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  تمهيد بقلم المدير العام
  

حســـب كـــل غـــرض مـــن  ٢٠١١-٢٠١٠تعـــرض هـــذه الوثيقـــة تقييمـــًا منهجيـــًا ألداء المنظمـــة فـــي الثنائيـــة   -١
األغــراض االســتراتيجية الثالثــة عشــر للمنظمــة التــي ُوضــعت فــي الميزانيــة البرمجيــة الخاصــة بتلــك الفتــرة. وقــد تــم 

اءلة فيمــا يتعلــق باســتخدام المــوارد إعــدادها بمــا يتماشــى مــع التزامــي الشخصــي بــاإلدارة القائمــة علــى النتــائج وبالمســ
  كتدبيرين كفيلين بتحسين أداء المنظمة.

  
ومثلما ذكرته مرارًا وتكرارًا فإن تحسين الحصائل الصحية داخل مختلـف  البلـدان، وخصوصـًا بالنسـبة إلـى   -٢

هـذه الوثيقـة تلـك النتـائج، ولكنهـا تعـرض  المرأة والشعوب األفريقية، هو أهم مقيـاس ألداء المنظمـة عمومـًا. وتسـجل
أيضًا التقدم المحرز داخل البلدان في بناء القدرات وتطبيـق القواعـد والمعـايير التـي وضـعتها المنظمـة. كمـا أن أثـر 

، بشأن تحسين ١١هذا العمل الخاص بوضع القواعد يتضح بجالء وبوجه خاص فيما يتعلق بالغرض االستراتيجي 
لتكنولوجيـــات الطبيـــة وجودتهـــا واســـتخدامها، ولكنـــه يتضـــح بجـــالٍء أيضـــًا فـــي العديـــد مـــن بـــرامج إتاحـــة المنتجـــات وا

المنظمــة وأنشــطتها األخــرى. فالقواعــد والمعــايير تســاعد علــى تحقيــق اإلنصــاف. فكــل فــرد يســتحق نفــس القــدر مــن 
تناولــه، وضــمان أال ُتلحــق المــواد تــأمين الهــواء الــذي يتنفســه والميــاه التــي يشــربها والغــذاء الــذي يأكلــه والــدواء الــذي ي

الكيميائية التي تصادفه أي ضرر بصحته. فمعظم المهنيين الصحيين يعرفون أن معدل وفيات األطفـال فـي جميـع 
مـن الرضـع  ٪٦٤أنحاء العالم قـد انخفـض انخفاضـًا شـديدًا منـذ بدايـة هـذا القـرن، ولكـن قليلـون هـم مـن يـدركون أن 

  ى التمنيع باللقاحات التي اختبرت المنظمة صالحيتها مسبقًا.الذين يحصلون عل همفي العالم 
  
ويصدر هذا التقييم فـي وقـت تضـطلع فيـه المنظمـة بإصـالحات برمجيـة وٕاداريـة وتنظيميـة شـاملة، وتتـوافر   -٣

 لـه الــدروس التــي يمكــن االســتهداء بهـا مــن هــذه العمليــة. واليــزال التقــدم نحـو بلــوغ األهــداف (المرامــي) اإلنمائيــة فــي
األلفية المتعلقة بالصحة يبرهن على قيمة تركيز التعاون الدولي في مجال الصـحة علـى عـدد محـدود مـن األهـداف 
الموقوتة. وُتعتبر بعض اإلنجازات المسجلة في هذه الوثيقة إنجازات مدهشة بوجه خاص. فوفيـات صـغار األطفـال 

لت تتجه إلى التراجع. كما أن وفيات األمومـة، ، ومازا٢٠١٠تراجعت إلى مستوًى غير مسبوق في التاريخ في عام 
مـن الحوامـل المتعايشـات مـع  ٪٥٠على الرغم من أنها التزال مرتفعـة للغايـة، فقـد بـدأت فـي التراجـع بالمثـل. فنحـو 

فيــروس العــوز المنــاعي البشــري يولــد أطفــالهن دون أن يصــابوا بــالفيروس، وذلــك بفضــل  العــالج المالئــم المضــاد 
قرية. ومازال هناك انخفاض مطرد فـي عـدد الـذين يصـابون بالسـل، وقـد بـدأ هـذا االنخفـاض ُيالحـظ للفيروسات القه

 ٤٣. أما بالنسبة إلى المالريا فإن عدد حاالت اإلصابة بها والوفيات الناجمة عنها قد انخفض فـي ٢٠٠٦في عام 
الجة الكيميائية الوقائية لمـرض مليون شخص المع ٨٠٠. وتلقى نحو ٢٠٠٠مقارنة بعام  ٪٥٠بلدًا بما ال يقل عن 

واحــد علــى األقــل مــن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة فــي ســنة واحــدة فقــط مــن الثنائيــة. ويســير االســتثمار فــي 
التنمية الصحية على ما يرام، ولكن يجب أال نغفل عن هشاشة هذا التقدم، وخصوصًا في وقـت يسـود فيـه التقشـف 

  المالي.
  
التــي حــدثت خــالل الثنائيــة هــو االعتــراف السياســي الرفيــع المســتوى بعــدة تهديــدات، ولعــل أهــم التحــوالت   -٤

تشــمل االقتصــاد أيضــًا، وهــي ناتجــة عــن ارتفــاع اإلصــابة بــاألمراض غيــر الســارية المزمنــة. وشــمل هــذا االعتــراف 
األمـــور اإلقـــرار بضـــرورة التعـــاون بـــين عـــدة قطاعـــات حكوميـــة وعـــدة وكـــاالت تتجـــاوز قطـــاع الصـــحة بكثيـــر. ومـــن 

المجدية تمامًا والتي تؤتي ثمارها إلى حد بعيد التقـدم فـي إعـداد البروتوكـوالت الخاصـة بتنفيـذ أحكـام اتفاقيـة منظمـة 
الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ مما يبرهن على أن التعاون التام من أجل الصـحة مـع وزارات الماليـة 

  إنفاذ القانون، هو أمٌر مجٍد تمامًا ومثمر بقوة. والتجارة والعمل والزراعة، وكذلك أجهزة
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وفــي وقــت يشــهد تقلبــًا ماليــًا علــى الصــعيد العــالمي فــإن الحفــاظ علــى قــوة الــدفع المدهشــة لتحســين الصــحة   -٥
والتي شهدتها بداية القرن يتطلب تحوًال نحو عدم اإلسراف. فالبرامج الصـحية، سـواٌء أكانـت وطنيـة أم دوليـة، يجـب 

علــى عــدم اإلســراف توخيــًا للكفــاءة وعــدم التهــاون مــع هــدر المــوارد. ونظــرًا لالهتمــام الشــديد فــي الوقــت أن تحــرص 
بشــأن تمويــل  ٢٠١٠التقريــر الخــاص بالصــحة فــي العــالم لعــام الــراهن بتحســين أداء الــنظم الصــحية فقــد جــاء نشــر 

شـاملة كـان موفقـًا إلـى أبعـد حـد. وقـد الـنظم الصـحية فـي وقتـه تمامـًا، حيـث إن تركيـزه علـى التحـول نحـو التغطيـة ال
فتح العالم أعينه مؤخرًا ليرى اآلثار المحدثة لعدم االستقرار والمترتبة على اإلجحافات االجتماعية. لذا فإن التغطية 
الشاملة هي عنصر توازن قوي يساعد على التماسك االجتماعي واسـتقرار المجتمـع.  وقـد شـجعني كثيـرًا هـذا العـدد 

لبلدان الذي رأيته وهو يشرع في المضي قدمًا نحو تحقيق التغطية الشاملة. فكثيٌر من البلدان يتخـذ مـن الكبير من ا
   مصدرًا لإللهام بخصوص اإلرشادات العملية. التقرير الخاص بالصحة في العالم

  
قـــد  وفـــي رأيـــي أن الســـعي إلـــى تعزيـــز الكفـــاءة ينبغـــي أن ُيعنـــى باالبتكـــار كـــي يتســـنى تحقيقـــه. فالصـــحة  -٦

لبلــدان أم علــى المســتوى الــدولي، مــن عــدة ابتكــارات اتخــذت شــكل ااســتفادت خــالل الثنائيــة، ســواٌء أكــان ذلــك فــي 
منتجــات طبيــة جديــدة وكــذلك صــكوك جديــدة لتحســين تصــريف الشــؤون الصــحية العالميــة. فلقــاح التهــاب الســحايا 

حة العالمية وبرنامج التكنولوجيـا المالئمـة فـي المتقارن الجديد، الذي تم تطويره في إطار مشروع نسقته منظمة الص
مليـون شـخص، األمـر الـذي ترتـب عليـه التقليـل إلـى  ٣٣، قد وصل إلى ٢٠١٠مجال الصحة وتم إطالقه في عام 

المؤكـدة والتـي ُسـجلت فـي الفصـل الـذي ينتشـر فيـه هـذا الوبـاء  Aأدنى حد ممكن من عـدد حـاالت التهـاب السـحايا 
فــي حــزام التهــاب الســحايا فــي أفريقيــا. وبــدعم مــن منظمــة الصــحة العالميــة نفــذ خمســة وعشــرون بلــدًا أفريقيــًا عمليــة 
تســـجيل ســـريع وٕاجـــراءات تـــرخيص ســـريعة للقـــاح الجديـــد. وُنشـــر اختبـــار جزيئـــي جديـــد للتشـــخيص الســـريع واألدق 

ة بالسل بتوجيه من المنظمة وبسعر تم تخفيضه إلى حٍد بعيد بعد أن اعتمدت المنظمة اللقاح. وهناك زيادة لإلصاب
مستمرة في عدد البلدان التي تدخل اللقاحين الجديدين لاللتهاب الرئوي والفيروس العجلي وهمـا يـوفران الحمايـة مـن 

 أهم مرضين قاتلين يوديان بأرواح صغار األطفال.
 
هدت اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل مجاًال جديدًا من حيث تصـريف وقد م  -٧

باعتبارهـا حجـر الزاويـة  ،الشؤون الصحية العالمية. فاستراتيجيتها لتحسين قدرات المعلومات األساسية داخل البلـدان
د التقـدم فـي مكافحــة األمـراض غيــر قــد شـكلت نموذجـًا يحتــذى بـه فـي وضــع أهـداف ومؤشـرات لرصــ ،فـي المسـاءلة

الســارية. وبعــد ســنوات مــن المفاوضــات المكثفــة اعتمــدت الــدول األعضــاء إطــارًا يحــدد االلتزامــات الخاصــة بتبــادل 
فيروسات األنفلونزا والفوائد، مثل اللقاحات واألدوية، أثناء أية جائحـة مـن جـوائح األنفلـونزا. وقامـت لجنـة المراجعـة، 

، ٢٠٠٩)، بتقيـــيم أداء المنظمــــة أثنـــاء جائحـــة األنفلــــونزا ٢٠٠٥ضـــى اللــــوائح الصـــحية الدوليـــة (التـــي ُأنشـــئت بمقت
وأصــدرت توصــيات تســتهدف تحســين االســتجابة العالميــة لألحــداث المماثلــة فــي المســتقبل. وحتــى اآلن ُأنشــئت آليــة 

قـدم فـي مجـال استئصـال شـلل أخرى جديدة لتحسين األداء والمسـاءلة، أال وهـي مجلـس الرصـد المسـتقل، لمراقبـة الت
األطفال. وجاءت تقييمات المجلس التي تصدر كل ستة شهور صريحة وحاسمة، وأخذتها البلدان على محمل الجد 

  وكذلك منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في مبادرة استئصال شلل األطفال.
  
رار عمليـة اإلصـالح تتطلـع الـدول وأود أن أقول إن ما نستطيع تقييمه هو ما نستطيع القيام به. ومع اسـتم  -٨

األعضاء إلى قياس نتائج عمل المنظمة بدقة أكبر، وٕالى القيام في الوقت نفسه بتبسـيط وتسـليس وترشـيد إجـراءات 
تحديد األولويات. والشك في أن التقييمات التي ستجرى ألداء المنظمة في المستقبل ستسـتند إلـى هـذه اإلصـالحات 

  .التي نرحب بها أيما ترحيب
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  عملية تقييم األداء
  
هـــــو ثـــــاني تقيـــــيم مـــــن نوعـــــه يـــــتم فـــــي إطـــــار الخطـــــة  ٢٠١١-٢٠١٠إن تقيـــــيم أداء الميزانيـــــة البرمجيـــــة   -٩

. ويوفر تقرير التقييم هذا تحليًال إلنجاز النتائج المتوقعة على صعيد ٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية المتوسطة األجل 
 ٢٠١٣-٢٠٠٨ة المتوســطة األجــل المنظمــة ومؤشــرات األداء المحــددة فــي النســخة المعدلــة مــن الخطــة االســتراتيجي

التي اعتمدتها جمعية الصـحة العالميـة الثانيـة والسـتون. والهـدف مـن العمليـة هـو تقيـيم مسـاهمة األمانـة فـي تحقيـق 
  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة من ِقَبل الدول األعضاء.

  
عمليــة التقيــيم الــذاتي. فقــد قّيمــت وكمــا هــو الشــأن فــي الثنائيــات الســابقة فقــد اتخــذت عمليــة التقيــيم شــكل   -١٠

مختلف المكاتب (المكاتب القطرية واإلقليمية والمقر الرئيسي) أداءها فـي تحقيـق النتـائج الخاصـة بكـل مكتـب علـى 
وذلــك مــن خــالل تنفيــذ النــواتج والخــدمات المخططــة. كمــا يتضــمن التقيــيم معلومــات  ،، ومؤشــرات هــذه النتــائجدةحــ

س المســتفادة والخطــوات التاليــة. وقــدم كــل مكتــب رئيســي تقييمــًا للمســاهمة اإلقليميــة ســردية عــن اإلنجــازات والــدرو 
ومساهمة المقر الرئيسي في تحقيق النتائج المتوقعة على صـعيد المنظمـة. وبعـد ذلـك تـم تجميـع االسـتنتاجات عبـر 

ـــيم علـــى صـــعيد المنظمـــة. وتولـــت تنســـيق العمل يـــة فـــرق معنيـــة جميـــع أجـــزاء المنظمـــة مـــن أجـــل إعـــداد تقـــارير تقي
بــاألغراض االســتراتيجية. وكــان مــن أهــم الشــروط تــوفير البّينــات المتعلقــة بمؤشــرات األداء المتفــق عليهــا. وحظيــت 

  اإلنجازات التي تحققت في البلدان باهتمام خاص.
  

والفرق   ولتحسين االتساق والموثوقية في تقرير التقييم ُأنشئت آليات لضمان الجودة. وتولت الفرق اإلقليمية  -١١
المعنية باألغراض االسـتراتيجية علـى صـعيد المنظمـة، وكـذلك مجموعـة اسـتعراض النظـراء التـي تضـم ممثلـين عـن 
الوحدات التقنية باإلضافة إلـى فريـق تقيـيم األداء، تنسـيق مسـّودات تقـارير التقيـيم علـى صـعيد المنظمـة. وتـم تـدقيق 

دقة في مسـاهمة األمانـة، وتحقيـق النتـائج المتوقعـة علـى صـعيد التقارير الخاصة باألغراض االستراتيجية لضمان ال
المنظمــة مــن ِقَبــل الــدول األعضــاء عمومــًا. وتــم دمــج التعليقــات الخاصــة بعمليــة االســتعراض ضــمن تقــارير التقيــيم 

ل النهائية على صعيد المنظمة، والتي شكلت أساس الوثيقة الموجزة هذه وكذلك التقرير الكامل، الذي يمكن الحصو 
  عليه عند الطلب.

  
  نبذة عن النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

  
حالــة النتــائج المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة حســب الغــرض االســتراتيجي. ومــن أصــل  ١يعــرض الجــدول   -١٢
 ٣٩نتيجــة "تحققــت بالكامــل" و ٤٦اعتُبــرت  ٢٠١١-٢٠١٠نتيجــة متوقعــة علــى صــعيد المنظمــة فــي الثنائيــة  ٨٥

  زئيًا".نتيجة "تحققت ج
  

وتـــم تقيـــيم مـــدى تحقيـــق النتـــائج المتوقعـــة علـــى صـــعيد المنظمـــة، فـــي المقـــام األول، علـــى أســـاس انجـــاز   -١٣
المؤشــرات. ولــدى إعــداد التقيــيم تــم تعــديل قــّيم المعطيــات األساســية واألهــداف لمراعــاة اإلنجــازات الفعليــة فــي الفتــرة 

. وفـي بعـض الحـاالت تـم أيضـًا ٢٠٠٩-٢٠٠٨البرمجيـة  والتي ُأبلـغ عنهـا فـي تقيـيم أداء الميزانيـة ٢٠٠٩-٢٠٠٨
  تحديث المعطيات األساسية واألهداف لتوضيح التعاريف ومعايير القياس لكل مؤشر على حدة.

  
وباالستناد إلى المعطيات األساسية واألهداف المحّدثة تم تقييم النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة على   -١٤

  النحو التالي:
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 المؤشــــرات الخاصــــة بالنتــــائج  ضــــمنأي تحققــــت كــــل األهــــداف المدرجــــة  - تحققــــت بالكامــــل نتــــائج
 .المتوقعة على صعيد المنظمة أو إذا تم تحقيق ما هو أكثر من هذه األهداف

 
  ًأي أن هدفًا أو أكثر من األهداف المدرجة ضـمن المؤشـرات الخاصـة بالنتـائج  - نتائج تحققت جزئيا

 مة لم يتحقق.المتوقعة على صعيد المنظ
  
 أي أنـه لـم يـتم تحقيـق أي هـدف مـن األهـداف المدرجـة ضـمن المؤشـرات الخاصـة  - نتائج لم تتحقـق

 بالنتائج المتوقعة على صعيد المنظمة. 
  

إلى كل نتيجة متوقعة تم تقييمها بأنها "تحققت بالكامل" فقد أبلغ ما ال يقل عن ستة من المكاتب  وبالنسبة  -١٥
الرئيســية الســبعة عــن مســاهمته باعتبارهــا "تحققــت بالكامــل". وٕاذا كــان هنــاك مكتبــان، أو أكثــر، مــن بــين المكاتــب 

بعـض العقبـات والمعوقـات أثنـاء فتـرة التبليـغ  الرئيسية السبعة قـد أشـارا إلـى التحقيـق الجزئـي للنتـائج المتوقعـة بسـبب
  فعندئٍذ تم التقييم عمومًا بأن النتائج "تحققت جزئيًا".

  
، تحقيق النتـائج المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـة، حسـب ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية  -١الجدول 

  الغرض االستراتيجي
 

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة  الغرض االستراتيجي
  المجموع  تحققت جزئياً   تحققت بالكامل

  ٩  ٥  ٤  األمراض السارية  -١
  ٦  ٥  ١  األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا  -٢
  ٦  ٣  ٣  االعتالالت غير السارية المزمنة  -٣
صــــــــحة الطفــــــــل والمراهــــــــق وصــــــــحة األم والصــــــــحة   -٤

  الجنسية واإلنجابية، والتشّيخ
٨  ٢  ٦  

  ٧  ٤  ٣  حاالت الطوارئ والكوارث  -٥
  ٦  ١  ٥  عوامل االختطار المتعلقة بالصحة  -٦
  ٥  ٣  ٢  المحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة  -٧
  ٦  ٢  ٤  تحسين صحة البيئة  -٨
  ٦  ٣  ٣  التغذية والسالمة الغذائية  -٩
  ١٣  ٦  ٧  الُنظم والخدمات الصحية  -١٠
  ٣  ١  ٢  المنتجات والتكنولوجيات الطبية  -١١
  ٤  صفر  ٤  شؤونها والشراكات ريادة المنظمة وتصريف  -١٢
  ٦  ٤  ٢  وظائف التمكين والدعم   -١٣

  ٨٥  ٣٩  ٤٦  المجموع
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  موجز التنفيذ المالي
  

انطوت على تحديات اتخـذت شـكل انخفـاض المسـاهمات الطوعيـة  المتوقعـة،  ٢٠١١-٢٠١٠إن الثنائية   -١٦
وخصوصــًا فــي قطــاع البــرامج األساســية مــن الميزانيــة، باإلضــافة إلــى الزيــادات غيــر المتوقعــة فــي تكــاليف بعــض 

جــدا عقبــات ماليــة وتســببا فــي المكاتــب نتيجــة التقلبــات الكبيــرة فــي أســعار صــرف العمــالت. وهــذان العــامالن معــًا أو 
جعل تمويل مجاالت الميزانية أدنى من المخطط له، ومن ثم فقد تعذر عليها تحقيق معدل التنفيذ المستهدف، وفي 

  الوقت ذاته زادت التكاليف في المقر الرئيسي بشكل كبير.
  

قيمـــة القصـــوى وترتبـــت علـــى تغّيـــرات أســـعار الصـــرف آثـــار شـــديدة بوجـــه خـــاص فـــي سويســـرا، حيـــث إن ال  -١٧
فــــي هــــذا الصــــدد  ٢٠٠٩تجــــاوزت متوســــط التكــــاليف فــــي عــــام  ٢٠١١بلغهــــا الفرنــــك السويســــري فــــي عــــام  التــــي
، ممـا تسـبب فـي زيـادة مماثلـة فـي تكلفـة المرتبـات وبعـض البـرامج وتكـاليف التشـغيل فـي المقـر ٪٤٠علـى  يزيد بما

بذولــة مــن أجــل خفــض التكــاليف وتقليــل عــدد الرئيســي فــي الشــهور المعنيــة. وعلــى الــرغم مــن الجهــود الدؤوبــة الم
المــوظفين فــإن معــدل اإلنفــاق العــام فــي المقــر الرئيســي ظــل أعلــى بالتناســب مــع المكاتــب األخــرى مقارنــة بمــا هــو 

  مخطط له.
  

واســـتجابت األمانـــة للتغيـــرات الطارئـــة علـــى الوضـــع المـــالي بطـــرق مختلفـــة علـــى النحـــو التـــالي: تـــم وضـــع   -١٨
بنـاًء علـى توقعـات الـدخل واإلنفـاق؛ وأجـرى المقـر الرئيسـي استعراضـًا  ٢٠١٣-٢٠١٢واقعيـة للفتـرة ميزانية برمجية 

برمجيًا وتمويليـًا اسـتراتيجيًا تـم فيـه خفـض مسـتويات التوظيـف؛ وتـم نقـل بعـض الوظـائف التنظيميـة مـن جنيـف إلـى 
اإلقلــيم األفريقــي؛ وبــذلت جهــود  كوااللمبــور؛ وتــم أيضــًا خفــض عــدد  المــوظفين فــي المكاتــب األخــرى، والســيما فــي

عديــدة لخفـــض التكـــاليف، بمـــا فـــي ذلـــك إدخـــال تغييـــرات علـــى سياســـات الســـفر؛ وتـــم تركيـــز االهتمـــام علـــى برنـــامج 
تــم تحديــد األولويــات  ٢٠١١اإلصــالح، بمــا فــي ذلــك اإلصــالحات اإلداريــة والماليــة. وباإلضــافة إلــى هــذا ففــي عــام 

امج وهو الذي ُأشير إليه فـي كثيـر مـن ملخصـات األغـراض االسـتراتيجية. ويبـين والتنفيذ االنتقائي على مستوى البر 
كــانون األول/ ديســمبر  ٣١وتنفيــذها حتــى  ٢٠١١-٢٠١٠الجــدول الــوارد أدنــاه كيــف تــم تمويــل الميزانيــة البرمجيــة 

 ، حسب قطاع الميزانية والغرض االستراتيجي والمكتب الرئيسي.٢٠١١
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ـــة ال -٢الجـــدول  ـــة البرمجي ـــين ٢٠١١-٢٠١٠ميزاني ـــة (بمالي ـــذ المـــالي، حســـب قطـــاع الميزاني ، التنفي
  )٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١الدوالرات األمريكية، في 

  

  القطاع

الميزانية 
البرمجية 
المعتمدة 
٢٠١٠-
٢٠١١  

كانون  ٣١ حتىاألموال المتاحة 
  ٢٠١١األول/ ديسمبر 

  

األموال 
المتاحة 
كنسبة 

مئوية من 
الميزانية 
  البرمجية

االنفاق حتى 
كانون  ٣١

األول/ ديسمبر 
٢٠١١  

 االنفاق
كنسبة مئوية 
 من الميزانية
 البرمجية 
  المعتمدة

 االنفاق
كنسبة 

مئوية من 
األموال 
  المتاحة

االشتراكات     
  المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

          المجموع

  ٪٩٠  ٪٦٦  ٢ ٢٢١  ٪٧٣  ٢ ٤٧٢  ١ ٥٣٧  ٩٣٤  ٣ ٣٦٨  البرامج األساسية
البرامج الخاصة 

والترتيبات 
  التعاونية

٨٤  ٪١٣٥  ١ ١٠٨  ٪١٦٠  ١ ٣١٥  ١ ٣١٢  ٤  ٨٢٢٪  

التصدي للفاشيات 
  ٪٨٥  ٪١١١  ٣٨٨  ٪١٣١  ٤٥٧  ٤٥٦  ١  ٣٥٠  واألزمات
  ٪٨٨  ٪٨٢  ٣ ٧١٧  ٪٩٣  ٤ ٢٤٤  ٣ ٣٠٥  ٩٣٩  ٤ ٥٤٠  *المجموع
      ١٤٩            االلتزامات
      ٣ ٨٦٦            الميزانية استخدام

 ٢٠١١كــانون األول/ ديســمبر  ٣١مليــون دوالر أمريكــي فــي العمــود الخــاص باإلنفــاق حتــى  ٣٧١٧إن المجمــوع البــالغ   * 
، ٢٠١١-٢٠١٠يشــمل النفقــات المتعلقــة بالمســاهمات العينيــة والمســـاهمات فــي شــكل خــدمات ضــمن الميزانيــة البرمجيـــة  ال

مليـون دوالر أمريكـي  ٤١٩٩االنفـاق  مبلـغ مليون دوالر أمريكي. وباحتساب هذه المسـاهمات يصـبح ٤٨٣ هذه النفقات وتبلغ
 تحويـل مبلـغالمبـين أعـاله فقـد تـم   اإلنفـاقمن التقرير المالي المراجع). وباإلضافة إلى  ٢(كما هو مبين في الجدول البياني 

 ٣٨٦٦وباحتسـاب االلتزامـات يصـبح مجمـوع اسـتخدام الميزانيـة  مليون دوالر أمريكي كالتزامـات صـارمة مـع المـوردين. ١٤٩
 مليون دوالر أمريكي (قبل إضافة النفقات العينية والنفقات في شكل خدمات).

  
مليـــون دوالر أمريكـــي وكـــان  ٤٥٤٠بلغـــت  ٢٠١١-٢٠١٠والميزانيـــة البرمجيـــة المعتمـــدة للمنظمـــة للفتـــرة   -١٩

 ٣٦٠٠مـن أصـل هـذا المبلـغ مـن االشـتراكات المقـدرة، وأن ُيمـول مبلـغ مليـون دوالر أمريكـي  ٩٤٤يتعين أن ُيمـول 
  مليون دوالر أمريكي من المساهمات الطوعية.

  
مـــن الميزانيـــة  ٪٩٣مليـــون دوالر أمريكـــي أو  ٤٢٤٠وبلـــغ مجمـــوع األمـــوال المتاحـــة والمخططـــة للثنائيـــة   -٢٠

مـــن االشـــتراكات المقـــدرة والمســـاهمات  ٢٠١١-٢٠١٠المعتمـــدة. ويتـــألف هـــذا المبلـــغ مـــن الـــدخل الـــوارد فـــي الفتـــرة 
-٢٠٠٨مليـــون دوالر أمريكـــي( باســـتثناء المســـاهمات العينيـــة)، وكـــذلك الـــدخل مـــن الفتـــرة  ٢٨٠٠الطوعيـــة وقـــدره 

-٢٠٠٨الر أمريكــي، واألمــوال المرحلــة مــن الفتــرة مليــون دو  ٤٥٧والبــالغ  ٢٠١١-٢٠١٠والمخطــط للفتــرة  ٢٠٠٩
  مليون دوالر أمريكي. ٩٤٣بمبلغ  ٢٠٠٩
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(بماليـــين  ٢٠١٣-٢٠١٢و  ٢٠١١-٢٠١٠: تمويـــل الميـــزانيتين البـــرمجيتين المعتمـــدتين ٣الجـــدول
  الدوالرات األمريكية)

  
  البرمجية الميزانية  

٢٠١١- ٢٠١٠  
  البرمجية الميزانية
٢٠١٣- ٢٠١٢  

    ٩٤٣  ٢٠٠٩-٢٠٠٨في  المستخدمالدخل غير 
    ٤٥٧  ٢٠١١-٢٠١٠والمخطط للفترة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدخل  الوارد في 
  ١ ٠٠٠  ٢ ٨٤٤  مليار دوالر أمريكي) ٣,٨( ٢٠١١-٢٠١٠الدخل الوارد في 

    ٤ ٢٤٤  المجموع
  

مـــن الميزانيـــة البرمجيـــة المعتمـــدة (باســـتثناء  ٪٨٢مليـــار دوالر أمريكـــي، أو  ٣,٧٢وبلـــغ مجمـــوع االنفـــاق   -٢١
. وباإلضـافة إلـى ذلـك تـم تحمـل مبلـغ ٪٨٨المساهمات العينية). وبلغت نسبة االنفاق فيما يتعلـق بـاألموال المتاحـة 

مليــون دوالر أمريكـــي عــن االلتزامـــات الصــارمة إزاء مـــوردي الســلع والخـــدمات. وباحتســاب االلتزامـــات  ١٤٩وقــدره 
  مليار دوالر أمريكي. ٣,٨٦الميزانية قد بلغ يكون استخدام 

  
وفـــي حـــين أن مســـتوى تمويـــل الميزانيـــة اإلجماليـــة بلـــغ تقريبـــًا الميزانيـــة المســـتهدفة فـــإن التمويـــل لـــم يـــوّزع    -٢٢

بالتساوي على كل قطاعات الميزانية مما أثر على مسـتويات التنفيـذ حسـب المكتـب الرئيسـي والغـرض االسـتراتيجي 
  ية.وقطاع الميزان

  
مليـون دوالر أمريكـي فـي  ٤٨٣وتم تحمل النفقات العينية (بما في ذلك االنفاق فـي شـكل خـدمات) والبـالغ   -٢٣

مـــن  H1N1مـــن النفقـــات العينيـــة باســـتالم وتوزيـــع لقاحـــات الـــنمط  ٪٨٠. وتعلـــق أكثـــر مـــن ٢٠١١-٢٠١٠الفتـــرة 
ميزانيــة، وكــان ذلــك كلــه تقريبــًا فــي المقــر األنفلــونزا، وقــد ُســجل ذلــك فــي قطــاع التصــدي للفاشــيات واألزمــات فــي ال

الرئيسي. وهذا المستوى المرتفع بشكل استثنائي للمساهمات العينية له أثر يتمثل فـي الزيـادة المصـطنعة فـي تمويـل 
(أساســـًا)، فـــي إطـــار التصـــدي للفاشـــيات واألزمـــات فـــي المقـــر الرئيســـي. وبـــالنظر إلـــى أن  ١الغـــرض االســـتراتيجي 

ُتسجل على أنها مبالغ مساوية لكٍل من اإليرادات والنفقات فإن هذا التحليل ُيعنى أساسًا بمرتسم   المساهمات العينية
  ١التمويل دون إدراج المساهمات العينية.

  
مليـــون دوالر  ٤٥٤٠المعتمــدة للمنظمـــة والتــي يبلـــغ مجموعهــا  ٢٠١١-٢٠١٠وتنقســم الميزانيــة البرمجيـــة   -٢٤

من الميزانيـة البرمجيـة)  ٪٧٤مليون دوالر أمريكي للبرامج األساسية ( ٣٣٦٨ أمريكي إلى قطاعات تتألف من مبلغ
 ٣٥٠من الميزانيـة البرمجيـة) للبـرامج الخاصـة والترتيبـات التعاونيـة ومبلـغ  ٪١٨مليون دوالر أمريكي ( ٨٢٢ومبلغ 

  من الميزانية البرمجية) للتصدي للفاشيات واألزمات. ٪٨مليون دوالر أمريكي (
  

حســــــنت المنظمــــــة قــــــدرتها علــــــى تتبــــــع التمويــــــل واالنفــــــاق طبقــــــًا لقطاعــــــات  ٢٠١١-٢٠١٠فتــــــرة وفــــــي ال  -٢٥
الثالثــــة، وتعــــرض الجــــداول الــــواردة فــــي هــــذه الوثيقــــة تحلــــيًال إداريــــًا للميزانيــــة مــــن هــــذا المنظــــور. وتــــوفر  الميزانيــــة
األسـباب الخاصـة بالمسـتويات الثالثة زوايا نافعة يمكن النظر من خاللها إلى الميزانية، وخصوصـًا فهـم  القطاعات

المختلفة لتمويل مختلف مجاالت الميزانية المعتمدة. وهناك أيضًا تعاون كبير بين مختلف مجاالت الميزانية، وذلك 
                                                           

  .١٠، الفقرة ٦٥/٢٩انظر أيضًا الوثيقة ج    ١
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لـــدعم األنشـــطة المندرجـــة ضـــمن البـــرامج  آخـــربالتمويـــل مـــن البـــرامج الخاصـــة والترتيبـــات التعاونيـــة مـــن حـــين إلـــى 
مجــال التصــدي للفاشــيات واألزمــات يــدعم أحيانــًا أنشــطة تتعلــق بالتصــدي لألزمــات األساســية، كمــا أن التمويــل فــي 

  والتأهب لها.
  

مــن  ٪٧٣مليــار دوالر أمريكــي، أو  ٢,٥وبلغــت األمــوال المتاحــة لقطــاع البــرامج األساســية مــن الميزانيــة   -٢٦
مـن الميزانيـة المعتمـدة،  ٪١٦٠متطلبات الميزانية. وبلغ مستوى تمويل  قطاع البرامج الخاصة والترتيبات التعاونيـة 

من الميزانية المعتمدة. وُتعزى الفروق فـي مسـتويات  ٪١٣١وبلغ مستوى تمويل قطاع التصدي للفاشيات واألزمات 
  الميزانية الثالثة واختالف دواعيها.التمويل إلى الفروق في مصادر التمويل في مجاالت 

  
وكثيـــرًا مـــا يتـــأثر تمويـــل قطـــاع البـــرامج  الخاصـــة والترتيبـــات التعاونيـــة بالعمـــل مـــع الشـــركاء فـــي مختلـــف   -٢٧

ـــــواع ـــــق باألنشـــــطة التـــــي تحقـــــق أغـــــراض المنظمـــــة، وقـــــد تكـــــون موجهـــــة أيضـــــًا  أن ـــــة فيمـــــا يتعل ـــــات التعاوني الترتيب
المباشـــــرة. وينـــــدرج تمويـــــل قطـــــاع البـــــرامج الخاصـــــة والترتيبـــــات التعاونيـــــة فـــــي تتجـــــاوز ســـــيطرة المنظمـــــة  بعوامـــــل
، ١المعتمدة المذكورة أعـاله ضـمن مجـالين همـا: استئصـال شـلل األطفـال فـي إطـار الغـرض االسـتراتيجي  الميزانية

بعـد أن  ٢وبدرجة أقل، مجال دعم التحالف العالمي مـن أجـل اللقاحـات والتمنيـع؛ وفـي إطـار الغـرض االسـتراتيجي 
. وباإلضــافة إلــى ٢٠١١ُســجل الصــندوق العــالمي لمكافحــة األيــدز والســل والمالريــا كترتيــب تعــاوني فــي أوائــل عــام 

، حيث ُسجل عمل المنظمـة الخـاص باالختبـار المسـبق لصـالحية األدويـة ١١ذلك ففي إطار الغرض االستراتيجي 
مســــتويات التمويــــل واجتــــذبا تمــــويًال جديــــدًا إلــــى  ، وقــــد زادا٢٠١١-٢٠١٠واللقاحــــات كترتيــــب تعــــاوني فــــي الفتــــرة 

  الميزانية.
  

والمحــرك األساســي لتمويــل قطــاع التصــدي للفاشــيات واألزمــات هــو الطــوارئ والفاشــيات، والتــي بطبيعتهــا   -٢٨
يمكــــن التنبــــؤ بهــــا. وُتعتمــــد ميزانيــــة هــــذه المجــــاالت فــــي الحــــد األدنــــى فــــي بدايــــة الثنائيــــة، ثــــم ُيتــــاح التمويــــل  ال

للظــروف حيثمــا تنشــأ. ويتعلــق أساســًا التمويــل المتلقــى زيــادة علــى الميزانيــة المعتمــدة بالتصــدي للفاشــيات  ةً اســتجاب
، وذلـــك علــى الــرغم مـــن أن الزيــادات الكبيــرة فـــي ١) فــي إطـــار الغــرض االســتراتيجي H1N1واألزمــات بالجائحــة (

يخــص األنشــطة ذات الصــلة بالقالقــل  فيمــا ٥التمويــل فــي إقلــيم شــرق المتوســط ُســجلت تحــت الغــرض االســتراتيجي 
ـــيمن  وكـــذلك فيضـــانات  ـــة الســـورية وال ـــا والجمهوريـــة العربي المدنيـــة التـــي صـــاحبت الربيـــع العربـــي فـــي مصـــر وليبي
باكســــتان. وفــــي إقلــــيم األمــــريكتين حــــدثت زيــــادات فــــي تمويــــل التصــــدي للفاشــــيات واألزمــــات فــــي إطــــار الغــــرض 

ظمة للزلزال الذي ضرب هايتي والفيضان الـذي حـدث فـي الفلبـين فـي نشأت أساسًا عن تصدي المن ٥االستراتيجي 
  إقليم غرب المحيط الهادئ.
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، التنفيـــذ المـــالي، حســـب الغـــرض االســـتراتيجي، كـــل ٢٠١١-٢٠١٠الميزانيـــة البرمجيـــة  -٤الجـــدول 
  )٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١قطاعات الميزانية (بماليين الدوالرات األمريكية، في 

  

  الغرض االستراتيجي

الميزانية 
البرمجية 
المعتمدة 
٢٠١٠-
٢٠١١  

كانون  ٣١ حتىاألموال المتاحة 
  ٢٠١١األول/ ديسمبر 

  

األموال المتاحة 
كنسبة مئوية 
من الميزانية 
البرمجية 
  المعتمدة

اإلنفاق 
 ٣١ حتى

كانون 
األول/ 
ديسمبر 
٢٠١١  

اإلنفاق 
كنسبة مئوية 
من الميزانية 
البرمجية  
  المعتمدة

اإلنفاق 
كنسبة 

مئوية من 
األموال 
  المتاحة

االشتراكات     
  المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

          المجموع

  ٪٨٨  ٪١٠٢  ١ ٢٩٠  ٪١١٦  ١ ٤٧٢  ١ ٤٠٠  ٧٢  ١ ٢٦٨  ١الغرض االستراتيجي 
  ٪٨٣  ٪٧٠  ٤٤٦  ٪٨٤  ٥٣٥  ٤٩٤  ٤٢  ٦٣٤  ٢الغرض االستراتيجي 
  ٪٨٧  ٪٦٧  ٩٨  ٪٧٧  ١١٢  ٧٤  ٣٨  ١٤٦ ٣الغرض االستراتيجي 
  ٪٨٦  ٪٥٧  ١٩٠  ٪٦٧  ٢٢٢  ١٧٢  ٥٠  ٣٣٣ ٤الغرض االستراتيجي 

  ٪٨٠  ٪٨٦  ٣١٢  ٪١٠٨  ٣٩٣  ٣٧٧  ١٦  ٣٦٤ ٥االستراتيجي الغرض 
  ٪٨٦  ٪٥٨  ٩٤  ٪٦٧  ١٠٩  ٧٨  ٣١  ١٦٢ ٦الغرض االستراتيجي 
  ٪٨٨  ٪٥٩  ٣٧  ٪٦٧  ٤٢  ٢٦  ١٦  ٦٣ ٧الغرض االستراتيجي 
  ٪٨٨  ٪٧٣  ٨٣  ٪٨٢  ٩٤  ٦٣  ٣١  ١١٤ ٨الغرض االستراتيجي 
  ٪٨٩  ٪٥٢  ٦٢  ٪٥٨  ٧٠  ٥١  ١٨  ١٢٠ ٩الغرض االستراتيجي 
  ٪٨٦  ٪٦٣  ٢٩٨  ٪٧٣  ٣٤٨  ٢٢٣  ١٢٥  ١٠٤٧٤الغرض االستراتيجي 
  ٪٨٧  ٪١١٩  ١٣٧  ٪١٣٧  ١٥٨  ١٣١  ٢٧  ١١١١٥الغرض االستراتيجي 

  ٪٩٨  ٪١١٩  ٢٦٤  ٪١٢١  ٢٦٩  ٧١  ١٩٨  ١٢٢٢٣االستراتيجي الغرض 
  ٪٩٧  ٪٧٧  ٤٠٥  ٪٨٠  ٤٢٠  ١٤٤  ٢٧٦  ١٣٥٢٤الغرض االستراتيجي 

  ٪٨٨  ٪٨٢  ٣ ٧١٧  ٪٩٣  ٤ ٢٤٤  ٣ ٣٠٥  ٩٣٩  ٤ ٥٤٠ المجموع
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ــذ المــالي، حســب الغــرض االســتراتيجي٢٠١١-٢٠١٠الميزانيــة البرمجيــة  -٥الجــدول  ، قطــاع  ، التنفي
  )٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١في  البرامج األساسية (بماليين الدوالرات األمريكية،

  

  الغرض االستراتيجي

الميزانية 
البرمجية 
المعتمدة 
٢٠١٠-
٢٠١١  

كانون  ٣١ حتىاألموال المتاحة 
  ٢٠١١األول/ ديسمبر 

  

األموال المتاحة 
كنسبة مئوية 
من الميزانية 
البرمجية 
  المعتمدة

اإلنفاق 
 ٣١ حتى

كانون 
األول/ 
ديسمبر 
٢٠١١  

اإلنفاق 
كنسبة مئوية 
من الميزانية 
البرمجية  
  المعتمدة

اإلنفاق 
كنسبة 

ية من مئو 
األموال 
  المتاحة

االشتراكات     
  المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

          المجموع

  ٪٩٣  ٪٦٦  ٣٥٥  ٪٧٠  ٣٨٠  ٣١٠  ٧٠  ٥٤٢  ١الغرض االستراتيجي 

  ٪٨٣  ٪٥٣  ٢٩٤  ٪٦٤  ٣٥٤  ٣١٤  ٤٠  ٥٥٦  ٢الغرض االستراتيجي 

  ٪٨٦  ٪٦٦  ٩٦  ٪٧٦  ١١١  ٧٣  ٣٨  ١٤٦ ٣الغرض االستراتيجي 

  ٪٨٦  ٪٥١  ١٤٩  ٪٥٩  ١٧٢  ١٢٤  ٤٩  ٢٩٢ ٤الغرض االستراتيجي 

  ٪٧٢  ٪٤٣  ٤٧  ٪٥٩  ٦٥  ٥٠  ١٥  ١٠٩ ٥االستراتيجي الغرض 

  ٪٨٦  ٪٥٤  ٨١  ٪٦٣  ٩٤  ٦٣  ٣١  ١٤٩ ٦الغرض االستراتيجي 

  ٪٨٨  ٪٥٨  ٣٧  ٪٦٦  ٤٢  ٢٦  ١٦  ٦٣ ٧الغرض االستراتيجي 

  ٪٨٨  ٪٧٣  ٨٢  ٪٨٢  ٩٣  ٦٢  ٣١  ١١٣ ٨الغرض االستراتيجي 

  ٪٩٠  ٪٤٩  ٥٨  ٪٥٥  ٦٤  ٤٦  ١٨  ١١٦ ٩الغرض االستراتيجي 

  ٪٨٧  ٪٥٩  ٢٥٠  ٪٦٨  ٢٨٦  ١٦١  ١٢٥  ١٠٤٢٠الغرض االستراتيجي 

  ٪٨٦  ٪٩٠  ١٠٣  ٪١٠٥  ١٢١  ٩٤  ٢٧  ١١١١٥الغرض االستراتيجي 

  ٪٩٨  ٪١١٩  ٢٦٤  ٪١٢١  ٢٦٩  ٧١  ١٩٨  ١٢٢٢٣االستراتيجي الغرض 

  ٪٩٧  ٪٧٧  ٤٠٥  ٪٨٠  ٤٢٠  ١٤٤  ٢٧٦  ١٣٥٢٤الغرض االستراتيجي 

  ٪٩٠  ٪٦٦  ٢ ٢٢١  ٪٧٣  ٢ ٤٧٢  ١ ٥٣٧  ٩٣٤  ٣ ٣٦٨ المجموع

  
وانخفـــض التمويـــل عـــن مســـتوى الميزانيـــة المعتمـــدة فـــي قطـــاع البـــرامج األساســـية بصـــورة كبيـــرة عبـــر كـــل   -٢٩

. ومعظـــم هـــذه األغـــراض االســـتراتيجية ١٠و ٩و ٥و ٤و ٢األغـــراض االســـتراتيجية التقنيـــة، وخصوصـــًا األغـــراض 
ذات بعد استراتيجي في األقاليم، وفي معظم الحـاالت لـم يحـظ الخاصة تشكل أيضًا مجاالت في الميزانية البرمجية 

هذا المستوى من التوقعات بمستوٍى مناسب من التمويل. وكان االنفاق فيما يتعلق بالميزانيـة المعتمـدة منخفضـًا فـي 
وقد تـراوح  المجاالت فيما يتصل بالميزانية البرمجية. في حين أن اإلنفاق بالنسبة إلى التمويل كان أعلى بكثير ههذ

  .٪٩٠و ٪٨٥عمومًا بين 
  

، ٪١٢٠أعلى مستوى من التنفيذ فيما يتعلق بالميزانية المعتمدة حيث بلـغ  ١١وحقق الغرض االستراتيجي   -٣٠
ويعـــــزى ذلـــــك إلـــــى الزيـــــادة فـــــي أنشـــــطة االختبـــــار المســـــبق للصـــــالحية فيمـــــا يتعلـــــق باألدويـــــة، وقـــــد ُســـــجلت هـــــذه 

  في قطاع البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية في الميزانية بعد اعتمادها. باعتبارها ترتيبًا تعاونياً   األنشطة
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 ١٣و ١٢أجريـــــــت عـــــــدة تعـــــــديالت فـــــــي إطـــــــار الغرضـــــــين االســـــــتراتيجيين  ٢٠١١-٢٠١٠وفـــــــي الفتـــــــرة   -٣١
مواءمــــــــة تخطــــــــيط النفقــــــــات فــــــــي المكاتــــــــب القطريــــــــة مــــــــع الغرضــــــــين االســــــــتراتيجيين. ونتيجــــــــة لــــــــذلك  لتحســــــــين

نقصـــــــًا فـــــــي التنفيـــــــذ مقارنـــــــة بالميزانيـــــــة األصـــــــلية المعتمـــــــدة، وشـــــــهد الغـــــــرض  ١٣جي االســـــــتراتي الغـــــــرض شـــــــهد
مـن الميزانيـة  ٪٩١إفراطًا في التنفيـذ. ومـع ذلـك فـإذا نظرنـا إلـى مسـتوى التنفيـذ ككـل نجـد أنـه بلـغ  ١٢ االستراتيجي

لتفعيــل  ١٣ســتراتيجي المعتمـدة. وهــذا الـنقص الصــافي فــي التنفيـذ يعــزى جزئيـًا إلــى خفــض الميزانيـة فــي الغـرض اال
النقل إلى خارج الميزانية البرمجية حيث ُأتـيح التمويـل مـن الرسـوم المقتطعـة مـن نفقـات المناصـب المشـغولة (انظـر 

). وبواســـطة آليـــة الرســـوم المقتطعـــة مـــن ٢٠١١-٢٠١٠مـــن الميزانيـــة البرمجيـــة  ٩٦، الصـــفحة ٦الجـــدول المـــوجز 
األغـراض االسـتراتيجية فـي الميزانيـة البرمجيـة التكـاليف المباشـرة إلدارة نفقات المناصب المشغولة تم تحميـل جميـع 

مليــون دوالر أمريكــي إلدارة العقــود واألمــن والبنيــة التحتيــة  ١٣٩البــرامج. وقــد وصــل ذلــك إلــى مبلــغ إضــافي وقــدره 
ة فــي الميزانيــة المبينــ ١٣لتكنولوجيــا المعلومــات وتنميــة قــدرات المــوظفين فضــًال عــن تكــاليف الغــرض االســتراتيجي 

  البرمجية.
  

، وذلـك نتيجـة ارتفـاع ٪١٠٢بلغ التنفيـذ بالنسـبة إلـى الميزانيـة المعتمـدة  ١وفي إطار الغرض االستراتيجي   -٣٢
مســتويات التنفيــذ فيمــا يخــص عناصــر معينــة فــي كــل مــن قطــاع التصــدي للفاشــيات واألزمــات (وأساســًا مــن أجــل 

الخاصـة والترتيبـات التعاونيـة (وأساسـًا مـن أجـل استئصـال شـلل األطفـال ) وقطـاع البـرامج H1N1لقاحات األنفلونزا 
والــــدعم مــــن التحــــالف العــــالمي مــــن أجــــل اللقاحــــات والتمنيــــع). وفــــي قطــــاع البــــرامج األساســــية بلــــغ تنفيــــذ الغــــرض  

 وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك فقـــد شـــكل مـــن التمويـــل المتـــاح. ٪٩١مـــن الميزانيـــة المعتمـــدة أو  ٪٦٨نســـبة  ١االســـتراتيجي 
، وذلـك بمبلـغ H1N1في المقر الرئيسـي معظـم النفقـات العينيـة المسـجلة للقاحـات األنفلـونزا  ١الغرض االستراتيجي 

  مليون دوالر أمريكي. ٤٠٠أكبر من 
  

، ٩و ٧و ٦و ٤وفــي جميــع قطاعــات الميزانيــة ُســجلت أدنــى مســتويات التنفيــذ فــي األغــراض االســتراتيجية   -٣٣
أو أقــل، وذلــك نتيجــة النخفــاض مســتويات التمويــل عــن الميزانيــة  ٪٦٠يزانيــة المعتمــدة حيــث بلــغ التنفيــذ مقارنــة بالم

لمراعاة مستوى  ٢٠١١-٢٠١٠الموضوعة. وفي كل الحاالت األربع تمت زيادة ميزانية البرامج األساسية في الفترة 
، وفــــي إطــــار الغــــرض أولويــــة هــــذه المجــــاالت. ومــــع ذلــــك فلــــم يكــــن التمويــــل كافيــــًا لــــدعم مســــتوى الميزانيــــة المزيــــد

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨بكثير من الفترة  ىفقط كان التنفيذ أعل ٩االستراتيجي 
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، التنفيـذ المـالي، حسـب المكتـب الرئيسـي/ كـل قطاعـات ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية  -٦الجدول 
  )٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١في  (بماليين الدوالرات األمريكية، الميزانية

  

  الموقع

الميزانية 
البرمجية 
المعتمدة 
٢٠١٠-
٢٠١١  

كانون  ٣١ حتىاألموال المتاحة 
  ٢٠١١األول/ ديسمبر 

  

األموال 
المتاحة كنسبة 

مئوية من 
الميزانية 
البرمجية 
  المعتمدة

اإلنفاق 
 ٣١ حتى

كانون 
األول/ 
ديسمبر 
٢٠١١  

اإلنفاق 
كنسبة 

مئوية من 
الميزانية 

البرمجية  
  المعتمدة

اإلنفاق 
كنسبة 

مئوية من 
األموال 
  المتاحة

االشتراكات     
  المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

          المجموع

  ٪٩٠  ٪٨١  ١ ٠٢٦  ٪٩٠  ١ ١٣٩  ٩٣١  ٢٠٩  ١ ٢٦٣  اإلقليم األفريقي
  ٪٩٧  ٪٦٠  ١٥٤  ٪٦٢  ١٥٨  ٧٨  ٨٠  ٢٥٦  إقليم األمريكتين

  ٪٨٥  ٪٥٨  ٣١٤  ٪٦٨  ٣٦٩  ٢٦٧  ١٠٢  ٥٤٥ إقليم جنوب شرق آسيا
  ٪٨٩  ٪٧٦  ١٩٩  ٪٨٥  ٢٢٣  ١٦١  ٦٢  ٢٦٢ األوروبي اإلقليم

  ٪٧٩  ٪٨٧  ٤٤٩  ٪١١٠  ٥٦٧  ٤٧٧  ٩٠  ٥١٥ إقليم شرق المتوسط
  ٪٩٢  ٪٨١  ٢٥١  ٪٨٨  ٢٧٢  ١٩٤  ٧٨  ٣١٠إقليم غرب المحيط الهادئ

  ٪٨٨  ٪٩٥  ١ ٣٢٤  ٪١٠٨  ١ ٤٩٨  ١ ١٧٩  ٣١٨  ١ ٣٨٩ المقر الرئيسي
  ٪٨٨  ٪٨٢  ٣ ٧١٧  ٪٩٣  *٤ ٢٤٤  ٣ ٣٠٥  ٩٣٩  ٤ ٥٤٠ المجموع

  .بعد على المكاتب الرئيسية ُيوزعمليون دوالر أمريكي في شكل مساهمات طوعية لم  ١٩*  يشمل ذلك مبلغ 
  

، التنفيذ المالي، حسب المكتب الرئيسـي، قطـاع البـرامج ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية  -٧الجدول 
  )٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١في  (بماليين الدوالرات األمريكية، األساسية

  

  الموقع

الميزانية 
البرمجية 
المعتمدة 
٢٠١٠-
٢٠١١  

كانون  ٣١ حتىاألموال المتاحة 
  ٢٠١١األول/ ديسمبر 

  

األموال 
المتاحة 

كنسبة مئوية 
من الميزانية 
البرمجية 
  المعتمدة

اإلنفاق 
 ٣١ حتى

كانون 
األول/ 
ديسمبر 
٢٠١١  

اإلنفاق 
كنسبة مئوية 
من الميزانية 
البرمجية  
  المعتمدة

اإلنفاق 
كنسبة 

مئوية من 
األموال 
  المتاحة

االشتراكات     
  المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

          المجموع

  ٪٩١  ٪٥٢  ٤٧٨  ٪٥٧  ٥٢٤  ٣١٦  ٢٠٩  ٩٢٦  اإلقليم األفريقي
  ٪٩٨  ٪٤٨  ١١٨  ٪٤٩  ١٢١  ٤٠  ٨٠  ٢٤٥  إقليم األمريكتين

  ٪٨٦  ٪٥٣  ٢١٠  ٪٦٢  ٢٤٤  ١٤٣  ١٠١  ٣٩٤ إقليم جنوب شرق آسيا
  ٪٩٠  ٪٧١  ١٧٠  ٪٨٠  ١٩٠  ١٢٨  ٦٢  ٢٣٩ اإلقليم األوروبي

  ٪٧٧  ٪٤٥  ١٧٦  ٪٥٨  ٢٢٩  ١٣٩  ٩٠  ٣٩١ إقليم شرق المتوسط
  ٪٩٢  ٪٧٧  ٢٢٤  ٪٨٣  ٢٤٤  ١٦٦  ٧٨  ٢٩٣إقليم غرب المحيط الهادئ

  ٪٩٢  ٪٩٦  ٨٤٤  ٪١٠٤  ٩١٩  ٦٠٤  ٣١٥  ٨٨١ المقر الرئيسي
  ٪٩٠  ٪٦٦  ٢ ٢٢١  ٪٧٣  *٢ ٤٧١  ١ ٥٣٧  ٩٣٤  ٣ ٣٦٨ المجموع

  .على المكاتب الرئيسية بعد *  يشمل ذلك مبلغ مليون دوالر أمريكي للمساهمات الطوعية لم يوزع 
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وبحسب المكتب الرئيسي تفاوت التمويل وفقًا لقطاع الميزانية وتـأثر أيضـًا بمـا تـأثرت بـه مختلـف المكاتـب   -٣٤
ي نتيجــة ارتفــاع ســعر صــرف الفرنــك مــن تراجــع قيمــة الــدوالر. وحــدثت أكبــر زيــادة فــي التكــاليف فــي المقــر الرئيســ

السويسري. ويمكن رؤية ذلك في قطاع البرامج األساسية الذي يتحمل مجموع تكاليف المرتبات. ففي قطاع البرامج 
من الميزانية المعتمدة، وذلك بسبب زيادة تكاليف المرتبـات، فـي حـين  ٪٩٦األساسية بلغ التنفيذ في المقر الرئيسي 

مـــن الميزانيـــة المعتمـــدة، ويعتمـــد ذلـــك أساســـًا علـــى  ٪٧٧و ٪٤٥األقـــاليم األخـــرى كلهـــا بـــين أن التنفيـــذ تـــراوح فـــي 
التحسـب الرتفـاع مسـتويات الزيـادة فـي التنفيـذ فـي  ٢٠١١-٢٠١٠مستويات التمويل. فقد تم في الميزانيـة البرمجيـة 

ت مسـتويات التمويـل التـي تتناسـب التوقعـا هكل األقاليم، وخصوصًا اإلقليم األفريقي وٕاقلـيم األمـريكتين. ولـم تجـد هـذ
  معها.

  
مـن الميزانيـة المعتمـدة  ٪٣٨٢و ٪٨٦بـين  اإلنفـاقوفي قطـاع البـرامج الخاصـة والترتيبـات التعاونيـة تـراوح   -٣٥

فــي األقــاليم، ويعــزى ذلــك أساســًا إلــى زيــادة جهــود استئصــال شــلل األطفــال، وبمقارنــة ذلــك يكــون التنفيــذ فــي المقــر 
فقـــط مـــن الميزانيـــة. ومـــن الزيـــادة فـــي  ٪١٠٨بـــرامج الخاصـــة والترتيبـــات التعاونيـــة قـــد بلـــغ الرئيســـي حســـب قطـــاع ال

بالمقر الرئيسي. ويرجع معظم تمويل البرامج  ٪٦باألقاليم ونسبة  ٪٩٤التمويل على الميزانية المعتمدة تعلقت نسبة 
الخاصـــة والترتيبـــات التعاونيـــة المـــذكور أعـــاله والـــذي تجـــاوز المســـتوى المتوقـــع فـــي الميزانيـــة إلـــى دعـــم استئصـــال 

، ١التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع في إطار الغـرض االسـتراتيجي  معاألطفال وأنشطة التطعيم،  شلل
  .٢مقدم من الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا من أجل الغرض االستراتيجي وكذلك الدعم ال

  
أمــا فــي إطــار التصــدي للفاشــيات واألزمــات فــيمكن أيضــًا أن تعــزى زيــادة التمويــل أساســًا إلــى التنفيــذ فــي   -٣٦

  ة.من التمويل الذي تجاوز مستوى الميزانية البرمجي ٪٦٤األقاليم، وهو ما شكل نسبة 
  

  تحقيق األغراض االستراتيجية والنتائج المتوقعة على صعيد المنظمة
  

  يحتوي ما تبقى من هذا التقرير على تقدير موجز لكل غرض استراتيجي يغطي ما يلي:   -٣٧
  

 التقدم العام الذي تحرزه الدول األعضاء نحو تحقيق نتائج كل غرض استراتيجي؛ 

 اإلنجازات الرئيسية ألمانة المنظمة؛ 

  ًجزئياً  تقدير النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة، بما في ذلك أسباب تحقيق النتائج "تحقيقا". 
  

إلـى تقـارير شـاملة قـدمتها األفرقـة المعنيـة بـاألغراض االسـتراتيجية  وقد ُأعدت هذه التقارير الموجزة استناداً   -٣٨
ن التفاصـيل، وخاصـة عـن تحقيـق النتـائج علـى ؛ وهـو يتضـمن المزيـد مـاً . وأعـد تقريـر كامـل أيضـفريقاً  ١٣وعددها 

المستوى اُلقطري والنتائج األساسية المنشودة ومجاالت األولوية المختارة لتقـديم الـدعم التقنـي خـالل الثنائيـة. واألهـم 
المتوسـطة نجـز والمؤشـرات الـواردة فـي الخطـة االسـتراتيجية من ذلـك أن هـذا التقريـر يعكـس االرتبـاط بـين العمـل المُ 

  .٢٠١٣-٢٠٠٨ جلاأل
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  ١الغرض االستراتيجي 
  
  

  تخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالقتصادي الناجم عن األمراض السارية
  

األمـــراض الســـارية أحـــد أكبـــر العوائـــق المحتملـــة أمـــام الصـــحة فـــي العـــالم. وباســـتثناء األيـــدز والعـــدوى  ُتعـــد  -٣٩
مـن  ٪٥٠من الوفيات في جميـع الفئـات العمريـة، و ٪٢٠بفيروسه والسل والمالريا، تتسبب هذه األمراض في نسبة 

من الوفيات في البلدان األقل نموًا. وفي حين يستمر إحراز التقدم في الوقايـة مـن األمـراض  ٪٣٣وفيات األطفال و
الســارية وترصــدها ومكافحتهــا، طرحــت تحــديات كبــرى أثنــاء القيــام بترصــد هــذه األمــراض واالســتجابة لهــا، وتعزيــز 

  لتثبت منها وٕاتاحتها.القدرات البحثية، واستحداث المعارف وأدوات التدخل واالستراتيجيات الجديدة وا
  

  ١-١النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

تقــديم الــدعم الخــاص بالسياســات والــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء لتحقيــق أكبــر قــدر مــن المســاواة فــي حصــول 
الجميــع علــى اللقاحــات المضــمونة الجــودة، بمــا فــي ذلــك منتجــات وتكنولوجيــات التمنيــع الجديــدة، ودمــج التــدخالت 

  ألساسية األخرى الخاصة بصحة الطفل مع التمنيع.ا
  

  جزئياً نتيجة تحققت 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عــدد الــدول األعضــاء التــي ال يقــل فيهــا مســتوى التغطيــة   ١-١-١
 –٪ (الخنـــاق ٩٠بـــالتطعيم علـــى الصـــعيد الـــوطني عـــن 

  .)الشاهوق –الكزاز 
١٣٠  ١٣٥  ١٢٦  

األعضاء التي أدرجت لقاح المستدمية النزلية عدد الدول   ٢-١-١
  ١٦٩  ١٦٠  ١٣٦  .من النمط "ب" في جدول التمنيع الوطني

  
مــن أبــرز اإلنجــازات التــي تحققــت خــالل الثنائيــة توســيع رقعــة تغطيــة التمنيــع لتشــمل المزيــد مــن األطفــال.   -٤٠

تلقوا ثالث جرعات من اللقـاح المضـاد  طفل دون السنة الواحدة من العمرماليين  ١٠٩,٤التقديرات إلى أن  وتشير
. وارتفع عدد البلدان التـي ال تقـل فيهـا نسـبة التغطيـة ٢٠٠٨أطفال في عام  ١٠٦، مقابل للخناق والكزاز والشاهوق

بلـــدًا فـــي الثنائيـــة الســـابقة. وزاد اســـتخدام  ١٢٠بلـــدًا مقابـــل  ١٣٠إلـــى  ٪٩٠بلقـــاح الخنـــاق والكـــزاز والشـــاهوق عـــن 
بلـدًا واللقـاح المضـاد للفيـروس  ٥٥والقليلة االستعمال. وأدرج اللقاح المضاد للمكـورات الرئويـة فـي اللقاحات الجديدة 

بلدًا. وتتسبب أمراض المكورات الرئوية والفيروس العجلي وحـدها فـي نصـف الوفيـات بـين األطفـال  ٢٨العجلي في 
قاحـات، ومـن المتوقـع أن يسـهم مـا يحـرز دون سن الخامسة نتيجة اإلصـابة بـاألمراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا بالل

فــي الوقــت الــراهن ومــا ســيحرز فــي المســتقبل مــن تقــدم إســهامًا كبيــرًا فــي تخفــيض إجمــالي وفيــات األطفــال. وأدرج 
بلــدًا فــي عــام  ١٣٦مقابــل  ٢٠١٠بلــدًا فــي نهايــة عــام  ١٦٩فــي  لمســتدمية النزليــة مــن الــنمط "ب"اللقــاح المضــاد ل

٢٠٠٨.  
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أعــد خصيصــًا لبلــدان "حــزام  "Aلمكــورات الســحائية "متقــارن مضــاد ل لقــاحاســتخدم أول  ٢٠١١وفــي عــام   -٤١
مليــون شــخص اللقــاح أثنــاء حمــالت التمنيــع. وبعــد إدراج اللقــاح  ٥٤التهــاب الســحايا" فــي أفريقيــا. وتلقــى أكثــر مــن 

" المؤكـدة أثنـاء Aلمكورات السحائية "الجديد بستة أشهر، أبلغت البلدان عن تسجيل أقل عدد من حاالت اإلصابة با
  موسم انتشار الوباء.

  
وواصلت أمانة المنظمة تقديم الدعم إلى الدول األعضاء عن طريق دعوة المتخصصين في مجال التمنيع   -٤٢

من وزارات الصحة وسائر الشركاء إلى االجتماع لتحديد السبل المبتكرة لتعزيز خدمات التمنيع المقدمـة فـي البلـدان 
ن طريـــق عـــدة محافـــل، منهـــا االجتمـــاع العـــالمي المعنـــي بالتـــدبير العالجـــي للحصـــبة واجتمـــاع منصـــة اللقاحـــات عـــ

  الجديدة اللذان يعقدان سنويًا.
  

وعلى الرغم مـن تحقيـق نتـائج جيـدة، قـّدرت هـذه النتيجـة المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـة علـى أنهـا تحققـت   -٤٣
دولـــة مســـتهدفة أبلغـــت عـــن أن نســـبة التطعـــيم علـــى المســـتوى  ١٣٥دولـــة عضـــوًا فقـــط مـــن أصـــل  ١٣٠ألن  جزئيـــاً 

. وتبـين هـذه النتـائج ضـعف الهياكـل األساسـية ٪٩٠ال تقـل عـن  اللقاح المضاد للخنـاق والكـزاز والشـاهوقالوطني ب
الصحية؛ وضـعف روح تبنـي بـرامج التمنيـع لـدى المجتمعـات؛ وصـعوبة زيـادة تغطيـة خـدمات التمنيـع الروتينـي فـي 

ن الكبيرة؛ والحالة األمنيـة المترديـة فـي العديـد مـن البلـدان، وخاصـة فـي اإلقلـيم األفريقـي وٕاقلـيم شـرق المتوسـط البلدا
  وٕاقليم جنوب شرق آسيا. 

  
  ٢-١النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
فيروسـات شـلل التنسيق الفعال وتقديم الـدعم مـن أجـل الوصـول إلـى اإلشـهاد علـى استئصـال شـلل األطفـال وتـدمير 

األطفــال أو احتوائهــا علــى نحــو مالئــم، ممــا يــؤدي إلــى الوقــف المتــزامن إلعطــاء لقــاح شــلل األطفــال الفمــوي علــى 
  الصعيد العالمي.

  
  جزئياً نتيجة تحققت 

  
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  ُمحقق  الهدف

النسبة المئوية من التقـارير الُقطريـة النهائيـة التـي تكشـف   ١-٢-١
ســـراية فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري واحتـــواء عـــن وقـــف 

مخزونات فيروس شلل األطفال البري التـي وافقـت عليهـا 
اللجنـــة اإلقليميـــة المعنيـــة باإلشـــهاد علـــى استئصـــال شـــلل 

  .األطفال

لوقف  ٪٨٧
  االنتقال؛

 ٪٨١و
  لالحتواء

٨٠  ٪٩٠٪  

نســبة الــدول األعضــاء التــي تســتخدم لقــاح شــلل األطفــال   ٢-٢-١
التكـــــافؤ والتـــــي وضـــــعت إطـــــارًا زمنيــــــًا  الفمـــــوي الثالثـــــي

واســــتراتيجية لوقــــف اســــتخدامه فــــي نهايــــة المطــــاف فــــي 
  .برامج التمنيع الروتيني

  ٪صفر  ٪٥٠  ٪صفر

  
ـــة علـــى وجـــه   -٤٤ ـــال الكثيـــر مـــن التحـــديات فـــي هـــذه الثنائي ـــة الستئصـــال شـــلل األطف ـــادرة العالمي واجهـــت المب

الهند هي وحدها، من بين البلدان األربعة التي تشهد انتقال فيـروس شـلل باتت  ٢٠١١في نهاية عام و الخصوص. 
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علـــى الطريــق لبلــوغ المرحلــة المحـــّددة  وهـــي أفغانســتان والهنــد ونيجيريــا وباكســتان، األطفــال البــري بشــكل متــوطن،
شـلل  زيـادة عـدد حـاالت ٢٠١١. وشـهدت نيجيريـا فـي عـام والمتمّثلـة فـي وقـف دوران الفيـروس ٢٠١١ألواخر عام 

شـهدت أفغانسـتان وباكسـتان زيـادة  ٢٠١١و ٢٠١٠. وفي عـامي ٢٠١٠األطفال بنسبة ثالثة أضعاف مقارنة بعام 
على التوالي في عـدد الحـاالت. ومـع ذلـك أحـرز تقـدم نحـو استئصـال شـلل األطفـال. وشـهد  ٪٢٢و ٪١٣٥بنسبتي 

 ٢٠١٠ة فقـــــط) مقارنـــــة بعـــــام فـــــي عـــــدد الحـــــاالت المبلــــغ عنهـــــا (حالـــــة واحـــــد ٪٩٨انخفاضـــــا بنســـــبة  ٢٠١١عــــام 
  .العالمبفي عدد الحاالت المسجلة  ٪٥٢بنسبة تزيد على  اً حالة)، كما شهد انخفاض ٤١(
  

ونســقت المنظمــة نشــر اللقـــاح الفمــوي الثنــائي التكـــافؤ الجديــد المضــاد لشــلل األطفـــال وزيــادة كميتــه علـــى   -٤٥
فــي الهنــد. ولمــا كانــت المنظمــة إحــدى الجهــات  الصــعيد العــالمي، مــا أســفر عــن النجــاح فــي وقــف انتقــال الفيــروس

تنفيذ جـدول بحثـي شـامل لإلسـراع  اً الفاعلة الرئيسية في المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال، فقد دعمت أيض
في استئصال الفيروس بهـدف القضـاء علـى فيـروس شـلل األطفـال المشـتق مـن اللقاحـات وٕاجـراء البحـوث مـن أجـل 

روس. واضـطلعت األمانـة أيضـا بـدورها فـي تحليـل ونشـر المعلومـات عـن وضـع شـلل األطفـال تأمين استئصال الفي
  في العالم.

  
كبيـر تقـدم بـرغم مـا ُأحـِرز مـن  جزئيـاً  ككـل إال تحقيقـاً المنظمـة نطاق  النتيجة المتوقعة علىولم ُتحقق هذه   -٤٦

ســريعة ٕاجــراءات التصــدي الو  ٢٠١١اإلصــابة بــالمرض علــى الصــعيد العــالمي فــي عــام حــاالت فــي الهنــد وتقليــل 
وخاصة نيجيريا وباكستان، تهـدد الجارية في البلدان ذات األولوية، تزال سراية المرض والجديدة. ال هفعالة لفاشياتالو 

التقـــارير نســـبة ) ٪ وهـــي النســـبة المســـتهدفة٩٠ مـــن ٪ (بـــدالً ٨٠فقـــد اقتصـــرت علـــى . أنشـــطة استئصـــاله فـــي العـــالم
المعنيـــة اللجنـــة اإلقليميـــة موافقـــة روس شـــلل األطفـــال البـــري و فيـــســـراية وقـــف ختاميـــة التـــي تبـــّين معـــدالت القطريــة ال

  .فيروساحتواء مخزونات هذا العلى  استئصال شلل األطفالبإصدار شهادات 
  

  ٣-١النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

التنسيق الفعال وتقديم الدعم إلى الدول األعضاء إلتاحة حصول كل المجموعات السكانية على التدخالت الخاصة 
المنــاطق المداريــة المنســية، بمــا فيهــا األمــراض الحيوانيــة المنشــأ، ومكافحتهــا والقضــاء عليهــا بالوقايــة مــن أمــراض 

  واستئصالها.
  

  جزئياً نتيجة تحققت 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عـــــدد الــــــدول األعضـــــاء التــــــي تــــــم فيهـــــا اإلشــــــهاد علــــــى   ١-٣-١
  ١٨٠  ١٧٩  ١٧٥  .استئصال داء التنينات

عــــدد الــــدول األعضــــاء التــــي قضــــت علــــى الجــــذام علــــى   ٢-٣-١
  غير متاح  ٩٥  ٧٨  .المستويات دون الوطنية

المثقبيـــات األفريقـــي  عـــدد حـــاالت اإلصـــابة البشـــرية بـــداء  ٣-٣-١
جميع البلـدان التـي يتوطنهـا هـذا التي تم التبليغ عنها في 

  .المرض
٨ ٠٠٠  ٨ ٥٠٠  ٩ ٥٠٣  
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المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

تحقيـــق هـــدف الـــدول األعضـــاء التـــي توصـــلت إلـــى  عـــدد  ٤-٣-١
التغطيــة الموصــى بــه فــي مــا يتعلــق بالســكان المعرضــين 
لمخــــاطر اإلصــــابة بــــداء الفيالريــــات اللمفــــي والبلهارســــية 
واألدواء الديدانيـــة المنقولـــة عـــن طريـــق التربـــة وذلـــك مـــن 
خــالل المعالجــة الكيميائيــة الوقائيــة الطــاردة للديــدان علــى 

  .نحو منتظم

٢٣  ٢٠  ١٥  

  
لقد اكتسبت رؤية مكافحة األمراض المدارية المنسية والقضـاء عليهـا واستئصـالها زخمـًا كبيـرًا فـي السـنوات   -٤٧

األخيرة. وجمعت المنظمة البيِّنات التي تبرهن على أن عبء العديد من األمراض السـبعة عشـر التـي تصـيب أكثـر 
  لقضاء عليها إن لم يكن استئصالها. من مليار شخص في العالم يمكن مكافحتها وفي العديد من الحاالت ا

  
العمـل علـى التغلـب علـى نشـرت المنظمـة تقريرهـا األول عـن األمـراض المداريـة المنسـية  ٢٠١٠وفي عام   -٤٨

. ويسَّر هذا التقرير، الذي ُيعد وثيقة دعوة واستراتيجية، الحصول التأثير العالمي ألمراض المناطق المدارية المنسية
على الدعم الخارجي واالضطالع بالعمل علـى الصـعيد اإلقليمـي لتوسـيع نطـاق المعالجـة الكيميائيـة الوقائيـة بهـدف 

ة األدوية، بما في مكافحة األمراض المدارية المنسية في البلدان المستهدفة، كما أنه بين زيادة االلتزام بتحسين إتاح
ذلــك إتاحتهــا مــن خــالل زيــادة التبرعــات الصــيدالنية. وأعــدت غالبيــة البلــدان مخططــات عامــة لألمــراض المداريــة 
المنسية، ومن شأن هذه المخططات أن تعزز قدرة تلك البلدان على حشد وٕادماج المـوارد الالزمـة وأن تعـزز قـدرتها 

تـم اإلشـهاد علـى استئصـال  ٢٠١١مداريـة المنسـية. وفـي نهايـة عـام على السيطرة علـى بـرامج مكافحـة األمـراض ال
دولـــة عضـــوًا هـــدف التغطيـــة الموصـــى بـــه فيمـــا يتعلـــق بالســـكان  ٢٣دولـــة عضـــوًا وحققـــت  ١٨٠داء التنينـــات فـــي 

 والبلهارسـية واألدواء الديدانيـة المنقولـة عـن طريـق التربـة وذلـكي بداء الفيالريات اللمفالمعرضين لمخاطر اإلصابة 
  .من خالل المعالجة الكيميائية الوقائية الطاردة للديدان على نحو منتظم

  
 جزئيـاً وعلى الرغم من التقدم الكبير المحرز، اعتبـرت هـذه النتيجـة المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـة تحققـت   -٤٩

قـت إعـداد هـذا نظرًا ألن التقارير الواردة عـن القضـاء علـى الجـذام علـى المسـتوى دون الـوطني لـم تكـن كاملـة فـي و 
  التقرير.

  
  ٤-١النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
تقديم الدعم الخاص بالسياسات والدعم التقني إلى الدول األعضاء لتعزيز قدرتها على ترصـد ورصـد كـل األمـراض 

  السارية ذات األهمية في مجال الصحة العمومية.
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  نتيجة تحققت بالكامل
  

 المعطيات  المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

ـــديها نظـــم ترصـــد وتـــدريب   ١-٤-١ ـــدول األعضـــاء التـــي ل عـــدد ال
بخصــوص جميــع األمــراض الســارية التــي تكتســي أهميــة 

  .في مجال الصحة العمومية بالنسبة إلى البلد
١٥٠  ١٥٠  ٨٥  

عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي تـــرد منهـــا اســـتمارات التبليـــغ   ٢-٤-١
العالميـة واليونيسـيف بشـأن المشتركة بين منظمة الصحة 

أنشــطة رصــد التمنيــع وترصــده فــي الوقــت المناســب علــى 
  .الصعيد العالمي وفقًا لألطر الزمنية المحددة

١٥١  ١٥٠  ١٤٨  

  
دولــة عضــوًا عــن أمــراض ســارية ذات  ١٥٠تحســن ترصــد األمــراض الســارية ورصــدها، حيــث أبلغــت  لقــد  -٥٠

أهميــة فــي مجــال الصــحة العموميــة. ولــوحظ التحســن أيضــًا فــي اإلبــالغ عــن أنشــطة التمنيــع الســنوية حيــث أبلغــت 
جميـــع  . واستعرضـــت المنظمـــة بالتعـــاون مـــع اليونيســـيف٢٠١١) عـــن بيانـــات فـــي عـــام ٪٩٩دولـــة عضـــوًا ( ١٩٠

دولــة عضــوًا. وتضــمن هــذا التحليــل أســلوبًا  ١٩٣المعلومــات المتاحــة وأصــدرت تقــديرات لتغطيــة التمنيــع ألكثــر مــن 
معدًال إلعداد التقديرات عن التغطية إلضفاء مزيد من الشفافية عليها وتيسير نقلها. وفضـال عـن ذلـك شـارك جميـع 

  إعداد أدوات ومبادئ توجيهية وبرامج تدريبية. مستويات المنظمة في إنشاء شبكات ترصد وطنية من خالل
  

  ٥-١النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

استحداث وٕاجازة معارف وأدوات تدخل واستراتيجيات جديدة لتلبية االحتياجات ذات األولوية فيما يتعلق بالوقاية من 
الناميـة بـدور قيـادي، علـى نحـو متزايـد، فـي هـذا األمراض السارية ومكافحتها، مع قيام العلماء القادمين من البلدان 

  المجال البحثي.
  

  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عـــدد األدوات الجديـــدة والمحســـنة أو اســـتراتيجيات التنفيـــذ   ١-٥-١
التي أسـهمت منظمـة الصـحة العالميـة إلـى حـد كبيـر فـي 

واحد على األقل من وضعها ونفذها القطاع العام في بلد 
  .البلدان النامية

١٧  ٩  ٦  

نسبة المنشورات التي يتم استعراضها علـى نحـو جمـاعي   ٢-٥-١
باالســـتناد إلـــى البحـــوث المدعومـــة مـــن المنظمـــة، حيثمـــا 
كانت المؤسسة الرئيسية التي وضعت المنشور قائمة في 

  .أحد البلدان النامية
<٧١  ٪٥٥  ٪٥٥٪  
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ـــــاليم   -٥١ ـــــق بمجموعـــــة متنوعـــــة مـــــن أدوات واســـــتراتيجيات التـــــدخل أحـــــرز تقـــــدم فـــــي األق والبلـــــدان فيمـــــا يتعل
حيــــث قامــــت المؤسســــات بنشــــر المعــــارف الجديــــدة فــــي البلــــدان الناميــــة بــــدعم غيــــر منقطــــع مــــن أمانــــة  الجديــــدة،

وثيقــــــة إطاريــــــة إرشــــــادية عـــــن أفضــــــل الممارســــــات، وتـــــم اعتمادهــــــا واختبارهــــــا فــــــي  مـــــثالً فقــــــد أعــــــدت  المنظمـــــة.
اتخــاذ القــرارات بشــأن تجربــة النــاموس المحــور جينيــًا واســتخدامه علــى الصــعيد الُقطــري؛ وتــم توحيــد  لــدعم البلــدان
ـــــوليميراز المتسلســـــل مثـــــل أدوات ـــــ اً الكمـــــي باعتبـــــاره واصـــــم تفاعـــــل الب لعـــــالج داء شـــــاغاس وتـــــم التثبـــــت  اً بيولوجي
واعتمـــاده واســـتخدامه علـــى بلـــدًا  ١٨وتـــم تقييمـــه فـــي  نظـــام مبســـط لتصـــنيف حـــاالت حمـــى الضـــنك ووضـــع منهـــا؛
. وّرخـــص لقـــاح متقـــارن مضـــاد للمكـــورات اســـتخدامه فـــي البلـــدان اآلســـيوية وال يفتـــأ يزيـــدأمريكـــا الالتينيـــة،  مســـتوى

. وقــد طــور اً "، بهــدف مكافحـة وبــاء التهـاب الســحايا فـي أفريقيــا، وتأكـدت المنظمــة مـن صــالحيته مسـبقAالسـحائية "
وبرنــامج ، وهــو عبــارة عــن مبــادرة مشــتركة بــين المنظمــة اح التهــاب الســحايامشــروع إنتــاج لقــهــذا اللقــاح عــن طريــق 

)، وتم اسـتخدامه بنجـاح فـي العديـد مـن بلـدان حـزام التهـاب السـحايا PATH( التكنولوجيا المالئمة في مجال الصحة
قــاح التيفــود و ومــالي والنيجــر)، وبلغــت تغطيتــه مســتويات مرتفعــة جــدًا. وأعــدت اســتراتيجيات إدراج لصــ(بوركينــا فا

  بالتعاون مع الشركاء.
  

وتواصــل بنــاء القــدرات مــن خــالل تعزيــز ريــادة البلــدان الناميــة فــي مكافحــة األمــراض المنســية الناجمــة عــن   -٥٢
دعم عدد من المنح الصغيرة إجراء الدراسات البحثيـة فـي  ٢٠١١و ٢٠١٠عامي  الفقر وفي تطوير اللقاحات. وفي

البلــدان، ونشــرت بعــض هــذه الدراســات فــي مجــالت يستعرضــها النظــراء. وتضــم البلــدان الناميــة غالبيــة المؤسســات 
ونقــل األساســية التــي وضــعت المنشــورات. وتضــمن التقــدم المحــرز فــي بنــاء قــدرات البلــدان إنشــاء مراكــز للتــدريب 

وأنشــئت  التكنولوجيــا بشــأن المــواد المســاعدة للقاحــات ولتقــديم التــدريب والتكنولوجيــا إلــى اثنــين مــن البلــدان الناميــة.
مراكز تدريب إقليمية في مؤسسات أربع في أقاليم المنظمة لتدريب الباحثين المحليين ومديري البحـوث علـى أفضـل 

الشــبكة األفريقيــة لالبتكــار فــي مجــال الرئيســي. ويمثــل إنشــاء  الممارســات البحثيــة، وذلــك بــدعم مــن مقــر المنظمــة
، نهجًا مستحدثًا ٢٠١٠)، التي أصبحت كيانًا قانونيًا في تشرين األول/ أكتوبر ANDI( األدوية ووسائل التشخيص،

  لالبتكار في مجال األدوية ووسائل التشخيص.
  

  ٦-١النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

الدول األعضاء لبلوغ الحد األدنى من القدرات األساسية الالزمة بمقتضـى اللـوائح الصـحية الدوليـة تقديم الدعم إلى 
) فيمـــا يتعلـــق بإنشـــاء وتعزيـــز نظـــم اإلنـــذار واالســـتجابة الســـتخدامها فـــي حـــاالت األوبئـــة وســـائر الطـــوارئ ٢٠٠٥(

  الصحية العمومية التي تثير قلقًا دوليًا.
  

  جزئياً نتيجة تحققت 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي اســـتكملت التقيـــيم ووضـــعت   ١-٦-١
خطـــة عمـــل وطنيـــة لبنـــاء القـــدرات األساســـية فـــي مجـــال 
الترصـــد واالســـتجابة بمـــا يتســـق مـــع التزاماتهـــا بمقتضـــى 

  .)٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

على األقل 
  ١٢٩  أ١١٥  ٩٥
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المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

الدول األعضاء التي شارك نظام مختبراتها الـوطني  عدد  ٢-٦-١
في برنامج واحد على األقل من البرامج الخارجية لمراقبة 
الجــــودة فيمــــا يتعلــــق بــــاألمراض الســــارية التــــي يمكــــن أن 

  .تتسبب في أوبئة
  ١٢١  ب١٢٠  ١٤٠

  
مــع نظــام الرصــد الجديــد الــذي أدرج فــي عــام  اً لــيعكس آخــر التقــديرات تماشــي ٢٠١١لعــام  ١-٦-١عــدل هــدف المؤشــر أ    

٢٠١٠.  
مــع نظــام الرصــد الجديــد الــذي أدرج فــي عــام  اً لــيعكس آخــر التقــديرات تماشــي ٢٠١١لعــام  ٢-٦-١عــدل هــدف المؤشــر ب   
٢٠١٠.  

  
مـــن بـــين التحـــديات الرئيســـية التـــي واجهتهـــا المنظمـــة فـــي هـــذه الثنائيـــة تحقيـــق القـــدرات األساســـية الالزمـــة   -٥٣

) إلنشـاء وتعزيـز نظـم اإلنـذار باألوبئـة وطـوارئ الصـحة العموميـة األخـرى ٢٠٠٥اللوائح الصـحية الدوليـة (بموجب 
التــي تثيــر القلــق الــدولي واالســتجابة لهــا. وتبــين مقارنــة وضــع القــدرات األساســية الخاصــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة 

ام فـي جميـع القـدرات األساسـية. وقـد أحـرز إحراز تقـدم عـ ٢٠١١و ٢٠١٠) في البلدان المبلغة بين عامي ٢٠٠٥(
) H1N1علـــى أن البلـــدان اســـتغلت مراحـــل الجائحـــة ( اً أبـــرز تقـــدم فـــي مجـــالي الترصـــد والتأهـــب. وثمـــة بيِّنـــات أيضـــ

المختلفة لتقدير سير اللوائح الصحية الدولية، ولتعزيز قدراتها التقنية، بما فـي ذلـك فـي المختبـرات. وال تـزال  ٢٠٠٩
دخول الُمعيَّنـة متدنيـة وكـذلك قـدرات المـوارد البشـرية الخاصـة باكتشـاف األحـداث الـالبشـرية فـي نقـاط  قدرات الموارد

  الكيميائية واالستجابة لها.
  

وتستخدمه الدول األعضاء في الوقت الراهن. ويبـين هـذا النظـام  ٢٠١٠وُأدرج نظام جديد للرصد في عام   -٥٤
لتعكس الوضـع الـدقيق الـذي  ٢٠١١كان فيها مبالغة. وعدلت أهداف عام  ٢٠١٠عام  أن المعطيات األساسية في

  النظام بالسرية. ايمر به العالم. وتحظى البيانات التي قدمتها فرادى البلدان من خالل هذ
  

 وبالنسبة إلى هذه النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة، فإن كال المؤشرين قد تحققا، ومع ذلك لم يـتمكن  -٥٥
، وذلـك بسـبب الصــعوبات جزئيـاً إقلـيم األمـريكتين واإلقلـيم األوروبـي وٕاقلـيم جنـوب شـرق آســيا مـن تحقيـق النتـائج إال 

  ).٢٠٠٥التي واجهتها هذه األقاليم في تقدير القدرات األساسية وتطويرها بموجب اللوائح الصحية الدولية (
  

  ٧-١النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

ألعضاء والمجتمع الدولي بما يلزم من أجل اكتشاف أهم األمـراض التـي يمكـن أن تتسـبب فـي أوبئـة تجهيز الدول ا
وتقـــديرها ومواجهتهـــا والتصـــدي لهـــا (مثـــل األنفلـــونزا والتهـــاب الســـحايا والحمـــى الصـــفراء والحمـــى النزفيـــة  وجـــوائح

وشـــــبكات وشـــــراكات للوقايـــــة والطـــــاعون والجـــــدري)، مـــــن خـــــالل اســـــتحداث وتنفيـــــذ أدوات ومنهجيـــــات وممارســـــات 
  واالكتشاف والتأهب والتدخل
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  جزئياً نتيجة تحققت 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

ـــديها خطـــط تأهـــب وطنيـــة   ١-٧-١ عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي ل
وٕاجراءات تشغيل معيارية للتأهـب واالسـتجابة لمقتضـيات 

  .أهم األمراض التي يمكن أن تتسبب في أوبئة
١٥٨  ١٦٥  ١٣٩  

عـــدد آليـــات التنســـيق الدوليـــة لتـــوفير اللقاحـــات واألدويـــة   ٢-٧-١
والمعــــدات األساســــية بغــــرض اســــتخدامها فــــي التــــدخالت 
الجماعيــة ضــد أهــم األمــراض التــي يمكــن أن تتســبب فــي 

  .أوبئة وجوائح
٨  ٨  ٨  

عـــــدد األمـــــراض الوخيمـــــة المســـــتجدة والمعـــــاودة الظهـــــور   ٣-٧-١
اســـــــــتراتيجيات التـــــــــوقي والترصـــــــــد والتـــــــــي ُأعـــــــــدت لهـــــــــا 

  .والمكافحة
٨  ٨  ٨  

  
 اإلجــــراءات التشــــغيلية المعياريــــةســــاندت المنظمــــة االستعراضــــات والمراجعــــات الجاريــــة لخطــــط التأهــــب و   -٥٦

دعــم شــبكات المتخصصــين الدوليــة واإلقليميــة، بمــا  اً باالســتناد إلــى الــدروس المســتفادة مــن الجــوائح. وواصــلت أيضــ
شـبكة المختبـرات المعنيـة بالمْمرضـات المسـتجدة وشـبكات مكافحـة العـدوى و  العالميـة لترصـد األنفلـونزا،الشـبكة فيها 

. وفضــًال عــن ذلــك أنشــئت أفرقــة اســتجابة فــي حــاالت الطــوارئ علــى المســتويين الــوطني ودون اإلقليمــي. والخطــرة
يــة جديــدة لترصــد األمــراض التنفســية وأصــدرت المنظمــة مبــادئ توجيهيــة تقنيــة جديــدة، بمــا فيهــا مبــادئ توجيهيــة تقن

  واالستجابة لها وترصد األنفلونزا والتدبير العالجي السريري لحاالت حمى الضنك.
  

وعلى الرغم من أن هذه النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة كانت علـى الطريـق الصـحيح فـي منتصـف   -٥٧
دولــة عضـــوًا  ١٦٥دولــة عضــوًا مـــن أصــل  ١٥٨ت فقــط فـــي نهايــة الثنائيــة، إذ حظـــ جزئيــاً الثنائيــة، فإنهــا تحققـــت 

مستهدفة بخطط تأهب وٕاجراءات تشغيلية معيارية على الصعيد الوطني لالسـتعداد لألمـراض الرئيسـية التـي تتسـبب 
فــي األوبئــة واالســتجابة لهــا. ومــن العوائــق التــي حالــت دون تحقيــق هــذه النتيجــة ضــعف قــدرة الــدول األعضــاء فــي 

ون الــدولي أو التعــاون بــين القطاعــات فــي الوقــت المناســب، وفــي أحيــان أخــرى ضــعف بعــض األحيــان علــى التعــا
التزامهـــا السياســـي بـــذلك، باإلضـــافة إلـــى شـــح المـــوارد البشـــرية والماليـــة واللوجســـتية الالزمـــة لتنفيـــذ االســـتراتيجيات، 

  وخاصة مكافحة النواقل مكافحة شاملة.
  

  ٨-١النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

تنســـيق القـــدرات اإلقليميـــة والعالميـــة وٕاتاحتهـــا بســـرعة للـــدول األعضـــاء ألغـــراض اكتشـــاف األوبئـــة وســـائر الطـــوارئ 
  .الصحية العمومية التي تثير قلقًا دوليًا والتحقق منها وتقدير مخاطرها ومواجهتها
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    نتيجة تحققت بالكامل
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  ُمحقق  الهدف

مواقــــع منظمــــة الصــــحة العالميــــة التــــي تتمتــــع بنظــــام  عــــدد  ١-٨-١
عــــــالمي إلدارة األحــــــداث مــــــن أجــــــل دعــــــم تنســــــيق تقــــــدير 
المخــــــاطر واالتصــــــاالت والعمليــــــات الميدانيــــــة فــــــي المقــــــر 

  .الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والُقطرية
١٢٩  ٩٠  ٧٤  

  
موقعــًا  ١٢٩فــي  ١تســتخدم جميــع مكاتــب المنظمــة اإلقليميــة الســتة فــي الوقــت الــراهن نظــام إدارة األحــداث  -٥٨

المنظمة جميع طلبات الـدول األعضـاء للحصـول علـى الـدعم  مستخدمًا. ولبت ٥٩٧فريقًا و ١٦٩جغرافيًا بمشاركة 
) باالســـتعانة بـــالموارد التقنيـــة فـــي المقـــر الرئيســـي ٢٠٠٥فـــي حـــاالت الطـــوارئ بموجـــب اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (

. وشـملت اسـتجابة المنظمـة الشـبكة العالميـة لإلنـذار بحـدوث الفاشـيات ومواجهتهـاوشبكات المتخصصين المختلفة و 
ة لألحداث والفاشيات الكبرى فاشيتي الكوليرا في هايتي وباكستان وٕارسال بعثات ميدانية في أعقاب فيضان الميداني

وحمى الضنك.  الكونغو النزفية -حمى القرمباكستان الذي أسفر عن حدوث فاشيات بأمراض تحملها النواقل، مثل 
لمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها بالنسبة واستكملت االستعراضات التشغيلية التي أجرتها بعثات الشبكة العا

  إلى فاشيات حمى الضنك في باكستان والكوليرا في هايتي.
  

  ٩-١النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

اإلجراءات وأنشطة االستجابة الفعالة التي اضطلع بهـا كـل مـن الـدول األعضـاء والمجتمـع الـدولي لمجابهـة حـاالت 
    .عنها الناجمة عن األمراض التي يمكن أن تتسبب في أوبئة أو جوائحالطوارئ المعلن 

    نتيجة تحققت بالكامل
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  ُمحقق  الهدف

نســـبة طلبـــات المســـاعدة التـــي تـــرد مـــن الـــدول األعضـــاء   ١-٩-١
والتــي أدت إلــى تــدخالت فعالــة فــي الوقــت المناســب مــن 

األفرقـة الشـاملة لغـرض ِقَبل المنظمـة وُنفـذت باتبـاع نهـج 
تــــوقي األوبئــــة ومكافحتهــــا وألغــــراض الطــــوارئ الصــــحية 

  .العمومية األخرى

  ٪٩٩  ٪٩٩  غير متاحة

  
. ٢٠٠٩ (H1N1)واصلت المنظمة تقديم الدعم إلى لجنة الطوارئ حتى أعلن عن انتهـاء جائحـة الفيـروس   -٥٩

لجنـة المراجعـة المعنيـة بكيفيـة تنفيـذ اللـوائح الصـحية وقدمت أيضـا المـواد والبيِّنـات ألغـراض التقيـيم الـذي قامـت بـه 
. وعرض تقرير اللجنة النهائي علـى جمعيـة الصـحة ٢٠٠٩ (H1N1) الفيروس ) فيما يتعلق بجائحة٢٠٠٥الدولية (

ينبغـــي للبلـــدان التوســـع فـــي تنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة  وكـــان أحـــد اســـتنتاجاتها أنـــه ٢.العالميـــة الرابعـــة والســـتين
)٢٠٠٥.(  

                                                           
المنظمـــة "نظـــام إدارة األحـــداث" الشـــامل إلدارة المعلومـــات الحاســـمة األهميـــة عـــن الفاشـــيات وضـــمان التواصـــل  أعـــدت    ١

الدقيق والموقوت بين مهنيي الصحة العموميـة الـدوليين الرئيسـيين، بمـا فـي ذلـك مكاتـب المنظمـة اإلقليميـة والمكاتـب الُقطريـة 
  .المية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتهاالشبكة العوالمراكز المتعاونة معها والشركاء في 

  .٦٤/١٠الوثيقة ج    ٢
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  ٢الغرض االستراتيجي 
  
  

  مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا
  

مــــــــن الضــــــــروري إحــــــــراز تقــــــــدم فــــــــي مكافحــــــــة األيــــــــدز والعــــــــدوى بفيروســــــــه والســــــــل والمالريــــــــا لتحقيــــــــق   -٦٠
ــــة  ٦و ٥و ٤ األهــــداف ــــة مــــن األهــــداف اإلنمائي ــــدم فــــي اعتمــــاد سياســــات فعال ــــة أحــــرز تق ــــة. وخــــالل الثنائي لأللفي
ــــــع األمــــــراض،  وتوســــــيع ــــــرى مطروحــــــة فيمــــــا يخــــــص جمي ــــــزال تحــــــديات كب ــــــدخالت، لكــــــن ال ت نطــــــاق إتاحــــــة الت

طلبات الحصول على دعم تقني العتماد سياسات جديـدة والتوسـع فـي هـذه السياسـات علـى نحـو سـليم  ذلك في بما
  وفعال.

  
قدم في توسيع نطاق الخدمات المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري. واستقر معدل اإلصابة واستمر الت  -٦١

العالمي بفيروس العـوز المنـاعي البشـري وبـدأ فـي االنخفـاض فـي العديـد مـن البلـدان التـي تشـهد أوبئـة معممـة، وتـم 
لســل يــنخفض منــذ عــام . وأخــذ عــدد األشــخاص الــذين يصــابون با١٩٩٥مليــون شــخص منــذ عــام  ٢,٥إنقــاذ حيــاة 

ماليين  ٧، وتم إنقاذ حياة ١٩٩٠منذ عام  ٪٤٠، وتراجع معدل الوفيات الناجمة عن اإلصابة بالسل بنسبة ٢٠٠٦
 ٢٠١٠. وتحققــت مكاســب كبــرى مــن زيــادة تــدابير مكافحــة المالريــا. وفــي العــامين ١٩٩٥شـخص آخــرين منــذ عــام 

مليـــون شـــخص  ٧٨مبيـــدات الحشـــرات وتمـــت حمايـــة مليـــون ناموســـية معالجـــة ب ٢٢٠وزع مـــا يقـــرب مـــن  ٢٠١١و
  .الرش الثمالي للمساكن بالمبيدات الحشريةبفضل 

  
وعلى الرغم من التقدم الهائل المحـرز، فـإن الخطـر يهـدد تحقيـق األهـداف العامـة المتمثلـة فـي الوقايـة مـن   -٦٢

ومــا بعــث علــى القلــق علــى وجــه فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والســل والمالريــا وعــالج المصــابين بهــا ورعــايتهم. 
الخصـــوص خـــالل الثنائيـــة هـــو زيـــادة معـــدالت اإلصـــابة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري فـــي شـــرق أوروبـــا وآســـيا 

فـي شـتى أرجـاء العـالم، وانخفـض بهـا  السـل المقـاوم لألدويـة المتعـددةالوسطى، والوتيرة البطيئة التي زاد بهـا عـالج 
أفريقيـا. وال تـزال تغطيـة التـدابير الرئيسـية للوقايـة مـن المالريـا وعالجهـا أدنـى معدل الوفيات الناجمة عـن السـل فـي 

من الهدف المتوخى في غالبية البلدان التي تشهد أعلى عبء للمرض، وتبعث مقاومة المبيدات الحشـرية والعوامـل 
  المضادة للمالريا على القلق الكبير.

  
  ١-٢النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
الــدالئل اإلرشــادية والسياســات واالســتراتيجيات وغيرهــا مــن األدوات الالزمــة للوقايــة وعــالج ورعايــة مرضــى وضــع 

األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا، بما في ذلك اتباع أساليب مبتكرة لزيادة التغطية بالتـدخالت بـين الفقـراء 
  ات السكانية السريعة التأثر.والمجموعات السكانية التي يصعب الوصول إليها والمجموع
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  جزئياً نتيجة تحققت 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عدد البلدان المنخفضة الـدخل والبلـدان المتوسـطة الـدخل   ١-١-٢
٪ مــــن التغطيــــة فــــي مجــــال العالجــــات ٨٠التــــي حققــــت 

المضادة للفيروسات القهقريـة وخـدمات الوقايـة مـن سـراية 
  .من األم إلى الطفل فيروس األيدز

 ١٥(أ)   غير متاحة
  ٢٠و(ب) 

  ٨(أ) 
  ١٣و(ب) 

نسبة البلـدان التـي يتوطنهـا المـرض والتـي حققـت أهـداف   ٢-١-٢
  ٪٥٠  ٪٦٠  ٪٣٥  .التدخالت الوطنية في ما يتعلق بالمالريا

 عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي توصـــلت إلـــى الكشـــف عـــن  ٣-١-٢
٪ علـــى األقـــل مــــن حـــاالت اإلصــــابة بالســـل وبلغــــت ٧٠

  .٪٨٥نسبة نجاح العالج فيها 
٤٥  ٤٦  ٤٢  

عــــــدد البلــــــدان، مــــــن بــــــين الســــــبعة وعشــــــرين بلــــــدًا ذات   ٤-١-٢
األولويــــة، التــــي تعــــاني مــــن عــــبء فــــادح للســــل المقــــاوم 
لألدوية المتعددة، والتي كشفت عن حاالت السل المقـاوم 

٪ علـــى األقـــل مـــن ٧٠بعـــالج لألدويـــة المتعـــددة وبـــادرت 
الحاالت المقدرة بموجب النهج الذي أوصـت بـه المنظمـة 

  .للتدبير العالجي المبرمج

٥  ٤  ٢  

الدول األعضاء التي تعـاني مـن عـبء فـادح والتـي  نسبة  ٥-١-٢
٪ مـن المصـابين ٧٠حققت األهـداف المتعلقـة بتشـخيص 

باألمراض المنقولة جنسيًا وعالجهم ونصـحهم فـي مراكـز 
  .الرعاية األولية

  غير متاحة  ٪٧٠  غير متاحة

  
للجميـع (أي مـا يغطـي نسـبة بلدان خالل الثنائية إتاحة العالجات المضادة للفيروسات القهقريـة  ١٠كفلت   -٦٣
بلــدًا إتاحــة التــدخالت الراميــة إلــى الوقايــة مــن انتقــال الفيــروس مــن األم  ١٣مــن الســكان المحتــاجين)، وكفلــت  ٪٨٠

ماليـــين  ٦,٦٥إلـــى طفلهـــا للجميـــع. وزاد عـــدد األشـــخاص الـــذي يتلقـــون العـــالج المضـــاد للفيروســـات القهقريـــة إلـــى 
تبعـت نســبة امليـون شــخص. و  ١٤,٢مـن األشــخاص المـؤهلين للعـالج البــالغ عـددهم  ٪٤٧شـخص، مـا يمثــل نسـبة 

مــن الحوامــل المتعايشــات مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري نظامــًا مضــادًا للفيروســات القهقريــة  ٪٥٠تبلــغ زهــاء 
ختبـــار مــن الحوامـــل ال ٪٩٠بلـــدًا عــن إخضـــاع أكثــر مـــن  ١٧للوقايــة مـــن انتقــال الفيـــروس إلــى أطفـــالهن، وأبلغــت 

  الزهري.
  

ســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة االووافقــت جمعيــة الصــحة العالميــة فــي دورتهــا الرابعــة والســتين علــى   -٦٤
، وتــم تعمــيم هــذه االســتراتيجية خــالل الثنائيــة، ومــن ثــم ٢٠١٥-٢٠١١لفتــرة لبشــأن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري 

 عـــن ذلـــك أعـــدت مبـــادئ توجيهيـــة جديـــدة، تشـــمل مبـــادئ اعتمـــدت اســـتراتيجيات إقليميـــة فـــي هـــذا الصـــدد. وفضـــالً 
توجيهية عن العالج المضاد للفيروسات القهقرية للبالغين واألطفال، وعن الوقايـة مـن انتقـال الفيـروس مـن األم إلـى 
طفلهــا، وعـــن تغذيــة الرضـــع، كمــا حـــّدثت المبـــادئ التوجيهيــة الخاصـــة بالســل المصـــاحب لفيــروس العـــوز المنـــاعي 
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طلقت استراتيجيات للقضاء على انتقال فيروس العوز المناعي البشري من األم إلى طفلها وعلى الزهري البشري. وأُ 
  في آن واحد، أو أيدت الدول األعضاء هذه االستراتيجيات في ثالثة أقاليم.

  
ســتراتيجية المعالجــة مــن خــالل اتبــاع نهــج ا ١٩٩٥مليــون شــخص إجمــاًال مــن الســل منــذ عــام  ٤٦وعــولج   -٦٥
واستراتيجية دحـر السـل. وفضـًال عـن ذلـك أنقـذت  )DOTSستراتيجية اتحت اإلشراف المباشر (للسل صيرة األمد الق

مــن خــالل التــدخالت المشــتركة بــين الســل وفيــروس  ٢٠١٠و ٢٠٠٦شــخص بــين عــامي  ٩١٠ ٠٠٠أرواح نحــو 
  العوز المناعي البشري التي توصي بها المنظمة.

  
سة العامة بشأن استخدام االختبار الجزيئي السـريع الكتشـاف السـل والسـل وقدمت المنظمة توجيهات السيا  -٦٦

ــا. وخــالل الثنائيــة قــادت  ٤٧كــان  ٢٠١١المقــاوم لألدويــة المتعــددة. وفــي نهايــة عــام  ــدًا يســتخدم هــذه التكنولوجي بل
درت مبادئ واالستراتيجيات اإلقليمية لدحر السل؛ وأص ٢٠١٥-٢٠١١الخطة العالمية لدحر السل المنظمة تطوير 

توجيهيــة جديــدة بشــأن عــالج الســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة وتقــارير خاصــة عــن االســتجابة للســل المقــاوم لألدويــة 
المتعددة وخطة إقليمية ألوروبا لمكافحة السل المقاوم لألدوية المتعددة، إذ توجـد فيهـا غالبيـة البلـدان المتضـررة مـن 

ة الخاصــة بانتشــار الســل بحســب الفئــات الســكانية فــي البلــدان التــي تــرزح هــذا الــداء؛ ووجهــت الدراســات االستقصــائي
  تحت عبء ثقيل من هذا الداء. 

  
منـذ عـام  ٪٥٠بلدًا عن انخفاض عدد الحاالت والوفيات بنسبة ال تقل عن  ٤٣وبالنسبة إلى المالريا أبلغ   -٦٧

 ٢٠١٠، وتـــم اإلشـــهاد بخلـــو ثالثـــة بلـــدان، هـــي أرمينيـــا والمغـــرب وتركمانســـتان، مـــن المالريـــا خـــالل عـــامي ٢٠٠٠
  .٢٠١١و
  

وحـــدد برنـــامج المنظمـــة العـــالمي لمكافحـــة المالريـــا اســـتراتيجيته الممتـــدة لخمســـة أعـــوام علـــى أســـاس أربـــع   -٦٨
 اتالعالجـمالريـا وممارسـات الشـراء الفضـلى الخاصـة بوظائف أساسية، ونشر مبادئ توجيهيـة جديـدة عـن عـالج ال

جهــة صــاحبة  ١٠٠، بالتعــاون مــع اً واختبــارات التشــخيص الســريعة. وأعــدت المنظمــة أيضــ باآلرتيميســينين ةالتوليفيــ
، وصـاغت تقريـرًا مطـوًال عـن وضـع مقاومـة الـدواء. وفـي عـام الحتواء مقاومة اآلرتيميسـينينمصلحة، خطة عالمية 

وصـــية جديـــدة فـــي مجـــال السياســـة العامـــة بشـــأن اختبـــار جميـــع الحـــاالت المشـــتبه فـــي إصـــابتها صـــدرت ت ٢٠١٠
  بالمالريا قبل العالج إما بالوسائل المجهرية الجيدة أو باختبار التشخيص السريع. 

  
بإعــداد سياســات المنظمــة واعتمادهــا فحســب بــل  ١-٢وال تتعلــق النتيجــة المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة   -٦٩

ها أيضــا. وعمومــا حققــت المنظمــة أغــراض أعمالهــا التقنينيــة واالســتراتيجية علــى المســتوى العــالمي، إال أن وبتنفيــذ
بعـــض البلـــدان فـــي غالبيـــة األقـــاليم ظلـــت تواجـــه تحـــديات فـــي زيـــادة تنفيـــذ السياســـات الموصـــى بهـــا بســـبب القيـــود 

اوم لألدويـة المتعـددة، وبـدء العالجـات المفروضة على الموارد والقـدرات، مثـل السياسـات الخاصـة بعـالج السـل المقـ
المضــادة للفيروســات القهقريــة فــي الوقــت المناســب، واعتمــاد بعــض التــدابير الراميــة إلــى الوقايــة مــن المالريــا فـــي 

  البلدان التي ترزح تحت عبء ثقيل من هذا الداء، وقياس عالج األمراض المنقولة جنسيًا.
  

المتوســط وٕاقلــيم جنــوب شــرق آســيا وٕاقلــيم األمــريكتين عــن أن إســهاماتها  وأبلــغ اإلقلــيم األفريقــي وٕاقلــيم شــرق  -٧٠
نسـبة الـدول األعضـاء التـي تعـاني مـن عـبء فـادح . وفضًال عن ذلك فـإن البيانـات الخاصـة بمؤشـر "جزئياً تحققت 

٪ مــن المصــابين بــاألمراض المنقولــة جنســيًا وعالجهــم ونصــحهم فــي ٧٠والتــي حققــت األهــداف المتعلقــة بتشــخيص 
" ال تتــوفر سـوى مــن اإلقلـيم األوروبــي وٕاقلـيم جنــوب شـرق آســيا وٕاقلـيم غــرب المحـيط الهــادئ، راكـز الرعايــة األوليـةم

لكــن ال تتــوفر بيانــات مــن ســائر األقــاليم نظــرًا لــنقص المــوارد الالزمــة لترصــد األمــراض المنقولــة جنســيًا فــي األقــاليم 
  .٢٠١٣-٢٠١٢وقدرتها بمزيد من التفصيل في الثنائية  والبلدان. وستناقش معايير قياس المؤشرات وتعاريفها
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لألسباب المذكورة أعاله، فإن التقييم اإلجمالي لهذه النتيجة المتوقعة علـى صـعيد المنظمـة هـو أنهـا  اً ونظر   -٧١
  .جزئياً تحققت 

  
  ٢-٢النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
تقديم الدعم الخاص بالسياسات والدعم التقني إلى البلدان من أجل التوسع في تنفيذ التدخالت الخاصة بالوقاية من 

والســل، والمالريــا؛ ورعايــة وعــالج مرضــاها بمــا فــي ذلــك التــدريب وتقــديم الخــدمات علــى  بفيروســه، والعــدوىاأليــدز 
المختبـرات، وتحسـين الصـالت مـع سـائر الخــدمات  نحـو متكامـل وتوسـيع شـبكات مقـدمي الخـدمات، وتعزيـز قـدرات

الصــحية، مثــل خــدمات الصــحة الجنســية واإلنجابيــة وصــحة األم والوليــد والطفــل وعــالج األمــراض المنقولــة جنســيًا 
والتغذيــة وخــدمات العــالج مــن إدمــان المخــدرات والرعايـــة الخاصــة بالجهــاز التنفســي واألمــراض المنســية والصـــحة 

  .البيئية
  

  جزئياً قت نتيجة تحق
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عـــــــدد الـــــــدول األعضـــــــاء المســـــــتهدفة التـــــــي لـــــــديها   ١-٢-٢
متوســطة األجــل لمكافحــة  اً سياســات شــاملة وخططــ

  .فيروس األيدز ومرض السل والمالريا

فيروس العوز 
المناعي 
البشري: 

١٠٣/١٣١  
 ٩٠/٩٥السل: 

المالريا: 
٧٠/٧٠  

العوز  فيروس
المناعي 
البشري: 

١١٥/١٣١  
السل: 

١١٨/١١٨  
المالريا: 

٧٠/٧٠  

فيروس العوز 
المناعي 
البشري: 
١٥٨  
  ١١٩السل: 

  ٩٢المالريا: 

نســـبة البلـــدان التـــي تعـــاني مـــن عـــبء فـــادح والتـــي   ٢-٢-٢
تقــوم برصــد أنشــطة الفحــص واالستشــارات الخاصــة 
بفيروس األيدز التي يبادر بها مقدمو الخدمات في 

  .األمراض المنقولة جنسيًا وتنظيم األسرة إطار
  غير متاحة  ٪٦٠  ٪٥٥

بلـــدًا يعـــاني مـــن عـــبء  ٦٣عـــدد البلـــدان، مـــن بـــين   ٣-٢-٢
فـــادح لأليـــدز والعـــدوى بفيروســـه والســـل، التـــي تنفـــذ 
مجموعــــة االثنــــي عشــــر عنصــــرًا سياســــيًا الخاصــــة 
ــــة لمكافحــــة  بالمنظمــــة مــــن أجــــل األنشــــطة التعاوني

  .والسل األيدز والعدوى بفيروسه

٤٣  ٣٠  ١٨  

  
لم يفتأ عدد البلدان التي لديها خطط متوسطة األجل لمكافحة األمراض الثالثـة يـزداد، إال أن هـذه الخطـط   -٧٢

سيلزم تحديثها لتعكس سياسات المنظمة الجديدة فـي مجـالي التشـخيص والعـالج، وذلـك بـالرغم مـن السـرعة النسـبية 
ســـائر الوكـــاالت، ومنهـــا الصـــندوق  فـــي اعتمـــاد التوجيهـــات الخاصـــة بالسياســـات. وعملـــت المنظمـــة عـــن كثـــب مـــع

 مبــادرة دحــر المالريــاو  وبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدزالعــالمي لمكافحــة األيــدز والســل والمالريــا 
عن الوكاالت الثنائية لدعم تطوير خطط خاصة بكل مـرض وٕادراجهـا فـي االسـتراتيجيات  الً فض دحر السل وشراكة
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ولتنســيق تقــديم الــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء. وقــام العديــد مــن البلــدان أثنــاء هــذه والخطــط الصــحية الوطنيــة، 
، إلــــى جانــــب االســــتعانة بــــالخطط واالســــتراتيجيات العالميــــة الخاصــــة ٢٠١٥-٢٠١٠الفتــــرة باعتمــــاد خطــــط للفتــــرة 

  باألمراض الثالثة.
  

وشــهدت هــذه النتيجــة المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة إحــراز تقــدم كبيــر فــي تقــديم الــدعم التقنــي والتعــاون   -٧٣
اللــذين تــم تكثيفهمــا لتلبيــة طلبــات آليــات التمويــل وللتســريع مــن وتيــرة التنفيــذ وقيــاس األثــر. غيــر أن هــذه النتيجــة تــم 

نسبة البلدان التـي تعـاني مـن عـبء فـادح " ٢-٢-٢ألن البيانات الخاصة بالمؤشر  جزئياً تقييمها على أنها تحققت 
والتي تقوم برصد أنشطة الفحص واالستشارات الخاصة بفيروس األيـدز التـي يبـادر بهـا مقـدمو الخـدمات فـي إطـار 

" لم ترد إال من إقلـيم األمـريكتين واإلقلـيم األوروبـي وٕاقلـيم جنـوب شـرق آسـيا األمراض المنقولة جنسيًا وتنظيم األسرة
غـــرب المحـــيط الهـــادئ، وذلـــك أساســـًا بســـبب شـــح المـــوارد الالزمـــة لترصـــد األمـــراض المنقولـــة جنســـيًا علـــى  وٕاقلـــيم

المستويات العالمية واإلقليمية والُقطرية، ناهيك عن أن إقليم شرق المتوسط واجه صعوبات في النصف األخير من 
  ت.الفترة، نظرًا للتحديات المطروحة في المجال األمني وغيره من المجاال

  
  ٣-٢النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
تقــديم اإلرشــادات والــدعم التقنــي علــى الصــعيد العــالمي بشــأن السياســات والبــرامج بهــدف تعزيــز المســاواة فــي إتاحــة 
األدويــــة األساســــية وأدوات التشــــخيص المضــــمونة الجــــودة والتكنولوجيــــات الصــــحية والخاصــــة بالوقايــــة مــــن األيــــدز 

بفيروســـه، والســـل، والمالريـــا، وعـــالج مرضـــاها واســـتعمالها علـــى نحـــو رشـــيد مـــن قبـــل واضـــعي الوصـــفات والعـــدوى 
ولضمان إمدادات ال تنقطع من وسائل التشخيص والدم المـأمون ومشـتقاته والحقـن المأمونـة ومـا إلـى  والمستهلكين،

  .ذلك من التكنولوجيات والسلع الصحية األساسية
  

  جزئياً نتيجة تحققت 
  

المعطيات   رالمؤش
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عـــــــدد القواعـــــــد ومعـــــــايير الجـــــــودة العالميـــــــة الجديـــــــدة   ١-٣-٢
والمحدثــــة الخاصــــة بأدويــــة فيــــروس األيــــدز، والســــل، 

  .والمالريا وأدوات تشخيصها
٤١  ٤٠  ٢٥  

عدد ما تم تقييمه من األدوية وأدوات التشخيص ذات   ٢-٣-٢
والمالريـا، األولوية والخاصة بفيروس األيدز، والسل، 

ـــــــرت صـــــــالحيته مســـــــبقًا لكـــــــي تشـــــــتريه األمـــــــم  واختُب
  .المتحدة

٣٠٠  ٣٠٠  ٢٢٦  

عدد البلدان المستهدفة التي تتلقى الدعم لزيادة فرص   ٣-٣-٢
التوصل إلى األدوية األساسية الخاصة بعالج األيدز 
والعــــدوى بفيروســــه والســــل والمالريــــا والتــــي تــــم دمــــج 

الوطنيـة (يـتم تحديـد عـدد إمداداتها في الـنظم الدوائيـة 
  .البلدان المستهدفة بالنسبة إلى فترة السنوات الست)

فيروس العوز 
المناعي 

  ٣٥البشري: 
  ١٠٧السل: 

  ٤٣المالريا: 

فيروس العوز 
المناعي 

  ٣٨البشري: 
  ١٠٧السل: 

  ٧٧المالريا: 

فيروس العوز 
المناعي 

  ٧٣البشري: 
  ١١١السل: 

  ٦٤المالريا: 
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المعطيات   رالمؤش
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

األعضــــاء التــــي تقــــوم بتحــــري دم جميــــع عــــدد الــــدول   ٤-٣-٢
المتبرعين بحثًا عن فيـروس األيـدز بوسـائل مضـمونة 

  .الجودة
١٠٩  ١٠٥  ٩٣  

عدد البلـدان التـي تـوفر جميـع عمليـات الحقـن الطبيـة   ٥-٣-٢
  ١٨٠  ١٨٠  ١٨٣  باستخدام محاقن معقمة وحيدة االستعمال

  
الجديـــدة المتاحـــة لالســـتجابة إلـــى فيـــروس العـــوز نظـــرًا إلـــى التنـــوع الشـــديد فـــي األدويـــة وأدوات التشـــخيص   -٧٤

المناعي البشري والسل والمالريا، أعـدت المنظمـة عـددًا كبيـرًا مـن المبـادئ التوجيهيـة الجديـدة العتمـاد هـذه األدوات 
وسريعًا، بما يتيح سرعة اكتشاف األمراض وزيادة الفاعلية في عالجها. واستمرت المنظمة في  اً الجديدة اعتمادًا آمن

االسـتجابة بشـكل جيـد إلـى الطلبـات التـي ال يفتـأ عـددها فـي الزيـادة للحصـول علـى الـدعم فـي تقيـيم األدويــة وأدوات 
مرفـق و  وية األيدز ووسائل تشخيصهمرفق أدالتشخيص واالختبار المسبق لصالحيتها وٕاتاحتها، وذلك بالتعاون مع 

 ومشروع أدوية المالريـا(وأمانتها في المنظمة)  مبادرة المختبرات العالميةو  األدوية العالمي التابع لشراكة دحر السل
والصــندوق العــالمي لمكافحــة األيــدز والســل  مؤسســة وســائل التشــخيص االبتكاريــة الجديــدةو  مبــادرة دحــر المالريــاو 

  والمالريا.
  

، وعلى الـرغم مـن اسـتمرار زيـادة اعتمـاد األدويـة جزئياً وتحققت هذه النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة   -٧٥
وأدوات التشــخيص الخاصــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والســل والمالريــا واالختبــار المســبق لصــالحيتها، وقــوة 

االعتمــاد علــى المحــاقن الوحيــدة االســتعمال، أبلــغ الــدعم المقــدم إلــى نظــم اإلمــداد فــي غالبيــة األقــاليم وارتفــاع معــدل 
نظرًا لقصـور القـدرة علـى الحصـول علـى  جزئياً اإلقليم األفريقي وٕاقليم غرب المحيط الهادئ عن تحقيق هذه النتيجة 

  األدوات المذكورة ونظم الدعم الالزمة لها. 
  

  ٤-٢النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

والرصـد العالميــة واإلقليميـة والوطنيــة، والتوســع فيهـا مــن أجـل تتبــع آثـار التقــدم المحــرز  تعزيـز نظــم الترصـد والتقيــيم
نحو بلوغ األهداف، ومخصصات الموارد المتعلقة بمكافحة األيدز والعدوى بفيروسـه، والسـل، والمالريـا، إلـى جانـب 

  رصد أثر جهود المكافحة وتقييم مقاومة األدوية
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   جزئياً نتيجة تحققت 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي تـــزّود المنظمـــة كـــل عـــام   ١-٤-٢
بمعطيـــــات عـــــن الترصـــــد والرصـــــد أو المخصصـــــات 
ـــــة  ـــــارير العالمي ـــــي التق ـــــة، مـــــن أجـــــل إدراجهـــــا ف المالي
الســــــنوية عــــــن مكافحــــــة األيــــــدز والعــــــدوى بفيروســــــه، 

  .والسل، أو المالريا، وبلوغ األهداف

العوز  فيروس
المناعي 

  ١٠٩البشري: 
  ١٩٨السل: 

  ١٠٧المالريا: 

فيروس العوز 
المناعي 

 ١٢٠البشري: 
  ١٩٨السل: 

 ١٠٧المالريا: 

فيروس العوز 
المناعي 
البشري: 
١٥٧  
  أ٢٠٨السل: 

المالريا: 
١٠٥  

عـــــدد الـــــدول األعضـــــاء التـــــي تبلـــــغ منظمـــــة الصـــــحة   ٢-٤-٢
العالميــة بمعطيــات عــن ترصــد مقاومــة أدويــة األيــدز 

  .والعدوى بفيروسه، والسل أو المالريا

فيروس العوز 
المناعي 

  ٥٤البشري: 
  ١١٤السل: 

  ٨١المالريا: 

فيروس العوز 
المناعي 

  ٦٥البشري: 
  ١٢٥السل: 

 ١٠٧المالريا: 

فيروس العوز 
المناعي 

  ٦١البشري: 
  ١٢٧السل: 

  ٧٣المالريا: 
  

  تشير األرقام المحققة الخاصة بالسل منذ بداية قياس المؤشر إلى الدول األعضاء وسائر البلدان واألقاليم.أ    
  

ــــــي  ٢٠١١شــــــهد عــــــام   -٧٦ : االســــــتجابة العالميــــــة لأليــــــدز والعــــــدوى بفيروســــــه، ٢٠١١نشــــــر التقريــــــر المرحل
ـــــــة التـــــــي نشـــــــرت فـــــــي عـــــــام  باإلضـــــــافة ـــــــارير العالمي ـــــــى التق ـــــــدز والعـــــــدوى ٢٠١٠إل بفيروســـــــه والســـــــل  عـــــــن األي
ــــا، ــــر التقــــدم المحــــرز حتــــى نهايــــة عــــام  والمالري ــــدخالت قطــــاع  ٢٠١٠ويســــتعرض هــــذا التقري ــــادة إتاحــــة ت فــــي زي
الرامية إلـى الوقايـة مـن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري وعـالج مرضـاه ورعـايتهم وتقـديم الـدعم إلـى البلـدان  الصحة

: مكافحـة السـّل علـى صـعيد العـالم، ٢٠١١لتقرير المرحلـي منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل؛ وكذلك ُنشر ا
، وهو التقرير العالمي السـادس عشـر عـن السـل فـي سلسـلة مـن التقـارير ٢٠١١تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 

، ويحتــوي هــذا التقريــر علــى تقيــيم شــامل ومحــدث عــن وبــاء الســل ويعــرض التقــدم ١٩٩٧ اســتهل نشــرها فــي عــام
وتمويـل خـدمات الوقايـة مـن الســل ورعايـة مرضـاه ومكافحتـه علـى المسـتويات العالميـة واإلقليميــة المحـرز فـي تنفيـذ 

من حاالت السل في العالم، ويلخص التقرير  ٪٩٩بلدًا تسجل نسبة  ١٩٨والُقطرية باالستعانة بالبيانات الواردة من 
تتوطنهـــا المالريـــا ومـــن طائفـــة مـــن  بلـــدان ١٠٦المعلومـــات الـــواردة مـــن  ٢٠١١الخـــاص بالمالريـــا فـــي العـــالم لعـــام 

المصــادر األخــرى، ويحلــل هــذا التقريــر التــدابير الراميــة إلــى الوقايــة مــن المالريــا ومكافحتهــا اســتنادًا إلــى مجموعــة 
شاملة من المؤشرات، كما أنه يسلط الضوء على التقدم الذي ال يفتأ يحـرز نحـو تحقيـق األهـداف العالميـة الخاصـة 

  بالمالريا.
  

شهدت هذه النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة تحسنًا فـي تغطيـة إفـادات الـدول األعضـاء عـن  اً وموعم  -٧٧
ألن توسـيع رقعـة التغطيـة فـي بعـض المنـاطق التـي  جزئياً الخاصة بالوباء وبأداء البرنامج. إال أنها تحققت التدابير 

لـى النحـو الـذي أفـاد بـه إقليمـا شـرق المتوسـط يتم فيها ترصد مقاومة األدوية كان أبطأ من المتوقع، بمـا فـي ذلـك ع
  وجنوب شرق آسيا. 
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  ٥-٢النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

اســـتدامة االلتـــزام السياســـي وضـــمان حشـــد المـــوارد مـــن خـــالل الـــدعوة وتـــدعيم الشـــراكات المعنيـــة باأليـــدز والعـــدوى 
الُقطرية واإلقليمية؛ وتقديم الدعم إلـى البلـدان، حسـب بفيروسه، والسل، والمالريا على المستوى العالمي والمستويات 

االقتضــاء، لتطــوير أو تعزيــز وتنفيــذ آليــات حشــد المــوارد واســتخدامها وزيــادة القــدرة علــى اســتيعاب المــوارد المتاحــة؛ 
 وزيادة إشراك المجتمعات المحلية واألشخاص المتضررين من أجل تحقيق أقصى قدر من التغطية ومن أداء برامج

  .افحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريامك
  

  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عدد الدول األعضاء التي تمتلك آليات تنسيق عملية   ١-٥-٢
  .لمكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا

فيروس العوز 
المناعي 

 ١٠٨البشري: 
  ٩٥السل: 

  ٧٧المالريا: 

فيروس العوز 
المناعي 

 ١١٨البشري: 
  ١١٠السل: 

  ٧٠المالريا: 

فيروس العوز 
المناعي 

  ١٥٢البشري: 
  ١٢٢السل: 

  ٧٢المالريا: 
عدد الدول األعضاء التي تشرك المجتمعات المحليـة   ٢-٥-٢

والمصـــــابين بـــــاألمراض والمجتمـــــع المـــــدني والقطـــــاع 
بفيروسـه، الخاص في تخطيط بـرامج األيـدز والعـدوى 

  .والسل، والمالريا، وتصميمها وتنفيذها وتقييمها

فيروس العوز 
المناعي 

 ٩٩البشري: 
  على األقل

  ٨٧السل: 
  ٧٧المالريا: 

فيروس العوز 
المناعي 

 ١٢٠البشري: 
  ٨٧السل: 

  ٧٠المالريا: 

فيروس العوز 
المناعي 

  ١٤٧البشري: 
  ١٠٠السل: 

  ٧٦المالريا: 

  
) وشـراكة دحـر المالريــا، UNITAID( المرفــق الـدولي لشـراء األدويـةدحـر السـل و تستضـيف المنظمـة شـراكة   -٧٨

وعضــو فــي مجلــس الصــندوق العــالمي  برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدزكمــا أنهــا شــريك فــي رعايــة 
ذلك يمكنهـا أن لمكافحة األيـدز والسـل والمالريـا. وعـززت المنظمـة أيضـًا دورهـا فـي الترتيبـات التعاونيـة األخـرى، وبـ

تحسـن الـدعم الـذي تقدمـه إلـى الـدول األعضـاء لتحقيـق األهـداف الـواردة فـي الخطـة االسـتراتيجية المتوسـطة األجـل 
، واألهداف المتعلقة بالصـحة مـن األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة، وواصـلت المنظمـة بنـاء قـدرات جميـع ٢٠١٣-٢٠٠٨

المي، بما فيهـا بـرامج مكافحـة األمـراض الوطنيـة، وبـذا أتـيح الجهات المتقدمة للحصول على منح من الصندوق الع
التمويـــل لزيـــادة إتاحـــة الخـــدمات للجميـــع وللقيـــام بالترصـــد والرصـــد والتقيـــيم وقيـــاس األثـــر. ويعنـــى انخفـــاض المـــوارد 

ع هــذا الماليــة والبشــرية فــي النصــف الثــاني مــن الثنائيــة أنــه علــى المنظمــة أن تطــوع أولوياتهــا المتعلقــة بالشــراكات مــ
الوضــع. وواصــلت الــدول األعضــاء والمنظمــة عــن طريــق مســتواها الُقطــري فــي التزامهــا تجــاه طائفــة عريضــة مــن 

  األشخاص المتضررين والمجتمعات المتضررة والمجتمع المدني والشركاء في القطاع الخاص.
  

امــة الشــراكات وبنــاء وقــد تحققــت هــذه النتيجــة المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة بالكامــل ألن العمــل علــى إق  -٧٩
القـــدرة علـــى حشـــد المـــوارد علـــى المســـتويات الُقطريـــة واإلقليميـــة العالميـــة كـــان علـــى القـــدر المتوقـــع وزاد تماشـــيًا مـــع 

  الفرص الجديدة الكبرى المتاحة على المستويين الُقطري والعالمي. 
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  ٦-٢النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

واستراتيجيات جديدة تلبي االحتياجات ذات األولوية فيما يتعلق بتـوقي ومكافحـة  إعداد وٕاجازة معارف وأدوات تدخل
األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا، بمشاركة علماء من البلدان النامية يتولون على نحو متزايـد دورًا رئيسـيًا 

  في هذه البحوث.
  

  جزئياً نتيجة تحققت 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عدد األدوات الجديدة والمحسنة أو استراتيجيات تنفيـذ   ١-٦-٢
تــوقي ومكافحــة األيـــدز والعــدوى بفيروســه، أو الســـل، 
أو المالريـــا، التـــي نفـــذها القطـــاع العـــام فـــي بلـــد واحـــد 

  .على األقل من البلدان النامية
١٧  ٦  ١  

نســــبة المنشــــورات التــــي يــــتم استعراضــــها علــــى نحــــو   ٢-٦-٢
والصــادرة عــن بحــوث مدعومــة مــن المنظمــة جمــاعي 

بشأن األيدز والعدوى بفيروسه، أو السـل أو المالريـا، 
والتي توجد المؤسسة التي ينتمي إليها واضع الدراسـة 

  .الرئيسي في أحد البلدان النامية

٦١  ٪٥٥  ٪٧١٪  

  
استراتيجيات جديدة للوقاية من أدت زيادة الدعم المقدم إلدارة البحوث والمعارف عمومًا إلى إعداد واعتماد   -٨٠

األمـراض ومكافحتهــا، وفــاق عـدد األدوات المنفــذة الجديــدة والمحسـنة األهــداف األصــلية. ونشـرت المنظمــة بالتعــاون 
مــع البرنــامج المشــترك المعنــي بالبحــث والتــدريب فــي مجــال األمــراض المداريــة والعديــد مــن الشــركاء نتــائج مســندة 

  رية ووبائية وتشغيلية.بالبيِّنات لبحوث ُقطرية سري
  

وســاهمت هــذه النتيجــة المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة فــي إعــداد سياســات واســتراتيجيات جديــدة اعُتمــدت   -٨١
خــالل الثنائيــة، غيــر أن اإلقلــيم األفريقــي وٕاقلــيم جنــوب شــرق آســيا أبلغــا عــن قصــور كبيــر فــي قــدرات البحــث فــي 

  بلدانهما.
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  ٣الغرض االستراتيجي 
  
  

تــوقي وتقلــيص حــاالت المــرض والعجــز والوفيــات المبكــرة بســبب األمــراض غيــر الســارية المزمنــة واالضــطرابات 
  النفسية والعنف واإلصابات وضعف البصر

  
  

والسرطان واألمراض التنفسية المزمنة  واألوعية الدمويةتمثل األمراض غير السارية والسيما أمراض القلب   -٨٢
مليـون شـخص حـتفهم سـنويًا بسـبب مثـل هـذه األمـراض  ٣٦والسكري أهم أسباب الوفاة في العالم. ويلقـى أكثـر مـن 

ماليين شخص يتوفون في سن مبكـر قبـل بلـوغ السـتين مـن العمـر.  ٩٪ من حاالت الوفاة العالمية) بمن فيهم ٦٣(
اة عــن هــذه األســباب وعــن االضــطرابات النفســية والعنــف واإلصــابات، وُيتوقــع أن ٪ مــن كــل حــاالت الوفــ٧٥ويــنجم 

٪ من سـكان العـالم مـن حالـة عجـز ١٥ترتفع هذه النسبة على مدى العشرة أعوام القادمة. وفضًال عن ذلك، يعاني 
المقــام األول قـد تعــوق مشــاركتهم الكاملـة فــي المجتمــع. وســتتحمل البلـدان المنخفضــة الــدخل والمتوسـطة الــدخل فــي 

  هذا العبء المتزايد.
  

   ١-٣النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

الدعوة وتقديم الدعم لتعزيز االلتزام السياسي والمالي والتقنـي فـي الـدول األعضـاء مـن أجـل مواجهـة األمـراض غيـر 
البصـر بمـا فـي ذلـك  السارية المزمنة واالضطرابات النفسية والعصبية والعنف واإلصـابات وحـاالت العجـز وضـعف

  العمى.
  

  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عدد الدول األعضاء التي يوجـد لـدى وزارات الصـحة   ١-١-٣
فيهــــــا نقطــــــة اتصــــــال أو وحــــــدة تعنــــــى بالوقايــــــة مــــــن 

  .اإلصابات والعنف وتملك ميزانيتها الخاصة
١٦٤  ١٦٢  ١٥٦  

نشــر التقريــر العــالمي الخــاص بــالعجز والتأهيــل وبــدء   ٢-١-٣
  .٢٣-٥٨ج ص عتنفيذ مضامينه استجابة للقرار 

إعداد مسودة 
  التقرير

نشر التقرير 
  بست لغات

نشر التقرير 
  بست لغات

عــــدد الـــــدول األعضـــــاء التـــــي لـــــديها ميزانيـــــة خاصـــــة   ٣-١-٣
مــن إجمــالي  ٪١بالصــحة النفســية تزيــد قيمتهــا علــى 

  .ميزانية الصحة
١٠٠  ١٠٠  ٩٠  

عدد الدول األعضاء التي يوجـد لـدى وزارات الصـحة   ٤-١-٣
فيهـــا وحـــدة أو هيئـــة صـــحية وطنيـــة مكافئـــة تســـتخدم 
موظفين وتتمتع بميزانية وتعنى بالوقاية من األمراض 

  .غير السارية المزمنة ومكافحتها
١٦٥  ١٢٢  ٧٥  
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دعت المنظمة إلى تعزيز االلتزام بمكافحة األمراض غير السارية واتخاذ اإلجراءات فـي هـذا الصـدد بـدعم   -٨٣
الجتمـاع لمن عدة جهات شريكة مما أدى إلى إبرام عدة اتفاقات عالميـة خـالل الثنائيـة بمـا فيهـا اإلعـالن السياسـي 

 ٦٦/٢األمـراض غيــر السـارية ومكافحتهــا (القــرار  للجمعيـة العامــة لألمـم المتحــدة بشــأن الوقايـة مــن الرفيـع المســتوى
للجمعية العامة لألمم المتحدة). واتضح التزام الدول األعضاء أيضًا عبر عدة قرارات أخرى رفيعة المستوى بما في 

ســــتراتيجية العالميــــة للحــــد مــــن تعــــاطي الكحــــول علــــى نحــــو ضــــار والقــــرار بشــــأن اال ١٣-٦٣ج ص عذلــــك القــــرار 
. ٢٠٢٠-٢٠١١ للعمــل مــن أجــل الســالمة علــى الطــرق اً عقــدعامــة لألمــم المتحــدة الــذي يعلــن للجمعيــة ال ٦٤/٢٥٥

كما تبين زيادة الوعي على الصعيد الوطني مـن ارتفـاع عـدد الـدول األعضـاء التـي توجـد فيهـا وحـدات إداريـة تركـز 
  دولة. ١٦٥إلى  ١٢٢على الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها من 

  
   ٢-٣النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
تقديم اإلرشاد والدعم للدول األعضاء من أجل وضع وتنفيذ السياسـات واالسـتراتيجيات واللـوائح الخاصـة بـاألمراض 
غير السارية المزمنة واالضطرابات النفسية والعصبية والعنف واإلصـابات وحـاالت العجـز وضـعف البصـر بمـا فـي 

  ذلك العمى.
  

  جزئياً تحققت  نتيجة
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عدد الدول األعضاء التي لديها خطط وطنيـة للوقايـة   ١-٢-٣
  ١٣٣  ٨٨  ٨٣  .من اإلصابات غير المتعمدة أو العنف

عــــدد الــــدول األعضــــاء التــــي اســــتهلت عمليــــة وضــــع   ٢-٢-٣
  ٥٦  ٥٦  ٥١  .سياسات أو سن قوانين ترتبط بالصحة النفسية

عــدد الــدول األعضــاء التــي اعتمــدت سياســات وطنيــة   ٣-٢-٣
متعددة القطاعات فيما يتعلق باألمراض غير السارية 

  .المزمنة
١٢١  ٩٠  ٧٥  

الــدول األعضــاء التــي تقــوم حاليــًا بتنفيــذ خطــط  عــدد  ٤-٢-٣
وطنية شـاملة مـن أجـل الوقايـة مـن ضـعف السـمع أو 

  .البصر
٥٩  ١٠٠  ٨٨  

  
مازالــت المنظمــة تضــطلع بــدور محــوري فــي تقــديم اإلرشــاد بشــأن وضــع وتنفيــذ ورصــد السياســات والبــرامج   -٨٤

التـــي تســـتهدف الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية واالضـــطرابات النفســـية والســـلوكية وأعمـــال العنـــف واإلصـــابات 
لبلـــدان التـــي لـــديها سياســـات وحـــاالت العجـــز وٕادارتهـــا وتأهيـــل المصـــابين بهـــا. وقـــد ُســـجل ارتفـــاع كبيـــر فـــي عـــدد ا

وتشـريعات وخطـط عمـل وميزانيـات وطنيــة مالئمـة فـي كـل المجـاالت التقنيــة ترسـي أسـس األنشـطة الالحقـة الراميــة 
التي لديها خطط وطنية للوقاية من اإلصابات إلى تنفيذ عمليات تدخل فعالة وتكثيفها. وارتفع عدد الدول األعضاء 

دولة. ويتواصل إحراز التقدم في مجال األمراض غيـر السـارية بتسـجيل  ١٣٣ى إل ٨٣غير المتعمدة أو العنف من 
ارتفاع في عدد الدول األعضاء التي اعتمدت سياسات وطنية متعددة القطاعات فيما يتعلق باألمراض المزمنة من 

 ٥٦إلى  ٥١ دولة. وازداد عدد البلدان التي لديها سياسات وخطط وقوانين بشأن الصحة النفسية من ١٢١إلى  ٧٥
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دولـة. ومــن المالحــظ أيضــًا أن جــودة خطــط العمــل فــي كــل المجــاالت التقنيــة قــد تحســنت تحســنًا كبيــرًا. وهنــاك تحــٍد 
واضــح مطــروح يتمثــل فــي ضــرورة تنفيــذ أنشــطة المواجهــة علــى نطــاق واســع مــن جانــب مختلــف القطاعــات نظــرًا 

  لطبيعة هذه المجاالت التقنية.
  

ليميــة والقطريـة علــى المسـتوى اإلقليمــي قـدرتها علــى تـوفير الــدعم التقنـي المباشــر وقـد عــززت المكاتـب اإلق  -٨٥
للــدول األعضــاء لتمكينهــا مــن تكييــف اإلرشــادات السياســية وأفضــل الممارســات المســندة بالبينــات واعتمادهــا. ومــع 

الــدول األعضــاء المنفــذة " ألن عــدد جزئيــاً ذلــك، ُتعــد هــذه النتيجــة المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة نتيجــة قــد "تحققــت 
لخطط وطنية شاملة ترمي إلى الوقاية من ضعف السمع أو البصر لـم يحقـق الهـدف المتوقـع، مـا ُيعـزى فـي المقـام 

  األول إلى تدعيم معايير القياس المستخدمة لتقييم هذا المؤشر.
  

   ٣-٣النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

ـــدول األعضـــاء علـــى جمـــع وت حليـــل وبـــث واســـتخدام المعطيـــات حـــول جســـامة وأســـباب وعواقـــب تحســـين قـــدرات ال
األمـــراض غيـــر الســـارية المزمنـــة واالضـــطرابات النفســـية والعصـــبية والعنـــف واإلصـــابات وحـــاالت العجـــز وضـــعف 

  البصر بما في ذلك العمى.
  

  جزئياً نتيجة تحققت 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

الدول األعضاء التي قدمت إلى منظمة الصـحة  عدد  ١-٣-٣
ــــة  ــــة تقييمــــًا مســــتوفى عــــن حال ــــة خــــالل الثنائي العالمي
الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث السـير فـي 

  .الطرقات على الصعيد الوطني
١٧٥  ١٧٥  ١٧٥  

عــــدد الــــدول األعضــــاء التــــي نشــــرت وثيقــــة تتضــــمن   ٢-٣-٣
  ١٩٣  ١٦٣  ١٥٨  .ووقوعهابيانات وطنية عن انتشار حاالت العجز 

عــدد الــدول األعضــاء المنخفضــة والمتوســطة الـــدخل   ٣-٣-٣
التي تعد مؤشرات أساسية عن الصحة النفسـية وتقـوم 

  .بالتبليغ عنها سنوياً 
١١٠  ١١٠  ٩٨  

الــــدول األعضــــاء التــــي وضــــعت نظامــــًا وطنيــــًا  عــــدد  ٤-٣-٣
للتبليــــغ الصــــحي وتقــــدم تقــــارير ســــنوية تحتــــوي علــــى 
مؤشــــرات خاصــــة بــــاألمراض غيــــر الســــارية الرئيســــية 

  .األربعة
١٠١  ١٣٦  ١١٦  

عــدد الــدول األعضــاء التــي تعــد وثــائق بشــأن العــبء   ٥-٣-٣
ضــــعف الســــمع أو البصــــر اســــتنادًا إلــــى  النــــاجم عــــن

  دراسات استقصائية تشمل السكان.
٤٧  ٣٨  ٣٤  

  
  



 A65/28  ٦٥/٢٨ج

37 

يكتســي جمــع وتحليــل واســتخدام البيانــات بشــأن جســامة األمــراض غيــر الســارية وأســبابها وعواقبهــا أهميــة   -٨٦
عامة، واصـلت الـدول األعضـاء تحسـين قـدرتها علـى  حيوية لعمليات تحديد األهداف والوقاية وتقييم التقدم. وبصفة

اإلصــابات الناجمــة عــن حــوادث الســير فــي جمــع المعلومــات وتحليلهــا فــي مجــاالت الصــحة النفســية والوقايــة مــن 
الطرق والعبء الناجم عن ضعف السمع أو البصر. وعلـى وجـه التحديـد، ارتفـع عـدد الـدول األعضـاء التـي نشـرت 

دولـة ممـا يمثـل قائمـة  ١٩٣إلـى  ١٥٨ة عن انتشـار حـاالت العجـز ومعـدل وقوعهـا مـن وثيقة تتضمن بيانات وطني
التقــديرات األكثــر شــموًال المتاحــة حاليــًا عــن انتشــار حــاالت العجــز علــى المســتوى الــوطني، وقــد أســهم فــي عــدد مــن 

عــن الصــحة النفســية  والتقريــر التقريــر العــالمي عــن العجــزالتقــارير الرئيســية التــي صــدرت خــالل الثنائيــة بمــا فيهــا 
. وفضـًال عـن ذلـك، ُنشـرت عـدة والتنمية: استهداف األشخاص المصابين بأمراض الصحة النفسـية كفئـة مستضـعفة

التقريـر العــالمي األول عـن وضــع األمـراض غيــر تقـارير رئيسـية لرصــد التقـدم المحــرز فـي جميــع أنحـاء العـالم مثــل 
  ير العالمي عن وضع السالمة على الطرق.والتقر  ٢٠١١وأطلس الصحة النفسية  ٢٠١٠السارية 

  
وقــد ُأحــرز تقــدم ملحــوظ فــي معظــم المجــاالت إال أن هــذه النتيجــة المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة اعتُبــرت   -٨٧

" ألن عدد الدول األعضاء التي لديها نظام وطني لرفع التقارير الصحية وتقارير سـنوية تشـمل جزئياً نتيجة "تحققت 
دولـة، مـا  ١٣٦مراض غير السارية الرئيسية األربعة لم يحقق الهـدف المتوقـع أي بلـوغ عـدد المؤشرات الخاصة باأل

ُيعـــزى فـــي المقـــام األول إلـــى أوجـــه التحســـين اإلضـــافية المدخلـــة علـــى المعـــايير واألســـاليب المســـتخدمة لقيـــاس هـــذا 
سـنوات الخمـس الماضـية. المؤشر، وهذا أمر تطلب مـن الـدول األعضـاء رفـع التقـارير عـن هـذه المؤشـرات خـالل ال

وقد أدرج عدد من البلدان في الواقع المؤشرات المطلوبة في ُنظمـه االعتياديـة لرفـع التقـارير، غيـر أن التقـارير التـي 
يرقى تاريخهـا إلـى أقـل مـن خمـس سـنوات لـم تكـن متاحـة علـى الـدوام، مـا أدى إلـى انخفـاض عـدد الـدول األعضـاء 

  صرامة وعدم تحقيق الهدف األولي. التي ُتعد مستوفية للمعايير األشد
  

   ٤-٣النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

قيام المنظمة بجمع البّينات المحسـنة حـول مردوديـة التـدخالت الراميـة إلـى مواجهـة األمـراض غيـر السـارية المزمنـة 
بصـر، بمـا فـي ذلـك واالضطرابات النفسية والعصبية وتعاطي المواد والعنف واإلصابات وحـاالت العجـز وضـعف ال

  العمى.
  

  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

توافر إرشادات مسـندة بالبينـات عـن فعاليـة التـدخالت   ١-٤-٣
المتاحة من أجل التدبير العالجي الضطرابات نفسية 
وســلوكية أو عصــبية مختــارة، بمــا فيهــا االضــطرابات 

  .النفسانية التأثيرالناجمة عن تعاطي المواد 

نشــــر وتوزيــــع 
بّينــــات بشــــأن 

  تدخالت ٨

نشــــر وتوزيــــع 
بّينــــات بشــــأن 

  تدخالً  ١٢

ـــــع  نشـــــر وتوزي
ـــــات بشـــــأن  بّين

  تدخالً  ١٢

تــوافر إرشــادات أو دالئــل مســندة بالبينــات عــن فعاليــة   ٢-٤-٣
أو مردوديـــــــة التـــــــدخالت الراميـــــــة إلـــــــى الوقايـــــــة مـــــــن 

  .األمراض غير السارية المزمنة وٕادارتها

وتوزيــــع  نشــــر
بّينــــات بشــــأن 

  تدخالت ٤

نشــــر وتوزيــــع 
بّينــــات بشــــأن 

  تدخالت ٥

ـــــع  نشـــــر وتوزي
ـــــات بشـــــأن  بّين

  تدخالت ٦
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 النفســـية والعصـــبية وتعـــاطي المـــواد فـــي ســـياقات صـــحية غيـــردليـــل التـــدخل الخـــاص باالضـــطرابات ُنشـــر   -٨٨
اســتعراض  ويســتند الــدليل إلــىخــالل الثنائيــة.  برنــامج العمــل لســد الثغــرة فــي الصــحة النفســيةمتخصصــة فــي إطــار 

المسـتويين األول  مـن شامل للبيِّنـات الراهنـة ويتضـمن توصـيات لتيسـير خـدمات الرعايـة العاليـة الجـودة فـي المرافـق
الــدليل مرجعــًا معروفــًا وشــائع  والثــاني مــن جانــب مقــدمي الرعايــة الصــحية غيــر المتخصصــين. وســرعان مــا أصــبح

ثمانية بلدان بما فيها البلدان التـي تسـجل كثافـة سـكانية كبيـرة مثـل الهنـد وتايلنـد. االستخدام. وقد ُنفذ حتى اآلن في 
ويعتمد عدد ال يستهان به من المنظمات غير الحكوميـة والمنظمـات الخاصـة فـي تدخالتـه علـى هـذا الـدليل. وأتـيح 

  في لغات المنظمة الرسمية الست وفي اللغات الهندية والبرتغالية والتايلندية أيضًا.
  

وُوضــعت إرشــادات مســندة بالبينــات بشــأن التــدخالت المتصــلة بــأمراض غيــر ســارية أساســية مختــارة لتقــديم   -٨٩
الرعايــة الصــحية األوليــة فــي الســياقات ذات المــوارد المحــدودة. واســتنادًا إلــى اإلرشــادات التــي وضــعت ســابقًا بشــأن 

ة علــى التــدخالت ذات المردوديــة التــي تمثــل "أفضــل التــدخالت المنطبقــة والمجديــة تــم التركيــز خــالل الثنائيــة الحاليــ
الخيـــارات" والتـــي ســـتكون علـــى األرجـــح شـــديدة التـــأثير ومجديـــة فـــي الوقـــت ذاتـــه للنهـــوض الســـريع بالخـــدمات فـــي 

  السياقات القليلة الموارد.
  

   ٥-٣النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

بــرامج متعــددة القطاعــات تركــز علــى جميــع الســكان لتعزيــز تــوفير اإلرشــاد والــدعم للــدول األعضــاء إلعــداد وتنفيــذ 
الصحة النفسية والوقاية من االضطرابات النفسـية والسـلوكية والعنـف واإلصـابات ومـن ضـعف السـمع والبصـر، بمـا 

  في ذلك العمى.
  

  جزئياً نتيجة تحققت 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

التـــــدخالت المتعـــــددة نشـــــر عـــــدد مـــــن الـــــدالئل حـــــول   ١-٥-٣
القطاعـــات مـــن أجـــل تـــوقي العنـــف واإلصـــابات غيـــر 

  .المتعمدة وبثها على نطاق واسع
١٥  ١٤  ١٠  

عدد الدول األعضاء التي اسـتهلت مشـاريع مجتمعيـة   ٢-٥-٣
  ٢١  ٢١  ١٧  .خالل الثنائية للحد من حاالت االنتحار

الــدول األعضــاء التــي تنفــذ االســتراتيجيات التــي  عــدد  ٣-٥-٣
بهـــا المنظمـــة مـــن أجـــل الوقايـــة مـــن ضـــعف أوصـــت 

  السمع أو البصر.
٧٨  ١٠٠  ٨٨  

  
حققــت الــدالئل اإلرشــادية بشــأن الوقايــة مــن العنــف واإلصــابات المنشــورة والمعممــة علــى نطــاق واســع عــدد   -٩٠
اإلصـابات وثيقة إرشادية شملت ست وثائق إرشادية بشأن الوقاية من  ١٥المستهدف بالكامل. ونشرت األمانة  ١٤

الناجمــة عــن حــوادث الســير فــي الطــرق وخمــس وثــائق بشــأن الوقايــة مــن العنــف ووثيقتــين بشــأن موضــوعات شــاملة 
ووثيقة واحدة عن الوقاية من الحـروق. ونشـرت عـدة دالئـل إرشـادية  وقاية األطفال من اإلصاباتووثيقة واحدة عن 

 Preventing intimate partner and sexual violenceجديـدة وعممـت علـى نطـاق واسـع وشـملت الـدالئل التاليـة: 

against women: taking action and generating evidence  الوقاية من العنف الممارس من قبل العشير والعنف)
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 Burns prevention: success stories and lessonsالجنسـي ضـد المـرأة: اتخـاذ اإلجـراءات وتكـوين البيِّنـات)، 

learned قصص النجاح والدروس المستفادة اية من الحروق:(الوق ،(Mobile phone use: a growing problem of 

driver distraction  (استخدام الهاتف المحمول: مشكلة تحول انتباه السائق المتنامية). وشملت عملية بنـاء القـدرات
 شــبكيةالدراســية ال اتحلقــسلســلة مــن ال للوقايــة مــن العنــف واإلصــابات إضــافة إلــى الــدعم القطــري المباشــر اســتهالل

ومــنهج دراســي شــامل للتــدريب المنســق والمــدبر ذاتيــًا علــى شــبكة  TEACH-VIPالتفاعليــة وبــرامج الــتعلم اإللكترونــي 
  دولة عضوًا. ٢١اإلنترنت. واسُتهلت المشاريع المجتمعية للوقاية من االنتحار في 

  
وُأحـــرز التقـــدم فـــي معظـــم المجـــاالت إال أن هـــذه النتيجـــة المتوقعـــة علـــى صـــعيد المنظمـــة اعتُبـــرت نتيجـــة   -٩١

" ألن عدد الـدول األعضـاء التـي تنفـذ االسـتراتيجيات التـي أوصـت بهـا المنظمـة مـن أجـل الوقايـة مـن جزئياً "تحققت 
أن الهــدف  ٢٠١١جــري عــام ضــعف الســمع أو البصــر لــم يحقــق الهــدف المتوقــع. وتبــين مــن اســتعراض مفصــل أ

٪. ٣٠األولــي المنشــود كــان بعيــد المطمــح ولــذا فقــد تــم تقلــيص المعطيــات األساســية والهــدف المنشــود بنســبة تنــاهز 
ونجم ذلك في المقام األول عن أوجـه التحسـين اإلضـافية المدخلـة علـى المعـايير واألسـاليب المسـتخدمة لقيـاس هـذا 

ول األعضــاء التــي ُتعــد مســتوفية للمعــايير األشــد صــرامة وعــدم تحقيــق المؤشــر ممــا أفضــى إلــى انخفــاض عــدد الــد
  الهدف األولي.

  
   ٦-٣النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
توفير اإلرشاد والدعم للدول األعضاء لتعزيـز قـدرة نظمهـا الصـحية واالجتماعيـة علـى تـوقي وعـالج األمـراض غيـر 

لوكية والعنف واإلصابات وحاالت العجز وضعف البصر، بما في ذلك السارية المزمنة، واالضطرابات النفسية والس
  العمى.

  
  نتيجة تحققت بالكامل

  
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  ُمحقق  الهدف

ــــل منظمــــة   ١-٦-٣ ــــي اتبعــــت دالئ ــــدول األعضــــاء الت عــــدد ال
الصــحة العالميــة بشــأن المصــابين بالرضــوح وأدرجــت 

خــدمات رعايــة فــي ُنظــم الرعايــة الصــحية التابعــة لهــا 
  .ضحايا اإلصابات أو العنف المصابين بالرضوح

٧٠  ٢٧  ٢٢  

عـــــدد الـــــدول األعضـــــاء التـــــي نفـــــذت بـــــرامج التأهيـــــل   ٢-٦-٣
  ٣٤  ٣٤  ٢٩  .المجتمعية

الــدول األعضــاء المنخفضــة والمتوســطة الـــدخل  عــدد  ٣-٦-٣
التـــي فِرغـــت مـــن إعـــداد تقيـــيم لـــنظم الصـــحة النفســـية 
فيها باسـتخدام األدوات التـي وضـعتها المنظمـة لتقيـيم 

  نظم الصحة النفسية.
٨٠  ٨٠  ٧٢  
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المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عــدد الــدول األعضــاء المنخفضــة والمتوســطة الـــدخل   ٤-٦-٣
 التــــــي تنفــــــذ اســــــتراتيجيات الرعايــــــة الصــــــحية األوليــــــة

لتحــــري مخــــاطر األمــــراض القلبيــــة الوعائيــــة والتــــدبير 
المتكامــــل لعــــالج األمــــراض غيــــر الســــارية باســــتخدام 

  الدالئل اإلرشادية للمنظمة.

  ٣٦  أ٢٦  ٥١

عــدد الــدول األعضــاء التـــي لــديها خــدمات للمســـاعدة   ٥-٦-٣
علــــى اإلقــــالع عــــن التــــدخين تنــــدرج ضــــمن الرعايــــة 

  الصحية األولية.
٦٥  ٤٠  ٥٥  

  
ــل العــدد  أ      ٢٦فــي المعطيــات األساســية األصــلية قبــل تــوفر البيانــات االستقصــائية. وُعــدِّل الهــدف ليبلــغ العــدد  ٥١ُحصِّ

  باالستناد إلى االستقصاء الخاص بتقييم القدرات العالمية الذي أتاح بيانات موثوقة بدرجة أكبر.
  
  

تشـفى المقدمـة إلـى األشـخاص المصـابين أدرجت خـدمات الرعايـة قبـل دخـول المستشـفى والرعايـة فـي المس  -٩٢
دولة عضوًا وهذا أمر ُيعزى في المقام األول إلى جهـود المنظمـة الراميـة إلـى وضـع توجيهـات بشـأن رعايـة  ٧٠في 

الرضــوح. ُوبــذلت هــذه الجهــود تصــديًا لعــبء األشــخاص المصــابين ضــمن الُقطــر وفــي إطــار خطــط أوســع نطاقــًا 
بالتعـاون مـع  إرشادات منظمة الصحة العالميـة بشـأن التأهيـل المجتمعـيوأعدت لتعزيز النظم الصحية في الغالب. 

بلــدًا ثــم نشــرت علــى المســتوى اإلقليمــي فــي آســيا وأوروبــا  ٢٩عــدد كبيــر مــن الــدول األعضــاء واختبــرت ميــدانيًا فــي 
ت شــبكات إقليميــة بلــدًا بالــدعم الخــاص وأنشــأ ٣٤وأمريكــا الالتينيــة. وأمــدت األمانــة بــرامج التأهيــل المجتمعيــة فــي 

بلدًا في ثالثة أقاليم. واستكملت ثمانية بلدان أخرى عملية تقيـيم نظـم الصـحة النفسـية  ٨٦للتأهيل المجتمعي شملت 
ــديها خــالل الثنائيــة الماضــية ممــا أدى إلــى إعــداد  تقريــرًا قطريــًا متاحــًا اآلن علــى موقــع المنظمــة اإللكترونــي  ٧٨ل

  ي مجال الصحة النفسية.ألغراض تحصيل البيِّنات والبحث ف
  

لرعايــة الصــحية األوليــة مــن أجــل تحــري مخــاطر بلــدًا فــي كــل األقــاليم اســتراتيجيات متكاملــة ل ٣٦واعتمــد   -٩٣
األمــراض القلبيــة الوعائيــة والتــدبير المتكامــل لألمــراض غيــر الســارية باســتخدام الــدالئل اإلرشــادية للمنظمــة. وهنــاك 

طـًا للنهــوض بالخـدمات علــى الصـعيد الـوطني. وقــد بـدأ بعــض البلـدان فــي عـدد قليـل مــن البلـدان التــي وضـعت خط
إدراج تـــدخالت أساســـية خاصـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية فـــي مجموعـــة خـــدمات الرعايـــة الصـــحية األساســـية وفـــي 
استكشــاف آليــات مبتكــرة لتمويلهــا. وُأحــرز تقــدم ملحــوظ فــي تقــديم الــدعم لإلقــالع عــن التــدخين فــي إطــار خــدمات 

تُقـدم  ٢٠١١لعـام  تقريـر المنظمـة عـن وبـاء التبـغ العـالميلالصحية األولية في البلدان خالل الثنائية. ووفقـًا  الرعاية
الـدعم لإلقـالع عـن التـدخين فـي إطـار خـدمات الرعايـة الصـحية األوليـة وتـوفر علـى األقـل تغطيـة دولة عضوًا  ٦٥

  بعض تكاليف عالج االعتماد على التبغ.
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  ٤الغرض االستراتيجي 
  
  

خفض معدالت المراضـة والوفيـات وتحسـين الصـحة خـالل مراحـل العمـر الرئيسـية، بمـا فـي ذلـك الحمـل والـوالدة 
وفتــرة الــوالدة الحديثــة والطفولــة والمراهقــة، وتحســين الصــحة الجنســية واإلنجابيــة وتعزيــز تمتــع جميــع األفــراد 

  بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة
  
  

معـــدل وفيـــات  تخفـــيض( ٤ُعجـــل اتخـــاذ اإلجـــراءات تعجـــيًال ملحوظـــًا فـــي الميـــدان السياســـي لبلـــوغ الهـــدف   -٩٤
االسـتراتيجية (تحسين صحة األمومة) من األهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية. وأكد اسـتهالل  ٥األطفال) والهدف 

واللجنة المعنيـة بالمعلومـات  ٢٠١٠العالمية لصحة المرأة والطفل التي وضعها األمين العام لألمم المتحدة في عام 
االلتــزام السياســي الرفيــع المســتوى وأمــد بــزخم إضــافي لتحقيــق  ٢٠١١والمســاءلة عــن صــحة المــرأة والطفــل فــي عــام 

أيضــًا التقــدم المحــرز لتحقيــق هــذين الهــدفين وتشــارك  ٢٠١٥ي نحــو عــام هــذين الهــدفين. وتتتبــع مبــادرة العــد التنــازل
  منظمة الصحة العالمية في لجنة التنسيق المعنية بالمبادرة.

  
وانخفضــت حــاالت وفيــات األمهــات انخفاضــًا شــديدًا إال أن معــدل االنخفــاض هــو أقــل مــن نصــف مــا يلــزم   -٩٥

٪ من كل حـاالت وفـاة األطفـال فـي اإلقلـيم األفريقـي ٥٠ل ما يناهز لأللفية. ويسجَّ  ٥بلوغه تحقيقًا للهدف اإلنمائي 
الــذي يشــهد أيضــًا أعلــى معــدالت وفيــات األمهــات فــي العــالم. وعلــى المســتوى العــالمي، مــا زال معظــم حــاالت وفــاة 

التــي  األطفــال دون الخامســة مــن العمــر ُيعــزى إلــى االلتهــاب الرئــوي واإلســهال والمالريــا وســوء التغذيــة واالعــتالالت
تصـــيب المواليـــد. وســـجلت معـــدالت وفيـــات المواليـــد انخفاضـــًا أبطـــأ مـــن معـــدالت وفيـــات األطفـــال ويتفـــاوت التقـــدم 

  المحرز تفاوتًا شديدًا بين األقاليم.
  

وتزايــد التركيــز علــى عقــد الشــراكات طــوال الثنائيــة. وأفضــت التزامــات مجموعــة الــدول الصــناعية الثمــاني   -٩٦
في ماسكوكا بكندا إلى التزامات مالية مهمة تجمع أعمال الجهات الشريكة ضـمن  ٢٠١٠لعام خالل اجتماع القمة 

منظومة األمم المتحدة بما فيها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق األمم المتحـدة للسـكان والبنـك الـدولي 
  .هيئة األمم المتحدة للمرأةوبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز و 

  
   ١-٤النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
تقــديم الــدعم إلــى الــدول األعضــاء لصــياغة سياســة وخطــة واســتراتيجية شــاملة للتقــدم نحــو إتاحــة التــدخالت الفعالــة 
للجميع، بالتعاون مع البرامج األخرى، ومع إيالء االهتمام للحد من عدم المساواة بين الجنسين ومـن اإلجحـاف فـي 

، وتوفير سلسلة متصلة الحلقات من الرعاية طيلة العمر، وتحقيق التكامل في عمليـة تقـديم الخـدمات مجال الصحة
  على مختلف مستويات النظام الصحي، وتعزيز التنسيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
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  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

األعضـــاء المســـتهدفة التـــي لـــديها سياســـة عـــدد الـــدول   ١-١-٤
ـــة  متكاملـــة لتحقيـــق اإلتاحـــة الشـــاملة للتـــدخالت الفعال

  .لتحسين صحة األم والوليد والطفل
٧٢  ٤٠  ٢٠  

عــــــدد الــــــدول األعضــــــاء التــــــي وضــــــعت بــــــدعم مــــــن   ٢-١-٤
المنظمــة سياســات لتحقيــق اإلتاحــة الشــاملة لخــدمات 

  .الصحة الجنسية واإلنجابية
٦٣  ٤٠  ٣٠  

  
حصـــول الجميـــع علـــى خـــدمات الصـــحة اإلنجابيـــة وصـــحة األم والطفـــل والمراهـــق وخـــدمات تعزيـــز  يظـــل  -٩٧

الصــحة ودعمهــا فــي مرحلــة الشــيخوخة يطــرح تحــديًا كبيــرًا وُيعــد وضــع سياســات متكاملــة خطــوة أساســية. وقــد ُســلم 
حة األمهـات وصـحة المواليـد بصفة متزايدة بأهمية السياسات المتكاملة إذ تدعم البيِّنات بشدة عالقة الترابط بين ص

واألطفال والمراهقين الذين يصبحون فيما بعد آباء وأمهات. ويكتسـي هـذا التكامـل أهميـة ال جـدال فيهـا مـن منظـور 
  برمجة الموارد واستخدامها.

  
وعلــى الــرغم مــن توجــه السياســات واالســتراتيجيات الصــحية الوطنيــة نحــو تحقيــق التكامــل بــدعم تقنــي مــن   -٩٨

ند االقتضاء فإن تجسيد هذا التكامل في عملية توفير الخدمات أمر يتسم بالتعقيد ويتطلـب عنايـة فائقـة. المنظمة ع
وشددت منظمة الصحة العالمية بوجه خاص على دعم سياسات توفير الخدمات المتكاملة في كافة مراحل العمـر، 

ه الخـدمات، وأسـاليب الحفـاظ علـى جـودة والنهوج الرامية إلى إزالة العوائـق التـي تحـول دون الحصـول علـى مثـل هـذ
تمشــيًا مــع االســتراتيجية العالميــة لصــحة المــرأة والطفــل التــي وضــعها األمــين خــدمات الرعايــة المتاحــة أو تحســينها، 

دولــة عضــوًا بأنهــا اعتمــدت سياســات متكاملــة بشــأن إتاحــة خــدمات  ٧٢. وأفــادت ٢٠١٠العــام لألمــم المتحــدة عــام 
دولــة بأنهــا اعتمــدت سياســات بشــأن إتاحــة خــدمات الصــحة الجنســية واإلنجابيــة.  ٦٣فــل وصــحة األم والمولــود والط

  وُوضعت أغلبية هذه السياسات بمساهمة المنظمة ودعمها.
  

   ٢-٤النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

وأســاليب تنفيــذ تعزيــز القــدرات البحثيــة الوطنيــة حســب االقتضــاء، وٕاتاحــة بّينــات ومنتجــات وتكنولوجيــات وتــدخالت 
أو وطنيًا، لتحسـين صـحة األم والوليـد والطفـل والمراهـق، وتعزيـز التمتـع بالنشـاط والصـحة  جديدة مناسبة عالميًا و/

  في مرحلة الشيخوخة، وتحسين الصحة الجنسية واإلنجابية.
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  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عدد مراكز البحـوث التـي تلقـت منحـة أوليـة مـن أجـل   ١-٢-٤
  ١٢  ٨  ٨  .التطوير والدعم المؤسسيين الشاملين

عــدد الدراســـات المنجــزة بشـــأن القضــايا ذات األولويـــة   ٢-٢-٤
  ٦٠  ٢٨  ١٦  .التي حظيت بدعم المنظمة

االستعراضـــــات المنهجيـــــة الجديـــــدة أو المحدثـــــة  عـــــدد  ٣-٢-٤
بشــأن أفضــل ممارســات الرعايــة وسياســاتها ومعاييرهــا 

وتعزيــز لتحســين صــحة األم والوليــد والطفــل والمراهــق 
والصــــحة فــــي مرحلــــة الشــــيخوخة أو  التمتــــع بالنشــــاط

  تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية.

٨٩  ٤٠  ٢٠  

  
شامالن بما في ذلك عن طريق المنح في تدعيم مراكز البحث وحصل ساهم التطوير والدعم المؤسسيان ال  -٩٩
  مركزًا للبحث على مثل تلك المنح في أواخر الثنائية. ١٢
  

التحــالف مــن وســعيًا إلــى تحديــد أولويــات البحــث فــي مجــال صــحة األم والمولــود والطفــل عقــدت المنظمــة و   -١٠٠
إقلـيم أفريقيـا وٕاقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ وٕاقلـيم جنـوب حلقـة عمـل فـي  ١١أجل السياسات الصـحية وبحـوث الـُنظم 

شــرق آســيا. وتتمثــل إحــدى الحصــائل المهمــة المحققــة فــي تحــول التركيــز مــن البحــث الســريري إلــى البحــث المتصــل 
  بالعمليات بهدف تحسين آليات تقديم التدخالت الفعالة ووضع حد للعوائق التي تحول دون الحصول عليها.

  
ظمة أيضًا مشاريع البحث التي تتناول أولويات الصحة اإلنجابيـة اإلقليميـة والوطنيـة. وركـزت ودعمت المن  -١٠١

مشاريع البحث على العنف ضد المرأة واإلجهاض الطبي وعواقب فقر الـدم أثنـاء الحمـل وعلـى منهجيـة البحـث فـي 
  مجال الصحة الجنسية واإلنجابية وأخالقيات البحث وتحليل البيانات.

  
االستعراضات المنهجية الجديدة أو المحدثة بشأن أفضـل ممارسـات الرعايـة وسياسـاتها ع إجماًال عدد وارتف  -١٠٢

والصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة أو  وتعزيــز التمتــع بالنشــاطومعاييرهــا لتحســين صــحة األم والوليــد والطفــل والمراهــق 
استعراضــًا بحلــول نهايــة  ٨٩ئيــة إلــى استعراضــًا فــي مســتهل فتــرة الثنا ٢٠تحســين الصــحة الجنســية واإلنجابيــة مــن 

٢٠١١.  
  

   ٣-٤النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

تطبيق الدالئل اإلرشادية واألساليب واألدوات الخاصة بتحسين رعاية األمومة على المسـتوى القطـري، بمـا فـي ذلـك 
المـاهرة لكـل حامـل وكـل وليـد، تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضـاء مـن أجـل تكثيـف العمـل علـى تـأمين الرعايـة 

على مدى الوالدة وفترة النفاس وفترة مـا بعـد الـوالدة، وخصوصـًا مـن أجـل المجموعـات السـكانية الفقيـرة والمحرومـة، 
  مع رصد التقدم المحرز.
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  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

اســتراتيجيات لزيــادة عــدد الــدول األعضــاء التــي تنفــذ   ١-٣-٤
  ٦٦  ٥٠  ٢٥  .مستوى التغطية من الرعاية الحاذقة للوالدات

  
 ١٩٩٠٪ بين سنتي ٣٤انخفض العدد السنوي المقدر لحاالت وفاة األمهات في العالم بصفة عامة بنسبة   -١٠٣

المعدالت المقدرة لوفيات األمهات على مدى العقـدين  ٪ في٢,٣. ويبقى مستوى االنخفاض السنوي بنسبة ٢٠٠٨و
٪ الالزمــــة لتحقيــــق الهــــدف المنشــــود المتصــــل بالهــــدف ٥,٥) أدنــــى بكثيــــر مــــن نســــبة ٢٠٠٨-١٩٩٠الماضــــيين (

  لأللفية. ٥اإلنمائي 
  

بلدًا بتحسين صحة المرأة والطفل استجابًة لالستراتيجية العالمية لصحة المـرأة والطفـل  ٦٠والتزم أكثر من   -١٠٤
لزيـــادة مســـتوى التـــي وضـــعها األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة . وارتفـــع عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي تنفـــذ اســـتراتيجيات 

دولــة بحلــول نهايــة الثنائيــة. وعلــى  ٦٦إلــى  ٢٠١٠دولــة فــي عــام  ٢٥التغطيــة مــن الرعايــة الحاذقــة للــوالدات مــن 
٪ بــين ٦٨٪ إلــى ٥٨التــي أشــرف عليهــا عــاملون صــحيون مــاهرون مــن المســتوى العــالمي، ارتفعــت نســبة الــوالدات 

. ومــا زالــت النزاعــات المســلحة المتواصــلة فــي بعــض البلــدان تطــرح تحــديات أمــام الجهــود ٢٠٠٨و ١٩٩٠ســنتي 
  والمراضة لدى األمهات.المبذولة لتخفيض معدالت الوفاة 

  
ووضـــع المكتـــب اإلقليمـــي لألمـــريكتين بالتعـــاون مـــع المقـــر الرئيســـي وجهـــات شـــريكة خطـــة عمـــل لتعجيـــل   -١٠٥

تخفيض معدالت الوفيات والمراضة الخطيرة لدى األمهات تركز على تحسين جـودة الرعايـة فـي الخـدمات الصـحية 
  اإلقليم.وقد وافق عليها باإلجماع جميع وزراء الصحة في 

  
وُقدم الدعم إلـى بلـدان معينـة لتحسـين صـحة األم بمـا فـي ذلـك اعتمـاد منهجيـة "خـارج نطـاق األرقـام" التـي   -١٠٦

تتصــل بتحليــل معــدالت الوفــاة والمراضــة لــدى األمهــات ووضــع اإلرشــادات الوطنيــة وتحــديثها بنــاًء علــى اإلرشــادات 
للمنظمـة، والتـدريب واسـتعراض معـدالت وفيـات األمهـات لتقـدير  السريرية للتدبير العالجي المتكامل للحمل والـوالدة

بلــدًا  ٣٤المتطلبــات مــن المــوارد واســتعراض البــرامج. واســُتهلت حملــة تعجيــل تخفــيض معــدل وفيــات األمهــات فــي 
  أفريقيًا.

  
ن المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـة ُتعـد ضـمن المجـاالت ذات األولويـة وأ ٣-٤وعلى الرغم مـن أن النتيجـة   -١٠٧

األدوات الفعالــة متــوفرة، فــإن االفتقــار إلــى المــوارد بمــا فــي ذلــك المــوظفين المــؤهلين والوثــائق المترجمــة قــد أدى إلــى 
الحد من الدعم التقني الذي يمكن أن تقدمه المنظمة، والسيما فيما يرتبط بتحسـين جـودة الرعايـة خـالل الـوالدة وفـي 

  م جنوب شرق آسيا.فترة ما بعد الوالدة في إقليم أفريقيا وٕاقلي
  

   ٤-٤النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

تطبيــق الــدالئل اإلرشــادية واألســاليب واألدوات الخاصــة بتحســين بقــاء الولــدان علــى قيــد الحيــاة وتحســين صــحتهم، 
علــى المســتوى القطــري، مــع تقــديم الــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء مــن أجــل تكثيــف العمــل علــى تــوفير التغطيــة 

  شاملة، والتدخالت الناجعة ورصد التقدم المحرز.ال
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  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي تنفـــذ اســـتراتيجيات زيـــادة   ١-٤-٤
مســـتوى التغطيـــة بالتـــدخالت لصـــالح صـــحة الولـــدان 

  .وُبقياهم
٥٦  ٥٠  ٤٠  

  
تتراجــع معــدالت وفيــات المواليــد فــي كــل األقــاليم ويقــل عــدد المواليــد الرضــع الــذين يلقــون حــتفهم فــي العــالم    -١٠٨

اآلن أكثر من أي وقت مضى، إال أن هناك اختالفات إقليمية كبيرة، وتشهد أقاليم أوروبا وجنوب شرق آسيا وغرب 
لمواليـد فـي كـل األقـاليم باسـتثناء أفريقيـا أكثـر مـن المحيط الهادئ أكبر زيادة نسبية في هـذا الصـدد. وتمثـل وفيـات ا

في مرحلة الطفولة المبكرة. ونظرًا للعالقة الوثيقة بـين معـدالت الوفـاة والمراضـة لـدى ٪ من جميع حاالت الوفاة ٤٠
دة المواليــد وصــحة األم والرعايــة التــي تقــدم إليهــا فــي فتــرة الــوالدة فــال بــد مــن أخــذ مســألة إحــراز التقــدم مــن أجــل زيــا

  مستوى التغطية من الرعاية الحاذقة خالل الوالدة في الحسبان في هذا السياق.
  

وقد قدمت األمانة الدعم التقني إلى البلدان لتحسـين السياسـات والتخطـيط ووضـع البـرامج مـن أجـل صـحة   -١٠٩
تـدعيم عنصـر صـحة ) اتباع نهج متكامـل ل١المواليد. وتمحور التركيز في المقام األول حول أربعة مجاالت هي: (

إرشــادات ) وتنفيــذ خــدمات الرعايــة األساســية للمواليــد كجــزء مــن ٢المواليــد فــي إطــار بــرامج صــحة األم والطفــل، (
) والنهــوض بالتــدبير العالجــي المتكامــل ألمــراض الطفولــة وبعنصــره ٣التــدبير العالجــي المتكامــل للحمــل والــوالدة، (

  زلية للمواليد.) وتعزيز الرعاية المن٤الخاص بالمواليد، (
  

وارتفع عدد الدول األعضـاء التـي تنفـذ اسـتراتيجيات لزيـادة مسـتوى التغطيـة عبـر التـدخالت لصـالح صـحة   -١١٠
  دولة في نهاية الثنائية بدعم من المنظمة. ٥٦إلى  ٢٠١٠دولة في عام  ٤٠المواليد وبقائهم على قيد الحياة من 

  
   ٥-٤النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
تطبيــق الــدالئل اإلرشــادية واألســاليب واألدوات الخاصــة بتحســين صــحة الطفــل ونمــوه، علــى المســتوى القطــري، مــع 
تقــديم الــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء مــن أجــل تكثيــف العمــل علــى تــوفير التغطيــة الشــاملة للســكان بالتــدخالت 

وليـة وقواعـد ومعـايير حقـوق اإلنسـان، والسـيما تلـك الناجعة، ورصد التقدم المحرز، مع مراعاة القواعد والمعـايير الد
  المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.

  
  نتيجة تحققت بالكامل

  
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  ُمحقق  الهدف

عــدد الــدول األعضــاء التــي تنفــذ اســتراتيجيات لزيــادة   ١-٥-٤
  ٧٩  ٤٠  ٤٠  .التغطية بالتدخالت الخاصة بصحة الطفل ونموه

عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي وســـعت التغطيـــة للتـــدبير   ٢-٥-٤
العالجي المتكامل ألمراض الطفولة لتشمل أكثـر مـن 

  ٪ من المناطق المستهدفة٧٥
٥٤  ٤٥  ٣٠  
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ُوسِّــعت اســتراتيجية التــدبير العالجــي المتكامــل ألمــراض الطفولــة لتشــمل المولــود وكــذلك الطفــل الســليم فــي   -١١١
بعض األقاليم. وتظل االستراتيجية الرئيسية لصحة المولود والطفـل فـي كـل األقـاليم وقـد اعتمـدتها الجهـات الشـريكة 

ماليــين طفــل خــالل الثنائيــة.  ٧,٦لــذي بلــغ علــى نطــاق واســع، وُســجل انخفــاض تــاريخي فــي عــدد وفيــات األطفــال ا
ــيم أفريقيــا مــن  وتضــاعف متوســط االنخفــاض الســنوي فــي معــدل وفيــات األطفــال دون الخامســة مــن العمــر فــي إقل

. وقُـدم الـدعم إلـى البلـدان ٢٠١٠-٢٠٠٠خـالل الفتـرة  ٪ سـنوياً ٢,٤إلـى  ٢٠٠٠-١٩٩٠٪ سنويًا خـالل الفتـرة ١,٢
في جميع األقاليم لوضع استراتيجيات وطنية أو تنقيحها بغيـة االرتقـاء بمهـارات مقـدمي الرعايـة الصـحية فـي مجـال 

  ل.رعاية المواليد (باستخدام دورة المنظمة التدريبية المتصلة برعاية المواليد األساسية) ورعاية المواليد في المنز 
  

واعُتمدت االستراتيجية في إقليم أفريقيا وٕاقليم جنوب شرق آسيا وٕاقليم غـرب المحـيط الهـادئ. وعـالوة علـى   -١١٢
ذلـــك، اعتمـــدت هـــذه األقـــاليم وٕاقلـــيم شـــرق المتوســـط خـــدمات الرعايـــة المتكاملـــة لألطفـــال المرضـــى فـــي المجتمعـــات 

م الحــاالت وتــوفير العــالج لهــا حيثمــا يمكــن وٕاحالتهــا. بتــدريب العــاملين العــاديين فــي مجــال الصــحة المجتمعيــة لتقيــي
  بلدًا في اإلقليم األوروبي في إدخال التحسين المنهجي على خدمات رعاية األطفال في المستشفيات. ١٤وشرع 

  
   ٦-٤النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
مســـتندة إلـــى البّينـــات بشـــأن صـــحة ونمـــو تقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى الـــدول األعضـــاء لتنفيـــذ سياســـات واســـتراتيجيات 

  المراهقين، وتعزيز تطبيق مجموعة من تدخالت الوقاية والعالج والرعاية، وفقًا للمعايير الموضوعة.
  

  جزئياً نتيجة تحققت 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

األعضــاء التــي لــديها برنــامج جيــد األداء  عــدد الــدول  ١-٦-٤
  ٧٤  ٥٠  ٤٠  .لصحة ونمو المراهقين

  
دعمـــت المنظمـــة الـــدول األعضـــاء إلجـــراء عمليـــات تحليـــل للوضـــع الـــوطني واســـتعراض للبـــرامج الوطنيـــة   -١١٣

لــذلك، ارتفــع عــدد الــدول األعضــاء التــي لــديها برنــامج فعــال لصــحة المــراهقين  ووضــع خطــط اســتراتيجية. ونتيجــة
  .٢٠١١دولة في نهاية  ٧٤دولة في مستهل الثنائية إلى  ٤٠ونموهم من 

  
واسُتكمل اسـتعراض منهجـي للوقايـة مـن الحمـل المبكـر وأعـدت إرشـادات بشـأن الوقايـة مـن الحمـل المبكـر   -١١٤

حة اإلنجابيـــة لـــدى المراهقـــات فـــي البلـــدان الناميـــة. وفـــي ســـياق البـــرامج الوطنيـــة آثـــاره الســـلبية علـــى حصـــائل الصـــو 
المتعــددة القطاعــات دعمــت المنظمــة تحديــد تــوفير الخــدمات الصــحية للمــراهقين وتعزيــز ذلــك مــن خــالل مــا يلــي: 

دعـم دورات وضع معايير وطنية للجودة للخدمات الصـحية المالئمـة للمـراهقين، وتكييـف أدوات التـدريب والرصـد، و 
التــدريب واألنشــطة القائمــة علــى المهــارات التــي ترمــي إلــى تحقيــق معــايير الجــودة الوطنيــة. وركــز المكتــب اإلقليمــي 

  لألمريكتين تركيزًا خاصًا على هذه الفئة العمرية على المستويين اإلقليمي والُقطري.
  

ًا لمــا أفـاد بــه إقلــيم أفريقيــا وٕاقلــيم شــرق وفقــ جزئيــاً المتوقعــة علــى صـعيد المنظمــة  ٦-٤وقـد تحققــت النتيجــة   -١١٥
المتوســط وٕاقلــيم جنــوب شــرق آســيا والمقــر الرئيســي، وتــأثرت تــأثرًا خاصــًا فــي كــل المكاتــب الرئيســية بــنقص المــوارد 
الماليــة والبشــرية لتقــديم الــدعم التقنــي المنهجــي إلــى البلــدان وخصوصــًا للتخطــيط االســتراتيجي والخــدمات الصــحية 

  هقين.المالئمة للمرا
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   ٧-٤النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

تزويد الدول األعضاء بالدالئل اإلرشادية واألسـاليب واألدوات، إلـى جانـب الـدعم التقنـي، لتسـريع العمـل علـى تنفيـذ 
بوجـه  استراتيجية تسريع التقدم نحو بلوغ المرامي والغايات اإلنمائية الدولية المتعلقة بالصحة اإلنجابية، مـع التركيـز

خاص على تأمين المساواة في الحصول على الخـدمات الجيـدة الخاصـة بالصـحة الجنسـية واإلنجابيـة، والسـيما فـي 
المجاالت التي توجـد فيهـا احتياجـات غيـر ملبـاة، وفيمـا يتعلـق بحقـوق اإلنسـان مـن حيـث صـلتها بالصـحة الجنسـية 

  واإلنجابية.
  

  نتيجة تحققت بالكامل
  

 المعطيات  المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي تنفـــذ اســـتراتيجية منظمـــة   ١-٧-٤
الصــحة العالميـــة للصــحة اإلنجابيـــة مــن أجـــل تســـريع 
التقــدم نحــو بلــوغ المرامــي والغايــات اإلنمائيــة الدوليــة 
المتعلقة بالصحة اإلنجابيـة التـي تمـت الموافقـة عليهـا 

 ١٩٩٤لعــــام المــــؤتمر الــــدولي للســــكان والتنميــــة فــــي 
واستعراضــه لكــل خمــس ســنوات ومــؤتمر قمــة األلفيــة 

  .٢٠٠٧والجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

٦٠  ٤٠  ٣٠  

عــــدد الــــدول األعضــــاء المســــتهدفة التــــي استعرضــــت   ٢-٧-٤
قوانينهـا أو لوائحهـا أو سياسـاتها الوطنيـة القائمـة فيمـا 

  يتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية.
٢٠  ١٢  ٨  

  
ُأحرز تقدم في تدعيم قدرات الخبراء الوطنيين في إطار بحـوث العمليـات المتصـلة بالصـحة اإلنجابيـة ممـا   -١١٦

أسهم في التنفيذ العام الستراتيجية الصحة اإلنجابية. وُتعد تغطية تنظيم األسرة جانبًا أساسيًا وكذلك إدراج تـدخالت 
  ات.ناجعة قائمة أو جديدة في الممارسة عن طريق بحوث العملي

  
الـــدول األعضـــاء التـــي تنفـــذ اســـتراتيجية المنظمـــة للصـــحة اإلنجابيـــة مـــن أجـــل تســـريع التقـــدم وارتفـــع عـــدد   -١١٧
ــــة مــــن  نحــــو ــــة الدولي ــــات اإلنمائي ــــوغ األهــــداف والغاي ــــى  ٣٠بل ــــة إل ــــي مســــتهل الثنائي ــــة ف ــــة  ٦٠دول ــــي نهاي ــــة ف دول

والبـــــرامج وتنفيـــــذ التـــــدخالت المســـــندة  ودعمـــــت األمانـــــة البلـــــدان فـــــي إدراج بيِّنـــــات جديـــــدة فـــــي السياســـــات .٢٠١١
ـــــــدم الـــــــدعم مـــــــن خـــــــالل القواعـــــــد واإلرشـــــــادات المحدثـــــــة فيمـــــــا يتعلـــــــق بمختلـــــــف جوانـــــــب الصـــــــحة  بالبيِّنـــــــات. وُق
واإلنجابيـــة بمــــا فـــي ذلــــك تنظـــيم األســــرة (أربعـــة أســــس لتنظـــيم األســــرة) وصـــحة األم والصــــحة فـــي الفتــــرة  الجنســـية
واالرتعـاج) والوقايـة مـن سـرطان عنـق الـرحم والوقايـة مـن اإلجهـاض غيـر بـالوالدة (إرشـادات بشـأن النـزف  المحيطة
  المأمون.
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   ٨-٤النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

تزويد الدول األعضاء بالدالئل اإلرشادية واألساليب واألدوات، إلى جانب المساعدة التقنية، لتعزيز الدعوة من أجل 
العمومية، ولوضع وتنفيذ سياسات وبرامج تسـتهدف الحفـاظ علـى أقصـى قـدرة اعتبار الشيخوخة من قضايا الصحة 

ممكنــة علــى تأديــة الوظــائف، طيلــة العمــر، ولتــدريب مقــدمي خــدمات الرعايــة الصــحية علــى األســاليب التــي تكفــل 
  التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة.

  
  جزئياً نتيجة تحققت 

  
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  ُمحقق  الهدف

عدد الدول األعضاء التـي لـديها برنـامج عملـي بشـأن   ١-٨-٤
التمتــع بالنشــاط والصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة وفقــًا 

"تعزيـــــــــز التمتـــــــــع بالنشـــــــــاط  ١٦-٥٨ج ص ع للقـــــــــرار
  .والصحة في مرحلة الشيخوخة"

٣٣  ٢٠  ١٥  

  
يتزايـــد االعتـــراف بأهميـــة التمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة كتحـــد عـــالمي حســـبما يتبـــين مـــن الزيـــادة   -١١٨

المطـردة فــي عــدد البلــدان التـي لــديها بــرامج عمليــة، علـى أن التعــاون مــع ســائر أصـحاب المصــلحة مثــل المفوضــية 
المجـال. ويـؤثر عمـل المنظمـة الخـاص األوروبية يكتسي أهمية حاسمة نظرًا إلى الموارد المحدودة المتاحة في هـذا 

بوضــع القواعــد مثــل المبــادئ اإلرشــادية واألطــر بشــأن التقيــيم أكبــر تــأثير حيثمــا تتــوفر مبــادرات قائمــة تنطلــق مــن 
المصادقة للمسنين التي تنهض بالتمتع بالصحة فـي مرحلـة الشـيخوخة  القاعدة. ومن األمثلة على ذلك شبكة المدن

  لة في مجال الصحة.بتحسين قدرة القوة العام
  

فــي إقلـيم أفريقيــا وٕاقلــيم  جزئيــاً وعلـى الــرغم مــن التقـدم التــدريجي المحــرز اعتبـر أن مجــال الشــيخوخة تحقـق   -١١٩
  جنوب شرق آسيا حيث ال تتوفر موارد مالية وتقنية كافية.
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  ٥الغرض االستراتيجي 
  
  

مــن العواقــب الصــحية المترتبــة علــى حــاالت الطــوارئ والكــوارث واألزمــات والنزاعــات والتقليــل مــن أثرهــا  الحــد
  االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود

  
واجهت عدة دول أعضاء خالل الثنائية حاالت طوارئ إنسـانية موهنـة ابتـداًء مـن الزلـزال الـذي هـز هـايتي   -١٢٠

 ٣شــخص وألحــق أضــرارًا بمــا يزيــد علــى  ٢٠٠ ٠٠٠وأســفر عــن مقتــل أكثــر مــن  ٢٠١٠فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 
ماليين شخص آخر وتلته فاشية الكوليرا، والزلزال في شيلي، والفيضانات التي اجتاحـت باكسـتان وتضـرر منهـا مـا 

فــي مليــون شــخص، والفيضــانات فــي الفلبــين، والزلــزال وحــادث اإلشــعاعات فــي اليابــان، والزلــزال  ٢٠ينــوف علــى 
ــا والــيمن وســورية وفــي كــوت ديفــوار، والمجاعــة فــي القــرن األفريقــي  تركيــا، واالضــطرابات األهليــة فــي مصــر وليبي

ماليــين شــخص، والكــوارث الطبيعيــة وحــوادث الصــحة العموميــة  ١٠وعواقبهــا الصــحية التــي تضــرر منهــا حــوالي 
  العديدة األصغر حجمًا واألقل بروزًا.

  
ت الطــوارئ فــي العــالم وعواقبهــا التــي تهــدد حيــاة البشــر وتعقيــد األعمــال وتنــامي ونظــرًا لزيــادة عــدد حــاال  -١٢١

طلبــات الــدول األعضــاء، عملــت المنظمــة عــن كثــب مــع عــدة جهــات شــريكة بمــا فيهــا الســلطات الوطنيــة والمجتمــع 
يــز القــدرة علــى المــدني والوكــاالت التابعــة لألمــم المتحــدة والجهــات المانحــة الحاليــة والجديــدة والقطــاع الخــاص لتعز 

التأهــــب لحــــاالت الطــــوارئ فــــي القطــــاع الصــــحي ومواجهتهــــا. وحــــددت الــــدول األعضــــاء أيضــــًا التأهــــب للطــــوارئ 
دولـة عضـوًا هـذا المجـال فـي اسـتراتيجياتها للتعـاون  ١١٩ومواجهتها كمجـال رئيسـي للتعـاون مـع المنظمـة وأدرجـت 

  الُقطري.
  

خالل الثنائية الحالية  ٥المنظمة في إطار الغرض االستراتيجي  وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة على صعيد  -١٢٢
. واسـتند هـذا التقيـيم العـام إلـى مسـتوى تحقيـق جزئيـاً اعتُبرت أربع نتائج قد تحققت بالكامل وثالث نتـائج قـد تحققـت 

اء الســابقة أهــداف المؤشــرين حســبما قاســته وأبلغــت عنــه المكاتــب الرئيســية باســتخدام أســاليب متســقة مــع تقــارير األد
للثنائية. ومع ذلك، يشير تحليل نـوعي لعمـل المنظمـة فـي مجـاالت التأهـب للطـوارئ ومواجهتهـا والتعـافي منهـا إلـى 
ضـــرورة تـــوفير مجموعـــة أدق مـــن معـــايير األداء علـــى صـــعيد المنظمـــة لقيـــاس اإلنجـــازات بدقـــة. وفـــي غيـــاب هـــذه 

والسيما في ضوء  جزئياً صعيد المنظمة نتائج لم تتحقق إال المعايير ينبغي اعتبار معظم هذه النتائج المتوقعة على 
  التحديات الراهنة.

  
وأجرت المنظمة مشاورات مستفيضة مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في النصـف الثـاني مـن   -١٢٣

الثنائيــة، ســعيًا إلــى التصــدي للتحــديات التــي تواجههــا األمانــة والــدول األعضــاء فــي مجــال إدارة مخــاطر الطــوارئ 
ر برنــامج التغييــر الــذي وضــعته واالســتجابة اإلنســانية، والتكيــف مــع تطــورات عمليــة اإلصــالح فــي المنظمــة ومســا

. وكــان الغــرض مــن ذلــك تحســين عمــل المنظمــة فــي حــاالت ٢٠١١اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت عــام 
) وضع إطار جديد على صعيد المنظمـة لمواجهـة الطـوارئ يشـمل ١الطوارئ وٕاعادة هيكلته بحيث يؤدي ذلك إلى (

لــة قســم الطــوارئ فــي المقــر الرئيســي فضــًال عــن إعــادة تحديــد غرضــه ) وٕاعــادة هيك٢معــايير أداء قابلــة للقيــاس، (
بتقلـيص عـددها   ٥) وتبسـيط النتـائج المتوقعـة ضـمن الغـرض االسـتراتيجي ٣٪، (٥٠وتخفيض عـدد مالكـه بنسـبة 

) وتحديــد عنصــر أكثــر واقعيــة للجــزء ٤نتــائج إلــى نتيجتــين تتعلــق إحــداهما بالتأهــب واألخــرى بالمواجهــة، ( ٧مــن 
يركز علـى تـدعيم القـدرات علـى المسـتويين  ٢٠١٣-٢٠١٢من الميزانية البرمجية  ٥ق بالغرض االستراتيجي المتعل

ســوف ينــاقش كــل مــن المجلــس وجمعيــة الصــحة دور المنظمــة فــي  ٢٠١٢اإلقليمــي والقطــري. وفيمــا يخــص عــام 
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ي هـــذا المجـــال توجيهـــًا حـــاالت الطـــوارئ واإلطـــار المقتـــرح الســـتجابتها لهـــذه الحـــاالت، ويوجهـــان عمـــل المنظمـــة فـــ
  إضافيًا.

  
   ١-٥النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
وضع المقاييس والمعايير وبناء القـدرات وتقـديم الـدعم التقنـي إلـى الـدول األعضـاء لوضـع وتعزيـز الخطـط والبـرامج 

  الوطنية في مجال التأهب لمواجهة الطوارئ.
  

  جزئياً نتيجة تحققت 
  

 المعطيات  المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

نســـــبة الـــــدول األعضـــــاء التـــــي لـــــديها خطـــــط وطنيـــــة   ١-١-٥
  ٪٧٢  ٪٦٥  ٪٦٠  للتأهب لمواجهة الطوارئ تغطي أخطارًا متعددة.

عدد الدول األعضاء التي تنفذ برامج للحد من سـرعة   ٢-١-٥
  ٩١  ٥٠  ٤٦  .تأثر المنشآت الصحية بآثار الكوارث الطبيعية

  
الـــدول األعضـــاء فـــي الحـــد مـــن استضـــعاف الـــنظم الصـــحية والمجتمعـــات مـــن النـــاحيتين دعمـــت المنظمـــة   -١٢٤

الماديــة والوظيفيــة بغيــة ضــمان تواصــل الخــدمات الصــحية عقــب حــدث معــين وتعزيــز تأهــب الــدول األعضــاء فــي 
  القطاع الصحي.

  
بهـدف تحسـين تنفيـذ الحـد مـن هـذه  الكـوارث مخـاطرمنتـدى عـالمي للحـد مـن وشاركت المنظمة في إنشاء   -١٢٥

األخطــار عبــر تحســين االتصــال والتنســيق بــين أصــحاب المصــلحة. وأعــدت المكاتــب اإلقليميــة المبــادئ اإلرشــادية 
للحد من مخاطر الكوارث ومجموعة من األدوات لتقييم قدرة النظم الصحية على إدارة األزمـات. وفضـًال عـن ذلـك، 

إدارة المخـاطر المرتبطـة بحـاالت الطـوارئ علـى المسـتوى القطـري واتخـاذ اإلجـراءات  ُقدم الـدعم التقنـي لتنفيـذ بـرامج
بشـــأن تعزيـــز القـــدرات الوطنيـــة فـــي مجـــال إدارة الطـــوارئ الصـــحية والكـــوارث  ١٠-٦٤ج ص عفيمـــا يتعلـــق بـــالقرار 

٪ ٢٣اآلمنـة مـن  ومرونة النظم الصحية. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الدول األعضاء التي تنفذ برامج المستشـفيات
٪ ٦٠٪ خـــالل الثنائيـــة ونســـبة الـــدول األعضـــاء التـــي لـــديها خطـــط وطنيـــة للتأهـــب لمواجهـــة الكـــوارث مـــن ٤٦إلـــى 
  ٪.٧٢ إلى
  

وتحققـــت أهـــداف المؤشـــرين بالنســـبة إلـــى هـــذه النتيجـــة المتوقعـــة علـــى صـــعيد المنظمـــة غيـــر أن المكاتـــب   -١٢٦
الهـادئ والمقـر الرئيسـي أفـادت بـأن مسـاهمتها فـي هـذه النتيجـة اإلقليمية ألفريقيا وجنوب شرق آسيا وغـرب المحـيط 

. ويعــود الســبب الرئيســي فــي ذلــك إلــى عــدم تــوفر إطــار تنظيمــي لتوضــيح وتوجيــه دعــم جزئيــاً المتوقعــة قــد تحققــت 
المنظمة للدول األعضاء في مجال التأهب لمواجهة حاالت الطوارئ وعدم وجود معايير أداء واضحة ونقص موارد 

  ل المستدام.التموي
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  ٢-٥النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

وضـــع المقـــاييس والمعـــايير وبنـــاء القـــدرات لتمكـــين الـــدول األعضـــاء مـــن االســـتجابة فـــي الوقـــت المناســـب للكـــوارث 
  المرتبطة باألخطار الطبيعية واألزمات ذات الصلة بنشوب النزاعات.

  
  نتيجة تحققت بالكامل

  
 المعطيات  المؤشر

  األساسية
  ُمحقق  الهدف

وجـــود بـــرامج تشـــغيلية لقـــدرات التصـــدي فـــي األقـــاليم   ١-٢-٥
والمقـــر الرئيســـي جـــاهزة للتنفيـــذ فـــي حـــاالت الطـــوارئ 

  .الحادة
١٠٠  ٪١٠٠  ٪٨٠٪  

ـــــة الخاصـــــة   ٢-٢-٥ ـــــدريب العالميـــــة واإلقليمي ـــــرامج الت عـــــدد ب
بالعمليـــــــات الصـــــــحية العموميـــــــة ضـــــــمن االســـــــتجابة 

  .لحاالت الطوارئ
٤٤  ٣٥  ٢٢  

  
بدعم من المنظمة واصلت الدول األعضاء خالل الثنائية بناء قدراتها على االستجابة في حاالت الطوارئ   -١٢٧

في قطاع الصحة. وقادت المنظمة العمل التعاوني الذي تقوم به مجموعة الصـحة العالميـة، المكونـة مـن أكثـر مـن 
، لبنــاء القــدرات علــى االســتجابة واإلنعــاش. وقــدمت المنظمــة منظمــة صــحية دوليــة تعمــل فــي المجــال اإلنســاني ٣٠

دورة تدريبيـــة عـــن تعزيـــز القـــدرات علـــى االســـتجابة واإلنعـــاش إلـــى النظـــراء الـــوطنيين ومـــوظفي المنظمـــة  ٤٤أيضـــا 
ي والشركاء الدوليين؛ وعززت أدواتها التشغيلية لإلسراع في نشر الخبراء واألموال واإلمدادات علـى المسـتوى اإلقليمـ

ومستوى المقر الرئيسي؛ وأعدت أدوات أساسية تتعلق بصحة الطفل والصحة النفسية وتقـدير االحتياجـات فيمـا بعـد 
الكوارث؛ وأثرت على رسم السياسات على الساحة اإلنسانية العالمية من الخالل المشاركة الفعالة في أعمال اللجنة 

  الدائمة المشتركة بين الوكاالت. 
  

مــن أن هــذه النتيجــة المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة ُقيِّمــت علــى أنهــا تحققــت بالكامــل، يتعــين وعلــى الــرغم   -١٢٨
القيام بمزيد من العمل لوضع الحد األدنى من المعايير لالستعداد المؤسسي ونظم وٕاجراءات االستجابة على صعيد 

رة في الطلبات. وقد اتضح ذلك على المنظمة. وفي حين أن اآلليات قد ُوضعت، فإنها لم تستطع تلبية الزيادة الكبي
عنـــدما عجـــزت المنظمـــة وشـــركاؤها عـــن تلبيـــة طلبـــات الـــدول األعضـــاء والشـــركاء لزيـــادة  ٢٠١١وجـــه التحديـــد فـــي 

ســيولى  ٢٠١٣-٢٠١٢القــدرات مــن حيــث المــوارد البشــرية فــي حــاالت الطــوارئ اإلنســانية الكبــرى. وخــالل الثنائيــة 
  ة. اهتمام خاص لمواجهة التحديات الراهن

  
  ٣-٥النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
وضع المقاييس والمعايير وبناء القدرات لتمكـين الـدول األعضـاء مـن تقـدير االحتياجـات وتخطـيط التـدخالت خـالل 

  المراحل االنتقالية ومرحلة اإلنعاش في سياق النزاعات والكوارث
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  جزئياً نتيجة تحققت 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عدد خطط العمـل اإلنسـاني ذات المكـون الصـحي التـي   ١-٣-٥
  .أعدت من أجل حاالت الطوارئ الجارية

٢٦  

لدى جميع 
البلدان التي 
لديها منسقون 
في المجال 

 )٣٩اإلنساني (

لدى جميع 
البلدان التي 
لديها منسقون 
في المجال 
  اإلنساني

)٣٩(  
ـــدان التـــي تمـــر بمراحـــل   ٢-٣-٥ انتقاليـــة والتـــي أعـــدت عـــدد البل

  ٣٣  ١٨  ١٢  .استراتيجية إنعاش خاصة بالصحة
  

أحرز العديد من الدول األعضاء التـي تمـر بحـاالت الطـوارئ المطولـة تقـدمًا فـي مجـال إدراج الصـحة فـي   -١٢٩
 ٣٩كـل بلـد مـن البلـدان التـي لـديها منسـق معنـي باألوضـاع اإلنسـانية والبـالغ عـددها  خطط العمـل اإلنسـاني. وأعـد

بلــدًا خــالل الثنائيــة اســتراتيجية إنعــاش  ٣٣بلــدًا عنصــرًا صــحيًا فــي خطــط العمــل اإلنســاني الخاصــة بهــا. ووضــع 
  خاصة بقطاع الصحة.

  
لنزاعــات، وذلــك بالتعــاون مــع وكــاالت ورســمت المنظمــة منهجيــة لتقــدير االحتياجــات فيمــا بعــد الكــوارث وا  -١٣٠

األمم المتحدة المعنيـة والبنـك الـدولي واالتحـاد األوروبـي. وشـارك العديـد مـن المكاتـب اإلقليميـة فـي وضـع اللمسـات 
األخيــرة علــى أدوات تقــدير االحتياجــات فيمــا بعــد الكــوارث والنزاعــات الراميــة إلــى تخطــيط اإلنعــاش. وأعــد المكتــب 

يط الهــادئ أداة لتقــدير االحتياجــات والمخــاطر الصــحية فيمــا بعــد الكــوارث لالسترشــاد بهــا فــي اإلقليمــي لغــرب المحــ
  تحديد االحتياجات الصحية للسكان المتضررين.

  
وعلى الرغم من أن أهداف مؤشري هذه النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة قد تحققت، فقد أبلـغ اإلقلـيم   -١٣١

، وكـان ذلـك فـي المقـام األول بسـبب جزئيـاً مقر الرئيسي عـن تحقيـق هـذه األهـداف األفريقي وٕاقليم شرق المتوسط وال
االفتقــار إلــى نهــج متســق علــى صــعيد المنظمــة وعــدم تقــديم اإلرشــادات إلــى البلــدان المتضــررة، وعــدم كفايــة الــدعم 

  الوارد من المانحين بعد األزمات.
 

  ٤-٥النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

التقنـــي المنســـق للـــدول األعضـــاء فيمـــا يتعلـــق بمكافحـــة األمـــراض الســـارية فـــي حـــاالت وقـــوع الكـــوارث تقـــديم الـــدعم 
  الطبيعية ونشوب النزاعات

  
  نتيجة تحققت بالكامل

  
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  ُمحقق  الهدف

نسبة حاالت الكوارث الطبيعية أو النزاعات الحادة التي   ١-٤-٥
المتعلقـة بمكافحـة األمـراض نفذت في إطارها التدخالت 

الســـارية، بمـــا فـــي ذلـــك تشـــغيل نظـــم ترصـــد األمـــراض 
  .واإلنذار المبكر

١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠٪  
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تقــود الــدول األعضــاء الجهــود المبذولــة لترصــد األمــراض الســارية والوقايــة منهــا ومكافحتهــا أثنــاء النزاعــات   -١٣٢
  والكوارث الطبيعية في جميع أقاليم المنظمة.

  
وأنشــئ فريــق عامــل معنــي بمواجهــة الطــوارئ المتعلقــة بــاألمراض الســارية لتقــديم الــدعم التقنــي إلــى الــدول   -١٣٣

األعضاء والمكاتب اإلقليمية والقطرية والشركاء لمكافحة األمـراض السـارية فـي حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية. وُأعـدت 
ايتي وأزمتي قيرغيزستان وأوزبكستان وفيضانات ست وثائق لتقدير المخاطر المحدقة بالصحة العمومية إثر زلزال ه

باكســتان واضــطرابات ليبيــا ومجاعــة القــرن األفريقــي وزلــزال تركيــا. وُأعــدت ســت وثــائق أخــرى عــن الحالــة الوبائيــة 
  لألمراض السارية في أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وكوت ديفوار وسري النكا وزمبابوي. 

  
يع التدخالت التي نفـذت لمكافحـة األمـراض السـارية فـي جميـع حـاالت الكـوارث الطبيعيـة وكلل النجاح جم  -١٣٤

أو النزاعـــات الحـــادة، بمـــا فـــي ذلـــك تشـــغيل نظـــم اإلنـــذار المبكـــر وترصـــد األمـــراض فـــي حـــاالت الطـــوارئ. وســـتبذل 
، وتعزيـز التعـاون المنظمة المزيـد مـن الجهـود لضـمان إدراج إدارة الكـوارث الناجمـة عـن األوبئـة فـي خطـط الطـوارئ

السارية والمختبرات والصيدليات في إطار قطاع الصحة وخارجـه. وينبغـي أن ترصد األمراض الوطنية لبرامج مع ال
تتضـــمن تقـــديرات االحتياجـــات والمخـــاطر فـــي مجـــال الصـــحة فـــي حـــاالت الكـــوارث والنزاعـــات المخـــاطر المتعلقـــة 

  ) على تقدير المخاطر.٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (باألمراض السارية وأن تستفيد بشكل أفضل من قدرات 
  

  ٥-٥النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

تقديم الدعم للدول األعضاء لتعزيز اآلليات الوطنية في مجال التأهب وإلقامة آليات اإلنذار واالستجابة فيما يتعلـق 
  بالسالمة الغذائية وبحاالت الطوارئ الصحية البيئية.

  
  جزئياً تحققت  نتيجة

  
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  ُمحقق  الهدف

نســـــبة الـــــدول األعضـــــاء التـــــي لـــــديها خطـــــط وطنيـــــة   ١-٥-٥
للتأهـــــــــب لحـــــــــاالت الطـــــــــوارئ الصـــــــــحية الكيميائيـــــــــة 
واإلشـــــعاعية والبيئيـــــة واإلنـــــذار بحـــــدوثها واالســـــتجابة 

  .لمقتضياتها
٧٠  ٪٦٥  ٪٦٠٪  

األعضــاء التــي لــديها مراكــز اتصــال فيمــا  عــدد الــدول  ٢-٥-٥
يتعلــــق بالشــــبكة الدوليــــة للســــلطات المعنيــــة بالســــالمة 

  .الغذائية وشبكة طوارئ الصحة البيئية
١٧٣  

لدى جميع 
الدول 
  األعضاء

١٧٧  

  
كانت الصحة البيئية عنصرًا رئيسيًا في العديد من األزمات التي واجهاتها الدول األعضاء خـالل الثنائيـة،   -١٣٥

  من زلزال هايتي إلى فيضان باكستان والتسمم الجماعي بمادة الرصاص في نيجيريا.
  

وقُــدم الــدعم إلــى الــدول األعضــاء لتعزيــز آليــات التأهــب واإلنــذار واالســتجابة الوطنيــة فيمــا يتعلــق بالصــحة   -١٣٦
طــط وطنيــة معينــة للتأهــب الكيميائيــة واإلشــعاعية والبيئيــة. ونتيجــة لــذلك زادت نســبة الــدول األعضــاء التــي لــديها خ

٪. وعـــالوة علــى ذلــك ارتفعــت نســـبة ٧٠٪ إلــى ٦٠لحــاالت الطــوارئ الصــحية الكيميائيــة واإلشـــعاعية والبيئيــة مــن 
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٪ ٩١الدول األعضاء التي لديها مراكز اتصال فيما يتعلق بالشبكة الدولية للسلطات المعنية بالسالمة الغذائية إلـى 
  . ٪ منذ عامين٨٩بعد أن كانت نسبتها 

  
وفي حين تحققت أهداف مؤشري النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة، أفاد اإلقليم األفريقـي وٕاقلـيم شـرق   -١٣٧

، وُيعزى ذلك فـي المقـام األول إلـى جزئياً المتوسط وٕاقليم جنوب شرق آسيا وٕاقليم غرب المحيط الهادئ عن تحقيقها 
  القلق إزاء نقص عدد الخبراء في هذا المجال.

  
  ٦-٥النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
إصــدار الوثــائق االتصــالية الفعليــة وتكــوين الشــراكات وتطــوير التنســيق مــع ســائر مؤسســات منظومــة األمــم المتحــدة 
والحكومــــات والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة المحليــــة منهــــا والدوليــــة والمؤسســــات الجامعيــــة والرابطــــات المهنيــــة علــــى 

  يمي وعلى الصعيد العالمي.الصعيدين القطري واإلقل
  

  جزئياً نتيجة تحققت 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

ـــــأثرة بحـــــاالت الطـــــوارئ  نســـــبة  ١-٦-٥ ـــــدول األعضـــــاء المت ال
الحـــادة والـــدول األعضـــاء التـــي تجـــري فيهـــا عمليـــات 
الطوارئ ولها منسق خاص بالعمل اإلنسـاني، وتعمـل 
فيهـا المجموعـة المعنيــة بالخـدمات الصـحية اإلنســانية 
والتابعــة للجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت وفقــًا 

  .لمعايير هذه المجموعة

٨٠>  ٪٨٠  ٪٦٠٪  

نســـــبة الـــــدول األعضـــــاء التـــــي تجـــــري فيهـــــا عمليـــــات   ٢-٦-٥
الطـــــوارئ ولـــــديها منســـــق خـــــاص بالعمـــــل اإلنســـــاني، 
وتتمتع بحضور تقني دائم من جانـب المنظمـة يشـمل 
التأهــــب لحــــاالت الطــــوارئ، واالســــتجابة لمقتضــــياتها 

  .وكذلك اإلنعاش

٧٥>  ٪٧٥  ٪٦٠٪  

  
إلى الشراكات القائمة على الصعيدين العالمي والُقطري، تولت المنظمة ريادة مجموعة الصحة في  اً استناد  -١٣٨

جميع البلدان التي تنفذ نهج مجموعة الصحة. وفي جميع هذه البلدان دعمت المنظمة الـدول األعضـاء عـن طريـق 
أصــحاب المصــلحة فــي بعــض تنســيق عمــل دوائــر الصــحة اإلنســانية وفقــًا لخطــة قطــاع الصــحة. إال أن الشــركاء و 

البلدان أعربوا عن قلقهم البالغ ألن وظائف ريادة المجموعة لم تؤد بالكامل. وفي ظـل غيـاب معـايير موحـدة لقيـاس 
األداء في هذا المجال، فـإن هـذين المؤشـرين ُيعـدا غيـر محققـين بالكامـل، وعليـه ُتعـد النتيجـة المتوقعـة علـى صـعيد 

ل التحديات التي واجهت تحقيق هذه النتيجة المتوقعة عـدم اتبـاع نهـج متسـق علـى . وتشمجزئياً المنظمة قد تحققت 
صـــعيد المنظمـــة، واالفتقـــار إلـــى مهـــارات التنســـيق وجمـــع المعلومـــات واإلدارة والتخطـــيط االســـتراتيجي، وعـــدم وجـــود 

ي، ونقـص التمويـل استراتيجية للتنسيق بين عدد كبير من الشركاء في أوقات األزمات الكبـرى مثـل األزمـة فـي هـايت
  لالضطالع بوظائف ريادة المجموعة.
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  ٧-٥النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

  العمليات المستعصية والجارية والخاصة باإلنعاش التي تنفذ في حينها وبفعالية
  

  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

التي قامت المنظمة من نسبة حاالت الطوارئ الحادة   ١-٧-٥
أجلها بحشد إجراءات منسقة على الصعيدين الـوطني 

  .والدولي
٩٠  ٪٩٠  ٪٨٠٪  

نســـبة التـــدخالت المتعلقـــة بحـــاالت الطـــوارئ المزمنـــة   ٢-٧-٥
التــــي تنفــــذ وفقــــًا للمكونــــات الصــــحية لخطــــط العمــــل 

  .اإلنساني
١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠٪  

  
المنظمـة بالكامـل فيمـا يتعلـق بتحقيـق المؤشـرين، لكـن التحـديات تحققت هذه النتيجة المتوقعة علـى صـعيد   -١٣٩

الكبـرى التــي ووجهــت شــملت عـدم وجــود إطــار عــام لالسـتجابة، بمــا فــي ذلــك معـايير لــألداء يمكــن قياســها، وقــدرات 
  لالستجابة وٕاجراءات ونظام متين للرصد والتقييم.

  
  

  ٦الغرض االستراتيجي 
  
  

عوامل االختطار أو الحد منها فيما يتعلق بـاالعتالالت الصـحية المرتبطـة بتعـاطي تعزيز الصحة والتنمية وتوقي 
التبغ والكحول والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثير والُنظم الغذائية غير الصحية والخمول البدني وممارسة 

  الجنس بشكل غير مأمون
  

 ٪٦٣األمراض غير السارية هي السبب الوفاة الرئيسي في شتى أرجاء العالم، إذ تتسبب في ما نسبته  إن  -١٤٠
هــي تعــاطي التبــغ والنظــام الغــذائي غيــر  -مــن إجمــالي الوفيــات فــي العــالم. وتزيــد أربعــة عوامــل اختطــار ســلوكية 

ر اإلصــابة بــاألمراض غيــر مــن مخــاط -الصــحي والنشــاط البــدني غيــر الكــافي وتعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار 
الســـارية، وخاصـــة أمـــراض القلـــب والســـكتات الدماغيـــة والســـكري والســـرطان واألمـــراض الرئويـــة المزمنـــة. والمخـــاطر 

مـن الوفيـات فـي  ٪١٣العامة الرئيسـية التـي تسـبب الوفـاة فـي العـالم هـي ارتفـاع ضـغط الـدم (يتسـبب فـي مـا نسـبته 
) والــوزن المفــرط والبدانــة ٪٦) والخمــول البــدني (٪٦ة الســكر فــي الــدم () وارتفــاع نســب٪٩العــالم) وتعــاطي التبــغ (

). وتـأتي أيضـا ممارسـة الجـنس بشـكل غيـر مـأمون وتعــاطي الكحـول ضـمن المخـاطر الرئيسـية التـي تزيـد مــن ٪٥(
٪ ١٠وكالهما يتسبب في ما نسـبته  - سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجزعبء المرض حسب مقياس 

العمر المصححة باحتسـاب مـدد العجـز فـي العـالم. وتقـدر الخسـائر االقتصـادية المتراكمـة التـي تتكبـدها من سنوات 
مليــار دوالر أمريكــي  ٥٠٠البلــدان منخفضــة الــدخل والبلــدان متوســطة الــدخل جــراء األمــراض غيــر الســارية بمبلــغ 

  ٪ من الناتج السنوي الحالي لهذه البلدان.٤سنويًا أي ما يعادل 
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ل مفتـــاح التصـــدي لعوامـــل االختطـــار الســـلوكية هـــو حشـــد االلتـــزام السياســـي والمـــالي والتقنـــي لمواجهـــة ولعـــ  -١٤١
األمراض غير السارية باعتبارها قضية من قضايا الصحة والتنمية. وقد خطـت الـدول األعضـاء خطـوة كبـرى علـى 

لرئيسـية فـي االتفاقـات التـي درب التصدي لألمراض غير السارية، والسـيما عـن طريـق التصـدي لعوامـل االختطـار ا
اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن ُأبرمــت مــن خــالل 

). ويتجلـى هـذا االلتـزام أكثـر فـي ٦٦/٢(قرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة رقـم  األمراض غير السارية ومكافحتها
اقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ وغيرهــا مــن القــرارات مثــل مواصــلة تقــديم الــدعم إلــى اتف

؛ والقـــــرار والنشـــــاط البـــــدني والصـــــحة االســـــتراتيجية العالميـــــة بشـــــأن النظـــــام الغـــــذائيعـــــن  ١٧-٥٧ج ص عالقـــــرار 
حة الصــعــن  ١٢-٥٧ج ص ع؛ والقــرار غيــر الكحوليــة لألطفــال تســويق األغذيــة والمشــروباتعــن  ١٤-٦٣ع  ص  ج

. وُيعـــد العمـــل المتعـــدد اإلنمائيـــة الدوليـــة غايـــاتنحـــو بلـــوغ األهـــداف وال اإلنجابيـــة: مســـّودة اســـتراتيجية تســـريع التقـــدم
  القطاعات في مجال الصحة أساسي لتنفيذ جميع هذه االستراتيجيات. 

  
  ١-٦النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
قــدراتها فــي كــل البــرامج ذات الصـلة فيمــا يتعلــق بتعزيــز الصــحة وٕاقامــة تقـديم النصــح والــدعم للــدول األعضــاء لبنـاء 

أنشطة تعـاون فعالـة متعـددة القطاعـات والتخصصـات مـن أجـل تعزيـز الصـحة وتـوقي عوامـل االختطـار الكبـرى أو 
  الحد منها.

  
  نتيجة تحققت بالكامل

  
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  ُمحقق  الهدف

الدول األعضاء التـي أجـرت تقييمـًا لمجـال واحـد  عدد  ١-١-٦
علــى األقــل مــن مجــاالت العمــل وااللتزامــات المتعلقــة 
بـــالمؤتمرات العالميـــة لتعزيـــز الصـــحة، وقـــدمت تقريـــرًا 

  .عن ذلك
١٢٠  ٤٠  ٣١  

عدد المدن التي نفذت برامج صحية للتوسع العمراني   ٢-١-٦
  ٣٤  ٢٢  ١٧  .بهدف الحد من حاالت الغبن في المجال الصحي

  
دولــة عضــوًا قــد أجــرت تقييمــًا لمجــال واحــد علــى األقــل مــن مجــاالت  ١٢٠، كانــت ٢٠١١بحلــول نهايــة   -١٤٢

اإلنصـــاف فـــي العمـــل وااللتزامـــات المتعلقـــة بـــالمؤتمرات العالميـــة لتعزيـــز الصـــحة وأبلغـــت عنـــه. وُطبقـــت أداة تقيـــيم 
بلدًا للحد مـن الغـبن  ٢٣مدينة في  ٣٤) في Urban HEARTاالستجابة لمتطلباته (الصحة في المناطق الحضرية و 

  في المجال الصحي. 
  

عــدد وعلــى الــرغم مــن أن هــذه النتيجــة المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة "تحققــت بالكامــل"، ثبــت أن قيــاس   -١٤٣
ت الــدول األعضــاء التــي أجــرت تقييمــًا لمجــال واحــد علــى األقــل مــن مجــاالت العمــل وااللتزامــات المتعلقــة بــالمؤتمرا

قــد ُحــدد دون تــوخي الدقــة. ويقــيس هــذا المؤشــر طائفــة عريضــة مــن األعمــال الراميــة إلــى  العالميــة لتعزيــز الصــحة
تعزيز الصحة، مثل رسم االسـتراتيجيات والخطـط وٕاقامـة الشـراكات، التـي يتعـين تقييمهـا كجـزء مـن المنجـزات، لكنـه 

اكات تنفيـذًا فعـاًال. ولـذا سـتُنقح معـايير قيـاس هـذا المؤشـر ال ُيعير اهتمامًا لتنفيذ هذه االسـتراتيجيات والخطـط والشـر 
  .٢٠١٣-٢٠١٢وتعزز في الثنائية 
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  ٢-٦النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

تــوفير اإلرشــاد والــّدعم مــن أجــل تقويــة الــُنظم الوطنيــة الخاصــة بترصــد عوامــل االختطــار الكبــرى وذلــك عــن طريــق 
شـغيلية وٕاجازتهـا وتعميمهـا علـى الـدول األعضـاء التـي تسـجل فيهـا مسـتويات وضع اُألطـر واألدوات واإلجـراءات الت

  .متزايدة من العبء الناجم عن الوفيات وحاالت العجز التي ُتعزى إلى عوامل االختطار الكبرى تلك مرتفعة أو
  

  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

لــديها نظــام ترصــد وطنــي عــدد الــدول األعضــاء التــي   ١-٢-٦
فعال لرصد عوامل االختطار الكبرى المحدقة بصحة 
البـــــالغين يســـــتند إلـــــى الـــــنهج التـــــدريجي الـــــذي تتبعـــــه 

  .المنظمة في الترصد
٩٤  ٨٥  ٨٠  

عــدد الــدول األعضــاء التــي لــديها نظــام ترصــد وطنــي   ٢-٢-٦
فعال لرصد عوامل االختطار الكبرى المحدقة بصحة 

هجيـة العالميـة إلجـراء المســوح الشـباب يسـتند إلـى المن
  .المتعلقة بصحة الطالب في المدارس

٧٢  ٥٨  ٥٢  

  
يكتسي جمع وتحليل واستخدام البيانات الخاصة بالتعرض لعوامل االختطار على المستوى الُقطـري أهميـة   -١٤٤

حاسمة من أجل االستهداف والوقايـة وتقيـيم التقـدم المحـرز. وأحـرزت الـدول األعضـاء تقـدمًا فـي هـذا المضـمار، إذ 
ـــة عضـــوًا فـــي الوقـــت الـــراهن نهـــج  ٩٤تتبـــع  لرصـــد تعـــرض البـــالغين مـــن ســـكانها لعوامـــل  المنظمـــة التـــدريجيدول

دولة عضوًا برصد سلوكيات الشـباب المنطويـة علـى  ٧٢االختطار الرئيسية المسببة لألمراض غير السارية، وتقوم 
  .المتعلقة بصحة الطالب في المدارسالمنظمة العالمية مسوح المجازفة وعوامل الوقاية منها باالستعانة ب

  
المسـح العـالمي للتبـغ د الدول األعضاء التـي تجـري مسـوحًا لعوامـل اختطـار معينـة مثـل ولقد زاد أيضًا عد  -١٤٥

، ويتضـمن تقـديرًا التقرير العالمي عـن وضـع األمـراض غيـر السـارية. ونشرت المنظمة في هذه الثنائية بين البالغين
ت الـراهن، كمـا يحتـوي علـى شامًال لوضع عوامل االختطار الرئيسية الـواردة فـي هـذا الغـرض االسـتراتيجي فـي الوقـ

مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة الراميـــة إلــى مواجهــة األمــراض غيــر الســـارية مــن خــالل تــدخالت شــاملة متعـــددة 
  القطاعات. 

  
  ٣-٦النتيجة المتوقع على صعيد المنظمة 

  
التقنـــي للـــدول وضـــع سياســـات واســـتراتيجيات وتوصـــيات ومعـــايير ودالئـــل أخالقيـــة مســـندة بالبّينـــات وتـــوفير الـــدعم 

األعضـــاء التـــي يســـجل فيهـــا عـــبء مرتفـــع أو متزايـــد للمراضـــة والوفيـــات المرتبطـــة بتعـــاطي التبـــغ مـــن أجـــل تقويـــة 
المؤسسات بهدف تمكينها مـن التصـدي أو تـوقي مشـكالت الصـحة العموميـة المعنيـة. وتـوفير الـدعم أيضـًا لمـؤتمر 

أن مكافحة التبغ لتنفيذ أحكام االتفاقية ووضع بروتوكوالت األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بش
  ودالئل.

  



 A65/28  ٦٥/٢٨ج

58 

  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي لـــديها معطيـــات متماثلـــة   ١-٣-٦
ــــالغين،  عــــن معــــدالت انتشــــار تعــــاطي التبــــغ بــــين الب

حديثـــة، والمتاحـــة بفضـــل استقصـــاءات وطنيـــة بيانيـــة 
مثل المسح العالمي لمعدل تعاطي التبغ بين البالغين 
  .أو النهج التدريجي الذي تتبعه المنظمة في الترصد

٧٨  ٧٨  ٥٦  

عــدد الــدول األعضــاء التــي فــرض حظــرًا شــامًال علــى   ٢-٣-٦
  ٣١  ٢٩  ٢٠  .التدخين في األماكن المغلقة والعامة وأماكن العمل

عدد الدول األعضاء التي حظرت اإلعالن عن التبغ   ٣-٣-٦
  ٢٠  ٢٠  ٢٦  .والترويج له ورعايته

  
؛ وفـي عـام ٢٠٠٥دخلت اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ حيز النفاذ في عـام   -١٤٦
) الـذي ينطـوي علـى تـدابير للحـد مـن الطلـب، وذلـك MPOWER( برنامج السياسـات السـتأدرجت المنظمة  ٢٠٠٨

كان تقدم هائل قد  ٢٠١١لمساعدة البلدان على الوفاء ببعض التزاماتها بموجب االتفاقية اإلطارية. وفي نهاية عام 
بلــدًا قــوانين علــى المســتوى الــوطني لمنــع التــدخين فــي جميــع  ٣١أحــرز فــي تطبيــق تــدابير الحــد مــن الطلــب: ســن 

بلدًا ضرائب علـى التبـغ يزيـد مجموعهـا علـى الحـد األدنـى الموصـى بـه  ٢٦مة وأماكن العمل؛ ويفرض األماكن العا
بلدًا اآلن طبع التحذيرات الصحية على علـب السـجائر باعتبـاره  ١٩٪ من سعر البيع بالتجزئة؛ ويفرض ٧٥والبالغ 

ورعايته حظرًا تامًا. وأجرت المنظمة  بلدًا جميع أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ٢٠ممارسة ُفضلى؛ ويحظر 
بلــدًا مــن أجــل تنفيــذ تــدابير الحــد مــن الطلــب.  ٢٠تقــديرات للقــدرات وأعــدت حــزم تدريبيــة وقــدمت الــدعم التقنــي إلــى 

دولـة عضـوًا بالمشـاركة مباشـرة  ١٢وساهمت المنظمة مساهمة مباشرة في زيادة فعالية ونجاعة ُنظم الضرائب لـدى 
  ي حل القضايا المتعلقة بالضرائب وتقديم التدريب إلى المتخصصين فيها.مع وزارات المالية ف

  
. عدد الدول األعضاء التي حظرت اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتهوأدخلت تحسينات على مقياس   -١٤٧

ع التعــاريف وأدرج تعريفــًا أكثــر صــرامة ألنشــطة اإلعــالن عــن التبــغ والتــرويج لــه ورعايتــه المحظــورة، وذلــك اتســاقًا مــ
الواردة فـي المبـادئ التوجيهيـة النهائيـة المعتمـدة بشـأن اتفاقيـة منظمـة الصـحة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ. وعليـه 

  .٢٠١١والقيمة المحققة لعام  ٢٠١١والهدف لعام  ٢٠١٠أعيد حساب المعطيات األساسية لعام 
  

  ٤-٦النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

تيجيات وتوصـــيات ومعـــايير ودالئـــل أخالقيـــة مســـندة بالبّينـــات وتـــوفير الـــدعم التقنـــي للـــدول وضـــع سياســـات واســـترا
األعضاء التي يسجل فيها عـبء مرتفـع أو متزايـد للمراضـة والوفيـات المرتبطـة بتعـاطي الكحـول والمخـدرات وسـائر 

ن مكافحــة أو تــوقي مشــكالت المــواد النفســانية التــأثير أو الوقايــة منهــا مــن أجــل تقويــة المؤسســات بهــدف تمكينهــا مــ
  الصحة العمومية المعنية.
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  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عدد الدول األعضاء التـي تولـت بـدعم مـن المنظمـة،   ١-٤-٦
وضع اسـتراتيجيات وخطـط وبـرامج لمكافحـة أو تـوقي 
مشـــــكالت الصـــــحة العموميـــــة الناجمـــــة عـــــن تعـــــاطي 

  .والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثيرالكحول 
٥٧  ٥٠  ٣٨  

عـــــــدد االســـــــتراتيجيات والـــــــدالئل والمعـــــــايير واألدوات   ٢-٤-٦
التقنية الخاصـة بالمنظمـة والموضـوعة مـن أجـل دعـم 
الــــــدول األعضــــــاء علــــــى تــــــوقي وتقلــــــيص مشــــــكالت 
الصــــــحة العموميــــــة الناجمــــــة عــــــن تعــــــاطي الكحــــــول 

  .النفسانية التأثيروالمخدرات وسائر المواد 

١٦  ١٤  ١١  

  
اسـتراتيجية المنظمـة العالميـة للحـد مـن تعـاطي اعتمدت جمعية الصحة العالمية في دورتها الثالثة والستين   -١٤٨

الكحــول علــى نحــو ضــار، وبــذلك حثــت عــددًا متزايــدًا مــن البلــدان علــى إعــداد سياســات وخطــط عمــل وطنيــة بشــأن 
بلــدًا إجمــاًال سياســات وطنيــة بشــأن  ٥٧الكحــول أو مراجعتهــا تماشــيًا مــع االســتراتيجية العالميــة. وأصــبح اآلن لــدى 

دون وطنيــة أخــرى بشــأن الكحــول. وطــورت المنظمــة عــدة أدوات تقنيــة لــدعم تنفيــذ خيــارات سياســات  ١٠الكحــول و
السياسات الفعالة لمكافحة استهالك الكحـول، بمـا فـي هـذه األدوات اإلرشـادات الخاصـة باألحكـام التشـريعية الراميـة 

  الرعاية الصحية.  إلى مكافحة الكحول وتحديد االعتالالت الناجمة عن تعاطي الكحول وعالجها في مراكز
  

  ٥-٦النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

وضـــع سياســـات واســـتراتيجيات وتوصـــيات ومعـــايير ودالئـــل أخالقيـــة مســـندة بالبّينـــات وتـــوفير الـــدعم التقنـــي للـــدول 
األعضاء التي يسـجل فيهـا عـبء مرتفـع أو متزايـد للمراضـة والوفيـات المرتبطـة بـالنظم الغذائيـة غيـر الصـحية وقلـة 

  النشاط البدني من أجل تقوية المؤسسات بهدف تمكينها من مكافحة أو توقي مشكالت الصحة العمومية المعنية
.  

  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

ــــدول األعضــــاء التــــي اعتمــــدت اســــتراتيجيات   ١-٥-٦ عــــدد ال
وخططــًا متعــددة القطاعــات بشــأن اتبــاع نظــم غذائيــة 

أو ممارســـــة النشـــــاط البـــــدني باالســـــتناد إلـــــى صـــــحية 
االســتراتيجية العالميــة للمنظمــة بشــأن النظــام الغــذائي 

  .والنشاط البدني والصحة

٧٩  ٦٥  ٦١  

عـدد األدوات التقنيـة للمنظمـة التـي تقـدم الـدعم للــدول   ٢-٥-٦
ــــُنظم الغذائيــــة الصــــحية أو  األعضــــاء علــــى تعزيــــز ال

  .ممارسة النشاط البدني
٢٢  ٢٠  ١٦  
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دولــة عضـوًا قـد اعتمـدت اســتراتيجيات وخططـًا متعـددة القطاعـات بشــأن  ٧٩كانـت  ٢٠١١فـي نهايـة عـام   -١٤٩
االســتراتيجية العالميــة بشــأن النظــام الغــذائي والنشــاط البــدني الــنظم الغذائيــة الصــحية والنشــاط البــدني اســتنادًا إلــى 

 الــدول األعضــاء فــي تنفيــذ التوصــيات الصــادرة بشــأن. وخــالل الثنائيــة أعــدت المنظمــة دلــيًال تنفيــذيًا لــدعم والصــحة
. ونشرت المنظمة أيضًا مجموعة ١٤-٦٣ج ص ع، والمعتمدة في القرار غير الكحولية تسويق األغذية والمشروبات

من التوصيات العالمية بشأن النشاط البدني من أجل الصحة، وأخذت تعمل مع الدول األعضاء على تنفيذها على 
  المستوى الوطني.

  
  ٦-٦النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
وضــع سياســات واســتراتيجيات وتــدخالت وتوصــيات ومعــايير ودالئــل أخالقيــة مســندة بالبينــات وتــوفير الــدعم التقنــي 
للبلدان للتشـجيع علـى اتخـاذ الحيطـة عنـد ممارسـة الجـنس وتعزيـز المؤسسـات بهـدف التصـدي للعواقـب االجتماعيـة 

  ممارسة الجنس بدون وقاية والسيطرة عليها.والفردية الناجمة عن 
  

  جزئياً نتيجة تحققت 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عدد الدول األعضاء التـي تـوفر بّينـات عـن محـّددات   ١-٦-٦
  .ممارسة الجنس غير المأمونة أو عواقبها

٢٢  ١٠  ٨  

الــدول األعضــاء التــي تـوفر بيانــات متماثلــة عــن  عـدد  ٢-٦-٦
مؤشـــرات ممارســـة الجـــنس غيـــر المأمونـــة، واســـتفادت 
مـــن أدوات الترصـــد الخاصـــة بـــالنهج التـــدريجي الـــذي 

  .تتبعه المنظمة في الترصد

٥  ٥  ٢  

  
باسـتحداث البّينـات بشــأن  االسـتراتيجية العالميــة بشـأن الصـحة اإلنجابيــةدولـة عضـوًا فــي إطـار  ٢٢قامـت   -١٥٠

أو عواقب ممارسة الجنس بشكل غير مأمون، ونفذ العديد من البلدان تـدخالت جديـدة ومحدثـة لتعزيـز  محددات و/
  السلوكيات الجنسية األكثر أمنا. إال أن تنفيذ المؤشرين شهد تباينًا بين األقاليم.

  
" بسبب التقـدم الضـئيل المحـرز جزئياً نها "تحققت وقدرت هذه النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة على أ  -١٥١

  في بعض األقاليم، وخاصة اإلقليم األفريقي وٕاقليم شرق المتوسط، نظرًا لضعف التمويل وتحديد األولويات.
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  ٧الغرض االستراتيجي 
  
  

معالجــة المحــددات االجتماعيــة واالقتصــادية األساســية للصــحة مــن خــالل سياســات وبــرامج تعــزز المســاواة فــي 
ــي تراعــي الجنســين واألســاليب  ــراء واألســاليب الت مجــال الصــحة وتحقــق التكامــل بــين األســاليب المناصــرة للفق

  المستندة إلى حقوق اإلنسان
  

هتمام السياسي العالمي المتزايد، تستمر شقة التفاوت في مجال الصـحة داخـل البلـدان وفيمـا بالرغم من اال  -١٥٢
بينهــا فــي االتســاع بســبب التحــول الحضــري الســريع والنــوازل الطبيعيــة والكــوارث التــي مــن صــنع اإلنســان والركــود 

  الصحة العمومية.   االقتصادي والبطالة. وُيعد التصدي لعدم المساواة في مجال الصحة من أهم أولويات
  

وتبحث الدول األعضاء على نحو متزايد عن الطرق االبتكارية لتعزيز التعاون بين القطاعات فـي معالجـة   -١٥٣
المحـــددات االجتماعيـــة واالقتصـــادية األساســـية للصـــحة، وتـــرى ضـــرورة تحقيـــق التكامـــل بـــين األســـاليب التـــي تعـــزز 

ليب التـي تراعـي الجنسـين واألسـاليب األخالقيـة، فـي قطاعاتهـا الصـحية المساواة واألساليب المناصرة للفقـراء واألسـا
وسياســـاتها وبرامجهـــا االجتماعيـــة. وقـــد أعربـــت الـــدول األعضـــاء عـــن زيـــادة التزامهـــا السياســـي بهـــذا الشـــأن خـــالل 

األول/  المؤتمر العالمي المعني بالمحددات االجتماعية للصحة الذي انعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في تشرين
ونتيجة لذلك، زاد طلب الحصول على دعـم منظمـة الصـحة العالميـة مـن جانـب الـدول األعضـاء  ٢٠١١.١أكتوبر 

دولة من بينها الدعم التقني خالل هذه الثنائيـة. كـذلك فقـد تـم دمـج هـذه األسـاليب فـي  ٨٤زيادة حادة، حيث طلبت 
  عدد من البرامج الخاصة بأمراض معينة على صعيد المنظمة.

  
   ١-٧النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
االعتراف بأهمية المحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة على نطاق المنظمة، وٕادراجها ضمن العمـل التقييسـي 

  والتعاون التقني مع الدول األعضاء وسائر الشركاء.
  

  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

دد أقــــــاليم المنظمــــــة التــــــي لــــــديها اســــــتراتيجية إقليميــــــة عــــــ  ١-١-٧
لمعالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية للصـحة كمـا 
حـــــددها تقريـــــر اللجنـــــة المعنيـــــة بالمحـــــددات االجتماعيـــــة 

  . الذي اعتمده المدير العام للصحة
٥  ٥  ٤  

  

                                                           
ريـو السياسـي بشـأن المحـددات االجتماعيـة للصـحة، فـي القـرار اعُتمدت حصيلة المؤتمر التي جـاءت فـي شـكل إعـالن     ١

يــدعو القــرار بــين جملــة أمــور إلــى تحســـين  .. حصــيلة المــؤتمر العــالمي المعنــي بالمحــددات االجتماعيــة للصــحة١١ق١٣٠
ل تصــريف الشــؤون علــى المســتوى العــالمي واإلقليمــي والــوطني والمحلــي.  دعيــت المنظمــة إلــى ضــمان اتســاق ومواءمــة العمــ

  بشأن المحددات االجتماعية للصحة الذي تنفذه وكاالت األمم المتحدة المختلفة.
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ـــــــ  -١٥٤ ـــــــة منب ـــــــة للصـــــــحة بمثاب ـــــــي بالمحـــــــددات االجتماعي ـــــــراز تصـــــــريف كـــــــان المـــــــؤتمر العـــــــالمي المعن ر إلب
ـــين القطاعـــات علـــى الصـــعيد السياســـي، مـــن أجـــل تحقيـــق المســـاواة فـــي مجـــال الصـــحة ومـــن  الشـــؤون المشـــترك ب
 ٤٠تمكـــــين التبـــــادل التقنـــــي للتـــــدابير الناجحـــــة. وفـــــي جانـــــب مـــــن جوانـــــب التحضـــــير لالجتمـــــاع تـــــم توثيـــــق  أجـــــل
لجـة المحـددات االجتماعيـة مـا يتعلـق بمعاُقطريـة، صـورت الممارسـات الجيـدة علـى المسـتوى الُقطـري في حالـة دراسة

  للصحة.
  

وقــد اســتخدم إطــار الشــبكات المعرفيــة للجنــة المعنيــة بالمحــددات االجتماعيــة للصــحة واكتشــافاتها فــي دعــم   -١٥٥
دمج المحددات االجتماعية للصحة والمساواة في مجال الصحة في الخطط الصحية الوطنية واستراتيجيات الصحة 

بلدان. وتمت مساعدة ستة بلدان علـى بنـاء القـدرات القياديـة لـوزارات الصـحة لـديها، كـي تـتمكن  العمومية في تسعة
مـــن تنســـيق وٕادارة التـــدخالت الراميـــة إلـــى تضـــييق الفجـــوة فـــي المســـاواة عـــن طريـــق معالجـــة المحـــددات االجتماعيـــة 

  للصحة.
  

   ٢-٧النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

رة فــي تــوفير فــرص ووســائل التعــاون بــين القطاعــات علــى المســتويين الــوطني والــدولي اتخــاذ المنظمــة زمــام المبــاد
لمعالجـــة المحـــددات االجتماعيـــة واالقتصـــادية للصـــحة، بمـــا فـــي ذلـــك فهـــم آثـــار التجـــارة واالتفاقـــات التجاريـــة علـــى 

  الصحة العمومية والعمل بموجب ذلك، والتشجيع على الحد من الفقر وعلى التنمية المستدامة.
  

  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  ُمحقق  الهدف

عـــــدد التجـــــارب القطريـــــة المنشـــــورة المتعلقـــــة بمعالجـــــة   ١-٢-٧
  ٢٨  ١٤  ١٠  .الصحة المحددات االجتماعية للمساواة في مجال

عـــدد األدوات المكرســـة لـــدعم البلـــدان فـــي تحليـــل آثـــار   ٢-٢-٧
  ٩  ٩  ٨  .التجارة واالتفاقات التجارية على الصحة

  
شرعت البلدان في إدخال التغييرات على ممارسات تصريف الشؤون المشتركة بين القطاعـات لزيـادة أثرهـا   -١٥٦

علــى المســاواة فــي مجــال الصــحة علــى المســتويين الــوطني والــدولي. وقــد أدخلــت بعــض البلــدان تشــريعات الصــحة 
ودمـــج الصـــحة فـــي جميـــع السياســـات. وســـعت  العموميـــة الجديـــدة التـــي تعـــالج مســـألة المســـاواة فـــي مجـــال الصـــحة

المنظمة على المستويين اإلقليمي والعالمي للحصول على توافق اآلراء حول العناصر الرئيسـية لـنهج دمـج الصـحة 
في جميـع السياسـات، مـن خـالل بيـان أديليـد بشـأن دمـج الصـحة فـي جميـع السياسـات وٕاعـالن ريـو السياسـي بشـأن 

  المحددات االجتماعية للصحة. 
  

ــــــى الحصــــــائل الصــــــحية، اســــــتمرت المنظمــــــة خــــــالل   -١٥٧ ونظــــــرًا لمــــــا للعولمــــــة والتجــــــارة مــــــن أثــــــر مهــــــم عل
مســـــــاعدة الـــــــدول األعضـــــــاء علـــــــى بنـــــــاء قـــــــدراتها علـــــــى تقيـــــــيم التجـــــــارة وأثرهـــــــا علـــــــى الحصـــــــائل  فـــــــي الثنائيـــــــة

ــــة  وصــــدر الصــــحية. ــــائق اإلعالمي ــــد مــــن المنشــــورات بمــــا فــــي ذلــــك الكتــــب والوث ــــة العدي وصــــحائف خــــالل الثنائي
وأرســــــت المنظمــــــة مـــــع المنظمــــــة العالميــــــة للملكيـــــة الفكريــــــة ومنظمــــــة التجـــــارة العالميــــــة، تعاونــــــًا نشــــــطًا  الوقـــــائع.
األطـــراف يعمـــل علـــى المســـتوى العـــالمي، وبـــدأت المنظمـــات الـــثالث فـــي تنظـــيم سلســـلة مـــن النـــدوات التقنيـــة  ثالثـــي
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لميتـــان بشـــأن الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة المســـائل التـــي تغطيهـــا االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العا تتنـــاول
  الفكرية.

  
   ٣-٧النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
جمع المعطيات االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة بالصحة ومقارنتها وتحليلها على أساس تصنيفها (حسـب نـوع 

  العجز).الجنس والسن واألصل العرقي والدخل والظروف الصحية، مثل المرض أو 
  

  نتيجة تحققت جزئياً 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عـــــــدد التقـــــــارير القطريـــــــة التـــــــي ُنشـــــــرت خـــــــالل الثنائيـــــــة   ١-٣-٧
وتضــــمنت بيانــــات مصــــنفة وتحاليــــل عــــن المســــاواة فــــي 

  مجال الصحة.
٤٦  ٤٠  ٣٥  

  
س حــاالت الغــبن فــي مجــال ُأحــرز بعــض التقــدم علــى صــعيد األقــاليم فــي اســتخدام البيانــات المصــنفة لقيــا  -١٥٨

الصــحة ومحــدداتها. وزاد عــدد التقــارير الُقطريــة التــي ُنشــرت خــالل الثنائيــة وتضــمنت بيانــات مصــنفة وتحاليــل عــن 
تقريــرًا. وزاد عــدد البلــدان التــي طالبــت بالــدعم واألدوات وبنــاء  ٤٦تقريــرًا إلــى  ٣٥المســاواة فــي مجــال الصــحة مــن 

اســتجابًة لهــذه الطلبــات نشــرت األمانــة علــى األقــاليم قالبــًا لتســتخدمه فــي إعــداد القــدرات لتحســين عمليــات القيــاس. و 
التقارير الوطنية عن الغبن في مجال الصحة، وقدمت الدعم التقني الستخدام نظـم المعلومـات الصـحية القائمـة فـي 

تعميم اإلجراءات  تحديد مجاالت المحددات االجتماعية للصحة التي تستحق أولوية اإلجراءات، وأصدرت نشرة عن
  المراعية لمقتضيات الجنسين في برامج األمراض المعدية المستجدة.  

  
ورغـــم أن الهـــدف المتمثـــل فـــي صـــدور تقـــارير البلـــدان التـــي تشـــتمل علـــى البيانـــات المصـــنفة وتحليـــل عـــدم   -١٥٩

قد صنفت على أنها المساواة في مجال الصحة قد تحقق في عمومه، إال أن النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
قد تحققت جزئيًا. ويعود ذلك إلى أن هذه النتيجة قد تحققت جزئيًا في منطقة الشـرق األوسـط حيـث لـم تكتسـب بعـد 
عمليــة جمــع البيانــات المصــنفة الســمة المؤسســية فــي العديــد مــن البلــدان، وفــي المقــر الرئيســي حيــث رصــد حــاالت 

واسـتخدامها لـم يعممـا بالقـدر الكـافي فـي بـرامج المنظمـة ولـم يـتم الغبن في مجـال الصـحة وجمـع البيانـات المصـنفة 
  دمجهما من خالل المرصد الصحي العالمي.

  
   ٤-٧النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
تعزيـــز األســـاليب المســـتندة إلـــى األخالقيـــات وحقـــوق اإلنســـان، فيمـــا يخـــص تعزيـــز الصـــحة، داخـــل المنظمـــة وعلـــى 

  .المستويين الوطني والعالمي
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  نتيجة تحققت جزئياً 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عــدد األدوات التــي تــم تطويرهــا لصــالح الــدول األعضــاء   ١-٤-٧
ــــــوق  ــــــوفير إرشــــــادات عــــــن االســــــتعانة بحق ــــــة لت أو األمان

  اإلنسان من أجل تحقيق التقدم في مجال الصحة
٣٧  ٣٧  ٢٨  

ــ  ٢-٤-٧ دول األعضــاء عــدد األدوات التــي تــم تطويرهــا لصــالح ال
أو األمانــة لتــوفير إرشــادات بشــأن االســتفادة مــن التحليــل 

  األخالقي في تحسين السياسات الصحية
١٦  ١٦  ١٢  

  
تتمثـــل إحـــدى واليـــات المنظمـــة المحـــددة فـــي ضـــمان اشـــتمال السياســـات والبـــرامج الصـــحية علـــى التحليـــل   -١٦٠

رب الســـريرية والبحـــوث الصـــحية. وتولـــت المنظمـــة األخالقـــي. وُيعـــد تطبيـــق المعـــايير األخالقيـــة ملزمـــًا فـــي التجـــا
بالتعــاون الوثيــق مــع اللجــان الوطنيــة المعنيــة بــاألخالق تســهيل أنشــطة المراكــز المتعاونــة بشــأن أخالقيــات البحــوث 

البيولوجيــة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي مجــال تعزيــز أوجــه التــآزر بــين المبــادرات العالميــة المختلفــة.  
بشأن زرع األعضاء والنُسج البشـرية، تـم إنشـاء فريـق عامـل يتكـون مـن  ٢٢-٦٣ج ص عقاب اعتماد القرار وفي أع

أعضــاء اللجــان الوطنيــة المعنيــة بــاألخالق للعمــل علــى تنفيــذ القــرار فــي البلــدان. وتــم وضــع اإلرشــادات الخاصــة 
قنــي للــدول األعضــاء لتمكينهــا مــن تعزيــز بالجوانــب األخالقيــة لمكافحــة الســل ونشــرها فــي البلــدان، وتــوفير الــدعم الت

تجربــة إلــى عــدد  ٥٠ ٥٥٧ُنظــم اســتعراض القواعــد األخالقيــة، بمــا فــي ذلــك تســجيل التجــارب الســريرية. وأضــيفت 
التجــارب الســريرية المســجلة فــي قاعــدة بيانــات أداة البرنــامج الــدولي لتســجيل التجــارب الســريرية ليصــبح مجموعهــا 

ويكتســـي تســـجيل كافـــة التجـــارب الســـريرية أهميـــة حاســـمة مـــن أجـــل زيـــادة  ٢٠١١.١تجربـــة فـــي نهايـــة  ١٥٣ ٠٩٢
  الشفافية لصالح كل من الباحثين والمستخدمين. 

  
وقد دعمت المنظمة البلدان في مراجعتها للخطط االستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة في ضـوء التزاماتهـا   -١٦١

، بما في ذلك الحـق فـي الحصـول علـى الخـدمات الصـحية وتعهداتها الخاصة بحقوق اإلنسان ذات الصلة بالصحة
بسهولة وبأسعار معقولة، والحق في المشاركة فـي عمليـات صـناعة القـرار، والحـق فـي اإلنصـاف مـن خـالل آليـات 

  المساءلة. 
  

وقـد تحققــت النتيجــة المتوقعـة علــى صــعيد المنظمــة جزئيـًا حيــث أبلــغ اإلقلــيم األوروبـي وٕاقلــيم جنــوب شــرق   -١٦٢
ــًا. وتمثلــت العقبــة الرئيســية فــي ســبيل تحقيــق النتيجــة المتوقعــة علــى صــعيد آســي ا أن مســاهماتهما قــد تحققــت جزئي

المنظمــة فــي غيــاب القــدرة علــى تحديــد المشــكالت الناشــئة ذات األولويــة وعالجهــا، وغيــاب القــدرة علــى االســتجابة 
األنشــطة الخاصــة بالقواعــد األخالقيــة التــي هــذا باإلضــافة إلــى أن نقــص المعلومــات عــن  للطلبــات الملحــة للبلــدان.

  تنفذها البلدان في بعض األقاليم، قد عرقل عملية اإلبالغ.
  
  

                                                           
زاد متوســـــط عـــــدد مـــــرات الـــــدخول الشـــــهرية علـــــى بوابـــــة البحـــــث ألداة البرنـــــامج الـــــدولي لتســـــجيل التجـــــارب الســـــريرية      ١

(http://www.who.int/trialsearch)  ك تحتـــل أداة البرنـــامج . وبـــذل٢٠١١فـــي  ٢ ١٠٠ ٠٠٠إلـــى  ٢٠٠٩فـــي  ١٤٠ ٠٠٠مـــن
الدولي لتسجيل التجـارب السـريرية الترتيـب الثالـث فـي قائمـة أهـم أدوات منظمـة الصـحة العالميـة وفقـًا لتصـنيف مركـز وسـائل 

  اإلعالم. 



 A65/28  ٦٥/٢٨ج

65 

   ٥-٧النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

إدراج اإلجراءات الخاصة بتحليل مقتضيات الجنسين واالستجابة لها ضمن العمل التقييسي الذي تقوم به المنظمة، 
  .لدول األعضاء من أجل وضع سياسات وبرامج تراعي مقتضيات الجنسينوتقديم الدعم إلى ا

  
  نتيجة تحققت جزئياً 

  
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  محقق  الهدف

عـــــدد وســـــائل ووثـــــائق المنظمـــــة (الصـــــادرة أو المحدثـــــة)   ١-٥-٧
واألنشطة المشتركة التي مارستها الوحدات التقنية التابعة 

المراعية لمقتضيات  للمنظمة من أجل تشجيع اإلجراءات
  الجنسين في أعمال المنظمة.

٩٨  ٨٥  ٦٣  

عــدد أنشــطة تعزيــز المســاواة بــين الجنســين التــي مارســتها   ٢-٥-٧
  ١٨٩  ١٧٠  ١٤٢  الدول األعضاء ودعمتها المنظمة.

  
وفي مجال نوع الجنس والصحة لـوحظ تقـدم مهـم فيمـا يتعلـق بالسياسـات والتـدخالت الصـحية فـي البلـدان،   -١٦٣
ما في اإلقليم األفريقي وٕاقليم األمريكتين، وقد ُوضعت خطط التعاون في هذا اإلقليم األخير لتعميم اإلجـراءات والسي

وثيقـة وأداة إرشـادية ونفـذت أنشـطة مشـتركة فـي  ٩٨بلدان. وأصدرت األمانـة  ١٠المراعية لمقتضيات الجنسين في 
نـــوع الجـــنس وتجديـــد الرعايـــة الصـــحية األوليـــة، واألداة المجــاالت التقنيـــة المختلفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الوثيقـــة الخاصـــة ب

الخاصة بنوع الجنس وحقوق اإلنسان، إلى جانب إصدار مطبوعات مختلفة عن الصالت بين نـوع الجـنس والعنـف 
القائم علـى نـوع الجـنس وفيـروس نقـص المناعـة البشـرية. وقـد شـهدت الشـبكة المعنيـة بنـوع الجـنس والمـرأة والصـحة 

نظمة حيث بلغ عـددهم في جميع أقاليم الم ١لمسؤولين عن االتصال فيما يتعلق بمسائل نوع الجنسزيادة في عدد ا
  مسؤوًال. ١١٢

  
وفي حين أن أهداف هذه النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة قد تحققت في عمومها، إال أن مسـاهمات   -١٦٤

ئيـًا وفقـًا لتصـنيفهما. فقـد أدى نقـص المـوظفين فـي اإلقليم األفريقي واإلقليم األوروبي في هذه النتيجـة قـد تحققـت جز 
المقر الرئيسي وفي بعض األقاليم في نهاية الثنائية إلى عرقلة األداء، مما أثر مباشرًة على الدعم المقدم إلى الدول 

  األعضاء. 
  
  
  
  
  

                                                           
نظــام المســؤولين عــن االتصــال، الــذي كــان بمثابــة االســتراتيجية الرئيســية التــي أقرتهــا سياســة مجلــس الرؤســاء التنفيــذيين     ١

منظومــة األمــم المتحــدة المعنــي بالتنســيق علــى صــعيد المنظومــة فيمــا يتعلــق بالمســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة، يقــدم فــي 
الــدعم التقنــي لــدمج اإلجــراءات المراعيــة لمقتضــيات الجنســين فــي بــرامج منظمــة الصــحة العالميــة علــى المســتويين اإلقليمــي 

جــــراءات الخاصــــة بتحليــــل مقتضــــيات الجنســــين واالســــتجابة لهــــا ضــــمن عمــــل والُقطــــري، ويرصــــد تنفيــــذ اســــتراتيجية إدراج اإل
  المنظمة. 
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  ٨الغرض االستراتيجي 
  
  

سـات العموميـة فـي كـل القطاعـات مـن أجـل تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقاية األولية والتـأثير علـى السيا
  معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالصحة

  
  

ة والمهنيــة للصــحة مســؤولة عــن ربــع العــبء العــالمي للمــرض تقريبــًا، وعــن مــا ُيقــدر يــُتعــد المحــددات البيئ  -١٦٥
لذين يعيشون ويعملون في أشد الُنظم البيئية مليون حالة وفاة سنويًا. وكانت النساء واألطفال من الفقراء ا ١٣بنحو 

تلوثــًا وضــعفًا فــي العــالم، هــم األكثــر تــأثرًا. وتتضــمن الجهــود العالميــة واإلقليميــة المبذولــة لعــالج المحــددات البيئيــة 
والمهنية للصحة، األنشطة التي تستهدف التعرف على عوامل الخطر المحددة والتصدي لها (مثل المواد الكيميائية 

شعاع وتلوث الهواء وتغير المناخ)؛ والوقاية مـن المخـاطر وٕادارتهـا فـي األمـاكن المختلفـة (مثـل المنـازل وأمـاكن واإل
العمل ومرافق الرعاية الصحية)؛ ودمج تدخالت الوقاية األولية في تصميم السياسات والخطط والمشروعات المنفذة 

  في القطاعات شديدة التعرض للمخاطر البيئية والمهنية.
  

   ١-٨النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

إجراء تقديرات مسندة بالبّينات ووضـع قواعـد ومعـايير بشـأن المخـاطر البيئيـة الرئيسـية المحدقـة بالصـحة (مـن قبيـل 
رداءة نوعيـــة الهـــواء والمـــواد الكيميائيـــة والمجـــاالت الكهرومغنطيســـية وعنصـــر الـــرادون ورداءة نوعيـــة ميـــاه الشـــرب 

  دام المياه المستعملة وتحديثها.)وٕاعادة استخ
  

  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي اضـــطلعت بحســـاب بعـــض   ١-١-٨
التهديــــــدات البيئيــــــة المحــــــددة التــــــي تحــــــدق بالصــــــحة أو 
بحساب العبء البيئي لألمـراض مسـتعينة فـي ذلـك بـدعم 

  ئية.تقني من المنظمة خالل الثنا
٦٧  ٤٤  ٤٢  

عــدد القواعــد أو المعــايير أو الــدالئل الجديــدة أو المحدثــة   ٢-١-٨
التي وضـعتها المنظمـة بشـأن مسـائل الصـحة المهنيـة أو 

  البيئية ونشرت خالل الثنائية
٢١  ٢٠  ١٨  

  
م بصفة عامة، زادت المعرفة حول عوامل الخطر البيئية على صحة اإلنسان في البلدان على صـعيد أقـالي  -١٦٦

بلـــدًا عـــن إجـــراء تقـــديرات لمخـــاطر بيئيـــة محـــددة باســـتخدام أدوات وٕارشـــادات  ٦٧منظمـــة الصـــحة العالميـــة. وأبلـــغ 
المنظمة بشأن تقدير المخاطر، وذلك مقارنة باثنين وأربعين بلدًا في الثنائية السابقة. وفي عدد من الحاالت جـاءت 

ين القطاعات. على سبيل المثـال، فـي اإلقلـيم األفريقـي وفـي هذه اإلجراءات كنتيجة لاللتزامات السياسية المشتركة ب
بلــدًا تحاليــل وطنيــة للحالــة البيئيــة والصــحية وتقــديرات لالحتياجــات  ١٥إطــار إعــالن ليبرفيــل وعمليــة المتابعــة، نفــذ 

ي بالبيئة بدعم مالي وتقني من المنظمة. وفي اإلقليم األوروبي تولَّد زخم مماثل عن المؤتمر الوزاري الخامس المعن
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؛ كمـا تولَّـد فـي إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا عـن المحفـل الـوزاري اإلقليمـي ٢٠١٠والصحة الذي انعقد فـي آذار/ مـارس 
؛ وتولَّــد فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا عــن المــؤتمر ٢٠١٠الثــاني بشــأن البيئــة والصــحة الــذي ُأقــيم فــي تمــوز/ يوليــو 

  .٢٠١٠لنظافة الصحية الذي انعقد في كانون الثاني / يناير الوزاري الثاني لشرق آسيا بشأن المرافق الصحية وا
  

   ٢-٨النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

تقديم الدعم التقنـي واإلرشـادات التقنيـة إلـى الـدول األعضـاء لتنفيـذ تـدخالت الوقايـة األوليـة التـي تحـد مـن المخـاطر 
في ذلك تنفيذها في بيئـات محـددة (مثـل أمـاكن العمـل البيئية على الصحة، وتعزز السالمة والصحة العمومية، بما 

  أو المنازل أو المناطق الحضرية) وبين الفئات السكانية السريعة التأثر (مثل األطفال).
  

  نتيجة تحققت جزئياً 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عدد الدول األعضاء التي نفذت بدعم تقني من المنظمـة   ١-٢-٨
األوليــــة بغـــرض التقليــــل مــــن المخــــاطر  تـــدخالت الوقايــــة

البيئيــة علــى الصــحة فــي واحــدة مــن البيئــات التاليــة علــى 
  األقل: أماكن العمل أو المنازل أو المناطق الحضرية.

٩٢  ٥٢  ٤٨  

  
بلدًا عن نهضة في استخدام تدخالت الوقاية األولية لمعالجة المحددات البيئية والمهنيـة للصـحة.  ٩٢أبلغ   -١٦٧

المثال، قام العديد من البلدان بتعزيز تدخالت تنقية المياه المنزلية وتخزينها تخزينًا مأمونًا لضمان توفر فعلى سبيل 
المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة ميــاه الشــرب المأمونــة. وقــد استرشــدت األنشــطة المنفــذة علــى المســتوى الُقطــري بنشــرة 

لمواد اإلعالميــة للمنظمــة بشــأن االســتخدام المــأمون ، وبــا٢٠١٠للمنظمــة، التــي تــم تحــديثها فــي  بجــودة ميــاه الشــرب
. وهنــاك مثــال آخــر علــى ٢٠١٠للميــاه المســتعملة والمفرغــات والميــاه الرماديــة، التــي تــم تنقيحهــا فــي نيســان/ أبريــل 

 ذلك ُنفِّذ بالتعاون مع التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، وتضمن تقديم الدعم التقني لسبعة وعشرين بلـداً 
في اإلقليم األفريقي وستة بلدان في إقليم شرق المتوسط لوضع خطط وطنية إلدارة مخلفات الرعاية الصحية وتنفيـذ 

  هذه الخطط. 
  

، أطلـــق التحـــالف العـــالمي لمواقـــد الطهـــي النظيفـــة، الـــذي ُتعـــد المنظمـــة أحـــد ٢٠١٠وفـــي أيلـــول/ ســـبتمبر   -١٦٨
شخص يتعرضون للوفاة المبكـرة إلصـابتهم بـأمراض واعـتالالت ماليين  ١,٩أعضائه المؤسسين، بهدف انقاذ حياة 

من بينها االلتهاب الرئوي في مرحلة الطفولة، واألمراض القلبية الوعائية، وداء االنسـداد الرئـوي المـزمن، وانخفـاض 
الـــوزن عنـــد المـــيالد، نتيجـــة لتعرضـــهم لتلـــوث الهـــواء النـــاتج عـــن اســـتعمال الوقـــود الصـــلب. وســـيتم مـــن خـــالل هـــذا 
التحــالف تــوفير إمكانيــة الحصــول علــى مواقــد الطهــي النظيفــة لمائــة مليــون منــزل فــي البلــدان منخفضــة ومتوســطة 
الــدخل. وفــي أيلــول / ســبتمبر أطلقــت المنظمــة قاعــدة البيانــات العالميــة عــن تلــوث األمــاكن المكشــوفة التــي تضــم 

  بلدًا.  ٩١مدينة في  ١١٠٠بيانات نحو 
  

ؤشــر قــد تحققــت، إال أن هــذه النتيجــة المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة قــد ُصــنفت وفــي حــين أن أهــداف الم  -١٦٩
على أنها تحققت جزئيًا، ويعود ذلك في المقام األول إلى أن بعض أنشطة اإلبالغ عن المخاطر، مثل الحماية من 

ص الموارد واضطرار اإلشعاعات في أماكن الرعاية الصحية ومن الرادون في المنازل، قد ُأجلت للثنائية القادمة لنق
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الموظفين الحاليين إلى االستجابة لحالـة الطـوارئ النوويـة فـي فوكوشـيما. وقـد عـانى إقلـيم شـرق المتوسـط أيضـًا مـن 
  نقص الموارد البشرية فيما يتعلق باألنشطة المخطط لها وفقًا لهذه النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة.

  
   ٣-٨النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
تقــديم المســاعدة التقنيــة والــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء لتعزيــز نظــم ووظــائف وخــدمات إدارة مخــاطر الصــحة 

  المهنية والبيئية على الصعيد الوطني.
  

  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عــــدد الــــدول األعضــــاء التــــي نفــــذت بــــدعم مــــن المنظمــــة   ١-٣-٨
سياســــات علــــى الصــــعيد الــــوطني إلدارة خطــــط عمــــل / 

مخـــاطر الصـــحة المهنيـــة، مثـــل تلـــك التـــي تـــرتبط بخطـــة 
-٢٠٠٨العمــــــــل العالميــــــــة المعنيــــــــة بصــــــــحة العمــــــــال (

٢٠١٧.(  

٨٨  ٧٢  ٦٧  

  
دولـــة مـــن الـــدول األعضـــاء أطـــر السياســـات أو االســـتراتيجيات أو خطـــط العمـــل لـــدعم إدارة  ٨٩وضـــعت   -١٧٠

  المخاطر البيئية والمهنية. 
  

وفي إقليم شرق المتوسط اعتمدت بلدان مجلس التعاون الخليجـي مبـادرة مواقـع العمـل الصـحية رسـميًا فـي   -١٧١
. وقــدمت المنظمــة الــدعم التقنــي إلعــداد خطــة عمــل إقليميــة لتعزيــز مواقــع ٢٠١٠القــاهرة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 

  بمصر وُعمان.  العمل الصحية وٕاضفاء الطابع المؤسسي على األنشطة ذات الصلة، بدءاً 
  

كما أبلغ إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا عـن إحـرازه لتقـدم مماثـل، حيـث ُنفـذت األنشـطة الوطنيـة التـي تسـعى إلـى   -١٧٢
بلـدًا.  ١١فـي تسـعة بلـدان مـن إجمـالي  ٢٠١٧-٢٠٠٨تحقيق أهداف خطة العمل العالمية المعنيـة بصـحة العمـال 

ُقطـري لـدعم وحمايـة صـحة العـاملين فـي مجـال الرعايـة الصـحية، كما تم تعزيز األنشطة التي تنفَّذ على المسـتوى ال
لمنظمـة الصـحة العالميـة ومنظمـة العمـل الدوليـة لتحسـين  HealthWISEعلى سبيل المثال فـي أعقـاب إصـدار أداة 

  ظروف العمل في قطاع الصحة.  
  

   ٤-٨النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

ن أجــل دعــم قطــاع الصــحة للتــأثير فــي سياســات القطاعــات األخــرى بمــا وضــع إرشــادات وأدوات واتخــاذ مبــادرات مــ
  يساعد على تبين واعتماد السياسات التي من شأنها تحسين الصحة والبيئة والسالمة.
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  نتيجة تحققت جزئياً 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عدد الدول األعضـاء التـي تنفـذ المبـادرات المدعومـة مـن   ١-٤-٨
نظمــة لتحديــد ومواجهــة اآلثــار الصــحية المترتبــة علــى الم

نشـــــاط واحـــــد أو أكثـــــر مـــــن أنشـــــطة القطاعـــــات التاليـــــة: 
  الزراعة، والطاقة، والنقل.

  غير متاح  ٧٢  ٦٧

  
شهدت الثنائية زيادة في االسـتخدام المنهجـي لـألدوات مثـل أداة تقيـيم األثـر البيئـي علـى الصـحة. وُعـرض   -١٧٣

بنجاح في قطاع النفط في غانا، على المؤتمر الوزاري الثاني المعني بالصحة والبيئـة فـي  مشروع تجريبي تم تنفيذه
). واسـتنادًا إلـى نجـاح مثـل هـذه المشـروعات التجريبيـة، يتزايـد الطلـب ٢٠١٠أفريقيا (لوانـدا، تشـرين الثـاني/ نـوفمبر 

لغــاز والتعـدين. وفـي بعـض األقــاليم ، والسـيما فــي مجـال صـناعات الـنفط واالـدعم التقنـي لتقيــيم األثـر الصـحيعلـى 
األخـــرى، يلقـــى تقيـــيم األثـــر الصـــحي اهتمامـــًا متزايـــدًا والســـيما وقـــد ُأقـــر بأنـــه أداة لعـــالج عـــدم المســـاواة فـــي مجـــال 
الصــحة، ولتحقيــق القــدر األمثــل مــن الفوائــد الصــحية لالســتجابة لتخفيــف وطــأة تغيُّــر المنــاخ والتكيــف معــه، ولــدعم 

  "النمو األخضر". 
  

وفـــــي قطـــــاع النقـــــل، تـــــم إطـــــالق المبـــــادرات بشـــــأن النقـــــل المســـــتدام بيئيـــــًا والنقـــــل الصـــــحي فـــــي المنـــــاطق   -١٧٤
كمــــــــا تــــــــم تقــــــــديم الــــــــدعم التقنــــــــي فــــــــي ســــــــتة بلــــــــدان لتعزيــــــــز إدارة مبيــــــــدات اآلفــــــــات فــــــــي القطــــــــاع  الحضــــــــرية.
بســبب هـــذه  الصــحة العموميــة، بغيــة الحــد مــن المخــاطر التــي تتعــرض لهــا الصــحة العموميــة إطــار فــي الزراعــي

  المبيدات.  
  

وســاهمت المنظمــة فــي رعايــة المــؤتمر الــدولي األول المعنــي باألشــعة فــوق البنفســجية وســرطان الجلــد فــي   -١٧٥
فـي كوبنهــاغن، الـذي جمـع معــًا أصـحاب المصـلحة مــن كافـة أنحـاء العــالم. وبـدأ العمـل إلعــداد  ٢٠١١أيـار/ مـايو 

مــة بشــأن حمامــات الشــمس االصــطناعية وقاعــدة بيانــات للسياســات ُكتيِّــب عــن التــدخالت علــى صــعيد السياســة العا
  الخاصة بهذه الحمامات. 

  
ورغـــم مـــا ُأحـــرز مـــن تقـــدم مهـــم، إال أن المعـــايير واألســـاليب المتبعـــة لقيـــاس عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي   -١٧٦
مبــــــــــادرات تــــــــــدعمها المنظمــــــــــة بهــــــــــدف تحديــــــــــد اآلثــــــــــار الصــــــــــحية لألنشــــــــــطة فــــــــــي مجــــــــــاالت الزراعــــــــــة  تنفــــــــــذ
ومعالجتهـــــا، قـــــد تـــــم تعـــــديلها خـــــالل الثنائيـــــة لضـــــمان المزيـــــد مـــــن الدقـــــة فـــــي تقيـــــيم اإلنجـــــازات.  والنقـــــل طاقـــــةوال

في الوقت الحالي لتنقيح المعطيات األساسية والقيم المستهدفة وفقًا لذلك. ولذا لم يمكـن تحديـد  العمل قدماً  ويمضي
خاصـــة بنتـــائج المؤشـــر، جـــاء تصـــنيف هـــذه النتيجـــة فـــي هـــذه الثنائيـــة. ونظـــرًا لغيـــاب البيانـــات ال قيمـــة اإلنجـــازات

علــى صــعيد المنظمــة علــى أنهــا تحققــت جزئيــًا اســتنادًا إلــى التقــديرات التقنيــة التــي أجرتهــا األقــاليم والمقــر  المتوقعــة
  الرئيسي. 

  
   ٥-٨النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
ي كــل القطاعــات بغيـة معالجــة األســباب الجذريــة تعزيـز قيــادة قطــاع الصـحة لتهيئــة بيئــة أصـح وتغييــر السياســات فـ

لألخطار البيئية المحدقة بالصحة باللجوء إلى وسائل من قبيل االستجابة للتبعات المستجدة والمعاودة للظهور التي 
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تترتـــب علـــى أنشـــطة التنميـــة فـــي صـــحة البيئـــة، وتغيـــر أنمـــاط االســـتهالك واإلنتـــاج واآلثـــار المـــدمرة للتكنولوجيـــات 
  المتطورة.

  
  نتيجة تحققت بالكامل

  
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  محقق  الهدف

عـــدد الدراســـات أو التقـــارير عـــن قضـــايا الصـــحة المهنيـــة   ١-٥-٨
والبيئيـــــة المســـــتجدة والمعـــــاودة للظهـــــور التـــــي نشـــــرت أو 

  شاركت المنظمة في نشرها.
٢١  ١٧  ١٥  

عـدد التقــارير التـي نشــرت أو التــي اشـتركت المنظمــة فــي   ٢-٥-٨
بخصوص التقدم المحرز صوب تحقيق الغرضـين  نشرها

المتعلقــــين بالميــــاه واإلصــــحاح فــــي ُأطــــر التنميــــة الدوليــــة 
  الرئيسية مثل المرامي اإلنمائية لأللفية.

١٠  ١٠  ٨  

عدد المنتديات اإلقليمية الرفيعة المستوى المعنية بقضـايا   ٣-٥-٨
البيئــة والصــحة التــي نظمــت أو حظيــت بــدعم تقنــي مــن 

  سنتين.المنظمة كل 
١١  ١٠  ٩  

  
في العموم، زاد الوعي بالمخاطر الصحية للمواد الكيميائية نتيجة ألنشطة المنظمة المتعلقة بوضع القواعد   -١٧٧

وتقييم المخاطر، بمـا فـي ذلـك نشـر التقـارير عـن المـواد الكيميائيـة الرئيسـية، بمـا فـي ذلـك تقريـر عـن اسـتخدام مـادة 
المباني، وسلسلة من النشرات تتناول عشر مواد كيميائية تثير مخـاوف كبـرى الدي دي تي في الرش الثمالي داخل 

  على الصحة العمومية. 
  

وفيمــــا يتعلــــق بالمخــــاوف الصــــحية والمهنيــــة ذات األولويــــة التــــي ُأثيــــرت فــــي المحافــــل واألحــــداث الرفيعــــة   -١٧٨
ذات الصلة بها، تولـت منظمـة الصـحة  المستوى، بما في ذلك في سياق االتفاقات الدولية المعنية بالبيئة والعمليات

العالمية الدعوة إلى إرساء روابط أوثق بـين أهـداف وغايـات التنميـة الصـحية القائمـة، علـى سـبيل المثـال مـن خـالل 
المـــؤتمر الـــدولي األول لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة المعنـــي بالوقايـــة األّوليـــة مـــن الســـرطان مـــن خـــالل االضـــطالع 

  .٢٠١١الن أستورياس في آذار/ مارس بتدخالت بيئية ومهنية، وٕاع
  

    ٦-٨النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

رســـم السياســـات المســـندة بالبينـــات ووضـــع االســـتراتيجيات والتوصـــيات وتقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى الـــدول األعضـــاء 
  ها.للتعرف على مشكالت الصحة العمومية الناجمة عن تغير المناخ والحيلولة دون قيامها ومعالجت
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  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عــدد الدراســات أو التقــارير عــن آثــار تغيــر المنــاخ علــى   ١-٦-٨
الصــحة العموميــة، التــي نشــرت أو شــاركت المنظمــة فــي 

  نشرها.
  ٣٥  ٣٠  غير متاحة

عــدد البلــدان التــي نفــذت خططــًا لتمكــين القطــاع الصــحي   ٢-٦-٨
  ٤٨  ٣٠  غير متاحة  يف مع اآلثار الصحية لتغير المناخ.من التك

  
بلــدًا مــن شــتى أقــاليم منظمــة الصــحة العالميــة عــن إجــراء تقيــيم لمــدى تــأثر الصــحة بتغيُّــر المنــاخ  ٣٠أبلــغ   -١٧٩

ة بلدًا. وقد واصلت المنظمـ ١٤مشروعًا تجريبيًا في  ١٨وتكيفها معه، وتستخدم نتائج هذه التقييمات اآلن في تنفيذ 
تنفيذ أنشطة الدعوة والقيادة من أجل تشجيع العمليات اإلقليميـة والعالميـة التـي تتعلـق بالبيئـة وتغيُّـر المنـاخ والتنميـة 

  المستدامة، على أن تولي مزيدًا من االعتبار للصحة. 
  

اخ، فــي وتــم إجــراء اســتعراض منهجــي للمزايــا الجانبيــة للصــحة بالنســبة لسياســات تخفيــف وطــأة تغُّيــر المنــ  -١٨٠
خمســة قطاعــات (اإلســكان والنقــل والزراعــة والصــحة والطاقــة المنزليــة). وقــد صــدرت النتــائج مشــفوعة بتقريــر أعــده 

) أثناء انعقاد المؤتمر العالمي لمنظمة الصحة العالمية المحددات االجتماعية للصحةالمكتب اإلقليمي لألمريكتين (
وفــي الــدورتين السادســة عشــرة والســابعة  ٢٠١١ألول/ أكتــوبر المعنــي بالمحــددات االجتماعيــة للصــحة فــي تشــرين ا

  بالترتيب. ٢٠١١و ٢٠١٠عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ في 
  

  ٩الغرض االستراتيجي 
  
  

  المستدامة تحسين التغذية والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية
  

يصـــيب نقـــص التغذيـــة وعـــوز الفيتامينـــات والمعـــادن والســـمنة مجموعـــات كبيـــرة مـــن الســـكان علـــى مســـتوى   -١٨١
من وفيات األطفال دون الخامسة من العمـر،  ٪٣٥العالم. وُيعد سوء التغذية السبب المؤدي للوفاة فيما ُيقدر بنحو 

يــر المأمونــة، عامــل مــن عوامــل الخطــر فــي مشــكالت مــرض وُيعــد النظــام الغــذائي، بمــا فــي ذلــك تنــاول األغذيــة غ
الســكري واألمــراض القلبيــة الوعائيــة والســرطان. وتتفاعــل أمــراض اإلســهال التــي تســببها مختلــف أنــواع الممرضــات 

 ٢٠٥كان  ٢٠٠٨ عام الموجودة في األغذية والماء مع نقص التغذية في حلقة مفرغة تؤثر سلبًا على النمو.  وفي
  مليون امرأة ممن تجاوزوا العشرين من العمر مصابون بالسمنة. ٢٩٧وماليين رجل 

  
وقــد عملــت المنظمــة مــع الســلطات الوطنيــة المعنيــة بالصــحة التــي تتعامــل مــع التغذيــة والســالمة الغذائيــة،   -١٨٢
مــم ممثلــي القطاعــات الحكوميــة األخــرى، والســيما قطــاع الزراعــة. ويتمثــل شــركاء المنظمــة الرئيســيون فــي األ ومــع

المتحـــدة، والســـيما منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة واليونيســـيف وبرنـــامج األغذيـــة العـــالمي، والوكـــاالت الدوليـــة ووكـــاالت 
التمويــل الثنائيــة والمتعــددة األطـــراف، والمجتمــع العلمــي والمنظمـــات غيــر الحكوميــة. وقــد تـــم إرســاء العالقــات مـــع 

ومنظمة الصحة لغرب أفريقيا، واالتحاد األفريقي، والشراكة المؤسسات اإلقليمية مثل أمانة جماعة المحيط الهادئ، 
الجديــــدة مــــن أجــــل تنميــــة أفريقيــــا، واللجنــــة الدائمــــة المشــــتركة بــــين الــــدول لمكافحــــة الجفــــاف فــــي منطقــــة الســــاحل، 

  والمفوضية األوروبية.
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    ١-٩النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

نســـيق والتنظـــيم عبـــر الشـــبكات مـــع أصـــحاب المصـــلحة كافـــة علـــى إقامـــة شـــراكات وتحالفـــات، وبنـــاء القيـــادات والت
الصعيدين القطري واإلقليمي والصعيد العالمي، وذلك من أجل التشجيع على الدعوة والتواصل، والحفز علـى اتخـاذ 
، إجراءات مشـتركة بـين القطاعـات، وزيـادة االسـتثمارات فـي التـدخالت المتعلقـة بالتغذيـة والسـالمة واألمـن الغـذائيين

  ووضع برنامج عمل معني بالبحوث ودعمه
  

  نتيجة تحققت جزئياً 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي لـــديها آليـــات تنســـيق عاملـــة   ١-١-٩
وتتســـــم بطـــــابع مؤسســـــي لتشـــــجيع المنـــــاهج واإلجـــــراءات 
المتعـــــــددة القطاعـــــــات فـــــــي مجـــــــال الســـــــالمة أو األمـــــــن 

  الغذائيين أو التغذية.
١٢٨  ١٢٥  ٨٩  

عــــــدد الــــــدول األعضــــــاء التــــــي قامــــــت بــــــإدراج األنشــــــطة   ٢-١-٩
المتعلقة بالتغذية والسالمة واألمن الغذائيين وآليـة لتمويـل 
هذه األنشطة في النهج القطاعية الشاملة التـي تتبعهـا أو 

  في ورقات استراتيجية الحد من الفقر.
١١٧  ٣٥  ٢٨  

  
عي صناع القرار بأهمية السالمة الغذائية والتغذية، وتحسـن التعـاون لوحظت في معظم البلدان زيادة في و   -١٨٣

بين قطاعات الصحة والزراعة والطب البيطـري، وتحسـن التنسـيق بـين أصـحاب المصـلحة. ويتضـح ذلـك مـن زيـادة 
ات عدد الدول األعضاء التي لديها آليات تنسيق مؤسسية تعمل بالفعل لتعزيـز النهـوج واإلجـراءات المتعـددة القطاعـ

دولــة فــي نهايــة الثنائيــة. وأســس  ١٢٨إلــى  ٢٠١٠دولــة فــي  ٨٩فــي مجــال الســالمة الغذائيــة واألمــن الغــذائي، مــن 
العديد من الدول آلية تنسيق لتشجيع المناهج واإلجراءات المتعددة القطاعات في مجـال السـالمة الغذائيـة والتغذيـة. 

األقــاليم مجــزأة وتفتقــر إلــى التــآزر والتعــاون بــين مختلــف  ولكــن مــا زالــت بــرامج الســالمة الغذائيــة القوميــة فــي بعــض
  القطاعات. 

  
وســاهمت المنظمــة فــي شــراكة القضــاء علــى الجــوع ونقــص التغذيــة لــدى األطفــال مــع األمــم المتحــدة علــى   -١٨٤

 المســتوى الُقطــري، وفــي اللجنــة الدائمــة للتغذيــة لمنظومــة األمــم المتحــدة علــى المســتوى العــالمي، كمــا ســاهمت فــي
تطوير مبادرة "تعزيز التغذية" حيث تولت قيادة فرقة العمل المعنية بالرصد والترصـد ووضـعت خطـة تنفيذيـة شـاملة 

  بشأن تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال. 
  

كـــذلك فقـــد تولـــت المنظمـــة تنســـيق العمـــل الخـــاص بشـــبكة المنظمـــة العالميـــة لألمـــراض الُمعديـــة المنقولـــة   -١٨٥
الشـــبكة الدوليـــة للســـلطات المســـؤولة عـــن ســـالمة األغذيـــة، المعنيتـــين علـــى التـــوالي بتعزيـــز دمـــج بواســـطة األغذيـــة و 

الترصد في المختبرات من خـالل تقـديم الـدورات التدريبيـة وتنفيـذ األنشـطة فـي شـتى أنحـاء العـالم، وبالتبـادل السـريع 
  للمعلومات واالستجابة لتفشي األمراض المنقولة بواسطة الغذاء.
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ًال عـن ذلـك، عـززت المنظمـة تعاونهـا مـع األطـراف الفاعلـة الدوليـة التـي تركـز علـى قضـايا السـالمة وفضـ  -١٨٦
الغذائية من أجل دعم التعاون بين القطاعات وٕاضـافة السـالمة الغذائيـة إلـى موضـوعات النقـاش الـدولي حـول أزمـة 

وث الماشــية والمعهــد الــدولي لبحــوث الغــذاء. وعــززت األمانــة فــي المقــر الرئيســي الشــراكات مــع المعهــد الــدولي لبحــ
سياسات األغذية، فيما يتعلـق ببرنـامج البحـث "الزراعـة مـن أجـل تغذيـة وصـحة أفضـل"، كمـا دعمـت إعـداد التقريـر 

ر الخاص المعني بالحق في الغذاء إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.   الذي قدمه الُمقرِّ
  

علـــى صـــعيد المنظمـــة جزئيـــًا حيـــث ال تـــزال آليـــات تصـــريف الشـــؤون علـــى وقـــد تحققـــت النتيجـــة المتوقعـــة   -١٨٧
  المستوى الُقطري في حاجة إلى التعزيز في اإلقليم األفريقي وٕاقليم األمريكتين. 

  
    ٢-٩النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
أدلـــة التـــدريب والمعـــايير، بمـــا فيهـــا المراجـــع والمتطلبـــات واألولويـــات المتعلقـــة بـــالبحوث والـــدالئل و  -وضـــع القواعـــد

وتعميمهــا علــى الــدول األعضــاء لتوســيع قــدرتها علــى تقيــيم جميــع أشــكال ســوء التغذيــة واألمــراض الحيوانيــة المنشــأ 
  .واألمراض غير الحيوانية المنشأ المنقولة بواسطة الغذاء والتصدي لها، والتشجيع على اتباع أنظمة غذائية صحية

  
  نتيجة تحققت بالكامل

  
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  محقق  الهدف

ــــــدة   ١-٢-٩ ــــــدريب الجدي ــــــة الت ــــــدالئل أو أدل عــــــدد المعــــــايير أو ال
المتعلقة بالتغذيـة والسـالمة الغذائيـة التـي أعـدت وُعممـت 

  على الدول األعضاء والمجتمع الدولي.
  ب٨٨  أ٤٣  ٢٣

عــدد القواعــد والمعــايير واألدلــة والوســائل ومــواد التــدريب   ٢-٢-٩
علقة بتوقي وتدبير األمراض الحيوانية المنشـأ الجديدة المت

  واألمراض غير الحيوانية المنشأ المنقولة بواسطة الغذاء.
٢٠  ١٩  ١٤  

  
  معيار جديد للدستور الغذائي. ٢٠٠فضًال عن ذلك، تعهدت األمانة بإعداد أ    
  إجراءات الموافقة.) بفضل تبسيط ٥٥٧فضًال عن ذلك تم وضع عدد كبير من معايير الدستور الغذائي (   ب
 

تمثلت خطوة كبرى في وضع آلية لتقديم المشورة العلمية حـول التغذيـة فـي أعقـاب عمليـة التوجيـه لمنظمـة   -١٨٨
الصحة العالمية، تؤدي إلى تحسن في إدارة سوء التغذية وعوز المغذيات الدقيقة. وكذلك، كان اإلنجـاز األكبـر فـي 

أفضــل ألهميــة معــايير الســالمة الغذائيــة القائمــة علــى أدلــة علميــة، أي  مجــال الســالمة الغذائيــة هــو تحقيــق إدراك
  معايير الدستور الغذائي، وتطبيقها على األغذية الُمصدَّرة وعلى اإلمدادات الغذائية المحلية. 

  
معيــارًا مــن معــايير التغذيــة وســالمة الغــذاء والمبــادئ اإلرشــادية وأدلــة  ٦٥وفــي العمــوم، أصــدرت المنظمــة   -١٨٩

معيـــارًا مـــن معـــايير الدســـتور الغـــذائي، ونشـــرتها علـــى الـــدول األعضـــاء والمجتمـــع الـــدولي. وجـــدير  ٥٥٧تـــدريب وال
بالــذكر أيضــًا مــا تــم مــن إعــداد المبــادئ التوجيهيــة للدســتور الغــذائي فيمــا يتعلــق بتحليــل مخــاطر مقاومــة مضــادات 

رًا من اجتماعات الخبراء العلميين لتقييم المخاطر الجراثيم المحمولة بواسطة الغذاء. وكذلك عقدت األمانة عددًا كبي
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الصــــحية المحتملــــة للُمضــــافات الغذائيــــة، والملوثــــات، وثمــــاالت بعــــض األدويــــة البيطريــــة الموجــــودة فــــي األغذيــــة، 
والمخاطر الجرثومية، والقضايا المسـتجدة، بغيـة تـوفير قاعـدة البيِّنـات الالزمـة لوضـع المعـايير الدوليـة. كمـا تـم بـث 

الة الدوليــــة للمنظمــــة بشــــأن "الوصــــايا الخمــــس لضــــمان مأمونيــــة الغــــذاء" لتــــدريب منــــاولي األغذيــــة وتوعيــــة الرســــ
  المستهلكين.

  
وتم إنشاء فريـق الخبـراء االستشـاري للتوجيـه الغـذائي إلسـداء المشـورة العلميـة حـول التغذيـة. وتـم إعـداد أو   -١٩٠

المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة. وتُتــرجم المبــادئ التوجيهيــة  تحــديث أربعــة عشــر مبــدًأ توجيهيــًا باســتخدام عمليــة وضــع
وتُبـث مـن خـالل المكتبـة اإللكترونيـة لبيِّنـات اإلجـراءات التغذويــة التابعـة للمنظمـة. وتـم تجـاوز الهـدف نتيجـة لزيــادة 

إلـى وضـع  الجهود المبذولة إلسداء المشـورة العلميـة، وزيـادة فعاليـة عمليـة وضـع معـايير الدسـتور الغـذائي، مـا أدى
بعــض معــايير الســالمة الغذائيــة الدوليــة اإلضــافية، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تتعلــق بالحــد مــن تلــوث مســحوق أغذيــة 

  الُرضع وغيره من األغذية والعلف الحيواني بالميالمين. 
  

 وُنشــرت منهجيــات تقيــيم المخــاطر فــي وثــائق إرشــادية شــاملة، مثــل "مبــادئ وأســاليب تقيــيم مخــاطر المــواد  -١٩١
الكيميائية الموجودة في األغذية". وتم تعزيز المشاركة الفعالة للبلدان النامية والبلـدان التـي تمـر اقتصـاداتها بمراحـل 
انتقاليــة، فــي عمليــة وضــع الدســتور الغــذائي، كمــا يتضــح مــن عــدد البلــدان التــي لــم تعــد مســتحقة لــدعم الصــندوق 

  مشاركتها في الدستور الغذائي. االستئماني لهيئة الدستور الغذائي وتواصل مع ذلك 
  

    ٣-٩النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

تعزيز جوانب رصد االحتياجات وترصدها وتقييم وتقدير االستجابات في مجال األمراض المزمنة المتصلة بالتغذية 
 وذلــك فــي الحــاالت والنظــام الغــذائي ورفــع مســتوى القــدرة علــى تحديــد أفضــل الخيــارات المتعلقــة بالسياســة العامــة،

  المستقرة وحاالت الطوارئ.
  

  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عــدد الــدول األعضــاء التــي اعتمــدت ونفــذت معــايير نمــو   ١-٣-٩
  ١١٥  ٨٥  ٦٣  الطفل الصادرة عن المنظمة.

عدد الدول األعضاء التي لديها بيانات رصد ممثلة على   ٢-٣-٩
  ١٤٢  ١٢٥  ١٠٤  وطني عن األشكال الرئيسية لسوء التغذية.الصعيد ال

  
تم إحراز التقدم في رصد الحالة التغذوية واألمراض المنقولة باألغذية وتنفيذ السياسات التي تتعلق بالغذاء   -١٩٢

في  دولة ٦٣والتغذية. وزاد عدد الدول األعضاء التي اعتمدت معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بالنمو من 
دولــة فــي نهايــة الثنائيــة، فــي حــين أن عــدد الــدول األعضــاء التــي لــديها بيانــات رصــدية ذات  ١١٥ليصــبح  ٢٠١٠

  دولة. ١٤٢دولة إلى  ١٠٤داللة إحصائية على الصعيد الوطني بشأن األشكال الرئيسية لسوء التغذية، قد زاد من 
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وٕاجــراء اســتعراض لسياســات التغذيــة العالميــة شــمل وتــم إرســاء ترصــد بدانــة األطفــال فــي اإلقلــيم األوروبــي   -١٩٣
بلــدًا. وتضــم اآلن شــبكة  ٢٨مــن الــدول األعضــاء وأربعــة أقــاليم. كمــا تــم تقيــيم بــرامج الســالمة الغذائيــة فــي  ١١٩

من الدول األعضاء، وتربط الشبكة  ١٨١المنظمة العالمية لألمراض المعدية المنقولة بواسطة األغذية أعضاًء من 
مـن الـدول األعضـاء، علـى نحـو ُمكمِّـل للعمـل المنفـذ  ١٧٧سلطات المسؤولة عن سـالمة األغذيـة مـا بـين الدولية لل

  ).٢٠٠٥في ظل اللوائح الصحية الدولية (
  

وحفظت المنظمة قواعد البيانات لديها وتوسعت فيها لتشمل القياسات البشـرية لألطفـال والبيانـات الخاصـة   -١٩٤
ت والمعــادن. وتتصــل قواعــد البيانــات ببعضــها الــبعض مــن خــالل "نظــام معلومــات بمنســب كتلــة الجســم والفيتامينــا

التغذيــة". وُتعــد حصــائل اســتعراض السياســة العالميــة للتغذيــة األســاس لقاعــدة البيانــات العالميــة الجديــدة عــن "تنفيــذ 
ــل قواعــد البيانــات مصــادر معلومــات أخــرى، بمــا فــي ذلــ ك تعريــف المؤشــرات اإلجــراءات التــي تتعلــق بالغــذاء". وتكمِّ

واُألطـــر المنطقيـــة الختيـــار المؤشـــرات، وأدوات منهجيـــة المســـح، ورســـم خـــرائط القـــدرات المختبريـــة. كمـــا تـــم إجـــراء 
التقديرات على الصعيد الُقطري واإلقليمي والعالمي لسوء التغذية لدى األطفال والفيتامينات والمعـادن، ودعـم تطبيـق 

  معايير النمو.
  

    ٤-٩لى صعيد المنظمة النتيجة المتوقعة ع
  

بنــاء القــدرات وتقــديم الــدعم للــدول األعضــاء المســتهدفة مــن أجــل وضــع وتعزيــز وتنفيــذ الخطــط والسياســات والبــرامج 
  المتعلقة بالتغذية والرامية إلى تحسين جوانب التغذية طوال العمر في الحاالت المستقرة وحاالت الطوارئ.

  
  نتيجة تحققت جزئياً 

  
ت المعطيا  المؤشر

  األساسية
  محقق  الهدف

عــدد الــدول األعضــاء التــي نفــذت ثالثــة إجــراءات علــى   ١-٤-٩
األقـل مــن اإلجــراءات العاليــة األولويـة التــي أوصــت بهــا 

  االستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار األطفال
١١٧  ٩٧  ٥٢  

عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي نفـــذت اســـتراتيجيات ترمـــي   ٢-٤-٩
لتغذيــــــة النــــــاجم عــــــن نقــــــص إلــــــى الوقايــــــة مــــــن ســــــوء ا

  المغذيات الدقيقة ومكافحته.
١١٩  ٧٧  ٤٤  

عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي نفـــذت اســـتراتيجيات ترمـــي   ٣-٤-٩
إلـــى تشـــجيع اتبـــاع ممارســـات النظـــام الغـــذائي الصـــحية 
ــــة الناجمــــة عــــن اخــــتالل  للوقايــــة مــــن األمــــراض المزمن

  النظام الغذائي.
  ١٣٨  ٨٠  على األقل ٤٤

عضاء التـي أدرجـت موضـوع التغذيـة فـي عدد الدول األ  ٤-٤-٩
والعــدوى  األيــدزاســتجاباتها الشــاملة لمقتضــيات مــرض 

  بفيروسه.
٢٥  ٥٩  ١٤  

عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي لـــديها خطـــط للتأهـــب علـــى   ٥-٤-٩
ــــة  ــــوطني لمواجهــــة حــــاالت الطــــوارئ المتعلق الصــــعيد ال

  بالتغذية والتصدي لها.
٤١  ٤٧  ٢٣  
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المعنـي بتغذيـة الرضـع  ٢٣-٦٣ج ص عمية في دورتها الثالثة والستين القـرار اعتمدت جمعية الصحة العال  -١٩٥
وصغار األطفال الذي أسفر عن وضع خطة تنفيذية شاملة بشأن تغذية األمهات والرضع وصـغار األطفـال، وذلـك 

دولـــة مـــن الـــدول األعضـــاء،  ٩٢فـــي أعقـــاب المشـــاورات اإلقليميـــة التـــي شـــملت مختلـــف القطاعـــات الحكوميـــة فـــي 
مؤسسات منظومة األمم المتحدة، والمصارف اإلنمائية، والجهات المانحـة، والمجتمـع المـدني. وقـد زاد عـدد الـدول و 

األعضــاء التــي نفــذت ثالثــة إجــراءات علــى األقــل مــن اإلجــراءات العاليــة األولويــة التــي أوصــت بهــا االســتراتيجية 
  دولة في نهاية الثنائية. ١١٧إلى  ٢٠١٠دولة في  ٥٢العالمية لتغذية الرضع وصغار األطفال، من 

  
كما ُوضعت اسـتراتيجيات التغذيـة اإلقليميـة فـي إقلـيم األمـريكتين (اسـتراتيجية وخطـة العمـل للحـد مـن سـوء   -١٩٦

)، وٕاقلـيم جنـوب شـرق ٢٠١٩-٢٠١٠التغذية الُمزمن)، وٕاقليم شـرق المتوسـط (االسـتراتيجية اإلقليميـة بشـأن التغذيـة 
ذيــة اإلقليميــة)، وأمــدت المنظمــة الـــدول األعضــاء بالــدعم الــالزم لوضــع السياســات والخطـــط آســيا (اســتراتيجية التغ

وتنفيذها. ونتيجة لهذا الدعم، زاد عدد الدول األعضاء التـي لـديها اسـتراتيجيات مطبقـة للوقايـة مـن نقـص المغـذيات 
  .٢٠١١دولة في نهاية  ١١٩دولة في بداية الثنائية إلى  ٤٤الدقيقة ومكافحتها من 

  
وأكد العديد من الوثائق واالجتماعـات العالميـة التـي تناولـت موضـوعاتها تغذيـة األمهـات والرضـع وصـغار   -١٩٧

األطفــال، علــى الــنهج الشــامل لمراحــل الحيــاة. والــدول األعضــاء مدركــة للقضــايا المطروحــة ويتمتــع صــناع القــرار 
عدد الدول األعضاء التي لديها استراتيجيات مطبقة  ومديرو البرامج بقدر كبير من الوعي. ونتيجة لهذا العمل، زاد

لتعزيــز ممارســات الــُنظم الغذائيــة الصــحية للوقايــة مــن األمــراض المزمنــة الناجمــة عــن اخــتالل النظــام الغــذائي، مــن 
  دولة في نهاية الثنائية. ١٣٨إلى  ٢٠١٠دولة في  ٤٤
  

ة علـى صـعيد المنظمـة ُصـنفت كنتيجـة تحققـت ورغم إحراز بعض اإلنجازات المهمة، فـإن النتيجـة المتوقعـ  -١٩٨
جزئيــًا، وذلــك لعــدم كفايــة التقــدم الُمحــرز فــي إقلــيم األمــريكتين وٕاقلــيم جنــوب شــرق آســيا فــي تنفيــذ سياســات وخطــط 
التغذيــة. وفضــًال عــن ذلــك، فــإن عــددًا كبيــرًا مــن البلــدان قــد تــأخر فــي دمــج التــدخالت التغذويــة فــي بــرامج مكافحــة 

  ة البشرية.فيروس نقص المناع
  

    ٥-٩النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

تعزيز نظم رصد األمراض الحيوانية المنشأ وغير الحيوانية المنشأ المنقولة بالغـذاء والوقايـة منهـا ومكافحتهـا وٕاعـداد 
ة وتعمــيم بــرامج ُتعنــى برصــد وتقيــيم األخطــار المتعلقــة باألغذيــة ودمــج هــذه البــرامج فــي نظــم الرصــد الوطنيــة القائمــ

  النتائج المتحققة على جميع األطراف الفاعلة األساسية.
  

  نتيجة تحققت جزئياً 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عدد الدول األعضاء التي أقامت أو عززت التعاون فيما   ١-٥-٩
بــين القطاعــات مــن أجــل الوقايــة مــن األمــراض الحيوانيــة 

  ها ورصدها.المنشأ المنقولة باألغذية ومكافحت
١٠٥  ٧٥  ٦٦  

عدد الـدول األعضـاء التـي شـرعت فـي تنفيـذ خطـة راميـة   ٢-٥-٩
إلــى الحــد مــن اإلصــابة بمــرض رئيســي واحــد علــى األقــل 

  من األمراض الحيوانية المنشأ المنقولة باألغذية.
٨٥  ٨٠  ٦٨  
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ظـم ترصـد األمـراض المنقولـة ُنفذ العديد من األنشطة لدعم تعزيز المؤسسـات المعنيـة بالسـالمة الغذائيـة ونُ   -١٩٩
باألغذيــة وتلــوث الغــذاء فــي الــدول األعضــاء. واســتهدفت األنشــطة تعزيــز تعــاون قطــاع مختبــرات األغذيــة والصــحة 
العمومية وقطاع الخدمات الوبائية. ونتيجة لهذا العمل زاد عدد الـدول األعضـاء التـي أرسـت التعـاون المشـترك بـين 

ة مــن األمــراض الحيوانيــة المنشــأ المنقولــة باألغذيــة ومكافحتهــا وترصــدها، مــن القطاعــات أو عززتــه مــن أجــل الوقايــ
دول في نهاية الثنائية. واعتمدت جمعية الصحة العالمية في دورتها الثالثة والستين  ١٠٥إلى  ٢٠١٠دولة في  ٦٦

  بشأن مبادرات تعزيز السالمة الغذائية. ٣-٦٣ج ص عالقرار 
  

لــدعم لتعزيــز المؤسســات المعنيــة بالســالمة الغذائيــة وترصــد األمــراض المنقولــة وأمــدت المنظمــة البلــدان با  -٢٠٠
باألغذيــة، وتولــت تســهيل المشــروعات البحثيــة التــي تتعلــق بســببيات األمــراض المنقولــة باألغذيــة ومصــادر التلــوث 

المنقـــول  وعوامـــل الخطـــر المرتبطـــة بهـــا، وبـــدأت الدراســـات التجريبيـــة علـــى الصـــعيد الُقطـــري لتقيـــيم عـــبء المـــرض
  باألغذية.

  
ـــة وعـــززت   -٢٠١ ـــة األغذي ـــة لمختبـــرات مراقب ـــدعم لرصـــد القـــدرات التحليلي ـــك، قـــدمت المنظمـــة ال وفضـــًال عـــن ذل
ـــة باألغذيـــة ودعـــم التعـــاون  قـــدرات ـــدورات التدريبيـــة حـــول ترصـــد األمـــراض المنقول المختبـــرات مـــن خـــالل تنظـــيم ال
لخـــدمات الوبائيـــة. وفيمـــا يتعلـــق بهـــذا األخيـــر، حصـــلت قطـــاع مختبـــرات األغذيـــة والصـــحة العموميـــة وقطـــاع ا بـــين

في كافة أقاليم المنظمة على الدعم من خالل الدورات التدريبية وحلقات العمـل التـي نظمتهـا شـبكة المنظمـة  البلدان
مــن الــدول  ١٨١العالميــة لألمــراض المعديــة المنقولــة بواســطة األغذيــة التابعــة للمنظمــة، والتــي تضــم أعضــاًء فــي 

  اء.األعض
  

وبــالرغم مــن هــذه اإلنجــازات التــي تحققــت خــالل الثنائيــة، إال أن النتيجــة المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة   -٢٠٢
ُصــنفت كنتيجــة تحققــت جزئيــًا، حيــث أبلــغ المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط والمكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا 

ت جزئيـــًا. وتمثلـــت العقبـــات الرئيســـية فـــي عـــدم والمكتـــب اإلقليمـــي لغـــرب المحـــيط الهـــادئ، أن مســـاهماتها قـــد تحققـــ
اشتمال ُنظم الترصد لدى البلدان علـى األمـراض المنقولـة باألغذيـة بالقـدر الكـافي، وصـعوبة التنسـيق والتعـاون بـين 
أصحاب المصلحة، ما أثر سلبًا على فعالية رصد وترصد السالمة الغذائية؛ ونقص المـوارد فـي البلـدان لـدعم تنفيـذ 

ُنظم الغذائيـة الشـاملة؛ والعمليـات المطولـة الالزمـة لوضـع البروتوكـوالت الخاصـة بعـبء المـرض المنقـول دراسات الـ
  باألغذية. 

  
    ٦-٩النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
بنـــاء القـــدرات وتقـــديم الـــدعم للـــدول األعضـــاء، بمـــا فـــي ذلـــك مشـــاركتها فـــي وضـــع المعـــايير الدوليـــة لرفـــع مســـتوى 

يم المخـــــــاطر فـــــــي مجـــــــال األمـــــــراض الحيوانيـــــــة المنشـــــــأ واألمـــــــراض غيـــــــر الحيوانيـــــــة المنشـــــــأ علـــــــى تقيـــــــ قـــــــدرتها
ومجال السالمة الغذائية، واستحداث وتطبيق ُنظم وطنية لمراقبة األغذية بـالترابط مـع نظـم طـوارئ  بالغذاء والمنقولة

  دولية.
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  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عدد الدول األعضاء المنتقاة التي تتلقى الـدعم للمشـاركة   ١-٦-٩
فـــي أنشـــطة وضـــع المعـــايير الدوليـــة المتعلقـــة باألغذيـــة، 

  مثل تلك الخاصة بهيئة الدستور الغذائي.
٨٥  ٨٥  ٩٧  

عـــدد الـــدول األعضـــاء المنتقـــاة التـــي قامـــت بإنشـــاء نظـــم   ٢-٦-٩
وطنيـــة ُتعنـــى بالســـالمة الغذائيـــة وتربطهـــا صـــالت بـــُنظم 

  الطوارئ.
١٧٧  ٧٠  ٥٩  

  
ثمــة تحــول اســتراتيجي حــدث علــى المســتوى العــالمي لمــوارد الصــندوق االســتئماني لهيئــة الدســتور الغــذائي   -٢٠٣

لتقديم المزيد من الدعم الموجه لتحسين نوعية المشاركة في أنشـطة التـدريب علـى الدسـتور وبنـاء القـدرات، ولتعزيـز 
  لبلدان النامية للنظر في ضمِّها إلى هذا الدستور.المدخالت العلمية والتقنية من جانب ا

  
وفـــي إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا حضـــر عـــدد أكبـــر مـــن المشـــاركين مـــن الـــدول األعضـــاء اجتماعـــات هيئـــة   -٢٠٤

الدســتور الغــذائي والشــبكة الدوليــة للســلطات المســؤولة عــن ســالمة األغذيــة. وفــي اإلقلــيم األوروبــي أمكــن مالحظــة 
والتعاون بين القطاعات أثناء طوارئ السـالمة الغذائيـة فـي العديـد مـن البلـدان. وفـي إقلـيم تحسن معارف المسؤولين 

بلدًا قرارات خاصة بالدستور الغذائي. وفي إقليم شرق المتوسط وباسـتثناء البلـدان التـي تشـهد  ٤٠األمريكتين اعتمد 
ر الكيميائيــة التقليديــة الموجــودة فــي الطــوارئ المعقــدة، تحظــى معظــم البلــدان بمختبــرات قــادرة علــى اكتشــاف المخــاط

الغــذاء. وتســتمر البلــدان فــي المشــاركة فــي اجتماعــات هيئــة الدســتور الغــذائي ولجنــة الخبــراء، وفــي عمــل الهيئــات 
األخــرى المعنيــة بتحديــد المعــايير الدوليــة. واجتمعــت لجنــة تنســيق الدســتور الغــذائي فــي الشــرق األوســط فــي تــونس 

. وتضطلع هذه اللجنة بتقييم مخاطر األغذية ووضـع معـايير األغذيـة التقليديـة فـي ٢٠١١العاصمة في أيار/ مايو 
اإلقليم. واسُتكملت حتى اآلن النماذج العامة لنظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة فيمـا يتعلـق بثالثـة عشـر 

كيميائيــة لتمكينهــا مــن االنضــمام إلــى نوعــًا مــن األغذيــة التقليديــة. وواصــلت البلــدان تعزيــز مختبراتهــا الجرثوميــة وال
) قـام ٢٠٠٥الشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سالمة األغذية. وباإلضافة إلـى تنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة (

العديد من البلدان بدمج ترصد األمراض المنقولة باألغذية في نظمها الوطنية لترصد المرض. ولكن توافر البيانات 
نقولة باألغذية والرصد ال يزال محدودًا. وفي إقليم األمريكتين تم دعم العديد من البلدان في وضع عن األمراض الم

أو اســتكمال سياســاتها بشــأن الســالمة الغذائيــة وتقيــيم نظــم مراقبــة األغذيــة لــديها. واســُتخدم مفهــوم "الوصــايا الخمــس 
فـي  ٢٠١٠اء إعـداد وٕاقامـة كـأس العـالم لكـرة القـدم لضمان مأمونية الغذاء" في معالجة تـدابير السـالمة الغذائيـة أثنـ

  جنوب أفريقيا. 
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  ١٠الغرض االستراتيجي 
  
  

تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيـف واإلدارة باالعتمـاد 
  على البّينات والبحوث الموثوقة والميّسرة

  
ة العالمية التي شهدتها الثنائيـة بعـدًا إضـافيًا علـى التحـديات التـي واجهتهـا البلـدان أضفت المشكالت المالي  -٢٠٥

التــي تســعى إلــى تطــوير ُنظمهــا الصــحية. حيــث وضــعت األزمــة المزيــد مــن القيــود الماليــة علــى المشــكالت الحاليــة 
ورداءتهــا اللتــين تخــالن التــي تعتــرض األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المرتبطــة بالصــحة، مثــل تشــتت الخــدمات المقدمــة 

بسالمة المرضى؛ وغياب المعلومات المتاحـة فـي الوقـت المناسـب وُنظـم المعلومـات الكافيـة (بمـا فـي ذلـك سـجالت 
األحـــوال المدنيـــة) وتكنولوجيـــات االتصـــاالت والقـــدرات البحثيـــة الالزمـــة إلنتـــاج البيانـــات؛ ونقـــص مقـــدمي الرعايـــة 

وعدم المساواة فـي إمكانيـة الحصـول علـى الخـدمات، واالعتمـاد الزائـد علـى الصحية أو تدني مستوياتهم األخالقية؛ 
  الدفع المباشر في تمويل الخدمات الصحية.

  
     ١-١٠النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
تحقيــــق تكامــــل اإلدارة والتنظــــيم، وتحســــين إيتــــاء الخــــدمات الصــــحية الســــكانية عــــن طريــــق القــــائمين علــــى إيتــــاء 

قطــــــــاع العــــــــام والخــــــــاص وتحســــــــين الشــــــــبكات، بمــــــــا يعكــــــــس اســــــــتراتيجية الرعايــــــــة الصــــــــحية فــــــــي ال الخــــــــدمات
مسـتوى التغطيـة والعدالـة وجـودة وسـالمة خـدمات الصـحة الشخصـية والسـكانية، وتحسـين الحصـائل  وتعزيـز األولية
  .الصحية

  
  نتيجة تحققت بالكامل

  
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  محقق  الهدف

ء التي حدثت بانتظام قواعـد البيانـات عدد الدول األعضا  ١-١-١٠
  ٧٣  ٣٥  ٣٠  عن عدد وتوزيع الوحدات الصحية والتدخالت الصحية.

  
ـــــى   -٢٠٦ ـــــاء الخـــــدمات اســـــتنادًا إل ـــــز وتطـــــوير إيت ـــــة بتعزي ـــــى المســـــتوى الُقطـــــري وداخـــــل األمان زاد االهتمـــــام عل

ن متوســـطة الـــدخل والبلـــدان الصـــحية األوليـــة المتكاملـــة. وينطبـــق ذلـــك علـــى وجـــه الخصـــوص علـــى البلـــدا الرعايـــة
الــــدخل. وفــــي عــــدد مــــن البلــــدان بــــدأت الرعايــــة الصــــحية األوليــــة فــــي االضــــطالع بــــدور يتضــــمن المزيــــد  مرتفعــــة

التنســــيق. وســــيوفر تعزيــــز ومواصــــلة دمــــج األمــــراض غيــــر الســــارية وعوامــــل الخطــــر المشــــتركة المتعلقــــة بهــــا  مــــن
لنهوج الرأســية، ويــدعم الــُنظم الصــحية القائمــة علــى الرعايــة مشــتركة، ويحــد مــن الجوانــب الســلبية المرتبطــة بــا قواعــد

  الصحية األولية. 
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وخـــالل الثنائيـــة، زاد عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي انتظمـــت فـــي تحـــديث قواعـــد البيانـــات التـــي توضـــح عـــدد   -٢٠٧
. ٢٠١١ايـة دولـة فـي نه ٧٣إلـى  ٢٠١٠دولة في  ٣٠المرافق الصحية والتدخالت الصحية المقدمة وتوزيعها، من 

  تعزيز الرعاية الصحية األولية. بلدًا تقدمًا في مجال تنفيذ اإلصالحات ورصدها من أجل ٢١وأحرز 
  

كما ُأحرز تقدم في العمل الخاص بوضع القواعد حيث تمت صياغة اإلرشادات حـول إيتـاء الخـدمات فـي   -٢٠٨
نــاطق، وخــدمات المستشــفيات، وتنظــيم مجــاالت مثــل الرعايــة التــي تركــز علــى النــاس، والتخطــيط علــى مســتوى الم

  االستغالل التجاري للخدمات الصحية، وتنظيم الطب التقليدي والطب البديل، والمشاركة.
  

ولكن ال تزال ثمة فجوة بين أهمية جدول أعمال إصالح المستشفيات بالنسبة للسـلطات الصـحية الوطنيـة،   -٢٠٩
والمعونــة العــالميتين. ويعــوق ذلــك وضــع النهــوج المتســقة  وبــين مبلــغ مــا يلقــاه ذلــك مــن عنايــة علــى صــعيد الصــحة

  إليتاء الخدمات.  
  

    ٢-١٠النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

تحســـين القـــدرات الوطنيـــة فـــي مجـــال القيـــادة وتصـــريف الشـــؤون مـــن خـــالل إقامـــة حـــوار بشـــأن السياســـات المســـندة 
ســات ورســمها، وتقيــيم أداء الــنظم الصــحية القائمــة علــى بالبينــات وبنــاء القــدرات المؤسســية فــي مجــال تحليــل السيا

  االستراتيجيات، وزيادة الشفافية والمساءلة في األداء وزيادة فعالية التعاون بين القطاعات.
  

  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عدد الدول األعضاء التي وضـعت فـي السـنوات الخمـس   ١-٢-١٠
ـــــة الشـــــاملة الماضـــــية ع ـــــات الخطـــــة الصـــــحية الوطني ملي

  بالتشاور مع أصحاب المصلحة.
١٠٨  ١٠٧  ٩٢  

عدد الدول األعضاء التي أجرت تقييمًا منتظمـًا أو دوريـًا   ٢-٢-١٠
ـــدم المحـــرز، بمـــا فـــي ذلـــك التقـــدم فـــي تنفيـــذ خطتهـــا  للتق
الصحية الوطنية، وذلك بناًء على معـايير مشـتركة متفـق 

  ية.عليها ألداء ُنظمها الصح
٦٩  ٦٥  ٥٤  

  
أحرزت البلدان تقدمًا في صياغة سياسات واستراتيجيات وخطط الصحة الوطنية وتنفيـذها. وعلـى الصـعيد   -٢١٠

بلدان عمليـات تخطـيط وطنيـة شـاملة تتفـاوت فيهـا درجـات مشـاركة أصـحاب المصـالح فـي  ١٠٨العالمي، وضعت 
اركت فيها قطاعات الصحة، كما قـيِّم التقـدم المحـرز بلدًا استعراضات ش ٦٩حوار السياسة العامة الوطني. وأجرى 

اسـتنادًا إلـى معـايير تقـديرات أداء النظــام الصـحي المتفـق عليهـا. وأجريــت تقييمـات مشـتركة لالسـتراتيجيات الوطنيــة 
بلـدًا. وفـي اإلقلـيم  ١١بلدان. وفي إقليم األمريكتين روجعت األطر التنظيمية والتشريعية وحدثت في  ١٠بنجاح في 

بلـدًا دراسـات  ١٣بلدان عملية تقيـيم ألداء الـنظم الصـحية. وفـي إقلـيم شـرق المتوسـط أجـرى  ٦األوروبي، استكملت 
تقييمية حول تنظيم القطاع الخاص. ووضعت اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة خرائط طريق بشأن المعلومـات 

  والمساءلة لستة بلدان على األقل.
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   ٣-١٠ى صعيد المنظمة النتيجة المتوقعة عل
  

تحسين التنسيق بين شتى اآلليات (بما فيها مساعدات الجهات المانحة) التي تقدم الدعم للدول األعضاء فـي تنفيـذ 
  جهودها من أجل بلوغ األهداف الوطنية في مجال تطوير النظم الصحية والمرامي الصحية العالمية.

  
  نتيجة تحققت جزئياً 

  
المعطيات   المؤشر

  يةاألساس
  محقق  الهدف

عــدد الــدول األعضــاء التــي يجــري فيهــا تنســيق إســهامات   ١-٣-١٠
الجهات المؤثرة الرئيسية مع السياسات الوطنية، محسوبًا 

  وفقًا إلعالن باريس بشأن فعالية المساعدات.
٥٢  ٣٠  ٢٥  

  
الشــركاء مــع تهــدف الشــراكة الصــحية الدوليــة إلــى تســريع الحصــائل الصــحية المحســنة مــن خــالل مواءمــة   -٢١١

االســتراتيجيات الصــحية الوطنيــة علــى نحــو أفضــل. وتتــولى منظمــة الصــحة العالميــة والبنــك الــدولي تقــديم خــدمات 
األمانـــة للشـــراكة الصـــحية الدوليـــة. وخـــالل الثنائيـــة الجـــاري استعراضـــها، زاد عـــدد األطـــراف الموقعـــة علـــى االتفـــاق 

 ١٠بلدًا ناميًا. وخالل الثنائية شاركت  ٣٠طرفًا من بينها  ٥٢ طرفًا إلى ٢٥العالمي للشراكة الصحية الدولية، من 
وكالة إنمائية في الجولة الثانية لفريق "نتائج الشراكة الصـحية الدوليـة". وٕالـى جانـب هـذه الجهـود،  ١٥بلدان نامية و

نحــة، مثــل تتــولى وزارات الصــحة إنشــاء وتنظــيم آليــات أكثــر شــموًال للتنســيق بــين أصــحاب المصــلحة/ الجهــات الما
النهوج الشاملة للقطاعات والتقييم المشترك لالستراتيجيات الوطنية. وتسـتمر األمانـة فـي اضـطالعها بـدور مهـم فـي 

  دعم الدول األعضاء في جهودها المبذولة نحو التنسيق. 
  

وب شرق المتوقعة على صعيد المنظمة "تحققت جزئيًا" حيث إن إقليم األمريكتين وٕاقليم جن ٣-١٠النتيجة   -٢١٢
آسيا قد أبلغا أن مساهماتهما لم تتحقـق سـوى جزئيـًا.  وتمثـل التحـدي الرئيسـي فـي مواجهـة تحقيـق هـذه النتيجـة فـي 

  الوقت الذي تتطلبه المؤسسات للتكيف مع المواءمة بين سياساتها وسياسات الوكاالت الشريكة. 
  

    ٤-١٠النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

ت الصحية القطرية التي تتيح االستفادة من المعلومات العاليـة الجـودة فـي الوقـت المناسـب مـن تعزيز نظم المعلوما
  .أجل التخطيط الصحي ورصد التقدم المحرز في بلوغ المرامي الوطنية والمرامي الدولية الهامة
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  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

ان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل التــي تملــك نســبة البلــد  ١-٤-١٠
ما يكفـي مـن اإلحصـاءات الصـحية وترصـد مـدى بلـوغ 
األهــداف (المرامــي) اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة 

  وتفي بالمعايير المتفق عليها.
٤٨  ٪٤٥  ٪٤٠٪  

  
ذلــك اســتكمال شــبكة هنـاك التــزام أكبــر بتعزيــز ُنظــم المعلومــات الصــحية فــي العديــد مــن البلــدان. ويتضــمن   -٢١٣

القياســـات الصـــحية/ منظمـــة الصـــحة العالميـــة، ووضـــع الخطـــط االســـتراتيجية، وتحســـين القـــدرات التحليليـــة تـــدريجيًا 
وٕاتاحـــة المعلومـــات علـــى نحـــو أفضـــل. ويتحقـــق هـــذا الجانـــب األخيـــر مـــن خـــالل الدراســـات االستقصـــائية لألســـر 

اإلبـالغ الموجـودة فـي المرافـق.  وزادت خـالل هـذه الثنائيـة المعيشية، ولكن هناك أيضًا جهود مبذولة لتحسـين ُنظـم 
نســـبة البلـــدان المنخفضـــة والمتوســـطة الـــدخل التـــي تملـــك مـــا يكفـــي مـــن اإلحصـــاءات الصـــحية ورصـــد مـــدى بلـــوغ 

  .٪٤٨إلى  ٪٤٠األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة وتفي بالمعايير المتفق عليها، من 
  

عزيـــز ُنظــــم المعلومـــات الصـــحية الُقطريــــة مـــن خــــالل وضـــع المعــــايير واألدوات وســـاهمت المنظمـــة فــــي ت  -٢١٤
وتعزيزهــا، وبنــاء القــدرات ودعــم الشــبكات اإلقليميــة. وتضــمن العمــل الخــاص بوضــع القواعــد المشــاركة فــي وضــع 

تـوافر األدوات لجمع البيانـات علـى نحـو أفضـل مـن خـالل علـى سـبيل المثـال، الدراسـة االستقصـائية للمرافـق لتقيـيم 
الخدمات وجاهزيتها، وتقييم جودة البيانات، ورصـد أداء ُنظـم المعلومـات الصـحية، وٕاطـار لرصـد وتقيـيم المعلومـات 

جيات الصـــحية الُقطريـــة: قاعـــدة ُقطريـــة يرصـــد وتقيـــيم االســـترات"/ االستعراضـــات الصـــحية (واالســـتعراض والمســـاءلة
  الصحية العالمية). لمنظمة الصحة العالمية والشراكة  "لإلعالم والمساءلة

  
ودعمــت المنظمـــة تعزيـــز القـــدرات التحليليــة للبلـــدان فـــي ســـياق استعراضــات القطاعـــات الصـــحية واإلبـــالغ   -٢١٥

الســـنوي عـــن اإلحصـــاءات الصـــحية. وتضـــمن ذلـــك إعـــداد األدوات المشـــتركة وٕاقامـــة حلقـــات العمـــل المشـــتركة بـــين 
فـي اإلقلـيم األفريقـي وٕاقلـيم شـرق  ٢٠١١-٢٠١٠ات خـالل الفتـرة البلدان لتعزيز القدرات التحليلية (ُأقيمـت أربـع حلقـ

  بلدًا). ٣٠المتوسط وٕاقليم جنوب شرق آسيا وٕاقليم غرب المحيط الهادئ، شملت ما يزيد عن 
  

   ٥-١٠النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

البينـات القائمـة ونشـرها،  تحسين المعارف وتأمين توافر البينات لصنع القـرارات الخاصـة بالصـحة مـن خـالل تعزيـز
وتيسير إتاحة المعارف في المجاالت ذات األولوية والقيادة العالمية فـي مجـال سياسـات البحـث الصـحي والتنسـيق، 

  .بما في ذلك التنسيق فيما يخص السلوكيات األخالقية
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  نتيجة تحققت جزئياً 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

ان التــي يمكنهــا الحصــول علــى نســبة البلــد  ١-٥-١٠
المواصـــفات العاليـــة الجـــودة واإلحصـــاءات 
الصــــــحية الرئيســــــية مــــــن قواعــــــد البيانــــــات 

  المتاحة للعموم.
٩٨  ٪٩٠  ٪٨٥٪  

عدد البلدان التي تـؤدي فيهـا المنظمـة دورًا   ٢-٥-١٠
رئيســــــــــيًا فــــــــــي دعــــــــــم إيجــــــــــاد واســــــــــتعمال 
ـــــــك  المعلومـــــــات والمعـــــــارف، بمـــــــا فـــــــي ذل

ـــــــا ـــــــي للبيان ـــــــع األول ت مـــــــن خـــــــالل التجمي
الدراســــات االستقصــــائية، ونظــــم التســــجيل 
المـــــــــدني، أو تحســـــــــين بيانـــــــــات المرافـــــــــق 
ــــــــق بالسياســــــــات  ــــــــي مــــــــا يتعل الصــــــــحية ف

  والتخطيط أو تحليلها وتجميعها.

٣٦  ٣٥  ٣٠  

وضع آليات فعالة لتنسيق البحث الصـحي   ٣-٥-١٠
والتوجيه والمحافظة عليها على المسـتويين 

  العالمي واإلقليمي.

في العمل جار 
مختلف مراحله 
على المستويين 

العالمي 
  واإلقليمي

آليات تعمل 
بالفعل على 
المستويين 

العالمي 
  واإلقليمي

البحث الشامل 
لوضع االستراتيجيات 

الصحية تم إرساؤه 
في المقر الرئيسي 

للمنظمة. 
االستراتيجيات 

اإلقليمية تم إرساؤها 
في أربعة مكاتب 

  أإقليمية
جيات اإلقليمية في اإلقليم األفريقي، وٕاقليم األمريكتين، وٕاقليمي شرق المتوسط وجنـوب شـرق آسـيا. تـم تم إرساء االستراتيأ    

إنشاء "مرصد آسيا والمحيط الهادئ المعني بـالُنظم والسياسـات الصـحية" الـذي ُيعـد آليـة قيـادة لوضـع السياسـات القائمـة علـى 
  رق آسيا .البيِّنات في إقليم غرب المحيط الهادئ وٕاقليم جنوب ش

  
وثمة تحسن تدريجي في توافر البيانات الصـحية جيـدة النوعيـة واإلبـالغ عنهـا فـي البلـدان. وكـذلك تتحسـن   -٢١٦

الموجزات اإلحصائية للبلدان، ولكـن الثغـرات مثـل أسـباب الوفـاة لـم تشـهد أي تحسـن تقريبـًا خـالل العقـد األخيـر فـي 
  عديد من البلدان. 

  
ليميــــــة والمقــــــر الرئيســــــي للمنظمــــــة لمواصــــــلة تطــــــوير مراصــــــد المنظمــــــة لرصــــــد وتعاونــــــت المكاتــــــب اإلق  -٢١٧
واالتجاهـــات الصـــحية فيمـــا يتعلـــق بموضـــوعات الصـــحة العموميـــة ذات األولويـــة. وُأحـــرز التقـــدم فـــي مجـــال  الحالـــة
ات بيانــات وٕاحصــاءات البلــدان بــين المكاتــب ومــع الجمهــور العــام. وقــد زادت نســبة البلــدان التــي لــديها مــوجز  تبــادل

فـــي  ٪٩٨فـــي بدايـــة الثنائيـــة إلـــى  ٪٨٥إحصـــائية متاحـــة مـــن خـــالل قاعـــدة بيانـــات منظمـــة الصـــحة العالميـــة، مـــن 
نهايتهــا، ولكــن مــا زال هنــاك اعتمــاد مفــرط علــى النمذجــة لســد الثغــرات فــي البيانــات، والســيما فيمــا يتعلــق بالبلــدان 

  منخفضة الدخل. 
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من خالل الدراسات االستقصائية عن صحة الراشدين والشـيخوخة، وتستمر المنظمة في العمل مع البلدان   -٢١٨
وتعزيز ُنظم اإلحصاءات الحيوية، والتحاليل الشاملة لالستنارة بها عند إجراء اإلصالحات واالستعراضات الخاصـة 

ال بقطـــاع الصـــحة. ونتيجـــة لـــذلك زاد عـــدد البلـــدان التـــي تـــؤدي فيهـــا المنظمـــة دورًا رئيســـيًا فـــي دعـــم إيجـــاد واســـتعم
المعلومــات والمعــارف، بمــا فــي ذلــك التجميــع األولــي للبيانــات مــن خــالل الدراســات االستقصــائية، ونظــم التســجيل 

بلـدًا  ٣٠المدني، أو تحسين بيانات المرافق الصحية في ما يتعلق بالسياسات والتخطيط أو تحليلهـا وتجميعهـا، مـن 
  بلدًا في نهاية الثنائية. ٣٦إلى  ٢٠١٠في 

  
ــــيم جنــــوب شــــرق آســــيا أبلغــــا عــــن أن ورغــــم ا  -٢١٩ ــــيم األفريقــــي وٕاقل لتقــــدم الجيــــد الــــذي تــــم إحــــرازه، إال أن اإلقل

مساهماتهما قد "تحققت جزئيًا"، نظرًا ألن تشتت قدرتهما على جمع البيِّنات لصنع القرار وإلرسـاء سياسـات البحـوث 
  حديًا كبيرًا.الصحية وتنسيقها، بما في ذلك فيما يتعلق بالسلوك األخالقي، ظل يمثل ت

  
   ٦-١٠النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
تعزيــز البحــث علــى المســتوى الــوطني مــن أجــل تطــوير الــنظم الصــحية فــي إطــار البحــث علــى المســتوى اإلقليمــي 

  .والدولي وٕاشراك المجتمع المدني
  

  نتيجة تحققت جزئياً 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تفي  نسبة البلدان  ١-٦-١٠
ـــدنيا  نظمهـــا الوطنيـــة للبحـــوث الصـــحية بالمعـــايير ال

  المتفق بشأنها دوليًا.
٤٠  ٪١٥  ٪١٠٪  

عـــدد الـــدول األعضـــاء الممتثلـــة للتوصـــية باســـتثمار   ٢-٦-١٠
٪ علـــى األقـــل مـــن ميزانيتهـــا المخصصـــة للصـــحة ٢

فـــــــي مجـــــــال البحـــــــوث (اللجنـــــــة المعنيـــــــة بـــــــالبحوث 
  )١٩٩٠اض التنمية، الصحية ألغر 

١٥٪  

زيادة بنسبة 
عن  ٪٨

الهدف 
المحدد لعام 
٢٠٠٩  

  أ غير متاح

  
ليس مقياسًا دقيقًا لدعم البلـدان فـي مجـال البحـث والتطـوير، ولـذا سـيتوقف اسـتخدام هـذا المؤشـر فـي  ٢-٦-١٠المؤشر أ    

 -بمواردهــا الحاليــة  -المنظمــة غيــر قــادرة  . رغــم قــدرة البلــدان علــى اإلبــالغ عــن هــذه األرقــام، إال أن٢٠١٣-٢٠١٢الثنائيــة 
  على التحقق منها.

  
وفـــرت اســـتراتيجية المنظمـــة للبحـــث فـــي مجـــال الصـــحة إطـــارًا لتنظـــيم الـــدعم الـــذي تقدمـــه المنظمـــة للـــدول   -٢٢٠

نشـطة اإلنمائيـة داخـل األعضاء. وأبلغت خمسة من المكاتب اإلقليميـة السـتة عـن تعزيـز البحـث مـن أجـل إجـراء األ
  ان. البلد

  
وأدى وجــود مبــادرة "شــبكات السياســات المســندة بالبيِّنــات" فــي عــدد متزايــد مــن البلــدان إلــى تعزيــز صــناعة   -٢٢١

ــيم األوروبــي مــؤخرًا البحــث والبيِّنــات مــن أجــل رســم السياســات ضــمن  القــرارات القائمــة علــى البيِّنــات. ووضــع اإلقل
ادة تكــوين اللجنــة االستشــارية األوروبيــة للبحــوث الصــحية الحصــائل الرئيســية ذات األولويــة. ونتيجــة لــذلك تمــت إعــ
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على الصعيد الرسمي، وبـدء العمـل إلرسـاء البحـث اإلقليمـي مـن أجـل االسـتراتيجية الصـحية، وٕانشـاء شـبكة إقليميـة 
  للسياسات المسندة بالبيِّنات.  

  
راتيجية وخطـة العمـل العـالميتين وفي المقر الرئيسي، تمت مواءمة تنفيذ استراتيجية البحـث مـع تنفيـذ االسـت  -٢٢٢

بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية. واسُتخدم البحث من أجل االستراتيجية الصحية في توجيه إعـداد 
جدول أعمال البحث في عدد من المجاالت التقنية، بما في ذلك: األنفلونزا، واألمراض المنقولة باألغذية، ومخاطر 

إلعــداد جــدول أعمــال  "المــرأة والصــحة"ت، والمحــددات االجتماعيــة للصــحة، واســُتخدم فــي تقريــر اإلشــعاع، واللقاحــا
  ذي ست نقاط لوضع نهج بحثي قائم على نوع الجنس. 

  
وهــذه النتيجــة المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة قــد تحققــت فــي عمومهــا جزئيــًا، حيــث أبلــغ اإلقلــيم األفريقــي   -٢٢٣

شرق آسيا وٕاقليم غـرب المحـيط الهـادئ، وكـذلك المقـر الرئيسـي، عـن أن مسـاهماتها  واإلقليم األوروبي وٕاقليم جنوب
لم تتحقق سوى جزئيًا.  ويظل الحصول على بيانات عالية الجودة ويعول عليها بشأن تدفقات وتوزيع مـوارد البحـث 

  عنها. والتطوير، أمرًا بالغ الصعوبة في غياب المعايير الدولية لتصنيف هذه البيانات واإلبالغ
  

   ٧-١٠النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

  إدارة المعارف وسياسات الصحة اإللكترونية ووضع وتنفيذ االستراتيجيات الرامية لتعزيز النظم الصحية.
  

  نتيجة تحققت جزئياً 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي تعتمـــد سياســـات بشـــأن   ١-٧-١٠
المعارف من أجل تضييق "الفجوة بين المعرفـة إدارة 

والتطبيــق" الســيما الراميــة منهــا إلــى تضــييق الفجــوة 
  الرقمية.

  أ غير متاح  ١٠٠  ٨٧

عدد الدول األعضـاء التـي يتـاح لهـا الحصـول علـى   ٢-٧-١٠
المجــــالت العلميــــة الدوليــــة اإللكترونيــــة ومحفوظــــات 
معارف علوم الصحة على النحو الذي حدده مرصد 

نظمـــة العـــالمي بشـــأن إعـــداد مســـح عـــن الصـــحة الم
  اإللكترونية مرة كل سنتين.

١٦٢  ١٧٠  ١٥٩  

نســــــــبة الــــــــدول األعضــــــــاء التــــــــي لــــــــديها سياســــــــات   ٣-٧-١٠
واســــتراتيجيات وأطــــر تنظيميــــة فــــي مجــــال الصــــحة 
اإللكترونية على النحـو الـذي حـدده مرصـد المنظمـة 
العالمي بشـأن إعـداد مسـح عـن الصـحة اإللكترونيـة 

  مرة كل سنتين. 

٧٥  ٧٥  ٥٣  

تـــي أشـــارت إلـــى أنـــه مـــبهم وصـــعب القيـــاس. نظـــرًا لتعليقـــات الـــدول األعضـــاء ال ١-٧-١٠ســـيتوقف اســـتخدام المؤشـــر أ    
  .٢٠١٣-٢٠١٢وسيستبدل هذا المؤشر في تقييم الفترة 
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وٕانشــــاء  ١،شــــهد اســــتخدام تطبيقــــات "الصــــحة اإللكترونيــــة" توســــعًا، والســــيما برنــــامج "الصــــحة بــــالمحمول"  -٢٢٤
نشــورات العلميــة. وتشــير األدوات االفتراضــية لتبــادل المعــارف، وهنــاك زيــادة مســتمرة فــي إمكانيــة االطــالع علــى الم

القــرارات المعتمــدة فــي اإلقلــيم األفريقــي وٕاقلــيم األمــريكتين إلــى زيــادة الــدعم المقــدم للصــحة اإللكترونيــة. وفــي اإلقلــيم 
األوروبي، أسدت المنظمة المشورة حول االستراتيجيات اإللكترونية والتنمية، بما في ذلـك خـالل المـؤتمرات الوزاريـة 

ويحظـــى إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا وٕاقلـــيم غـــرب المحـــيط الهـــادئ بشـــبكات الصـــحة اإللكترونيـــة لالتحـــاد األوروبـــي. 
  اإلقليمية النشطة، وتعكف البلدان على بناء استراتيجياتها وُأطرها التنظيمية. 

  
وغطــت تقــارير المرصــد العــالمي للصــحة اإللكترونيــة "الصــحة بــالمحمول"، والمســائل القانونيــة، والســالمة   -٢٢٥

ـــة عـــن بعـــد. وســـاهم علـــى شـــبك بلـــدًا فـــي الدراســـة  ١١٤ة اإلنترنـــت، وُنظـــم معلومـــات المرضـــى، واالستشـــارة الطبي
االستقصــائية للمرصــد العــالمي للصــحة اإللكترونيــة. وتحظــى كافــة البلــدان بإمكانيــة االطــالع علــى نتــائج الدراســة 

بلـدًا فـي  ٥٣لصـحة اإللكترونيـة مـن االستقصائية في شكل تقارير منشورة. وزاد عـدد البلـدان التـي تطبـق سياسـات ا
  .٢٠١١بلدًا في نهاية  ٧٥بداية الثنائية إلى 

  
هيناري" يسجل نموًا سريعًا من  -ويظل برنامج "إتاحة الوصول إلى البحوث الصحية عبر شبكة اإلنترنت   -٢٢٦

الناشــرين. وأصــبح  حيــث المؤسســات المســجلة مــن كافــة األقــاليم، كمــا تــزداد محتوياتــه التــي يســهم بهــا الشــركاء مــن
الـــتعلم اإللكترونـــي والمكتبـــات االفتراضـــية جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن عمـــل المنظمـــة واتصـــالها بالـــدول األعضـــاء. وتولـــت 

ـــتعلم اإللكترونـــي المتاحـــة  ـــة إعـــداد مـــوجز لوحـــدات ال ـــة لمنظمـــة الصـــحة العالمي علـــى شـــبكة  ونشـــرهاالشـــعبة التقني
  اإلنترنت. 

  
المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـة لـم تتحقـق سـوى جزئيـًا نظـرًا  ٧-١٠النتيجـة رقـم ورغم التقدم الُمحـرز، فـإن   -٢٢٧

لتفاوت مستويات الجهود المبذولة من ِقبل البلدان واألقاليم، والسيما فـي اإلقلـيم األوروبـي وٕاقلـيم جنـوب شـرق آسـيا، 
د تــم اإلبــالغ عــن أن وغيــاب السياســات الوطنيــة، وغيــاب العمــل التعــاوني داخــل حــدود المنظمــات وفيمــا بينهــا. وقــ

، حيـث ٢٠١١-٢٠١٠خـالل اسـتعراض منتصـف المـدة للفتـرة  ٢٠١٠"على الطريق" في نهايـة  ١-٧-١٠المؤشر 
لوضــع منهجيــة قيــاس بديلــة فــي ضــوء التعريــف الحــالي. ولكــن بعــد التشــاور مــع  ٢٠١١كانــت الجهــود تبــذل فــي 

-٢٠١٠المؤشـر ولـذا لـم تقـدَّم بيانـات تتعلـق بـالفترة المكاتب اإلقليمية والمكاتب الُقطريـة، تقـرر وقـف اسـتخدام هـذا 
٢٠١١.  

  
    ٨-١٠النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
تعزيــز قاعــدة المعلومــات والمعــارف بشــأن القــوى العاملــة الصــحية وبنــاء قــدرات البلــدان فــي مجــال تحليــل السياســات 

  وتخطيطها وتنفيذها وتبادل المعلومات ونتائج البحوث.
  
  
  
  
  
  

يشــير مصــطلح "الصــحة بــالمحمول" إلــى اســتخدام تكنولوجيــات الهواتــف المحمولــة والالســلكية فــي دعــم إنجــاز األهــداف     ١                                                           
  الصحية.
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  جة تحققت بالكاملنتي
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عدد البلدان التي أبلغت عن معلـومتين أو أكثـر مـن   ١-٨-١٠
المعلومات الوطنية التي ترتبط بـالموارد البشـرية مـن 
أجــــل الصــــحة خــــالل الســــنوات الخمــــس الماضــــية، 
والتـــــي ُأبِلـــــغ بهـــــا األطلـــــس العـــــالمي للقـــــوى العاملـــــة 

  الصحية. 

١٢٧  ٩٦  ٨٥  

عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي لـــديها سياســـات وطنيـــة   ٢-٨-١٠
ووحــدة تخطــيط فــي مجــال المــوارد البشــرية مــن أجــل 

  الصحة  
٩٠  ٥٠  ٤١  

  
أحــرزت البلــدان تقــدمًا فــي جمــع وتحليــل البيانــات عــن القــوى العاملــة الصــحية. وزاد عــدد الــدول األعضــاء   -٢٢٨

دولـة فـي نهايـة  ٩٠إلـى  ٢٠١٠دولة فـي  ٤١البشرية الصحية من التي لديها سياسة وطنية ووحدة تخطيط للموارد 
الثنائية. وفضًال عن ذلـك زاد عـدد البلـدان التـي أبلغـت عـن معلـومتين أو أكثـر مـن المعلومـات الوطنيـة التـي تـرتبط 

 بلـــدًا فـــي ١٢٧بلـــدًا فـــي بدايـــة الثنائيـــة إلـــى  ٨٥بـــالموارد البشـــرية الصـــحية خـــالل الســـنوات الخمـــس الماضـــية، مـــن 
  نهايتها.  

  
وأمــدت المكاتــب اإلقليميــة البلــدان بالــدعم التقنــي بالتعــاون مــع المقــر الرئيســي، وذلــك فــي مختلــف مجــاالت   -٢٢٩

تصــريف شــؤون المــوارد البشــرية وتوليــد البيِّنــات، مثــل وضــع السياســات والخطــط، وٕانشــاء المراصــد الوطنيــة للمــوارد 
  ء القدرة على التخطيط.  البشرية الصحية، وتعزيز ُنظم المعلومات، وبنا

  
واســتمرت المنظمــة فــي العمــل مــع الشــركاء فــي الفريــق المرجعــي المعنــي بالمعلومــات عــن القــوى العاملــة   -٢٣٠

الصــحية لوضــع المبــادئ التوجيهيــة العالميــة لتوليــد المعلومــات عــن القــوى العاملــة الصــحية؛ وإلنشــاء مراصــد للقــوى 
 لألطلـس العـالمي للقـوى العاملـة الصـحيةلحاليـة. وقـد ُأجـري آخـر تحـديث العاملة الصحية لمعالجـة أوجـه القصـور ا

. ويجمــع األطلــس المعلومــات مــن مختلــف المصــادر فــي البلــدان وُيعــد مــوردًا عالميــًا إلحصــاءات ٢٠١٠فــي نهايــة 
  القوى العاملة الصحية. 

  
   ٩-١٠النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
عضــاء، مــع التركيــز علــى الــدول التــي تواجــه صــعوبات كبــرى فيمــا يتعلــق بــالقوى تقــديم الــدعم التقنــي إلــى الــدول األ

العاملــة الصــحية بغيــة تحســين إيجــاد وتوزيــع قواهــا العاملــة الصــحية وتــأمين نســب المهــارات الالزمــة لهــا واالحتفــاظ 
  بها.
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  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

مــن البلــدان التــي تعــاني مــن نقــص  ٥٧النســبة مــن   ١-٩-١٠
فــادح فــي قواهــا العاملــة الصــحية علــى نحــو مــا بينــه 

وخطـة  ٢٠٠٦التقرير الخـاص بالصـحة فـي العـالم، 
  الموارد البشرية الصحية المتعددة السنوات.

٦١  ٪٣٠  ٪٤٢٪  

مــن البلــدان التــي تعــاني مــن نقــص  ٥٧النســبة مــن   ٢-٩-١٠
حــو مــا بينــه فــادح فــي قواهــا العاملــة الصــحية علــى ن
والتــي  ٢٠٠٦التقريــر الخــاص بالصــحة فــي العــالم، 

لــديها خطــة اســتثمار لتوســيع نطــاق تــدريب العــاملين 
  الصحيين وتثقيفهم. 

٣٥  ٪٢٥  ٪١٦٪  

  
وجهت المنظمة وشركاؤها، بمـا فـي ذلـك التحـالف العـالمي للقـوى العاملـة الصـحية، والمفوضـية األوروبيـة،   -٢٣١

بلــدًا مــن البلــدان  ٤١ابعــة للواليــات المتحــدة، الــدعم التقنــي واالســتثمار إلــى مــا ال يقــل عــن ووكالــة التنميــة الدوليــة الت
التــي تشــهد أزمــة فــي دعــم تخطــيط القــوى العاملــة الصــحية، وتحســين ُنظــم المعلومــات، بمــا فــي ذلــك مراصــد القــوى 

   العاملة، والبرامج التعليمية للمهنيين، وتحويل المهام، واستراتيجيات االستبقاء.
  

) التي تعاني من نقص حاد في القوى العاملة الصحية ٪٦١خمسين (البلدًا من البلدان السبعة و  ٣٥ولدى   -٢٣٢
 ٢٠١٠خطــط متعــددة الســنوات بشــأن المــوارد البشــرية، وهــو مــا ُيعــد زيــادة كبيــرة مقارنــة بالمعطيــات األساســية لعــام 

لـديها خطـة اسـتثمارية لتعزيـز تـدريب وتعلـيم القـوى  بلـداً  ٢٠.  وفضًال عن ذلك، هناك ٪٤٢التي أشارت إلى نسبة 
في نهايـة الثنائيـة. وفـي العديـد  ٪٣٥إلى  ٢٠١٠في  ٪١٦العاملة الصحية، أي أن نسبة هذه البلدان قد زادت من 

مـــن البلـــدان، أولـــي اهتمـــام خـــاص بزيـــادة إنتـــاج القـــوى العاملـــة وبتحســـين جـــودة تعلـــيم العـــاملين فـــي مجـــال الصـــحة 
  ومالءمته. 

  
وعلـــى المســـتوى العـــالمي وفـــي أعقـــاب ثـــالث ســـنوات مـــن المشـــاورات الدوليـــة، اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة   -٢٣٣

العالمية في دورتها الثالثة والستين "مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على 
مسودة المبادئ التوجيهيـة لإلبـالغ عـن أنشـطة  وتم وضع استراتيجية تنفيذية ويجري اآلن إعداد ١المستوى الدولي".

البلــدان فيمــا يتعلــق بتنفيــذ المدونــة.  وفضــًال عــن ذلــك، تتعــاون المنظمــة مــع خطــة رئــيس الواليــات المتحــدة الطارئــة 
علـى تعزيـز تغييـر التعلـيم الصـحي المهنـي بمـا يتـيح وضـع المبـادئ التوجيهيـة  األيـدزللمسـاعدة فـي مجـال مكافحـة 

  . ٢٠١٢ل عام للتعليم بحلو 
  

   ١٠-١٠النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

تزويد الدول األعضاء بالسياسات المسندة بالبّينات والدعم من أجـل تحسـين تمويـل الـنظم الصـحية مـن حيـث تـوافر 
  رد.الموااألموال وتوقي المخاطر االجتماعية والمالية وتحقيق المساواة في الحصول على الخدمات وكفاءة استثمار 

                                                           
  .١٦-٦٣ج ص عقرار ال    ١
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  نتيجة تحققت بالكامل.
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عـــــدد الـــــدول األعضـــــاء التـــــي تتلقـــــى الـــــدعم التقنـــــي   ١-١٠-١٠
والدعم في مجال السياسات الخاصة بما يلزم لحشـد 
أموال إضافية للصحة؛ والحد من المصاعب المالية 
التـــي تحـــول دون االســـتفادة ووقـــوع الكـــوارث الماليـــة 

فــــــي وهــــــدة الفقــــــر نتيجــــــة لســــــداد النفقــــــات  والتــــــردي
الخاصـــة بالصـــحة أو تحســـين الحمايـــة االجتماعيـــة 
وكفاءة اسـتثمار المـوارد والمسـاواة فـي االسـتفادة مـن 

  االستثمار.

٧٧  ٤٥  ٦٦  

عـــدد الملخصـــات اإلعالميـــة بشـــأن السياســـات التـــي   ٢-١٠-١٠
يتم إعدادها وتوزيعهـا ودعـم اسـتعمالها، والتـي توثـق 

ســـــات فـــــي حشـــــد األمـــــوال، والتجميـــــع أفضـــــل الممار 
والشـــراء، بمـــا فـــي ذلـــك التعاقـــد، وتـــوفير التـــدخالت 
ــالبرامج  والخــدمات، ومعالجــة تفكــك الــنظم المــرتبط ب

  الرأسية وتدفق األموال الدولية إلى الداخل.

ملخصات  ٧
إعالمية 
  إضافية

ملخصًا  ١٧
  إعالميًا تقنياً 

ملخصًا  ٢٤
إعالميًا وما 

 ٧٥يزيد عن 
منتجًا 

ميًا من إعال
  أنواع أخرى

  
كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي عــدد البلــدان التــي تســعى إلــى الحصــول علــى الــدعم التقنــي الســتعراض ُنظــم   -٢٣٤

، كـان ٢٠١١تمويل الصحة أو إنشائها بغرض االقتراب من تحقيـق التغطيـة الشـاملة أو الحفـاظ عليهـا. وفـي نهايـة 
نــي والسياســاتي. وشــمل ذلــك المجــاالت مثــل حشــد أمــوال إضــافية مــن الــدول األعضــاء تتلقــى الــدعم التق ٧٧هنــاك 

للصـــحة، والحـــد مـــن المصـــاعب الماليـــة التـــي تحـــول دون االســـتفادة مـــن الحمايـــة مـــن المخـــاطر الماليـــة وتعزيزهـــا، 
  رارات تخصيص الموارد وعدالتها.  وتحسين فعالية ق

  
ء فــي شــتى األقــاليم لتقيــيم أوضــاعها مــن وقــدمت المنظمــة الــدعم التقنــي لســبع وســتين مــن الــدول األعضــا  -٢٣٥

حيـــث التغطيـــة الشـــاملة وكفـــاءة ُنظـــم تمويـــل الصـــحة الحاليـــة، ولوضـــع وتنفيـــذ االســـتراتيجيات لالقتـــراب مـــن تحقيـــق 
  التغطية الشاملة.  

  
نظــم تمويــل الصــحة، الطريــق إلــى تحقيــق  ٢٠١٠ التقريــر الخــاص بالصــحة فــي العــالم،وتنــاول موضــوع   -٢٣٦

لة. واســتهدف جــذب االنتبــاه علــى الصــعيد العــالمي والصــعيد الُقطــري إلــى أهميــة دور تمويــل الصــحة التغطيــة الشــام
في ضمان قدرة الناس على الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها بـدون خشـية اإلفـالس. كمـا دعـم 

 ٩-٦٤ج ص عوتم اعتماد القرار   تبادل الخبرات بين البلدان فيما يتعلق بالتدابير التي نجحت وتلك التي لم تنجح.
بشـــأن هياكـــل تمويـــل الصـــحة المســـتدامة والتغطيـــة الشـــاملة فـــي دورة جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الرابعـــة والســـتين فـــي 

. ويحــث القــرار المــدير العــام، ضــمن جملــة أمــور أخــرى، علــى وضــع خطــة عمــل لتمويــل الصــحة والتغطيــة ٢٠١١
د تلقي المـدخالت مـن األقـاليم والمكاتـب الُقطريـة وغيرهـا مـن الشـركاء. الشاملة.  وُوضعت خطة عمل وفقًا لذلك بع

كمــا تولــت المنظمــة الــدعوة بنشــاط، بالتعــاون مــع شــركائها بمــا فــي ذلــك المجتمــع المــدني، إلــى ضــرورة الحــد مــن 
العقبــات الماليــة التــي تحــول دون الحصــول علــى الخــدمات الصــحية، وضــمان اإلقــرار بــأن التغطيــة الشــاملة هــدف 

  أساسي ليس للسياسات الصحية فحسب، وٕانما لالستراتيجيات اإلنمائية أيضًا.     
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   ١١-١٠النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

وضع القواعد والمعايير وأدوات القياس الالزمة لتتبع الموارد، وتقدير العواقب االقتصادية لألمراض، وتكاليف وآثار 
  ي في وهدة الفقر والتهميش االجتماعي ودعم استعمال تلك الوسائل ورصدها.التدخالت والكوارث المالية والترد

  
  نتيجة تحققت بالكامل

  
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  محقق  الهدف

إعــــــداد أهــــــم الوســــــائل والقواعــــــد والمعــــــايير   ١-١١-١٠
الالزمـــة لتوجيـــه وضـــع السياســـات وتنفيـــذها، 
ودعـــم نشـــرها واســـتعمالها وفقـــًا لالحتياجـــات 

عنهـــــا، ويشـــــمل ذلـــــك تتبـــــع المـــــوارد المعبـــــر 
وتخصيصـــــــها وٕاعـــــــداد الميزانيـــــــات، واإلدارة 
الماليــــــــة، والعواقــــــــب االقتصــــــــادية للمــــــــرض 
والتهمــــــــــيش االجتمــــــــــاعي، وتنظــــــــــيم إيتــــــــــاء 
الخــــدمات وتحقيــــق كفاءتهــــا، بمــــا فــــي ذلــــك 
خــــدمات التعاقــــد أو وقــــوع الكــــوارث الماليــــة 

  والتردي في وهدة الفقر. 

تم استكمال 
المبادئ 
هية التوجي

بشأن العبء 
االقتصادي؛ 

وجاري إعداد: 
أداة الحتساب 

التكاليف 
واألثر لألمم 

المتحدة، 
واستعراض 

نظام حسابات 
الصحة 
  الوطنية

تم تعديل 
األدوات واُألطر 
وتحديثها وبثها 
  حسب االقتضاء

تم تعديل 
األدوات واُألطر 
وتحديثها وبثها 

حسب 
  أاالقتضاء

تتلقـى الـدعم مـن  عدد الـدول األعضـاء التـي  ٢-١١-١٠
أجل استعمال الوسـائل التـي تعـدها المنظمـة 
لتتبع وتقييم مدى مالءمـة اسـتثمار األمـوال، 
وتقيــــيم االحتياجــــات الماليــــة فــــي المســــتقبل، 
وإلدارة ورصــد األمــوال المتاحــة أو لتتبــع أثــر 

  سياسة التمويل على األسر. 

٧٠  ٥٠  ٣٤  

  
، GET-RMNCH، وأداة ٢٠١١SHAثـــر، والنظـــام المـــنقح الحســـابات الصـــحية أداة "صـــحة واحـــدة" الحتســـاب التكلفـــة واألأ    
لقياس األثر االقتصادي، وأداة االقتصاد الكلي والصحة، والمبادئ التوجيهيـة بشـأن ُأطـر اإلنفـاق المتوسـط األجـل  EPICوأداة 

  واإلنفاق العام واإلدارة المالية.
  
  

ة وتسعى لـربط المـوارد بالنتـائج علـى نحـو متزايـد. وأجـرى عـدد تتبع البلدان الموارد التي تنفقها على الصح  -٢٣٧
أكبر من البلدان استعراض لمواقفها فيما يتعلق بالتغطية الشاملة (والسيما مسـتوى وتوزيـع التمويـل الموجـه للصـحة، 

ة)؛ ومعــدل حــدوث الكــوارث الماليــة والتــردي فــي وهــدة الفقــر نتيجــة للــدفع المباشــر لســداد النفقــات الخاصــة بالصــح
وتناولت بالتقييم ُنظم تمويل الصحة، واالستراتيجيات التي وضعت/ أدخـل عليهـا التعـديل، وتناولـت بالبحـث التكلفـة 

  ونقص الموارد الناتج عن بعض استراتيجيات تمويل الصحة وخطط الصحة.



 A65/28  ٦٥/٢٨ج

91 

موضـحة أدنـاه بالـدعم وقد بدأ إمداد البلدان التي ترغب في استخدام األدوات والمبادئ التوجيهيـة الجديـدة ال  -٢٣٨
التقني. واستمر الدعم المقدم للبلدان التي ترغب في تتبع النفقات، بما في ذلك النفقات التي تخص أمراض بعينهـا، 
وفــي تقــدير معــدل حــدوث الكــوارث الماليــة والتــردي فــي وهــدة الفقــر نتيجــة للــدفع المباشــر لســداد النفقــات الخاصــة 

تيجيات والتـــدخالت الصـــحية المختلفـــة، وفـــي تقيـــيم ُنظـــم تمويـــل الصـــحة لـــديها بالصـــحة، وتقيـــيم تكلفـــة وأثـــر االســـترا
عمومًا. أما أداة "صحة واحدة" الحتساب التكلفة واألثر التـي ُأعـدت بالتعـاون مـع خمـس وكـاالت دوليـة أخـرى، فقـد 

لصـحية فيمـا يتعلـق اسُتكملت لُتطبق على األمراض/ الظروف المرتبطـة باألهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة وتعزيـز الـُنظم ا
بذلك، وتم اختبارها في البلدان. وسوف تستخدم كافة الوكاالت المشاركة هذه األداة فـي دعمهـا للبلـدان لتقيـيم تكلفـة 

  وأثر الخطط واالستراتيجيات الصحية الوطنية.  
  

والتنمية فـي بالتعاون مع منظمة التعاون   SHA2011كما استكملت أداة النظام المنقح للحسابات الصحية   -٢٣٩
الميدان االقتصادي والمكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة، وتولـت منظمـة الصـحة العالميـة ترجمتهـا إلـى اللغـة 

) لقيـاس األثـر االقتصـادي EPIC. كذلك فقد وضعت األمانـة المبـادئ التوجيهيـة وأداة (واألسبانيةالفرنسية والروسية 
المحيط الهادئ أداة لالقتصاد الكلي والصحة؛ وأعد المكتـب اإلقليمـي  للمرض وبثتها، وأعد المكتب اإلقليمي لغرب

 عن اإلنفاق العام واإلدارة الماليـة.جمع المعلومات  المبادئ التوجيهية لوضع ُأطر اإلنفاق المتوسط األجل،ألفريقيا 
)  CHOICE-WHO زم (وأخيرًا، تم إجراء دراسات اختيار المـداخالت ذات فعاليـة التكلفـة مـع وضـعها فـي سـياقها الـال

بالتعــاون مــع ثــالث مــن الــدول األعضــاء، وتناولــت الدراســة مكافحــة ســرطان الثــدي فــي دولتــين ومكافحــة التبــغ فــي 
  الدولة الثالثة.

  
   ١٢-١٠النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
ناء القدرات فـي مجـال اتخاذ الخطوات الالزمة للدعوة لتخصيص المزيد من األموال للمجال الصحي حيثما يلزم؛ وب

وضع أطر سياسات التمويل الصحي وتفسير المعلومـات الماليـة واسـتخدامها؛ وحفـز إيجـاد المعـارف وترجمتهـا مـن 
  أجل دعم وضع السياسات.

  
  نتيجة تحققت جزئياً 

  
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  محقق  الهدف

وجــــــود المنظمــــــة وموقعهــــــا القيــــــادي فــــــي   ١-١٢-١٠
ــــــة وا ــــــة الشــــــراكات الدولي ــــــة والوطني إلقليمي

واســـتعمال بيِّناتهـــا مـــن أجـــل زيـــادة تمويـــل 
الصــحة فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل أو 
تقديم الدعم إلى البلدان في مجال تصميم 
ـــــات اســـــتراتيجيات الحـــــد مـــــن  ورصـــــد ورق
الفقــر، والــنهج الشــامل للقطاعــات، وأطـــر 
اإلنفــــاق المتوســــطة األجــــل، وغيرهــــا مــــن 

التـــــــي  آليـــــــات التمويـــــــل الطويـــــــل األجـــــــل
بوســــــــــــعها تــــــــــــوفير الحمايــــــــــــة الصــــــــــــحية 
ــــــة  ــــــة بمــــــا يتســــــاوق مــــــع الرعاي االجتماعي

  الصحية األولية. 

ـــــي  المســـــاهمة ف
شـــــــــــــــــراكات.  ٦

دعـــــــم خيـــــــارات 
التمويل الطويل 

 ٢٧األجـــل فـــي 
  بلداً 

مساهمة المنظمة 
  شراكات ٤في 

مساهمة المنظمة 
شــــــراكات  ٥فــــــي 

ودعمهــا لخيــارات 
التمويـــــل الطويـــــل 

 ٤٦األجــــــل فــــــي 
  بلداً 
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عدد الدول األعضاء التـي تحظـى بالـدعم   ٢-١٢-١٠
لبناء القدرات في مجال صـياغة سياسـات 
واســــتراتيجيات التمويــــل الصــــحي وتفســــير 
المعطيـــــــــات الماليـــــــــة أو اســـــــــتخدام أهـــــــــم 
المعلومات عن النفقات والتمويل والفعالية 
والكفــــاءة فــــي مجــــال الصــــحة فــــي توجيــــه 

  العملية. 

بلــــــدًا  ٥٧دعــــــم 
فـــــــــــــي مجــــــــــــــال 
النفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

ية؛ الصــــــــــــــــــــــــــــح
والتحــــــــــــــــــــــــــــديث 
الســنوي لتقــارير 
كافـــــــــــة الـــــــــــدول 

  األعضاء.

التحـــديث الســـنوي 
للنفقـــات الصـــحية 
للـدول األعضــاء، 
وتنفيـــــــذ عمليـــــــات 
بنــاء القــدرات فــي 

  بلداً  ٦٠

إصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار 
التحــــــــــــــــــــــــــــــــديثات 
الســــنوية للنفقــــات 
الصـــــــــــحية بعـــــــــــد 
التشـــــــــــــاور مـــــــــــــع 
الدول األعضـاء. 
بنـــاء القـــدرة علـــى 
اســــــتخدام واحــــــدة 
ــــــــــــر مــــــــــــن  أو أكث
أدوات المنظمــــــــــة 

  بلداً  ٦٧في 
  

زادت طلبات الدول األعضاء على عمليات بناء القدرات فيما يتعلق بمختلف جوانب تمويل الصـحة، مثـل   -٢٤٠
تقيــيم الكــوارث الماليــة والتــردي فــي وهــدة الفقــر؛ وتتبــع المــوارد وربطهــا بالنتــائج، بمــا فــي ذلــك تتبــع المــوارد الخاصــة 

تراتيجيات؛ وتقيــيم خيـــارات التمويـــل لالقتـــراب مـــن تحقيـــق التغطيـــة بــأمراض بعينهـــا؛ واحتســـاب تكلفـــة الخطـــط واالســـ
  الشاملة. 

  
وفضًال عن ذلك، فإن معظم أهـداف المنظمـة فيمـا يتعلـق بـدعم البلـدان، وبنـاء القـدرات، وٕاعـداد المنتجـات   -٢٤١

يانــات النفقــات اإلعالميــة وبثهــا، قــد تحققــت، بمــا فــي ذلــك التحــديث الســنوي للنفقــات الصــحية الُقطريــة فــي قاعــدة ب
  .  ٢٠١١بلدًا بالدعم بشأنها في نهاية  ٦٧الصحية العالمية، التي أمدت المنظمة 

  
) وشـــراكة التنســـيق مـــن أجـــل الصـــحة فـــي P4Hوســـاهمت المنظمـــة فـــي شـــراكة تـــوفير الخـــدمات الصـــحية (  -٢٤٢

وٕاضـفاء  SHA2011الصـحية أفريقيا، وفي شراكات رسمية إلعداد أداة "صحة واحدة" وأداة النظام المنقح للحسـابات 
ـــة  ـــة تتبـــع النفقـــات. كمـــا أجـــرت الحـــوار مـــع الوكـــاالت مثـــل االتحـــاد األفريقـــي واللجن الصـــفة المؤسســـية علـــى عملي

واالجتماعيـة  واللجنـة االقتصـادية ومنطقـة البحـر الكـاريبي االقتصادية ألفريقيـا واللجنـة االقتصـادية ألمريكـا الالتينيـة
لألمم المتحـدة حـول القضـايا مثـل تمويـل الصـحة، ومـع الشـركاء الثنـائيين والمتعـددي  ةوالمحيط الهادئ التابع آلسيا

بلدًا في  ٤٦األطراف حول النهج القطاعية الشاملة.  وتم إعداد أطلس حول "حالة تمويل الصحة في أفريقيا" يضم 
  مية لتستخدمه البلدان.  اإلقليم األفريقي ويقدم بيانات النفقات الصحية، ونشره على موقع منظمة الصحة العال

  
وقد تحققت هذه النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة جزئيًا حيث أبلغ اإلقليم األفريقي وٕاقليم جنوب شرق   -٢٤٣

آسيا عن اإلنجاز الجزئي لمساهماتهما. وتمثل التحدي الرئيسي فـي الحاجـة إلـى المزيـد مـن البيانـات عـن العناصـر 
  سيما فيما يتعلق بالجماعات غير القادرة على الحصول على الخدمات ألسباب مالية.الرئيسية للتغطية الشاملة، وال

  
   ١٣-١٠النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
القواعد والمعايير وأدوات القياس المسندة بالبينات التي ُطورت بغرض مساعدة الدول األعضاء على قيـاس مسـتوى 

  الرعاية الصحية غير المأمونة وخفضه.
  



 A65/28  ٦٥/٢٨ج

93 

  نتيجة تحققت جزئياً 
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توزيـــع األدوات والقواعـــد والمعـــايير الرئيســـية لتوجيـــه   ١-١٣-١٠
 رسم السياسات، وقياسها وتنفيذها ودعم استخدامها. 

سالمة  معيار
عالميـــة واحـــد 

أدوات  ١٠و
  رئيسية للدعم

ـــــــــــــــــــــارانمع   ي
ســـــــــــــــــــــــــــــــالمة 

 ١٠عالميــــة و
أدوات 

  رئيسية للدعم

معـــــــــــــــــايير  ٦
  أداة ١٥و

عــــــدد الــــــدول األعضــــــاء المشــــــاركة فــــــي التصــــــدي   ٢-١٣-١٠
للتحــــديات العالميــــة التــــي تواجــــه ســــالمة المرضــــى، 
وفي المبادرات العالميـة بشـأن السـالمة بمـا فـي ذلـك 

  البحوث والقياسات. 
٦٩  ٤٥  ٣٠  

  
  

ألعضـاء المشـاركة فـي أبدت الدول األعضاء مشاركة جيدة في مجال سالمة المرضى. زاد عـدد الـدول ا  -٢٤٤
التصـــدي للتحـــديات العالميـــة التـــي تواجـــه ســـالمة المرضـــى، وفـــي المبـــادرات العالميـــة بشـــأن الســـالمة بمـــا فـــي ذلـــك 

  دولة في نهاية الثنائية.  ٦٩إلى  ٢٠١٠دولة في  ٣٠البحوث والقياسات، من 
  

مة فـي العمليـات الجراحيـة فـي وتتضمن اإلنجازات التي تحققت خالل هذه الثنائية تحسين ممارسات السـال  -٢٤٥
مستشــفى فــي بلــدان أقــاليم المنظمــة الســتة، اســتنادًا إلــى وضــع "قائمــة التحقــق مــن الســالمة فــي  ٤١٠٠مــا يزيــد عــن 

العمليــات الجراحيــة" لمنظمــة الصــحة العالميــة وبثهــا ودعمهــا؛ وتحســين ممارســات نظافــة اليــدين فــي البلــدان اســتنادًا 
أيــــار/ مـــايو؛ والمشــــاركة فــــي  ٥اليــــدين العـــالمي:  انقــــذ أرواح، نظـــف يــــديك" فـــي إلـــى المشــــاركة فـــي "يــــوم نظافـــة 

المشروعات البحثيـة بشـأن سـالمة المرضـى فـي إقلـيم األمـريكتين وٕاقلـيم شـرق المتوسـط؛ وتحسـين ممارسـات سـالمة 
ة المأمونـة بلـدًا؛ وتحسـين سـالمة األدويـة وممارسـات العمليـات الجراحيـ ١٤المرضى فـي المستشـفيات األفريقيـة فـي 

  ".High  5s" في تسعة بلدان مشاركة في مشروع تحسين المستشفيات لمنظمة الصحة العالمية
  

وقدمت األمانة الدعم التقني المحدد لكل إقليم من األقاليم. على سبيل المثال تم تعزيز العمل على إشـراك   -٢٤٦
مـــن أجـــل ســـالمة المرضـــى" ضـــمت  المرضـــى فـــي اإلقلـــيم األفريقـــي مـــن خـــالل حلقـــة عمـــل تـــدور حـــول "المرضـــى

المشـــاركين مـــن ثمانيـــة بلـــدان. وفـــي إقلـــيم شـــرق المتوســـط أعـــدت مبـــادرة المستشـــفيات المراعيـــة لســـالمة المرضـــى 
مجموعة أدوات لتحسين سالمة المرضى توفر اإلرشادات فيما يتعلق بالوقاية من العدوى ومكافحتها، وٕاعداد بـرامج 

عمليــات الجراحيــة المأمونــة، والممارســات الســريرية وعمليــات نقــل الــدم والحقــن ســالمة المرضــى، واإلبــالغ، وتنفيــذ ال
  المأمون، والبيئة المأمونة. 

  
ورغم هذه اإلنجـازات الكبـرى ُتعـد هـذه النتيجـة المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـة قـد تحققـت جزئيـًا حيـث أبلـغ   -٢٤٧

تحققــت جزئيــًا. وقــد حــال دون إحــراز المزيــد مــن اإلقلــيم األفريقــي وٕاقلــيم جنــوب شــرق آســيا عــن أن مســاهماتهما قــد 
التقــدم فــي هــذه النتيجــة المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة مــا تــم مــن إدخــال مفــاهيم جديــدة تتعلــق بــالجودة علــى ُنظــم 

  الرعاية الصحية، حيث لم يتم بعد تقدير قياسات الجودة وأدوات التحسين والعبء العالمي.
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  ١١الغرض االستراتيجي 
  
  

  ين إتاحة المنتجات والتكنولوجيات الطبية وجودتها واستخدامهاضمان تحس
  
  

تهدف منظمة الصحة العالمية إلى تحسين إمكانية الحصول على المنتجات الطبية المضمونة الجودة عن   -٢٤٨
د طريـــق دعـــم البلـــدان فـــي تنفيـــذ السياســـات الفعالـــة التـــي تتضـــمن تعزيـــز التمويـــل المســـتدام واإلدارة الفعالـــة لإلمـــدا

واالسـتخدام الرشـيد. كمـا تـدعم المنظمـة تعزيـز الـُنظم التنظيميـة واإلنفاذيـة لـدى الـدول األعضـاء لمواجهـة المنتجـات 
الطبية المتدنية النوعية أو المزيفة المحتمل وجودها. وفضًال عـن ذلـك، تعمـل المنظمـة علـى بنـاء القـدرات لمواجهـة 

  قديم اإلرشادات التقنية وتحقيق االلتزام في هذا الصدد. المخاطر المتزايدة لمقاومة مضادات الجراثيم، وت
  

ويوجـــه جهـــود المنظمـــة لضـــمان إمكانيـــة أفضـــل للحصـــول علـــى المنتجـــات والتكنولوجيـــات الطبيـــة الجيـــدة   -٢٤٩
واســـتخدامها، كـــل مـــن الهـــدف الرابـــع مـــن األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة (تخفـــيض معـــدل وفيـــات األطفـــال)، والهـــدف 

والمالريــا  األيــدز )، والهــدف الســادس (مكافحــة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري/النفســيةلصــحة الخــامس (تحســين ا
هاء (إتاحة األدوية األساسية بأسعار معقولة)، واستراتيجية المنظمة الثالثة بشأن -٨وغيرها من األمراض)، والغاية 

لعموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة، ، واالستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصـحة ا٢٠١٣-٢٠٠٨األدوية 
  والرؤية واالستراتيجية العالميتان للتمنيع، وعدد من القرارات.  كما تم إعداد عدد من االستراتيجيات اإلقليمية.  

  
   ١-١١النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
  اســــــــــــتعمالتأييــــــــــــد ودعــــــــــــم صــــــــــــياغة ورصــــــــــــد السياســــــــــــات الوطنيــــــــــــة الشــــــــــــاملة المتعلقــــــــــــة بإتاحــــــــــــة وجــــــــــــودة و 

  المنتجات والتكنولوجيات الطبية األساسية. 
  

  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عدد الـدول األعضـاء التـي تتلقـى الـدعم لوضـع وتنفيـذ   ١-١-١١
سياسـات رســمية وطنيــة بشــأن إتاحــة وجــودة واســتعمال 

  المنتجات أو التكنولوجيات الطبية األساسية.
١١٨  ٩٠  ٨٨  

عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي تتلقـــى الـــدعم لتصـــميم أو   ٢-١-١١
  ٦٨  ٤٠  ٤٨  تدعيم نظم وطنية شاملة للمشتريات أو اإلمدادات.

أو  عــدد الــدول األعضــاء التــي تتلقــى الــدعم لوضــع و/  ٣-١-١١
تنفيـــــذ اســـــتراتيجيات وآليـــــات تنظيميـــــة وطنيـــــة بشـــــأن 

  مأمونية الدم ومنتجاته أو مكافحة العدوى به.
٦٨  ٢٥  ٢٦  

نشــــر التقريــــر العــــالمي الثنــــائي الســــنوات عــــن أســــعار   ٤-١-١١
األدويــة وتوفرهـــا ويســـر تكلفتهــا، باالســـتناد إلـــى جميـــع 

  التقارير اإلقليمية والوطنية المتاحة.

تقريــران لألمــم 
المتحــــــــــــــــــــــــــــدة 
صــــــــــدرا فــــــــــي 

٢٠٠٨ 
  ٢٠٠٩و

تقريـــــــر واحـــــــد   تقرير منشور
منشــــــــــــــــــــــــــــــور 

)٢٠١١(  
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بلــدًا  ١١٨ياســيًا قويــًا بوضــع السياســات الدوائيــة الوطنيــة، وأمــدت األمانــة أبــدت الــدول األعضــاء التزامــًا س  -٢٥٠
بالدعم التقني، متجاوزة بذلك هـدف التسـعين بلـدًا األصـلي. ويركـز بعـض البلـدان علـى تنفيـذ اإلصـالحات مـن أجـل 

علـى تنفيـذ  تحقيق إمكانية الحصول العادلة على األدوية األساسية مضمونة الجودة، في حـين يركـز بعضـها اآلخـر
  بلدًا). ٣١البرامج التي ترمي إلى تحسين الشفافية والتصريف الجيد للشؤون في الُنظم الصيدالنية (

  
وفضـــًال عـــن ذلـــك، ُقـــدمت المشـــورة التقنيـــة والمـــواد اإلرشـــادية والـــدعم لثمـــان وســـتين مـــن الـــدول األعضـــاء   -٢٥١

  . لتصميم نظم المشتريات أو اإلمداد الوطنية الشاملة وتعزيزها
  

من الدول األعضاء في اإلقليم األوروبـي فـي صـياغة السياسـات وتنفيـذها، وتتعـاون  ١٥ودعمت المنظمة   -٢٥٢
مع كافة بلدان االتحاد األوروبي على وضع أسـاليب الممارسـات األفضـل وتبـادل المعلومـات. وحصـلت سـتة بلـدان 

م ُنظـم المشـتريات واإلمـداد وتقـديم الـدعم مـن أجـل على الدعم المباشر في مجال إدارة المشتريات واإلمداد. وتم تقيـي
) األيـدزالتوسع في إمكانية الحصول على أدوية فيروس نقص المناعة البشرية/ متالزمة نقـص المناعـة المكتسـب (

  والسل والمالريا.  األيدزوالسل بالتعاون مع المشروعات التي يدعمها الصندوق العالمي لمكافحة 
  

اع الــدوائي، ورســم خــرائط المشــتريات واإلمــداد، ومســوحات أســعار األدويــة، فــي تحســين وســاهم تقيــيم القطــ  -٢٥٣
معــارف وسياســات وقــدرات القطــاع الــدوائي فــي البلــدان، وفــي تحســين الشــفافية، حيــث تــم اإلفصــاح عــن المزيــد مــن 

تتضمن ما يزيد عن  المعلومات للجمهور العام. ويوجد اآلن ما يزيد عن ألف نشرة عن السياسات الدوائية الوطنية،
مسح ُقطري، متاحة على موقـع المنظمـة، وهنـاك نظـام متـاح لتحميـل البيانـات الدوائيـة الرئيسـية إلـى المرصـد  ٢٠٠

  الصحي العالمي. 
  

. ويجمــع التقريــر فــي وثيقــة واحــدة ٢٠١١تقريــر حالــة األدويــة فــي العــالم كمــا تــم نشــر الطبعــة الثالثــة مــن   -٢٥٤
تعلق بأربعة وعشرين موضوعًا رئيسـيًا عـن اإلنتـاج واالسـتهالك واالبتكـار والتنظـيم والسـالمة البيانات الجديدة التي ت

الدوائيــة. وتشــمل الموضــوعات المشــتريات وٕادارة اإلمــداد واالســتخدام الرشــيد والتمويــل والتســعير. وتغطــي الفصــول 
جيــــد للشــــؤون، والمــــوارد البشــــرية، الشــــاملة االســــتخدام المنزلــــي لألدويــــة، واإلتاحــــة وحقــــوق اإلنســــان، والتصــــريف ال

  والسياسات الدوائية الوطنية.
  

والسل والمالريا إلعداد مـوجزات  األيدزوفضًال عن ذلك، تعاونت المنظمة مع الصندوق العالمي لمكافحة   -٢٥٥
 متســــقة للقطاعــــات الدوائيــــة الُقطريــــة، تــــوفر المعلومــــات المهمــــة لتعزيــــز الوظــــائف التنظيميــــة األساســــية لمشــــتريات

  وٕامدادات السلع الصحية. واستكملت الموجزات الخاصة بمائة وعشرين بلدًا.
  

لوال االضـطرابات والصـراعات السياسـية التـي يشـهدها عـدد مـن  ٢٠١١وكانت اإلنجازات لتتعدى ذلك في   -٢٥٦
وائيـــة البلـــدان، والســـيما فـــي إقلـــيم شـــرق المتوســـط. كـــذلك فقـــد مثـــل نقـــص المـــوارد البشـــرية فـــي قطـــاع المنتجـــات الد

  والصحية تحديًا آخر.  
  

   ٢-١١النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

وضع قواعـد ومعـايير ودالئـل دوليـة بشـأن جـودة المنتجـات والتكنولوجيـات الطبيـة ومأمونيتهـا ونجاعتهـا ومردوديتهـا 
  والدعوة إلى تنفيذها على المستوى الوطني أو المستوى اإلقليمي أو كليهما ودعمها.
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  تحققت بالكامل نتيجة
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عـــدد مـــا ينـــتج حـــديثًا أو يـــنقح مـــن معـــايير الجــــودة   ١-٢-١١
العالمية والمستحضرات والدالئل المرجعيـة مـن أجـل 
تحســـين تـــوفير المنتجـــات والتكنولوجيـــات الطبيـــة أو 
  إدارتها أو استعمالها أو جودتها أو فعالية تنظيمها.

أكثر من 
ثين ثال

  أإضافية

 ٦١  إضافية ١٥
  بإضافية

عـــدد األســـماء الدوليـــة غيـــر المســـجلة الملكيـــة التـــي   ٢-٢-١١
  أعطيت للمنتجات الطبية.

٨٥٥٢  ٨٥٠٠  ٨١٩٩  

عــــدد األدويــــة واللقاحــــات وأدوات التشــــخيص وبنــــود   ٣-٢-١١
المعدات التي تم إثبات صالحيتها المسبقة لتشتريها 

  األمم المتحدة.

دواًء  ٢٣٩
  اً لقاح ٩٨و

٢٧٤( ٣٢٠  ٣٠٠ 
 ٣٥دواًء و

 جم.ص.ف،
أداة  ١١و

تشخيصية، 
 ١٣٤و

  لقاحًا)
ــــي حظــــي أداء ســــلطاتها   ٤-٢-١١ ــــدول األعضــــاء الت عــــدد ال

  ١٠٢  ٧٥  ٧٠  التنظيمية الوطنية بالتقييم أو الدعم.

  
دة. اللقاحــات: مبــادئ توجيهيــة للجــو  ١٠طيفــًا مرجعيــًا، و ٣٠دراســة جديــدة، وســبعة معــايير مرجعيــة، و ٦٧األدويــة:  أ     

  أداة ومعيارًا مكتوبًا. ١٢مستحضرًا مرجعيًا. التكنولوجيا:  ١٦ثالثة معايير مكتوبة و
ـــائي مرجعـــي دولـــي واحـــد، و ٢٠األدويـــة: أكثـــر مـــن ب    ـــار كيمي ـــدة، ومعي ـــدة  ١٠دراســـة عالميـــة جدي ـــة جدي ـــادئ توجيهي مب

مبادئ توجيهية محدثة؛ التكنولوجيات:  ٥وجيهية جديدة، ومبادئ ت ٣، واً قياسي اً اثني عشر معيار  الجودة. اللقاحات:  لضمان
  مبادئ توجيهية، وأداتان للتقييم. ٤

  الة.مكونات صيدالنية فعَّ ج    
  
  

استمرت األمانة في وضع وتحـديث اإلرشـادات الخاصـة بالقواعـد والمعـايير لألدويـة والتكنولوجيـات الطبيـة   -٢٥٧
  ني. واللقاحات وفي إمداد البلدان بالدعم التق

  
واستمرت الجهود المبذولـة لبرنـامج المنظمـة لالختبـار المسـبق لصـالحية األدويـة وكفلـت االختبـار المسـبق   -٢٥٨

) األيــدزلســتة وثالثــين دواًء آخــر، وهــي أدويــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/ متالزمــة نقــص المناعــة المكتســب (
دواًء. كما تم  ٢٧٤التي تم اختبار صالحيتها مسبقًا إلى والمالريا والسل والصحة اإلنجابية، ليصل مجموع األدوية 

 ٢٣االختبــار المســبق لصــالحية ســتة مختبــرات وطنيــة جديــدة لمراقبــة جــودة األدويــة، ليصــل إجمــالي عــددها إلــى 
منتجـًا آخـر فـي  ٣٥مختبرًا. واجتاز أحد عشر منتجًا برنامج االختبـار المسـبق لصـالحية وسـائل التشـخيص وهنـاك 

مليـون اختبـار سـريع لفيـروس نقـص المناعـة البشـرية والمالريـا ويضـمن  ٤٠يتم سنويًا شـراء مـا يزيـد عـن الطريق. و 
االختبار المسبق للصالحية إنفـاق المـال العـام علـى المنتجـات عاليـة الجـودة. واعُتمـدت عمليـة جديـدة لتحديـد مـدى 
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لقاحـــًا االختبـــار المســـبق للصـــالحية  ١٣٤المالئمـــة البرمجيـــة للقاحـــات لالختبـــار المســـبق لصـــالحيتها. وقـــد اجتـــاز 
مــن إجمــالي الرضــع فــي العــالم باســتخدام اللقاحــات التــي اختبــرت  ٪٦٤للشــراء مــن ِقبــل األمــم المتحــدة، وتــم تلقــيح 

  المنظمة صالحيتها مسبقًا. 
  

جنتـين وقد عمل عـدد مـن البلـدان علـى إجـراء تقيـيم الوظـائف التنظيميـة األساسـية، واختيـرت مـن بينهـا األر   -٢٥٩
والبرازيل وكولومبيا وكوبا لتكون سلطات تنظيمية وطنية ذات مرجعية إقليمية. وفضًال عن ذلك يجري إعداد بـرامج 
التنميـــة المؤسســــية لتعزيــــز قــــدرات الســــلطات التنظيميــــة الوطنيــــة األخــــرى فــــي منطقــــة األمــــريكتين وســــوف تــــدعمها 

  السلطات التنظيمية الوطنية المرجعية. 
  

نائيــة الماضــية نشــاطًا والتزامــًا متزايــدين مــن جانــب الــدول األعضــاء بتعزيــز قــدراتها التنظيميــة وشــهدت الث  -٢٦٠
لضـــمان جـــودة األدويـــة ولمكافحـــة المنتجـــات الدوائيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/ المغشوشـــة/ 

  المزيفة. 
  

المنتجــات الطبيــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المــزورة/ وعقــد الفريــق العامــل المكــون مــن الــدول األعضــاء والمعنــي ب  -٢٦١
مـن الـدول األعضـاء.  ٩٠، شارك فيهما ما يزيـد عـن ٢٠١١المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة اجتماعين في 

وتنـــاول الفريـــق العامـــل الموضـــوعات التاليـــة بالبحـــث مـــن زاويـــة الصـــحة العموميـــة: (أ) دور المنظمـــة فـــي التـــدابير 
نتجـــات الطبيـــة جيـــدة النوعيـــة والمأمونـــة والفعالـــة وميســـورة التكلفـــة؛ (ب) دور المنظمـــة فـــي منـــع لضـــمان تـــوافر الم

ومكافحة المنتجات الطبية المنقوصة الجودة والمأمونية والنجاعة، مثل المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المـزورة/ 
ض النظــــر عـــن االعتبــــارات التجاريــــة المغشوشـــة التوســــيم/ المغشوشـــة/ المزيفــــة مـــن زاويــــة الصـــحة العموميــــة وبغـــ

  واعتبارات الملكية الفكرية، (ج) عالقة المنظمة بفرقة العمل الدولية لمكافحة تزييف المنتجات الطبية. 
  

وفي مجال التمنيع واللقاحات والمواد البيولوجية، تلقت كافـة البلـدان االثنـي عشـر أعضـاء الشـبكة العالميـة   -٢٦٢
قاحات التي خضعت لالختبـار المسـبق للصـالحية، الـدعم المـالي والتقنـي لتعزيـز قـدراتها الالحق للتسويق لل للترصد

  على رصد سالمة اللقاحات المستخدمة في برامج التمنيع، ومن ثم ضمان تقديم اللقاحات المأمونة.
  

المكـــورات بلـــدًا بتطبيـــق عمليـــات التســـجيل "ســـريعة المســـار" للقـــاح  ٢٥وفـــي اإلقلـــيم األفريقـــي، يقـــوم اآلن   -٢٦٣
دولة  ٣٣" المرخص حديثًا والذي خضع الختبار الصالحية المسبق. وتم تقييم السلطات التنظيمية في Aالسحائية "
دولــة منتجــة للقاحــات واعتبــرت قــادرة علــى تأديــة وظائفهــا، وأدت مراقبــة اللقاحــات فــي الصــين ومصــر  ٤٤مــن بــين 

مضـمونة الجـودة علـى الصـعيد العـالمي. وتعكـف جمهوريـة فـي تـوافر جرعـات اللقـاح  ٪٢٠وٕايران إلـى زيـادة بنسـبة 
الو الديمقراطيــة الشــعبية والفلبــين وجنــوب أفريقيــا علــى تحســين خــدمات نقــل الــدم ووضــع السياســات الوطنيــة بشــأن 

  الدم، في حين تعكف موريشيوس وناميبيا وتنزانيا على وضع السياسات الوطنية بشأن زرع األعضاء البشرية.  
  

حققت النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة بالكامـل وفـي بعـض األحيـان فاقـت اإلنجـازات األهـداف وقد ت  -٢٦٤
بكثير. ويمكـن تفسـير ذلـك بـأن األهـداف التـي تـم تحديـدها كانـت واقعيـة، وأن البلـدان قـد أقـرت  ٢٠١١المحددة في 

ا نظـرًا لـذلك تجـاوزت التوقعـات فــي باألولويـة القصـوى للسياسـات الدوائيـة فـي جـدول أعمـال الصـحة والتنميـة، وبأنهـ
  االستثمار في السياسات الدوائية وفي طلب دعم المنظمة.   

  
   ٣-١١النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
اإلرشاد القائم على البّينات فـي مجـال السياسـات الراميـة إلـى تعزيـز اسـتخدام المنتجـات والتكنولوجيـات الطبيـة علـى 

المردودية من ِقَبل العاملين الصحيين والمستهلكين، والتـي تـم وضـعها ودعمهـا فـي األمانـة، نحو سليم علميًا وعالي 
  والبرامج اإلقليمية والوطنية.
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  نتيجة تحققت جزئياً 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عدد البـرامج الوطنيـة أو اإلقليميـة التـي تتلقـى الـدعم   ١-٣-١١
أو التكنولوجيات من أجل تعزيز استعمال المنتجات 

  الطبية على نحو سليم علميًا وعالي المردودية.
٧٨  ٤٠  ٥٠  

ـــدول األعضـــاء التـــي تســـتخدم قائمـــة وطنيـــة   ٢-٣-١١ عـــدد ال
باألدوية أو اللقاحات أو التكنولوجيات األساسية، تم 
تحــــــــــديثها خــــــــــالل الســــــــــنوات الخمــــــــــس الماضــــــــــية 
والمخصصـــة لعمليــــات الشـــراء الرســــمية أو اســــترداد 

  المتصلة بذلك.التكاليف 

٩٤( ١٢٥٪ 
ــــــدان  مــــــن البل

  ٩٤  ١٣٥  الُمبلِّغة) 

    
، اإلصــدار الســابع عشــر لقائمــة المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســيةقامــت أمانــة المنظمــة بتنقــيح ونشــر   -٢٦٥

ـــة لألدويـــة األساســـية لألطفـــال.و  ـــدان مثـــل  اإلصـــدار الثالـــث لقائمـــة المنظمـــة النموذجي وقـــدمت المنظمـــة الـــدعم للبل
هوريــة أفريقيــا الوســطى وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وٕاثيوبيــا ومــالي وروانــدا لكــي تقــوم بتحــديث قــوائم األدويــة جم

األساســـية والمبـــادئ التوجيهيـــة للعـــالج القياســـي بنجـــاح. كمـــا تـــم تعزيـــز االســـتخدام الرشـــيد مـــن خـــالل إنشـــاء لجـــان 
دولـــة مـــن الـــدول األعضـــاء قـــد أتمـــت تحـــديث القـــوائم  ٩٤العقـــاقير والوســـائل العالجيـــة. وفـــي نهايـــة الثنائيـــة كانـــت 

  .قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسيةالوطنية المستقاة من 
  

، بــدأت المنظمــة فــي تطبيــق مجموعــة سياســات تنطــوي علــى ســتة بنــود ٢٠١١وفــي يــوم الصــحة العــالمي   -٢٦٦
بمقاومــة مضــادات الجــراثيم تــابع للمنظمــة  لمحاربــة انتشــار مقاومــة مضــادات الجــراثيم. وســيقوم فريــق عامــل معنــي

ــدًا المــؤتمر  ٨٦مشــارك مــن  ٦٠٠. وحضــر ٢٠١٣-٢٠١٢بوضــع تفاصــيل خطــة عمــل شــاملة للمنظمــة للفتــرة  بل
، مــا يشــهد علــى االهتمــام المتزايــد ٢٠١١الــدولي الثالــث بشــأن تعزيــز اســتعمال األدويــة الــذي انعقــد فــي تركيــا فــي 

ـــة ـــزه  بتعزيـــز االســـتخدام الرشـــيد لألدوي ـــة يتمحـــور تركي ـــوطني واإلقليمـــي. وتـــم إجـــراء تحليـــل حال علـــى المســـتويين ال
فـي  ،SEA/RC64/R5ر المقـام األول حـول تعزيـز االسـتخدام الرشـيد لألدويـة، علـى النحـو الـذي أوصـى بـه القـرا في
يم بالـدعم مـن الـدول األعضـاء فـي هـذا اإلقلـ ١٠بلدان من البلدان األحد عشر إلقليم جنوب شـرق آسـيا، وُأمـدت  ٧

  التقني بشأن طرق تعزيز االستخدام الرشيد لألدوية.  
  

وفـــي مجـــال التكنولوجيـــات الصـــحية األساســـية، تتمتـــع البلـــدان اآلن بالمزيـــد مـــن القـــدرات فـــي مجـــال إدارة   -٢٦٧
نــة التكنولوجيــات الصــحية، بمــا فــي ذلــك تقيــيم االحتياجــات والمشــتريات والهبــات والصــيانة والمخزونــات. وتتــولى أما

المنظمة قيادة الجهود العالمية إلدخال األجهزة الطبيـة فـي دائـرة اهتمـام صـناع السياسـات، كمـا قـادت عمليـة إعـداد 
  عدد من األدوات لدعم البلدان في ضمان تحسين إتاحة األجهزة الطبية وجودتها واستخدامها.

  
ســيما فيمــا يتعلــق بوضــع قــوائم األدويــة وُتعــد النتيجــة المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة قــد تحققــت جزئيــًا، وال  -٢٦٨

األساسية والمبادئ التوجيهية للوسائل العالجية وتحديثها. وقد حدث تأخير في إعداد قوائم األدويـة ومراجعتهـا نظـرًا 
لما تتسم بـه هـذه العمليـة مـن تعقيـد، وضـرورة تحليـل البيِّنـات، وصـعوبة الحصـول علـى توافـق آراء مختلـف الخبـراء 

ل األدوية األساسية التي ينبغي اختيارهـا. كـذلك فقـد عانـت أمانـة منظمـة الصـحة العالميـة مـن نقـص المشاركين حو 
األموال وما نتج عنه من تقليص قدرات الموارد البشـرية، مـا حـد مـن إنجـازات العمـل الخـاص بوضـع القواعـد ودعـم 

  البلدان.   
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  ١٢الغرض االستراتيجي 
  
  

ــز تصــ ــادي وتعزي ــدور القي ــدان ومنظومــة األمــم االضــطالع بال ــدعيم الشــراكة والتعــاون مــع البل ريف الشــؤون وت
المتحــدة وســائر أصــحاب المصــلحة مــن أجــل أداء واليــة منظمــة الصــحة العالميــة فــي التقــدم فــي برنــامج العمــل 

  الصحي العالمي وفقًا لما هو محدد في برنامج العمل العام الحادي عشر
  
  

الل الثنائيــة، أال وهــي: أ) تمكــين المنظمــة مــن تــوفير القيــادة فــي مجــال تــم تنــاول أربعــة تحــديات رئيســية خــ  -٢٦٩
الصــحة العالميــة مــن خــالل تحديــد األولويــات وتصــريف الشــؤون والتمويــل واإلدارة؛ ب) وزيــادة فعاليــة الطريقــة التــي 

لمي واإلقليمـي تقدم بها المنظمة الدعم للدول األعضاء؛ ج) واستخدام قدرة المنظمة على الحشد علـى المسـتوى العـا
والُقطــري للتوصــل إلــى اتفــاق حــول القضــايا الصــحية العالميــة، مــن أجــل تعزيــز االتســاق بــين كافــة شــركاء التنميــة 
(والســيما علــى المســتوى الُقطــري)، وضــمان مكانــة الصــحة فــي كبــرى المنتــديات العالميــة واإلقليميــة؛ د) واســتخدام 

المعلومــات المتعلقــة بالصــحة وزيــادة علــى إلضــفاء المزيــد مــن الفعاليــة التكنولوجيــات االبتكاريــة والشــبكات التعاونيــة 
  مدى إتاحتها.

  
   ١-١٢النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
ممارســة المنظمــة للقيــادة والتوجيــه الفعــال مــن خــالل تعزيــز تصــريف شــؤون المنظمــة وتحقيــق االتســاق والمســاءلة 

  والتآزر في أعمالها.
  

  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

نســــبة الوثــــائق المقدمــــة إلــــى األجهــــزة الرئاســــية فــــي   ١-١-١٢
غضـــــون المهـــــل المحـــــددة فـــــي الدســـــتور وباللغـــــات 

  الرسمية الست للمنظمة.
٩٥  ٪٩٥  ٪٩٠٪  

  
  

ضـل بـين إصالح منظمة الصحة العالمية: بدأ المدير العام عملية تشاورية تتمحور حول تحقيق مواءمة أف  -٢٧٠
األهـداف التــي اتفقــت جمعيــة الصــحة العالميـة بشــأنها والمــوارد المتاحــة لتمويــل إنجـاز هــذه األهــداف. ومنــذ انطــالق 

تــم تطــوير برنــامج شــامل لإلصــالح بقيــادة الــدول األعضــاء. وأيــدت جمعيــة الصــحة  ٢٠١٠هــذه العمليــة فــي بدايــة 
صالح ووضـعت خطـة مفصـلة لعمليـة التحليـل والتشـاور فـي العالمية في دورتها الرابعة والستين األهداف العامة لإل

. ونـاقش المجلـس ٢٠١١الفترة السابقة للدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي التي انعقـدت فـي تشـرين الثـاني/ نـوفمبر 
فــي تلــك الــدورة محــاور العمــل المترابطــة الثالثــة، أال وهــي البرنــامج واألولويــات، وتصــريف الشــؤون، واإلصــالحات 

داريــة. وقــد ُوضــعت عمليــة معنيــة بمعــايير تحديــد األولويــات، تقودهــا الــدول األعضــاء بالتشــاور مــع هــذه الــدول، اإل
بحلــول موعــد جمعيــة  ٢٠١٥-٢٠١٤ســتتيح لألمانــة إعــداد مــوجز لبرنــامج العمــل العــام التــالي والميزانيــة البرمجيــة 

  . ٢٠١٢الصحة العالمية الخامسة والستين في أيار/ مايو 
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صــريف الشــؤون الصــحية العالميــة:  تتــيح عضــوية منظمــة الصــحة العالميــة التــي تمثــل العــالم كلــه تقريبــًا ت  -٢٧١
لهــذه المنظمــة أن تلعــب دورًا فريــدًا فــي توحيــد الجهــود مــن أجــل التوصــل إلــى اتفــاق حــول قضــايا الصــحة العالميــة 

ــــــرًا مــــــا تتســــــم بالحساســــــية. وفــــــي أيــــــار/ مــــــايو  ، وبعــــــد أربــــــع ســــــنوات مــــــن ٢٠١١الحاســــــمة األهميــــــة والتــــــي كثي
الصــــعبة، اعتمــــدت جمعيــــة الصــــحة العالميــــة اإلطــــار الخــــاص بالتأهــــب لمواجهــــة األنفلــــونزا الجائحــــة  المفاوضــــات

وهنـــــاك مفاوضـــــات أخـــــرى مماثلـــــة مســـــتمرة، علـــــى ســـــبيل المثـــــال المفاوضـــــات بشـــــأن األدويـــــة المـــــزورة/  وتنفيـــــذه.
ة نشـــطة فـــي بـــذل الجهـــود العالميـــة لزيـــادة التســـاوق بـــين التوســـيم/ المغشوشـــة/ المزيفـــة. وكانـــت المنظمـــ المغشوشـــة

الشركاء في مجال الصحة والتنمية، من خالل رصد التقدم الُمحرز على أساس المؤشرات الواردة في إعالن باريس 
بشــأن فعاليــة المعونــة وبرنــامج عمــل أكــرا. وســوف تســتمر المنظمــة فــي االضــطالع بهــذا الــدور بعــد تأســيس شــراكة 

ل فعَّاليــة التعــاون فــي مجــال التنميــة خــالل المحفــل الرفيــع المســتوى الرابــع عــن فعاليــة المعونــة الــذي بوســان مــن أجــ
، مع التركيز المتزايد على التعاون بين بلدان الجنوب وغيره من أشكال ٢٠١١انعقد في جمهورية كوريا في نوفمبر 

  التعاون. 
  

لعبــــت  ٢٠١٠محافــــل العالميــــة الرئيســــية. وفــــي وقــــد حــــددت المنظمــــة معــــالم األولويــــات الصــــحية فــــي ال  -٢٧٢
ــــة الرئاســــة الكنديــــة. كمــــا  الصــــحة ــــدول الصــــناعية الثمــــاني تحــــت مظل ــــًا فــــي مــــؤتمر قمــــة مجموعــــة ال دورًا محوري
الصــحة أيضــًا محــورًا مهمــًا للتركيــز فــي عمــل مجموعــة الــدول الصــناعية الثمــاني بشــأن المســاءلة. وقــد تــم  كانــت
د مــــن التفصــــيل فــــي أعقــــاب اجتمــــاع الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة الرفيــــع محــــوري العمــــل هــــذين بمزيــــ تنــــاول

ــــة لأللفيــــة فــــي  المســــتوى ــــي باألهــــداف اإلنمائي ــــه االســــتراتيجية العالميــــة لألمــــين ٢٠١٠المعن ــــذي أطلقــــت خالل ، ال
امـــــــرأة وكـــــــل طفـــــــل". وقـــــــد ُطلـــــــب إلـــــــى المنظمـــــــة بعـــــــد ذلـــــــك دعـــــــوة اللجنـــــــة المعنيـــــــة بالمعلومـــــــات  "كـــــــل العـــــــام

وأوصــت باتبــاع نهــج لرصــد التقــدم الُمحــرز  ٢٠١١االنعقــاد، وقــدمت اللجنــة تقريرهــا فــي أيــار/ مــايو  إلــى ةوالمســاءل
، وضـــع االجتمـــاع الرفيـــع ٢٠١١علـــى مســـتوى العـــالم فيمـــا يتعلـــق بصـــحة األم والطفـــل يجـــري اتباعـــه حاليـــًا. وفـــي 
يـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة جـــدول أعمـــال دولـــي جديـــد بشـــأن الوقا

  ومكافحتها.
  

    ٢-١٢النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

ترسيخ وجود المنظمة الفعال في البلدان  لتنفيذ اسـتراتيجيات المنظمـة للتعـاون مـع الـدول األعضـاء، والتـي تتماشـي 
التـابع لألمـم المتحـدة والشـركاء مع بـرامج عمـل الـدول األعضـاء بشـأن الصـحة والتنميـة وتتـواءم مـع الفريـق القطـري 

  اآلخرين المعنيين بالتنمية.
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  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عــــدد الــــدول األعضــــاء التــــي تعكــــف فيهــــا المنظمــــة   ١-٢-١٢
على تنسيق استراتيجيات التعاون القطري مع الـدورة 

وعلـــى مواءمـــة  الخاصـــة بأولويـــات البلـــدان وتنميتهـــا
أنشطة المنظمة مع أنشـطة األمـم المتحـدة والشـركاء 
اآلخرين المعنيين بالتنمية ضمن األطر ذات الصلة 
مثــل إطــار عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة 
وورقــات اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر والــنهج المتعــددة 

  القطاعات.

على  ١٤٥
  األقل

من  ٣٣
استراتيجيات 
التعاون بين 

لدان البالغ الب
 ١٤٥عددها 

تم تحديثها/ 
  تنقيحها

٣٣ 
استراتيجية 
تعاون بين 

   أ  البلدان

نســبة المكاتــب القطريــة التابعــة للمنظمــة التــي قامــت   ٢-٢-١٢
ــــــــــًا  ــــــــــدراتها األساســــــــــية وفق باســــــــــتعراض وتعــــــــــديل ق

  الستراتيجية التعاون القطري التي تتبعها.

على  ٪٥٠
  ٪٧٧  ٪٧٠  األقل

  
ستراتيجيات التعاون بين البلدان لمواءمة الدورة مع الخطط/ االستراتيجيات الوطنية ومـع دورة صـناديق تم تمديد عدد من اأ   

  استراتيجية. ٣٣من استراتيجيات التعاون بين البلدان البالغ عددها  ١٠األمم المتحدة اإلنمائية. يجري اآلن تحديث/ تنقيح 
  

 عــن تقــديم اإلرشــادات االســتراتيجية إلصــالح المنظمــة الــدعم التقنــي والسياســاتي للــدول األعضــاء. فضــالً   -٢٧٣
أيضـًا حلقـة االتصـال بـين  ١وغير ذلك من القضايا الرئيسية التي تتعلق بالسياسات، يوفر فريـق السياسـات العالميـة

ة إلى المدير العام والمديرين اإلقليميين ورؤساء المكاتب الُقطرية للمنظمة، لتعزيز تساوق الدعم الذي تقدمه المنظم
مـن البلـدان واألقـاليم  ١٤٤كل دولة من الدول األعضاء. وتم وضع استراتيجيات التعاون بين البلدان وتحـديثها فـي 

) لتعـديل مـزيج ١والمناطق التي للمنظمة وجود مادي فيها. وتسـتخدم اسـتراتيجيات التعـاون بـين البلـدان فيمـا يلـي: (
) لتزويـد عمليـة ٢ائم السياسـات واالسـتراتيجيات والخطـط الوطنيـة، و(الكفاءات والمهـارات لـدى المكاتـب الُقطريـة ليـو 

التخطــيط للمنظمــة بالمعلومــات الالزمــة ومواءمــة الــدعم التقنــي مــن جانــب المكاتــب اإلقليميــة والمقــر الرئيســي علــى 
ة قـدراتهم، نحو أفضـل. وأسـهمت عمليـة تنافسـية ُمحسَّـنة الختيـار رؤسـاء المكاتـب الُقطريـة للمنظمـة وتعييـنهم وتنميـ

في تعزيز الدور القيادي للمنظمة وما تتمتع به من قدرات. وسيستخدم مفهوم اسـتراتيجيات التعـاون بـين البلـدان فـي 
المستقبل لتحديد احتياجات التعاون لكـل دولـة مـن الـدول األعضـاء فـي المنظمـة وٕان لـم يكـن للمنظمـة وجـود مـادي 

مكاتـــب المنظمــة الُقطريــة مـــع المــدير العـــام والمــديرين اإلقليميـــين، فيهــا. وأمــد االجتمـــاع العــالمي الســـادس لرؤســاء 
الموظفين بالمعرفة والمهـارات الالزمـة بشـأن جـدول أعمـال الصـحة الناشـئ، مثـل إصـالح المنظمـة واألمـراض غيـر 

  السارية والتغطية الصحية الشاملة.
  

   ٣-١٢النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

ة والتنمية من أجل تزويد مجال الصحة بموارد تقنيـة وماليـة أكثـر اسـتدامة ويمكـن التنبـؤ إنشاء آليات عالمية للصح
اتهــا بهـا بصـورة أكبـر، علـى أسـاس برنـامج عمـل صـحي مشـترك يلبـي احتياجـات الـدول األعضـاء ويسـتجيب ألولوي

  في مجال الصحة.
                                                           

  لعام والمديرين اإلقليميين.يتكون الفريق من المدير العام ونائب المدير ا    ١
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  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

عــدد الشــراكات الصــحية التــي تشــارك فيهــا المنظمــة   ١-٣-١٢
ــــادئ أفضــــل ممارســــات الشــــراكات  ــــًا لمب وتعمــــل وفق

  الصحية العالمية.
٤٥  ٣٠  ١٤  

نســــــبة الشــــــراكات الصــــــحية التــــــي تــــــديرها المنظمــــــة   ٢-٣-١٢
وتمتثل للسياسات الصحية التي تتبعها المنظمـة فـي 

  إقامة الشراكات.
  أ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠

ــــد  ٣-٣-١٢ ــــدور نســــبة البل ــــي تضــــطلع فيهــــا المنظمــــة ب ان الت
قيادي أو تشارك مشاركة فعالة في شراكات الصـحة 
والتنمية (الرسمية وغير الرسمية) بما في ذلك القيـام 
ـــــة إصـــــالح منظومـــــة األمـــــم  بهـــــذا فـــــي ســـــياق عملي

  المتحدة.

٨٠  ٪٨٠  ٪٧١٪  

  
العالميـــة لقواعـــد المنظمـــة ولوائحهـــا.  امتثـــال الشـــراكات التـــي تستضـــيفها منظمـــة الصـــحة ١٠-٦٣يكفـــل القـــرار ج ص عأ    

  كانت عشر شراكات تستضيفها المنظمة تحظى بآليات منفصلة لتصريف الشؤون. ٢٠١١بحلول نهاية 
  

الشــراكات والمبــادرات الصــحية العالميــة. اســتنادًا إلــى العمــل الــذي ســبق أن نفذتــه األمانــة والتقــارير التــي   -٢٧٤
السياســة بشــأن دخــول المنظمــة فــي  ٢٠١٠جمعيــة الصــحة العالميــة فــي  قــدمتها إلــى المجلــس التنفيــذي، اعتمــدت

وملحقــه).  وتـــوفر هــذه السياســـة إرشـــادات  ١٠-٦٣ج ص عشــراكات صـــحية عالميــة وترتيبـــات االستضــافة (القـــرار 
إضافية للمنظمة وكذلك البلدان، من أجل المساعدة على مواءمة آليات الصحة والتنمية العالمية. ويشمل تنفيذ هذه 
السياسة أيضًا تحديد بمزيد من الوضوح قواعد وممارسات المنظمة التي تتعلق بالشراكات من خالل إطار تشغيلي. 
وقد عزز فريق السياسات العالمية عمل المنظمـة الخـاص بالشـراكة مـع مختلـف القطاعـات، حيـث قـام للمـرة األولـى 

الخـاص، وبـدأ علـى هـذا النحـو عمليـة ترمـي إلـى  باعتماد إطار للسياسات الداخليـة للمنظمـة بشـأن مشـاركة القطـاع
  توضيح كيفية تعامل المنظمة مع هذا القطاع.  

  
   ٤-١٢النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 

  
إتاحـة المـواد المعرفيـة والدعويـة األساسـية والمتعـددة اللغــات الخاصـة بالصـحة للـدول األعضـاء والشـركاء الصــحيين 

  تبادل المعارف وتقاسمها على نحو فعال.  وسائر أصحاب المصلحة عن طريق
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  نتيجة تحققت بالكامل
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

متوسط عدد الصفحات المّطلع عليهـا/ الزيـارات فـي   ١-٤-١٢
كـــــل شـــــهر لمواقـــــع مقـــــر المنظمـــــة الرئيســـــي علـــــى 

  اإلنترنت.

غير متاح/ 
٦,٣٥ 

ماليين زيارة 
  شهرياً 

  يينمال ٧  ماليين ٦,٧

عـــــــدد الصـــــــفحات المتعـــــــددة اللغـــــــات بغيـــــــر اللغـــــــة   ٢-٤-١٢
اإلنكليزيـــــة المتاحـــــة علـــــى موقـــــع المكاتـــــب القطريـــــة 

  واإلقليمية ومقر المنظمة الرئيسي على اإلنترنت.

أكثر من   ٨٠٠٠٠  ٧٠ ٤٩٥
٨٠٠٠٠  

  
  

تــب المنظمــة تعزيــز إتاحــة المعلومــات الصــحية. أنشــأت المنظمــة قاعــدة تكنولوجيــة متســقة لــربط جميــع مكا  -٢٧٥
ببعضها البعض، لتعزيز بث المعلومات الصحية في وقتها المناسب على جميع من يحتاجون إليها.  وُأحرز التقدم 
من خالل إنشاء صفحة على الموقع اإللكتروني للتعددية اللغوية. واستمر العمل مع الشركاء الخارجيين لترجمة مـا 

لغة رسمية وغير رسمية. كما قُـدم تقريـر عـن تنفيـذ سياسـة وثـائق  ٤٠وثيقة من وثائق المنظمة إلى  ٢٠٠يزيد عن 
نشـــرة ). وصـــدرت ٤/١٢٩المنظمـــة إلـــى المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه التاســـعة والعشـــرين بعـــد المائـــة (الوثيقـــة م ت

شـهريًا فـي أشـكال متعـددة وتضـمنت خالصـات بجميـع اللغـات الرسـمية. وتـم اسـتعراض مـا  منظمة الصحة العالمية
اقتراح بشأن إعادة تحديدها. وانعقدت لجنة  ٢٠٠اقتراحًا بشأن تحديد المراكز المتعاونة مع المنظمة و ٨٠ يزيد عن

اســتعراض المبــادئ التوجيهيــة شــهريًا واستعرضــت االقتراحــات المبدئيــة بشــأن وضــع المبــادئ التوجيهيــة قبــل نشــرها، 
الــذي تتخــذه يفيــان بمتطلبــات المنظمــة. ويجــري واالقتراحــات النهائيــة لضــمان أن عمليــة إصــدار التوصــيات والشــكل 

اآلن اختبار ارتيادي لخالصة الخبرات الوطنية، صـمم مبـدئيًا مـن خـالل التعـاون الوثيـق مـع إدارات المقـر الرئيسـي 
  والمكاتب اإلقليمية الستة، كما يجري رسم خرائط قواعد البيانات الحالية وتقييمها.
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  ١٣الغرض االستراتيجي 
  
  

تطــوير منظمــة الصــحة العالميــة ودعمهــا كمنظمــة تتســم بالمرونــة وتشــجع الــتعلم لتمكينهــا مــن الوفــاء بواليتهــا 
  بمزيد من الكفاءة والفعالية

  
  

تكتســي خــدمات الــدعم التنظيمــي واإلداري ذات الفعاليــة والكفــاءة أهميــة حاســمة إلنجــاز العمــل التقنــي فــي   -٢٧٦
رئيسي في توفير الخدمات جيدة النوعيـة، مـع االجتهـاد فـي إنجـاز المزيـد مـن الفعاليـة المنظمة. وقد تمثل التحدي ال

فــي الوقــت ذاتــه. وينبغــي تحقيــق ذلــك لتعــويض التكــاليف المتزايــدة التــي تنشــأ عــن عوامــل عــدة، والســيما أثــر الفرنــك 
نيــة للمــوظفين الميــدانيين، السويســري القــوي علــى الخــدمات فــي المقــر الرئيســي، والزيــادة الســريعة فــي التكــاليف األم

  والسيما في بعض بلدان اإلقليم األفريقي وٕاقليم شرق المتوسط. 
  

   ١-١٣النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

القيــام، علــى صــعيد المنظمــة ككــل، بإعــداد أنشــطتها التــي تسترشــد بخطــط اســتراتيجية وتنفيذيــة تســتند إلــى الــدروس 
  ن واالستفادة منها في رصد األداء وتقييم النتائج المترتبة على ذلك.المستفادة وتجسد احتياجات البلدا

  
  نتيجة تحققت بالكامل

  
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  محقق  الهدف

نســبة خطــط العمــل القطريــة التــي اســتعرض النظــراء   ١-١-١٣
جودتها التقنية وتضمنت الـدروس المسـتفادة وعبـرت 

  عن االحتياجات القطرية.
١٠٠  ٪٩٥  ٪٩٥٪  

المتوقعة على مستوى كل مكتب وتم تحديث  ائجالنت  ٢-١-١٣
  ٪٨٥  ٪٨٥  ٪٧٤  حالة تقدمها في األطر الزمنية للتبليغ الدوري.

  
  

ُأحرز التقدم فيما يتعلق بتحسين تساوق التخطيط وتقييم النتائج على صعيد المنظمة. وعلى وجه التحديد،   -٢٧٧
الميزانية البرمجية بحيث ُيعرض التقرير علـى جمعيـة الصـحة العالميـة تم تسريع الجدول الزمني إلصدار تقييم أداء 

في أيار/ مايو في أعقاب انتهاء الثنائية مباشرة. وفضًال عن ذلك، فـإن تقيـيم مـدى تحقيـق مؤشـرات األداء الُقطريـة 
   والتحقق فيما يتعلق بكل بلد من البلدان. تحديداليشمل اآلن 

  
عمــل علــى تحســين المواءمــة بــين األولويــات التــي حــددتها كــل دولــة مــن الــدول وخــالل الثنائيــة، اســتمر ال  -٢٧٨

األعضــاء مــن خــالل اســتراتيجيات التعــاون بــين البلــدان وبــين األولويــات التــي حــددتها الميزانيــة البرمجيــة والخطــط 
مزيــد مــن التشــغيلية، علــى نحــو أفضــل. كمــا ُأدخــل التحســين أيضــًا علــى سلســلة النتــائج للمنظمــة بهــدف التمييــز ب

الوضــــوح بــــين اآلثــــار والحصــــائل والمخرجــــات. وُيعــــد كــــال المجــــالين ضــــمن العناصــــر الرئيســــية لبرنــــامج المنظمــــة 
  . ٢٠١٥-٢٠١٤اإلصالحي ولهما أهمية محورية في وضع برنامج العمل العام التالي والميزانية البرمجية 
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   ٢-١٣النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

ســليمة وٕادارة المــوارد الماليــة بكفــاءة مــن خــالل االســتمرار فــي رصــدها وحشــدها بغيــة ضــمان اتبــاع ممارســات ماليــة 
  مواءمتها مع الميزانيات البرمجية.

  
  نتيجة تحققت جزئياً 

  
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  محقق  الهدف

مــدى تقيـــد المنظمـــة بتطبيــق المعـــايير الدوليـــة   ١-٢-١٣
  لمحاسبة القطاع العام.

يتطلب التقيد 
بالمعايير 
المحاسبية 

الدولية للقطاع 
العام استكمال 

إدخال نظام 
اإلدارة العالمي 

  في كافة األقاليم.

الُنظم 
والحسابات 

المفتوحة 
ملتزمة 

بالمعايير 
المحاسبية 

الدولية 
  للقطاع العام 

الُنظم 
والحسابات 

المفتوحة 
ملتزمة 

بالمعايير 
المحاسبية 

الدولية للقطاع 
  العام

المســـــــاهمات الطوعيـــــــة التـــــــي ُصـــــــنفت قيمـــــــة   ٢-٢-١٣
بوصــــــفها مســــــاهمات طوعيــــــة كاملــــــة ومرنــــــة 

  للغاية.

مليون  ١٨٧
  أمريكي دوالر

مليون  ٣٠٠
  أمريكي دوالر

مليون  ٢٣٥
  أمريكي دوالر

  
وقــد صــدر رأي غيــر مشــفوع بــتحفظ مــن مراجعــي الحســابات بشــأن البيانــات الماليــة الُمعــدَّة فــي ظــل نظــام   -٢٧٩

نائية األولى؛ كما ُأضفي الطابع المؤسسي على إطار إدارة المخاطر المؤسسية في المنظمة في اإلدارة العام في الث
المقر الرئيسي وبدأ التوسع فيه ليشمل األقاليم. واستكملت االستعدادات إلدخال المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع 

  .٢٠١٢دولية للقطاع العام لعام العام. وسيتم إعداد أول بيانات مالية وفقًا للمعايير المحاسبية ال
  

وُأحرز تقدم مهم أيضًا فيما يتعلـق بإطـار الرقابـة الماليـة. وُيعـد مـا تـم مـن تحـديث دليـل سياسـات المنظمـة   -٢٨٠
اإللكترونــي ذا أهميــة خاصــة. وهــو بمثابــة األســاس لمزيــد مــن العمــل علــى إجــراءات التشــغيل المعياريــة والضــوابط 

. وفضًال عن ذلك، تم إنشـاء لجنـة الخبـراء المسـتقلين االستشـارية فـي مجـال ٢٠١٢حلول الرئيسية المقرر إنجازها ب
  المراقبة، وصارت عنصرًا إضافيًا ذا مصداقية كبرى في تصريف الشؤون ورقابة الوظائف المالية واإلدارية.

  
ــًا نظــرًا ألن الهــدف   -٢٨١ بشــأن المســاهمات وُتعــد هــذه النتيجــة المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة قــد تحققــت جزئي

الطوعيــة التــي تصــنف علــى أنهــا كاملــة وبالغــة المرونــة، لــم يتحقــق. بيــد أنــه رغــم القيــود التــي أســفرت عنهــا األزمــة 
مليـون دوالر تـم  ٢٣٥إلـى  ٢٠٠٩-٢٠٠٨مليون دوالر تم جمعها في  ١٨٧المالية، زاد إجمالي الموارد المرنة من 

تجـــاه عـــام للمســـاهمات الطوعيـــة صـــوب االتفاقـــات المتعـــددة . ويمثـــل هـــذا جانبـــًا مـــن ا٢٠١١-٢٠١٠جمعهـــا فـــي 
  السنوات مع مزيد من التركيز على المرونة وٕامكانية التنبؤ.
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   ٣-١٣النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

وضــع سياســات وممارســات متعلقــة بــالموارد البشــرية موضــع التنفيــذ الســتقطاب المواهــب المتميــزة والحفــاظ عليهــا، 
  على التعلم والتطوير المهني، وٕادارة األداء وتعزيز السلوك األخالقي. والتشجيع

  
  نتيجة تحققت جزئياً 

  
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  محقق  الهدف

نســـــبة المكاتـــــب التـــــي لـــــديها خطـــــط معتمـــــدة بشـــــأن   ١-٣-١٣
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪٩٨  الموارد البشرية في ثنائية معينة.

مقاليـــــد مناصـــــب عـــــدد المـــــوظفين الـــــذين يتســـــلمون   ٢-٣-١٣
جديدة أو الموظفين المنقولين إلى موقع جديد خالل 

  ).٢٠١١-٢٠١٠ثنائية معينة (أرجئت إلى الثنائية 
٧٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  

نســـبة المـــوظفين الـــذين يتقيـــدون بـــدورة نظـــام تطـــوير   ٣-٣-١٣
  إدارة األداء.

المقر الرئيسي   ٪٨٠  ٪٧٥
والمكتب 

اإلقليمي لغرب 
المحيط الهادئ 

  ٪٩٠أكثر من 
  
  

تمت عمليـة صـعبة لخفـض عـدد المـوظفين، والسـيما فـي اإلقلـيم األفريقـي والمقـر الرئيسـي نتيجـة لتخفـيض   -٢٨٢
الميزانيــة وزيــادة تكــاليف المــوظفين، وذلــك مــن خــالل عمليــة تتســم بقــدر كبيــر مــن الشــمول. وضــمت تلــك العمليــة 

ن المعنيـــين وٕامـــدادهم بالـــدعم تخفـــيض عـــدد المـــوظفين علـــى نحـــو منصـــف روعـــي فيـــه التواصـــل مـــع كافـــة المـــوظفي
الالزم. وقد ساعد هـذه الجهـود التحسـن الـذي شـهده تخطـيط المـوارد البشـرية، والسـيما فـي المكاتـب حيـث تـم إدخـال 

  نظام اإلدارة العالمي خالل الثنائية.
  

ذلـك وُسجلت زيادة كبيرة في حركـة تنقـل المـوظفين بـين مراكـز العمـل وفـي داخـل مركـز العمـل نفسـه. وتـم   -٢٨٣
نتيجــة اتبــاع أســلوب منهجــي إزاء حركــة تنقــل المــوظفين والســيما فــي اإلقلــيم األفريقــي وٕاقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ، 
واســتخدام القائمــة العالميــة بأســماء مــن يصــلحون لرئاســة مكاتــب المنظمــة القطريــة، وٕاعــادة انتــداب المــوظفين الــذين 

  ُألغيت وظائفهم ألسباب برمجية ومالية.
  

ال التعلم العالمي يحظى بأولوية كبرى. وتم توسيع نطاق فرص التنمية على الصـعيد العـالمي خـالل وما ز   -٢٨٤
الثنائيـة، ومــنح األولويـة لألنشــطة الُقطريـة. واســتمر العمــل علـى زيــادة اسـتخدام الــتعلم اإللكترونـي وُنظــم إدارة الــتعلم 

  اإللكتروني في السنوات القادمة.
  

ييم أداء الموظفين، والسـيما فـي المقـر الرئيسـي وٕاقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ حيـث وثمة تحسن في إدارة تق  -٢٨٥
من تقييمـات األداء، وُتعـد هـذه النتيجـة المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـة قـد تحققـت جزئيـًا  ٪٩٠استكمل ما يزيد عن 

خــالل التطبيــق اإللزامــي نظــرًا ألن الهــدف العــام لــم يتحقــق فــي كافــة األقــاليم. ويــتم تنــاول هــذه القضــية بــالعالج مــن 
   .٢٠١٢للنسخة المحدثة من نظام إدارة األداء والتنمية في كافة األقاليم بحلول 
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    ٤-١٣النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

 حلــول وضــع اســتراتيجيات وسياســات وممارســات معينــة موضــع التنفيــذ إلدارة نظــم المعلومــات بحيــث تكفــل إيجــاد
  لمردود، والعمل في الوقت ذاته على تلبية االحتياجات المتغيرة للمنظمة. موثوقة ومأمونة وعالية ا

  
  نتيجة تحققت بالكامل

  
المعطيات   المؤشر

  األساسية
  محقق  الهدف

عدد تخصصات تكنولوجيا المعلومـات الُمنفـذة   ١-٤-١٣
علــى صــعيد المنظمــة وفقــًا للمعــايير المرجعيــة 
ـــــــدوائر  ألفضـــــــل الممارســـــــات المتبعـــــــة فـــــــي ال

  ناعية.الص
٥  ٥  ٣  

نســــــــبة المكاتــــــــب التــــــــي تســــــــتخدم معلومــــــــات   ٢-٤-١٣
  متساوقة لإلدارة في الوقت الحقيقي.

المقر الرئيسي 
ومكاتب إقليم 
غرب المحيط 

الهادئ 
والمكاتب 

القطرية ذات 
  الصلة بها

المقر الرئيسي 
مكاتب  ٥و

إقليمية 
والمكاتب 

القطرية ذات 
  الصلة بها

المقر الرئيسي 
مكاتب  ٥و

 إقليمية
والمكاتب 

القطرية ذات 
  الصلة بها

  
  

تم تطبيق نظـام اإلدارة العـالمي فـي جميـع المكاتـب اإلقليميـة والمكاتـب الُقطريـة باسـتثناء المكتـب اإلقليمـي   -٢٨٦
لألمــــريكتين/ منظمــــة الصــــحة للبلــــدان األمريكيــــة. وعــــزز وجــــود نظــــام أوحــــد متكامــــل واســــتخدامه، إتاحــــة البيانــــات 

دارة المعلومات في الوقـت الحقيقـي. وبـدأت االسـتعدادات إلدخـال تحسـينات كبـرى علـى نظـام وشفافيتها، كما أتاح إ
  . ٢٠١٣اإلدارة العالمي والمقرر تنفيذه في 

  
وبــدأ علــى صــعيد المنظمــة اســتخدام أدة "المواءمــة العامــة" التــي ســتتيح اتبــاع نهــج أوحــد فــي إدارة مراكــز   -٢٨٧

  مليات دعم المستخدم وتبادل المعلومات.العمل في شتى أنحاء المنظمة، لتسهيل ع
  

واستمر نقل تقديم خـدمات تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت إلـى مركـز الخدمـة العـالمي فـي كـواال لمبـور   -٢٨٨
  أو التعاقد بشأنها مع جهات خارجية من أجل خفض التكاليف وتوفير أسلوب أكثر مرونة في تقديم الخدمة. 

  
   ٥-١٣د المنظمة النتيجة المتوقعة على صعي

  
تقديم ما يلزم من خدمات دعم تنظيمية وٕادارية لتؤدي المنظمة عملها بكفاءة، وذلك وفقًا التفاقات مستوى الخدمات 

  التي تؤكد جانبي الجودة والتجاوب.
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  نتيجة تحققت جزئياً 
  
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

العـالمي للخـدمات نسبة الخدمات التي يقـدمها المركـز   ١-٥-١٣
العــالمي وفقــًا للمعــايير المنصــوص عليهــا فــي اتفاقــات 

  مستوى الخدمات.
٨٥  ٪٩٠  ٪٧٥٪  

  
عمليات مركز الخدمة العالمي تُنفذ بمزيد من السالسة حيث تعـرف الموظفـون علـى أدوارهـم وعلـى  توبدأ  -٢٨٩

مســتوى الخدمــة المنشــورة إلــى زيــادة قــدرها نظــام اإلدارة العــالمي. وتشــير نســبة المعــامالت التــي تنفــذ وفقــًا لمؤشــرات 
نتيجـــة لبـــدء تشـــغيل نظـــام اإلدارة العـــالمي فـــي إقلـــيم شـــرق  ٪٤٠. وهـــذا بـــالرغم مـــن زيـــادة المعـــامالت بنســـبة ٪٨٥

المتوسط واإلقليم األوروبي وٕاقليم جنوب شرق آسيا واإلقليم األفريقي خالل الثنائية. واستمر تراجع تكلفة الوحـدة فـي 
الت. وتــم نقــل وظــائف أخــرى فــي مجـــال الماليــة والمشــتريات مــن المقــر الرئيســي إلــى مركــز الخدمـــة تنفيــذ المعــام

  العالمي ما أدى إلى انخفاض التكاليف العامة لإلدارة بنسبة أكبر. 
  

ــًا بســبب مــزيج مــن عــدم كفــاءة النظــام   -٢٩٠ وُتعــد هــذه النتيجــة المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة قــد تحققــت جزئي
ات فــي بعــض مجــاالت الخدمــة. ويســتمر العمــل داخــل المســتويات الثالثــة للمنظمــة لتحســين مســتوى أو اإلجــراء و/

  الخدمات والعمليات اإلدارية الشاملة مع الحفاظ على اإلطار الرقابي الكافي. 
  

   ٦-١٣النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
  

  .ميع المواقعتهيئة بيئة عمل تساعد على تحقيق عافية الموظفين وسالمتهم في ج
  

  نتيجة تحققت جزئياً 
  

المعطيات   المؤشر
  األساسية

  محقق  الهدف

درجـــة االرتيـــاح لجـــودة الخـــدمات فـــي جميـــع المكاتـــب   ١-٦-١٣
الرئيســـــية ألنهـــــا قـــــدمت خـــــدمات فعالـــــة لـــــدعم البنيـــــة 

  التحتية.
  أغير متاح  ٪٧٥  غير متاح

  ٪٩٠  ٪٧٠  ٪٧٠  نسبة المكاتب التي مارست بانتظام تمارين اإلجالء.  ٢-٦-١٣
  

  ٢٠١٣-٢٠١٢وتم استبداله في  ١-٦-١٣توقف العمل بالمؤشر أ    
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في كافة البلدان، تم تعزيز األمن من خالل تحديث مرافق المكاتب الُقطرية الواقعة فـي األمـاكن الُمعرَّضـة   -٢٩١
إقلــيم شــرق المتوســط تعــين  للخطــر، وٕاجــراء تقييمــات األمــن التــي تركــز علــى االمتثــال لمعــايير األمــم المتحــدة. وفــي

إجــالء المــوظفين مــن مراكــز العمــل، بمــا فــي ذلــك المــوظفين فــي المكتــب اإلقليمــي فــي القــاهرة. وقــد ُنفــذت عمليــات 
اإلجالء بنجاح بدعم من صندوق األمن الذي ُأنشئ لمواجهة حاالت الطوارئ. واستمرت تكـاليف األمـن العامـة فـي 

  ضعها األمم المتحدة والتي تزداد صرامة.الزيادة نتيجة لمعايير األمن التي ت
  

واســتمرت الجهــود المبذولــة لتخفيــف أثــر المكاتــب علــى البيئــة المباشــرة وإلدخــال وتــدابير احتــواء التكــاليف.   -٢٩٢
علــى ســبيل المثــال، أســفر إدخــال وحــدة إدارة خــدمات الطباعــة والنســخ فــي المقــر الرئيســي عــن انخفــاض تكــاليف 

ماليـــين فرنـــك سويســـري وأدى إلـــى  ٥ماليـــين فرنـــك سويســـري إلـــى  ٧,٢مـــن  ٢٠١١-٢٠١٠الطباعـــة والنســـخ فـــي 
  .  ٪٥٠تراجع استهالك الورق بنسبة 

  
وتــم إدخــال آليــة جديــدة لتصــريف الشــؤون لتقيــيم ومراقبــة المشــروعات االســتثمارية التــي تحتــاج إلــى رؤوس   -٢٩٣

ل، تــم إدخــال مصــدر للتمويــل المســتدام (مــن أمــوال كبيــرة. وٕالــى جانــب ذلــك وفيمــا يتعلــق بالحصــول علــى رأس المــا
خالل الرسم المقتطع من نفقات المنصب المشغول)، بيد أن المبالغ التـي ُتجمـع مـا زالـت دون المطلـوب لالسـتثمار 

من قيمة رأس المال الموجود. ولهذا السـبب تأجـل تنفيـذ عـدد مـن مشـروعات الهيكـل األساسـي،  ٪١المستمر لنسبة 
ة المتوقعة على صعيد المنظمة التي نتناولهـا بـالتقييم ُتعـد قـد "تحققـت جزئيـًا". ومـع ذلـك فقـد تـم ولذا فإن هذه النتيج

  إجراء الصيانة المنتظمة في كافة المكاتب لضمان الحفاظ على خدمات الهياكل األساسية في مستويات معقولة. 
  
  
  

=     =     =  


