مخاطر الحقول الكهرومغناط�سـ
 والقواعد والمعاییر الخاصة �الحما�ة من اإلشعاع غیر المؤTن؛

ـــحة في وٕاعداد منتجات ال�حوث الع • ـــحة، والصــ الم�ة، مثل برامج عمل ال�حوث في مجال المناخ والصــ
 المناطS الحضرTة، واإلشعاع غیر المؤTن والسالمة اإلشعاع�ة في الرعا�ة الصح�ة؛

•  bــرب احتواءوٕاعداد منتجات الب�انات، مثل تحلیل مد اللدائن الدق�قة، والتحلیل العالمي  على م�اه الشـــ
األمراض التي ُتعزb إلى المواد الك�م�ائ�ة الذ6 �مRن  تحدید العبء منو للم�اه واإلصــــحاح والنظافة، 

ـــحــة، والمعلومــات والم�ــادY التوجیه�ــة  ـــ ــ ـــ ــ تالف�ــه، والتقــدیرات المحــدثــة ألثر المواد الك�م�ــائ�ــة على الصــ
واألدوات الخاصة �الوقا�ة من التسمم الناجم عن الرصاص والزئبS وسائر المواد الك�م�ائ�ة التي تثیر 

ــــأن التعرُّض لتلوث الهواء (خارج المنازل وداخلها)، وعبء قلقاً  ــ ــ ـــ ــ ــاءات المحدثة �شــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  دول�ًا، واإلحصـ
 المرض المرت�s �ه؛

ـــحاح  • ــ ــ ـــترك إلمدادات الم�اه وخدمات اإلصـ ـــ ـــد المشــ ــ وٕاعداد التقارTر العالم�ة، مثل تقارTر برنامج الرصـــ
خدمات اإلصحاح والنظافة، �ما والنظافة (�التعاون مع الیون�سیف)، والتقارTر الخاصة �م�اه الشرب و 

 bـــرب احتواءفي ذلــك في المــدارس، وأداء تكنولوج�ــات معــالجــة م�ــاه المنــازل، ومــد ــ ــ ـــ ــ ــ  على م�ــاه الشـ
عن الصحة التقارTر اللدائن الدق�قة ومخاطره، والتحلیل العالمي لخدمات الم�اه واإلصحاح والنظافة، و 

 وتغّیر المناخ.
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  من خالل العمل المتعدد القطاعات: الحّد من عوامل الخطر 2-3الحصیلة 
 

ـــحة والوقا�ة من الوف�ات الم�Rرة  ـــ ــ ــ ـــ ــد6 لعوامل الخطر المعروفة والقابلة للتغییر. وتتطلب �مRن تعزTز الصــ ـــــ ــ ــ ـــ �التصـ
ـــد6 لعوامل الخطر  ــ ـــ ـــحة. التدخالت األكثر فعال�ة للتصـ ـــ ــ ـــارRة خارج نطاق قطاع الصـ ــ ـــ ــار و المشـ ــ ـــ أما الحد من انتشــ

ـــح�ة وتعاطي الت�غ المخاطر مثل النظم الغذائ�ة  ـــ ــ ــتعمال غیر الصـ ـــ ــ ـــاءة اســ ـــ ــ ـــار وٕاسـ ــ ـــ وتعاطي الكحول على نحو ضـ
ـــغs الدم  ــ ـــ ــاo البدني والبدانة وفرo ضــ ــ ـــ ــا�ات والتعرض لهذه المخاطر فهالمخدرات وقلة النشـــ ــ ــ أمر  ووالعنف واإلصــــ

ــــي ــ ــ ـــ ــــات العامة  �قتضـــ ــ ــ ـــ ــــ�اســـ ــ ـــ ــ �ة والنقل في قطاعات التجارة والتنم�ة االجتماعنهجًا متعدد القطاعات للتأثیر في الســـ
ســRان�ة وتدابیر تشــرTع�ة وتنظ�م�ة، �ما المال�ة والتعل�م والزراعة وســائر القطاعات. Rما �قتضــي ســ�اســات والشــؤون 

ــــامل للمجتمع RRل الذ6 ینطو6 في ذلك التدابیر  ــ ـــ ــ ــ ــارRة الحRومات مع القطاع المال�ة. وُ�عد النهج الشــ ـــ ــ ــ ـــ ــ على مشـ
  السلوك الفرد6.ة بیئة داعمة وتعزTز تغییر المدني أمرًا حاسمًا لتهیئالخاص والمجتمع 

 

أهم�ة القواعد والمعاییر ودعوتها إلى العمل المتعدد القطاعات للبلدان وعملها المتصل بوضع  األمانةو�Rتسي دعم 
ـــمان فعال�ة تنفیذ التدخالت المعروفة على  ـــ ـــمة لضــ ــ ـــل حاســـ ــ ع في تطبیS أفضـــ ـــّ ـــ ـــ�Rون التوســ ــ ــــعید القطر6. وســـ ــ الصــ

ــحة ـــ ــ ـــات والحزم التقن�ة من خالل الدور الق�اد6 للمنظمة في مجال الصـــ ـــ ــ ــد  ،الممارســ ــ ــ فعال�ة في تحقیS الغا�ات أشــــ
ــــارTة وفي إحراز المتعلقة �عوامل  ــرات المحددة، خطر األمراض غیر الســ ــ التقدم المترتب على ذلك في تحقیS المؤشــ

مثل تعاطي الت�غ وتعاطي الكحول على نحو ضار واألحماض الدهن�ة المتحولة والسمنة. وترد المؤشرات المندرجة 
  .15في الجدول وترد المیزان�ة المقترحة حسب المRاتب الرئ�س�ة  8في اإلطار  2-3في إطار الحصیلة 

 

 2-3المؤشرات المندرجة في إطار الحصیلة  :8اإلطار 

 عامًا أو أكثر 15معدل االنتشار الحالي الموحد حسب السن لتعاطي الت�غ بین ال�الغین من العمر  - 1المؤشر  3-2

ف وفقًا للس�اق الوطني على أنه استهالك الفرد (ال�الغ من العمر المعرّ تعاطي الكحول على نحو ضار  - 2المؤشر  3-2
 عامًا أو أكثر) السنو6 بلترات الكحول الصافي 15

 النس�ة المئو�ة لألشخاص المشمولین �حما�ة اللوائح الفّعالة �شأن األحماض الدهن�ة المتحولة - 3المؤشر  3-2

 معدل انتشار السمنة - 4المؤشر  3-2

 النس�ة المئو�ة لحاالت عدوb مجرb الدم الناجمة عن مقاومة مضادات الم�Rرو�ات - 5ؤشر الم 3-2

 حسب الم�اتب الرئ�س�ة (#مالیین الدوالرات األمر��6ة) 2-3المیزان�ة البرمج�ة المقترحة للحصیلة  :15الجدول 

 األمر�6تان أفر6ق�ا الحصیلة
جنوب شرق 

 آس�ا
 أورو#ا

شرق 
dالمتوس 

 dغرب المح�
 الهادئ

المقر 
 الرئ�سي

 المجموع

الحّد من عوامل  3-2
الخطر من خالل العمل 

 المتعدد القطاعات

56.0 18.6 15.4 17.4 10.6 21.2 55.6 194.9 

 194.9 55.6 21.2 10.6 17.4 15.4 18.6 56.0 2-3 مجموع الحصیلة
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ــد? لعوامل الخطر عن أجل : تم�ین البلدان من إعداد مجموعات تقن�ة وتنفیذها من 1-2-3الُمخرج  ـــ ــ ـــ التصــ
 القطاعاتطر6� العمل المتعدد 

  
سنة. و�مRن الوقا�ة  70و 30شخص تتراوح أعمارهم بین ملیون  15وفاة في تسبب األمراض غیر السارTة سنو�ًا ت

ــة  ـــ ــ ــ ـــ ـــطة  -وتالفي معظم الوف�ات الم�Rرة  -من قدر Rبیر من المراضـ ـــ ــ ـــ ـــارTة بواســ ــ ــ ـــ ــ الناجمة عن األمراض غیر السـ
ــ�ة، أال وهي: تعاطي الت�غ، وتعاطي الكحول على ـــ ــ ــ  التدخالت الرام�ة إلى الحد من أرiعة من عوامل الخطر الرئ�ســـ

  نحو ضار، والُنظم الغذائ�ة غیر الصح�ة، والخمول البدني. 
 

والمشترك بین مضادات الم�Rرو�ات إال من خالل العمل المنسS وال �مRن مواجهة التحد�ات المستجدة مثل مقاومة 
ـــان والحیوان  ــ ـــة �اإلنســ ــ ـــخة وتنق�ح القطاعات الخاصــ ــ ـــرTعات.والن�ات والبیئة وتوع�ة الجمهور الراســ ــ ــــتور وا التشــ ــ لدســ

ــــارRة  Rان ثمرةالغذائي، وهو مجموعة من المعاییر الغذائ�ة الدول�ة،  ــحة للعمل المتعدد القطاعات �مشــ ــ منظمة الصــ
ــائر الجوانب  ــ ـــ�م وسـ ــالمة الغذائ�ة والتغذ�ة والتوســ ــ ـــاء، وTتناول السـ العالم�ة ومنظمة األغذ�ة والزراعة والدول األعضــ

  المجهزة أو الخام.اء المتعلقة �األغذ�ة في التجارة الدول�ة، سو 
 

 �یف سُتنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟

  
 دورها الق�اد6 عن طرST ما یلي:  األمانةسُتعّزز 

ـــت بها المنظمة وتنفیذ • ـــات التي أوصــ ــ�اســ ــ ــــع السـ ــــأن وضـ ــي المتولد �شـ ــ ـــ�اسـ  هاالحفاh على الزخم الســ
والتدابیر التشرTع�ة والتنظ�م�ة المضادة لعوامل الخطر، مثل الضرائب على الت�غ وتقیید اإلعالن عن 

 الكحول؛

االجتماع الرف�ع وضـمان اتخاذ إجراءات متعددة القطاعات منسـقة للوفاء �االلتزامات التي ُقطعت في  •
ــأن الوقا�ة من األمراض غی ــتو( للجمع�ة العامة لألمم المتحدة #شــ ر المعد�ة (غیر الســــار6ة) المســ

ــج�ع  )2018وم�افحتها ( ـــن حمالت التوع�ة للتشـــ ــد6 لألمراض غیر الســـــارTة، �ما في ذلك شــ �التصـــ
ــــر6 من أجل  ــ ــ ــاد لفیروس الورم الحل�مي ال�شـ ــ ـــ ــــح�ة، والتطع�م المضــ ــ ـــة الصـــ ــ ــ على اّت�اع أنماo المع�شــ

ــRر6.  ــ ـــ ــ ــ ــــغs الدم وداء الســــ ــ ـــ ــ ــ ـــرطان عنS الرحم، وعالج فرo ضــ ـــ ــ ـــ ــ التعاون بین  زوتعزTالحما�ة من ســ
ـــارRةالقطاعات و  ـــ ــ ـــ ـــروع  المشـ ــ ـــ ــ ــــتور الغذائي، �ما في ذلك من خالل المشــ ــ ـــ ــ �فّعال�ة في عمل هیئة الدسـ

ــــارRة في  ــحة العالم�ة لتعزTز المشـ ـــترRین بین منظمة األغذ�ة والزراعة ومنظمة الصـــ ــندوق المشــ ــ والصـ
 هیئة الدستور الغذائي (الصندوق االئتماني لهیئة الدستور الغذائي).

  
 البلدان ف�ما یلي: األمانةوستدعم 

ــاعــــات للحــــد من عوامــــل  • ــل الوطن�ــــة المتعــــددة القطــ ــع خطs العمــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــادة وضـ الخطر من خالل الق�ـ
 االستراتیج�ة وتنسیS العمل ذ6 الصلة بین جم�ع القطاعات؛

وٕاجراء الحمالت الموّجهة لدعم العمل التنظ�مي �شــأن عوامل الخطر، ولتمRین المجموعات الســRان�ة  •
 الثقافة الصح�ة؛تشج�ع البیئات الموات�ة وتعزTز ب قرارات مستنیرةمن اتخاذ 

والحد من العبء الصــــحي وتكالیف الرعا�ة الصــــح�ة، وٕایجاد مصــــدر لإلیرادات من أجل التنم�ة عن  •
 طرST التدابیر المال�ة، مثل زTادة الضرائب الفّعالة على الت�غ والكحول والمشرو�ات المحّالة �السRر؛

ـــملعة وتنفیذ مجمو  • ـــورة التكلفة والمســـــّندة �البّینات  16 تشــ ـــل الخ�ارات" ذات المردود والم�ســ من "أفضــ
من الحزم التقن�ة القائمة على المعارف والمسّندة "خ�ارًا جیدًا"  70الخاصة �األمراض غیر السارTة، و

  ؛لتدابیر المال�ةفي ذلك االتي توفر نماذج للتدابیر الس�اس�ة والتشرTع�ة والتنظ�م�ة �ما �البّینات 
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ــودیوم،  • ــ ــ ـــ ــ ــأن المRمالت ذات المحتوb المنخفض من الصــ ــ ـــ ــ ـــ�ات التقن�ة �شــــ ـــــ ــ ــر الحزم أو التوصـــ ـــ ــ ـــ ونشـــ
والتدخالت الخاصة �الثقافة الصح�ة من أجل التصد6 لعوامل الخطر والظروف المرت�طة �األمراض 

ــأن  ـــ ــــل الخ�ارات" �شـ ـــRل "أفضــ ــ ــ�ة، والتدخالت التي تشـ ــ ــــارTة في البیئات المدرســ ــحة الفم غیر الســ ــ صــ
 واألسنان والوقا�ة من األمراض غیر السارTة ومRافحتها في مRان العمل؛

ـــأن مقاومة  • ـــ ــ ــ ــــحة الواحدة �شـــ ــ ـــ ــ ــع خطs العمل الوطن�ة المتعددة القطاعات التي تت�ع نهج الصــ ـــ ــ ــ ـــ ووضـ
ــة لخطة العمل  ــ ــ ــتراتیج�ة الخمســـ ــ ــ ــى مع األغراض االســـ ــ ـــ ـــادات الم�Rرو�ات، وتنفیذها، �ما یتماشــ ــ ـــ مضـ

مقاومة مضادات الم�Rرو�ات، �التعاون مع منظمة األغذ�ة والزراعة والمنظمة العالم�ة العالم�ة �شأن 
لصــحة الحیوان وiرنامج األمم المتحدة للبیئة وســائر أصــحاب المصــلحة، �ما في ذلك قطاع الصـــحة 

 الخاص؛

ــاب عبء المرض  • ـــ ـــادات الم�Rرو�ات؛ وحســ ـــد اتجاهات مقاومة مضــــ ــ ــــد المتكامل لرصــ وتعزTز الترصـــ
ـــالمة الغذائ�ة وت�ادل  ــ ــ ــــحاح والنظافة والســـ ــ ــ البّینات؛ والحد من حاالت العدوb عن طرST فّعال�ة اإلصــ

ــــادة للم�Rرو�ات  ــ ــ ـــ ــ ــــتهالك األدو�ة المضـــ ــــ ـــ ــ وٕادارة النفا�ات وتدابیر الوقا�ة من العدوb ومRافحتها؛ واســ
ــــر وفي الحیوانات والن�اتات المنتجة للغذاء؛ وٕاذRاء  ــ ـــــ ــــتعمالها على النحو األمثل في ال�شــ ــ ـــ ــ الوعي واســ

�شأن مقاومة مضادات الم�Rرو�ات عن طرST االتصاالت وتدرTب المهنیین والموظفین والعاملین في 
ــة  ــ ـــ ــ ــ ـــائل القطاعات الخاصـ ــ ــ ـــ ــــتثمار في األدو�ة ووســ ــ ــ ـــ ــان والحیوان والن�ات والبیئة؛ وزTادة االسـ ــ ـــ ــ ــ �اإلنسـ

ـــخ�ص  ـــ ــ ـــ ــ ــاد�ة لمRواللقاحات والتدخالت األخرb الجدیدة؛ وٕاعداد المبررات التشــ ـــ ــ ــ ـــ ــ افحة مقاومة االقتصـ
 مضادات الم�Rرو�ات؛

ـــأ والتبل�غ عنها  • ــ ــ وتعزTز عمل�ات تقدیر مخاطر األمراض المنقولة �األغذ�ة واألمراض الحیوان�ة المنشــــ
 bما في على مد�ــلة من المزرعة إلى مائدة الطعام،  ـــ ــ ــــلة المتصــــ ــ ـــ ــــلســ ــ ـــ ذلك عن طرST اإلجراءات الســ

ــادالمتعددة القطاعات الرام�ة إلى  ـــ ـــد احتواء مقاومة مضـــ ـــ المتكامل وتنفیذ ات الم�Rرو�ات، مثل الترصــ
 معاییر الدستور الغذائي ذات الصلة.

  
 على ما یلي: األمانةوفي سعیها إلى إنتاج منافع الصحة العموم�ة، ستعمل 

ـــور  • ــ إعداد المنتجات من القواعد والمعاییر مثل تلك التي تتعلS �التدخالت الرام�ة إلى الوقا�ة من قصــ
ــمنة لدb األطفال والمراهقین، والحد من تعاطي الكحول  النمو، والتدبیر ـــ ــ ــ ـــ ــ العالجي لفرo الوزن والسـ

على نحو ضار، ووضع استراتیج�ات الوقا�ة من االنتحار، وتعزTز الُنظم الغذائ�ة الصح�ة، وتشج�ع 
النشـاo البدني، ووضـع خطs عمل قطاع الصـحة �شـأن تشـو�ه األعضـاء التناسـل�ة األنثو�ة، والوقا�ة 

 قوo وتدبیره العالجي، والتخلص التدرTجي من ُملغم األسنان Rجزء من اتفاق�ة میناماتا؛من الس

ــادات الم�Rرو�ات  • ــ ــ ـــ ــ ــــأن مقاومة مضـ ــ ـــ ــ ــــد والتقی�م العالمي المتعدد القطاعات �شـ ــ ــ ـــ ــــع إطار الرصـ ــ ــ ـــ ووضـ
ــفها  ــرات الرئ�ســــ�ة، وتقد�م إرشــــادات �شــــأن تنســــیS مســــألة مقاومة مضــــادات الم�Rرو�ات بوصــ والمؤشــ

 طاعات متعددة، و�شأن إدراجها في الخطs والمیزان�ات الوطن�ة؛مسألة تمس ق

ـــتور الغذائي والعمل  • ـــ�ات الدول�ة والنهوض بها من خالل هیئة الدســ ـــع القواعد والمعاییر والتوصــ ووضــ
 Rأمانة للش�Rة الدول�ة للسلطات المعن�ة �سالمة األغذ�ة؛

ــوST وٕاعداد منتجات الب�انات، مثل تلك التي تخص الســــالمة على ال • طرق، والمدونة الدول�ة لقواعد تســ
ـــنان ( ـــ ــحة الفم واألسـ ــ ــاo البدني، والتقرTر العالمي عن صـــ ــ ــ )، وو�اء الت�غ 2020بدائل لبن األم، والنشـ

 العالمي، وتنظ�م منتجات الت�غ.
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: التصد? للمحددات وعوامل الخطر المتعددة القطاعات من خالل المشار�ة مع القطاعین العام 2-2-3الُمخرج 
 اص والمجتمع المدنيوالخ

  
ــــارRة عالم�ة  ــ ــ ـــ ــ تجمع بین الحRومات والقطاع الخـاص  قو�ةیتطلب حجم الغا�ات المل�ارTة الثالث�ة وطموحهـا مشـــ

ــــائر الجهات الفاعلة، وتعبئة جم�ع الموارد المتاحة. وُتقر المنظمة  ــ ــ ـــ ــ والمجتمع المدني ومنظومة األمم المتحدة وســـ
ــرRات  ـــ ــ ــوًال إلى الشــ ـــ ــ ـــغر ومرورًا �التعاون�ات ووصــ ــ ـــارTع المتناه�ة الصــــ ـــ بدور القطاع الخاص المتنوع، بدءًا من المشـــ

  وiدور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخیرTة في تحقیS الغا�ة الثالث�ة.المتعددة الجنس�ات، 
 

 �یف سُتنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟

  
 دورها الق�اد6 عن طرST ما یلي: األمانةسُتعّزز 

ــتجا�ة  • ـــ ــ ـــ ـــاهمة مجد�ة وفّعالة في االســ ـــ ــ ــ ـــارRة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل مســ ــ ـــ ــ المشــ
 الوطن�ة؛

تحقیS المصـــالح المشـــترRة في لوالمشـــارRة مع القطاع الخاص من أجل االســـتفادة من درایته وموارده  •
 تعزTز الصحة على الصعیدین الوطني والعالمي على نطاق الغا�ات المل�ارTة الثالث�ة جم�عها؛

ـــارRة مع منظمات المجتمع المدني التي تتمتع �مRانة فرTدة تؤهلها لتمثیل المج • ــ ـــ ــ ـــ موعات وزTادة المشــ
اســـتعراض توصـــ�ات فرST العمل التا�ع  األمانةالســـRان�ة الســـرTعة التأثر والوصـــول إلیها. وســـتواصـــل 

 للمنظمة والمعني �المجتمع المدني تعزTزًا للمشارRة مع المجتمع المدني؛

ــد المعارف وت�ادلها، وتقی�م و  • ـــ ــلحة المتعددین لحشـــ ــ ــ ـــحاب المصــ ــ ــراكات والتحالفات بین أصـــ تكوTن الشــــــ
ــحة التقدم ا ــ ــین مع اعتالل الصـــ ـــ ـــخاص المتعا�شــ ـــأن األشــــ لُمحرز، وتقد�م الخدمات، وٕاذRاء الوعي �شــــ

ــئ  ـــررTن منه. ووفقًا إلطار المنظمة للمشــــارRة مع الجهات الفاعلة غیر الدول، ســــُتنشــ  األمانةوالمتضـ
ـــاد�ة المعن�ة  ـــســـــات االقتصــ ــناعة األغذ�ة والمشـــــرو�ات، والمؤســ آل�ات محددة أو تعززها مع دوائر صـــ

ومنظمات المسـتهلكین، والمرافS  ،ودوائر صـناعة المسـتحضـرات الصـیدالن�ة ،نتاج الكحول وتجارتهبإ
ـــتثمار (لتعزTز أهداف  ـــین التا�عین للقطاع الخاص، ودوائر صــــناعة االسـ ــة والممارسـ الصــــح�ة الخاصــ

ودوائر صـــناعة تكنولوج�ا المعلومات واالتصـــاالت  ،التنم�ة المســـتدامة واالبتكارات المتعلقة �الصـــحة)
ومنظمات المجتمع  ،السلك�ة والالسلك�ة والتسوST (لتحدید الفرص المتاحة للتوسع في هذه العمل�ات)

 المدني.

  
 البلدان ف�ما یلي: األمانةوستدعم 

 تعزTز التثقیف الصحي والتوع�ة �األمور الصح�ة وتمRین المجتمعات المحل�ة؛ •

آل�ات وطن�ة للحوار الشـــامل ألصـــحاب المصـــلحة المتعددین أو تعزTزها من أجل تنفیذ خطs وٕانشـــاء  •
 تعزTز الصحة، وآل�ات وطن�ة شفافة للمسائلة �شأن الوقا�ة من األمراض غیر السارTة ومRافحتها؛

ـــحة وتحقیS أهداف التنم�ة  • ــأن تعزTز الصــ ــ ع في العمل �شـ ــّ ــ ــین التموTل المحلي واإلنمائي للتوسـ ــ وتحسـ
 مستدامة المتعلقة �الصحة.ال

 على ما یلي: األمانةوفي سعیها إلى إنتاج منافع الصحة العموم�ة، ستعمل 

وضع القواعد والمعاییر التي تتعلS مثًال �التثقیف الصحي والتوع�ة �األمور الصح�ة، وتعزTز اآلل�ات  •
ــلحة المتعددین من أجل تنفیذ خطs العم ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــحاب المصـ ــ ـــ ــ ــ ـــامل ألصـــ ـــ ــ ـــ ــ ل المتعددة الوطن�ة للحوار الشــ
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القطاعات، وتعزTز آل�ات وطن�ة شفافة للمساءلة �شأن الوقا�ة من األمراض غیر السارTة ومRافحتها، 
واســتخدام التدابیر المال�ة للحد من تكالیف الرعا�ة الصــح�ة وٕایجاد مصــدر لإلیرادات المحل�ة للتنم�ة، 

 وٕاجراء تدخالت للمشارRة االجتماع�ة والسلو�Rة والمجتمع�ة؛

ــ • ع نهج شـــامل على نطاق المواضـــ�ع إلنشـــاء آل�ات التنفیذ المالئمة على جم�ع المســـتو�ات، من ووضـ
 خالل المشارRة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني؛

من أهداف  4-3وٕاعداد منتجات الب�انات، مثل التقرTر عن التقدم الذ6 تحرزه البلدان في بلوغ الغا�ة  •
ــجل االلتزامات التي قطعتها الدول األعضــــاء و�Rانات األمم المتحدة والجهات  التنم�ة المســــتدامة، وســ

ــبیــل بلوغ الغــا�ــة  ـــ ــ ـــ ــ ــ ، والتقرTر الختــامي للفرST العــامــل التــا�ع للمنظمــة 4-3الفــاعلــة غیر الــدول في سـ
 والمعني �التثقیف الصحي والتوع�ة �األمور الصح�ة؛

ــــات الجیدة للمختبراتوتحدید ال • ــ ــ ـــ ــ جات مRافحة النواقل، ومعـاییر والمراكز المعتمدة لتقی�م منت ممارســـ
ــغیل�ة  ــ ـــ ــ ـــات المعن�ة �اخت�ار المنتجات، والم�ادY التوجیه�ة واألدلة واإلجراءات التشــ ــ ــ ـــ ـــسـ ــ ــ ـــ اعتماد المؤسـ
الموحدة لبناء قدرة المختبرات وٕادارة مبیدات الهوام، �ما في ذلك إجراء مسح عالمي الستخدام مبیدات 

 ضاء.الهوام والممارسات الخاصة بها في البلدان األع
  

 في جم�ع الس�اسات الصحة وٕادماج: تعز6ز البیئات الصح�ة 3-3الحصیلة 

  
اســتخدام وســیلتین محددتین أخرTین من أجل  األمانةســتتوخى فضــًال عن إشــراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، 

)؛ والمشــارRة في المناقشــات 1-3-3التصــد6 للمحددات والمخاطر، وهما إشــراك المدن واألماكن األخرb (المخرج 
  ).2-3-3�شأن االتفاق�ات المتعددة األطراف (المخرج 

 

ـــهل لألمانة التصـــــد6 للمحددا ـــ�Rون من األســ ــل هذین ت والمخاطر وســ ــًا  المخرجین�فضـــ ــتخدمان أ�ضـــ ـــُ�ســـ اللذین ســ
ــائل  ــادات Rوســــیلتین لتناول المســ الم�Rرو�ات المدرجة في الغایتین األخرTین من الغا�ات المل�ارTة، مثل مقاومة مضــ

ــخص  أو الشــــیخوخة. ــ�ســــاهم هذا العمل بدوره في بلوغ معظم الغا�ات المتعلقة �األثر وفي تحقیS تمتع مل�ار شــ وســ
ـــحة والعاف�ة في نها�ة المطاف.الآخر �مزTد من  ــ ـــ ــ ــ ـــح الجدول  صـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــب المRاتب  16وTوضــ ــ ـــ ــ ــ المیزان�ة المقترحة حســـ

  الرئ�س�ة.
 

  حسب الم�اتب الرئ�س�ة (#مالیین الدوالرات األمر��6ة) 3-3المیزان�ة البرمج�ة المقترحة للحصیلة  :16الجدول 
 

 األمر�6تان أفر6ق�ا الحصیلة
جنوب 
 شرق آس�ا

 أورو#ا
شرق 
dالمتوس 

المح�d  غرب
 الهادئ

المقر 
 الرئ�سي

 المجموع

تعزTز البیئات  3-3
الصح�ة ودمج الصحة 

 في جم�ع الس�اسات

27.6 12.6 3.6 9.3 6.4 9.8 25.1 94.3 

 94.3 25.1 9.8 6.4 9.3 3.6 12.6 27.6 3-3 مجموع الحصیلة

  
ــات 1-3-3الُمخرج  ـــ�اســ ـــها وتنق�حها لتهیئة بیئة : تم�ین البلدان من اعتماد القوانین واللوائح والسـ ـــتعراضـ واسـ

  موات�ة للمدن والقر( والمساكن والمدارس وأماكن العمل الصح�ة
 

السRان�ة. وأماكن العمل بیئة موات�ة لتعزTز صحة المجموعات تت�ح المدن واألسر والمدارس والمستشف�ات والسجون 
للحد هذه األماكن التي تت�ح أ�ضًا الفرص العمل في �المخاطر الصح�ة محددات الصحة والحد من و�مRن تحسین 

 من أوجه عدم المساواة في الصحة.
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 �یف سُتنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟

  
) 2016اإلجراءات الرئ�س�ة المحددة في إعالن شنغها6 �شأن تعزTز الصحة ( نفیذبتدورها الق�اد6  األمانةسُتعّزز 

 لجعل األماكن صح�ة من خالل الشراكات والتعاون على جم�ع المستو�ات.

  
 البلدان ف�ما یلي: األمانةوستدعم 

ــاعدة على تحقیS اآلثار المتعلقة بتلوث الهواء،  • ــ ـــ ــ ـــ�ع والمسـ ـــ ــ ــامل على نطاق المواضــ ـــ ــ ــ ــع نهج شـ ــ ــ ـــ وضـ
ت الناجمة عن حوادث المرور، واألمراض الســــارTة، واألمراض غیر الســــارTة، والشــــیخوخة، واإلصــــا�ا

 والمدارس ودور الحضانة المعّززة للصحة؛

ــات على جم�ع  • ـــ ــ ـــ ــ ـــ�اسـ ــ ـــ ــ ــ ــــحة في جم�ع السـ ــ ــ ـــ وتنفیذ الحلول الفّعالة من حیث التكلفة في نهج دمج الصــ
 المستو�ات، عن طرST ش�Rات المدن والمجتمعات المحل�ة مثًال؛

 شارRة المجتمعات المحل�ة والمشارRة المجتمع�ة في عمل�ات صنع القرار؛وم •

وتعزTز القدرات المؤســـســـ�ة واآلل�ات والوال�ات الخاصـــة �الســـلطات المعن�ة بتنفیذ التدخالت الســـ�اســـ�ة  •
الســRان�ة، مثل الحد من تعاطي الت�غ وتعاطي الكحول على نحو ضــار والُنظم الغذائ�ة غیر الصــح�ة 

 بدني، عن طرST إشراك الحRومة RRل والمجتمع RRل في العمل واالستجا�ة بجراءة؛والخمول ال

 االقتصاد غیر الرسمي. في ورسم الس�اسات �شأن صحة العاملین وسالمتهم �ما في ذلك العاملون  •

  
ـــتعمل  ــ ـــحة العموم�ة، ســــ ـــ ــعیها إلى إنتاج منافع الصـــ ــ ـــ ـــع القواعد والمعاییر التي تتعلS  على األمانةوفي ســ ــ مثًال وضــــ

ــــنین، وتنفیــذ اُألطر الُقطرTــة للعمــل على نطــاق  ــ ـــ ــ ــ ـــة �ــالمــدن والمجتمعــات المحل�ــة المراع�ــة للمســ ــ ــ ـــ ــ ــ �ــالبرامج الخــاصـــ
القطاعات، وتقی�م األثر الصحي واالقتصاد6 للتدخالت في المناطS الحضرTة (التي تتعلS بوسائل النقل واستخدام 

د غیر الرســمي وســالمتهم، ومعاییر االســتماع المأمون في األراضــي والنفا�ات مثًال)، وصــحة العاملین في االقتصــا
  أماكن الترف�ه.

 

: اســتخدام اآلل�ات العالم�ة واإلقل�م�ة لتصــر6ف الشــؤون من أجل التصــد? للمحددات الصــح�ة 2-3-3الُمخرج 
 والمخاطر المتعددة القطاعات

  
ــRوك عالم�ة وٕاقل�م�ة (انظر اإلطار  ـــ ــ ــدb عدة صــ ـــ ــ ـــ�ما االت 9تتصــ ــ ــ للمحددات  ،فاق�ات المتعددة األطرافأدناه) والســ

تحقیS أهداف قطاعات  للســعي إلىوســیلة  تشــRّل�مRن أن نظرًا إلى الطا�ع الشــامل للصــحة، والمخاطر الصــح�ة. و 
 bن ، وفي المقابلأخرRز ، �مTنفسـها الصـحةتعز �اتخاذ إجراءات تدعم تلك األهداف. وتعمل المنظمة على ضـمان 

ــحة تؤخذ في االعت�ار في المنتد�ات العالم�ة واإلقل�م�ة التي تناقش الســــ�اســــات  ــة �محددات الصــ أن البّینات الخاصــ
  والمسائل االجتماع�ة االقتصاد�ة. البیئ�ة

 

ـــؤون المتعدد األطراف على  ــرTف الشـــ ــــاعد تصــــ ــــد6 لو�مRن أن �ســ لتحد�ات المتعددة القطاعات المتنام�ة مثل التصــ
في اتفاقات التجارة لتوفیر البّینات ومن الضرور6 أ�ضًا زTادة مشارRة قطاع الصحة  مقاومة مضادات الم�Rرو�ات.

ـــحة وحمایتها والوقا�ة من والدعوة إلى اتخاذ  ــ ـــ ــ ـــحة.إجراءات ترمي إلى تعزTز الصـ ــ ــ ـــ وتتا�ع  المخاطر التي تهدد الصـ
تنفیذ مختلف الصــRوك الدول�ة ورصــدها لضــمان الســعي إلى تحقیS األغراض المتعلقة �الصــحة، وتســتفید  المنظمة

من آل�ات تصــرTف الشــؤون في تعزTز صــحة المجموعات الســRان�ة ومعالجة محددات الصــحة والتصــد6 للمخاطر 
 الصح�ة.
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 أمثلة على الص�وك العالم�ة واإلقل�م�ة :9اإلطار 

 الص�وك العالم�ة

 اتفاق�ة األمم المتحدة اإلطارTة �شأن تغیُّر المناخ •

 اتفاق �ارTس �شأن تغیر المناخ •

 اتفاق�ة التنوع البیولوجي •

• Sشأن الزئب�اتفاق�ة میناماتا  

 النهج االستراتیجي لإلدارة الدول�ة للمواد الك�م�ائ�ة •

 االتفاق�ات الدول�ة �شأن الصحة المهن�ة والسالمة المهن�ة •

 من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والقانون�ةاالتفاق العالمي  •

 االتفاق العالمي �شأن صحة المهاجرTن والالجئین •

برنامج المواصفات الغذائ�ة المشترك بین منظمة األغذ�ة والزراعة ومنظمة الصحة العالم�ة (هیئة الدستور  •
 الغذائي)

 الص�وك اإلقل�م�ة

 اتفاق�ة التلوث الجو6 ال�عید المدb عبر الحدود •

 الض�ابي العابر للحدودفاق را�طة أمم جنوب شرق آس�ا المتعلS �التلوTث ات •

 والبیئةالمنتدb اإلقل�مي آلس�ا والمح�s الهادY �شأن الصحة  •

  
 �یف سُتنفذ أمانة المنظمة هذا الُمخرج؟

  
لضـــمان أن الصـــRوك المتعددة األطراف تعالج محددات الصـــحة وتتصـــدb للمخاطر دورها الق�اد6  األمانةســـُتعّزز 

ــرTف الشــــؤون المتعدد األطراف، والســــ�ما عن طرST  األمانةالصــــح�ة على جم�ع المســــتو�ات. وســــتدعم  تعزTز تصــ
ستساعد  الدعوة إلى دمج الصحة في جم�ع الس�اسات وتوفیر البّینات والب�انات التي تساعد على صنع القرار. Rما

على تت�ع اآلثار المترت�ة على الســ�اســات ف�ما یتعلS �مدb فّعالیتها وRفاءتها وٕانصــافها، وف�ما یتعلS �صــفة خاصــة 
  على صحة الناس. �أثرها

 

 البلدان ف�ما یلي: األمانةوستدعم 

ــات ونهج الصـــحة الواحدة في  • إدراج نهج إشـــراك الحRومة RRل ونهج دمج الصـــحة في جم�ع الســـ�اسـ
 Rوك العالم�ة واإلقل�م�ة؛اللتزامات الواردة في الصذ اتنفی

وٕانشــاء آل�ات متعددة القطاعات لدعم نهوج إشــراك الحRومة RRل ودمج الصــحة في جم�ع الســ�اســات  •
 والصحة الواحدة.

  
 على ما یلي: األمانةوفي سعیها إلى إنتاج منافع الصحة العموم�ة، ستعمل 

ــأن تحدید أ6 موازن • ــ ــادات �شــــ ـــ ــــع اإلرشـــ ـــح�ة والبیئ�ة واالجتماع�ة وضــــ ــ ــرورTة بین األهداف الصـــ ــ ة ضــــ
 واالقتصاد�ة على أمثل وجه؛
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 ووضع اإلرشادات واألدوات والمنتجات المعلومات�ة لدعم تنفیذ اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبS؛ •

ــادات  • ـــ ــتور الغذائي، وتقد�م اإلرشــ ــ ــ�ات الدول�ة من خالل هیئة الدســـ ـــ ـــع القواعد والمعاییر والتوصــ ووضــــ
 االستراتیج�ة والمشورة العلم�ة الالزمة لتحدید المعاییر الخاصة �األغذ�ة؛

للبرنامج المشــترك بین المنظمات لإلدارة الســل�مة للمواد الك�م�ائ�ة الذ6  األمانةواالضــطالع بوظائف  •
د یتولى تنسیS الس�اسات والبرامج الخاصة بتسع منظمات حRوم�ة دول�ة معن�ة �اإلدارة السل�مة للموا

 الك�م�ائ�ة، �ما في ذلك الحفاh على مجموعة أدواته الخاصة بإدارة المواد الك�م�ائ�ة.
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 تعز6ز �فاءة المنظمة وفاعلیتها لتقد�م دعم أفضل إلى البلدان

 
 الب�انات واالبتكارمجال تعز6ز قدرات البلدان في  :1-4الحصیلة 

 
ـــتدامة. ــ ــ ـــ ــ ــ ـــراع بوتیرة تحقیS أهداف التنم�ة المسـ ــ ـــ ــ ــ فالب�انات والمعلومات  تفید الب�انات وال�حوث واالبتكارات في اإلســـ

 ةالمتعلقة �الصحالصح�ة الدق�قة التي تتوفَّر في الوقت المناسب عناصر أساس�ة لتحقیS أهداف التنم�ة المستدامة 
ــر، ل وغا�ات المل�ارات الثالثة ـــ ــ ـــ�s 2023-2019برنامج العمل العام الثالث عشـــ ــ ــ ـــطلع المنظمة بدور الوســـ ـــ ــ . وتضــ

ـــد  ــ ـــ ــ ــ ــرفة والراع�ة لعمل�ة رصـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــتدامة المتعلقة التقدم المحرز نحو تحقیS المحاید والجهة المشــ ـــ ــ ــ ـــ أهداف التنم�ة المســ
ـــحة،  ـــ ـــح�ة والتقدم في �الصـ ــ ـــد االتجاهات الصـــ ــ ــلة. وُ�َعد رصــ ــ ــح�ة ذات الصـــ ـــ ـــن�فات ومعاییر المعلومات الصــ ــ التصــ

د بیِّنات  ـــِّ ل االبتكار بتنفیذ جم�ع البرامج الُمبیَّنة ســـــلفًا، Rما ُتعضــ ــاســـــ�ة. وُ�عجِّ داتها أحد وظائف المنظمة األســـ وُمحدِّ
 ال�حوث ما تضعه المنظمة من قواعد ومعاییر. 

 

ز المنظمة ق  درات البلدان في مجال الب�انات واالبتكار من خالل العمل على تحسین ما یلي:وسوف ُتعزِّ

ــح�ةُنُظم  • ـــ ـــیر في البلدان، و  الب�انات والمعلومات الصـ ــ ـــتخدام ت�سـ المعلومات في مثل هذه الب�انات و اســـ
 ؛وٕاحداث آثار ص�اغة الس�اسات

ـــد االتجاهات العالم�ة، مع إیالء اهتماٍم خاص  • ــ ــ ــتألرصـــ ــ ــ ــــحة هداف التنم�ة المســــ ــ دامة المرت�طة �الصــــ
 برنامج العمل العام الثالث عشر؛ ذ6 المستو�ات الثالثة لوالب�انات المتعلقة بنظام الق�اس 

 .، وتوس�ع نطاق االبتكاراتُنُظم ال�حوث •

  
ه إلى تحقیS هذه الحصیلة وTدعم تحقیS جم�ع الحصائل التي ُتسِهم في بلوغ غا�ات المل�ارات  و�شمل العمل الُموجَّ

 .17 الجدول في الرئ�سي المRتب حسب 1-4 حصیلةلل المقترحة المیزان�ة تردو  الثالثة.

  
  )األمر��6ة الدوالرات #مالیین( �تب الرئ�سيالم حسب 1-4للحصیلة  المقترحة المیزان�ة: 17الجدول 

  

 األمر�6تان أفر6ق�ا الحصیلة

جنوب 
شرق 
 آس�ا

 أورو#ا
شرق 
dالمتوس 

 dغرب المح�
 الهادئ

المقر 
 الرئ�سي

 المجموع

تعزTز قدرة البلدان في   4-1
مجال الب�انات 

 واالبتكار

53.4 12.8 21.6 14.0 29.9 18.0 137.9 287.6 

 287.6 137.9 18.0 29.9 14.0 21.6 12.8 53.4 1-4 مجموع الحصیلة
  

 توج�ه الس�اساتبهدف والمعلومات الصح�ة والتحالیل ُنُظم الب�انات تعز6ز من تم�ین البلدان  :1-1-4الُمخَرج 
 وٕاحداث آثار

 

iرنامج العمل العام و  أهداف التنم�ة المســتدامةغا�ات ومؤشــرات  فيلتقدم الُمحَرز اS الثغرات في الب�انات رصــد تعی
لة والمتاحة في الوقت المناســب و�ســهولة الموثوقة الب�انات تعد. و فعاالً  رصــداً  الثالث عشــر بلوغ ل ضــرورTة والمفصــّ

ـــر ونتائج المل�ارات الثالثةغا�ات  ــ وTهدف برنامج . القطرTة القدرات تعزTز خالل من برنامج العمل العام الثالث عشـ
 التي تلك مثلالعمل العام الثالث عشر إلى تحدید الثغرات في الب�انات ورأبها �استخدام أدوات منهج�ة وحزم تقن�ة، 

ــتمرة المراق�ة أنظمة تعزز ــ ــوحات المتعلقة �( المســـ ـــ ـــRانالمســ ــ د ،والمرافS الســ ــّ ــ  التت�ع أن حین فيو ). األمراض وترصـــ
ـــRّ  والتنبؤ ـــ ـــمتین من وظائف التحلیل تینف�وظالن �شـــ ــ ــرور6  منفإنه  ،حاســــ ـــ ــ ــ الضــ ــ ــ  نتائجتحقیS و إحداث آثار  اً أ�ضـــ
 .البلدان في القدرات بناءعن  فضالً  والتعلم، المشاكل حلیتعلS �  ف�ما
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 ؟الُمخَرج هذا�یف سُتنفِّذ أمانة المنظمة 

  
 الطا�ع وٕاضــفاء للبلدان الصــح�ة والمعلومات الب�انات نظم قدرات تعزTزبهدف  نطاق دورها الق�اد6 األمانة ســتوســع

ــمانو  علیها؛ المؤســــســــي ــتخدام ضــ ــد المثلى األســــالیب اســ ــتفادة من  �فضــــل البلدان في الب�اناتفي  الثغرات لســ االســ
ــرRاء قدرات ــاء والوطنیین واإلقل�میین العالمیین الشـ ــؤون  وظائف وٕانشـ الجهود  وق�ادة الب�انات؛في مجال تصـــرTف شـ

  :یلي �ما األمانة ستقومو . األعضاء والدول األمانة بین الب�انات ت�ادل ت�س�sالرام�ة إلى 
ــــین • ـــر وٕاتاحة تحدیث خالل من وتوقیتها الب�انات نوع�ة تحســ ــ المتعلقة  واألدوات والمعاییر القواعد ونشـ

 تها؛شفافیضمان و  ونشرها وتحلیلها وتخزTنها وجمعها الب�اناتبتصرTف شؤون 

• siالتصن�فات منظمةال معاییر ر�واإلعاقة؛ والحاالت التدخالت تسجیلعمل�ة  توحید بهدف األساس�ة  

ــــاء • ــ ـــؤون  وظ�فة إنشـــ ــ ــ ـــرTف شــ ـــ ـــ�s المنظمة في الب�اناتتصـــ ــ ــ  والدول منظمةال بین الب�انات ت�ادل وت�ســ
 ؛األعضاء

 الب�انات نظم على المؤسسي الطا�ع إضفاءعلى  والوطنیین واإلقل�میین العالمیین الشرRاء مع عملالو  •
  .ودعمها للبلدان الصح�ة والمعلومات

  
  ف�ما یلي: البلدان األمانة وستدعم

 ؛تهاومعالج الب�انات في المهمة الثغرات تحدید على وقدراتها القطرTة الب�انات نظم تعزTز •

ــین • ـــ ــ ــتدامة انالبلد اتقدر  تحســ ــ ــ ـــح�ة، المعلومات نظم مجال في المســـ ــ ــ ــیر ذلك في �ما الصــ ــ ـــ  جمع ت�ســ
 القطر6  المســتوb  على ٕاحداث آثارو  الســ�اســات المســترشــدة �البینات ووضــع ونشــرها وتحلیلها الب�انات

 �صورة فعالة؛

 ؛اةالوف أس�اب عن اإلبالغو  تسجیل األحوال المدن�ة واإلحصاءات الحیو�ةنظم  تعزTز •

زإعداد أدوات  • ــــح الُمعزَّ ــ ـــ ــــحة  المســـ ــ ــ ــوحات أو )World Health Survey Plus(العالم�ة للصــــ ـــ ــ ـــ  المســ
 ؛هاتنفیذ ودعم المنسقة الصح�ة

ــى،  للمرافSتعزTز اإلبالغ الروتیني  • ــ ــ ـــ ــد المرضـ ــ ــ ـــ ـــح�ة األول�ة، �ما في ذلك نظم رصـ ــ ـــ عن الرعا�ة الصــ
 ؛والنظم اإلدارTة ذات الصلة

للتصـــنیف اإلحصـــائي الدولي تنفیذ معاییر وتصـــن�فات المعلومات الواردة في المراجعة الحاد�ة عشـــرة  •
 لألمراض والمشاكل الصح�ة ذات الصلة؛

 مفتوحة؛�شأن الب�انات ال س�اسة تنفیذ •

ـــ�ة، ومRاتب  • ــ ـــر المع�شـــ ــ ــــوح األســـ ــ ــ�Rة الدول�ة لمســ ــ ــائ�ة لألمم المتحدة، والشــــ ــ العمل مع اللجنة اإلحصــــ
غرات الحرجة في المثلى في رأب الث األســالیباإلحصــاء الوطن�ة، والوزارات المعن�ة لضــمان اســتخدام 

 البلدان؛ المسوح في ب�انات

  ها.واستخدام الب�انات تحلیلعلى  اإلحصائ�ة القدرات تحسینو  •
  

  یلي: �مااألمانة  العموم�ة، ستقومالصحة  مجال في العالم�ة المنافع إعداد وعند
ــن�فات تحدیث • ــ ـــب الذ6 المحتوb  على واإل�قاء القطرTة، المعلومات نظم في التصـــ ـــ  واالحت�اجات یتناسـ

ثة لضمان المناس�ة التكنولوج�ة األسالیب واستخدام المتغیرة، الُقطرTة  ؛استخدام المعاییر الُمحدَّ
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ــأن ا المتكاملةالمرRز الجامع  بوا�ة وٕادارة تطوTر • ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــح�ة، والمعلومات لب�انات�شــ ــ ـــ ــ ــ  ذلك في �ما الصـــ
 وٕابالغها؛ وعرضها الب�انات استكشاف وأدوات المنسS الب�انات مستودع

ــاء • ــ�انة معتادة إرســ ــح�ة للمعلومات رقم�ة تحت�ة وiن�ة صــ ــهولة ضــــمانمن أجل  الصــ  إلى الوصــــول ســ
ــین منظمةال معاییر ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــفّ  المعلومات نوع�ة وتحسـ ـــ ــ ـــ ــ ــة الوثائS في رةالمشــ ــ ـــ ــ ــ ـــ �غرض  والروتین�ة، الخاصــ

 ؛الصح�ة اإلحصاءات في استخدامها

ـــاف تقی�م أدوات مجموعة مثل أدوات إعداد • ــحة مجال في اإلنصـــ ــ ــیرها بهدف وتحدیث الصــ ــ ـــد ت�ســ  رصـــ
ــاواة عدم أوجه ـــ ــ ــ ـــ ـــحةفي مجال  المسـ ــ ــ ـــ ــ ــتو  على الصـ ــ ـــ ــ ــ  ه،قدرات وiناء والعالمي واإلقل�مي القطرb  6 المســ

  الصح�ة؛ للب�انات االستراتیجي التصنیف وتشج�ع
ــاءو  • ـــ ــ ــ ـــادر( الب�اناتالتي تت�ح الرsi بین  المنتجات مثل إعالم�ة منتجات ٕانشـ ـــ ــ ــــأن الجدیدة) المصــ ــ ــ  �شــ

  ة.الصح قطاع ة عن نطاقخارجال الب�اناتوتكنولوج�ات  الضخمة الب�اناتمثل  الصحة، محددات
  

  :التال�ة المقای�س �استخدام الُمحَرز التقدم تت�ُّع وسیجر6 
 ؛حصائل المیزان�ة البرمج�ة مؤشراتعشر و برنامج العمل العام الثالث ل غا�ات المل�ارات الثالثة •

ــتفادةلالتي تلقَّت الدعم  البلدان عدد • ز المســـح أدواتمن  السـ ــحة العالم�ة الُمعزَّ  وتعزTزوتنفیذها،  للصـ
 ؛األحوال المدن�ة واإلحصاءات الحیو�ة تسجیلها الخاصة بنظم

 ؛الیلوالتحءات اإلحصاو  الب�اناتالقدرات المتصلة � لتحسینالتي تلقَّت الدعم  البلدان عدد •

ت الــدعم  البلــدان عــددو  • معني  معهــد عن طرST المل�ــارات الثالثــةغــا�ــات إلحــداث آثــار على التي تلقــَّ
  .بتقد�م الخدمة

 

ـــائلهآثار برنامج العمل العام الثالث : 2-1-4الُمخَرج  ــ ــر وحصــ ـــ ، واالتجاهات العالم�ة واإلقل�م�ة في مجال عشــ
 الصحة، ومؤشرات أهداف التنم�ة المستدامة، وأوجه عدم المساواة في مجال الصحة، والب�انات الُمصنَّفة

  
على  الق�اس یت�ح مستو�ات ثالثة من ق�اس نظام �استخدام برنامج العمل العام الثالث عشروحصائل  آثار سُتقاس
ـــاس ــ ــــحة أســ ــب الصـــ ـــ ل حســ ــرات ،العمر المتوقع الُمعدَّ ـــ ــرات ،المل�ارات الثالثة ومؤشــ ــ ــائل ال�الغ عددها  ومؤشـــ ــ الحصـــ

ل . المستدامة التنم�ة أهدافمنها تتطابS مع  38، مؤشراً   46 أسلوب عمل  هذا الق�اس نظامومن المحتمل أن ُ�حوِّ
احتمال أن �حقSِّ وهو ما من شــأنه أن یزTد من ترســیخ االلتزامات المتعلقة �الب�انات والمســاءلة،  من خاللالمنظمة 
ـــائل غا�ات العالم  ــ ــــرل المل�ارات الثالثةوحصـ ــــافةو . برنامج العمل العام الثالث عشــ  نظامفإن هذا ال ذلك، إلى �اإلضــ
 ّRــ�م ــ ـــ ــد التقدم المحرز  من المنظمة نســ ـــ ــ ـــودة األهداف بلوغ نحورصــ ــ ـــ ـــنى �حیث المنشـ ـــ ــ ــتجا�ةً  التنفیذ تعدیل یتسـ ـــ ــ  اســ

  إحداث اآلثار. أمام العق�اتوٕازالة  المشاكل لحلالمتاحة  الخ�اراتالمطروحة، Rما أنه سی�ّسر تحلیل  للتحد�ات
 

 �یف سُتنفِّذ أمانة المنظمة هذا الُمخَرج؟

  
وســتعمل  عالم�ة،ال صــح�ةال تقدیراتال إلعداد الطرق  أفضــل اســتخدام لضــمان نطاق دورها الق�اد6 األمانةســتوســع 

  .ة�وشفاف بدقة صح�ةلإلبالغ عن التقدیرات ال التوجیه�ة لم�ادYل وفقاً  والشرRاء األعضاء الدول معفي الوقت نفسه 
  

  یلي: ف�ما البلدان األمانة وستدعم
ــــحة،  النتائجنظام ق�اس إطار وتت�ع تنفیذ  • ــ ــ ــــب الصــ ــ ــ ل حســ ـــتو�ات (العمر المتوقع الُمعدَّ ـــ ــ الثالثي المســ

 عدم رصــد أوجهو  الب�انات تصــنیف على الترRیز مع، )وق�اســات الحصــائلوغا�ات المل�ارات الثالثة، 
 ؛المساواة
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  البلدان؛ أولو�ات مع تمش�اً  والحصائل اآلثار تحقیS رصد •
لدعم الحوار �شــأن الســ�اســات اســتنادًا إلى توقعات �شــأن الك�ف�ة التي ســتؤثر وتنبؤات وضــع توقعات  •

  ؛للبلدانبها تغیُّرات محددة في الس�اسات على الحصائل الصح�ة 
ــطنــاعي، والـذRـاء اآللي التعلم ذلـك في �مــا المتقــدمـة، التحلیــل تقن�ــات على العمــلو  • ـــ ــ ـــ ــ ــ من أجـل  االصـ

 .الصح�ة المشاكل معالجة

  
  في مجال الصحة العموم�ة، ستقوم األمانة �ما یلي: العالم�ة المنافعوعند إعداد 
ــــحة العالم�ة إعداد • ــ ــ ــاءات الصـــ ــ ـــ ــ ـــ�ة لبرنامج العمل العام  وتقرTر عن تقارTر عن إحصــ ــ ـــ المراحل الرئ�ســـ

 على أساس سنو6؛ الثالث عشر وأهداف التنم�ة المستدامة

�حیث  طیلة العمر القطرTة الب�انات وعرض منظمةلل الوصــف�ة العالم�ة الب�انات قاعدةنطاق  توســ�عو  •
  .السن R�ار تشمل

  
  وسیجر6 تت�ُّع التقدم الُمحَرز �استخدام المقای�س التال�ة:

ــة �نظم لتعزTزتلقت الدعم  التي البلدان عدد • ــ ـــ ــ ـــ ــ أداء  ق�اسلتمRینها من  والب�انات المعلوماتها الخاصـ
ــربرنامج العمل العام ل المســــتو�ات ةالثالث� الق�اس نظم  تصــــنیف مع ،اً ســــنو�ه عن واإلبالغ الثالث عشــ

 بلد؛ال تهم التي تصنیف اإلنصاف وغیرها من عوامل والجنس العمر حسب الب�انات

ـــح�ة �التغط�ة المتعلقة الب�انات عن لإلبالغتلقت الدعم  التي البلدان عددو  • ـــ ـــاملة، الصــ ـــ األهداف و  الشــ
ـــح�ة وأهداف ـــتدامة  الصـــ ـــلةالتنم�ة المســـ ــحة ذات الصـــ برنامج العمل العام غا�ات  ذلك في �ما ،�الصــــ

  .الثالث عشر

  
ــعتها التي معاییرالو  القواعد أولو�ات وتحدیدالبّینات،  قاعدة تعز6ز: 3-1-4الُمخَرج  ــ ـــ واعتمادها،  المنظمة وضــ
 ذلك في #ما ومسـتدام، فعال على نحوالبلدان  في االبتكاراتتوسـ�ع نطاق  والقدرة على ال#حث�ة القدرات وتحسـین

 الرقم�ة التكنولوج�ا

  
ــطلع ـــ� بوظ�فة منظمةال تضـــ ـــعأســـــاســ ــتوb  أعلى بلوغ في البلدان لدعم ومعاییر قواعد ة تتمثل في وضــ  من ممRن مســـ
ولالضـطالع . الطوارY  لحاالت واالستجا�ة الصحة وتعزTز الشاملة، الصح�ة التغط�ة تحقیS ذلك في �ما الصحة،

وأن  ،على النحو المناســب لجودةا مضــمونة والمعاییر القواعد منتجات جم�ع تكون  أن الضــرور6  من الوظ�فة، هذهب
ـــود  لغرضا تالئم ــتوb  على أُعدت Rانت إذا عما النظر �غض للق�اس، قابلة آثار لهاأن تكون و المنشـــ ــ  العالمي المســ
  .الوطني أو اإلقل�مي أو
  
ـــملو  ـــ ــ ــبیل على المعاییر،القواعد و  تشــ ـــ ــ ــ ــــر، ال المثال سـ ــ ــ ــیدالن�ة البیولوج�ة والمنتجات األغذ�ة معاییر الحصــ ــ ــ ـــ  والصـ

ـــابهها،  وما ـــ�ة، اإلجراءات ومعاییر شـ ــخ�صـ ــرTرTة التدخالت �اخت�ار المتعلقة التوجیه�ة والم�ادY التشــ تدخالت و  الســ
 مع التعاون � العلم�ة المشـــورةعن تقد�م  ، فضـــالً الصـــح�ة الســـ�اســـات تنفیذ �شـــأن المشـــورة وتقد�م ة،وم�العم الصـــحة

ـــمانو . األخرb  المنظمات ــ ـــتوb  على آثار والمعاییر القواعد لهذه �Rون  أن لضـ ــ  الوقت في ُتعدّ  أن البد القطر6، المسـ
 ها واعتمادها إلى أقصى حد، فضالً نشر البلدان، �حیث یؤد6 ذلك إلى  الحت�اجات ستجیبو�طرTقة فعالة ت المناسب

ــــافةالمحتملة. و  هاآثار عن تعظ�م  ــ ـــ  والمعاییر، القواعد تكییف على القدرة لبلدانلدb ا تكون  أنالبد  ذلك، إلى �اإلضـ
  .الوطن�ة الصح�ة والس�اقات األنظمة مع االقتضاء، حسب
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ـــیS تعزTز في منظمةال دور وTندرج ــ ـــ ــ ـــ ـــحة �أولو�ات المتعلقة ال�حوث وتنسـ ــ ـــ ــ ــ  الوال�ةفي نطاق  العالم�ة العموم�ة الصــ
ـــتورTة ـــ ـــل�مة ال�حوث تكون  أن �مRان األهم�ة منو . للمنظمة الدســـ ــ ــاملة، ةخالق�األ من الناح�ة ســــ ــ ـــ وتنطو6 على  وشــ

 تحســین یت�ح ترRز على المســتقبل على نحو وأن ،والمســاواة بین الجنســین اإلنســان حقوق عنصــرTْن هامین أال وهما 
ــــرTع ــ ــ ـــحة على االبتكارات آثار وتســـ ـــ ــ ــ ـــخیر الصـ ـــ ــ ــ  الرقم�ةوالتكنولوج�ا التطورات العلم�ة المزا�ا التي تت�حها آخر  وتسـ
  العموم�ة. الصحة علىأثر ممRن  أقصىإلحداث 

  
ــافةو  ـــمان ذلك، إلى �اإلضـــ ــة تصـــــ�ح أن لضــ ــحة جوانب جم�ع في بّینات على القائمة الممارســـ  حق�قة العموم�ة الصـــ

ــطالع ب واقعة، ــ ـــ ــم دورالبد من االضـ ـــ ــ  البلدانتتوفر لدb  أن Tن�غي. و ال�احثین من القادم الجیل قدرات بناء في حاسـ
ــتدامة �حث�ة اتقدر  ـــ ــحة مثل جدیدة بتكاراتال بّینات تولیدل وعادلة مســـ ــ ــح�ة النظم وتعزTز الرقم�ة، الصــــ ـــ  وتنفیذ الصـــ

ـــح�ة التغط�ة تحقیRSفیلة ب حلول ـــ ــ ــاملة الصــ ـــ ــ ــــنى لها  حتى �حوثإجراء  على قادرة لبلدانوالبد أن تكون ا. الشـــ ــ یتســــ
  .الصح�ة الح�اة أنماo وتعزTز الطوارY  لحاالت االستجا�ة

 

 الُمخَرج؟ سُتنفِّذ أمانة المنظمة هذا�یف 

 

  :یلي �مانطاق دورها الق�اد6 من خالل الق�ام  األمانة ستوسع
 ؛علیها المتفS لألولو�ات وفًقا ال�حث أنشطة تنفیذبهدف  العالمیین الشرRاء بین تنسیSال •

ــراكات (مثل البرنامج الخاص لل�حث والتطوTر والتدرTب على ال�حوث في مجال اإلنجاب  • ــ ـــ تعزTز الشـــ
ــر6، والبرنامج الخاص لل�حث والتدرTب في مجال أمراض المناطS المدارTة، والتحالف من أجل  ــ ال�شـــ

اعدة �حوث الســ�اســات والنظم الصــح�ة)، فضــًال عن الجامعات والمراكز المتعاونة مع المنظمة، للمســ
 في توج�ه الطالب والعلماء؛ 

 ترRیز التعل�م والتدرTب على �حوث التنفیذ.  •

  
  ف�ما یلي: البلدان األمانة وستدعم

 نشرها؛ وتشج�ع ،ومعاییرها منظمةال اعتماد قواعد تتطلب التي المجاالت تحدید •

 ؛الوطن�ة الس�اقات مع االقتضاء، حسب الجدیدة، والمعاییر القواعد تكییف •

 ؛الصح�ة الحصائل على ومعاییرها منظمةال قواعد أثر ق�اس •

ــمـان  التنفیـذ �حوثفي مجـال  والقـدرة واالبتكـار ال�حـث في مجـاليْ  القـدرة بنـاء • ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ�ع نطــاق لضـ ــ ـــ ــ ــ توســ
 ؛االبتكارات الُمسَندة �البیِّنات وٕادماجها في الُنُظم الصح�ة

ـــراف على  وآل�ات المعاییر األخالق�ة تعزTز • ــ ــ ـــ ــ ــــح�ة واالبتكارات  ال�حوثاإلشــ ــ ـــ ــ ــ ــحةالصـ ــ ــ ـــ ــ ــ  وiرامج الصـ
 ؛الصح�ة النظم في وال�حوث العموم�ة الصحة أخالق�ات تدمج التي العموم�ة

زTادة اسـتخدام البیِّنات في السـ�اسـات والممارسـات، �ما في ذلك في برامج مRافحة األمراض والقضــاء  •
 علیها؛

ـــاء • ـــ ــ�ع نطاق على والقدرة االبتكار ثقافة إرسـ ــ ــطة خالل من االبتكارات توســـ ـــ  ،والفعال�ات التدرTب، أنشــ
ضــمان و  ،انالبلد احت�اجات لمناقشــة معاً  والشــرRاء والمانحین البلدانجمع و  الشــراكة، وآل�ات والجوائز

 ؛مطا�قتها مع االبتكارات الموَصى بها والنظر في ُسُبل تموTل هذه االبتكارات وتوس�ع نطاقها

ـــة �أخالق�ات ال�حوث،  • ــ ــ ــاء الُنُظم الوطن�ة أو تعزTزها لتحدید األولو�ات، وتعزTز القدرات الخاصـــ ـــ ــ ــ وٕانشـ
ــ�ع نطاق االبتكارات (�ما في  ــــًال عن تقد�م الدعم إلى البلدان من أجل توســـ وٕاجراء �حوث التنفیذ، فضـ
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لرقم�ـــة، والمنتجـــات ذلـــك االبتكـــارات في مجـــال العلوم والتكنولوج�ـــا، وتقـــد�م الخـــدمـــات، واالبتكـــارات ا
ـــرعة وٕادماجها في الُنُظم  ــ ـــ الطب�ة، واالبتكارات االجتماع�ة والمال�ة وفي مجال األعمال) على وجه السـ

  الصح�ة.
  

  العالم�ة في مجال الصحة العموم�ة، ستقوم األمانة �ما یلي:عند إعداد المنافع 
ــع • ــع في المســــتخدمة األســــالیب جودة ضــــمان، �تتعلS، مثالً  ومعاییر قواعد وضــ منتجات القواعد  وضــ

ــالیب مثل المعاییر،و  ـــ ــ ــالیب البّینات، تولیف أسـ ــ ـــ ـــاو  ةالتجرTب� اتواالخت�ار  توافS اآلراء، وأسـ ــ  راتوالمشـــ
ــالیب المتعلقة �مراق�ة العامة، ــ ــر واألسـ ــع القواعد وتحدید المعاییر  نشـــ ــ واعتماد المنتجات المتعلقة بوضـ

 ؛ورصد آثارها

ـــع • ـــأنها أن  التي الوطن�ة ال�حث�ة القدرات تعزTزمن أجل  وأدوات معاییر وضــ  من مجموعة توفرمن شــ
ــــ�ة  المعلومات معالم ــــاسـ ـــلة ذاتاألسـ ــمح  التيو  �ال�حوث الصــ ــول على  للبلدانتســـ ــ  المعلومات�الحصـ

 ؛اً استراتیج� تخط�طاً  هاوتخط�ط الصح�ة لل�حوث الوطن�ةنظمها  لتطوTر الالزمة

ــادات مع�ارTة  إعداد • ــ ـــأنإرشــــ ــ ــا�ا �شـــ ـــ ــــأ التي األخالق�ة القضـــ ــ ــحة  ال�حث�ة البرامج في تنشــ ــ ـــ وiرامج الصـ
ــــطناعي، وعلم  ــ ــخمة، والذRاء االصــ ــ ـــ العموم�ة، والتكنولوج�ات الجدیدة واالبتكارات (مثل الب�انات الضـ

 ؛)الجینوم�ات

ــد العالمي لل�حث والتطوTر في مجال و  ؛بوا�ات إقل�م�ة للمعلومات عن ال�حث واالبتكار إنشــــاء • المرصــ
 البرنامج الدولي لتســجیل التجارب الســرTرTةو  العالم�ة؛ والتحالیل اإلقل�م�ة البوا�ات �ضــمّ  الذ6 الصــحة
 ؛السرTرTة التجارب لسجالت عالم�ة معاییر �ضع الذ6

ـــتدعم فیها المنظمة مجاالت ال�حوث  • ــ د الظروف التي ســـ ـــحة تحدِّ ـــ ــع معاییر واضــ ــ ــ  التي ال تحظىوضــ
 ؛�االهتمام دعمًا م�اشراً 

ـــح إجراء • ــ ـــ ــ ــ ــحة تنفیذ�حوث الو  األولو�ات وتحدید الموالید �قاء مجاالت في لالبتكاراتأفقي  مســـ ــ ـــ ــ ـــ  وصـــ
 ؛ونموه الطفل

 العموم�ة الصــحة مجال في الرائدة المجالتالتي تعتبر إحدb  العالم�ة الصــحة منظمة نشــرة إصــدار •
 ؛6.361 األثر وعامل النام�ة البلدان على خاص �شRل الترRیز مع العالم، في

رنامج الخاص لل�حث والتدرTب لبل Portfolio to Impact" (P2I)" نمذجة ال�حث والتطوTر أداة تحدیث •
ــیف وiرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك  ــترRة بین الیون�سـ في مجال أمراض المناطS المدارTة المشـ

ـــحة العالم�ة ــ ــلة الدولي ومنظمة الصــــ ـــ ــ  الرام�ة العالم�ة الجهود دعمهذه األداة من أجل  تطوTر ومواصــ
 ؛تحقیS إتاحة األدو�ة إلى

ــحة العموم�ة وفقاً  إعداد • ــ ــ ـــ ــ ــ  في إطار المحددة ال�حث�ة الحت�اجاتل خطة �حث�ة عالم�ة في مجال الصــ
 ؛منظمةعمل�ة إعداد الم�ادY التوجیه�ة التي تضطلع بها ال

ـــلة • ــ ــحة أطلس تطوTر مواصـــ ـــ ــ ــجلع�ارة عن  وهو لمنظمة،ل الرقمي الصـ ـــ ــ  الرقم�ة لالبتكارات عالمي سـ
 ؛األطراف متعددعلى أساس  الستثماراتا تنسیS یرمي إلى دعم

ــــحة العموم�ة إعداد  • ــ ـــ ــ ــ ـــىخطة �حث�ة عالم�ة في مجال الصــ ــ ــ ـــ ــ ــ برنامج العمل العام  غا�ات مع تتماشـ
  عشر.  الثالث
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  وسیجر6 تت�ُّع التقدم الُمحَرز �استخدام المقای�س التال�ة:
 ؛الجمهور المستهدف المناسب في البلدان الكفیلة ببلوغالقواعد والمعاییر عدد  •
عدد البلدان التي حصلت على دعم المنظمة لبناء قدرتها في مجال ال�حث واالبتكار، �ما ُ�مRِّنها من  •

ــح�ة،  المعلومات المســــتقاة من دراســــات عن  فضــــالً توســــ�ع نطاق االبتكارات وٕادماجها في الُنُظم الصــ
  الفعال�ة؛الحاالت عن 

ــحة العموم�ة وأخالق�ات ال�حوث في وظائف عدد البلدان الت • ـــ ــ ــراف تدِمج الصـــ ــ ـــ ــت آل�ات لإلشـــ ـــ ــ ي أرســـ
 ؛الفعال�ةالمعلومات المستقاة من دراسات الحاالت عن عن  فضالً الُنُظم الصح�ة، 

 عدد االبتكارات التي تحفِّزها المنظمة وتتطابS مع االحت�اجات الُقطرTة التي تحظى �األولو�ة؛ •

ُتتاح للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنظام اإلتاحة الشاملة أو �أسعار عدد تلك االبتكارات التي  •
 أو البرمج�ات المفتوحة المصدر مثل السلع العالم�ة؛ تفضیل�ة و/

ــح�ة، و  • ــ ـــ ــ ـــ ــ ــع االبتكارات التي تدعمها المنظمة في ُنُظمها الصـ ــ ـــ ــ ــ ـــ عدد البلدان التي تنفذ على نطاق واسـ
 .شخص 10 000 �عود �الفائدة على أكثر من  �ما

  
 الحصیلة 4-2: تعز6ز الق�ادة وتصر6ف الشؤون والدعوة من أجل الصحة

 
ـــؤونها  ــ ــ ـــ ــ ـــرTف شـــ ـــ ــ ـــ ــ ز ق�ادتها وعالقاتها الخارج�ة وتصــ یتطلب تحقیS غا�ات المل�ارات الثالثة من المنظمة أن ُتعزِّ
ودعوتها من أجل الصحة. وسوف تحتاج األمانة إلى إظهار الق�ادة في عدٍد من القضا�ا الصح�ة ال�الغة األهم�ة، 

ــراكاٍت، متى لزم األمر.  ــ ـــطة للدعوة عالوة على ذلك، و وٕالى الدخول في شــ ــ ــطلع �أنشـ ــ ــیتعین على األمانة أن تضــ ـــ سـ
ز الدور الجوهر6  ــــان، وأن تعزِّ ــحة �اعت�ارها حقًا من حقوق اإلنســ ـــ ــ�ة من أجل الصـ ــ ــ�اســ ـــ ــــتو�ات السـ على أرفع المســ
للصــحة في التنم�ة ال�شــرTة. وســتراعي األمانة في وظائفها البرنامج�ة والمؤســســ�ة االعت�ارات واأل�عاد الخاصــة بنوع 

ـــ�Rٍة من التحالفات واالئتالفات الجنس واإل ـــتعمل مع شـ ــان. وسـ ـــاف وحقوق اإلنســ ــم الجهات الفاعلة غیر  –نصـ تضــ
ــســــات األكاد�م�ة  ز األمانة  -الدول والمؤســــســــات والقطاع الخاص والمؤســ للنهوض بجدول أعمال الصــــحة. وســــُتعزِّ

 bز خطة الصحة وأهداف التنم�ة المستدامة لدTالس�اس�ة العالم�ة مثل مجموعة  المنتد�اتدبلوماسیتها من أجل تعز
  الس�ع ومجموعة العشرTن.

  
ـــب ترRیز األمانة على إحداث  ــ ــــینصـــ ــ ـــتدامة  آثاروســ ــ ـــى مع أهداف التنم�ة المســـ ــ ــتوb الُقطر6، �ما یتماشـــ ـــ على المســـ

ــب،  ـــفافیتها فحســ ــاءلتها وشـ ـــالیب عملها ل�س ف�ما یتعلS �مســ ز األمانة أسـ ــُتعزِّ ــالح منظومة األمم المتحدة. وســ وٕاصــ
ــوًال إلى ترســـیخ شـــرعیتها وتعزTز أدائها. في   بل Rونها �Rانًا قادرًا على التكیُّف وTتســـم �المرونة و�ســـتط�ع التعلُّم وصـ

وستستمر األمانة في تحسین تخط�طها، وحشد الموارد الالزمة وتوزTعها، ورصد أدائها على النحو الذ6 �ضمن أن 
 في الرئ�سي المRتب حسب 2-4 حصیلةلل المقترحة المیزان�ة ردتو  تعمل �Rفاءٍة وأن ُتحقSِّ الفائدة في مقابل المال.

 .18 الجدول

  
  )األمر��6ة الدوالرات #مالیین( الم�اتب الرئ�س�ة حسب 2-4للحصیلة  المقترحة المیزان�ة: 18الجدول 

  
 األمر�6تان أفر6ق�ا الحصیلة

جنوب شرق 
 آس�ا

 أورو#ا
شرق 
dالمتوس 

 dغرب المح�
 الهادئ

المقر 
 الرئ�سي

 المجموع

تعزTز ق�ادة المنظمة   4-2
وتصرTف شؤونها 
ودعوتها من أجل 

 الصحة

115.2 15.5 32.2 52.5 38.9 34.9 154.2 443.6 

 443.6 154.2 34.9 38.9 52.5 32.2 15.5 115.2 2-4 مجموع الحصیلة
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الثالث عشر وٕاحداث : تعز6ز الق�ادة وتصر6ف الشؤون والعالقات الخارج�ة لتنفیذ برنامج العمل 1-2-4المخرج 
ــتراتیج�ة، ووفقًا ألهداف التنم�ة  ــ ــ ـــاالت االســ ــ ــتنادًا إلى االتصـــ ــ ــ ــعید الُقطر?، اســ ــ األثر #طر6قٍة متالئمة على الصــــ

 المستدامة في س�اق إصالح منظومة األمم المتحدة

 

ــیS ف�ما یتعلS �أمور  ــفتها الوRالة العالم�ة المعن�ة �التوج�ه والتنســـ ــحة العموم�ة، انطالقًا من دور المنظمة �صـــ الصـــ
ـــة من خالل جعل المRاتب  ـــ ــ ــتو�ات، خاصـــ ــ ــ ـــ ز ق�ادتها على جم�ع المســ ــُتجر6 األمانة تحّوالت تنظ�م�ة حتى ُتعزِّ ـــ ــ ــ ســ

ــین الُقطرTة القوة الُمحرRِّة إلحداث األثر في Rل بلد، و  ــ ـــراع لتحســـ ــ ــؤون والعالقات الخارج�ة ُ�غ�ة اإلســ ــ ــ ــرTف الشـ ــ تصـــ
 لعام الثالث عشر.وتنفیذ األولو�ات االستراتیج�ة التي حددها برنامج العمل ابوتیرة تحقیS أهداف التنم�ة المستدامة 

 

 �یف سُتنفِّذ أمانة المنظمة هذا الُمخَرج؟

 

مسودة خطة العمل العالم�ة �شأن تمّتع  تنفیذالجهود الرام�ة إلى  تنسیSنطاق دورها الق�اد6 بهدف  األمانةستوّسع 
ـــح�ة و�الرفاه�ة ـــ ــ ــترRة م�ادرةع�ارة عن  وهي ،الجم�ع �أنماo ع�ش صـ ــ ــ  في األطراف متعددة رائدة منظمات بین مشـــ

ــحة يْ مجال ــرTع ُخطى التقدم الُمحرز نحو تحقیS أهداف التنم�ة في  البلدان دعم إلى تهدف والتي والتنم�ة، الصــــ ــ تســ
ـــحة ـــ ـــتدامة المتعلقة �الصـ ـــ ـــُتعرض على  الجماعي، العمل خالل من المسـ ـــ  في حدةالمت لألمم العامة الجمع�ةوالتي سـ

ــــبتمبرأیلول/  ــ ــ ــتقود  .2019 ســ ــ ــ ـــ  التزام تحوTلالرام�ة إلى  الجهود والقطرTة، اإلقل�م�ة مRاتبها خالل من األمانة،وسـ
ــحةفي مجال  الرائدة منظماتال ــ ــ ـــ ــ ـــRل أوثS والتنم�ة الصـــ ـــ ــ ــ ـــودة في مبین هو Rما ،�العمل معًا �شــــ ـــ ــ ــ  العمل خطة مســــ

تســرTع ُخطى التقدم نحو من أجل  الوطن�ة األولو�ات تنفیذ لدعمخصــ�صــا  مصــممة جماع�ة إجراءات إلى العالم�ة،
  تحقیS أهداف التنم�ة المستدامة المتعلقة �الصحة.

  
سوف ُتشِرك األمانة جم�ع البلدان في الحوار حول الس�اسات، استنادًا إلى ب�انات وتوقعات ذات جودٍة عال�ة، من و 

 الس�اسات على حصائلها الصح�ة.أجل تسل�s الضوء على Rیف �مRن أن تؤثر تغیُّرات محددة في 

 

ز األمانة ق�ادة أكثر فاعل�ة على جم�ع المستو�ات، بوسائل منها تقو�ة ق�ادة المRاتب الُقطرTة، ووضع ه�Rل  وسُتعزِّ
ر  للتوظیف یناســب الغرض المنشــود منه، وتوفیر تفو�ض مناســب للســلطة، وٕاعادة هندســة إجراءات العمل التي ُت�ســِّ

 كفاءة. تحقیS الفاعل�ة وال

 

ــ�ة �طرTقة ُتحقSِّ المواءمة بین جدول أعمال المنظمة  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــوف تدعو األمانة إلى عْقد اجتماعات األجهزة الرئاسـ ــ ـــ ــ ـــ ــ وسـ
ــــتنفِّذ األمانة  ــبS، ســـ ـــ ـــافة إلى ما ســ ــ ــــم �الفاعل�ة والكفاءة. و�اإلضــ ـــتدامة من خالل عمل�ات تتســـ ــ وأهداف التنم�ة المســ

ول األعضاء �شأن إصالح تصرTف الشؤون �طرTقة تتسم �حسن الحصائل التي تسفر عنها المشاورات الجارTة للد
ع  التوقیت والكفاءة والمردود�ة العال�ة. وســـُتضـــفي األمانة منظورًا جنســـان�ًا على الق�ادة وتصـــرTف الشـــؤون، وســـُتشـــجِّ

م األمانة الدعم الفعال إلى دورات األجهزة الرئاس�ة بوضع جداول أعمال تتسم �الكفاءة  على مشارRة الش�اب. وستقدِّ
 والمواءمة وُترRِّز على أهداف التنم�ة المستدامة وٕاصالح منظومة األمم المتحدة. 

 

ــتراتیج�ات  ــ ـــُتحِدث األثر في Rل بلد. وهو ما �عني أن اســ ـــرة، وســـ ـــم�م عملها م�اشـــ ـــع األمانة البلدان في صـــ ــتضـــ وســــ
ــالتعاون الُقطر6 وخطs دعم البلدان، التي  ــ ــ ـــ ـــســ ــ ــ ــمن تتالءم مع األولو�ات والخطs االســــ ــ ــ ـــ ــتتضــ ــ ـــ ــ تراتیج�ة الوطن�ة، ســ

موارد حسب الحاجة إلیها. أضف إلى ذلك أن األمانة ستعمل توفر الإجراءات واضحة، ونتائج ُتقاس في Rل بلد، و 
ــأن أولو�ات ُقطرTة محددة من أجل تنفیذ برنامج العمل العام  ــ ـــ ـــاء والجهات الفاعلة غیر الدول �شــ ــ مع الدول األعضــــ

 الثالث عشر.
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ن االت صـــاالت االســـتراتیج�ة فهم الدور الذ6 تضـــطلع �ه المنظمة واألثر الذ6 ُتحِدثه وتقدیرهما، األمر وســـوف ُتحســـِّ
ــع القواعد  ــینهض �عمل المنظمة في وضــ ـــع، وســ ـــحي العالمي األوسـ ـــهد الصـ ز موقف المنظمة في المشـ ــُ�عزِّ الذ6 ســ

لداخل�ة في مجال الدبلوماس�ة الصح�ة، وعملها التقني وفي التأهُّب للطوارY واالستجا�ة لها. وستزTد األمانة قدرتها ا
 Sــاء ف�ما یتعل ــ ـــ ــ مه من دعٍم إلى وفود الدول األعضــــ ـــتزTد ما تقدِّ ــ ــ ـــ ــــاق في عالقاتها الخارج�ة، وســـ ــ ـــ ــ ز االتســ ــُتعزِّ ــ ــ ـــ ــ وســ
�الدبلوماس�ة الصح�ة ومشارRتها في اجتماعات األجهزة الرئاس�ة. Rما ستعمل األمانة مع الدول األعضاء والجهات 

ــ�اســـات والخطs الوطن�ة، وأن  الفاعلة غیر الدول ــمان أن �ســـتند تعاون المنظمة مع البلدان إلى األولو�ات والسـ لضـ
 یتماشى هذا التعاون مع إصالح منظومة األمم المتحدة.

 
 وسیجر6 تت�ُّع التقدم الُمحَرز �استخدام المقای�س التال�ة:

 سیر اجتماعات األجهزة الرئاس�ة �Rفاءة وفاعل�ة؛ •

ــــتدامة و ة مواءمة عمل المنظم • ــرRاء في خطة عمل أهداف التنم�ة المســ ــائر منظمات األمم مع الشــــ ــ ســ
 المتحدة من أجل تحقیS أهداف التنم�ة المستدامة في س�اق إصالح منظومة األمم المتحدة؛

د الحقاً ( خاصة بتنفیذ إصالح منظومة األمم المتحدةالألداء امقای�س و  •  . )سُتحدَّ
 

#طر6قة تخضع للمساءلة وشفافة وُممَتِثلة وتح�مها إدارة المخاطر بوسائل منها عمل األمانة ت :2-2-4المخرج 
 التعلُّم التنظ�مي وثقافة التقی�م

 

ـــرعة، على النحو الُمبیَّن في برنامج  ـــتجا�ة �ســـ ــ ــفافیتها وقدرتها على االسـ ــ ز شــ ـــاءلتها وُتعزِّ ــ تلتزم األمانة �أن تزTد مسـ
مانة الراســـخ �أفضـــل الممارســـات المتعلقة بإدارة المخاطر واألخالق�ات العمل العام الثالث عشـــر. و�Rتســـي التزام األ

 والضوا�s الداخل�ة والتقی�مات أهم�ًة محورTة لنجاح هذا التحّول ومرونته. 
 

 �یف سُتنفِّذ أمانة المنظمة هذا الُمخَرج؟

 

ســـتواصـــل األمانة تعزTز وتشـــج�ع الم�ادY األخالق�ة �اعت�ارها األســـاس الذ6 �قوم عل�ه عمل المنظمة، مع تحســـین 
ـــوا�s الداخل�ـة واالمتثـال لإلطار التنظ�مي،  ــ ـــ ــ ـــه االلتزام �الضـــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ تحـدید المخـاطر، ومنهـا المخـاطر وفي الوقت نفسـ

ثر على أداء األمـــانـــة، والتخفیف من آثـــار هـــذه القـــانون�ـــة، على أهـــداف المنظمـــة ووالیتهـــا التي من الممRن أن تؤ 
ــیین والتحرش  ـــب الترRیز على منع االحت�ال، والحما�ة من االنتقام واالســــتغالل واالنتهاك الجنســ ـــینصـ المخاطر. وسـ
الجنســي. وســتواصــل األمانة بذل العنا�ة الواج�ة وٕاجراء تقی�ماٍت للمخاطر وفS إطار المشــارRة مع الجهات الفاعلة 

  �شRل أكبر أثناء إدارة المخاطر. قدرات الموظفین على المشارRةلمواصلة تعزTز ، غیر الدول
 

ــتجا�ة  ــل األمانة تعزTز قدرتها على إجراء عمل�ات المراجعة والتحق�قات، �ما في ذلك قدرتها على االســـ ــتواصـــ Rما ســـ
ستظل س�اسة األمانة  للمالحظات التي تتمخض عنها عمل�ات المراجعة على المستوb الُقطر6. وعالوة على ذلك،

ه عمل�ات التقی�م الالمرRز6 والمؤسسي المستقل. )2018( المعن�ة �التقی�م  توجِّ
 

ــاملة  ــا�ا شــ ــف عن قضــ ـــفر عنها وظائف الرقا�ة والمســــاءلة، ال�اب أمام الكشــ ـــتفتح النتائج والتوصــــ�ات، التي تسـ وسـ
ز التعلُّم التنظ�مي.  وذات عالقة �الُنُظم، وسُتعزِّ

 
مع أهداف التنم�ة  هومؤشــرات هى ذلك، ســتجر6 مواءمة أهداف برنامج العمل العام الثالث عشــر وغا�اتو�اإلضــافة إل

ــتراتیج�ة والتنظ�م�ة. Rما  ــتق�س األمانة أثر التحّوالت االســـ ـــحة. وســـ ـــتدامة والمقای�س التي اعتمدتها جمع�ة الصــ المســ
د األمانة المخاطر التي قد تؤثر على النتائج التي جرb اال تفاق علیها مع الدول األعضـــاء، �ما في ذلك تلك ســـُتحدِّ

 المرت�طة �مجاالت السلو�Rات األخالق�ة والسلوك المهني والعدالة �غض النظر عن طب�عة العقد. 
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ــًال  ــل الممارســــات التي ین�غي تعم�مها، فضــ ــل الوقوف على النجاحات وأفضــ وتت�ح وظائف الرقا�ة لألمانة أن تواصــ
ن الجدیدة. والتخفیف من المخاطر التي جرb تحدیدها عن تحدید المخاطر والتحدِّ  ــــُّ ــ ــ ـــ ــ �ات الجدیدة ومجاالت التحســ

6 لهذه  وٕادارتها، والنتائج والتوصـ�ات التي تسـفر عنها عمل�ات المراجعة والتقی�م، واالسـتراتیج�ات الرام�ة إلى التصـدِّ
 علُّم التنظ�مي.المخاطر ومعالجة هذه النتائج والتوص�ات، Rلها أمور سُتسِهم في تعزTز الت

 

 وسیجر6 تت�ُّع التقدم الُمحَرز �استخدام المقای�س التال�ة:

 النس�ة المئو�ة للمخاطر الحرجة التي وِضعت خطة للتخفیف من وطأتها؛ •

النس�ة المئو�ة لمالحظات عمل�ة المراجعة التي جرت االستجا�ة لها في الوقت المناسب، مع الترRیز  •
 �الُنُظم؛  على معالجة القضا�ا المتعلقة

 التوص�ات الواردة في التقی�مات المؤسس�ة والالمرRزTة التي ُنفِّذت خالل األطر الزمن�ة المتفS علیها؛ •

  استجا�ة األمانة الفعالة وفي الوقت المناسب الدعاءات االستغالل واالنتهاك الجنسیین.و  •
  

ــتراتیج�ة #طر6قة �م�ن :3-2-4الُمخَرج  التنبؤ بها و�اف�ة ومرنة من خالل تعز6ز  حشـــد الموارد لألولو�ات االسـ
  الشراكات

  
ــ�ًا مع برنامج العمل العام الثالث عشـــر، یجمع  ــارRة الخارج�ة، تماشـ ــع نموذج جدید للمشـ مهام تعبئة بین ســـیتم وضـ

ــتنیر  ــ ـــمان ات�ِّاع نهج مسـ ــتو�ات الثالثة للمنظمة، من أجل ضــ ــ ــاالت على جم�ع المسـ الموارد والبرامج التقن�ة واالتصـــ
ــّ  ــ ــلحة متعدِّ ومنســــ ـــ ـــحاب مصـــ ــ ـــاء والجهات المانحة وأصـــ ــ ـــتراتیج�ة مع الدول األعضـــ ــ دS 6 من خالل التفاعالت االســـ

ـــ ة الجمهور.وجهات فاعلة من غیر الدول وعامّ  األطراف ــلیوســ ــ ؤ األمانة على تأمین تموTل �مRن التنبّ  ترRیز تواصـ
  الُقطر6. على المستوb  ةالمنشود اآلثارمن أجل تحقیS  �ه وRاٍف وأكثر مرونةً 

  
  �یف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟

  
ـــتعمل األمانة،  ــ ـــ ــ ـــارRة الخارج�ة المعزّ ســ ـــ ــ ــ ـــتفادة من نموذج المشــ ــ ـــ ــ ـــل �االســ ــ ـــ ــ ز، �ما في ذلك من خالل تعزTز التواصــ

  �ه. مRان�ة التنبؤإ و زTادة مرونة تموTلها قاعدة تموTل المنظمة و  على توس�عاالستراتیجي والشراكات المستهدفة، 
  

�التعاون مع الدول  تنفَّذوسیت�ح هذا النهج لألمانة أن تنفِّذ االلتزامات المطلو�ة من خالل تحدید أولو�ات استراتیج�ة 
  6.على الصعید الُقطر  ةالمنشود اآلثارإجراءات تفضي إلى تحقیS  �ستت�عاألعضاء، مما 

  
د لها موارد Rاف�ة أن تنفِّذ  ما یجعلها شـرRTًا متلك االلتزامات �طرTقة موثوقة، ة األمانRما سـیت�ح تحدید أولو�ات ُتحشـَ

  ه.�مRن االعتماد عل�
  

  ة:وسیتم تت�ُّع التقدم المحرز �استخدام المقای�س التال�
ـــائل ال نجاح فيقابل للق�اس الم تقدّ مدb ال • ــ ــ ـــ ــ ــد دعم  المتأّت�ة من م�ادرات المنظمةحصــــ ــ ــ ـــ ــ ــ الدول لحشـــ

ــاء  ـــ ـــتراكات المقررة من أجل األعضـ ـــاف�ة خارج نطاق االشـــ ـــورة تعبئة ما یلزم من أموال إضـــ ــ مرنة �صـ
  وأكثر قابل�ة للتنبؤ بها؛

ــاهمات المقدّ  زTادةمدb و  • ــ ـــأن المســـ ــ ــــرRاء �شــ ــ ــوح الرؤ�ة لدb الجهات المانحة والشـ ـــ مة لدعم عمل وضــ
  المنظمة، من خالل قنوات ومنصات مبتكرة وفعالة للتواصل.
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من التخط�d وتخص�ص الموارد والرصد واإلبالغ على أساس األولو�ات الُقطر6ة، االضطالع # :4-2-4الُمخَرج 
ــتراتیج�ة لبرنامج العمل و المنشـــود على المســـتو( الُقطر?،  األثرتحقی� أجل  الق�مة مقابل المال واألولو�ات االسـ

  العام الثالث عشر
  

ـــر إن جوهر تنفیذ برنامج العمل العام ــ ـــتوb هو تحقیS ت الثالث عشــ ــ أثیرات قابلة للق�اس تمّس ح�اة الناس على المســ
وقد أُِعدَّت عمل�ة تخط�s جدیدة وTجر6 تنفیذها اآلن لضــــمان تخط�s عمل األمانة عبر مســــتو�اته الثالثة  .القطر6 

 رةبلو ب األولى مرةللتماشــى مع برنامج العمل العام الثالث عشــر. وتقوم األمانة �ما یعلى أســاس األولو�ات الُقطرTة، 
توضــع الخطs على مســتوb المRاتب الُقطرTة والمRاتب اإلقل�م�ة والمقر الرئ�ســي من ســو  .خطة دعم ُقطر6 لكل بلد

ـــلة تتّ  ــ ـــ ــ ــلســــ ـــ ــ ــ ـــ  العالم�ةوالمنافع  القطر6  لدعما تخط�T sرRزو  ة.خذ من األولو�ات الُقطرTة نقطة بدا�خالل عمل�ة متســ
ــودةعلى وق�ادة المنظمة  ـــد و  .تحقیS النتائج المنشــ  جدیدة منهج�ة تطبیSب عنها واإلبالغ النتائجســــتتغیر عملیتا رصـ

 لق�اس الجدیدة المنهج�ة تتماشىو . المستو�ات جم�ع على �األداء رiطها خالل من ،المساءلةتشجع على مزTد من 
ــوع ــاءلة  األمانة مدb خضــــ ــ ـــتراتیج�ة التحوالت معللمســ ــــر في المبینة االســـ ، Rما أنها برنامج العمل العام الثالث عشــ
  .المال مقابل والق�مة اإلنسان وحقوق  واإلنصاف الجنساني المنظور مراعاة تعم�متدعم خطة 

  
  �یف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟

  
ـــتوائم األمانة إطار النتائج البرنامج�ة والمیزان�ة  ـــــ ــ ـــ ــتثمار  بدرجة أوثSســ ــ ــ ـــ ــ ـــ �حیث یتم توج�ه القرارات المتعلقة �االسـ

وتخص�ص الموارد نحو بلوغ النتائج المنشودة وتحق�قها وفS مبدأ الق�مة مقابل المال. وستستخدم إطارًا أكثر تكامًال 
لمیزان�ة ا للنتائج، �حیث تكون النتائج المشـترRة دافعًا محّرRًا للعمل والتعاون �شـRل متكامل لزTادة الفعال�ة. وسـتشـیر

Rما ة تحقیS النتائج على المســتوb الُقطر6 من خالل أوجه التآزر عبر المســتو�ات الثالثة للمنظمة، بوضــوح إلى ن�ّ 
ــ ــ ــ ـــ ــتثمارات الالزمة حتى تتمRّ تحدّ ســ ـــ ــ ــ ـــطالع بدورها الق�اد6 وتأد�ة العمل المع�ار6 وتوفیر الدعم د االســ ــ ــ ـــ ن من االضـ

ــــمَّم هذا الدعم تحدیدًا  ــ ــ ـــ ــــ�صـ ــ ـــ ــ ـــالتقن�ة الُقطرTة و  اتاالحت�اجات والقدرات والخبر  ئم�حیث یالالُقطر6. وسـ ــ ــ ـــ �أخذ في ســ
  .�Rل بلد م الصحياالنظ مستوb نضوجاالعت�ار 

  
عنها هي  فادةفي Rل بلد للتأكُّد من أن االســتثمارات التي یتم رصــد عائداتها واإلالناجمة وســتق�س األمانة التأثیرات 

لة ل�س فقs ف�ما یخص النتائج، من خالل تحدید مسـاهمتها في المسـاء إعمال وسـتسـتوثS منتلك التي تهم الناس. 
الحصــائل واآلثار المنشــودة، ولكن أ�ضــًا ف�ما یتعلS �الموارد. وســتقوم بذلك عن طرST تخصــ�ص الموارد بناًء على 

 الوضع واإلفادة عنه على ضوءرصد مع ما هو مطلوب لتحقیS النتائج وما یلزم لتحقیS أفضل ق�مة مقابل المال، 
  .داء في هذه المجاالتلأل واضحة مقای�س

  
ـــد  ـــتقوم األمانة برصــ ــــاهمتهاوســ ــرة مسـ ــــائل في الم�اشـــ ـــتوR  bل علىها عن واإلبالغ واآلثار الحصـ ــتو�ات من مســ ــ  مسـ

 اضطالعها ءلة بخصوصاللمس األمانةمدb خضوع  م�اشر �شRل�ق�س  اً مبتكر  اً نهج ستخدمتوس. الثالثة المنظمة
 �مساهمتها المجاالت هذه فيالمحرز  التقدم رsiو  للبلدان ودعمهاالمتعلقة بوضع القواعد  وظائفهاiو  بدورها الق�اد6

ــائل في ــ ــد النتائج . واآلثار الحصـــ ــ ـــیوفر رصـــ ـــ ــأن  واإلبالغRما سـ ـــ تتعلS  محددةبلوغ غا�ات مدb عنها معلومات �شــ
ــتخدام نهوج ابتكارTة في  .المال مقابل الق�مةالمتعلقة � لتزاماتاال� والتقید �الكفاءة ــ ــ ـــ ــ ـــل األمانة اســ ــ ـــ ــ ــتواصـــ ـــ ــ ــ تقد�م وســــ
ــى مع تدابیر الم�ادرة الدول�ة التقارTر ــ ــــین أدائها �ما یتماشــ ، �ما في ذلك البوا�ة اإللكترون�ة للمیزان�ة البرمج�ة، وتحســ

  .لشفاف�ة المعونة
  

  �ة:تت�ُّع التقدم المحرز �استخدام المقای�س التال وسیتمّ 
ــتوb الُقطر6  معّدل  • ــ ـــ ــائل ذات األولو�ة على المســـ ــ ـــ �حلول نها�ة الرiع  ٪75تموTل ال �قل عن بالحصـــ

  األول من الثنائ�ة؛
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ـــ�ة ا • ــ ــ ــــتوb الُقطرR 6ما هو متفS عل�ه في خطs الدعم الُقطر6 تقلخبرات النسـ ــ ن�ة المطلو�ة على المســ
  المدرجة في المیزان�ة والممّولة؛

عت لهاذات األولو�ة  العالم�ةلمنافع نســـ�ة او   • ما في ذلك االحت�اجات من خطs تفصـــیل�ة، � التي ُوضـــِ
  .الموارد

  
ــج�ع :5-2-4الُمخَرج   يالعمل�ات التقن�ة واإلدار6ة الحیو�ة من خالل نموذج تشـــغیل وتقو�ةالتغییر الثقافي  تشـ

  الداخلي عمل�ات التواصلز جدید �عمل على تحسین األداء التنظ�مي و�عزّ 
  

ــر ل�مثّ  ـــ ــ ـــ ــ ــ ولكي . بها من قبل عملالتي Rانت المنظمة تطرTقة العن  Tا¢ جذر  الً تحوّ  برنامج العمل العام الثالث عشـ
حاجة إلى تحول ثقافي على نطاق المنظمة. وســتعمل جم�ع المســتو�ات الثالثة  ثمة، المرجّوة تحقیS النتائجیتســّنى 

ــو�اً  ـــ ــبو ترRیز العن Rثب، مع  للمنظمة ســ ــ ـــائلح على الو ضـــ ــ ــــى حد ممRن من العالم�ة  حصــ ــ  اآلثارالتي تحقS أقصـ
 b قو لمنظمة واألنشطة الیوم�ة لالرؤ�ة واستراتیج�ة ُتجرb مواءمة أدق ل. وسعلى المستوb الُقطر6 والنتائج والمساءلة 

ـــفافنفتح والمزTد من الدعم المت�ادل والحوار المموات�ة لبیئة ٕایجاد الق�م التنظ�م�ة و تعزTز من خالل  بها، العاملة ـــ  شــ
ــت والتعاون. وعالوةً �ة واالســــتقالل ــدیدة االلتزام عاملة  b قو  في ظل Tًة،منظمة ثقافة أكثر ابتكار ال تبّنىعلى ذلك، ســ شــ

ــالح�اتوم ل لها صـــ ـــاهمة مترا�طة و  خوَّ ــRل موّحد في تحقیS وقادرة على المســ أهداف المنظمة من خالل اعتماد �شـــ
 أن یهیئهذا النموذج الجدید ومن شـــأن . والســـالســـةثافة الشـــ��Rة الكو  نةرقمال منبدرجة أكبر  یتســـمتشـــغیلي نموذج 

  .دةطرTة المحدّ أهداف التنم�ة المستدامة �ما یتماشى مع االحت�اجات واألولو�ات القُ لتحقیS أفضل  �صورةمنظمة ال
  

  �یف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟
  

نشـــر الق�م لاآلل�ات غیر الرســـم�ة والرســـم�ة  ســـتســـاعدمنظمة، الالم�ادY المنصـــوص علیها في دســـتور إلى اســـتنادًا 
ـــ�ة ودعمها،  ـــ ــ ــ ـــسـ ـــ ــ ــ ــملالمؤسـ ـــ ــ ـــ ــیر دارة األداء، إ الجدد وعمل�ات التوظیف و  ل�م للموظفینتعدروس  التي تشـ ـــ ــ ــ على ت�ســ

ــطفاف ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــتعزز هذه اآلل�ات ثقافة "�القوb العاملة  اصـ ـــ ــ ــ ـــ منظمة توحید األداء في المنظمة حول ق�مها وأهدافها. وســ
  .ملموس قادرة على ترجمة رسالة المنظمة ورؤTتها إلى واقعتكون الصحة العالم�ة" 

  
ــو  ــ ـــلسـ ـــي حولالداخلي  تتمحور عمل�ات التواصــ ــســ ــراك من أجل القوb العاملة احت�اجات و  التوجُّه المؤســـ ــ وتمRین إشـ

ــتخدام التأكملالقوb العاملة � ــأن. والقنوات األكثر مالءمةً  كنولوج�اتها، �اســ لقوb العاملة لدb ا ذلك أن یوّلد ومن شــ
  .الجماعي لمهمة المنظمة وأهدافها شعورًا �االنتماء

  
والقواعد والمعاییر القطرTة وتعبئة الموارد  الُقطر6  التعاون  �ما في ذلكالعمل�ات، ت�ســـ�s  ســـتتحّقS منافع من خاللو 

 قاعدةلعمل�ات على هذه ال تواصــلوســتعمل األمانة على التحســین الم مداد،دارة ســلســلة اإلإ دارة األداء و إ والتوظیف و 
  .موالتعلّ  التأثیرات التفاعل�ة مستمرة من

  
ـــّب " عدم ترك أحد خلف الر�بنهج "األخذ تدر6ج�ًا ب :6-2-4الُمخَرج  ــ ـــ ــ ـــاف على الذ? ینصـ ـــ ــ اعت#ارات اإلنصـــ

  وٕاخضاعه للرصد حقوق اإلنسانالمسائل الجنسان�ة و و 
  
تحقیS  غ�ةعمل المنظمة �ل الطیف الواسعوحقوق اإلنسان عبر والمسائل الجنسان�ة اإلنصاف اعت�ارات  تناولتم یس

  .ات أخرb من السRانثالثة مل�ار استفادة أهداف 
  



  2021-2020المیزان�ة البرمج�ة 

108 

ن یتخلفم، ستسعى األمانة إلى تحدید أكثر الفئات ضعفًا بین أولئك الترك أحد خلف الرRبوRجزء من التزامها �عدم 
ـــ�اب الجذرTة لتعرّ اعن الرRب و  ـــ ــ ــ ـــ ــافاإلاعت�ارات � هجياالهتمام المنمثل �ُ . و ومعالجتهالذلك ف على األســ ـــ ــ ــ ـــ ــ  نصــ

 ات التغط�ةثغر  تسهم في سدّ من شأنها أن الصحة عناصر أساس�ة مجال وحقوق اإلنسان في والمسائل الجنسان�ة 
 ت.وتمRین األفراد والمجتمعا قدرة على التكیُّفوتعزTز المشارRة وال

 

 أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟�یف ستنفِّذ 

 

�مRن  بیِّناتمنظمة عن طرST بناء الفي برامج وس�اسـات  المتخلفین عن الرRبمن هم ستسعى األمانة إلى تحدید 
  :هذه الغا�ة، ستقوم األمانة �ما یلي بلوغلو . لتغّلب على العوائSاستخدامها ل

، لتحدید الشــرائح على األقل وطرTقتین أخرTینالب�انات المتعلقة �الصــحة حســب نوع الجنس  صــنیفت  •
  مثل العمر والموقع ومستوb التعل�م؛

الســ�اســات والممارســات من أجل تحدید  �شــأن، رإذا لزم األم البیِّناتتحلیل الب�انات الموجودة، وجمع  •
  ؛األوضاع غیر الموات�ةالعوائS و 

ـــارRة ال الت�ایناتإعطاء األولو�ة لإلجراءات الرام�ة إلى الحد من  • ـــ ــ ــ ـــ ة لمختلف األفراد بّناءوتعزTز المشــ
ــتراتیج�اتها وأُ نوالمجتمعات في المیزان�ات البر  ــ ـــ ــ ــة �الرها و طُ امج�ة للمنظمة واسـ ــ ــ ـــ ــطتها الخاصـ ـــ ــ ــ دعم أنشـ
  التقني وغیر ذلك من األنشطة؛

ــــان وعمل�ات  عمومتم جمعها متاحة للیالتي  بیِّناتجعل ال  • ــمها مع الهیئات الدول�ة لحقوق اإلنســ ـــ وتقاسـ
  المساءلة؛ تعزTزالرصد ذات الصلة على نطاق منظومة األمم المتحدة، من أجل 

  إنشاء عمل�ات مستقلة وتشار�Rة الستعراض الب�انات والتحلیالت واإلجراءات المتخذة؛ •
ــاس األولو�اتعلى دان قائمًا مع البل المنظمة ون تعا أن �Rون  نلضما ءألعضاا الدول مع للعما • ــ  أسـ

ــان�ةإلنصا�المتعلقة ا راتالعتباا لیشمو والخطs الوطن�ة تلسیاساوا ـــ ــ ــ ـــائل الجنســـ ـــ ــ ــ وحقوق  ف والمســ
  .اإلنسان

  
وحقوق والمســائل الجنســان�ة  اإلنصــافمعاییر  ســتدرج مRاتب المنظمة على جم�ع مســتو�اتهاو�اإلضــافة إلى ذلك، 

ــنو�ة  ـــ ــ ـــان في تقی�مات األداء الســ ــ ــ ــــة بهاإلنســ ــ ــات أدرجتوقد . االخاصـــ ــ ــ ـــائل Rال من  الجدیدة المخرجات ق�اســـ ــ ــ المســ
. المخرجات تحقیS فيمن هذه المRاتب  مRتب Rل مساهمة تقی�مأحد أ�عاد R اإلنسان وحقوق  واإلنصافالجنسان�ة 

  بدقة، وسُیبلغ عنه. محددة معاییر مقابل األمانة عمل في ال�عد هذا تعم�م مدb رصدوسیُ 
  
ز األمانة و  ــتعزِّ ــائل الجنســـان�ة إلنصـــاف في مجال ابناء القدرات ونقل المعرفة  أخیراً سـ وحقوق اإلنســـان �طرق والمسـ

  .مطال�ة R�ار الموظفین �المشارRة في دورة تدرTب�ة واحدة على األقل Rل سنتینمن خالل مختلفة، �ما في ذلك 
  

ـــیتم ــان�ة ال�عد المتعلS � تعم�م في المحرز التقدم تت�ع وســ ـــائل الجنســـ ـــاف المســ ـــان وحقوق واإلنصــ مختلف  عبر اإلنســ
ــــاهمة وفي المRاتب ــ ــ ـــ ــ ـــتخدام البرمج�ة المیزان�ة مخرجات من كاملةال مجموعةال في المســ ــ ــ ـــ ــ  لق�اس الجدید النهج �اســـ

  .المخرجات
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ـــر6ة واإلدار6ة دارة إ :3-4الُمخَرج  ـــم #الكفاءة والفاعل�ة الموارد المال�ة وال#شـ ــتهدف#طر6قة تتسـ ــفاف�ة وتســ  والشــ
  تحقی� النتائج

  
و�شــRل  موم�ة.ز قدرتها على االســتجا�ة لطوارY الصــحة العاإلدارة والتنظ�م تنفیذ البرامج التقن�ة للمنظمة وتعزّ تت�ح 

الق�مة مقابل المال للدول األعضاء  لتحقیS أساس�اً  للمنظمة، وعنصراً  مهماً  التحسین المستمر للكفاءة اإلدارTة هدفاً 
  حسب المRتب الرئ�سي. 3-4المیزان�ة المقترحة للُمخّرج  19وترد في الجدول  ة.مانحجهات الوال
  

  )األمر��6ة الدوالرات #مالیین( الم�اتب الرئ�س�ة حسب 3-4للحصیلة  المقترحة المیزان�ة: 19الجدول 
  

 األمر�6تان أفر6ق�ا الحصیلة

جنوب 
شرق 
 آس�ا

 أورو#ا
شرق 
dالمتوس 

 dغرب المح�
 الهادئ

المقر 
 الرئ�سي

 المجموع

إدارة الموارد المال�ة   4-3
وال�شرTة واإلدارTة 

�طرTقة تتسم �الكفاءة 
والفاعل�ة والشفاف�ة 

تحقیS  وتستهدف
 النتائج

71.3 23.9 35.4 21.5 45.1 19.1 142.5 358.9 

 358.9 142.5 19.1 45.1 21.5 35.4 23.9 71.3 3-4 مجموع الحصیلة
  

   فعال للرقا#ة الداخل�ة�فء و ممارسات المال�ة والرقا#ة من خالل إطار سل�مة للدارة ال: اإل1-3-4الُمخَرج 
  

ى عل الثالث عشــر. وتلتزم األمانة بناءً  تنفیذ برنامج العمل العامموارد المنظمة في صــم�م على الجید  شــرافاإل �قع
  .فعالة وشفافة وسل�مة�صورة  ةالمانحالجهات ل الدول األعضاء و بَ وRلة إلیها من قِ ألموال المُ ابإدارة  ذلك

  
  �یف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟

  
ها التزاماتة مال�ة سل�مة وضوا�s داخل�ة قو�ة من أجل إدارة أصول المنظمة و Tستواصل األمانة تنفیذ ممارسات إدار 

ـــروفاتها إ و  ــ ــ�ة یراداتها ومصـــ ـــ ـــاعها للمحاســـ ـــ ــــتدیروتقد�م تقارTر عنها. وٕاخضــ ــ ــ�ة وجم�ع  وســ ـــ ـــســـ ـــ األمانة الخزانة المؤســ
ــا�ات �طرTقة تتّ  ـــ ــ ـــفاف�ة والكفاءة والفعال�ةالحســ ــ ــــم �الشــــ ــ ــــمان ،ســـ ــ لق�مة مقابل المال في اإلدارة المال�ة ل تحق�قها مع ضـــ

ــ ـــوعكفل Rذلك تللمنظمة. وســـ ــاهمات التي تتلقّ  خضــ ـــ�ةاها المنظمة جم�ع المســـ ــل�م و  للمحاســ ٕانفاقها واإلفادة �شـــــRل ســـ
  ة.ومتطل�ات الجهات المانح ر المحاسب�ة الدول�ة للقطاع العامعنها وفقًا للمعایی

  
  ة.وجودة التقارTر المال� آنّ�ةتحسین  ضي ُقُدمًا فيالمُ ستواصل األمانة تعزTز الضوا�s الداخل�ة و و 
  
  :�استخدام المقای�س التال�ةالمحرز ع التقدم سیتم تت�ُّ و 

بتقد�م الب�انات المال�ة وفقًا للمعاییر المحاســب�ة الدول�ة للقطاع  یجزم قاطعتدق�قي  رأ6الحصــول على   •
  العام؛

ـــنو6 للرقا�ة الداخل�ة   • ــ ـــ ـــدار ب�ان سـ ــ ـــ ــوا�s الداخل�ة  یتناولإصـ ــ ـــ ــ�مة  مخاطر�حدد أ6 و فعال�ة الضــ ـــ ــ جســ
  ؛محتملة

ـــینات على جودة و   • ــRّ آنّ�ة إدخال المزTد من التحسـ ارTر لت التقتقارTر التعاون المالي الم�اشــــر، حیث شــ
  السا�قة؛ الثنائ�ةفي  ةالصادر  التقارTرعدد  من إجمالي ٪3المتأخرة أقل من 

  .A  تصنیفال ٕاحرازها�متطل�ات تسو�ات الُسلف و  العالم�ةلف من حسا�ات السّ  ٪98 تقیُّدضمان و   •
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عال�ة و�فاءة الجتذاب المواهب وتوظ�فها واالحتفاy بهـا  :2-3-4الُمخَرج  ــر6ـة #ف ـــ ــ إدارة وتنم�ة الموارد ال#شــــ
  #غرض تنفیذ البرامج بنجاح

  
ــمل الموظفین وغیر الموظفین، أهم مو  b القو تعّد  ــ ـــ ــ ـــل األمانة تنفیذ و  ا.هاردالعاملة في المنظمة، التي تشـــ ـــ ــ ــ ـــتواصــ ـــ ــ ســــ

Tة، التي تهدف إلى تعزTشر�ة في المنظمةاستراتیج�ة الموارد الTشر�ز إدارة الموارد ال.  
  

 �یف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟

 

ـــنى ـــر تنفیذ حتى یتســ ـــمان أن تكون ، تحتاج المنظمة إلى برنامج العمل العام الثالث عشــ مرنة  القوb العاملة بها ضــ
 االخت�ار وجعلها أكثر Rفاءةً لغرض. وســیتم ت�ســ�s عمل�ات تفي �او  على أكمل وجهiة وعال�ة األداء ومدرّ ومتحّرRة 

وســـ�Rون على رأس جدول . مؤســـســـ�ةوظائف الالتمRین و لبرامج للكي تتمRن المنظمة من تلب�ة احت�اجات التوظیف 
ــین  األعمال ــ ـــ ــ ــ ـــائدة ز وتغییر الثقافةالتمیُّ إلى قود �6 ذ�التطوTر الوظ�في ال مقروناً إدارة األداء تحســـ ـــ ــ ـــ ــ �مRِّن   �ما، السـ

ــیؤد6 ال b االعتماد على قو  المنظمة من ـــ ــ ــتو�ات الثالثة للمنظمة  حراكعاملة موهو�ة واالحتفاh بها. وســ ــ ـــ عبر المســ
توزTع الموارد ال�شـــرTة  تماشـــىســـیو �فعال�ة.  ُقطرTةحت�اجات الالتلب�ة ا ضـــمانرفهم و االموظفین ومع اتإلى إثراء قدر 

ـــ�ظل التنوُّ الثالث عشـــــر. و لبرنامج العمل العام طر6 واألولو�ات التنظ�م�ة مع الترRیز القُ  ـــین ســ ع والتوازن بین الجنســ
  .من األولو�ات

  
ـــتقوم األمانة بوالتعلُّ المحّقS وiناًء على النجاح  ــا�قة، سـ ـــینإجراء م من التحد�ات الســ ـــات  اســــتحداثأو  اتتحسـ ـــ�اسـ سـ

  .تعزTز الم�ادرات القائمة أو إطالق م�ادرات جدیدةإلى جانب  ،جراءات جدیدةإ و 
  
  :�استخدام المقای�س التال�ةالمحرز ع التقدم سیتم تت�ُّ و 

 الزTادة في عدد الموظفین الدولیین الذین ینتقلون بین المRاتب الرئ�س�ة؛ الحراك المتزاید بداللة سُ�قاس •

ــین  • ـــ ــ ـــ�قاس التقدم نحو تحقیS التكافؤ بین الجنسـ ـــ ــــینات في  بداللةســ ــ ــ�ة الذRورإجمالي التحســ ـــ ــ إلى  نسـ
 لدولیین؛اإلناث من الموظفین الفنیین ا

ـــ�ة المئو�ة  بداللةالتقدم المحرز نحو تحقیS التمثیل الجغرافي المتوازن  ســــُ�قاس • لموظفین الفنیین لالنسـ
 لة تمثیًال ناقصًا؛لة والممثَّ الدولیین للبلدان غیر الممثَّ 

ــتقاس عمل�ة  • ـــ ـــرTع وتیرة التوظیفســ ـــ ــs مدةض اخفاالن بداللة تسـ ـــ  تارTخ االخت�ار من عمل�ة في متوســ
  .الناجح للمرشح یتضّمن عرضاً  خطاب إصدار إلى إعالن عن وظ�فة شاغرة نشر

  
ــتخدمین و  :3-3-4الُمخَرج  ــى مع احت�اجات المسـ وظائف المنصـــات وخدمات رقم�ة فعالة ومبتكرة وآمنة تتماشـ

  والبرامج التقن�ة وعمل�ات الطوارئ الصح�ة مؤسس�ةال
  

  ة.تكنولوج�الخدمات والأفضل إلدارة المعلومات  استخداماً  البلدان یتطلب الترRیز المتزاید على دعم
  

 �یف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟

  
ـــت ـــ ــــة � نظمتكون أن على األمانة عمل ســ ــ رة لمنظمة الالمعلومات والعمل�ات واألدوات الخاصــ ـــِّ ـــ برنامج  تنفیذ رؤ�ةم�ســ

ــة ــ ــالســـ ــ ـــر المتمثلة في الســـ ـــ ــــغیل البیني والتكامل الم العمل العام الثالث عشـ ــ ــهیل  وّجهوقابل�ة التشـ ــ عمل من أجل تســـ
ــالموظفین والشـــرRاء على المســـتوb القُ   محورTاً لعمل البرنامجي للمنظمة أمرا اRذلك أن �Rون دعم  تضـــمنطر6. وسـ
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الكفیلة على ت�ســ�s العمل�ات اإلدارTة من خالل النظم ذات الصــلة وســتســاعد  ،لتعزTز إدارة المعلومات والتكنولوج�ا
أهم�ة �الغة الب�اني  إدارة الب�انات والتصــوTرمنصــات  تحســین Rتســي�مRاســب في الكفاءة. و  قیSالتنفیذ وتح بت�ســیر

ـــهیلعنها وت فادةق�اس خطة عمل المنظمة واإلل ـــب. اتّ  ســــ تؤRد األمانة على الحاجة و خاذ القرارات في الوقت المناســــ
ــل�ة لإلى نظم  ــ ــــائلقادرة على تحقیS ال ن تكو  معلوماتالتكنولوج�ا آمنة وصــ المرجوة من خالل توفیر الخدمات  حصــ
  .معلوماتيألمن الامخاطر ٕادارة و  �استمرارالحیو�ة 

  
أفضـــل. البلدان �شـــRل ن المنظمة من دعم نظم المعلومات �أهم�ة قصـــوb ألنها تمR ّRفاءة وفعال�ة وموثوق�ة ســـم تتّ و 

  :ها، ستقوم األمانة �ما یلينظم المعلومات الخاصة ب ومن أجل ضمان فعال�ة وRفاءة
ــــات وخدمات تكنولوج�ا المعلومات  • ــ ــ ـــین منصـــ ـــــ ــ ــتخدمین ی على نحوتعزTز وتحسـ ــ ـــ ــ لبي احت�اجات المســ

  ؛تسییر األعمالو 
  وتمRین عمل المنظمة على جم�ع المستو�ات؛ �سیرالنظم الرقم�ة لت االستفادة على نحو مبتكر من •
ـــة � • ــ ـــ ــ ــ ــــول المعلومات الخاصـــ ــ ــ ـــ ــ والمخاطر ذات  معلوماتيإدارة األمن العن طرST  منظمةالحما�ة أصــ

  الصلة؛
  .تكنولوج�ا المعلومات والوظائف ذات الصلة تسییر أعمالستمرارTة التخط�s التحسین  •

  
  :�استخدام المقای�س التال�ةالمحرز ع التقدم سیتم تت�ُّ و 

مو  التي �عاد تحدید أغراضهاعدد خدمات تكنولوج�ا المعلومات  •   مشترRة؛ة شاملRخدمات  تقدَّ
  ة لدعم االبتكار؛ستحدثعدد المنصات والخدمات الجدیدة الم •
  أمن�ة؛ حادثاتمقدار وقت اإلنتاج�ة المفقود �سبب  •
  .أعمال المنظمةتسییر خطة استمرارTة ل اتتحدیثو  •

  
خدمات تتوفر لها و لص�انة تتسم #الكفاءة تحت�ة البن�ة ومضمونة تخضع فیها البیئة مأمونة  :4-3-4الُمخَرج 

D لواجب العنا�ة، مستجی#ة لالحت�اجاتفعالة من حیث التكلفة وسلسلة إمداد  ةعماد   #ما �شمل التحوُّ
  

ــعم ةعما خدمات الدالالتزال العمل�ات و  ــ ــ ـــ ـــین  ترRیز لتمRین وضـ ــ ـــ ــتو�ات وتحســ ــ ـــ ــ أوجه عمل المنظمة على جم�ع المسـ
  الكفاءة �شRل مستمر.

  
  �یف ستنفِّذ أمانة المنّظمة هذا الُمخَرج؟

  
ــات �شـــمل، �ما مداداإل ســـلســـال� تها الخاصـــةاألمانة تطوTر وتنفیذ ســـ�اســـســـتواصـــل  المتعلقة  هاســـت�ات�ولوج هاممارسـ

ـــتو�ات المنظمة. و �ا ـــترTات، على جم�ع مســ ـــ�sلمشــ ــأن ت�ســ ــ ـــات و  من شـ ــ�اســ ـــغیلتوحید إالســـ أن �مRِّن  جراءات التشــ
  ا.وزTادة Rفاءته مدادتكلفة خدمات الدعم وسالسل اإل من خفضلمنظمة ا
  

ســـتكفل و ألداء وال�ة المنظمة في جم�ع المواقع.  Tاً مجموعة متكاملة من خدمات الدعم التشـــغیلي ضـــرور  و�عّد وجود
ـــي ا�ة في المقرعناألمانة الوفاء بواجب ال ـــ ـــر والمRاتب اإلقل�م�ة والمRاتب القُ  الرئ�سـ ـــ ــــیتم توفیر دعم م�اشــ ــ طرTة. وسـ

السالمة � ها الخاصةاألمانة س�اسات وستعززفي المیدان.  ومستدام لضمان سالمة وأمن آالف الموظفین المنتشرTن
  .منظمةالالترRیز على تحسین بیئة عمل ستستمر في واألمن و 
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ــــتحدد ــ ــ ـــ باألمانة معاییر أمن�ة،  وسـ ـــّ ـــ ــ ـــ ــالمة واألمنیلمخاطر وتوفل مع التحسـ ــ ـــ ــ  ر تدرTب عالي الجودة في مجال الســـ
  ا.ص�انة البن�ة التحت�ة وتحدیثهو 
  
  ة:�استخدام المقای�س التال�المحرز  ع التقدمسیتم تت�ُّ و 

  ألمن؛الخاصة �الزام�ة اإلتدرTب�ة الدورات تقیُّد �المعدل ال •
  ؛للعملن�ا الدُ  األمن�ة معاییر األمم المتحدةل معدل االمتثال •
  دارة المستودعات؛إ و  وجوداتالم مراق�ةتنفیذ نظم سل�مة ل •
ـــل�م المعدات • ــ ــدارإوقت من  زمن�اً  وتقاسطرTة، العمل�ات القُ  لخدمة Rفاءة تســـ ــ ـــ ـــل�م صـ ـــ ــراء إلى تســ ــ ـــ  أمر الشـ

  المعني؛ مستودع البلدل المنتج

اآلل�ة القائمة، مقابل عبر ین موّردعدد الشRاوb الرسم�ة الواردة من الالشراء، وتق�َّم �شفاف�ة ونزاهة عمل�ة و  •
  .2019خs األساس في عام 
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Sالملح  
  
  

  معدالت إنجازهاسجل متكامل لق�اس ق�اس المخرجات الُمنجزة بواسطة 
  
  
ــــیل عن یبیّ  ــ ـــمات ن هذا الملحS مزTدًا من التفاصــ ــ ــــمة من ســـ ــ ــاأل�عاد الواردة في فرادb معاییر ق�اس Rل ســ ـــ ــ جل السـ
  .األمانةالتي تحّددها مخرجات الق�اس الذ6 سُ�ستفاد منه في  نجازاإلمعدالت متكامل لق�اس ال
  

  معدالت اإلنجازسجل متكامل لق�اس عناصر النهج الجدید المتعل� #استعمال 
  

تشRیًال Rّل�ًا، وذلك في  معدالت اإلنجازسجل متكامل لق�اس النهج المتعلS �استعمال ه �شRّله�Rل تقی�م األداء إن 
  :الثالث التال�ة خطواتإطار اّت�اع ال

ــطة األداء ُ�عّرف  • ــتة أ�عاد بواســ ــ�ة األداءأ#عاد من ســ د النواحي  الرئ�ســ ــّ ــتراتیج�ة التي تجســ المهمة االســ
  ؛تلك األ�عادحول  هذا األداء وTتمحور ه�Rل، لمنظمة�النس�ة إلى ا

ـــاس  ُ�عـد علىُ�قّ�م أداء Rـل  • ـــ ــ ـــ ــ ــ ع نقاDأسـ التقی�م الـذاتي الجمع بین عن طرST  مق�اس مؤلف من أ̂ر
ــحته  ــRل  رهســـمات األداء ومعایی�اســــتخدام مجموعة من والتحقS من صــ قوائم الواضــــحة التي تّتخذ شــ

  1مراجعة؛

  .في مختلف المجاالتالُمحرز مدb التقدم أداء Rل مخرج لب�ان  ُیلّخص بوضوح •
  

جم�ع ف�ما یخص لمنظمة المهمة استراتیج�ًا �النس�ة إلى ا�المجاالت  أ�عاد األداء الستة لرiطها م�اشرةً وقد اخِتیرت 
  .أعمالهاما تنجزه من 

ــطة هذه األ�عاد  • ــ الُمنجزات الُمحّققة  ماه�ةالنتائج الُمحّققة ومعدالت الفعال�ة، أ6 ُیتوّقع أن ُتقاس بواســ
  على أساس Rل مخرج.

في  مد( فعالیتهااأل�عاد توضــح هذه ة، فإن المنظممن عمل جزءًا مهمًا إلى أن الفعال�ة تشــRل  اً نظر  •
على المقدم الدعم المجن�ة و  العالم�ةالمنافع ني على مختلف المستو�ات، من حیث التقعملها إنجازها ل

  على حد سواء. الق�ادةفي مجال المستوb القطر6 ووظائفها 

ـــًا هذه األ�عاد  • ـــ ــ ــه عتلقي أ�ضـ ـــ ــ ، وهو جانب مفقود في طرائ� عمل المنظمةلى نظرة مهمة �القدر نفســ
ـــافة مدb ت�حث هذه األ�عاد الRما نظام األداء الحالي.  ــ ــ ـــ ــ ــ "تحوالت على إحداث منظمة حرص المضــ

ــ�ة  ــ ــ ـــتراتیج�ة" رئ�سـ ـــ ــر، اسـ ــ ــبو برنامج العمل العام الثالث عشـــ ــ ــ إلى إحداثها، وعلى  2023-�2019صـ
التي تهمها وتهم أصحاب المصلحة فیها، ومنها دمج المنظور الجنساني  المجاالتإنجاز أعمالها في 

  .ل سعرحقوق اإلنسان وتحقیS أعلى ق�مة �أفضواإلنصاف و 
  
  

                                                           
هذه العمل�ة مرهونة �القدرة على تحلیل ، فإن النهج الذ6 تّت�عه الشــــــــــــــ�Rة المتعّددة األطراف لتقی�م أداء المنظماتعمًال �   1

ت التي �Rون فیها مســــتوb أداء معین مبّررًا Rل �عد من األ�عاد إلى ســــمات وقوائم مراجعة من المعاییر تحّدد بوضــــوح الحاال
 .والحاالت التي ال �Rون فیها مستواه هذا Rذلك
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  :المجاالت التال�ة تشمل األ�عاد الستةفإن ، و�اختصار
  

 ةالفعالق�ادة ال  ألف:

 �ةفعالتوفیر المنافع العالم�ة �  :�اء

 تقد�م الدعم التقني الفعال على المستوb الُقطر6   :ج�م

 دمجًا فعاالً لمنظور الجنساني واإلنصاف وحقوق اإلنسان دمج ا  :دال

 �أفضل سعر تحقیS أعلى ق�مةضمان   :هاء

  .تحقیS النتائج �طرائS تفضي إلى تحقیS الحصائل  :واو
  
 المناسـ�ة، ومن المقّرر االتفاق على الوسوم 4إلى  1مRّون من أرiع نقاo من لكل ُ�عد على مق�اس سُیجرb تقی�م و 

ـــین األداء ما إذا Rان لتثبیتها على هذا المق�اس. وTبّین التقی�م  ــ ــ رiاعي النقاo مق�اس مRّون من  ألنه أم الیلزم تحســـ
ـــر6)، مقارنًة �غیره من المقای�س المؤّلفة من  ـــ ـــنیف  نقاoثالث أو خمس (أ6 أنه مق�اس اخت�ار قسـ ـــ �Rون فیها التصـ

  .المتوسs غیر حاسم
  
الرســـوم الب�ان�ة وُ�قترح أن ُ�ســـتفاد في النهج الُمّت�ع من  –أهم�ة أ�ضـــًا ب�انات األداء إمRان�ة االســـتفادة من كتســـي وت

ـــهل ـــ ــ ــفها السـ ــ ـــ ــطة الطرTقة مرئ�ة ة اإلتاحة بوصــ ـــ ــ ــجل لعرض ما ُیجرb من تقی�مات بواســ ـــ ــ معدالت متكامل لق�اس الســ
ــ�Rة عنRبوت" أو "رادار" واخت�اره ، وذلك Rالتالياإلنجاز ــ ــRل "شــ ــ  لهذا الغرض: جرb اخت�ار المخطs "الذ6 یّتخذ شــ

  .أدناهعلى النحو الموّضح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: الفعال اإلنجاز
 الق�ادة وظ�فة

تحقی� النتائج 
#طرائ� تفضي إلى 
 تحقی� الحصائل

  اإلنجاز الفعال: 
 جني منافع عالم�ة 

دمج المنظور 
الجنساني واإلنصاف 
وحقوق اإلنسان 

 دمجًا فعاالً 

  اإلنجاز الفعال: 
 تزو6د البلدان #الدعم التقني

تحقی� أعلى ق�مة 
 #أفضل سعر
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  أ#عاد األداء الستة إلى سمات "ُمحّددة" تحلیل
  

ـــید التحّوالت اال ـــ ــ ــ ـــ ـــتة معّدة لغرض تجســ ــ ــ ـــ ــ ــ ــتراتیج�ةمثلما ُلوِح� فعًال، فإن أ�عاد األداء السـ ــ ـــ ــ ـــ ــ وغیرها من  لمنظمة�ا سـ
ــم Rل �عد من أ�عاد األداء . و األولو�ات ــ ــ ــیل، �ماهذه Tناقش هذا القســـ ــ ـــ ــبل الُمّت�عة في  �مزTد من التفصــ ــ ـــ ـــمل الســ ــ �شــــ

  .دة �مRن تقی�مهامحدّ  سماتمواصلة تحلیل Rل واحد منها إلى 
  

وخاصــة ، وTتواصــل إجراء االخت�ارات التجرTب�ة التي قد تفضــي إلى إدخال �عض التحســینات على عناصــر مختلفة
  .معاییر الق�اس

  
 الق�ادة الفعالة ألف

 موثوق�ة المشورة 

  منظمة على أنها مشورة موثوقةالمستقلون الخارجیون �المشورة التي تسدیها ال�سّلم الخبراء   1-1ألف 
  أحدث ما ُیتاح من بّینات وممارساتتتوافS المشورة الُمسداة مع   2-1ألف 
ــورة التي   3-1ألف  ـــرRاء في ما یدلون �ه من تعل�قات) إلى المشــــ ـــاء والشـــ ـــیون (الدول األعضـــ ــلحة الرئ�ســـ ــ ــحاب المصــ ینظر أصــــ

  منظمة على أنها مصدرًا مفیدًا/ "سرTعًا" الستقاء المعلوماتتسدیها ال
  مع صناع القرار الرئ�سیین �شRل متواتر وتوّثS عرb مشارRتها في مناقشاتهم الرئ�س�ةتواظب المنظمة على التواصل   4-1ألف 
ــدیها ال 5-1ألف  ـــ ــ ـــورة التي تســ ـــ ــم�م �ما یتوافS مع المشـــ ـــ ـــ ـــ�اقات وTلّبي االحت�اجات على منظمة مهمة ومتجاو�ة وجیدة التصـ ـــ الســـ

 الصعیدین الوطني ودون الوطني

 إقامة التظاهرات 

  إقامة التظاهرات الرئ�س�ة �الوقت المناسب وترRیز أنشطتها �شRل جید  1-2ألف 
  ارتفاع معدالت المشارRة في التظاهرات الُمقامة واالنخراo فیها  2-2ألف 
  إنشاء ش�Rات فعالة وصونها  3-2ألف 
  بناء القدرات الالزمة في الش�Rات/ العالقات الرئ�س�ة  4-2ألف 
  التخط�s إلقامة التظاهرات وترأسها �فعال�ة  5-2ألف 

 التفاوض وٕایجاد الحلول 

  تتمّتع المنظمة بوضع جید �مRّنها من أداء دور رئ�سي في مجال التفاوض  1-3ألف 
  والنهوج الُمت�عة ف�ما یخص المضي قدمًا �معالجة المسائل الحساسةجید بین التحد�ات الُمواجهة تحقیS توازن   2-3ألف 
  تحّدد المنظمة خ�ارات وُتوِجد حلول ممRنة تعّزز تحقیS حصائل مجزTة للجم�ع في المفاوضات الحساسة   3-3ألف 
  تعمل المنظمة �طرTقة شفافة وموثوقة ونزTهة  4-3ألف 
  مختلف الشرRاء والنهوج التي یّت�عونهاتفهم المنظمة جّیدًا احت�اجات   5-3ألف 

 توج�ه دّفة جدول األعمال 

ــاكل   1-4ألف  ـــ ــــلحة إلى تكفل المنظمة إدراج المشـ ــــحاب المصــ ــ�ة التي ُیدعى أصــ ــ ـــــح�ة في جدول أعمال التظاهرات الرئ�ســ الصـ
  حضورها

ُیجرb من مناقشات أثناء إقامة التظاهرات ف�ما بإمRان المنظمة توج�ه دّفة برنامج العمل الصحي �فضل دورها المؤثر   2-4ألف 
  الرئ�س�ة

ـــورها   3-4ألف  ــمانًا لحضــ ـــ�ة وتؤد6 دورًا مؤثرًا في تخط�s إقامتها ضـــ تحّدد المنظمة أهدافها �فعال�ة من إقامة التظاهرات الرئ�ســ
  فیها وتأثیرها في مجرTاتها

  لترRز اهتمامها على أبرز ما ینشأ منهاالوقت المناسب تحرص المنظمة على توّقع ما ینشأ من مسائل �  4-4ألف 
  تؤد6 المنظمة دورًا فاعًال و�ارزًا في اإلمساك بزمام ما ُ�عقد من جلسات في التظاهرات الرئ�س�ة  5-4ألف 
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 الق�ادة الفعالة ألف

 تعبئة الموارد ومواءمتها 

  المیزان�ة مع الموارد ال�شرTة تعزTزًا للقدرات�مقدور المنظمة مواءمة مصادر تموTل   1-5ألف 
  لتعبئة الموارد والدعوة إلى توفیر الالزم منهاتستفید المنظمة من القنوات الُمتاحة   2-5ألف 
  أولو�ات رئ�س�ة ضمن نطاق الُمتاح من موارد ُمخّصصة ومرنةُتنشر الموارد �فعال�ة على ما ُ�حّدد من   3-5ألف 
  ت�اجات البلدان مواءمة جیدةمواءمة مستو�ات التوظیف في المنظمة (من حیث الكم والنوع) مع اح  4-5ألف 

  
 توفیر المنافع العالم�ة #فعال�ة #اء

 استهالل توفیرها 

ـــل   1-1�اء  ـــ ـــ ـــ ــ تحدید المنافع العالم�ة الُمجّمعة من المRاتب اإلقل�م�ة ُتؤّمن تغط�ة Rاف�ة لهذا المجال المعني �المخرجات �فضـ
  والمقر الرئ�سي

  نحو تشاور6 و�ما یتوافS مع خطs دعم البلدان (تجسیدًا ألولو�اتها)تحدید المنافع على ُ�ضطلع �عمل�ة   2-1�اء 
األولو�ات الُمحّددة مع األولو�ات التنظ�م�ة (غا�ات المل�ارات الثالثة) ومعالجة المشاكل تحرص المنظمة على مواءمة   3-1�اء 

رة عن جمع�ة الصـــحة العالم�ة؛ العالم�ة الناشـــئة في مجال الصـــحة العموم�ة؛ وٕاقامة صـــالت ترiطها �القرارات الصـــاد
  وعلى سّد الثغرات التي تتخّلل ال�حوث

  العالم�ة ذات األولو�ة وتوّحدها وتتفS علیها عبر أنحاء مستو�اتها الثالثةتستعرض المنظمة المنافع   4-1�اء 
  على المستوb القطر6 عالم�ة أخرb مع األولو�ات التنظ�م�ة وتحّقS حصائل توائم المنظمة ما ینشأ من منافع   5-1�اء 

 توفیرها استكمال 

  استهالل العمل �شأن المنافع العالم�ة ذات األولو�ة في الوقت المناسب  1-2�اء 
  وضع خطs عمل واقع�ة من حیث التنفیذ  2-2�اء 
  تحدید معاییر جودة مناس�ة  3-2�اء 
  الُمحتمل أن �ستفید من المنافع العالم�ةمع أصحاب المصلحة المعنیین/ الجمهور االنخراo في العمل   4-2�اء 
  العالم�ة ذات األولو�ة �الوقت المناسب وضمن نطاق الُمّتفS عل�ه من معلمات �شأن المواردتوفیر المنافع   5-2�اء 

 جودتها 

  تكتسي المنافع العالم�ة أهم�ة وتلّبي االحت�اجات الُمحّددة (�المقر الرئ�سي؛ المRاتب اإلقل�م�ة)  1-3�اء 
  توفیر المنافع العالم�ة ط�قًا لمعاییر الجودة الُمّتفS علیها  2-3�اء 
  تقدم المنافع العالم�ة إسهامات مفیدة في المناقشات المتعلقة �الصحة العموم�ة  3-3�اء 

 بها ونتائجهااالنتفاع  

  تحدید أغراض االنتفاع (مؤشرات �شأن االنتفاع والحصائل)  1-4�اء 
  االنتفاع في خطة الرصد والتعلم والتقی�م دمج أغراض  2-4�اء 
  القدرات الداخل�ة والخارج�ة على نقل المعارف الُمستمدة من المنافع العالم�ة وفهم هذه المعارف واست�عابهاتقی�م   3-4�اء 
  فعال�ة التواصل والنشر  4-4�اء 
  الرصد الفعال  5-4�اء 
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 المستو( القطر? تقد�م الدعم التقني الفعال على  ج�م
 

 التخط�d وتحدید األولو�ات

  مواءمة األولو�ات مع الخطs والس�اقات الوطن�ة  1-1ج�م 
  تحدید أولو�ات واقع�ة �مRن تحق�قها  2-1ج�م 
  انخراo الشرRاء الرئ�سیین �فعال�ة في إجراءات تحدید األولو�ات  3-1ج�م 
  أغط�ة المیزان�ةتحقیS األولو�ات بتكلفة معقولة ضمن نطاق   4-1ج�م 
  إّت�اع إجراءات واضحة في مجال المتا�عة  5-1ج�م 

 بناء القدرات 

  االسترشاد بتحلیل القدرات في إعداد التدخالت وتنفیذها؛ ونشر االستراتیج�ات لمعالجة أ�ة مواطن ضعف موجودة  1-2ج�م 
  هادفًا في النهوج الُمّت�عة وتطب�قها �فعال�ة الشرRاء القطرTین دمجاً دمج المنقول من مهارات من المنظمة إلى   2-2ج�م 
  النظر في إمRان�ة استدامة التموTل ومعالجتها �فعال�ة  3-2ج�م 
  تنفیذ تدخالت فعالة في مجال تمRین البلدان من تولي زمام أمورها بنفسها وصون قدرتها على ذلك  4-2ج�م 
  أنشطة تعلم فعالةبناء قدرات الشرRاء التنظ�میین �فضل االضطالع �  5-2ج�م 

 مرحلة التنفیذ 

  یتماشى مع الخطs واألغراض الُمحّددة أصًال، و�ما �ستوفي معاییر الجودة ذات الصلةتقد�م الدعم �ما   1-3ج�م 
  تقد�م الدعم �الوقت المناسب  2-3ج�م 
  في حدود المیزان�ة الُمّتفS علیها واإلنفاق على تقد�مه �فعال�ةتقد�م الدعم   3-3ج�م 
  االضطالع برصد فعال على نحو متأصل في عمل�ة تقد�م الدعم   4-3ج�م 
ــتفادة �فعال�ة من   5-3ج�م  ـــتفادة �فعال�ة من الخبراء االســ ــائل منها تعیین موظفین مؤهلین Rما ین�غي واالسـ ــرTة، بوســ الموارد ال�شــ

  االستشارTین وضمان تنم�ة قدراتهم المهن�ة
 بل األلمع�ةالسُ  التكیف وابتكار 

توج�ه اســتجا�ات مناســ�ة التوقیت في مجاالت Rل من تصــم�م البرامج وتنفیذها ووضــعها/ إعادة وضــعها لما �طرأ من   1-4ج�م 
  تغییرات على الس�اقات القطرTة ولما �ستجد من بّینات جدیدة

  المتعلقة بوضع البرامجاالستفادة من ب�انات الرصد والتقی�م لغرض االستمرار في تحسینها ودمجها في القرارات   2-4ج�م 
لموارد ال�شـــرTة وٕاعادة مواءمتها اســـتجا�ة لما �طرأ من تغییرات على الســـ�اقات الســـائدة/ تعدیل اتجاهات االســـتفادة من ا  3-4ج�م 

  ب�انات الرصد
بإنجاز األعمال ووضع إعادة تخص�ص الموارد المال�ة �طرTقة مرنة في الحاالت التي یلزم فیها تأیید القرارات المتعلقة   4-4ج�م 

  البرامج
  الشرRاء القطرTین لتحسین عمل�ة صنع القرار دعمًا للمنظمةاالستفادة �فعال�ة من تعل�قات   5-4ج�م 

 الشراكاتاالستفادة من  

  مع الحRومات والشرRاء القطرTین على المقاصد واألهداف والنهوج المشترRةاالتفاق بوضوح   1-5ج�م 
المیزات النســب�ة واألدوار �ما یتماشــى مع الوال�ات الُمّتفS علیها، والتي ُ�ســترشــد بها �عد ذلك في االتفاق بوضــوح على   2-5ج�م 

  تقس�م العمل �طرTقة فعالة
على مســتوb الق�ادة العل�ا، ســواء �طرق رســم�ة مواظ�ة الشــرRاء على التواصــل ف�ما بینهم �فعال�ة، �ما �شــمل تواصــلهم   3-5ج�م 

  رb غیر رسم�ةأم أخ
  في إطار القرارات الُمّتخذة والنتائج الُمحّققة من تنفیذ االستراتیج�ات والخطs والبرامجت�ادل المعلومات �فعال�ة   4-5ج�م 
لمت�ادل ضــمانًا لوضــع برامج مشــترRة، عند االقتضــاء، واالســتفادة �شــRل حافز من الموارد لدعم الشــرRاء تقد�م الدعم ا  5-5ج�م 

  بل الوصول إلى نقاo الدخول وفقًا لألدوار والمیزات النسب�ةوت�سیر سُ 
  
  



�2021-2020المیزان�ة البرمج�ة  الملح  

118 

  دمج المنظور الجنساني واإلنصاف وحقوق اإلنسان دمجًا فعاالً   دال
 نات والتحلیالت المتعلقة #المنظور الجنساني واإلنصاف وحقوق اإلنسانالبیّ  

  تصنیف الب�انات المتعلقة �الصحة �حسب الجنس  1-1دال 
  تصنیف الب�انات المتعلقة �الصحة �حسب متغیرTن آخرTن على األقل  2-1دال 
ـــبیل إیتاء  3-1دال  ـــ ـــ ـــ ــ ـــح�ة والمعّوقات التي تواجهها فئات تحلیل البّینات القائمة حال�ًا عن العق�ات التي تعترض سـ ـــ ـــ ــ ـــ الخدمات الصـ

  في الحصول على الخدمات محّددة من السRان
  ثغرات المتعلقة �العق�ات الُمواجهةجمع البّینات، عند اللزوم، لسّد ال  4-1دال 

 تقلیل أوجه اإلجحاف 

برامج لتقلیل أوجه اإلجحاف والممارســات التمییزTة دمج المنظور الجنســاني واإلنصــاف وحقوق اإلنســان Rما ین�غي في ال  1-2دال 
  والفوارق المشهودة في الحصائل الصح�ة، وتحسین نوع�ة تلك البرامج

موضــوع یتعلS بنا من دون إشــراكنا ف�ه": تعزTز مشــارRة األفراد والمجتمعات المحل�ة على نحو هادف في "ال ُ�طرق أ6   2-2دال 
  عمل المنظمة ودعم مشارRتهم ف�ه

  إحراز تقدم في تقلیل أوجه اإلجحاف الرئ�س�ة المستهدفة وفقًا لدور المنظمة ووالیتها وٕاسهاماتها الُمّتفS علیها  3-2دال 
 الجنساني واإلنصاف وحقوق اإلنسان المنظوردمج المساءلة عن  

  الجنساني واإلنصاف وحقوق اإلنسان ت�سیر إتاحة البّینات والب�انات للجمهور عن المنظور  1-3دال 
  الجنساني واإلنصاف وحقوق اإلنسان في مجاالت البرامج، وٕانفاذ هذه المساءلة المساءلة بوضوح عن دمج المنظور  2-3دال 

 الجنساني واإلنصاف وحقوق اإلنسان دمج المنظورلالقدرات والموارد الالزمة  -اإلدارة  

  الجنساني واإلنصاف وحقوق اإلنسان اّت�اع طرTقة منهج�ة وفعالة في بناء القدرات الالزمة لدمج المنظور  1-4دال 
  تخص�ص موارد Rاف�ة لمجاالت البرامج تنفیذًا لما ورد ذRره أعاله على Rل واحد من مستو�ات المنظمة الثالثة   2-4دال 
ــــأن دمج المنظور  3-4دال  ــــطالع بدور ق�اد6 فعال و�ارز تحدیدًا �شــ ـــان في مجاالت  االضــ ــــاف وحقوق اإلنســـ ــــاني واإلنصــ الجنســ

  البرامج
الجنساني واإلنصاف وحقوق اإلنسان وفهم هذه المشاكل على المستوb  المتعلقة �المنظورمسألة الوعي �المشاكل طرح   4-4دال 

  الالزم دعمًا لتنفیذ ما ورد ذRره أعاله
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  ضمان تحقی� أعلى ق�مة #أفضل سعر  هاء
  المفهوم العام لتحقی� أعلى ق�مة #أفضل سعر 

  من المنافع العالم�ة) �فعال�ة �ما یتناسب مع الموارد الُمستخدمة(تزوTد البلدان �الدعم واستفادتها   1-1هاء 
الجنســاني واإلنصــاف وحقوق اإلنســان وســائر الب�انات ذات الصــلة) �ما  المنظورتحقیS اإلنصــاف (اســتنادًا إلى دمج   2-1هاء 

  یتناسب مع الموارد الُمستخدمة
  المتعلقة �التوظیف واالستفادة من المدخالت، �ما �شمل السفر االقتصاد في اقتناء المشترTات واّتخاذ القرارات  3-1هاء 
  تقی�م التدخالت الُمنّفذة بوصفها Rفوءة من حیث استخدام الموارد/ عال�ة المردود�ة –تحقیS الكفاءة   4-1هاء 

   تحقی� أعلى ق�مة #أفضل سعرالخ�ارات الُمتاحة للتحفیز على  
  تحقیS أعلى ق�مة �أفضل سعرجمع المعلومات وتحلیلها لتحدید الفرص الُمتاحة لتحسین إمRانات   1-2هاء 
ــّد الثغرات التي تقّلل فرص   2-2هاء  ــ ـــ تحقیS أعلى ق�مة متا�عة اإلدارة لألمر من خالل اّتخاذ إجراءات ُمحّددة تذّلل العق�ات وتسـ

  �أفضل سعر
  تصم�مها حسب اللزوم تحسینًا للكفاءةتصم�م نظم وعمل�ات/ إعادة   3-2هاء 
  االسترشاد في إتاحة الخ�ارات اإلدارTة �الب�انات المتعلقة �التكالیف النسب�ة والسعي م�اشرًة إلى زTادة المردود�ة  4-2هاء 

  التوقیت المناسب 
ــ�ة (من نظم   1-3هاء  ــســ ــل اّتخاذ إجراءات مؤســ ــّرع وتیرة التنفیذ �فضــ ـــراء تقد�م دعم إیجابي �ســ إشــــراك الموظفین في العمل، وشـ

  مدخالت المشارTع، وصرف المدفوعات، والترتی�ات اللوجست�ة، وما إلى ذلك)
حرص الق�ادة على ضمان اتخاذ قرارات مناس�ة التوقیت تسهیًال لوضع الخطs االستراتیج�ة وحسم المشاكل الرئ�س�ة،   2-3هاء 

  حسب اللزوم
  مناس�ة التوقیت إفساحًا للمجال أمام وضع برامج Rفوءة وتنفیذهاتخص�ص الموارد �طرTقة   3-3هاء 
  عمالاالضطالع �عمل�ات الشراء �طرTقة مناس�ة التوقیت دعمًا إلنجاز األ  4-3هاء 
  اّتخاذ القرارات المتعلقة �التوظیف والتعیینات �طرTقة مناس�ة التوقیت دعمًا لتنفیذها  5-3هاء 

  الموارد المرنة 
إقامة ه�اكل تنظ�م�ة وتهیئة Rوادر موظفین تكفل االستمرار في مواءمة الموارد ال�شرTة والمال�ة مع الوظائف الرئ�س�ة   1-4هاء 

  وتعدیلها على هذا األساس
  بذل جهود في مجال تعبئة الموارد تتوافS مع الوال�ات األساس�ة واألولو�ات اإلستراتیج�ة  2-4هاء 
  �شأن تخص�ص الموارد على المستوb المناسب، �ما �شمل إزالة طا�عها المرRز6، عند اللزوم�مRن اّتخاذ قرارات   3-4هاء 
  تحقیS توازن مناسب بین الموارد المرنة والموارد المخصصة في ما ُیجرb من مناقشات مع المانحین  4-4هاء 

  إدارة المخاطر وتخفیف وطأتها 
  االستراتیجي والتنفیذ6 بناًء على تحلیل عالي الجودة لبیئة العملتحدید المخاطر األساس�ة في المجالین   1-5هاء 
  وضع استراتیج�ات مناس�ة إلدارة المخاطر موضع التنفیذ �فهمها الموظفون جّیداً   2-5هاء 
  المواظ�ة على رصد المخاطر على المستوb المناسب داخل المنظمة  3-5هاء 
  العمل بواسطة اّتخاذ ما یلزم من إجراءات وتدابیر تخّفف وطأتهامعالجة المخاطر المؤثرة �شدة على   4-5هاء 
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  الحصائل تحقی� إلى تفضي #طرائ� النتائج تحقی�  واو
 اخت�ار مؤشرات مهمة من مؤشرات المخرجات والحصائل –مؤشرات النتائج  

  مثل نس�ة الوالدات التي �شرف علیها عاملون صحیون مؤهلون  1المؤشر   1-1واو 
  2المؤشر   2-1واو 
  3المؤشر   3-1واو 
  4المؤشر   4-1واو 
  5المؤشر   5-1واو 

  مؤشرات األداء الرئ�س�ة الُمط#قة في الم�اتب اإلقل�م�ة/ القطر6ة 
  من المقّرر استخالصه من مؤشرات األداء الرئ�س�ة الُمطّ�قة حال�ًا �المRاتب اإلقل�م�ة – 1مؤشر األداء الرئ�سي   1-2واو 
  2مؤشر األداء الرئ�سي   2-2واو 
  3مؤشر األداء الرئ�سي   3-2واو 
  4مؤشر األداء الرئ�سي   4-2واو 
  5مؤشر األداء الرئ�سي   5-2واو 

  النتائج الُمحّققة بوقت م#�ر/ الحصائل البرمج�ة 
  مثل زTادة Rثافة القوb العاملة الصح�ة وتحسین توزTعها 1مؤشر الحصیلة البرمج�ة   1-3واو 
  مثل تحسین توزTع القوb العاملة الصح�ة 2مؤشر الحصیلة البرمج�ة   2-3واوا 
   3مؤشر الحصیلة البرمج�ة   3-3واوا 
  4مؤشر الحصیلة البرمج�ة   4-3واوا 
  5مؤشر الحصیلة البرمج�ة   5-3واوا 

  اإلدارة القائمة على تحقی� النتائج 
  النتائج إلى النهج الُمّت�ع في وضع البرامج والخط�sستند نهج اإلدارة القائمة على تحقیS   1-4واو 
  تطبیS م�ادY المیزنة القائمة على توفیر الموارد  2-4واو 
  إنشاء نظم رصد فعالة وتنفیذها  3-4واو 
  التخط�s إلجراء تقی�م فعال للبرامج والتدخالت وٕاعطاء األولو�ة إلجرائه واالضطالع بإجرائه  4-4واو 
  البّینات الُمستمدة من الرصد والتقی�م في أنشطة توفیر الموارد ووضع الخطs وتنفیذهادمج   5-4واو 
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