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٢٠١٩- ٢٠١٨جية المقترحة مسودة الميزانية البرم  

 

  مقدمة 
  
، تنظـــر فيهـــا اللجـــان اإلقليميـــةكـــي  ٢٠١٩-٢٠١٨المقترحـــة للثنائيـــة  البرمجيـــة الميزانيـــة مســـودة تعـــرض  -١

عمـــــل المنظمـــــة خـــــالل المقترحـــــة لالمســـــتهدفة  منجـــــزاتأجـــــل اســـــتعراض ومناقشـــــة األولويـــــات، والنتـــــائج، وال مـــــن
ـــة ـــة المقترحـــةال عمليـــة تحســـين سترشـــدوست .٢٠١٩–٢٠١٨ الثنائي ـــدول األعضـــاء ميزاني ، بإرشـــادات محـــددة مـــن ال

ـــة ال / الثـــاني فـــي كـــانون تـــي ســـتعقدوســـتقَدم نســـخة منقحـــة منهـــا للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه األربعـــين بعـــد المائ
علــى  ٢٠١٩–٢٠١٨المقترحــة للثنائيــة يزانيــة البرمجيــة وســتعرض المســودة النهائيــة للم الستعراضــها. ٢٠١٧ينــاير

  للنظر فيها واعتمادها. ٢٠١٧في أيار/ مايو  السبعين التي ستعقد جمعية الصحة العالمية
 
وضـع الميزانيـة  مـنإلى الخبـرة المكتسـبة  ٢٠١٩–٢٠١٨ المقترحة للثنائيةالميزانية البرمجية  تشكيل ستندي  -٢

المقترحـة الميزانيـة البرمجيـة ة وقـد اعتمـدت صـياغ .التي اعتمدتها جمعية الصـحة ٢٠١٧–٢٠١٦للثنائية البرمجية 
وتمــت المواءمــة بــين  .، اســُتِهَلت بالتحديـد المبــدئي لألولويــاترصــينةمشــاورات عمليــة علــى  ٢٠١٩–٢٠١٨ للثنائيـة

فـي النتـائج المقترحـة  دمجـتأُ و  ،االلتزامات على الصعيدين اإلقليمي والعـالمي القطري وبيناألولويات على الصعيد 
ثم تحددت الموارد الالزمة لمراكز الميزانيـة مـن خـالل  .لكل مجال من مجاالت البرامج برمتها على صعيد المنظمة

جميعهــا مــن أجــل االتفــاق علــى الثالثــة وقــد شــمل االســتعراض وعمليــة الــدمج مســتويات المنظمــة  .مشــاورات متكــررة
وحـددت عمليـة االســتعراض أفضـل مسـتوى مـن مسـتويات المنظمـة يمكـن مــن  .التوجـه االسـتراتيجي والتقنـي للبـرامج

  خالله إنجاز العمل بما يتماشى مع األدوار والوظائف الخاصة بكل مستوى.
 
علـــى خطـــة التنميـــة  تترتبســـبشـــأن اآلثـــار التـــي المشـــاورات عـــالوة علـــى ذلـــك، أتاحـــت العمليـــة اســـتهالل   -٣

خطــة التنميــة المســتدامة وتــدعو  .٢٠١٩–٢٠١٨منظمــة خــالل الثنائيــة الفيمــا يتعلــق بعمــل  ٢٠٣٠ المســتدامة لعــام
إلى اتباع نهج جديد، يتوقع أن يتم من خالله توجيه دعـم المنظمـة إلـى مجموعـة أوسـع مـن األولويـات  ٢٠٣٠ لعام

اسـتثمارات فـي شـكل تعـاون مكثـف بـين  المرتبطـة بـه. وسـيتطلب هـذا الـنهج قطاعـاتوالالوطنيـة فـي قطـاع الصـحة 
شــركاء وأصــحاب مصــلحة جــدد فــي مجــاالت  العمــل مــعو  ،مســتويات المنظمــةمختلــف الت البــرامج المختلفــة، و مجــا

  مثل التغطية الصحية الشاملة، والصحة والبيئة، واألمراض غير السارية.
 
 واحـــدتعـــرض البرنـــامج الهـــي و  .منظمــةلتتضــمن هـــذه المســـودة أيضـــًا برنــامج الطـــوارئ الصـــحية الجديـــد لو   -٤

ويمثــل تنفيــذ هــذا البرنــامج . مقــاييس األداءالواحــدة مــن مجموعــة ال، و الواحــدةميزانيــة اللبرنــامجي، و ا هيكلــهالجديــد، و 
التقنــــي والخــــاص بالمعــــايير، بالقــــدرات  المنظمــــة لمنظمــــة، إذ يعمــــل علــــى اســــتكمال دورل أساســــياً رًا يــــالجديــــد تغي

ـــدة الالزمـــة لعملهـــا فـــي حـــاالت  المنجـــزات وتـــم تحديـــد  .ت واألزمـــات اإلنســـانيةفاشـــياالواإلمكانـــات التشـــغيلية الجدي
، اسـتنادًا إلـى عامـةمستويات المنظمة، من خالل اتباع نهج موحد، وتطبيـق معـايير  كل مستوى من في المستهدفة

  األدوار والمسؤوليات المتفق عليها.
 
وكانــت نقطــة  .الخــاص ببرنــامج الطــوارئ الصــحية وميزانيتــهإلعــداد إطــار النتــائج منفصــلة أنشــئت عمليــة و   -٥

، وحجـم والممتـدة الحاليـة االنطالق لتحديد الوظائف واألولويات األساسية للبرنامج هـي إجـراء تقيـيم لألزمـات الحـادة
طر، والتزامـات المنظمـة اخـمتعـرض البلـدان لل مـدىاألعضـاء، و  دول، وقـدرات الـمكـانفـي كـل  ينالسكان المتضـرر 

باعتبارهــا  مســؤوليات المنظمــةكــذلك االعتبــار  بعــينت العمليــة أخــذ. و )٢٠٠٥اللــوائح الصــحية الدوليــة ( بموجــب
الوكالــة الرائــدة للمجموعــة الصــحية العالميــة باللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت التابعــة لألمــم المتحــدة، واآلليــة 

ارث الطبيعيــة االســتجابة للكــو  عنــدســيما وال ،بــين الوكــاالت المســاعدات اإلنســانية لتنســيق ساســية لألمــم المتحــدةاأل
علــى الصــعيد  ٢٠١٩–٢٠١٨ت. وقــد تحــددت االحتياجــات األوليــة للميزانيــة البرمجيــة المقترحــة للثنائيــة صــراعاوال

للوصـول  مسـتويات البرنـامج لكـل مسـتوى مـنالعالمي استنادًا إلى التحليل المفصل للموارد البشرية والمالية الالزمـة 
 إطار النتائج الجديد. تحديدها فيالمعينة والتي تم مخرجات الو  حصائلإلى ال
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اعتمدته جمعيـة  ذيال التخصيص االستراتيجي لحّيز الميزانية تطبيق بداية ٢٠١٩–٢٠١٨ستشهد الثنائية   -٦
ـــز الميزانيـــة عمـــل المنظمـــة فـــي  .٢٠١٦١مـــايو  الصـــحة فـــي أيـــار/ ويغطـــي نمـــوذج التخصـــيص االســـتراتيجي لحّي

اون التقني على الصعيد القطري، واألولويات اإلقليمية والعالمية، والتنظـيم التع أال وهي القطاعات التشغيلية األربعة
ســــيما للقطــــاع الســــتراتيجي لحّيــــز الميزانيــــة، واللتوجيــــه التخصــــيص ا ةجديــــد طريقــــةيقــــدم هــــو و  .واإلدارة، والطــــوارئ

 المعني بالتعاون التقني على الصعيد القطري. التشغيلي
 

  لمحة عامة عن الميزانية
  
مليــون دوالر أمريكــي،  ٤٦٥٩,٧مبلــغ  ٢٠١٩–٢٠١٨جمــالي الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة للثنائيــة يبلــغ إ  -٧

مليـــون دوالر أمريكـــي مـــن هـــذا المبلـــغ البـــرامج  ٣٥٠٩ويمثـــل مبلـــغ  .١الجـــدول ب موضـــح فـــي الملخـــصكمـــا هـــو 
 يـــتم عـــرض، و ٢٠١٧–٢٠١٦لميزانيـــة البرمجيـــة للثنائيـــة مماثـــل لهيكـــل ا تشـــكيلالميزانيـــة بيـــتم عـــرض األساســـية. و 

وتعرض أيضًا السالمة الغذائيـة ومقاومـة مضـادات الميكروبـات علـى حـدة فـي  .برنامج الطوارئ الصحية على حدة
 وسيجرى مزيد من البحث بشأن وضعهما في الفئة والهيكل البرمجي وسلسلة النتائج. .هذه المرحلة

  
دة١الجدول    )األمريكية الدوالرات بماليين(حسب الفئة  ٢٠١٩–٢٠١٨المقترحة للثنائية  البرمجية الميزانية : مسوَّ

  

  البرامجالفئات ومجاالت 
  الميزانية البرمجية

  أ(منقحة) ٢٠١٧-٢٠١٦

مسودة الميزانية البرمجية 
  المقترحة 

  ب٢٠١٩–٢٠١٨
  ٧٦٣,١  ٧٦٥,٠  األمراض السارية

  ٣٤٧,١  ٣٣٩,٩  األمراض غير السارية
  ٣٧٧,٧  ٣٨١,٧  تعزيز الصحة طيلة العمر

  ٥٩٣,٤  ٥٩٤,٥  النظم الصحية
  ٦٢٥,٨  ٤٨٥,١  برنامج الطوارئ الصحية

  ٧٣٣,٥  ٧٣٣,٥  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية
  ٣٢,٤  ١٨,٥  ج مقاومة مضادات الميكروبات

  ٣٦,١  ٣٦,١  السالمة الغذائية
  ٣ ٥٠٩,٠  ٣ ٣٥٤,٤  المجموع الفرعي للبرامج األساسية

  ١ ٠٣٢,٣  ٨٩٤,٥  استئصال شلل األطفال
  ٥٠,٠  ٤٨,٧  البحوث في مجال أمراض المناطق المدارية

  ٦٨,٤  ٤٢,٩  البحوث في مجال اإلنجاب البشري
  ٤ ٦٥٩,٧  ٤ ٣٤٠,٤  المجموع

 .٢٠١٧-٢٠١٦تمثل الزيادة في الميزانية من أجل برنامج الطوارئ الصحية لو طبقت بالميزانية البرمجية للثنائية  –منقحة   أ
، مـــع الزيـــادات الالزمـــة لبرنـــامج ٢٠١٧-٢٠١٦فظـــة الميزانيـــة اإلجماليـــة للمكاتـــب الرئيســـية فـــي اإلبقـــاء علـــى مســـتوى حا  ب

 الطوارئ الصحية، وبرنامج مقاومة مضادات الميكروبات.
وضع السالمة الغذائية ومقاومـة مضـادات الميكروبـات فـي الترتيـب الهرمـي للنتـائج التنظيميـة كـان قيـد المناقشـة عنـد كتابـة   ج

  .زانيةلميمسودة ا

                                                           
  ).١٦(٦٩ج ص ع المقرر اإلجرائي   ١
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دة الميزانيـة البرمجيـة المقترحـةتشمل   -٨ مليـون دوالر أمريكـي  ١٦٠زيـادة قـدرها  ٢٠١٩–٢٠١٨ للثنائيـة مسوَّ
منظمــة نطــاق واليــة التمشــيًا مــع التوســع فــي  ٢٠١٧–٢٠١٦للثنائيــة  ١مخصصـة لبرنــامج الطــوارئ الصــحية الجديــد

مليــون دوالر  ١٤٠,٧اك زيــادة إضــافية تبلــغ وهنــفــي حــاالت الطــوارئ الصــحية.  ستنفيــذي ملمــو لتشــمل أداء دور 
أن يبلــغ البرنــامج  ٢٠١٩-٢٠١٨. ومــن المتوقــع خــالل الثنائيــة ٢٠١٩–٢٠١٨مقترحــة للبرنــامج للثنائيــة أمريكــي 

مـن الفعاليـة والقـدرة علـى الجديد قدرته التنفيذية بالكامل، مما ُيَمِكن المنظمة من االستجابة للطوارئ الصـحية بمزيـد 
عين على المنظمة لبلوغ هذا الغرض عدم االقتصار على زيادة قدراتها علـى كافـة المسـتويات، بـل التأكـد . ويتالتنبؤ

من التحسينات الفورية في التشغيل البيني مع منظومة األمم المتحدة وغيرها من الشركاء. وسـُتوجه نسـبة كبيـرة مـن 
ارتباطــًا بالناحيـة التنفيذيـة، وتقيـيم المخــاطر،  هـذه الزيـادات إلـى تعزيـز مجــاالت معلومـات الطـوارئ الصـحية األكثـر

وعمليــات الطــوارئ، وخــدمات الطــوارئ األساســية مــن أجــل تغطيــة التوســع فــي نطــاق العمــل. وســيتطلب ذلــك تــوفير 
  موارد إضافية ألداء الوظائف األساسية لتحقيق الحصائل والمخرجات المحددة في إطار النتائج الجديد.

 
زانيـة عمـل المنظمـة فـي مجـال الطـوارئ الصـحية تشـمل مجـالين، ينـدرجان ضـمن وفي الماضـي، كانـت مي  -٩

المخصصـة آنـذاك للعمـل المنـتظم والمتواصـل فيمـا يتعلـق بالتأهـب والترصـد واالسـتجابة، وفـي إطـار مجـال  ٥الفئة 
ميزانيــة  البرنــامج المتعلــق باالســتجابة للفاشــيات واألزمــات فــي حــاالت طــوارئ معينــة. ونظــرًا لتعــذر وضــع خطــة أو

لمكــون االســتجابة للفاشــيات واألزمــات، كانــت األرقــام الــواردة فــي الميزانيــات البرمجيــة الســابقة تقريبيــة، دقيقــة مســبقًا 
برنـــامج الطـــوارئ الصـــحية ســـتظل هنـــاك حاجـــة إلـــى مكـــون توجهـــه األحـــداث،  إنشـــاءوبوعكســـت النفقـــات الســـابقة. 

والنـداءات المتعلقـة ما في ذلك النداءات المتعلقة بالفاشـيات، وسيشمل التمويل المطلوب من خالل نداءات معينة، ب
باالســتجابة اإلنســانية. ومــن ثــم اســتبدلت االســتجابة للفاشــيات واألزمــات بـــ "خطــط االســتجابة اإلنســانية والنــداءات 

عمليـات عند االستجابة لألحداث، ومن خـالل ، ويتم التخطيط لها، ووضع الميزانية الخاصة بها، وتمويلها األخرى"
التخطــيط للطــوارئ. وهــى تمثــل المكــون الــذي توجهــه األحــداث فــي ميزانيــة البرنــامج الجديــد، ويمكــن تغييرهــا خــالل 

من خارج الميزانية وسيتم تمويل جزء من هذا المكون من الصندوق االحتياطي للطوارئ،  الثنائية وفقًا لالحتياجات.
وتجـري إدارة الصـندوق االحتيـاطي مليـون دوالر أمريكـي.  ١٠٠ه ويبلغ رأس المال المستهدف لاألساسية للبرنامج، 

مــن خــالل تــدابير تشــغيلية موحــدة، ويخضــع للتجديــد بشــكل جزئــي مــن خــالل خطــط االســتجابة اإلنســانية والنــداءات 
  المتعلقة بالفاشيات.

 
مقاومـة  ةت. فميزانيـسيتم إيالء المزيد من االهتمام للعمل البالغ األهمية بشأن مقاومـة مضـادات الميكروبـا  -١٠

دعمــًا  ٢٠١٩–٢٠١٨اعــدة إلــى القمــة فــي الثنائيــة مضــادات الميكروبــات هــي نتيجــة لتحديــد أولويــات العمــل مــن الق
لتنفيــذ خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات، والتــي تعتبــر مــن األمــور األساســية لتنفيــذ خطــة 

  ات.العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروب
 
بنــدين  ٢٠١٩–٢٠١٨البرمجيــة المقترحــة للثنائيــة وكمــا ورد فــي الثنائيــة الماضــية، تعــرض أيضــًا الميزانيــة   -١١

بالبرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية منفصلين من بنود الميزانية. وهما يرتبطان 
ئي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، والبرنامج الخاص المشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنما

للبحــث والتطــوير والتــدريب علــى بحــوث اإلنجــاب البشــري المشــترك بــين برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي وصــندوق 
رنـة مقا ،وتعـزى الزيـادة فـي الميزانيـة فـي هـذه المجـاالت .األمم المتحدة للسكان واليونيسيف والمنظمـة والبنـك الـدولي

إلــى القــرارات التــي اُتخــذت مــن خــالل آليــات تصــريف الشــؤون ، ٢٠١٧–٢٠١٦ميزانيــة الثنائيــة باألرقــام الــواردة فــي 
  الخاصة بهما، وتوقعات التمويل التي توجه وضع ميزانياتهما.

  
 

                                                           
  ).٩(٦٩ج ص ع والمقرر اإلجرائي ٦٩/٣٠جانظر الوثيقة    ١
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ـــــة  ٢يعـــــرض الجـــــدول   -١٢ ـــــة المقترحـــــة للثنائي ـــــة البرمجي ـــــى القمـــــة للميزاني   التخطـــــيط المجمـــــع مـــــن القاعـــــدة إل
حســب مجــال البرنــامج. وتنــتج التغييــرات فــي أوجــه التركيــز البرنامجيــة بشــكل جزئــي عــن مواءمــة  ٢٠١٩-٢٠١٨

مراكز الميزانية عملها بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، أو لتوضح الحاجة إلى رفع مستوى االستثمارات في 
  سيما على المستويات القطرية.االت التي تحتاج إلى التعزيز والالمج

 
ــــي مجــــال الشــــفافية، والمســــاءلة، وٕادارة المخــــاطر، نحــــو التنظــــيم واإلدارة   -١٣ ــــز ف ــــي التركي ــــر ف والتحــــول الكبي

واالتصـــاالت االســـتراتيجية هـــو نتـــاج مواصـــلة إدخـــال العناصـــر الرئيســـية لعمليـــة اإلصـــالح اإلداري فـــي الوظـــائف 
  التمكينية األساسية للمنظمة.

 
ولويــات اإلقليميــة كــر مــن أجــل مواصــلة مواءمــة هــذه المقترحــات مــع األيقتضــي األمــر إعمــال مزيــد مــن الف  -١٤

سيما ألخذ التوجيهات والتعليقات المقدمة من اللجان اإلقليمية بعين االعتبـار، مـن أجـل وضـع الصـيغة والعالمية وال
ورتـه األربعـين لكـي ينظـر فيهـا المجلـس التنفيـذي فـي د ٢٠١٩–٢٠١٨البرمجيـة المقترحـة للثنائيـة النهائية للميزانيـة 

بعد المائـة. وستخضـع الخطـط المقترحـة لمزيـد مـن النظـر فيهـا بغيـة تعـديلها وضـبطها، اسـتنادًا إلـى أوجـه الضـعف 
 المرتبطة بالتمويل في الثنائية الحالية والثنائيات المقبلة.
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دة الميزانية البرمجية المقترحة : ٢الجدول    (بماليين الدوالرات األمريكية) مجال البرنامجحسب  ٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية  مسوَّ

  ومجاالت البرامج الفئة
  الميزانية البرمجية

٢٠١٧-٢٠١٦   
  أ(منقحة)

دة الميزانية  مسوَّ
  البرمجية المقترحة 

  ب٢٠١٩-٢٠١٨

الفرق بين مسودة الميزانية 
  البرمجية المقترحة 

والميزانية  ٢٠١٩-٢٠١٨
  ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية 
  والرات األمريكية)(بماليين الد

  األمراض السارية
  ٤,٣  ١٤٥,٦  ١٤١,٣  فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد الوبائي

  ٤,٠  ١٢١,٥  ١١٧,٥  السل
  ٥,٧-  ١١٥,٨  ١٢١,٥  المالريا

  ٣,١  ١٠٧,٣  ١٠٤,٢  أمراض المناطق المدارية المهملة
  ٧,٧-  ٢٧٢,٨  ٢٨٠,٥  األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات

  ١,٩-  ٧٦٣,١  ٧٦٥,٠  األمراض السارية مجموع
  األمراض غير السارية
  ٠,٤  ١٩٨,٧  ١٩٨,٣  األمراض غير السارية

  ٢,٣  ٤٨,٣  ٤٦  الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان
  ١,١-  ٣٣,٣  ٣٤,٤  العنف واإلصابات

  ١,٢  ١٧,٩  ١٦,٧  العجز وٕاعادة التأهيل
  ٤,٤  ٤٨,٩  ٤٤,٥  التغذية
  ٧,٢  ٣٤٧,١  ٣٣٩,٩  اض غير الساريةاألمر  مجموع

  تعزيز الصحة طيلة العمر
  ٤,١  ٢١٠,٤  ٢٠٦,٣  الصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد واألطفال والمراهقين

  ١,٨-  ١١,٧  ١٣,٥  الشيخوخة والصحة
  ٢,٤  ١٨,٧  ١٦,٣  تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان

  ١,١-  ٣٤,٥  ٣٥,٦  ة للصحةالمحددات االجتماعي
  ٧,٧-  ١٠٢,٣  ١١٠  الصحة والبيئة

  ٤,٠-  ٣٧٧,٧  ٣٨١,٧  تعزيز الصحة طيلة العمر مجموع
  الُنظم الصحية

  ٠,٢  ١٤٢,٣  ١٤٢,١  السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية
  ١,٧-  ١٥٤,٨  ١٥٦,٥  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس

  ٢,١-  ١٦٩,٥  ١٧١,٦  ية والتكنولوجيات الصحية وتعزيز القدرات التنظيميةإتاحة األدو 
  ٢,٥  ١٢٦,٨  ١٢٤,٣  الُنظم الصحية والمعلومات والبيِّنات

  ١,١-  ٥٩٣,٤  ٥٩٤,٥  النظم الصحية مجموع
  برنامج الطوارئ الصحية
  ٧,٢  ١١٤,٤  ١٠٧,٢  إدارة المخاطر المعدية

  ١٥,٤  ١٥٣,٥  ١٣٨,١  )٢٠٠٥لقطري، واللوائح الصحية الدولية (التأهب للطوارئ الصحية على الصعيد ا
  ٣٧,٢  ٩٧,٠  ٥٩,٨  معلومات الطوارئ الصحية وتقييم المخاطر

  ٣٧,١  ١٥٧,٨  ١٢٠,٧  عمليات الطوارئ
  ٤٣,٨  ١٠٣,١  ٥٩,٣  الخدمات األساسية في حاالت الطوارئ

  ١٤٠,٧  ٦٢٥,٨  ٤٨٥,١  برنامج الطوارئ الصحية مجموع
  ة/ الوظائف التمكينيةالخدمات المؤسسي

  ١,٦  ٢٢٤,٣  ٢٢٢,٧  القيادة وتصريف الشؤون
  ٩,٠-  ٤٨,١  ٥٧,١  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر

  ٢,٢-  ٣٨,٨  ٤١,٠  التخطيط االستراتيجي وتنسيق الموارد والتبليغ
  ٣,١  ٣٧٥,٨  ٣٧٢,٧  التنظيم واإلدارة

  ٦,٥  ٤٦,٥  ٤٠,٠  االتصاالت االستراتيجية
  ٠,٠  ٧٣٣,٥  ٧٣٣,٥  مات المؤسسية/ الوظائف التمكينيةالخد مجموع

  ١٣,٩  ٣٢,٤  ١٨,٥  مقاومة مضادات الميكروبات
  ٠,٠  ٣٦,١  ٣٦,١  السالمة الغذائية

  ١٥٤,٧  ٣ ٥٠٩,٠  ٣ ٣٥٤,٣  الفرعي للبرامج األساسية المجموع
  ١,٣  ٥٠,٠  ٤٨,٧  *البحوث في مجال أمراض المناطق المدارية

  ٢٥,٥  ٦٨,٤  ٤٢,٩  *بشريالبحوث في مجال اإلنجاب ال
  ١٣٧,٨  ١ ٠٣٢,٣  ٨٩٤,٥  استئصال شلل األطفال

  ٣١٩,٣  ٤ ٦٥٩,٧  ٤ ٣٤٠,٤  المجموع
 .٢٠١٧-٢٠١٦تمثل زيادة الميزانية من أجل برنامج الطوارئ الصحية لو طبقت بالميزانية البرمجية للثنائية  –منقحة   أ
، مــع الزيــادات الالزمــة لبرنــامج الطــوارئ الصــحية، وبرنــامج مقاومــة مضــادات ٢٠١٧-٢٠١٦ب الرئيســية اإلبقــاء علــى مســتوى حافظــة الميزانيــة اإلجماليــة للمكاتــ  ب

 الميكروبات.
  .زانيتهاالزيادة في الميزانية في هذه المجاالت ناتجة عن القرارات التي اتخذت من خالل آليات تصريف شؤونها وتمويل التوقعات التي توجه وضع مي  *
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)، تـــــم تطبيــــــق النمـــــوذج الجديـــــد للتخصــــــيص ٢٠١٦) (١٦(٦٩ج ص ع قــــــرر اإلجرائـــــيالمتماشـــــيًا مـــــع و   -١٥
االستراتيجي لحّيز الميزانية للقطاع التشغيلي المعني بالتعاون التقني على الصعيد القطري، إلعداد الميزانيـات التـي 

مـدى أربـع ثنائيـات،  التطبيـق التـدريجي للنمـوذج المتفـق عليـه، علـى ٣تقترحها المكاتب الرئيسية. ويعرض الجـدول 
تطبيقـــًا كـــامًال فـــي إلـــى أن يـــتم تطبيـــق الحصـــة النســـبية المســـتهدفة المتفـــق عليهـــا لألقـــاليم لهـــذا القطـــاع التشـــغيلي 

 .٢٠٢٣–٢٠٢٢ الثنائية
  

: التوزيع النسـبي لحيـز الميزانيـة للتعـاون التقنـي فـي القطـاع التشـغيلي علـى الصـعيد القطـري علـى مـدى أربـع ٣الجدول 
  تثنائيا

  إلقليما
النموذج (ج) 

الجذر التربيعي (
للوغاريتم السكان 
 )المعدل األدنى

  ١٣٧/٦ت  م

٢٠٢٣-٢٠٢٢  ٢٠٢١-٢٠٢٠  ٢٠١٩-٢٠١٨  ٢٠١٧-٢٠١٦  

  ٪٤٣,٤  ٪٤٣,٢  ٪٤٣,٠  ٪٤٢,٨  ٪٤٣,٤  أفريقيا
  ٪١١,٣  ٪١٠,٦  ٪١٠,٠  ٪٩,٤  ٪١١,٣  األمريكتان

  ٪١٤,٢  ٪١٤,٢  ٪١٤,٢  ٪١٤,٢  ٪١٤,٢  شرق المتوسط
  ٪٦,٤  ٪٦,١  ٪٥,٨  ٪٥,٥  ٪٦,٤ أوروبا

  ٪١٤,١  ٪١٤,٤  ٪١٤,٧  ٪١٥,١  ٪١٤,١  جنوب شرق آسيا
  ٪١٠,٦  ٪١١,٤  ٪١٢,٢  ٪١٣,٠  ٪١٠,٦  غرب المحيط الهادئ

  ٪١٠٠,٠  ٪١٠٠,٠  ٪١٠٠,٠  ٪١٠٠,٠  ٪١٠٠,٠  المجموع
  

التوزيــع المقتــرح للميزانيــة اإلجماليــة (للبــرامج األساســية فقــط) حســب المكاتــب الرئيســية،  ٤يعــرض الجــدول   -١٦
الجمع بين مقترحات المكاتب الرئيسـية التـي جـرت صـياغتها مـن خـالل العمليـة التصـاعدية مـن القاعـدة  يجةهو نتو 

طبيـــق النمـــوذج الجديـــد للتخصـــيص االســـتراتيجي لحّيـــز الميزانيـــة للقطـــاع التشـــغيلي المعنـــي بالتعـــاون إلـــى القمـــة، وت
 التقني على الصعيد القطري.

  
(بماليــين الــدوالرات حســب المكاتــب الرئيســية  ٢٠١٩-٢٠١٨لبــرامج األساســية للثنائيــة : الميزانيــة المقترحــة ل٤الجــدول 

  األمريكية)

  المكتب الرئيسي
 

  الميزانية البرمجية
 أ(منقحة) ٢٠١٧-٢٠١٦

مسودة الميزانية البرمجية 
  المقترحة

 ب٢٠١٩–٢٠١٨

  الفرق بين مسودة الميزانية البرمجية 
  ٢٠١٩–٢٠١٨ المقترحة
 ٢٠١٧-٢٠١٦ جيةوالميزانية البرم

  ٣٤,٩  ٨٥٥,٠  ٨٢٠,١  أفريقيا
  ٣١,٢  ٣٥٥,٧  ٣٢٤,٥  شرق المتوسط

  ١٤,٩  ٢٥٨,٦  ٢٤٣,٧  أوروبا
  ٧,٣  ٢٩٤,١  ٢٨٦,٨ جنوب شرق آسيا

  ٨,٢  ١٩٥,٢  ١٨٧,٠  األمريكتان
  ٩,٣  ٢٨٨,٢  ٢٧٨,٩  غرب المحيط الهادئ

  ٤٨,٩  ١ ٢٦٢,٢  ١ ٢١٣,٣  المقر الرئيسي
  ١٥٤,٧  ٣ ٥٠٩,٠  ٣ ٣٥٤,٣   المجموع

 .٢٠١٧ -٢٠١٦تمثل زيادة الميزانية من أجل برنامج الطوارئ الصحية لو طبقت بالميزانية البرمجية  –منقحة   أ
، مــع الزيــادات الالزمــة لبرنــامج الطــوارئ الصــحية، وبرنــامج مقاومــة مضــادات ٢٠١٧-٢٠١٦اإلبقــاء علــى مســتوى حافظــة الميزانيــة اإلجماليــة للمكاتــب الرئيســية   ب

 الميكروبات.
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ــــدول األعضــــاء و   -١٧ ــــة المنظمــــة مــــن خــــالل مــــزيج مــــن االشــــتراكات المقــــّدرة مــــن ال سيتواصــــل تمويــــل ميزاني
  والمساهمات الطوعية من الدول األعضاء والجهات الفاعلة غير الدول.

 
سـيما مـن خـالل تحسـين مواءمـة التمويـل خالل الحـوار الخـاص بالتمويـل، والحققت المنظمة مكاسب من و   -١٨

مــن المســائل الرئيســية التــي ســنواجهها فــي الضــعف المــالي بــين الشــركاء. وعلــى الــرغم مــن ذلــك، فــإن وبنــاء الثقــة 
ضــمان التمويـل الكبيــر األطــول أمــدًا الــذي يمكــن التنبـؤ بــه، والــذي مــن شــأنه تــزال المنظمــة تفتقــر إلــى وال المسـتقبل.

  االستقرار والتخطيط على المدى البعيد.
 

المسـاهمات الطوعيـة المقدمـة مـن عـدد صـغير مـن لبرمجيـة علـى نسـبة كبيـرة مـن يعتمد تمويل الميزانيـة او   -١٩
الجهات المانحة. وسوف تحتاج المنظمة إلى استقرار التمويل واسـتدامته، وهـو مـا تـوفره االشـتراكات المقـدرة، وذلـك 

حتاج للمزيـد مـن كمـا سـتبهدف تقليل احتمـال تعرضـها للصـدمات، وتحقيـق واليتهـا فـي االسـتجابة الفعالـة للطـوارئ. 
ســيما فيمــا يتعلــق بــدعم البلــدان فــي بلــوغ أهــداف خطــة التزامــات أطــول أمــدًا وال إمكانيــة التنبــؤ بالتمويــل بهــدف قطــع

. وســتكون الزيــادة فــي االشــتراكات المقــدرة بمثابــة خطــوة هامــة نحــو تــوفير التمويــل ٢٠٣٠التنميــة المســتدامة لعــام 
مواءمة، وٕامكانية التنبؤ باالحتياجات، والمرونـة فيمـا يتعلـق بالتمويـل الكامـل استدامة للمنظمة، والمزيد من ال األكثر

  البرمجية.للميزانية 
 

وتعتبر الميزانية البرمجية أداة أساسية لعملية وضع البرامج على مستوى المنظمة ككل، وضمان المساءلة   -٢٠
آخــر ميزانيــة فــي برنــامج العمــل العــام  يهــ ٢٠١٩–٢٠١٨ئيــة الشــاملة. وســتكون الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة للثنا

، ومــــن ثــــم ســــتعكس االســــتمرارية مــــن الميزانيــــات البرمجيــــة الســــابقة. وســــتُقدم للجــــان ٢٠١٩-٢٠١٤الثــــاني عشــــر 
اإلقليمية لالستعراض والتوجيه بشأن النهج وسلسلة النتائج المقترحة والتحول في أوجه التركيز. وسـيتم إضـافة مزيـد 

 لتي ستقدم للمجلس التنفيذي عقب تلقي التعليقات واإلرشادات من اللجان اإلقليمية.للصيغة االتفاصيل من 
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٢٠١٩- ٢٠١٨مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

 األمراض السارية –الفئة 
  

معدية الرئيسية، بمـا فيهـا المراض نهاية لألوبئة العالمية لألف التنمية المستدامة من أجل وضع أهداالنهوض ب
بــد الوبــائي والســل والمالريــا وأمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة والعــدوى بفيروســه والتهــاب الك مــرض األيــدز

  .واألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات
  

االســـتجابة  ،مـــن خـــالل العمـــل المنســـق والتمويـــل الموســـع ،الماضـــية أن المنظمـــة يمكنهـــا ١٥ولقـــد أثبتـــت الســـنوات ال
مـن األهـداف اإلنمائيـة  ٦علـى ذلـك، تـم تحقيـق الهـدف  عـالوةو بفعالية ألكبر التحـديات الصـحية علـى مسـتوى العـالم، 

لأللفيـــة بنجـــاح. وخـــالل هـــذه الفتـــرة أدت االســـتجابة الدوليـــة الهائلـــة لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري والســـل والمالريـــا 
وأمراض المناطق المدارية المهملة إلى االنخفاض الملحوظ فـي حـاالت اإلصـابة وفـي معـدالت الوفيـات علـى الصـعيد 

مليـون شـخص. وُيعـد التمنيـع مـن أنجـح تـدخالت الصـحة العموميـة العاليـة  ٥٠علـى عالمي، وٕالى إنقاذ حياة ما يزيد ال
مــن األطفــال التطعيمــات األساســية للرضــع، وتشــير التقــديرات ٪ ٨٥المــردود. وعلــى الصــعيد العــالمي يتلقــى أكثــر مــن 

  مليون حالة وفاة سنويًا. ٢ علىزيد إلى أن الحماية التي توفرها التطعيمات تحول دون حدوث ما ي
  

نهــا تفــرض عبئــًا ثقــيًال علــى إوعلــى الــرغم مــن ذلــك، تظــل األمــراض المعديــة مــن بواعــث القلــق لــدى كافــة البلــدان، إذ 
كاهـــل الصـــحة العموميـــة فـــي العديـــد منهـــا، وتقـــوض آفـــاق النمـــو االقتصـــادي بهـــا. وبـــإقرار خطـــة التنميـــة المســـتدامة 

، والعمـل علـى ضـمان تأثيرهـا أعـالهبفرصة غير مسبوقة للتعجيل بكافة التدخالت المـذكورة  يحظى العالم ٢٠٣٠  لعام
من أهدف التنمية المستدامة المعني بالصحة لوضع نهاية ألوبئة مـرض العـوز المنـاعي  ٣واستدامتها. ويدعو الهدف 

كافحـــة التهـــاب الكبـــد الوبـــائي، ، وم٢٠٣٠البشـــري والســـل والمالريـــا وأمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة بحلـــول عـــام 
  سيما بين المواليد واألطفال دون سن الخامسة.مكن الوقاية منها باللقاحات، والواألمراض التي ي

  
استرشادًا بمبادئ اإلنصاف والشمول، ينبغي لتحقيق هذه الخطة الطموحة التحـول فـي الـنهج الـذي نتبعـه فـي مكافحـة و 

التنميـة المسـتدامة إلـى تحـول التركيـز نحـو نهـج يشـمل المنظومـة بأكملهـا،  األمراض والتخلص منهـا. وقـد أدت أهـداف
ويرتكــز علــى غايــة تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة. وتتــيح التغطيــة الصــحية الشــاملة فرصــة عظيمــة لتوســيع نطــاق 

لغايــات الصــحية التغطيــة بالتــدخالت المضــادة لألمــراض المعديــة، وتــوفر أساســًا لــنهج أكثــر توازنــًا واســتدامة لتحقيــق ا
األخرى. وتتضمن أيضًا تحوًال في تفكيرنا، وتمويًال قويًا يمكن التنبؤ به، وزيادة االستثمار فـي تعزيـز النظـام الصـحي، 

  واالرتقاء بتكامل البرامج، ووضع أدوات جديدة وتعميمها.
 

مـع  وبمـا يتفـق ،الرئيسـيينب المصـلحة وتهدف المنظمة باعتبارها الوكالة الصحية الرئيسية المخولـة بتجميـع أصـحا
إلــى ضــمان إتاحــة  –رؤيتهــا بالمضــي قــدمًا نحــو التغطيــة الصــحية الشــاملة، وبمــا يتماشــى مــع وظائفهــا األساســية 

الوقايــة والعــالج المنقــذين للحيــاة لكافــة الفئــات الســكانية المتضــررة، وتســريع وتيــرة التقــدم نحــو تحقيــق هــدف إنهــاء 
  المنظمة مع البلدان والشركاء من أجل ما يلي: األوبئة. ولبلوغ هذا الهدف، تعمل

وضــع االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة وتنفيــذها مــن أجــل توســيع نطــاق التغطيــة بالتــدخالت العاليــة  •
المردود، بما في ذلك التدابير الوقائية، واالختبـارات التشخيصـية، والعـالج المضـمون الجـودة، ورعايـة 

  على سبيل المثال مكافحة النواقل)؛الحاالت المزمنة، وسائر التدخالت (
تعزيــز نظــم ترصــد األمــراض، وتحســين جــودة البيانــات وٕاتاحتهــا (بمــا فــي ذلــك البيانــات المصــنفة)،  •

  وزيادة التشخيص المبكر ومعدالت اإلبالغ (حسب االقتضاء)؛
ت ضــمان قــدرة البــرامج الوطنيــة علــى ســد الثغــرات القائمــة فــي مجــال التغطيــة، وتحســين جــودة الخــدما •

من أجل تحقيـق أعظـم األثـر، والحـد مـن عـدم المسـاواة فـي الحصـول علـى الرعايـة الصـحية، وتعزيـز 
  هدف التغطية الصحية الشاملة بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية؛
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لكافــة األمــراض الوبائيــة المعديــة، وتعزيــز البــرامج المتكاملــة التــي تركــز علــى المرضــى تقــديم الرعايــة  •
  نظم صحية أقوى، وٕايجاد حلول مستدامة لتقديم الخدمات على المدى البعيد؛ يتيح وضع بما

  توجيه جهود البحث، ودعم القدرات البحثية، وتعزيز ترجمة االبتكار إلى آثار صحية؛ •
تعزيز الطريقة المتكاملة للعمل والتـي تـدعو إليهـا خطـة التنميـة المسـتدامة الجديـدة، والعمـل مـع سـائر  •

خـــالف قطـــاع الصـــحة، وتعزيـــز قـــوة المشـــاركة المجتمعيـــة، والشـــراكات المتعـــددة القطاعـــات األخـــرى ب
  غايات أهداف التنمية المستدامة. القطاعات من أجل بلوغ

  
  فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد الوبائي

  
لقطـاع الصـحة  اعتمدت جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتون االسـتراتيجيات العالميـة الجديـدة ٢٠١٦في عام 

ة جنســيًا، التــي تغطــى بشــأن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، والتهــاب الكبــد الفيروســي، واألمــراض المعديــة المنقولــ
، والتــــي حــــددت اإلجــــراءات التــــي يتعــــين علــــى المنظمــــة والــــدول األعضــــاء اتخاذهــــا بهــــدف ٢٠٢١–٢٠١٦الفتــــرة 

وضـــعت المنظمـــة  ٢٠١٧-٢٠١٦ة. وفـــي أثنـــاء الثنائيـــة االســـتجابة لألوبئـــة، والمســـاعدة فـــي بلـــوغ الغايـــات العالميـــ
خطط العمل اإلقليمية، وقدمت الدعم للبلدان في وضع خططها الوطنيـة مـن أجـل تنفيـذ االسـتراتيجيات الجديـدة فـي 

  األقاليم والبلدان.
  

ة مـن نوعهـا، وتعتبر االستراتيجية العالمية لقطاع الصـحة بشـأن التهـاب الكبـد الفيروسـي هـي أول اسـتراتيجية عالميـ
وهــي تمثــل خطــوة كبيــرة لألمــام صــوب التصــدي لهــذا الوبــاء. وعلــى الصــعيد العــالمي، فــإن التهــاب الكبــد الفيروســي 

المزمن  Bمليون حالة وفاة سنويًا، تنتج في المقام األول عن عدوى التهاب الكبد  ١,٤مسؤول عن ما يقدر بحوالي 
، والتهـــاب B، والتهـــاب الكبـــد Aالكبـــد  التهـــاب عـــدوى مـــن للوقايـــة ناجعـــة لقاحـــات المـــزمن. وتوجـــد C والتهـــاب الكبـــد

مــن خــالل مكافحــة العــدوى، بمــا فــي ذلــك الحقــن  Cوالتهــاب الكبــد  B، ويمكــن الوقايــة مــن التهــاب الكبــد E الكبــد
بمـا فـي ذلـك األدويـة التـي يمكنهـا شـفاء عـدوى  ،المأمون. وتتيح التطـورات األخيـرة فـي عـالج التهـاب الكبـد المـزمن

على الصحة  فرصًا إلحداث تأثير كبير على ما يفرضه التهاب الكبد الفيروسي من عبء ،المزمن Cالتهاب الكبد 
  العمومية.

  
وتتوافــق االســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري بشــكل وثيــق مــع اســتراتيجية 

والعــدوى بفيروســه. وهــي  األيــدزعــالن السياســي بشــأن مــرض ، واإلاأليــدزبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة 
تتبـــع نهـــج "المســـار الســـريع"، وتعتمـــد الغايـــات العالميـــة الخاصـــة بتخفـــيض حـــاالت العـــدوى الجديـــدة إلـــى أقـــل مـــن 

، والـتخلص المجـازي مـن انتقـال ٩٠-٩٠-٩٠حالة، وزيادة االختبارات والعالج بما يتماشى مع الغايـة  ٥٠٠ ٠٠٠
. وهنـاك إجـراءات معينـة يوصـى باسـتخدامها مـع الفئـات السـكانية ٢٠٢٠ألم إلـى الطفـل بحلـول عـام الفيروس من ا

الرئيسية، والمزج بين الوقاية واالبتكـارات المتعلقـة بهـا، ومقاومـة األدويـة المضـادة لفيـروس العـوز المنـاعي البشـري، 
لتهـاب الكبـد الوبـائي المصـاحب لفيـروس واإلصابة بالسل المصـاحب لفيـروس العـوز المنـاعي البشـري، واإلصـابة با

. وتتناول االستراتيجية أيضًا بعض المسائل الهامة، مثل إتاحة أدوية فيروس العوز المناعي البشري ووسائل األيدز
تشخيصــه، وحقــوق اإلنســان، والمســاوة بــين الجنســين، والتصــدي لحــاالت اإلصــابة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري 

  . بين السيدات والفتيات
  

يـزال هنـاك الكثيـر مـن التحـديات. وتعتبـر االسـتجابة اللتهـاب الكبـد لتقدم الهائل الذي تم إحرازه، الوعلى الرغم من ا
الوبــائي فــي بــدايتها، والبــد مــن بــذل جهــود هائلــة علــى درجــة عاليــة مــن التنســيق بغيــة تعزيــز ســبل إتاحــة تشــخيص 

للجميـــع" فيمـــا يتعلـــق بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري فـــي التهـــاب الكبـــد وعالجـــه. وقـــد أدى اعتمـــاد نهـــج "العـــالج 
إلـى إدراج حـوالي  ٢٠٢٠إلى زيادة ملحوظة في عدد األشخاص المؤهلين للعالج, وتدعو غايـات عـام  ٢٠١٥ عام
مليــون شـــخص للحصـــول علـــى العـــالج المضـــاد للفيروســـات القهقريــة. وعلـــى الـــرغم مـــن تعزيـــز هـــذا النـــوع مـــن  ٣٠



11 

٢٠١٩- ٢٠١٨مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

فلم يكن االنخفاض في حاالت العدوى الجديدة بفيروس العوز المنـاعي البشـري علـى نفـس  العالج بدرجة ملحوظة،
المســتوى. فمـــازال نصـــف المتعايشــين مـــع فيـــروس العـــوز المنــاعي البشـــري تقريبـــًا غيــر مـــدركين لحـــالتهم الصـــحية، 

لغين مــازال عــالج فيــروس والتــزال الفئــات الســكانية الرئيســية وعشــراؤها خفيِّــة ويصــعب الوصــول إليهــا. ومقارنــة بالبــا
العوز المناعي البشري يتاح لألطفال بدرجة أقل. ولم يتحقق بعد هدف التخلص من انتقـال فيـروس العـوز المنـاعي 

  البشري من األمهات إلى أطفالهن.
  

دة المشــترك برنــامج األمــم المتحــ العمــل مــع الشــركاء، بمــا فــي ذلــك ٢٠١٩–٢٠١٨فــي الثنائيــة وستواصــل المنظمــة 
والســـل والمالريـــا، وخطـــة رئـــيس الواليـــات المتحـــدة الطارئـــة  األيـــدزوالصـــندوق العـــالمي لمكافحـــة  ،األيـــدزة لمكافحـــ

لإلغاثــة مــن مــرض العــوز المنــاعي البشــري، والمجتمــع المــدني، وغيــرهم، مــن أجــل تنفيــذ االســتراتيجيات الجديــدة، 
اعي البشــري والتهــاب الكبــد الفيروســي. والمضــي قــدمًا نحــو تحقيــق الغايــات العالميــة الخاصــة بفيــروس العــوز المنــ

وستضطلع المنظمة بدور القيادة على الصعيد العـالمي، ووضـع المعـايير والقواعـد بشـأن الوقايـة مـن فيـروس العـوز 
المنــاعي البشــري والتهــاب الكبــد الفيروســي واالختبــارات المتعلقــة بهمــا وعالجهمــا، وتعزيــز التوســع فــي تكنولوجيــات 

لعمـــل علـــى الـــتخلص مـــن اإلصـــابات الجديـــدة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري بـــين األطفـــال، الوقايـــة الجديـــدة، وا
والتصــدي لحــاالت العــدوى المصــاحبة مثــل اإلصــابة بالســل المصــاحب لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، واإلصــابة 

بائيــة واإلبــالغ المصــاحب لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، ورصــد االتجاهــات الو  Cأو  Bبالتهــاب الكبــد الوبــائي 
عنهــا، وتعزيــز تقــديم الخــدمات المتكاملــة والمحســنة، وتيســير إتاحــة األدويــة الميســورة التكلفــة ووســائل التشــخيص. 
واألهم من ذلك، ستعمل المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية التابعـة للمنظمـة مـع البلـدان علـى تحديـد الـدعم التقنـي 

ان بغيـة وضـع االسـتراتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة وتنفيـذها، واعتمـاد وتنفيـذ المطلوب. وستقدم الدعم التقني للبلد
إرشادات المنظمة، وتقـديم خـدمات قويـة بشـأن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والتهـاب الكبـد الفيروسـي. وستسـاعد 

يــة مــن أجــل المنظمــة كــذلك البلــدان فــي بنــاء القــدرات الوطنيــة، وتحســين، حســب االقتضــاء، قــدرات التمويــل المحل
  االستجابة لفيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد الفيروسي.

  
  السل

  
حققــت الجهــود الراميــة إلــى تشــخيص الســل، وعالجــه، والوقايــة منــه تقــدمًا ملحوظــًا علــى الصــعيد العــالمي واإلقليمــي 

والتــي تتمثــل فــي خفــض معــدل  ، تحققــت الغايــة المتعلقــة باألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة٢٠١٥وبنهايــة عــام  .والــوطني
٪ فـــــي الفتـــــرة ٤٧انخفـــــض معـــــدل الوفيـــــات بنســـــبة و  ٪ ســـــنويًا.١,٥يقـــــدر االنخفـــــاض بنســـــبة  بالســـــل، إذاإلصـــــابة 

وقــد أدى التشــخيص والعــالج  .٢٠٠٠التحســينات منــذ عــام  حــدوث معظــم، مــع ٢٠١٥ عــام إلــى ١٩٩٠ عــام مــن
. وقــد اســتحدثت ٢٠١٤-٢٠٠٠خــالل الفتــرة يــون شــخص مل ٤٣ مــا يقــدر بنحــو علــى نحــو فعــال إلــى إنقــاذ حيــاة

وعلى الرغم من هذا التقدم المحرز، وبرغم  ختبار.قيد اال منها يزال هناك المزيد، والجديدةوسائل للتشخيص وأدوية 
عالجـًا  وايمكـن شـفاؤهم إن تـم تشـخيص حـالتهم علـى الفـور، وتلقـتقريبـًا المصـابين بالسـل  جميـع بـأنالحقيقة القائلة 

حالــــة إصــــابة جديــــدة،  يــــينمال تســــعة علــــىن هنــــاك مــــا يزيــــد إيــــزال كبيــــرًا، إذ عــــبء مــــرض الســــل ال عــــاًال، فــــإنف
) العـوز المنـاعي البشـريفيـروس ل اإليجابيين حالة بين األشخاصمليون  ٠,٤مليون حالة وفاة (بما في ذلك  ١,٥و

  سنويًا.
  

عــبء المــرض النــاجم عــن الســل استرشــدت الجهــود الراميــة إلــى خفــض  ٢٠١٥و ٢٠٠٦ عــامي مــا بــينوفــى الفتــرة 
وعقب ما حظيـت بـه االسـتراتيجية مـن تأييـد  .باستراتيجية القضاء على السل التي وضعتها منظمة الصحة العالمية

 اآلن أصبحت، ٢٠١٤في عام  تي عقدتالدول األعضاء باإلجماع في جمعية الصحة العالمية السابعة والستين ال
توجه الجهود المبذولـة علـى الصـعيد العـالمي واإلقليمـي والـوطني، ) ٢٠٣٥-٢٠١٦( استراتيجية القضاء على السل

وبــاء ل وضــع نهايــةلهــذه االســتراتيجية فــي  عــامويتمثــل الهــدف ال .فــي ســياق أهــداف التنميــة المســتدامة األوســع نطاقــاً 
تضـمن ت. و نسمة سـنوياً  ١٠٠ ٠٠٠حاالت جديدة بين كل  ١٠السل العالمي، والمحدد بتحقيق انخفاض يصل إلى 

  وباء السل العالمي.ل كذلك غاية تتعلق بوضع نهايةأهداف التنمية المستدامة 
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   غايـــــات وتـــــم تحديـــــدالمســـــتوى،  رفيعـــــةثالثـــــة مؤشــــرات جامعـــــة القضـــــاء علـــــى الســـــل علـــــى تتضــــمن اســـــتراتيجية و 
 وقوع الحـاالتإلى خفض معدل  ٢٠٣٠ عام غاياتوترمي  لها. )٢٠٢٥-٢٠٢٠) ومعالم بارزة (٢٠٣٥–٢٠٣٠(
تـدعو و  ؛٢٠١٥مقارنـة بمسـتويات عـام علـى التـوالي ٪ ٩٠بنسـبة عنـه ٪، وخفـض عـدد الوفيـات الناجمـة ٨٠سبة بن

 ال يجــوز أن تتحمــل وتشــير إلــى أنــه٪ علــى التــوالي، ٣٥٪ و٢٠إلــى خفضــهما بنســبة  ٢٠٢٠المعــالم البــارزة لعــام 
ثـالث االستراتيجية علـى  تعتمد الغاياته ولبلوغ هذ .األسر المتضررة التكاليف الكارثية الناجمة عن اإلصابة بالسل

وبحــوث وهــي: رعايــة ووقايــة متكاملتــان تركــزان علــى المــريض؛ وسياســات جريئــة ونظــم داعمــة؛  أال رئيســيةدعــائم 
  واالبتكار. مكثفة

  
القضـــاء علـــى الســـل الـــدول األعضـــاء الســـتراتيجية  جميـــععلـــى اعتمـــاد  ٢٠١٧–٢٠١٦كـــان التركيـــز فـــي الثنائيـــة و 
ويشمل ذلك  نطاقها.ينصب التركيز على تعزيز هذه الجهود وتوسع س، ف٢٠١٩-٢٠١٨أما في الثنائية  مواءمتها.و 

مزيــد مــن الٕاجــراء و  ؛لســد الثغــرات الكبيــرة فــي المــوارد الزمــةمــع تعبئــة المــوارد ال ،ةمســاءلالقوامــة الحكومــة و تعزيــز 
ـــة (بمـــا فـــي ذلـــك تحليـــل أوجـــه عـــدم المســـاواة الوطنيـــة  ييمـــاتالتق ـــدان، و خـــل دالألوبئ ـــه مـــن البل ـــيم مـــا يتصـــل ب تقي
رأب الفجـــوات  لتكـــاليف التـــي تتكبـــدها األســـر المتضـــررة، واالســـتعانة بالنتـــائج فـــيل ات)، وٕاجـــراء مســـوحنصـــافاإل

بالتغطيــة  المرتبطــةواإلبــالغ عنهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل السياســات  المتواصــلة التــي تكتنــف اكتشــاف الحــاالت
 لحساسـية لألدويـةقيـاس ااالختبـارات التشخيصـية الروتينيـة لبتغطيـة الماعية؛ وزيـادة الصحية الشاملة والحماية االجت

مالئـــم؛ وتعزيـــز الترصـــد واألطـــر التنظيميـــة، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك بشـــكل المصـــابين بالســـل  عـــالج جميـــعيمكـــن  حتـــى
ـــــة ـــــة باإلخطـــــار اإللزامـــــي وتســـــجيل األحـــــوال المدني ـــــد مـــــنو  ؛المتعلق ـــــوفير المزي ـــــاالســـــتثمارات العالم ت ووضـــــع  ة؛ي

  ث.و البحب المتعلقةاالستراتيجيات الوطنية 
  
واألدوات  اتالسياســب المتعلقــة رشــاداتاإلســتدعم األمانــة الــدول األعضــاء مــن خــالل  ٢٠١٩–٢٠١٨فــي الثنائيــة و 

كبيــر مــن الشــركاء،  طيــفالمرتبطــة بهــا وبغيرهــا مــن الموضــوعات، والتنســيق، وتقــديم المســاعدة التقنيــة، ومشــاركة 
المنـــتظم لوبـــاء الســـل وللتقـــدم المحـــرز فـــي االســـتجابة فـــي ســـياق العـــالمي الشـــبكات البحثيـــة، والرصـــد  فـــي ذلـــك بمـــا

 االهتمـاممزيـد مـن إيـالء الأهـداف التنميـة المسـتدامة ومعالمهـا البـارزة، مـع غايـات ، و القضاء علـى السـلاستراتيجية 
  .٢٠٢٠لمعالم البارزة لعام ل
  

  المالريا
  

  د العــــالمي (نطــــاق عــــدم اليقــــين: مليــــون حالــــة علــــى الصــــعي ٢١٤ بنحــــومالريــــا حــــاالت ال قــــدرت ٢٠١٥فــــي عــــام 
(نطــــاق عــــدم اليقــــين:  بالمالريــــا حالــــة وفــــاة ناجمــــة عــــن اإلصــــابة ٤٣٨ ٠٠٠مليــــون)، أســــفرت عــــن  ٣٠٣–١٤٩
وقــوع ج مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، التــي تــدعو إلــى وقــف -٦)، وقــد تحققــت الغايــة ٦٣٥ ٠٠٠–٢٣٦ ٠٠٠

وقــوع تشــير التقــديرات إلــى انخفــاض معــدل  ٢٠٠٠، ومنــذ عــام ٢٠١٥ريــا وبــدء انحســارها بحلــول عــام المالحــاالت 
٪ ٨٨شـهد حـدوث يفـي اإلقلـيم األفريقـي، الـذي  ٪٤٢على الصعيد العالمي، وبنسبة  ٪٣٧بنسبة  بالمالريا اإلصابة

علـى ٪ ٦٠بنسـبة مـة عـن المالريـا الناجتشير التقديرات إلى انخفاض معدل الوفيات وبالمثل،  المقدرة. من الحاالت
 الناجمــة عــن المالريــا. ٪ مــن الوفيــات٩٠ حــدوث شــهديفــي اإلقلــيم األفريقــي الــذي  ٪٦٦الصــعيد العــالمي، وبنســبة 

مليــون  ١٠٠مــن أقــل مــن الــذي زاد  التقــدم المحــرز فــي هــذا الصــدد إلــى الزيــادة الهائلــة فــي اإلنفــاق الــدولي عــزىوي
القيـادة  ٕالـى، و ٢٠١٥مليـار دوالر أمريكـي فـي عـام  ٢,٥إلـى مـا يقـدر بنحـو ل ليصـ، ٢٠٠٠دوالر أمريكي في عام 

الناموســـيات المعالجـــة بمبيـــدات ســـيما الوقايـــة والتشـــخيص والعـــالج، والتعزيـــز تـــدابير  ســـاعدت فـــيالقطريـــة التـــي 
وعلــى  .ســينيناآلرتيميالمعتمــد علــى ، واالختبــارات التشخيصــية العاجلــة، والعــالج التــوليفي الحشــرات الطويلــة األمــد

االسـتراتيجية التقنيـة الرغم مـن ذلـك، يظـل التمويـل الـدولي للمالريـا أقـل بكثيـر مـن المسـتوى المطلـوب لبلـوغ أهـداف 
 ن فــي أيــار/و جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســت اعتمــدتهاالتــي  ٢٠٣٠-٢٠١٦العالميــة بشــأن المالريــا للفتــرة 

٪ ٤٠اإلصـابة بالمالريـا ومعـدالت الوفيـات الناجمـة عنهـا إلـى خفـض حـاالت  غايـاتوتتضمن هـذه ال ؛٢٠١٥ مايو
المــرض ظهــور  معــاودةأمــا خطــر األوبئــة و  .علــى التــوالي ٢٠٣٠، ٢٠٢٥، ٢٠٢٠٪ بحلــول األعــوام ٩٠و٪ ٧٥و

 يـزال يمثـل شـاغًال خطيـراً فالمقاومـة األدويـة والمبيـدات الحشـرية، فضـًال عـن زيـادة  بسبب عدم كفاية الموارد المالية
  ة.لمستدامة من جانب الجهات المانحزيادة الموارد المحلية واالستثمارات ا لبوسيتط



13 

٢٠١٩- ٢٠١٨مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

وعنصـرين داعمـين لتوجيـه الجهـود العالميـة مكافحة المالريا على ثالث دعـائم االستراتيجية التقنية العالمية ل عتمدوت
أهميــة ضــمان لضــوء علــى ا األولــى الدعامــة ســلط. وتإلــى الــتخلص منهــا بــرامج المالريــاوصــول الراميــة إلــى تســريع 
ولبلـــوغ هـــذا الهـــدف ينبغـــي تعزيـــز حزمـــة  .لوقايـــة مـــن المالريـــا، وتشخيصـــها، وعالجهـــاخـــدمات ااإلتاحـــة الشـــاملة ل

مكافحــة النواقــل والوقايــة الكيميائيــة أال وهــي  –، التــي أوصــت بهــا المنظمــة التــدخالت الرئيســية الخاصــة بالمالريــا
طر اإلصــابة بالمالريــا. اخــمجميــع الفئــات الســكانية المعرضــة ل غطــيت بحيــث - واالختبــارات التشخيصــية والعــالج

المالريــا،  تســريع وتيــرة الجهــود المبذولــة صــوب الــتخلص مــن علــىع البــرامج يتشــجتركــز علــى الثانيــة ف الدعامــة أمــا
ض، لجميع البلدان أن تكّثف جهودها للـتخلص مـن المـر ينبغي وعالوة على ذلك  .الخلو من المالرياوضع وتحقيق 

الثالثة على تحويل ترصد المالريا إلـى  الدعامةانتقاله. وأخيرًا، تركز معدل والسيما في المناطق المتسمة بانخفاض 
نحو فّعـال مـن  ىالمحدودة علفي ضمان تخصيص الموارد  عنصرًا أساسياً تدخل رئيسي. ويعد تعزيز نظم الترصد 

العنصـــران  ويتمثـــلتـــدابير المكافحـــة. وتـــأثير  المحـــرزتقـــدم وتقيـــيم ال ،لقـــائم علـــى البيانـــاتا مجاخـــالل تخطـــيط البـــر 
  المواتية.التمكينية تسخير االبتكار والتوسع في البحوث، وتعزيز البيئة  المهمان فيالداعمان 

  
ــــي الثنائيــــة  ــــا ٢٠١٩-٢٠١٨وف  مواءمــــةاعتمــــاد و  بغيــــة ستواصــــل األمانــــة دعمهــــا للبلــــدان التــــي تتوطنهــــا المالري

المالريـــــا،  الـــــتخلص مـــــن تســـــريع البـــــرامج للوصـــــول إلـــــى، بمـــــا فـــــي ذلـــــك غاياتهـــــاالعالميـــــة و االســـــتراتيجية التقنيـــــة 
عنيين لعمل مع البلدان والشركاء المالخاص بااالستراتيجية العالمية اإلطار التوجيهي للمنظمة وتقدم  .القدرات وبناء
مــع إعطــاء األولويــة لضــرورة  االنتقــال، مــاكنوفقــًا ألخصيصــًا ذ مــن أجــل تعزيــز حــزم التــدخالت المصــممة يــنفبالت

وســـتقدم االســـتراتيجية العالميـــة لمكافحـــة  .والمبيـــدات الحشـــرية دويـــةتعزيـــز الترصـــد والتصـــدي لتهديـــدات مقاومـــة األ
 .المالريـــا هـــا، بمـــا فيبالنواقـــل التوجيـــه المتكامـــل بشـــأن مكافحـــة األمـــراض المنقولـــة –الجـــاري إعـــدادها  –النواقـــل 

من خالل عمل اللجنـة االستشـارية فـي تتعلق بالسياسات ثة ومسندة بالبينات ت محدَّ وستواصل األمانة تقديم توصيا
وسـيقدم فريـق  .الخبـراء التقنيـين، والفـرق المعنيـة باسـتعراض البينـات فـرقمجال السياسات الخاصة بالمالريا، ودعم 

لمحـــددات والســـيناريوهات الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــى باستئصـــال المالريـــا المشـــورة للمنظمـــة بشـــأن ا
  الممكنة الستئصال المالريا.

  
  أمراض المناطق المدارية المهملة

  
شخص معرضون  وملياراهناك مليار شخص مصاب بمرض واحد أو أكثر من أمراض المناطق المدارية المهملة، 

ين فـي المقـام األول فـي إلصابة بها في البلدان والمناطق المدارية ودون المدارية، ويتمثل معظم المتضرر مخاطر ال
الفئات األكثر فقرًا، التي غالبًا ما تعيش في المناطق الريفية النائية، أو األحياء الحضرية الفقيرة، أو مناطق النزاع، 

أكثـر إن . حيث تشكل هـذه األمـراض سـببًا رئيسـيًا للعجـز وضـياع اإلنتاجيـة لـدى فئـة مـن أكثـر سـكان العـالم ضـعفاً 
واألراضـــي المتضـــررة مـــن أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة هـــي مـــن البلـــدان لمنـــاطق، وا٪ مـــن البلـــدان ٧٠مـــن 

دان المنخفضة الدخل تعاني ل٪ من الب١٠٠من الدخل المتوسط، كما أن  الُدنياالمنخفضة الدخل أو بلدان الشريحة 
ارتباطهـا بتوليفـات  من خمسة على األقل من أمراض المناطق المدارية المهملـة، وهـو أمـر يرجـع فـي جـزء منـه إلـى

أن سكانها غير قادرين على جذب انتباه القائمين على صنع إلى  متنوعة من المحددات االجتماعية وفي جزء آخر
القــرارات إلــى مشــاكلهم وبالتــالي تــأمين المــوارد الالزمــة. وعلــى الــرغم مــن أن أثــر أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة 

وأن مســـاهمتها فـــي معـــدالت الوفيـــات اإلجماليـــة ال ترقـــى إلـــى مســـاهمة  أشـــد فـــي بعـــض األقـــاليم منـــه فـــي غيرهـــا،
تــدخالت  تــوفر لألســباب التاليــة: األمــراض األخــرى، فــإن الحــد مــن آثارهــا الصــحية واالقتصــادية هــو أولويــة عالميــة

عـًا يؤهلهـا وكـذلك ألن األمانـة تتبـوأ موق تسـريع عجلـة التنميـة االقتصـادية،سيساعد ذلك على ؛ إذ كثر فعاليةجديدة أ
تمامًا إلقامة الشراكات بين الحكومات ومقدمي الخدمات الصحية ومصنعي المستحضرات الصيدالنية وتعزيـز هـذه 

  ت.الشراكا
  

وُتحــدِّد خارطــة الطريــق التــي وضــعتها المنظمــة لتســريع العمــل بشــأن التغلــب علــى أثــر أمــراض المنــاطق المداريــة 
السـياق  عكـسمراض محددة، والتخلص منها واستئصالها حيثما أمكـن. وهـو يالمهملة جدوًال زمنيًا مفصًال لمكافحة أ

المعقــد للتــدخالت الخاصــة بــأمراض المنــاطق المداريــة المهملــة، بمــا فــي ذلــك إدماجهــا فــي الــنظم الصــحية القائمــة، 
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ين الجنســين عتبــارات المســاواة بــوّفر تحلــيًال صــارمًا لإلنصــاف واســائر القطاعــات، ويــأهــداف التنميــة المســتدامة، و و 
وســـائر المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة. وتكتســـي الشـــراكات مـــع المصـــّنعين أهميـــة لضـــمان إتاحـــة األدويـــة العاليـــة 

الســــلع والتمويـــل فحســــب،  ، تـــوفيرالجـــودة. وال يتطلـــب الحفــــاظ علـــى الــــزخم الحـــالي فــــي التصـــدي لهـــذه األمــــراض
  .يتطلب كذلك دعمًا سياسياً  بل
  

التـي وضـعتها المنظمـة بشـأن أمـراض المنـاطق المداريـة لمحـددة بخارطـة الطريـق ا ٢٠٢٠ غاياتونحن نقترب من 
تكثيـف األنشـطة الراميـة إلـى الـتخلص مـن التراخومـا المسـببة  ٢٠١٩-٢٠١٨، ستدعم المنظمة فـي الثنائيـة المهملة

المتعلقــة ة العالميــة للعمـى والجــذام وداء المثقبيــات األفريقـي البشــري وداء الخيطيــات اللمفاويـة بمــا يتماشــى مـع الغايــ
أمـراض ومع إضـافة أمـراض جديـدة لمجموعـة  .٢٠٢٠لتخلص من أمراض المناطق المدارية المهملة بحلول عام با

بشــأن بعــض مــن هــذه األمــراض، فمــن المتوقــع تجديــد خارطــة الطريــق  غايــات المنــاطق المداريــة المهملــة، واقتــراب
لـــدعم إنجـــاز أهـــداف  ٢٠١٩-٢٠١٨ة المنظمـــة فـــي الثنائيـــة تعزيـــز أنشـــطبالـــدول األعضـــاء والشـــركاء اللتزاماتهـــا 

سـتدعم ، ٢٠١٩-٢٠١٨بحلـول الثنائيـة  التنينـاتداء العالمي لـستئصال اال ومن أجل تحقيق هدف .خارطة الطريق
جــراء الترصــد علــى الصــعيد الــوطني لفتــرة إلزاميــة تمتــد إلالمنظمــة البلــدان التــي كــان داء التنينــات يتوطنهــا مــن قبــل 

هــذا انتقــال هــذه البلــدان مــن  علــى خلـوالمنظمــة  شــهدوات، وبعــد اســتكمال هــذه الفتــرة علـى نحــو مــرٍض ستثـالث ســن
حــاالت لهــذا الــداء لمــدة  أيالــداء، وســتعمل المنظمــة علــى تحديــد جــائزة عالميــة تمــنح فــي حالــة عــدم الكشــف عــن 

وستســتمر األمانــة فــي  التنينــات. علــى توصــيات اللجنــة الدوليــة لإلشــهاد علــى استئصــال داء شــهرًا، وذلــك بنــاءً  ١٢
التركيــز علــى زيــادة إتاحــة األدويــة األساســية ألمـــراض المنــاطق المداريــة المهملــة، والتوســع فــي العــالج الكيميـــائي 
الوقــائي، والتــدبير العالجــي االبتكــاري والمكثـَّـف لهــذه األمــراض. وســتُبذل جهــود خاصــة لتعزيــز الوقايــة مــن حمــى 

، واسـتحداث أدوات جديـدة لمكافحـة النواقـل والتـدبير المـرضلعـبء تقـديرات واضـحة إلى  الضنك ومكافحتها استناداً 
ــالنموذج الــذي تــم اتباعــه فــي التعامــل مــع  ا.هــالعالجــي المتكامــل ل  تعزيــزداء الكلــب، ســتدعم األمانــة واسترشــادًا ب

ترصـد األمـراض واإلشـهاد  وفضـًال عـن ذلـك، فـإن تعزيـز القـدرات الوطنيـة علـى مكافحة األمراض الحيوانية المنشأ.
عم والتحقــق منـه، سـيظل أمــرًا محوريـًا فـي الــد حـددةعلـى الـتخلص مـن بعــض أمـراض المنـاطق المداريــة المهملـة الم

  ن.المقدم من األمانة إلى البلدا
  

  األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات
  

اض يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات، وهــو مليــون طفــل دون الخامســة مــن العمــر ســنويًا نتيجــة ألمــر  ٢,٥يمــوت نحــو 
. ويعـد التمنيـع مـن أنجـح تـدخالت الصـحة العموميـة العاليـة المـردودطفـل يوميـًا.  ٦٨٠٠يعني وفـاة مـا يزيـد علـى  ما

وتشــير التقــديرات إلــى أن  .مــن األطفــال التطعيمــات األساســية للرضــع ٪٨٥وعلــى الصــعيد العــالمي يتلقــى أكثــر مــن 
وتتجسـد األولويـة التـي ُأعطيـت مليون وفاة سـنويًا.  ٢ علىالتطعيمات تحول دون حدوث ما يزيد الحماية التي توفرها 

لألمــراض الحاليــة والمســتقبلية التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات فــي االهتمــام الــدولي الــذي ُيســَند لهــذا الموضــوع 
لمرتبطـــة بـــه، والتـــي تتـــولى األجهـــزة مـــن مبـــادرة عقـــد اللقاحـــات وخطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات ا زءكجـــ

  .سنوياً  فيهمالمنظمة رصد التقدم المحرز لالرئاسية 
  

وهنــاك عــّدة لقاحــات جديــدة تتــوافر علــى نحــو متزايــد، كمــا تتســع دائــرة التمنيــع الروتينــي التــي كانــت تقتصــر علــى 
البلـدان ين والبـالغين. ويتزايـد عـدد مسـتهدفتين، لتشـمل المـراهقالوحيـدتين الفئتين بوصفهما الالرّضع والنساء الحوامل 

التي تدمج لقاحات جديدة في برامجها الوطنية بدعم مـن التحـالف العـالمي مـن ة الدخل المنخفضة الدخل والمتوسط
تـدخالت  حزمـةأجل اللقاحات والتمنيع، كما يتزايد إدخال اللقاحات الجديدة بالتنسيق مع البرامج األخـرى كجـزء مـن 

مراض، والسيما االلتهاب الرئوي واإلسهال وسرطان عنق الرحم. ويمكن تجنب وقوع ما يقرب ترمي إلى مكافحة األ
وٕادخـال المزيـد مـن اللقاحـات  ،من مليون حالة وفاة أخرى سنويًا من خالل التوسـع فـي اسـتخدام اللقاحـات الموجـودة

لميكروبـــات، وتســـهم فـــي عـــالوة علـــى ذلـــك، ثبـــت أن اللقاحـــات تقلـــل مـــن اســـتخدام مضـــادات او ًا. مـــؤخر المرخصـــة 
والعجـز  تايـالوف تفـاديويحمل تطوير المزيد من اللقاحات وترخيصـها وعـودًا بتحسـين قـدرة التمنيـع علـى  .مقاومتها

  ض.والمر 



15 

٢٠١٩- ٢٠١٨مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

يـزال هنـاك ال ،ا فـي ذلـك علـى الصـعيد الـوطنيبمـ ،على الرغم من التغطية الواسعة باللقاحات التي يجـري تحقيقهـاو 
وقــد أدى  .لصــعيدين الجغرافــي واالجتمــاعي االقتصــادي فــي إتاحــة اللقاحــات بالبلــدانعلــى ا نــوع مــن عــدم المســاواة

 تــدريبًا،أفضــل  ةالصــحي مجــال الرعايــةإضــافة لقاحــات جديــدة إلــى زيــادة تعقيــدات البــرامج، إذ يتطلــب عــاملين فــي 
  دات، ورصد التغطية، ونظم الترصد.وتحسين سالسل اإلمدا

  
 عــدم المســاواةالتغطيــة الشــاملة مــن خــالل التصــدي ل حقيــقت علــى التركيــز ســيتمحور ٢٠١٩‒٢٠١٨وفــي الثنائيــة 

بحصول كـل مجتمـع مـن المجتمعـات المحليـة علـى اللقاحـات المنقـذة للحيـاة. وسـتدعم األمانـة وضـع خطـط التمنيـع 
ادات الوطنية وتنفيذها من خالل تعزيز القدرات الوطنية علـى رصـد بـرامج التمنيـع، وضـمان إتاحـة اللقاحـات واإلمـد

األعضــاء. وفضــًال عــن ذلــك فســوف ُتكثَّــف الجهــود مــن أجــل المســاهمة فــي تحقيــق  دوللتلبيــة احتياجــات جميــع الــ
  .B الوبائي الحصبة والتيتانوس الوليدي ومكافحة الحصبة األلمانية والتهاب الكبد التخلص منأهداف 

  
مشـترك بـين اليونيسـيف وبرنـامج األمـم البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمـراض المنـاطق المداريـة ال

  المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية
  

، وتحسين صحة التي تصيب الفقراء المعديةلألمراض يسهم عمل هذا البرنامج الخاص في خفض العبء العالمي 
الخاصـة بينـات الساسية في ترجمة وتتمثل الحصيلة األ .ضعفة، بما في ذلك النساء واألطفالمستالفئات السكانية ال

 .األمراض المعديــة، والحلــول، واســتراتيجيات التنفيــذ إلــى سياســات وممارســات فــي البلــدان التــي يتوطنهــا المــرضبــ
نقــل البحــوث والمعــارف داخــل البلــدان، والبّينــات تعزيــز علــى  ةويتحقــق ذلــك مــن خــالل مخرجــات مثــل تعزيــز القــدر 

أصحاب المصلحة الرئيسيين بالبلدان المشاركة في وضـع مشاركة تدخالت والتنفيذ، و البحثية العالية الجودة بشأن ال
  خطة البحوث.

  
  للفتــــــرة مــــــن خطتــــــه االســــــتراتيجية اً باعتبارهــــــا جــــــزء ،٢٠١٩–٢٠١٨يــــــة البرنــــــامج الخــــــاص للثنائيــــــة وتــــــدعم ميزان

بحثيـة ابتكاريـة،  حافظة تنافسية يمكن من خاللها تعزيز األثـر علـى الصـحة مـن خـالل مشـروعات ٢٠٢٣–٢٠١٨
التركيـز نفـس وتتبـع الميزانيـة وخطـة العمـل  ة الـدخل.وتعزيز القدرة البحثيـة فـي البلـدان المنخفضـة الـدخل والمتوسـط

والبحوث المتكاملة المتعددة التخصصـات بشـأن النواقـل والبيئـة  ؛االستراتيجي للبرنامج الخاص بشأن: بحوث التنفيذ
  ز القدرات في مجال البحوث الصحية في البلدان النامية التي يتوطنها المرض.وتعزي ؛وٕادارة المعارف ؛والمجتمع

  
مـن األمـوال إلـى العمليـات (بمـا  ٪٨٠ لـىيقدم البرنامج الخاص قيمة ممتازة مقابل المال، إذ يـتم توجيـه مـا يزيـد عو 

والعمـــل مـــن خـــالل  ن بالتنفيـــذ بشـــكل مباشـــر)، والنمـــوذج العملـــي الـــذي يعـــزز التعـــاونو المعنيـــ ونفـــي ذلـــك الموظفـــ
، ممـــا أدى إلـــى تشـــكيل منظمـــة أقـــل حجمـــًا، ٢٠١٢وقـــد خضـــع البرنـــامج لعمليـــة إعـــادة هيكلـــة فـــي عـــام  .الشـــركاء

ويوجـه البرنـامج الخـاص الجـزء  .٢٠١١–٢٠١٠مقارنـة بمثيلتهـا فـي الفتـرة  ،٪٦٠وخفض تكاليف الموظفين بنسـبة 
  .٢٠١٩–٢٠١٨الثنائية األكبر من أمواله للعمليات المباشرة، وسيواصل ذلك في 

  
، منـــذ ذلـــك الحـــين فـــي التطـــور بشـــكل مطـــرد ٢٠١٤عـــام  التـــي بـــدأت فـــيحافظـــة المشـــروعات االبتكاريـــة  أخـــذتو 

المرونــــة فــــي التصــــدي للتحــــديات الناشــــئة ب لتســــمح ٢٠١٩–٢٠١٨وستخضــــع لمزيــــد مــــن التطــــوير فــــي الثنائيــــة 
صـــل هـــذه الحافظـــة تركيزهـــا علـــى األنشـــطة ، ستوانفســـه وفـــي الوقـــت .يتماشـــى مـــع رســـالة البرنـــامج الخـــاص بمـــاو 

األساســية الطويلــة األمــد، التــي تمثــل جــزءًا مــن حافظــة المشــروعات األساســية التــي تتضــمن ثالثــة مجــاالت هامــة: 
  لمعارف، وتعزيز القدرات البحثية.وٕادارة ا ؛والمجتمع ةالنواقل والبيئوالبحوث في مجال  ؛بحوث التنفيذ

  
أصـحاب المصـلحة مـع ونشـرها  اختبارهـا تمتحدد الحلول االبتكارية التي يالتي ات مشروعالوتشمل حافظة البحوث 

كمـــا تتضـــمن  .السياســـات، والمجتمعـــات المحليـــة، والمرضـــى يضـــعاالـــذين يمثلـــون البحـــوث، وبـــرامج المكافحـــة، وو 
مـراض المنقولـة باألمراض والقطاعات، مثل تـدخالت مكافحـة النواقـل، واأل المتصلةالحافظة أيضًا المسائل الشاملة 

لمشـاركة المجتمعـات  ةالطـرق االبتكاريـتستكشف المشروعات البحثية و  .في واجهة البيئة الطبيعية والبشريةبالنواقل 
  .التي تصيب الفقراءالمحلية من أجل تعزيز األدوات واالستراتيجيات المتعلقة بالوقاية من األمراض 
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ارف علــى تعزيـز القــدرات البحثيـة للعلمــاء والمؤسسـات فــي البلــدان وتركـز حافظــة تعزيـز القــدرات البحثيـة وٕادارة المعــ
والمـــنح التدريبيـــة القصـــيرة األجـــل، كمـــا تركـــز علـــى دعـــم إدارة  التـــي يتوطنهـــا المـــرض، مـــن خـــالل المـــنح التعليميـــة

 عظم أثر البحوث في مجال الصحة.ي مماالمعارف 
 

  الروابط مع البرامج األخرى والشركاء اآلخرين
  

) وغيرها غاية ١٣الصحية ( غاياتهاضي قدمًا نحو حيز التنمية الذي حددته أهداف التنمية المستدامة بسيتطلب الم
  التي تؤثر على الصحة، مزيدًا من التعاون واالتساق في االستراتيجيات والنهوج. غاياتمن ال

  
المزيــد مــن ض الســارية ألوبئــة والوقايــة مــن األمــراض فــي إطــار فئــة األمــراوضــع نهايــة لويتطلــب النضــال مــن أجــل 

تكثيف البحث واالبتكار، والعمل من خالل  ويعتبر .المتعلقة باألمراض جدمج البرامالتنسيق مع الشركاء، وتحسين 
ـــنظم الصـــحية مـــن أجـــل تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، وضـــمان التمويـــل المســـتدام، وكـــذلك تعميـــق  تعزيـــز ال

وتتمتـــع  مـــن األمـــور األساســـية. ة والجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدولالمشـــاركة مـــع القطاعـــات األخـــرى وشـــركاء التنميـــ
 الحفـاظ علـى اسـتدامتهافـي هـذه الفئـة بخبـرات طويلـة ومثمـرة فـي العمـل بهـذه الطريقـة التـي ينبغـي  البرامجمجاالت 

  ها.قويتوت
  

يل المثـال فـإن علـى سـبو . التوسع في اتبـاع النهـوج المتكاملـة فـي تقـديم الخـدمات ،هذاوفي كثير من الحاالت يعني 
متكامـل لخمســة أمـراض علـى األقــل مـن أمــراض  بشـكلتقـديم العــالج الكيميـائي الوقــائي  مــن قبيـلبعـض المبـادرات 

طر اإلصـــابة بهـــا، والتعـــاون بـــين البـــرامج اخـــممليـــار شـــخص معرضـــين ل علـــىالمنــاطق المداريـــة المهملـــة لمـــا يزيـــد 
بالســل فــي اإلقلــيم األفريقــي الــذي شــهد تحــوًال فــي وجهــة  المتعلقــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وتلــك المتعلقــة

ممـا أدى إلـى إنقـاذ  مبـادرات التكامـل بفضـل العديـد مـناالستجابة للسل المصاحب لفيروس العوز المناعي البشري 
، يعتبــر مثــاًال توضــيحيًا للنهــوج التــي ســيتم ٢٠١٤عــام و  ٢٠٠٠ عــام مليــون شــخص فــي الفتــرة مــا بــين ٥,٩حيــاة 

  .و توسيع نطاقهامواصلتها أ
  

ج التــدخالت المتعلقــة بفيــروس العــوز ادمــإالــنظم الصــحية، مثــل  فــيوهنــاك أيضــًا أمثلــة إيجابيــة علــى دمــج البــرامج 
صـــحة األم والطفـــل، وتتضـــمن هـــذه التـــدخالت اختبـــارات فيـــروس العـــوز الخاصـــة بخـــدمات الالمنـــاعي البشـــري فـــي 

العـــالج المضـــاد للفيروســـات الحمـــل، وتقـــديم  ومـــن يفكـــرن فـــيالمنـــاعي البشـــري، وتقـــديم المشـــورة للنســـاء الحوامـــل، 
وبالمثل، فإن العمل مـن  وليدها.طر االنتقال من األم إلى اخم، وتقديم المشورة بشأن تغذية الرضع لخفض القهقرية

البلهارســيا، وحــاالت أجــل الوقايــة مــن اإلصــابة بــبعض أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة وعالجهــا، بمــا فــي ذلــك 
، وحصـــائل هـــات، وصـــحة األمباإلنـــاثن مـــن الحصـــائل الخاصـــة بصـــحة سيحّســـ دوى الديدانيـــة المنقولـــة بالتربـــةالعـــ

  .ةالوالد
  

وسوف يؤدى تعزيز أنشطة الترصد بما يتماشى مـع أهـداف مكافحـة األمـراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات، 
التي يمكن الوقاية منها  ية من فاشيات هذه األمراضإلى دعم الجهود الرامية إلى الوقا ها، واستئصالهامن تخلصوال

  واالستجابة لها.باللقاحات 
  

التـي المحتملة و ويعد التصدي لمقاومة األدوية والمبيدات الحشرية أولوية لكافة البرامج، ألنه من الشواغل المشتركة 
ة األدويــة والمبيــدات الحشــرية االســتفادة مــن الجهــود القائمــة فــي مجــال مقاومــ بهــدفو  غايــات.قــد تحــول دون بلــوغ ال

يســتند تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة المتعلقــة بمقاومــة مضــادات  فيمــا يتعلــق بــاألمراض التــي تنــدرج تحــت هــذه الفئــة،
الرغم من ذلك، سيتطلب تنفيذ خطـة العمـل العالميـة ضـمان . وعلى الميكروبات على نقاط القوة والدروس المستفادة

  .بينها زيادة أوجه التآزر ضًال عنفالتوافق مع الخطط األخرى، 
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إلـى الجهـود الهائلـة التـي تبـذلها  ،٦سـيما الهـدف وال ،األهداف اإلنمائية لأللفيةويمكن أن يعزي النجاح المحرز في 
البلدان، والجهود المشتركة للمجتمع العالمي، بما في ذلك الـدعم الـذي تـوفره الشـراكات الرئيسـية، ومبـادرات الصـحة 

، وكبرى المؤسسات، والجهات الفاعلة غير الدول، كما تعـزي أيضـًا إلـى التكامليـة فـي اإلنمائيةالوكاالت العالمية، و 
وينبغـي مواصـلة هـذا العمـل وتعزيـزه،  .منظومة األمم المتحـدة داخلعمل المنظمة مع الوكاالت األخرى، واالتساق 

يز الشراكات مع الهيئات العالمية األخرى، من فعلى سبيل المثال، تكثف المنظمة تفاعلها مع الدول األعضاء وتعز 
والســل  األيـدزأجـل تعزيـز دورهـا الخــاص بالمعـايير، بمـا فـي ذلــك منظمـة اليونيسـيف، والصـندوق العــالمي لمكافحـة 

مجموعـة كبيــرة مـن الوظــائف ب تقــوموالمالريـا، والبنــك الـدولي، وكــذلك مـع المؤسســات، والمنظمـات، والشــركات التـي 
جـل مـن أ مـن أجـل اللقاحـات والتمنيـعالتحـالف العـالمي  وتعمل المنظمة عـن كثـب مـع العمومية.في مجال الصحة 

الــذى يــدعم بــرامج التمنيــع الناجحــة، بمــا فــي ذلــك تيســير البحــث والتطــوير، ووضــع تنفيــذ العمــل الخــاص بالمعــايير 
دام اللقاحــات، وٕاتاحتهــا إلــى المعــايير الخاصــة بجــودة اللقاحــات وتنظيمهــا، وحشــد البينــات لالسترشــاد بهــا فــي اســتخ

الـــذي تقدمـــه المنظمـــة القيـــام بـــدور رئيســـي فـــي توجيـــه سيواصـــل التوجيـــه الخـــاص بالمعـــايير و  .أقصـــى حـــد ممكـــن
والســل والمالريــا، بمــا يضــمن أن المــذكرات المفاهيميــة التــي تقــدمها  األيــدزارات الصــندوق العــالمي لمكافحــة اســتثم

توصــيات المنظمــة بشــأن االســتراتيجيات المســندة بالبينــات، وأن األدويــة  ىتســتند إلــالبلــدان للحصــول علــى التمويــل 
 وغيرها من المنتجات الصحية مضمونة الجودة.

  
  فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد الوبائي

  
والتهاب  زيادة إتاحة التدخالت الرئيسية لألشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري: الحصيلة

  كبد الفيروسيال

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
  مليون ٢  بفيروس العوز المناعي البشري سنوياً عدد حاالت العدوى الجديدة 

)٢٠١٥(  
 ٥٠٠ ٠٠٠أقل من 
)٢٠٢٠(  

 النسـبة المئويــة لألشــخاص المتعايشـين مــع فيــروس العـوز المنــاعي البشــري
  قهقريةالذين يتعاطون عالجًا مضادًا للفيروسات ال

٤٦٪  
)٢٠١٥(  

٨١٪  
)٢٠٢٠(  

عــدد حــاالت العــدوى الجديــدة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري ســنويًا بــين 
    األطفال

١٩٠ ٠٠٠  
)٢٠١٥(  

  (لم يؤكد بعد)

  ٤٠ ٠٠٠أقل من 
)٢٠٢٠(  

  مليون ٢أقل من  Cو Bلألشخاص الذين تم عالجهم من التهاب الكبد العدد التراكمي 
)٢٠١٥(  

  (لم يؤكد بعد)

  نمليو  ٨
)٢٠٢٠(  

  
زيادة قدرة البلدان على تنفيذ التـدخالت الرئيسـية الراميـة إلـى مكافحـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري : الُمخرج

عــن طريــق المشــاركة النشــيطة فــي الحــوار الخــاص بالسياســات، ووضــع اإلرشــادات واألدوات الخاصــة بالقواعــد 
  التقني والمعايير، وبث المعلومات االستراتيجية، وتقديم الدعم

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
تُتطبق إجراءات المسار السريع والتي اعتمدت توصـيات عدد البلدان التي 

  "العالج للجميع" (لم تحدد بعد)
١٠  

)٢٠١٥(  
  (لم يؤكد بعد)

٣٠  
)٢٠١٩(  

  (لم يؤكد بعد)
  

  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
الخاصة بفيروس العـوز المنـاعي البشـري، بمـا يتماشـى مـع خطـط  دعم البلدان في تنفيذ خطط العمل •

 العمل اإلقليمية.
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تحديث االستراتيجيات، والمبادئ التوجيهية، واألدوات على المستوى الـوطني، بمـا يتسـق مـع المبـادئ  •
العالميــــة واإلقليميــــة فــــي مجــــاالت الوقايــــة مــــن فيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري ورعايــــة التوجيهيــــة 
 .به وعالجهمالمصابين 

تعزيز قدرة البلدان علـى توليـد المعلومـات االسـتراتيجية واسـتخدامها اسـتخدامًا منهجيـًا مـن خـالل ُنظـم  •
 .ى مع القواعد والمعايير العالميةالمعلومات الوطنية والرصد الروتيني للبرامج، بما يتماش

فيـروس العـوز المنـاعي البشـري  على تقديم التدخالت الرئيسية الرامية إلى مكافحـة انتعزيز قدرة البلد •
 .عن طريق التدريب والتوجيه واإلشراف باستخدام األدلة واألدوات والمناهج المعدلة

دعـــم البلـــدان فـــي رســـم خـــرائط االحتياجـــات الوطنيـــة إلـــى المســـاعدة التقنيـــة الخاصـــة بفيـــروس العـــوز  •
مجــال إدارة البــرامج وتصــريف المنــاعي البشــري وتقيــيم المســاعدة التقنيــة الكافيــة والعاليــة الجــودة فــي 

  الشؤون والتنفيذ وتعبئة الموارد.
 

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
 .العوز المناعي البشريتقديم الدعم التقني للبلدان في تنفيذ خطط العمل اإلقليمية بشأن فيروس  •
يـدز والعـدوى ألسـتجابة لالتجاهات الوبائيـة واالالمعلومات االستراتيجية اإلقليمية بشأن ا إعداد وتعزيز •

 بفيروسه على الصعيد القطري، ورصد التقدم المحرز في تنفيذ خطط العمل اإلقليمية.
إجراء بث للسياسات، المبادئ التوجيهيـة، والممارسـات الموصـى بهـا علـى الصـعيد العـالمي مـن أجـل  •

تاحـــة المنصـــفة التغلـــب علـــى التحـــديات الخاصـــة بأقـــاليم وبلـــدان معينـــة والتـــي تحـــول دون تحقيـــق اإل
 للوقاية من فيروس العوز المناعي البشري، ورعاية المصابين به، وعالجهم.

من أجل دعم البلدان في تنفيذ  مقدمي المساعدة التقنية المضمونة الجودة إنشاء شبكات إقليمية تضم •
 خطط العمل، والسياسات، والمبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة.

لتـــدخالت والتكنولوجيـــا إقبـــال البلـــدان علـــى افيـــذ االبتكـــارات العلميـــة لتســـريع تقـــديم الـــدعم مـــن أجـــل تن •
 الفعالة.

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

االضطالع بـدور الريـادة والتنسـيق علـى الصـعيد العـالمي لبرنـامج المنظمـة الخـاص بمكافحـة فيـروس  •
اع الصـــحة بشـــأن فيـــروس العـــوز العـــوز المنـــاعي البشـــري مـــن أجـــل تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة لقطـــ

 .٢٠٢١-٢٠١٦المناعي البشري للفترة 
دعــم المكاتــب اإلقليميــة فــي تقــديم تقــديم اإلرشــادات الخاصــة بالمعــايير والتنفيــذ وخيــارات السياســات و  •

الـــدعم التقنـــي مـــن أجـــل الوقايـــة الفعالـــة مـــن انتقـــال فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وٕادخـــال الفئـــات 
 ي جهود االستجابة للفيروس.السكانية الرئيسية ف

تقــديم اإلرشــادات الخاصــة بالمعــايير والتنفيــذ والخيــارات الخاصــة بالسياســات ودعــم المكاتــب اإلقليميــة  •
فــي تقــديم الــدعم التقنــي مــن أجــل خفــض معــدل الوفيــات واإلصــابة عــن طريــق تقــديم العــالج والرعايــة 

 .العوز المناعي البشريلألشخاص المتعايشين مع فيروس 
 .يم اإلرشادات الخاصة بالمعايير والدعم التقني بشأن المعلومات االستراتيجية والتخطيطتقد •
 .إعداد تقارير بشأن التقدم الُمحرز في استجابة قطاع الصحة لفيروس العوز المناعي البشري وبثها •
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توجيـــه نمـــاذج تقـــديم الخـــدمات الخاصـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وتعزيـــز النهـــوج المرتبطـــة  •
بالتغطية الصحية الشاملة، واألمراض المزمنة، والسـل، والتهـاب الكبـد، والصـحة الجنسـية واإلنجابيـة، 

 .وصحة األمهات واألطفال، والصحة النفسية، واألدوية األساسية
دعم المكاتب اإلقليمية في تقديم الدعم التقني من أجل تطبيق إرشادات المنظمة، وتنفيذ خطط العمل  •

 اإلقليمية.
  

زيادة قدرة البلدان على تنفيذ التدخالت الرئيسية الرامية إلى مكافحة التهاب الكبد عن طريـق المشـاركة : خرجالمُ 
النشـــيطة فـــي الحـــوار الخـــاص بالسياســـات، ووضـــع اإلرشـــادات واألدوات الخاصـــة بالقواعـــد والمعـــايير، وبـــث 

  المعلومات االستراتيجية، وتقديم الدعم التقني
  الغاية  ت األساسيةالبيانا  مؤشر الُمخرج
موضـــــع التركيـــــز التـــــي لـــــديها خطـــــط عمـــــل وطنيـــــة بشـــــأن عـــــدد البلـــــدان 

مــــــن التهــــــاب الكبــــــد الفيروســــــي ومكافحتــــــه، بمــــــا يتماشــــــى مــــــع  الوقايــــــة
االســــــــــتراتيجية العالميــــــــــة لقطــــــــــاع الصــــــــــحة الخاصــــــــــة بالتهــــــــــاب الكبــــــــــد 

  ٢٠٢١-٢٠١٦  الفيروسي،

١٠  
)٢٠١٥(  

  (لم يؤكد بعد)

٢٨  
)٢٠١٩(  

  
  

  ب القطرية المستهدفةمنجزات المكات
دعــم عمليــة وضــع وتنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات الوطنيــة المتعــددة القطاعــات بشــأن الوقايــة مــن  •

أو دمجها في االستراتيجيات الصحية األوسع نطاقًا) باالسـتناد  التهاب الكبد الفيروسي ومكافحته (و/
 إلى السياقات الوبائية المحلية.

الترصـد الوطنيـة وجمـع البيانـات المتعلقـة بعـبء العـدوى بالتهـاب الكبـد  تعزيز القدرة علـى وضـع ُنظـم •
 الفيروسي، وعلى رصد االستجابة الوطنية.

تقــديم الــدعم فــي عمليــة تكييــف المبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة بشــأن الوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي  •
ية الراميـة إلـى مكافحـة التهـاب ومكافحته بما يتماشى مـع اإلرشـادات العالميـة ودمـج التـدخالت الرئيسـ

 .الكبد الوبائي ضمن آليات وُنظم الرعاية الصحية القائمة بالفعل
دعم حمالت إذكاء الوعي بشأن التهاب الكبد الفيروسي في أوساط راسمي السياسات والجمهور العام  •

 باستخدام آليات تعزيز الصحة القائمة بالفعل.
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
 .خطط العمل اإلقليمية الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسيمن أجل تنفيذ تقديم الدعم التقني للبلدان  •
 .بشأن الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي ومكافحتهحشد االلتزام السياسي  •
تقديم الدعم لعملية بث وتكييـف وتنفيـذ اإلرشـادات الخاصـة بالمنظمـة بشـأن الوقايـة مـن التهـاب الكبـد  •

 روسي ومكافحته.الفي
دعــم المكاتــب القطريــة فــي الحــوار الخــاص بالسياســات، والمســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات مــن أجــل  •

 االستجابات الوطنية لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي.
تقـــديم الـــدعم مـــن أجـــل تعزيـــز القـــدرات اإلقليميـــة والوطنيـــة علـــى الترصـــد وجمـــع المعلومـــات الخاصـــة  •

 سي.بالتهاب الكبد الفيرو 
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االســتراتيجية العالميــة وخطــط العمــل اإلقليميــة بشــأن الوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي رصــد تنفيــذ  •
 ومكافحته.

من أجل دعم البلدان في تنفيذ  مقدمي المساعدة التقنية المضمونة الجودة إنشاء شبكات إقليمية تضم •
 لصحة العالمية.خطط العمل، والسياسات، والمبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة ا

 
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

االضــطالع بــدور الريــادة والتنســيق فــي مجــال الوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي وتشخيصــه ورعايــة  •
 المصابين به وعالجهم.

وضــع اإلرشــادات الخاصــة بالمعــايير فــي ســبيل التوســع فــي الجهــود الراميــة إلــى الوقايــة مــن التهــاب  •
 وتشخيصه ورعاية المصابين به وعالجهم.الكبد الفيروسي 

تعزيز ُنظم المعلومـات الصـحية والتبليـغ عنهـا مـن أجـل تقيـيم أوبئـة التهـاب الكبـد الفيروسـي ورصـدها  •
 وتنفيذ األنشطة الخاصة بهذا المرض.

تقــديم اإلرشــادات ودعــم المكاتــب اإلقليميــة فــي تقــديم المســاعدة التقنيــة مــن أجــل إعــداد االســتراتيجيات  •
طط الوطنية بشأن التهاب الكبد الوبائي من أجل حشد استجابة متوازنة للمـرض تُـدمج فـي بـرامج والخ

 الصحة العمومية. 
  

  السل
  

  اإلتاحة الشاملة للرعاية الجيدة لمرضى السل بما يتماشى مع استراتيجية القضاء على السل: الحصيلة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
للمصــــابين بالســــل المشخصــــين والُمعــــاَلجين بنجــــاح منــــذ  العــــدد التراكمــــي

  )١٩٩٥اعتماد االستراتيجية التي توصي بها المنظمة (
  مليون ٨٠
)٢٠١٧(  

  مليون ٩٠
  )٢٠١٩نهاية (

العـــدد الســـنوي لمرضـــى الســـل المصـــابين بالســـل المقـــاوم لألدويـــة المتعـــددة 
امبيســين) إصــابة مؤكــدة أو مفترضــة (بمــا فــي ذلــك الحــاالت المقاومــة للريف

  الذين خضعوا لعالج السل المقاوم لألدوية المتعددة في جميع أنحاء العالم

٣٠٠ ٠٠٠  
)٢٠١٧(  

٣٥٠ ٠٠٠  
  )٢٠١٩بحلول (

  
 ٢٠١٥تكييــف االســتراتيجية والغايــات العالميــة للوقايــة مــن الســل ورعايــة مرضــاه ومكافحتــه بعــد عــام : الُمخــرج

  ١-٦٧ج ص عتمد في القرار وتنفيذها على الصعيد العالمي، على النحو المع
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

حـددت غايـات فـي إطـار الخطـط االسـتراتيجية الوطنيـة، عدد البلـدان التـي 
بشــــأن خفــــض معــــدل الوفيــــات الناجمــــة عــــن الســــل ومعــــدل اإلصــــابة بــــه 

  ١-٦٧ج ص عيتماشى مع الغايات العالمية الواردة في القرار  بما

  لم يحدد بعد
)٢٠١٧(  

  

١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  

  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
دعم وتعزيز قدرة البلدان على تكييف وتنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة واألدوات بمـا يتماشـى مـع اسـتراتيجية  •

 القضاء على السل، والخطط واألطر اإلقليمية ذات الصلة، والخطط االستراتيجية الوطنية.
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تــــي تشــــمل قطاعــــات وشــــراكات متعــــددة، والمســــاهمة فــــي وضــــع دعــــم البلــــدان فــــي تنســــيق الجهــــود ال •
 استراتيجيات التعاون الُقطري والخطط االستراتيجية الوطنية، وتيسير تعبئة الموارد.

دعــم عمليـــة جمـــع البيانـــات عـــن الســـل وتحليلهـــا وبثهـــا واســـتخدامها، ورصـــد وضـــع الســـل واالســـتجابة  •
الت المصنفة (علـى سـبيل المثـال حسـب السـن، ، بما في ذلك التحليلمقتضياته على الصعيد الوطني

 تقييم أوجه عدم المساواة واإلنصاف داخل البلدان.ونوع الجنس، والمكان)، التي تتيح 
 

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تعزيز قدرات البلـدان علـى مواءمـة وتنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة واألدوات التـي وضـعتها منظمـة الصـحة  •

أو الخطـــط  يتماشـــى مـــع اســـتراتيجية القضـــاء علـــى الســـل، وخطـــط العمـــل اإلقليميـــة و/ العالميـــة، بمـــا
 واألطر والسياسات اإلقليمية ذات الصلة.

ــًا لالحتياجــات الُقطريــة، بمــا فــي ذلــك مــن جانــب المنظمــة وشــركائها تنســيق تقــديم الــدعم التقنــي  • طبق
 والمراكز المتعاونة مع المنظمة.مثل لجان الضوء األخضر اإلقليمية  ،آليات المساعدة اإلقليمية

والسـل المقـاوم ، رصد االتجاهات الخاصـة بالسـل، وفيـروس العـوز المنـاعي البشـري المصـاحب للسـل •
ن طريــق تعزيــز نظــم الترصــد، وتعزيــز تحليــل البيانــات والمعلومــات الصــحية ذات الصــلة، لألدويــة عــ

 وبثها، واستخدامها.
 والتنسيق بين الشركاء وتعبئة الموارد.االضطالع بدور الريادة في مجال الدعوة  •

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

فـــي التنســـيق، والـــدعوة، وحشـــد المـــوارد مـــن أجـــل دعـــم اعتمـــاد اســـتراتيجية االضـــطالع بـــدور الريـــادة  •
والتعـــاون مـــع المكاتـــب اإلقليميـــة والقطريـــة للمنظمـــة، وكـــذلك أصـــحاب  القضـــاء علـــى الســـل وتنفيـــذها،

وفيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري، ومقاومــــة مضــــادات ن فــــي التصــــدي للســــل، المصــــلحة المشــــاركي
واألمــراض غيــر الســارية، وصــحة األمهــات واألطفــال، والــنظم الصــحية، وســائر المســائل  الميكروبــات،

 المتعلقة بالصحة.
االضطالع بدور الريادة بالتعاون مع أصـحاب المصـلحة المعنيـين داخـل المنظمـة وخارجهـا مـن أجـل  •

جهــود مكافحــة الســل مــع الحركــة العامــة صــوب تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، والحمايــة  مواءمــة
االجتماعية من خالل المساهمة في تعزيز النظم الصحية والجهود الرامية إلى الـتخلص مـن التكـاليف 

 السل.الباهظة التي يتحملها المرضى بسبب 
وغ الغايات والمعالم الرئيسية لخفض عبء رصد وتقييم التقدم المحرز على الصعيد العالمي صوب بل •

مــرض الســل والمحــددة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة واســتراتيجية القضــاء علــى الســل، بمــا فــي ذلــك 
 المصــنفة للبيانــات الوطنيــة التــي تتــيح تقيــيم أوجــه عــدم المســاواة واإلنصــاف داخــل البلــدان،التحلــيالت 

ارير العالمية، وقاعدة البيانات العالمية للمنظمـة عـن مع بث التقارير على نطاق واسع عن طريق التق
 .المرصد الصحي العالمي للمنظمة، و مرض السل
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: المبــادئ التوجيهيــة المحدَّثــة بشــأن السياســات واألدوات التقنيــة لــدعم تنفيــذ اســتراتيجية القضــاء علــى الُمخــرج
، والتــي ٢٠١٥ضــاه ومكافحتــه بعــد عــام السـل، والجهــود الراميــة إلــى بلــوغ غايــات الوقايــة مــن الســل ورعايــة مر 

ت الجريئـة السياسـا) ٢املة التي تركز على المـريض؛ () الرعاية والوقاية المتك١تشمل الدعائم الثالث التالية: (
 تكثيف البحث واالبتكار) ٣والُنظم الداعمة؛ (

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

ة الجديــــدة والمحدَّثــــة التــــي تــــدعم عــــدد المبــــادئ التوجيهيــــة والوثــــائق التقنيــــ
  استراتيجية القضاء على السل الموضوعة والمعتمدة في األقاليم والبلدان

  صفر
)٢٠١٧(  

  

١٠  
)٢٠١٩(  

  
  

  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
دعــم البلــدان فــي تطويــع اســتراتيجية القضــاء علــى الســل والخطــط واألطــر اإلقليميــة ذات الصــلة فــي  •

مــع جهــود تعزيــز الــنظم الصــحية الوطنيــة  تراتيجيات، والخطــط الوطنيــة، ومواءمتهــاالسياســات، واالســ
الشاملة بغية تحقيق التغطية الصحية الشاملة والحمايـة االجتماعيـة، وتيسـير الحـوار الشـامل الخـاص 

 .بالسياسات مع القطاعات األخرى والشركاء والفئات السكانية المتضررة
التوجيهيـــة المتعلقـــة بالســـل واألدوات الخاصـــة بـــه بمـــا يتماشـــى مـــع  دعـــم البلـــدان فـــي اعتمـــاد المبـــادئ •

 اإلرشادات العالمية األخيرة واإلرشادات اإلقليمية ذات الصلة.
 .دعم تنفيذ البحوث التشغيلية واالبتكار وتعزيزه عن طريق وضع برنامج البحوث وبناء القدرات •

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

ريادة في وضع وتنفيذ االسـتراتيجيات واألطـر اإلقليميـة بشـأن السـل، وتـوفير منبـر االضطالع بدور ال •
إقليمي للحوار بشأن السياسات بهدف تطويع االستراتيجيات والخطط العالميـة بشـأن السـل لكـي تالئـم 

  السياق اإلقليمي.
القضـاء علـى  تحديد خيارات السياسات ووضع وتحديث اإلرشـادات التقنيـة لتيسـير اعتمـاد اسـتراتيجية •

 .السل وتنفيذها داخل الخطط واألطر اإلقليمية
االضــطالع بــدور الريــادة فــي دعــم مشــاركة الــدول األعضــاء فــي المبــادرات الدوليــة المتعلقــة بالســل،  •

وكــــذلك مشــــاركتها النشــــيطة فــــي قضــــايا الصــــحة العالميــــة، والتنســــيق مــــع الكيانــــات اإلقليميــــة ودون 
 .اإلقليمية

لية واالبتكــارات وتيســيرها عــن طريــق وضــع برنــامج البحــوث وبنــاء القــدرات مــن تعزيــز البحــوث التشــغي •
 خالل التعاون الوثيق مع المكاتب القطرية والدول األعضاء والشركاء الرئيسيين.

 تعزيز التعاون وتبادل الممارسات الجيدة فيما بين مختلف أصحاب المصلحة على الصعيد اإلقليمي. •
  

  تهدفةمنجزات المقر الرئيسي المس
تحـــديث المبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن تشـــخيص الســـل وعالجـــه، بمـــا فـــي ذلـــك المبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن  •

ـــنظم الجديـــدة، واألدوات الداعمـــة والمعـــايير المختبريـــة ذات  اســـتخدام وســـائل التشـــخيص واألدويـــة وال
 .الصلة بذلك
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، بمــا فــي ذلــك الســل تــوفير إرشــادات السياســة العامــة بشــأن تنفيــذ رعايــة مرضــى الســل بجميــع أشــكاله •
الحساس لألدويـة، والسـل المقـاوم لألدويـة المتعـددة، والسـل المـرتبط بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري، 
وســـل األطفـــال، وتعزيـــز الخـــدمات المتكاملـــة مـــع الرعايـــة الخاصـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية، ورعايـــة 

مــا فـــي ذلــك المســـاواة بـــين ، وبصــحة األمهـــات واألطفــال، والرعايـــة المجتمعيــة للســـكان المستضـــعفين
 الجنسين، واإلنصاف، وحقوق اإلنسان.

وضــــع إرشــــادات السياســــة العامــــة واألدوات دعمــــًا للتنفيــــذ الفعــــال لألطــــر الوطنيــــة المعــــززة الخاصــــة  •
 .بالسياسة العامة والتنظيم والبحوث دعمًا الستراتيجية القضاء على السل

  
  المالريا

  
ائية وتأكيد التشخيص والعالج بالخط األول من األدوية المضادة للمالريا الوقزيادة إتاحة التدخالت : الحصيلة

  بين الفئات السكانية المعرضة للمخاطر

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
النسـبة المئويــة للحـاالت المؤكــدة لإلصـابة بالمالريــا فـي القطــاع العـام التــي 

دة للمالريـــا وفقـــًا للسياســـة تتلقـــى العـــالج بـــالخط األول مـــن األدويـــة المضـــا
  الوطنية

(أفريقيا  ٪٧٠
جنوب الصحراء 

  الكبرى فقط)
)٢٠١٤(  

(أفريقيا جنوب  ٪٧٧
الصحراء الكبرى 

  فقط)
)٢٠١٩(  

 العــام القطــاع فــي بالمالريــا إصــابتها فــي المشــتبه للحــاالت المئويــة النســبة
  طفيليات وجود الختبار تخضع والتي

(أفريقيا  ٪٦٥
جنوب الصحراء 

  ى فقط)الكبر 
)٢٠١٤(  

(أفريقيا جنوب  ٪٨٥
الصحراء الكبرى 

  فقط)
)٢٠١٩(  

 هذه مثل لهم تُتاح الذين النواقل مكافحة دخالتتل المحتاجين السكان نسبة
    التدخالت

(أفريقيا  ٪٥٣
جنوب الصحراء 

  الكبرى فقط)
)٢٠١٤(  

(أفريقيا جنوب  ٪٨٠
الصحراء الكبرى 

  فقط)
)٢٠١٩(  

 عـن وأبلغـت ٢٠١٥ عـام فـي المالريـا انتقال ايتواصل به التي البلدان عدد
 واطنة حاالت وجود عدم

  صفر
)٢٠١٥(  

٨  
)٢٠١٩(  

  
المسنَّدة بالبيِّنات بشأن المالريا مع التركيز علـى التغطيـة المخرج: تمكين البلدان من تنفيذ الخطط االستراتيجية 

لعــالج، ورصــد فعاليــة العــالج ومقاومــة الفعالــة بالتــدخالت الراميــة إلــى مكافحــة النواقــل واختبــارات التشــخيص وا
  ود الرامية إلى الحد من المالرياعن طريق تعزيز القدرات لدعم الجه المبيدات الحشرية وترصدها

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

مـن مرافـق  ٪٨٠النسبة المئوية للبلدان التي تلقت التقارير بشأن أكثر مـن 
  الوطني الصحة العمومية على المستوى

٤٩٪  
)٢٠١٤(  

٨٠٪  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

دعــم البـــرامج الوطنيــة لمكافحـــة المالريــا لتحديـــد االحتياجــات الخاصـــة ببنــاء القـــدرات وتعزيــز قـــدراتها  •
؛ بمــــا فــــي ذلــــك علــــى التقنيـــة واإلداريــــة فــــي مجــــال الوقايــــة مــــن المالريــــا ومكافحتهــــا والــــتخلص منهــــا

 الوطنية.المستويات دون 
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دعــم البلــدان فــي جميــع جوانــب تنفيــذ برنــامج المالريــا، بمــا فــي ذلــك تحســين ترصــد المالريــا؛ وتحديــد  •
مكافحــة المالريــا والــتخلص التقــدم المحــرز فــي الفئــات الســكانية التــي يصــعب الوصــول إليهــا؛ وتتبــع 

بمــا فــي ذلــك رصــد منهــا مــن خــالل ُنظــم المعلومــات الصــحية الوطنيــة؛ وٕاعــداد البيانــات واســتخدامها، 
  الفعالية العالجية لألدوية المضادة للمالريا ومقاومة المبيدات الحشرية والتبليغ عنهما.

 .دعم تحليل الفجوات البرمجية لتيسير جمع األموال •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
القـدرات علـى الصـعيد تقييم احتياجات بناء القدرات ذات األولويـة المشـتركة بـين البلـدان وتيسـير بنـاء  •

اإلقليمي والمشترك بين البلدان؛ وتبادل أفضل الممارسات التي تسهم في بنـاء القـدرات الطويلـة األمـد 
  .في البلدان

تحسين قدرات البلدان في مجـال: جمـع المعلومـات االسـتراتيجية مـن خـالل دعم المكاتب القطرية في  •
ا فـي ذلـك مـن خـالل رسـم خريطـة المخـاطر، وتوليـد تقييم الحواجز التي تمثل عائقًا أمـام الوصـول بمـ

المعلومـــات الالزمـــة لتحســـين التقســـيم الطبقـــي للمالريـــا حســـب الجـــنس، والحالـــة االقتصـــادية، والســـن، 
 العنصر. الحضرية، والفئات السكانية المهمشة، والعرق/ والمناطق الريفية/

ـــة فـــي االســـتخدام الفعـــال لبيانـــات َتَرصـــد ال • ـــرامج، والبيانـــات دعـــم المكاتـــب القطري ـــا وبيانـــات الب مالري
 المتعلقة بالصحة.

تقــديم الــدعم التقنــي عنــد الحاجــة للمزيــد مــن القــدرات والخبــرات مــن أجــل: تنفيــذ االســتجابات لمقاومــة  •
المالريــا لألدويــة المتعــددة، بمــا فــي ذلــك مقاومــة العــالج التــوليفي القــائم علــى اآلرتيميســينين ومقاومــة 

ســيع نطـــاق التغطيـــة الفعالــة لتـــدخالت مكافحـــة النواقــل، والتشـــخيص الطفيلـــي المبيــدات الحشـــرية، لتو 
 العالي الجودة للمالريا وعالجها، ووضع نظم لضمان الجودة والحفاظ عليها.

تقــديم الــدعم المشــترك بــين البلــدان والــدعم الخــاص ببلــدان محــددة لتســريع مكافحــة المالريــا والــتخلص  •
بمـــا فـــي ذلـــك التنســـيق والـــدعم التقنـــي؛ وتيســـير التعـــاون عبـــر ، معـــاودة المـــرضمنهـــا، والوقايـــة مـــن 

الحدود، والبحث الكمي والكيفي والتشاركي؛ والدعوة وتعبئة الموارد، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، 
 والشركاء، والقطاعات ذات الصلة.

 .االتجاهات اإلقليمية وتحليلها رصد •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ثمـا تبـرز الحاجـة إلـى قـدرات إضـافية فـي األقـاليم مـن أجـل دعـم مجـاالت متخصصـة تقديم الخبـرة حي •

  .من مجاالت الوقاية من المالريا ومكافحتها والتخلص منها
إدارة المعلومــات االســتراتيجية العالميــة عــن المالريــا، بمــا فــي ذلــك إنشــاء قواعــد بيانــات عــن مقاومــة  •

فحــة المالريــا علــى الصــعيد تقــدم الُمحــرز فــي مجــال مكاالمبيــدات الحشــرية واألدويــة، والتبليــغ عــن ال
  .العالمي

تــوفير األدوات البرنامجيــة والتدريبيــة لــدعم األقــاليم والبلــدان فــي بنــاء قــدرات المــوارد البشــرية الالزمــة  •
 التي أوصت بها المنظمة والترصد. لتنفيذ االستراتيجيات
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توجيهيـة االسـتراتيجية والتقنيـة المحدَّثـة بشـأن مكافحــة إعـداد التوصـيات بشـأن السياسـات والمبـادئ الالُمخـرج: 
النواقل، واالختبار التشخيصـي، والعـالج المضـاد للمالريـا، بمـا فـي ذلـك الفئـات السـكانية التـي يصـعب الوصـول 
 إليها، والتدبير العالجي المتكامل لألمراض الحموية، والترصد، وتصنيف البيانات، والكشف الوبـائي، واالسـتجابة

  من حاالت المالريا والتخلص منها ريع الحدلتس
  

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
عدد البلدان التي تتوطنها المالريـا والتـي قامـت بتنفيـذ التوصـيات الخاصـة 
بالسياســــات، واالســــتراتيجيات، والمبــــادئ التوجيهيــــة التــــي تضــــعها منظمــــة 

  الصحة العالمية

٧٢/٩٤  
)٢٠١٤(  

  

٨٥/٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
ثـة الخاصـة تقديم الدعم التقني إلى البلدان في اعتماد/ تكييف وتنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة التقنيـة المحدَّ  •

بمكافحـــة النواقـــل واالختبـــار التشخيصـــي والعـــالج، علـــى الصـــعيد الـــوطني، بمـــا فـــي ذلـــك فيمـــا يتعلـــق 
  .جي المتكامل لألمراض الحمويةبالفئات السكانية الخاصة، والتدبير العال

دعـــــم وضـــــع/ تحـــــديث االســـــتراتيجيات الوطنيـــــة للوقايـــــة مـــــن المالريـــــا ومكافحتهـــــا والـــــتخلص منهـــــا،  •
  .برامج المعنية بمكافحة المالرياواستعراض ال

دعــــم الحــــوار السياســــاتي واالســــتراتيجي علــــى الصــــعيد الُقطــــري لرصــــد تنفيــــذ اســــتراتيجيات مكافحــــة  •
الـتخلص فجوات التي تشوب القدرات، والتخطيط للتنفيذ الفعـال لمكافحـة المالريـا و المالريا؛ ومناقشة ال

  .منها
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
دعــم نشــر االســتراتيجية التقنيــة العالميــة، واعتمادهــا، وتكييفهــا، وتنفيــذها، بمــا فــي ذلــك اســتراتيجيات  •

علـــى المســـتويات دون اإلقليميـــة، دة المـــرض معـــاو  الحـــد مـــن المالريـــا والـــتخلص منهـــا، والوقايـــة مـــن
بمــا فــي ذلــك الحــواجز التــي تحــول دون التغطيــة  والوطنيــة، ودون الوطنيــة، وكــذلك البحــث التشــغيلي،

 الفعالة.
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ــــار التشخيصــــي  • ــــة التقنيــــة الخاصــــة بالترصــــد، ومكافحــــة النواقــــل، واالختب تحــــديث المبــــادئ التوجيهي

ج، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق بالفئــات الســكانية الخاصــة، والتــدبير العالجــي المتكامــل لألمــراض والعــال
الحمويـــــة، والقضـــــاء علـــــى المالريـــــا، وٕاعـــــداد األدوات لـــــدعم تكييـــــف االســـــتراتيجية التقنيـــــة العالميـــــة، 

  .والتوصيات الخاصة بالسياسات، والمبادئ التوجيهية وتنفيذها
مــن أجــل تعزيــز الــدعم التقنــي فــي المجــاالت الشــديدة التخصــص مــن العمــل مــع المكاتــب اإلقليميــة  •

(بمـــا فـــي ذلـــك األدويـــة المتعـــددة مجـــاالت الوقايـــة مـــن المالريـــا وٕادارة حاالتهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك مقاومـــة 
  اآلرتيميسينين). العالج التوليفي القائم علىمقاومة 
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  أمراض المناطق المدارية المهملة
  

  الرامية إلى مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة واستدامتهادخالت زيادة إتاحة الت: الحصيلة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
  ١٨٧/١٩٤  التنينات داء استئصال على اإلشهاد فيها تم التي البلدان عدد

)٢٠١٥(  
١٩٤/١٩٤  

)٢٠١٩(  
 لتغطيةا غاية تحقيق إلى توصلت التيو  المرض يتوطنها التي البلدان عدد

 بــــداء اإلصــــابة لمخــــاطر المعرضــــين بالســــكان يتعلــــق فيمــــا ابهــــ الموصــــى
 طريــــق عــــن المنقولــــة الديدانيــــة مــــراضواأل والبلهارســــيا اللمفــــي الفيالريــــات

  التربة

٢٥/١١٤  
)٢٠١٢(  

١٠٠/١١٤  
)٢٠٢٠(  

  
  هملة ورصدهاتيسير تنفيذ "خارطة الطريق" التي وضعتها المنظمة بشأن أمراض المناطق المدارية المالمخرج: 

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

عــدد البلــدان التــي تتوطنهــا أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة والتــي تنفــذ 
خطــط وطنيــة بمــا يتماشـــى مــع خارطــة الطريــق للحـــد مــن عــبء أمـــراض 

  المناطق المدارية المهملة

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  فةمنجزات المكاتب الُقطرية المستهد

تقــديم الــدعم التقنــي لتوزيــع األدويــة علــى نطــاق جمــاهيري ولوضــع وتنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات  •
وخطـــط العمـــل المتكاملـــة الراميـــة إلـــى مكافحـــة أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة والـــتخلص منهـــا 

 .واستئصالها على الصعيد الُقطري
لتوجيه رسـم السياسـات وتنفيـذ القـرارات والتبليـغ  دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الرصد والتقييم الوطني •

عـــن التقـــدم الُمحـــرز فـــي مكافحـــة أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة والـــتخلص منهـــا علـــى الصـــعيد 
  الوطني.

دعم البلدان في ضمان توافر أدوية أمراض المناطق المدارية المهملة المضمونة الجودة وٕاتاحتهـا فـي  •
وكــذلك دمجهــا فــي سياســات مشــتريات األدويــة األساســية، ودعــم  جميــع مســتويات الرعايــة الصــحية،

  تعبئة الموارد. 
دعم الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة الوطنية على توسيع نطاق المعالجة الكيميائية الوقائية، والتدبير  •

البرامج  ، وكذلك التعاون معالعالجي االبتكاري والمكثَّف، وتدخالت اإلدارة المتكاملة لمكافحة النواقل
  والقطاعات األخرى حسب االقتضاء.

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

اإلقليمــي بــين الحكومــات ومقــدمي الخــدمات والمصــنعين والجهــات المانحــة والشــركاء تيســير الحــوار  •
التقنيــين وشــركاء التنفيــذ بشــأن خطــط التنفيــذ علــى الصــعيد الُقطــري بمــا يتماشــى مــع خارطــة الطريــق 

 لمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة والوقاية منها.تها المنظمة التي وضع
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رصـــد التقـــدم المحـــرز علـــى المســـتوى القطـــري مـــن خـــالل الحـــوار والمشـــاركة النشـــطة مـــع الحكومـــات  •
والجهــات المانحــة والشــركاء، وتنســيق أفرقــة االســتعراض اإلقليمــي للبــرامج واجتماعــات مــديري البــرامج 

التـــي وضـــعتها المنظمـــة لمكافحـــة أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة والوقايـــة  تبعـــًا لخارطـــة الطريـــق
 منها.

ة المهملـة فـي بلـدان المداريـ بـأمراض المنـاطقتوفير منبر إقليمي لتعزيز قدرة البرامج الوطنية المعنية  •
ين، ســيما فــي الترصــد، واســتخدام حصــائل البحــوث التشــغيلية، وبيانــات التكــافؤ بــين الجنســاإلقلــيم، وال

 التحقق من التخلص من أمراض معينة من أمراض المناطق المدارية المهملة. ودعم اإلشهاد على/
تعزيــــز تنســــيق الــــدعم التقنــــي علــــى المســــتويين اإلقليمــــي والعــــالمي ومــــع الجهــــات المانحــــة والشــــركاء  •

 التقنيين.
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تويين اإلقليمــي والُقطــري مــن أجــل تنفيــذ عناصــر خطــة إعــداد األدوات ودعــم بنــاء القــدرات علــى المســ •

 العمل الخاصة بخارطة الطريق التي وضعتها المنظمة بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة.
 / استئصال األمراض في البلدان المعنية.تنسيق اإلشهاد على التخلص من •
مـراض المنـاطق المداريـة المهملـة، تعزيز الرصد والتقييم والتبليغ، بما في ذلك وضـع قاعـدة بيانـات أل •

بمـا فـي ذلـك بيانـات  ونشر التقرير واإلحصاءات العالمية الخاصة بأمراض المناطق المدارية المهملـة
  .التكافؤ بين الجنسين كلما أمكن ذلك

إجـــــراء مبـــــادرات الـــــدعوة العالميـــــة لمكافحـــــة أمـــــراض المنـــــاطق المداريـــــة المهملـــــة والـــــتخلص منهـــــا  •
ة المـوارد، وتنسـيق ورصـد المشـتريات العالميـة مـن األدويـة األساسـية لمعالجـة هـذه واستئصالها، وتعبئ

 األمراض المتبَرع بها وغير المتبَرع بها.
  

تيسير تنفيذ ورصد التدخالت الرامية إلى مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة من خـالل المبـادئ المخرج: 
  عم التقنيالتوجيهية التقنية المسندة بالبيِّنات والد

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

التي اعتمـدت عدد البلدان التي تتوطنها أمراض المناطق المدارية المهملة 
القواعــــد والمعــــايير والبيِّنــــات التــــي وضــــعتها المنظمــــة لتشــــخيص أمــــراض 

  المناطق المدارية المهملة وعالجها

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  ُقطرية المستهدفةمنجزات المكاتب ال

تزويــد البلــدان بالــدعم التقنــي فــي تصــميم التجــارب الســريرية ذات الصــلة، وتكييــف اإلرشــادات التقنيــة  •
الخاصـــة بتشـــخيص أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة وعالجهـــا والتـــدبير العالجـــي لهـــا ومكافحـــة 

  سريانها وترصدها.
الوطنيــة الخاصــة بتوزيــع األدويــة علــى نطــاق  تقــديم الــدعم التقنــي لوضــع أو تنقــيح المبــادئ التوجيهيــة •

جمــاهيري مــن أجــل مكافحــة أمــراض معينــة والوقايــة منهــا مثــل: عــدوى الديــدان الطفيليــة المنقولــة عــن 
  .طريق التربة، وداء البلهارسيا، وٕاجراء عمليات ضمان الجودة وترصد اآلثار الدوائية الضارة
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
مبــادئ التوجيهيــة العالميــة مــن أجــل تحســين الوقايــة مــن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة، تكييــف ال •

وٕاتاحـة التــدخالت، والكشــف عــن حاالتهـا والتــدبير العالجــي لهــا، ومكافحـة هــذه األمــراض فــي الســياق 
  اإلقليمي.

تعاونــة مــع المراكــز المتحديــد أولويــات البحــث التشــغيلي علــى المســتوى اإلقليمــي، والــدعوة إلــى دعــم  •
  منظمة الصحة العالمية، والمؤسسات البحثية، والشبكات البحثية في اإلقليم ومشاركتها.

األعضاء في تكييـف المبـادئ التوجيهيـة، وُنظـم ضـمان  الدولتكميل قدرة المكاتب الُقطرية على دعم  •
لة، والـتخلص الجودة وغيرها من المجاالت المحددة الخاصة بمكافحة أمراض المناطق المدارية المهم

  أو القضاء عليها. منها و/
دعم المقـر الرئيسـي فـي وضـع المبـادئ التوجيهيـة التقنيـة مـن خـالل تـوفير المـدخالت الخاصـة بـإقليم  •

معــين والتـــي تتعلـــق برصـــد وتقيـــيم التـــدخالت الخاصــة بـــأمراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة ومكافحـــة 
  النواقل. 

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وتحــديث القواعــد والمعــايير التقنيــة الخاصــة بــأمراض المنــاطق المداريــة المهملــة علــى الصــعيد وضــع  •
  .بواسطة لجان الخبراء ومجموعات الدراسةالعالمي 

تيســير الجهــود الراميــة إلــى تطــوير اختبــارات تشخيصــية ســريعة وبســيطة ألمــراض المنــاطق المداريــة  •
ــة األفريقــي البشــري، وداء الليشــمانيات، وداء شــاغاس، قرحــة بــورولي، وداء المثقبيــات  ، مثــل:المهمل

قــــات، والــــداء العليقــــي،  مــــن أمــــراض المنــــاطق المداريــــة المهملــــة  وحمــــى الضــــنك وغيرهــــاوداء الُمَتَورِّ
 .اإلقليمية

تيسير الحوار السياسـي بـين األقسـام والقطاعـات بشـأن الفـروق بـين الجنسـين والمسـاواة فـي المحتـوى،  •
  والقضاء عليها. أمراض المناطق المدارية المهملةتراتيجيات مكافحة والعمليات، وتأثير اس

  
تطــوير المعــارف الجديــدة والحلــول واســتراتيجيات التنفيــذ التــي تلبــي االحتياجــات الصــحية للبلــدان التــي المخــرج: 

  يتوطنها المرض، وذلك من خالل تعزيز البحث والتدريب
  

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج
 التــــــي والمحســــــنة الجديــــــدة التنفيــــــذ واســــــتراتيجيات والحلــــــول األدوات عــــــدد

  اسُتحدثت
  ٧  ال ينطبق

)٢٠١٩(  
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تيسير وضع برنامج البحوث الخاصة بأمراض الفقر المعدية وجمع أصحاب المصلحة لالتفـاق حـول  •

  رئيسية التي يتوطنها المرض.التوصيات والممارسات من خالل مدخالت من جانب البلدان ال
إعــداد التــدخالت العاليــة الجــودة والبيِّنــات الناشــئة عــن بحــوث التنفيــذ الخاصــة بــأمراض الفقــر المعديــة  •

بمشــاركة البلــدان الرئيســية التــي يتوطنهــا المــرض؛ ووضــع النهــوج والحلــول واالســتراتيجيات مــن أجــل 
  المهملة. العالج والمكافحة الفعالين ألمراض المناطق المدارية

فــي البلــدان التــي يتوطنهــا المــرض، دعــم تعزيــز القــدرات البحثيــة علــى المســتويين الفــردي والمؤسســي  •
 يتماشى مع األولويات اإلقليمية والُقطرية. بما
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  األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات
  

  ل إليهاتغطية اللقاحات للفئات السكانية والمجتمعات التي يصعب الوصوزيادة : الحصيلة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
معــــدل التغطيــــة العــــالمي بالجرعــــات الــــثالث مــــن اللقــــاح المضــــاد للخنــــاق 

  والتيتانوس والسعال الديكي
٨٦٪  

)٢٠١٨(  
≤ ٩٠٪  
)٢٠١٩(  

التـــي تـــم التحقـــق مـــن إنجازهـــا بشـــأن الـــتخلص مـــن الـــدول األعضـــاء عـــدد 
  الحصبة

٧٧/١٩٤  
  

٨٨/١٩٤  
  

 التنـازلي للعـد طبقـاً ( األولويـة ذات والسـبعين الخمـس ألعضـاءا لدولنسبة ا
ــــى الفيروســــة و  الرئويــــة المكــــورات لقاحــــات اعتمــــدت التــــي) ٢٠١٥ عــــام إل

  العجلية

٥٢/٧٥  
)٦٩٪(  

٦٠/٧٥  
)٨٠٪(  

  
تنفيذ خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات ورصـدها مـع التركيـز علـى تعزيـز تقـديم الخـدمات ورصـد المخرج: 
  ن أجل تحقيق أهداف عقد اللقاحاتالتمنيع م

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

غايــات عــدد الــدول األعضــاء المنخفضــة والمتوســطة الــدخل التــي لــم تبلــغ 
بخطـة العمـل العالميـة للقاحـات المدعومـة مـن المنظمـة  ١التغطية بـالتمنيع

  من أجل وضع خطط العمل السنوية لتحسين التغطية

  *٩٤صفر/
)٢٠١٧(  

٥٠/٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  الدول األعضاء المشار إليها في خطة العمل العالمية للقاحات *
  

 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
ســـنوية (بمـــا فـــي ذلـــك  عمـــلدعـــم البلـــدان فـــي وضـــع وتنفيـــذ خطـــط وطنيـــة متعـــددة الســـنوات وخطـــط  •

تطعــيم الكامــل أو لــم التخطــيط الجزئــي للتمنيــع، مــع التركيــز علــى الســكان الــذين لــم يحصــلوا علــى ال
 .يحصلوا على التطعيم قط

دعم البلدان في تعبئة االستثمارات ودعم الشركاء من أجل تنفيذ خططهـا االسـتراتيجية الوطنيـة بشـأن  •
 .التمنيع (الخطط الشاملة المتعددة السنوات أو الخطط األخرى)

، وتحســين جــودة للقاحــاتدعــم تعزيــز قــدرة البلــدان علــى ترصــد األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا با •
 بيانات التمنيع، واستخدامها من أجل رصد أداء اللقاحات، ورصد البرامج، وتحسين أداء البرامج.

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

وضـع لتحديـد اإلجحـاف فـي التغطيـة، و توفير الخبرة للبلدان حيثما تبرز الحاجـة إلـى قـدرات إضـافية،  •
لى السكان الذين لم يحصلوا علـى التطعـيم قـط أو لـم يحصـلوا علـى التطعـيم االستراتيجيات للوصول إ

 .، وتيسير تعاون الشركاءالكامل، وإلدخال اللقاحات الجديدة

                                                           
التغطيــــة بالجرعــــات الــــثالث مــــن اللقــــاح المضــــاد للخنــــاق والتيتــــانوس والســــعال الــــديكي علــــى الصــــعيد الــــوطني  ٪٩٠ ≥   ١
  لمناطق.في جميع ا ٪٨٠  ≥و
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دعـم البلــدان فــي وضــع السياسـات واالســتراتيجيات وتنفيــذها مــن أجـل ضــمان اســتدامة بــرامج التمنيــع،  •
 .ات الوطنية المعنية بصنع القرارئبما في ذلك تقديم الدعم إلنشاء وبناء قدرات الهي

تنسيق الترصد اإلقليمـي لألمـراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات (بمـا فـي ذلـك مـن أجـل ترصـد  •
الفيروســـة العجليـــة وأمـــراض الجـــراثيم الغزويـــة التـــي يمكـــن الوقايـــة منهـــا باللقاحـــات)، ووضـــع/ تطويـــع 

 .لتمنيع واستخدامهااالستراتيجيات الرامية إلى تحسين جودة بيانات رصد ا
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
دعم المكاتب اإلقليمية باإلرشادات بشأن السياسات والتوجيه االستراتيجي من أجل تنفيذ خطـة العمـل  •

 .العالمية الخاصة باللقاحات؛ والتبليغ سنويًا عن التقدم الُمحرز في تنفيذها
) ووضــع ٢اســتخدام اللقاحــات الحاليــة والجديــدة، () التوصــيات الخاصــة بالسياســات بشــأن ١تحــديث ( •

 .المبادئ التوجيهية بشأن اللقاحات الجديدة أو التي ال ُيستفاد منها استفادة كاملة
وضـــع المعـــايير العالميـــة لترصـــد األمـــراض التـــي يمكـــن الوقايـــة منهـــا باللقاحـــات ورصـــد أثـــر البـــرامج  •

 .يةبمساهمة المستويين اإلقليمي والُقطري مساهمة رئيس
  

ومكافحـة االلتهـاب ، تيسير تكثيف تنفيذ ورصد استراتيجيات الـتخلص مـن الحصـبة والحصـبة األلمانيـةالمخرج: 
  تيتانوس األمهات، والتيتانوس الوليديو ، Bالكبد الوبائي 

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

ن عدد الدول األعضـاء المدعومـة مـن المنظمـة إلنشـاء لجنـة وطنيـة أو دو 
  إقليمية* للتحقق من التخلص من الحصبة

١٣١/١٩٤  
)٢٠١٧(  

١٣٨/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  قد تكون اللجان دون اإلقليمية أكثر عملية بالنسبة لبعض البلدان الصغيرة في أحد المناطق دون اإلقليمية *
  

  المستهدفة القطرية المكاتب منجزات
الحصبة، والحصـبة  / مكافحةالتخلص مندعم البلدان في وضع وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية بشأن  •

التــي و ، Bالتيتــانوس الوليــدي والتهــاب الكبــد الوبــائي و األلمانيــة/ متالزمــة الحصــبة األلمانيــة الخلقيــة، 
لتـي ال يصـل إليهـا التمنيـع، والتـي السـكانية اتشتمل على رصـد الثغـرات فـي المناعـة، وتحديـد الفئـات 

 .جهودًا خاصة من أجل الحصول عليه تبذل

دعـــم الجهـــود الراميـــة إلـــى تعزيـــز قـــدرات البلـــدان علـــى ترصـــد الحصـــبة والحصـــبة األلمانيـــة/ متالزمـــة  •
الحصـــبة األلمانيـــة الخلقيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك تقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى البلـــدان التـــي تســـعى إلـــى اعتمـــاد 

 .مختبراتها المختصة بالحصبة/ الحصبة األلمانية

ــ • ق مــن بلــوغ أهــداف الــتخلص مــن األمــراض التــي يمكــن دعــم لجــان التحقــق الوطنيــة مــن أجــل التحق
 الوقاية منها باللقاحات ومكافحتها.

  
  المستهدفة اإلقليمية المكاتب منجزات

مراجعـــة وتحـــديث االســـتراتيجيات اإلقليميـــة الراميـــة إلـــى الـــتخلص مـــن الحصـــبة والحصـــبة األلمانيـــة/  •
، ومسـاندة المكاتـب الُقطريـة فـي Bلوبـائي متالزمة الحصبة األلمانية الخلقية، ومكافحة التهاب الكبـد ا

 .تنفيذ هذه االستراتيجيات
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تعزيــز القــدرة اإلقليميــة علــى ترصــد الحصــبة والحصــبة األلمانيــة/ متالزمــة الحصــبة األلمانيــة الخلقيــة  •
حالة بحالة مع التأكيد المختبري، بما في ذلك تنسيق شبكة المختبرات اإلقليمية المختصـة بالحصـبة/ 

 .مانيةالحصبة األل

الــتخلص  وضــع العمليــات اإلقليميــة المعنيــة بــالتحقق مــنعمليــة لهيئــات و وتقــديم الــدعم لتيســير إنشــاء  •
مـــــن الحصـــــبة والحصـــــبة األلمانيـــــة/ متالزمـــــة الحصـــــبة األلمانيـــــة الخلقيـــــة ومكافحـــــة التهـــــاب الكبـــــد 

 .، وتوفير الدعم لهاB الوبائي
  

  المستهدفة الرئيسي المقر منجزات
مـا تبـرز الحاجـة إلـى القـدرات التقنيـة اإلضـافية لتنفيـذ أنشـطة الـتخلص مـن/ مكافحـة توفير الخبـرة حيث •

 مكافحة المرض؛ المرض والتحقق من التخلص من/

 تنسيق الشبكة العالمية لمختبرات الحصبة/ الحصبة األلمانية؛ •

يـــة رصـــد الحصـــائل واالتجاهـــات العالميـــة فيمـــا يتعلـــق بمكافحـــة اإلصـــابة بالحصـــبة/ الحصـــبة األلمان •
 .والتبليغ عنها ،Bوالتهاب الكبد الوبائي 

  
فيمـــا يتعلـــق باللقاحـــات الجديـــدة أولويـــات البحـــث، والمراجعـــات الشـــاملة لسياســـات التطعـــيم، تحديـــد المخـــرج: 

والتكنولوجيــات األخــرى المتعلقــة بــالتمنيع، المعرَّفــة والمتفــق عليهــا، مــن أجــل اســتحداث اللقاحــات ذات األهميــة 
  العمومية والتغلب على العقبات التي تعترض التمنيع بالنسبة إلى الصحة

  
  الغاية  البيانات األساسية  مؤشر الُمخرج

مرتســــمات المنــــتج المســــتهدفة، وخصــــائص المنــــتج المفضــــلة التــــي عــــدد 
ُوضعت بشأن اللقاحات الجديدة وتكنولوجيات التمنيـع ذات األولويـة خـالل 

  الثنائية

  صفر
)٢٠١٧(  

٣  
)٢٠١٩(  

  
  ب القطرية المستهدفةمنجزات المكات

دعم البلدان في توليد البيانات من أجل عملية صـنع القـرار المسـند بالبينـات بشـأن اسـتخدام اللقاحـات  •
 .منتجات اللقاحات المناسبة من الناحية البرنامجيةواختيار 

ة للعراقيل المتبقيـة التـي تحـول دون الوصـول إلـى التغطيـدعم أبحاث التنفيذ التي تساعد في التصدي  •
 العالية المنصفة، والحصول على اللقاحات وخدمات التمنيع.

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تنســيق الدراســات اإليضــاحية/ االرتياديــة الخاصــة باللقاحــات والتــي تتعلــق بإدخــال لقاحــات جديــدة فــي  •
 ؛األقاليم

نع القـــرار المســـند دعـــم بنـــاء وتعزيـــز القـــدرات المؤسســـية علـــى الصـــعيد الـــوطني مـــن أجـــل عمليـــة صـــ •
وٕاجراء الجمع المنهجي للبيِّنات الخاصة بأداء اللقاحات وأثرها فـي مختلـف األمـاكن أو بـين بالبينات، 

 مختلف الفئات المستهدفة لتوجيه سياسات التطعيم التي يتم تكيفها وفقًا الحتياجات األقاليم؛
بــرامج التمنيــع فــي ل دعــم تعزيــز ، وٕاجــراء بحــوث التنفيــذ مــن أجــتيســير عمليــة تحديــد أولويــات البحــث •

 .األقاليم
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تحديـــد أولويـــات البحـــث فـــي مجـــال التمنيـــع، وتيســـير اســـتحداث لقاحـــات معينـــة ذات أولويـــة وتقييمهـــا  •

ســريريًا، بمــا فــي ذلــك اللقاحــات التــي تســتخدم فــي االســتجابة لألوبئــة وفقــًا لمخطــط البحــث والتطــوير، 
يق الخاصة بالبحث والتطوير القائم علـى توافـق اآلراء علـى الصـعيد العـالمي، ومسـارات وخرائط الطر 

 ؛االختبارات/ ومنح التراخيص
تقــــديم قاعــــدة البينــــات والتوصــــيات الخاصــــة بالسياســــات بشــــأن اللقاحــــات الجديــــدة والحاليــــة، وتقــــديم  •

المنــتج المســـتهدفة خصــائص اإلرشــادات بشــأن أفضــليات المنظمــة لتطــوير اللقاحـــات، بمــا فــي ذلــك 
 للقاحات الجديدة والتكنولوجيات ذات الصلة بالتمنيع؛وخصائص المنتج المفضلة 

م البينــات بشــأن تقيــيم أثــر اللقاحــات تقــيّ أو دعــم وضــع األطــر واألدوات والمراجعــات التــي  تشــجيع و/ •
ة المعلومـات أو البروتوكـوالت المعنيـة بتحسـين جـود القطـري، و/على المستوي العـالمي، واإلقليمـي، و 

 السريرية وٕاتاحتها.
  

  )األمريكية الدوالرات بماليين( البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية
  

جنوب شرق  األمريكتان  أفريقيا  البرنامجمجال 
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب 

المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

فيروس العوز المناعي  •
بد البشري والتهاب الك

  ١٤٥,٦  ٤٥,٦  ١٣,١  ٥,٨  ٧,٨  ١١,٠  ٨,١  ٥٤,١  الوبائي
  ١٢١,٥  ٣٥,٧  ١٣,٩  ٨,٥  ١١,٥  ١٧,٨  ١,٦  ٣٢,٤  السل •
  ١١٥,٨  ٣٥,٦  ١٣,٤  ٦,٥  ١,٠  ١١,٧  ١,٦  ٤٥,٩  المالريا •
أمراض المناطق  •

  ١٠٧,٣  ٤٢,٦  ٦,٥  ٥,٨  ٠,٣  ١٣,٨  ٦,٢  ٣٢,١  المدارية المهملة
األمراض التي يمكن  •

  ٢٧٢,٨  ٥٣,٧  ٢٢,٨  ٢٢,٩  ١٤,٣  ٢٨,٠  ١١,٣  ١١٩,٩ باللقاحات الوقاية منها
  ٧٦٣,١  ٢١٣,٢  ٦٩,٨  ٤٩,٥  ٣٥,٠  ٨٢,٤  ٢٨,٩  ٢٨٤,٤  المجموع 

  

جنوب شرق  األمريكتان  أفريقيا  البرنامجمجال 
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب 

المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

بحوث األمراض  •
  ٥٠,٠  ٥٠,٠  -  -  -  -  -  -  المدارية

  ٥٠,٠  ٥٠,٠  -  -  -  -  -  -  المجموع 
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  الفئة: األمراض غير السارية
  

، وأمــراض الرئــة نالحــد مــن عــبء األمــراض غيــر الســارية، بمــا فــي ذلــك األمــراض القلبيــة الوعائيــة، والســرطا
المزمنة، وداء السكري، واالضطرابات النفسية، وكذلك العجز واآلثار المترتبة على العنف واإلصـابات، مـن خـالل 

صـحة والحــد مـن مخــاطر اإلصـابة بــاألمراض غيـر الســارية وعوامـل الخطــر المسـببة لهــا والوقايـة منهــا تعزيـز ال
  وعالجها ورصدها.

  
، والســرطان، وأمــراض الرئــة األمــراض القلبيــة الوعائيــةتغطــي هــذه الفئــة األمــراض األربعــة الرئيســية غيــر الســارية (
ة لهـــا (تعـــاطي التبـــغ، والنظـــام الغـــذائي غيـــر الصـــحي، المزمنـــة، وداء الســـكري) وعوامـــل الخطـــر الرئيســـية المســـبب
االضــطرابات النفســية، وصــحة العــين كــذلك صــحة الفــم، و والخمــول البــدني، وتعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار)، و 

  واألذن، وحاالت العجز، واآلثار المترتبة على العنف، واإلصابات، ومعاقرة مواد اإلدمان، وسوء التغذية.
  

بــأن الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غّيــر الســارية، واالضــطرابات النفســية والعصــبية  ويــزداد الــوعي الــدولي
، وســوء التغذيــة، والعنــف واإلصــابات، تتســبب فــي معانــاة يعجــز اإلدمــان واالضــطرابات الناجمــة عــن تعــاطي مــواد

عيــة كبيــرة فــي معظــم اللســان عــن وصــفها، وتقلــل اإلنتاجيــة، وتحــد مــن النمــو االقتصــادي، وتطــرح تحــديات اجتما
لهذه المسائل أمر يكتسي أهمية بالغة لتحقيق التنمية واإلنصاف، والدليل على ذلك أنهـا  بالتصدي موااللتزا .البلدان

  .٢٠٣٠طة التنمية المستدامة لعام خ فيتحتل مكانة بارزة 
  

فضـًال عـن هي حلول عملية،  التدخالت لمعالجة هذه الحاالت "أفضل خيارات"وتتوافر اآلن بيِّنات قاطعة على أن 
  .ما في ذلك في البلدان األشد فقراً استثمارات اقتصادية ممتازة، ب أنها تمثل

  
الفئــة فــي االضــطالع بــدور القيــادة علــى الصــعيد العــالمي فــي مجــال تحســين الصــحة هــذه وتتمثــل المهمــة الخاصــة ب

والعصــبية، واالضــطرابات الناجمــة عــن واالضــطرابات النفســية  ،عــن طريــق الحــد مــن عــبء األمــراض غّيــر الســارية
  ، وسوء التغذية، والعنف واإلصابات، وتحسين حياة األشخاص المصابين بالعجز.اإلدمان تعاطي مواد

  
وتشــمل أغــراض العمــل مــا يلــي: تــوفير البيانــات الوبائيــة وبيانــات الصــحة العموميــة التــي تتســم بالكفــاءة ومالءمــة 

العمومية المسنَّدة بالبيِّنات؛ والعمل مـع البلـدان بشـأن نهـوج رسـم السياسـات التوقيت من أجل دعم إجراءات الصحة 
التــي ُتشــرك جميــع اإلدارات الحكوميــة والجهــات الفاعلــة غّيــر الــدول؛ واالضــطالع بــدور القيــادة فــي وضــع سياســات 

أكبـر لألمـراض غّيـر التنمية الدولية األوسع نطاقًا؛ وٕاعطـاء أولويـة  غراضوخطط الصحة العمومية العالمية ودعم أ
الســـارية فـــي بـــرامج العمـــل الوطنيـــة والدوليـــة؛ وٕاســـداء المشـــورة الفعالـــة والمالئمـــة التوقيـــت بشـــأن سياســـات الصـــحة 
العموميــة والمشــورة التقنيــة إلــى البلــدان؛ والعمــل علــى نحــو يحــث علــى تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة؛ والخضــوع 

  ة.المتحدة وجمعية الصحة العالميللمساءلة من جانب الجمعية العامة لألمم 
  

 الفئة عدة مبادئ:هذه  في إطارويوجه عمل األمانة 

  ؛منظمةاليقدم العمل من خالل نهج متكامل على صعيد المنظمة، ويتواءم مع مبادئ عملية إصالح   •
النظــر فــي اإلنصــاف، والمســاواة بــين الجنســين، وحقــوق اإلنســان، والمحــددات االجتماعيــة لألمــراض   •

  ُيدمج في جميع جوانب العمل؛ ر السارية وعوامل الخطر المسببة لها، سغي

  وغيرها من االلتزامات العالمية. ٢٠٣٠يركز العمل على تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام   •
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  السارية غير األمراض
  

 ،مليـون وفـاة ٣٨اك ون وفاة، كان هنملي ٥٦والبالغ عددها  ٢٠١٢من بين الوفيات التي حدثت في العالم في عام 
مليـون وفـاة مـن هـذه الوفيـات تقريبـًا فـي صـفوف  ١٤ناجمة عن األمراض غّيـر السـارية. وحـدثت  ،أكثر من الثلثين

عامـــًا الـــذين يعيشـــون أساســـًا فـــي البلـــدان المنخفضـــة والمتوســـطة  ٧٠إلـــى  ٣٠األشـــخاص البـــالغين مـــن العمـــر مـــن 
لو أن الحكومات نفذت مجموعة من التدخالت العالية المردود الدخل، وكان من الممكن تجنب معظم هذه الوفيات 

  .والميسورة التكلفة
  

وترتبط عوامل الخطر القابلة للتغيير، وكذلك آحاد األمراض غير السارية ذاتها، بحـاالت عـدم اإلنصـاف الواضـحة 
ل، ُتكتشـف األمـراض الناجمة عن عدد من المحددات االجتماعية للصحة. ففي العديـد مـن البلـدان المنخفضـة الـدخ

غير السارية مؤخرًا عندما يحتـاج المرضـى إلـى رعايـة شـاملة ومكلِّفـة فـي المستشـفيات بسـبب المضـاعفات الوخيمـة 
ن بمســتويات تعــرض مختلفــة لعوامــل الخطــر و أو األحــداث الحــادة. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن الرجــال والنســاء يتســم

ـــاألمراض غيـــر الســـارية ومـــن الضـــعف إزا ـــدو يءهـــا، وقـــد ال المرتبطـــة ب ـــيهمب ـــأثر  عل ن بالمخـــاطر و األعـــراض أو يت
بالطريقـــة نفســـها. ويتعـــّين التصـــدي لهـــذا االخـــتالف بـــين الجنســـين لـــدى تصـــميم التـــدخالت. فالعديـــد مـــن محـــددات 
األمراض غير السارية وعوامل الخطر المرتبطة بها تقع خارج مجـال الصـحة وتـرتبط بشـّدة بالمحـددات االجتماعيـة 

ق اإلنســان والتغطيــة الصــحية الشــاملة، مثــل الفقــر واألميــة، التــي تــؤثر أيضــًا فــي الصــحة بوجــه عــام. للصــحة وحقــو 
ويحتاج األمر أيضًا إلى إجراءات في مجال السياسـات لتـدعيم الـنظم الصـحية وتوجيههـا نحـو التصـدي للوقايـة مـن 

لخــدمات الصــحية التــي ترتكــز حــول األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا والمحــددات االجتماعيــة الدفينــة مــن خــالل ا
مـن خطـة  ٣الناس والتغطية الصحية الشاملة على امتداد دورة الحياة، باالستناد إلى اإلرشادات الـواردة فـي التـذييل 

  .٢٠٢٠-٢٠١٣العمل العالمية للمنظمة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 
  

ز األهمية من برنـامج العمـل الصـحي العـالمي منـذ اعتمـد قـادة العـالم وقد أصبحت األمراض غّير السارية جزءًا بار 
اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غّيـر المعديـة 

ملموســة . وهنــاك اآلن برنــامج عــالمي يســتند إلــى تســع غايــات عالميــة ٢٠١١) ومكافحتهــا فــي عــام غيــر الســارية(
 امـــا نفـــذتهويتمحـــور حـــول خطـــة العمـــل العالميـــة، ويتضـــمن مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات ستُفضـــي، إذا  ٢٠٢٥ لعـــام

جماعيًا الدول األعضاء والشركاء الدوليون واألمانة، إلى المساعدة على بلـوغ الغايـة العالميـة الطوعيـة المتمثلـة فـي 
، يوداء السـكر األمـراض القلبيـة الوعائيـة، والسـرطان، تحقيق خفـض نسـبي فـي معـدل الوفيـات المبكـرة الناجمـة عـن 

ومـع اعتمـاد أهـداف التنميـة المسـتدامة بـات برنـامج العمـل . ٢٠٢٥٪ بحلـول عـام ٢٥وأمراض الرئة المزمنة بنسبة 
بهـــدف خفـــض الوفيــــات المبكـــرة الناجمـــة عــــن األمـــراض غيـــر الســــارية  ٢٠٢٥ عــــام العـــالمي يتطلـــع إلــــى مـــا بعـــد

  .٪٣٠ بنسبة
  

قة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالوقاية من األمراض غّير السارية ومكافحتها، والتـي أما فر 
منظمة، فتقدم الدعم إلى البلدان في تعبئـة الووضعها تحت قيادة  ٢٠١٣شكلها األمين العام لألمم المتحدة في عام 

منظمــة والمعنيــة بالوقايــة مــن ليق العالميــة التابعــة لالقطاعــات األخــرى بخــالف قطــاع الصــحة. وتهــدف آليــة التنســ
 ين،أصـــحاب المصـــالح المتعـــدد مشـــاركةاألمـــراض غّيـــر الســـارية ومكافحتهـــا إلـــى تيســـير وتعزيـــز أنشـــطة التنســـيق و 

  المساهمة في تنفيذ خطة العمل العالمية.  بهدف المستوى الوطني واإلقليمي والعالميعلى قطاعات العبر  لعملوا
  

الــدعم تقــديم  ٢٠١٩–٢٠١٨الثنائيــة  فــيتقــدم الُمحــرز داخــل البلــدان أهميــة قصــوى. وستواصــل األمانــة ويكتســي ال
لتعزيــز القــدرة الوطنيــة مــن أجــل الســماح للبلــدان بمــا يلــي: النظــر فــي تحديــد غايــات وطنيــة بشــأن األمــراض غّيــر 

وامـــل الخطـــر القابلـــة للتغييـــر الســـارية؛ ووضـــع وتنفيـــذ خطـــط العمـــل الوطنيـــة المتعـــددة القطاعـــات التـــي تحـــد مـــن ع
المتعلقــة بــاألمراض غّيــر الســارية بمــا يشــمل، علــى ســبيل المثــال ولــيس الحصــر، اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بشــأن 

 اتفاقيــة المنظمــةأ بأهــداف التنميــة المســتدامة التــي تــنص علــى "تعزيــز تنفيــذ  -٣مكافحــة التبــغ (فــي ضــوء الغايــة 
واالســتراتيجية العالميــة بشــأن النظــام الغــذائي جميــع البلــدان، حســب االقتضــاء")، مكافحــة التبــغ فــي بشــأن  اإلطاريــة
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وتنفيــذ والنشــاط البــدني والصــحة، وتوصــيات المنظمــة بشــأن تســويق األغذيــة والمشــروبات غّيــر الكحوليــة لألطفــال، 
الكحــول علــى نحــو  العالميــة للحــد مــن تعــاطي ةيجيواالســترات األطفــالتوصــيات اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى بدانــة 

ضــار، وكــذلك تعزيــز وتوجيــه الــُنظم الصــحية مــن خــالل الرعايــة الصــحية األوليــة التــي تركــز علــى النــاس والتغطيــة 
وتعزيــز ُنظــم الترصــد الوطنيــة مــن أجــل  ؛ألمــراض غيــر الســارية بفاعليــةتــوفير التــدبير العالجــي لمــن أجــل الشــاملة 

ة البلـدان فـي تعزيـز اتسـاق السياسـات بوسـائل مـن بينهـا تطبيـق نهـج رصد التقدم وقياس النتائج. كما سـتدعم األمانـ
"دمج الصحة في جميع السياسات"، وفي إنشاء آلية وطنية متعددة القطاعات من أجل تنفيذ الخطط الوطنية ودمج 

األولويـات وفـي خطـط وسياسـات التنميـة الوطنيـة المعنيـة بالصـحة، بمـا  ووضـعاألمراض غّير السارية في تخطـيط 
هـــو أن  ،فـــي ذلـــك عمليـــة تصـــميم إطـــار عمـــل األمـــم المتحـــدة للمســـاعدة اإلنمائيـــة. ومـــا يضـــاهي ذلـــك فـــي األهميـــة

المنظمة ستدعم البلدان التي تتعرض للهجوم من خالل الـدعاوى القانونيـة التـي رفعتهـا دوائـر صـناعة التبـغ وغيرهـا 
وف تواصــل دعــم التنفيــذ وســ .الســارية غيــرذات الصــلة بــاألمراض  موميــةمــن الصــناعات بشــأن شــؤون الصــحة الع

النشيط للبرامج على أرض الواقع على أساس توصيات المنظمة وأفضل الخيارات التي تحددها، بمـا فـي ذلـك تقـديم 
ي المباشــر للبــرامج القطريــة المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية باســتخدام التقنيــات المتنقلــة فــي تقنــالــدعم ال

كمـا سـيمتد دعمهـا ليشــمل  .مشـترك بـين المنظمـة واالتحـاد الـدولي لالتصـاالتالرنـامج البار مجـال الصـحة، فـي إطـ
للبلــدان التــي تتعــرض للهجــوم مــن خــالل الــدعاوى القانونيــة التــي رفعتهــا دوائــر صــناعة تقــديم المســاعدة االســتباقية 

رت بـــأن "التـــدابير الســـعرية وفـــي ســـياق خطـــة عمـــل أديـــس أبابـــا لتمويـــل أهـــداف التنميـــة المســـتدامة التـــي أقـــ .التبـــغ
التنمية في العديد من البلدان"، ستعمل األمانة على  عمليةبالتبغ تمثل مصدرًا لإليرادات لتمويل والضريبية المتعلقة 

  ى المستوى القطري على نحو أفضل.تعزيز تنفيذ السياسات الضريبية الخاصة بالتبغ عل
 

وثيقة الختامية التي اعتمدها االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة وستتولى األمانة أيضًا تعزيز عملية متابعة ال
لألمــم المتحــدة بشــأن االضــطالع باســتعراض وتقيــيم شــاملين للتقــدم المحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية 

 .٢٠١٤تموز/ يوليو  ١١و ١٠ومكافحتها، الذي ُعقد في نيويورك يومي 
  

 المواد ٕادمانو  النفسية الصحة
  

مليـون شـخص  ٢٤مليون شخص يعانون مـن االكتئـاب علـى الصـعيد العـالمي، و ٢٥٣كان هناك  ٢٠١٣في عام 
مليــون شــخص يعــانون مــن االضــطرابات الناجمــة عــن تعــاطي الكحــول أو  ١٢٠يعــانون مــن الفصــام، وأكثــر مــن 

مليـون  ٥٠ثـر مـن مليون شخص يعـانون مـن الخـرف، وأك ٤٧عالوة على ذلك هناك أكثر من و تعاطي المخدرات. 
وتشـــير آخـــر تقـــديرات  .شـــخص منتحـــراً  ٨٠٤ ٠٠٠مـــات  ٢٠١٢وفـــي عـــام  .مـــن الصـــرع شـــخص آخـــرين يعـــانون

علــى األقــل وفــاة  ٤٠٠ ٠٠٠تعــاطي الكحــول، ول تعــزىلــى األقــل حالــة وفــاة ســنويًا عمليــون  ٣,٣أن إلــى المنظمــة 
إلــى أن اعــتالالت الصــحة النفســية والعصــبية وتلــك نتيجــة تعــاطي المــواد النفســانية التــأثير. وتشــير البيِّنــات الحاليــة 

األولويـة تسـهم بـأكبر نسـبة مـن المراضـة اإلجماليـة فـي معظـم البلـدان ب التـي تحظـىالناجمة عن تعـاطي المخـدرات 
الناميــــــة أال وهــــــي: االكتئــــــاب والفصــــــام وغيرهمــــــا مــــــن االضــــــطرابات الُذهانيــــــة، واالنتحــــــار، والصــــــرع، والخــــــرف، 

  ل.غير المشروعة، واالضطرابات النفسية لدى األطفا دويةعن تعاطي الكحول واأل واالضطرابات الناجمة
  

خطـة ويتطلب التصدي لهـذه الحـاالت الصـحية مواءمـة األعمـال المنفـذة وتحقيـق االتسـاق فيمـا بينهـا. ومـن ثـم فـإن 
ات عالميـة التي وضعتها المنظمة تتمحور حول سـت غايـ ٢٠٢٠-٢٠١٣ العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية

  ة.، وتتضمن إجراءات تُتخذ من جانب الدول األعضاء والشركاء الدوليين واألمان٢٠٢٠ينبغي بلوغها بحلول عام 
  

، وتلــزمهم النفســية والمعافــاةالحكومــات بتعزيــز الصــحة  ٤-٣تلــزم الغايــة  ٢٠٣٠خطــة التنميــة المســتدامة لعــام وفـي 
للحد من تعاطي . وقد وضعت االستراتيجية العالمية وعالجها لموادبتعزيز الوقاية من إساءة استعمال ا ٥-٣الغاية 

لتقــوم الــدول األعضــاء بتنفيــذها.  والتــدخالت الخاصــة بالسياســات خيــاراتمــن المجموعــة  الكحــول علــى نحــو ضــار
قــة ، الوثيمشــكلة المخــدرات العالميــةالــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن أقــرت  ٢٠١٦وفــي عــام 
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ما فيها من توصيات عملية محددة بشأن التدابير العامة التي تتصدى لهذه المشكلة، وتقوم األمانة بتنفيذ ب الختامية
  والية المنظمة ووظائفها األساسية.نطاق المهام في 

  
ت بـالجهود الشـاملة المنسـقة الراميـة إلـى التـدبير العالجـي الضـطراباالمعني ) ٢٠١٤( ٨-٦٧ج ص ع يدعو القرارو 

جراءات دعم القدرات الوطنية لتحسين الرعاية والخدمات المقدمة لألطفال الـذين إالمنظمة إلى تعزيز  طيف التوحد،
العـالمي للصـرع ) المعنـى بالعـبء ٢٠١٥( ٢٠-٦٨ج ص عقـرار الويتضمن  .االضطرابات وأسرهم هيعانون من هذ

اره الصـحية واالجتماعيـة وأثـاره علـى المعرفـة وضرورة العمل المنسـق علـى المسـتوى الُقطـري مـن أجـل التصـدي آلثـ
للعــبء العــالمي لمــرض  يبغيــة التصــدلتنفــذها الــدول األعضــاء مســندة بالبّينــات المجموعــة مــن اإلجــراءات  العامــة،
وضــع خطــة عمــل عالميــة بشــأن اســتجابة  ٢٠١٦مــن المنظمــة فــي عــام  األعضــاء وقــد طلبــت هــذه الــدول .الصــرع

  ة لمرض الخرف.موميالصحة الع
 
ســيركز عمــل األمانــة علــى تقــديم الــدعم للبلــدان فــي مجــال الصــحة النفســية (بمــا فــي ذلــك االضــطرابات العصــبية) و 
مواد بهدف: تعزيز فعالية القيادة وتصريف الشـؤون؛ وتقـديم خـدمات الصـحة وخـدمات الرعايـة االجتماعيـة ال ٕادمانو 

تمعيــة؛ وتعزيــز الصــحة وتنفيــذ اســتراتيجيات وتــدخالت الشــاملة والمتكاملــة والتــي تلبــي االحتياجــات فــي البيئــات المج
  .وقائية؛ وتدعيم نظم المعلومات وجمع البيِّنات وٕاجراء البحوث

  
  واإلصابات العنف

 
يموت سنويًا أكثر من خمسة ماليين شخص نتيجة للعنـف واإلصـابات غّيـر المتعمَّـدة. وتسـهم حـوادث الطـرق بربـع 

 اريـــة أشـــد مســـتخدمي الطـــرق تعرضـــاً بخاكبـــو الـــدراجات وراكبـــو الـــدراجات الهـــذه الوفيـــات، حيـــث ُيمثِّـــل المشـــاة ور 
. وينــتج ربــع آخــر مــن هــذه الوفيــات عــن االنتحــار والقتــل. وفــي مقابــل كــل شــخص يمــوت نتيجــة للعنــف، للمخــاطر

واســع مــن المشــكالت البدنيــة والجنســية  طيــفويعــانون مــن  اتيتعــرض عــدد أكبــر بكثيــر مــن األشــخاص لإلصــاب
أطفال لالستغالل البدني). وُيعد السقوط والغرق  ةة والنفسية (على سبيل المثال يتعرض طفل من كل أربعواإلنجابي

للوفـــاة والعجـــز. ويتعـــرض األطفـــال والشـــباب علـــى نحـــو خـــاص أيضـــًا والحـــروق والتســـمم مـــن األســـباب الرئيســـية 
  .ص لخطر السقوطأغلب أنواع اإلصابات في حين يتعرض المسنون على نحو خاالمرتبطة بطر اخملل
  

وتتضـمن  .عقدًا للعمل مـن أجـل السـالمة علـى الطـرق ٢٠٢٠-٢٠١١وأعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة الفترة 
الناجمـة عـن حـوادث الطـرق واإلصـابات غايات طموحـة لخفـض عـدد الوفيـات  ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 

واألطفـال، والحــد بقـدر كبيــر مـن جميــع أشـكال العنــف  ٕانهـاء العنــف ضـد النســاء، و ٢٠٢٠٪ بحلـول عــام ٥٠بنسـبة 
قــرارًا التاســعة والســتون ت جمعيــة الصــحة العالميــة اعتمــد ٢٠١٦. وفــي عــام والوفيــات الناجمــة عنــه فــي كــل مكــان

منظمــة لتعزيــز دور النظــام الصــحي فــي االســتجابة الوطنيــة للخطــة العمــل العالميــة  لتأييــد) ٥-٦٩ج ص عتاريخيــًا (
  سيما ضد النساء والفتيات، وضد األطفال.األفراد، وال طاعات للتصدي للعنف بينالمتعددة الق

  
وُتســهم اإلصــابات أيضــًا بشــكل رئيســي فــي جوانــب عــدم اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة. فاإلصــابات المتعمــدة وغيــر 

ل البلـــدان ذاتهـــا. وبـــين األغنيـــاء والفقـــراء داخـــ ،المتعمـــدة موزَّعـــة علـــى نحـــو غيـــر متســـاٍو بـــين الـــدول الغنيـــة والفقيـــرة
والســن والعــرق، وهــي تتفــاوت حســب أســباب  ينالجنســالفروق بــين جوانــب عــدم اإلنصــاف المتعلقــة بــتتجلــى أيضــًا و 

اإلصابة، وكذلك البيئة التي تحدث فيهـا. وبالنسـبة لجميـع األسـباب، يمـوت مـن الرجـال ضـعف عـدد مـن يمـتن مـن 
أكبـر للرجـال  بالنسـبةاالنتحار والغرق والتسمم وحوادث الطـرق النساء كل عام، ومعدالت الوفاة الناجمة عن القتل و 

  ل.من ضحايا القتل من الرجا٪ ٨٢ نجد أن ، فعلى سبيل المثالمنها للنساءبكثير 
  

. وتعــاني الفتيــات مــن ونتائجــه أيضــاً  لعنــف ضــد النســاء والفتيــاتمــن أســباب اعــدم المســاواة بــين الجنســين  ويعتبــر
فــي  يكــنوثالثــة أمثالــه لــدى الصــبيان. والنســاء  ينالطفولــة بمعــدل يتــراوح بــين ضــعفاالســتغالل الجنســي فــي مرحلــة 
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أغلب الحاالت ضحايا العنف البدني والجنسي للشريك الحميم كما ُيشـكِّلن غالبيـة ضـحايا العنـف الجنسـي الُمرتكـب 
٪ ٣٨نسـبة قـدرها  من ِقبل شخص غريب أو معروف. وأنماط القتل تختلف أيضًا بين الرجال والنسـاء، حيـث ُتعـزى

  .من جميع حاالت قتل النساء إلى شركاء أو شركاء سابقين
  

ويتعّين للتدخالت التي تستهدف الحـّد مـن جوانـب عـدم اإلنصـاف فـي الوفـاة والعجـز وحصـيلتهما العالميـة أن ُترّكـز 
لتعلــيم، واإلســكان، الخاصــة بــالنمو فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، واوالقــوانين علــى التــدابير التــي تتصــدى للسياســات 

مــن شــأنها التركيــز التــدخالت التــي . ف، واألســلحة الناريــة، والنقــل المســتدام الميســور التكــاليفوالكحــول، والمخــدرات
  على تغيير سلوك األفراد غير كافية في حد ذاتها.

  
يعتبــــر أهميــــة حاســــمة للتخفيــــف مــــن أثــــر العنــــف واإلصــــابات، و  ُنظــــم الرعايــــة الخاصــــة بــــالطوارئكتســــي تعزيــــز او 

اســـتراتيجية أساســـية لتحســـين اإلنصـــاف فـــي الصـــحة فـــي مجـــال هـــذا البرنـــامج، وعمـــل الوحـــدات المعنيـــة بحـــاالت 
الطــوارئ بمثابــة نقطــة االتصــال األولــى مــع نظــام الرعايــة الصــحية بالنســبة للعديــد مــن األشــخاص فــي جميــع أنحــاء 

أساسيًا في التغطية الصحية الشاملة. وتتولى نظم العالم، ومن هذا المنطلق تمثل الرعاية في حالة الطوارئ عنصرًا 
الرعاية في حاالت الطوارئ معالجة اإلصابات الحادة وٕاخضاع المصابين للرعاية الطولية، ويمكن أن تعمل بمثابـة 
موقع عالي المردود للتدخالت الرامية للحد من خطر العنـف واإلصـابة، وقـد أثبتـت نظـم الرعايـة الخاصـة بـالطوارئ 

األفضل تنظيمًا نجاحها في إنقاذ حياة المصابين وتحسين الحصائل الوظيفية بين الناجين من اإلصـابات  والرضوخ
  الخطيرة.

  
ستستمر األمانة في إبراز أهمية الوقاية من العنف واإلصابات غّير المتعمَّدة. وسوف  ٢٠١٩-٢٠١٨وفي الثنائية 

ياســـات والبـــرامج والقــوانين الفعالـــة فــي التصـــدي لألســـباب تركــز علـــى مــا يلـــي: تعزيـــز قاعــدة البيِّنـــات الخاصــة بالس
وغيرها من اإلصابات غّير المتعمَّدة؛  والسقوط، األساسية للعنف، واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق، والغرق،

ودعـم التحسـينات المسـتدامة  ؛الدول األعضاء في تنفيذ هذه السياسات والبرامج والقوانينمجموعة محددة من ودعم 
الطوارئ والرضوخ، والتحالف العالمي لرعاية المصـابين حاالت لرعاية المصابين من خالل برامج الرعاية الخاصة ب

التــابع لمنظمــة الصــحة العالميــة. وستواصـــل األمانــة أيضــًا تنفيــذ األنشــطة المحـــددة لهــا فــي خطــة العمــل العالميـــة 
سيما ضـد النسـاء والفتيـات، واألطفـال، بمـا فـي ذلـك اللتصدي للعنف بين األفراد، و لتعزيز دور النظام الصحي في ا

مـن خـالل تنفيــذ المجموعـة التقنيــة بـين الوكــاالت إلنهـاء العنـف ضــد األطفـال، والمشــاركة فـي الشــراكة العالميـة مــن 
  أجل إنهاء العنف ضد األطفال. 

  
  العجز وٕاعادة التأهيل

  
٪ من سـكان العـالم، أو بواقـع شـخص واحـد ١٥ وحأكثر من مليار شخص في العالم مصابون بالعجز، أي نهناك 

ـــرقم حيـــث  ١.مـــن كـــل ســـبعة أشـــخاص ن النـــاس أضـــحوا يعيشـــون لفتـــرات أطـــول، إومـــن المتوقـــع أن يـــزداد هـــذا ال
بمــا فــي ذلــك  ،المزمنــةتعرضــون بشــكل متزايــد لإلصــابة بــاألمراض غيــر الســارية، وغيرهــا مــن الظــروف الصــحية وي

 .يــزداد احتمــال تعــرض النســاء، والمســنين، والفقــراء لإلصــابة بــالعجزات. و االضــطرابات النفســية، وعواقــب اإلصــاب
وعدم االهتمام باحتياجات هؤالء األشخاص يعني أنهم يصادفون العديد من العقبات، بمـا فـي ذلـك الوصـم والتمييـز 

والمبـــاني واإلتاحــة المحـــدودة لوســـائل المواصـــالت  ،الرعايـــة الصــحية وخـــدمات إعـــادة التأهيـــلخـــدمات وعــدم كفايـــة 
حصـائل تكـون الو  ويواجه األشخاص المصابون بالعجز عقبات في الحصول علـى الخـدمات الصـحية، .والمعلومات

  .الخاصة بمن ال يعانون من العجزأسوأ من تلك لديهم صحية ال

                                                           
  ٢٠١١العالمية؛  الصحة منظمة جنيف: .٢٠١١لعام  العجز عن يالتقرير العالم   ١

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf?ua=1) - تمــــوز ٧ فــــي االطــــالع (تــــم /
  .)٢٠١٦ يوليو
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مليــون شــخص فــي جميــع أنحــاء العــالم يعــانون مــن ضــعف البصــر، كمــا يتعــايش  ٢٨٥وجــدير بالــذكر أن هنــاك 
شخص مع فقدان السمع المسبب للعجز. وُيمكن تالفـي ثمـانين فـي المائـة مـن حـاالت ضـعف البصـر مليون  ٣٦٠

  .وأغلب حاالت فقدان السمع من خالل استراتيجيات وقائية وعالجية
  

 البصـــر ضـــعف مـــن الوقايـــة أجـــل مـــن والشـــركاء الحكومـــات مـــع األمانـــة تعمـــل ســـوف ،٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائيـــة وفـــي
 بصـحة الخاصـة الوطنيـة والبـرامج والخطـط السياسـات وضـع عمليـة لـدعم خاصـة عنايـة أيضـاً  تـولي وسـوف والصمم.
 مــع أيضــاً  األمانــة وســتعمل .نطاقــاً  األوســع الصــحية الــُنظم تعزيــز مــن زءكجــ الخــدمات تقــديم وتعزيــز والســمع، العــين

ـــة يلـــي: مـــا لتحقيـــق والشـــركاء الحكومـــات  جميـــعل الصـــحية والبـــرامج الخـــدمات إتاحـــة تحســـين أجـــل مـــن العقبـــات إزال
 والــدعم، المســاعدة وخــدمات المســاعدة والتكنولوجيــات والتأهيــل التأهيــل إعــادة وتعزيــز بــالعجز؛ المصــابين األشــخاص
 هـــذه إلـــي حاجتـــه تمـــس مـــن لكـــل هاتقـــديم نطـــاق وتوســـيع المحليـــة، المجتمعـــات علـــى القائمـــة التأهيـــل إعـــادة وخـــدمات
 البحــوث ودعــم الــدولي، الصــعيد علــى للمقارنــة والقابلــة الصــلة ذات العجزبــ الخاصــة بيانــاتال جمــع وتعزيــز ؛الخــدمات
   بالعجز. الخاصة

  
  التغذية

 
ــــى أطــــوالهم،  ٥٠كــــان مــــا ُيقــــدر بنحــــو  ٢٠١٤فــــي عــــام  مليــــون طفــــل يعــــانون مــــن انخفــــاض أوزانهــــم بالنســــبة إل

يعــانون مــن مليــون طفــل دون ســن الدراســة  ٤٢مليــون طفــل مصــابين بــالتقزم. وفضــًال عــن ذلــك كــان هنــاك  ١٥٩و
٪ مــن النســاء فــي ســن ٢٩، أصــاب فقــر الــدم ٢٠١١فــرط الــوزن فــي البلــدان الناميــة والبلــدان المتقدمــة. وفــي عــام 

مليــون طفــل). ويولــد ســنويًا مــا ُيقــدَّر  ٢٧٣٪ مــن األطفــال دون ســن الخامســة (٤٣مليــون امــرأة) و ٤٩٦اإلنجــاب (
على نحو أشد  الُدنيار الفئات االجتماعية االقتصادية مليون طفل مصاب بتأخر النمو داخل الرحم. وتتأث ١٣بنحو 

كمــا أنهــا أقــل  ١،ضــررًا بمختلــف أشــكال ســوء التغذيــة، وتكــون الرضــاعة الطبيعيــة الكافيــة فــي صــفوفها أقــل انتشــاراً 
  ة.احتماًال التباع النظم الغذائية الصحي

  
ود الراميـة إلـى التصـدي لجوانـب عـدم وٕامكانية الحصول على غذاء صحي وميسور التكلفـة جـزء ال يتجـزأ مـن الجهـ

المساواة االجتماعية. ودعم أشد الفئات ضعفًا من أجل إتاحة الفرصة أمـام جميـع المـواطنين للحصـول علـى الغـذاء 
  ٢.ئيةالغذا ةنظماألالصحي هو أمر أخالقي، وسوف يتطلب التصدي للثغرات القائمة في تصريف شؤون 

  
إلـى تخفيـف  ٢٠٢٥-٢٠١٢ األطفـال وصـغار والرضـع األمهات تغذية بشأن للمنظمة الشاملة التنفيذ خطة دفوته

غايـات  سـت حـول ةوتتمحـور الخطـللنمـاء.  المبكـرة المراحـل مـن ابتـداءً  األطفـال لـدى التغذيـة لسوء المزدوج العبء
ين الــدولي والشـركاء األعضـاء الـدول جانـب مـن تُتخـذ إجــراءات وتتضـمن ،٢٠٢٥ عـام بحلـول بلوغهـا ينبغـي عالميـة

  واألمانة.
  
  

                                                           
  صحيفة وقائع بشأن التغذية -صحة المحددات االجتماعية لل   ١

http://www.health.qld.gov.au/ph/Documents/saphs/20403.pdf  ٢٠١٦تموز/ يوليو  ٧(تم االطالع في(.  
الـذي اعتمدتـه اللجنـة اإلقليميـة ألوروبـا فـي  ٢٠٢٠فيينا بشأن التغذية واألمراض غير السارية فـي سـياق الصـحة إعالن    ٢

  -EUR/RC63/R4  القرار
 http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/publications/2013/vienna-

declaration-on-nutrition-and-noncommunicable- 
diseases-in-the-context-of-health-2020   

  .)٢٠١٥سبتمبر  أيلول/ ٢٣تم االطالع في (
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شاركت في عقده منظمة األغذيـة والزراعـة (الفـاو) ومنظمـة  الذيبالتغذية وقد أظهر المؤتمر الدولي الثاني المعني 
 ات، ممـــا أدى إلـــى وضـــع التـــزام باتخـــاذ إجـــراءالـــنظم الغذائيـــة وجـــود قصـــور فـــي ٢٠١٤فـــي عـــام  الصـــحة العالميـــة

ة صحية طيلة العمر هـو الهـدف الرئيسـي للسياسـات والبـرامج تصحيحية عاجلة لضمان أن يصبح تقديم نظم غذائي
التـي ُأقـَرت  – ٢٠٣٠اعترفت خطة التنميـة المسـتدامة لعـام و  ١.التي تحدد معالم إنتاج الغذاء، وتوزيعه، واستهالكه

بضــمان حصــول الجميــع علــى مــا يكفــيهم مــن الغــذاء المــأمون والمغــّذي  والتزمــتبهــذه النهــوج  – ٢٠١٥فــي عــام 
ووضـــع نهايـــة لجميـــع أشـــكال ســـوء التغذيـــة، ومعالجـــة االحتياجـــات التغذويـــة للمراهقـــات علـــى مـــدار العـــام، في والكـــا

عقــدًا  ٢٠٢٥-٢٠١٦وأعلنــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الفتــرة  ٢.وكبــار الســن ضــعاتوالنســاء الحوامــل والمر 
وطلبـت  ٣.ع بدور الريادة في هذا الشأنة العالمية باالضطالومنظمة الصحالتغذية، وطالبت الفاو للعمل من أجل 

فــي وضــع وتعزيــز وتنفيــذ السياســات الــدول األعضــاء مــن المنظمــة دعــم  ونالتاســعة والســتجمعيــة الصــحة العالميــة 
للتحــديات المتعــددة ذات الصــلة بســوء التغذيــة، ووضــع التزامــات محــددة، وقابلــة  للتصــديوالبــرامج والخطــط الالزمــة 
واسـتجابة لهـذه الطلبـات المتعـددة باضـطالع المنظمـة بـدور  ٤.وذات صلة، ومحـددة زمنيـاً للقياس، ويمكن تحقيقها، 

تها، ونمــوذج علــى مراجعــة رؤيــة منظمــة الصــحة العالميــة، ورســال البرنــامجالريــادة فــي مجــال التغذيــة، يعمــل مجــال 
  عملها بشأن التغذية.

  
وضع اإلرشادات بشأن تعزيز الُنظم الغذائيـة ، ستركز األمانة في عملها على مواصلة ٢٠١٩-٢٠١٨وفي الثنائية 

الصــحية واإلجــراءات الفعالــة بشــأن التغذيــة ورصــد التقــدم نحــو تحقيــق غايــات التغذيــة العالميــة. كمــا ســتدعم تعزيــز 
القـــدرات الوطنيـــة للســـماح للبلـــدان بـــأن تضـــطلع بمـــا يلـــي: تهيئـــة بيئـــة مواتيـــة لتنفيـــذ السياســـات الغذائيـــة والتغذويـــة 

دراج جميــع التــدخالت الصــحية الفعالــة التــي تــؤثر علــى التغذيــة فــي الخطــط الوطنيــة الخاصــة بالتغذيــة؛ الشــاملة؛ وإ 
يــة خــارج قطــاع الصــحة تقــر بالتغذيــة وتشــملها؛ وتــوفير المــوارد البشــرية و والتحفيــز علــى وضــع سياســات وبــرامج تنم

  .ارامج وتقييمهوالمالية الكافية لتنفيذ التدخالت التغذوية؛ ورصد تنفيذ السياسات والب
  

وستعمل األمانة على تعزيز عقد اجتماعات لتجميع االلتزامات في إطار ِعقد العمل مـن أجـل التغذيـة وسـوف تقـوم 
  بإعداد تقارير عن حالة تنفيذ هذه االلتزامات.

 
  االبتكار

  
وقـد أدت األمـراض غيـر السـارية فـي خطـة التنميـة،  وضـع طـرحقادت المنظمة عملية  ٢٠١٥–٢٠٠٩خالل الفترة 

حركــة عالميــة أظهــرت العالقــات الســببية المتبادلــة بــين هــذه  إنشــاءإصــدارات المنظمــة واجتماعاتهــا التاريخيــة إلــى 
األمــراض والتنميــة، ودعــت إلــى توافــق عــالمي فــي اآلراء بشــأن أفضــل الخيــارات، ووضــعت إطــار عــالمي للرصــد، 

  لمستدامة.درج العديد من خصائصه حاليًا في أهداف التنمية انت ذيوال
  

                                                           
  والوثيقــــــة ICN2 2014/2الوثيقــــــة  ،منظمــــــة األغذيــــــة والزراعــــــة التابعــــــة لألمــــــم المتحــــــدة ومنظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة   ١

ICN2 2014/3  ٢٠١٦يوليو  تموز/ ٧(تم االطالع في(.  
ــــــــة الع   ٢ ــــــــرار الجمعي ــــــــم  مــــــــةاق ــــــــة المســــــــتدامة لعــــــــام .٧٠/١لألمــــــــم المتحــــــــدة رق ــــــــا: خطــــــــة التنمي ــــــــل عالمن  ٢٠٣٠ تحوي
)(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E  تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي)تمــــــــوز/ ٧ 

  .)٢٠١٦  يوليو
ـــة الع   ٣ ـــم  امـــةقـــرار الجمعي ) ٢٠٢٥–٢٠١٦ل التغذيـــة (تحـــدة للعمـــل مـــن أجـــعقـــد األمـــم الم. ٧٠/٢٥٩لألمـــم المتحـــدة رق
  .)٢٠١٦يوليو  تموز/ ٧االطالع في  (تم
  تحــــــدة للعمــــــل مــــــن أجــــــل التغذيــــــة عقــــــد األمــــــم الم .٨-٦٩ج ص عالتاســــــعة والســــــتون  قــــــرار جمعيــــــة الصــــــحة العالميــــــة   ٤
)٢٠٢٥–٢٠١٦(.  
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عنصـرًا  تجعل االبتكارفي حقبة أهداف التنمية المستدامة يتغير المشهد تغيرًا سريعًا، مما يتطلب من المنظمة أن و 
، والوحــدات التقنيــة علــى عالميــةحاســمًا لعملهــا فــي مجــال األمــراض غيــر الســارية فــي إطــار كــل مــن آليــة التنســيق ال

حوًال في كل من البلـدان الغنيـة والفقيـرة، مـع ظهـور تكنولوجيـات جديـدة فـي وتشهد البيئة الغذائية ت .كافة المستويات
لألعبــاء والمخــاطر المرتبطــة بــاألمراض غيــر  التوســع الحضــريضــيف ياإلنتــاج، وصــيغ وطــرق جديــدة للتســويق، و 

ريــــة ويوجــــه القطــــاع الخــــاص المحــــددات التجا .الســــارية، إال أن المــــدن أيضــــًا تعتبــــر مصــــدرًا لالبتكــــار ومحفــــزًا لــــه
، وهو عنصر ضروري في إيجاد حلول. ونحـن نسـعى جاهـدين لتحقيـق مسـتويات أعلـى مـن ةغير الساريلألمراض 

  تواجه العديد من البلدان خطر تمتع األطفال بصحة أقل من صحة آبائهم.حيث  ٢٠٣٠الصحة بحلول عام 
  

ويجـرى مراجعـة أفضـل  .اف وتقـديمهاتواصل المنظمة االبتكار في تنفيذ األهد ،في ظل هذا المشهد الجديد المتغير
وضـع نمـوذج جديـد يـتم اآلن واستنادًا إلى خطة عمـل أديـس أبابـا لتمويـل التنميـة  .بيناتهاقاعدة الخيارات، وتحديث 

 ،(يتولــد علــى ســبيل المثــال محلــيللتمويــل باالســتعانة بثالثيــة التمويــل التحفيــزي (مــن مصــادر خارجيــة)، والتمويــل ال
للبدء في برامج الواضح والذي يتم استخدامه االستثمار  العائد علىة على التبغ والكحول)، و من الضرائب المفروض

ويجـري بنـاء قـدرات جديـدة فـي البلـدان الرائـدة  الوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا واسـتدامة هـذه البـرامج.
  الحكومات.التي قطعتها المحددة زمنيًا ت تلبي االلتزاما البرامج التي تبنيالتي تخطو خطوات ل

  
قـد و  .جديـدة لحـل المشـكالت الجديـدة والناشـئةالحلـول الصـياغة يـتم نحو نتائج المسار السـريع،  ومع تكثيف السعي

 .نقطــة حرجــة، وتحقــق التحــديات القضــائية فــوزًا فــي جميــع أنحــاء العــالمإلــى  التغليــف البســيط لمنتجــات التبــغ وصــل
، وتفـرض بلـدان أخـرى ضـرائب األمـامي سـيم توضـيحي علـى غـالف العبـواتوتشترط بعض البلدان تطبيق نظام تو 

ويجرى تنظيم تسـويق أغذيـة معينـة، كمـا يجـري تسـجيل جهـود ناجحـة فـي مجـال  .على المشروبات المحالة بالسكر
التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة والوصـــول إلـــى مجموعـــات التـــدخالت  إدخـــال أصـــبحو  .للكحـــول الرقمـــيتنظـــيم التســـويق 

الرعايــة األوليــة أكثــر شــيوعًا، علــى ســبيل المثــال مــن خــالل تقــديم  فــيلمكافحــة األمــراض غيــر الســارية  األساســية
  العالج باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية وعالج األمراض غير السارية بشكل متكامل.

  
األمراض غيــر فــي الوقــت ذاتــه سيشــهد القــرن المقبــل خلــًال يظهــر علــى نطــاق واســع فــي المجــاالت ذات الصــلة بــو 

إضـفاء الطـابع يتراوح ما بين أزمات عالميـة، وطـوارئ، وهجـرة عـدد كبيـر مـن السـكان، وصـوًال إلـى زيـادة و  .السارية
الحيــاة والرعايـة الصــحية، وزيــادة اســتخدام التقنيـات المتنقلــة فــي مجـال الصــحة، والصــحة اإللكترونيــة،  الرقمـي علــى

جديدة، وصوًال إلـى اتسـاع مـدى اإلجحـاف، ومـن تجديـد التكنولوجيات الو دوية األمن ظهور علم الجينوميات، و بدءًا 
وصــوًال إلــى المشــكالت المتعلقــة بتعمــيم الهجــوم مــن خــالل الــدعاوى القانونيــة التــي ترفــع ضــد دوائــر صــناعة التبــغ 

دورة  ومـن اآلن وحتـى انعقـاد لـم تحـل بعـد.التـي و التدخالت الناجحة في مجال الصحة العمومية على نطـاق مالئـم 
مكافحـــة  فـــي مجـــالومـــا بعـــدها، ســـتقوم المنظمـــة بتعزيـــز القيـــادة  ٢٠١٨ عـــام الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي

  األمراض غير السارية على جميع مستوياتها، من أجل:
ـــة  • ـــة والتكنولوجي ـــة السياســـية واالجتماعيـــة واالقتصـــادية والعلمي واســـعة اســـتعراض االتجاهـــات الجغرافي

 ؛امليًا من أجل الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهع لتطبيقهاالنطاق 

علــى التحاليــل مــن أجــل حفــز التجريــب، والبحــث، وتطــوير مــوجزة الحكومــات بصــورة اســتباقية  حاطــةإ •
 السياسات والخطط، والتقييم، وتعميم النتائج على نطاق أوسع.

  
  اآلخرين والشركاء البرامج مع الروابط

  
 فــاألمراض األخــرى. الفئــات جميــع مــع بــروابط الســارية غّيــر األمــراض فئــة فــي األولويــة ذات الخمســة المجــاالت تــرتبط

 السـرطان أنـواع بـبعض لإلصـابة رئيسـي سـبب هـي باللقاحات، منها الوقاية يمكن التي األمراض ذلك في بما السارية،
 غّيـــر واألمـــراض النفســـية والصـــحة بفيروســـه والعـــدوى األيـــدز ومـــرض الســـل بـــين قويـــة روابـــط وهنـــاك .الســـمع وفقـــدان
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 البيئات وتؤثر العالجي. وتدبيرها السارية األمراض من للوقاية أساسية الجيدة التغذية فإن مشابه، نحو وعلى السارية.
 الفئــة. هــذه فــي األولويــة ذات المجــاالت جميــع علــى والمراهقــة والطفولــة المــيالد مراحــل فــي الصــحية غّيــر والســلوكيات

 نحـو على الكحول وتعاطي غ،التب وتعاطي العالجي، وتدبيرها السارية غّير باألمراض اإلصابة المجاالت هذه وتشمل
 العمــر. طيلــة الصــحة لتعزيــز ضــروريتين الــوزن وزيــادة التغذيــة نقــص مــن الوقايــة وُتعــد واإلصــابات. العنــفو  ضــار،
 البـرامج مجـاالت جميـع إلـى نسـبةبال حاسـمة أهميـة الفقـر مـن والحـد للصحة االجتماعية للمحددات االستجابة وتكتسي

 مــن الوقايـة أجـل مـن أهميـة الصـحيتين العمــل وبيئـة المعيشـة بيئـة تعزيـز يكتسـي كمــا .السـارية غيـر األمـراض فئـة فـي
 مـــن والوقايـــة الطـــرق، علـــى الســـالمة تحســـين وكـــذلك النفســـية، الصـــحة وحـــاالت الوعائيـــة القلبيـــة واألمـــراض الســـرطان
 اســتخدام مثـل التقنيـة، الهياكـل مـن واسـع نطـاق أيضـاً  هنــاك المواضـيعية الـروابط عـن النظـر بغـضو  .والغـرق الحـروق

 الســارية األمــراض عمــل برنــامجي مــن كـل تــدعم لكــي التطــوير مــن لمزيـد تخضــع أن يمكــن التــي الرقميــة التكنولوجيـات
 عنـــد ذلـــك، تحقيـــق كانيـــةإم لالتصـــاالت الـــدولي واالتحـــاد المنظمـــة بـــين المشـــتركة المبـــادرة أثبتـــت وقـــد .الســـارية وغيـــر

 عـدوى مـن للوقايـة قصـيرة نصـية رسائل إلرسال السنغال في السكري بمرض الخاص المتنقل التطبيق برنامج استخدام
  .٢٠١٤ عام في وقعت التي األزمة ذروة في اإليبوال

  
يـة مـن األمـراض غّيـر وُتعد الُنظم الصحية القائمة علـى الرعايـة األوليـة التـي تـدعم التغطيـة الشـاملة مهمـة فـي الوقا

السارية الرئيسية وعوامل خطرها ومكافحتها، فضًال عن غيرها من االعتالالت غّيـر السـارية التـي تغطيهـا مجـاالت 
البرامج الخمسة المدرجة ضمن هذه الفئة. وسيكون هناك تعـاون عـن كثـب بشـأن معلومـات وبيِّنـات الـُنظم الصـحية 

بة بـــاألمراض القلبيـــة الوعائيـــة والســـرطان، ومعـــدالت الوفيـــات والعجـــز لتحســـين تقـــديرات المنظمـــة لمعـــدالت اإلصـــا
عــن اإلصــابات والعنــف، والحــد مــن أثــر الظــروف التــي تــؤثر علــى الصــحة النفســية ومعــاقرة مــواد اإلدمــان.  ةالناجمــ

ويعنـــي العـــدد المتزايـــد مـــن األشـــخاص المصـــابين بـــاألمراض غّيـــر الســـارية وحـــاالت الصـــحة النفســـية، أن الرعايـــة 
لهـا. وترتفـع معـدالت العنـف  سـتجابةالمقدمة إلى هذه الفئات تزداد أهمية من أجل التخطـيط للطـوارئ والكـوارث واال

 ة.واإلصابات في ظروف الطوارئ كما ُيعد نقص التغذية نتيجة شائعة للكوارث اإلنساني
  

معيـة الصـحة العالميـة والتـي تسـلط وهناك عدد متزايد من القرارات التي اعتمدتها الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة وج
الضــوء علــى أهميــة عمــل المنظمــة مــع األمــم المتحــدة والمجتمــع المــدني والشــركاء مــن القطــاع الخــاص. وتتعــاون 
المنظمــة مــع عــّدة منظمــات داخــل منظومــة األمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك البنــك الــدولي ومنظمــات حكوميــة دوليــة 

ز المنظمــة عملهــا الــداعم لألفرقــة  أخــرى، مــن أجــل تعزيــز البرمجــة المشــتركة فــي المجــاالت المــذكورة. وســوف تعــزِّ
الُقطريــة لألمــم المتحــدة، مــن خــالل رؤســاء المكاتــب الُقطريــة التابعــة للمنظمــة، فــي إدراج المجــاالت المعنيــة ضــمن 

ن الوكـاالت إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. وسـوف تسـتمر فـي تـولي رئاسـة فرقـة العمـل المشـتركة بـي
، وتشارك في رئاسة الشراكة العالمية من أجل وفريق األمم المتحدة المعني بالتعاون في مجال السالمة على الطرق

  ، وهي أيضًا عضو نشيط في حركة تعزيز التغذية.إنهاء العنف ضد األطفال
  

بــغ بــين ســكانها ومعالجــة وتعمــل المنظمــة مــع مؤسســة بلــومبرغ الخيريــة علــى دعــم البلــدان فــي الحــد مــن تعــاطي الت
يتس على دعم الجهود الوطنية المبذولة في سبيل الحـد غالسالمة على الطرق. كما تعمل مع مؤسسة بيل وميليندا 

مــن تعــاطي التبــغ وتحســين التغذيــة علــى الصــعيد العــالمي. وتشــمل الــروابط مــع اعــتالالت أخــرى فــي فئــة األمــراض 
سياســـات النقـــل التـــي تعـــزز النشـــاط البـــدني وتُقلـــل أيضـــًا مـــن التعـــرض غيـــر الســـارية: الحـــّد مـــن البدانـــة مـــن خـــالل 

لمركبات النقل اآللية؛ والحّد من الضرر الناجم عن الكحول من خـالل السياسـات المالئمـة؛ ووضـع بـرامج تتصـدى 
  ر.طيلة العمإلساءة معاملة األطفال يمكن أن يكون لها أثر على األمراض النفسية واألمراض غير السارية 
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  األمراض غير السارية
  

  إتاحة التدخالت الرامية إلى الوقاية من األمراض غّير السارية وعوامل خطرها وتدبيرها العالجيزيادة : الحصيلة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
 معــــدالت فــــي األقــــل علــــى٪ ١٠ بمقــــدار نســــبي انخفــــاض تحقيــــق
 إطــار فــي ء،االقتضــا حســب ١،ضــار نحــو علــى الكحــول تعــاطي
  الوطني السياق

  لتر ٦,٢
)٢٠١٠(  

انخفاض بمقدار 
  ٪ على األقل١٠

)٢٠٢٥(  
 الـــراهن االنتشـــار معـــدل فـــي٪ ٣٠ بمقـــدار نســـبي انخفـــاض تحقيـــق
  أكثر أو سنة ١٥ العمر من البالغين بين التبغ لتعاطي

٢٢٪  
)٢٠١٠(  

انخفاض بمقدار 
٣٠ ٪  

)٢٠٢٥(  
 نقــــص تشــــاران معــــدل فــــي٪ ١٠ بمقــــدار نســــبي انخفــــاض تحقيــــق
  البدني النشاط

٢٥٪  
)٢٠١٠(  

انخفاض بمقدار 
١٠ ٪  

)٢٠٢٥(  
 ارتفــــاع انتشــــار معــــدل فــــي٪ ٢٥ بمقــــدار نســــبي انخفــــاض تحقيــــق
 للظـــروف تبعـــاً  الـــدم ضـــغط ارتفـــاع انتشـــار احتـــواء أو الـــدم ضـــغط
  الوطنية

٢٣٪  
)٢٠١٠(  

انخفاض نسبي بمقدار 
٢٥ ٪  

)٢٠٢٥(  
  ٪٨  والبدانة السكري داء معدالت زيادة وقف

للسكري/ تركيز الغلوكوز 
 ؛في البالزما مع الصيام

  للبدانة ٪١٢
)٢٠١٠(  

 زيادة بنسبة صفر٪
)٢٠٢٥(  

 للعـــــالج المســـــتحقين األشـــــخاص مـــــن األقـــــل علـــــى٪ ٥٠ حصـــــول
ــــة ــــة باألدوي ــــات مــــن للوقاي ــــة النوب ــــة والســــكتات القلبي ــــى الدماغي  عل
  )الدم سكر ضبط ذلك في بما( الطبية والمشورة األدوية

٪ ٥٠تغطية بنسبة   غير معلوم
  على األقل 

)٢٠٢٥(  
 الســكان مــدخول متوســط فــي٪ ٣٠ بمقــدار نســبي انخفــاض تحقيــق
  ٢الصوديوم/ الملح من

  جرام ١٠
)٢٠١٠(  

انخفاض بمقدار 
٪ بحلول ٣٠
  ٢٠٢٥ عام

 فــي بمــا ،التكلفــة الميســورة األساســية واألدويــة التكنولوجيــات إتاحــة
ـــة ذلـــك ـــر مـــراضاأل لعـــالج الضـــرورية الجنيســـة األدوي  الســـارية غّي

 حــد علـى والخـاص العـام القطــاع مرافـق فـي٪ ٨٠ بنسـبة الرئيسـية،
  سواء

 ٪ على األقل ٨٠  غير معلوم
)٢٠٢٥(  

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ى نحـو ضـار التـي يشمل مفهوم تعاطي الكحول على نحو ضار في االسـتراتيجية العالميـة للحـد مـن تعـاطي الكحـول علـ   ١

منظمة، التعاطي الذي يتسبب في عواقـب صـحية واجتماعيـة ضـارة لمـن يشـرب الكحـول وللمحيطـين بـه وللمجتمـع الوضعتها 
  ة.ككل، وكذلك أنماط التعاطي المرتبطة بزيادة احتماالت الحصائل الصحية السلبي

  م.رامات من الملح أو غرامين من الصوديو غ ٥توصي منظمة الصحة العالمية بأن يقل مدخول الفرد في اليوم عن    ٢
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تسريع وضع وتنفيذ السياسات والخطط الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من األمراض غّيـر السـارية المخرج: 
  ومكافحتها

  
  الغاية  ساسيةالبيانات األ  الُمخرج مؤشرات

عدد البلدان التي لديها سياسة/ استراتيجية/ خطة عمل وطنية واحدة علـى 
األقــل مطبقــة، تشــمل عــدة أمــراض غّيــر ســارية وعوامــل الخطــر المشــتركة 

  بينها

  ١٩٤لم يحدد بعد/
)٢٠١٧(  

  ١٩٤لم يحدد بعد/
)٢٠١٩(  

عــدد البلــدان التــي وضــعت غايــات ومؤشــرات وطنيــة محــددة زمنيــًا بشـــأن 
  مراض غير السارية باالستناد إلى التوجيهات الصادرة عن المنظمةاأل

  ١٩٤لم يحدد بعد/
)٢٠١٧(  

  ١٩٤لم يحدد بعد/
)٢٠١٩(  

عـــدد البلـــدان التـــي لـــديها لجنـــة أو وكالـــة أو آليـــة عمـــل متعـــددة القطاعـــات 
لتنســــيق الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية مطبقــــة ل واحــــدة علــــى األقــــ

  ومكافحتها

  ١٩٤لم يحدد بعد/
)٢٠١٧(  

  ١٩٤لم يحدد بعد/
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

عقـــد حـــوار شـــامل لقطاعـــات متعـــددة ودعمـــه وتيســـير تقـــديم المشـــورة بشـــأن السياســـات إلـــى األطـــراف  •
 .الوطنية ودون الوطنية المناظرة والشركاء من أجل الوقاية من األمراض غّير السارية ومكافحتها

علــى الصــعيدين ي لوضــع وتنفيــذ الخطــط المتعــددة القطاعــات التــي توجههــا البلــدان تقــديم الــدعم التقنــ •
من أجل محاربة األمراض غّير السارية، بما يتماشى مع خطة العمل العالمية الوطني ودون الوطني 

ــر الســارية ومكافحتهــا  وااللتزامــات  ٢٠٢٠-٢٠١٣التــي وضــعتها المنظمــة للوقايــة مــن األمــراض غّي
 .واالستراتيجيات والخطط واُألطر اإلقليميةداف التنمية المستدامة، العالمية، وأه

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تكميــل قــدرة المكاتــب الُقطريــة علــى تقــديم الــدعم التقنــي فــي مجــال وضــع وتنفيــذ وتقيــيم خطــط تعزيــز و  •
ــــر المتعــــددة القطاعــــات بشــــودون الوطنيــــة العمــــل، والغايــــات، والمؤشــــرات الوطنيــــة  أن األمــــراض غّي

 للوقاية من األمراض غّير السارية ومكافحتها.المتعددة القطاعات السارية، وآليات التنسيق 
مـن خطـط العمـل واالسـتراتيجيات وضع ُأطر السياسات اإلقليمية باالستناد إلى ما هو موجود بالفعـل  •

لصـــلة بـــالنهج الشـــامل المتعـــدد رشـــادات واألدوات القانونيـــة الوطنيـــة، واإلقليميـــة، والعالميـــة ذات اإلوا
 .القطاعات بشأن األمراض غّير السارية

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

رشـــادات التقنيـــة وأدوات وضـــع الخطـــط الوطنيـــة المتعـــددة القطاعـــات بشـــأن األمـــراض غيـــر إلوضـــع ا •
ادات بشأن اآلليـة رشإلنفيذها، وتقييمها، بما في ذلك اولوياتها، وحساب تكاليفها، وتأالسارية، وتحديد 

 الوطنية المتعددة القطاعات.
مشــــــاركة الشــــــركاء مــــــن أجــــــل دعــــــم البحــــــث واالبتكــــــار فيمــــــا يتعلــــــق بتنفيــــــذ التــــــدخالت والخيــــــارات  •

مــــراض غيــــر الســــارية الــــواردة فــــي خطــــة العمــــل العالميــــة للمنظمــــة بشــــأن الوقايــــة مــــن األ السياســــية
 .٢٠٢٠–٢٠١٣ومكافحتها 
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يـذ االسـتراتيجيات الراميـة إلــى الحـد مـن عوامـل الخطــر القابلـة للتغييـر المتعلقــة تمكـين البلـدان مــن تنفالمخـرج: 
باألمراض غّير السارية (تعاطي التبغ، واتباع نظام غذائي غّير صحي، والخمول البـدني، وتعـاطي الكحـول علـى 

  نحٍو ضار)، بما في ذلك المحددات االجتماعية األساسية
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات
ــــى الســــكان  ــــدابير السياســــات القائمــــة عل ــــدان التــــي عــــززت تنفيــــذها لت عــــدد البل

 وتوسعت في نطاقها من أجل الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار
  ١٩٤لم يحدد بعد/

)٢٠١٧(  
  ١٩٤لم يحدد بعد/

)٢٠١٩(  
عــدد البلــدان التــي لــديها سياســة أو اســتراتيجية أو خطــة عمــل مطبقــة للحــد مــن 

 بدني و/ أو تعزيز النشاط البدنيالخمول ال
  ١٩٤لم يحدد بعد/

)٢٠١٧(  
  ١٩٤لم يحدد بعد/

)٢٠١٩(  
عــدد البلــدان التــي لــديها سياســة أو اســتراتيجية أو خطــة عمــل مطبقــة للحــد مــن 

 تباع نظم غذائية صحيةو/ أو تعزيز ا تباع نظم غذائية غير صحيةا
  ١٩٤لم يحدد بعد/

)٢٠١٧(  
  ١٩٤لم يحدد بعد/

)٢٠١٩(  
البلــدان التــي حققــت تقــدمًا كبيــرًا فــي تنفيــذ التــدابير األربعــة التاليــة المعنيــة  عــدد

اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة بالحـــد مـــن الطلـــب علـــى التبـــغ، المنصـــوص عليهـــا فـــي 
، وهي: فرض الضرائب على التبـغ، تهيئـة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  والترويج له ورعايتهالتبغ البيئات الخالية من التبغ، حظر اإلعالن عن 
 

  ١٩٤لم يحدد بعد/
)٢٠١٧(  

  ١٩٤لم يحدد بعد/
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

تقديم المساعدة التقنية للبلدان لتنفيذ تدابير عالية المردود وميسورة التكلفة ترمي إلى الحد من تعـاطي  •
 .ة بشأن مكافحة التبغالتبغ، وتعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاري

دعــم وضــع وتنفيــذ السياســات المتعــددة القطاعــات الخاصــة بالتــدابير القائمــة علــى الســكان للحــد مــن  •
المساعدة التقنية، وبناء القدرات، والتنسيق بـين الوكـاالت تعاطي الكحول على نحو ضار، من خالل 

 ظمة.المنتي وضعتها باالستعانة باألطر السياسية واألدوات التقنية ال
تقــديم الــدعم التقنــي للبلــدان فــي تنفيــذ تــدابير الوقايــة القائمــة علــى الســكان للحــد مــن اســتهالك الملــح،  •

والوقاية من زيادة الوزن والبدانـة، بمـا فـي ذلـك التسـويق لألطفـال، والسياسـات ، وتعزيز النشاط البدني
  المالية، والتدخالت القائمة على المدارس.

  
  ة المستهدفةمنجزات المكاتب اإلقليمي

تطويـــع األدوات والمبـــادئ التوجيهيـــة فـــي الســـياق اإلقليمـــي، وتيســـير وضـــع االســـتراتيجيات اإلقليميـــة  •
 من عوامل الخطر القابلة للتغيير المتعلقة باألمراض غّير السارية.الرامية إلى الحد 

في تنفيذ االستراتيجيات تقديم القيادة اإلقليمية، والتنسيق، ودعم الشبكات اإلقليمية، والمكاتب القطرية  •
التـدابير مـن خـالل  من تعاطي الكحـول علـى نحـو ضـاروخطط العمل العالمية واإلقليمية بشأن الحد 

 القائمة على السكان. 
بالتنسيق مع أمانـة اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة  ،إشراك الشبكات اإلقليمية ودعم المكاتب الُقطرية •

 نفيذ االتفاقية بالكامل، مع التركيز على تدابير الحد من الطلب.ت في ،اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
القائمـــة علـــى المتعـــددة القطاعـــات التـــدابير تقـــديم القيـــادة اإلقليميـــة، والـــدعم التقنـــي للبلـــدان فـــي تنفيـــذ  •

 والوقاية من زيادة الوزن والبدانة.، تعزيز النشاط البدنيالرامية إلى السكان 
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القائمـــة علـــى المتعـــددة القطاعـــات التـــدابير الـــدعم التقنـــي للبلـــدان فـــي تنفيـــذ تقـــديم القيـــادة اإلقليميـــة، و  •
، والوقايـة بما فـي ذلـك الحـد مـن اسـتهالك الملـح، تباع نظم غذائية صحيةتعزيز االرامية إلى السكان 

 من زيادة الوزن والبدانة.
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
شـــادات التقنيـــة والـــدعم لتنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة للحـــد مـــن ر إلالقيـــادة العالميـــة، والتنســـيق، واتقـــديم  •

 تعاطي الكحول على نحو ضار من خالل التدابير القائمة على السكان.
تقـــــديم القيـــــادة العالميـــــة، والخبـــــرة المتخصصـــــة، ووضـــــع السياســـــات والمبـــــادئ التوجيهيـــــة، واألدوات  •

ز النشاط البدني، والوقايـة مـن زيـادة الـوزن من أجل تعزياالبتكارية، بمشاركة القطاعات ذات الصلة، 
 والبدانة.

تقـــــديم القيـــــادة العالميـــــة، والخبـــــرة المتخصصـــــة، ووضـــــع السياســـــات والمبـــــادئ التوجيهيـــــة، واألدوات  •
بمــا فــي ذلــك الــنظم الغذائيــة الصــحية، مــن أجــل تعزيــز االبتكاريــة، بمشــاركة القطاعــات ذات الصــلة، 

توصـــيات اللجنـــة ســـيما مـــن خـــالل وزن والبدانـــة، والن زيـــادة الـــ، والوقايـــة مـــالحـــد مـــن اســـتهالك الملـــح
 .المعنية بالقضاء على بدانة األطفال

إنتاج وبث المعارف واألدوات وأفضل الممارسات، وتقديم الدعم لوضع سياسات وخطط عمل متعددة  •
، من أجل غاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبمع أمانة القطاعات، بالتنسيق 

 والحد من تعاطي التبغ.مع التركيز على تدابير الحد من الطلب تسريع تنفيذ االتفاقية بالكامل، 
  

ــدان مــن تحســين التغطيــة بالرعايــة الصــحية المتعلقــة بالتــدبير العالجــي لألمــراض القلبيــة المخــرج:  تمكــين البل
األزمـات فـي حـاالت امل خطرها، بما في ذلـك الوعائية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وعو 

  والطوارئ
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات
عـــدد البلـــدان التـــي لـــديها إرشـــادات/ بروتوكـــوالت/ معـــايير وطنيـــة معتـــرف بهـــا/ 
معتمــــدة مــــن الحكومــــة ومســــندة بالبيِّنـــــات للتــــدبير العالجــــي لألمــــراض القلبيـــــة 

  اض الجهاز التنفسي المزمنةالوعائية والسرطان والسكري وأمر 

  ١٩٤لم يحدد بعد/
)٢٠١٧(  

  ١٩٤لم يحدد بعد/
)٢٠١٩(  

عدد البلدان التي أدرجت الكشف المبكر، واإلحالة، والتدبير العالجي لألمـراض 
 في الرعاية الصحية األوليةغير السارية 

  ١٩٤لم يحدد بعد/
)٢٠١٧(  

  ١٩٤لم يحدد بعد/
)٢٠١٩(  

هـا األدويـة األساسـية التاليـة (األسـبرين، والسـتاتينات، عدد البلدان التي تتـوافر في
ومثبطـــات اإلنـــزيم المحـــول لألنجيوتنســـين، والثيازيـــد المـــدر للبـــول، ومحصـــرات 
قنـــــوات الكالســـــيوم الممتـــــدة المفعـــــول، والميتفـــــورمين، واإلنســـــولين، والموســـــعات 
 القصـــبية، ومستنشـــقات الســـتيرويد) والتكنولوجيـــات التاليـــة (أجهـــزة قيـــاس ضـــغط
الدم، والميازين، وأجهزة قياس السـكر والكوليسـترول فـي الـدم وأشـرطة االختبـار، 
ـــر الســـارية  وأشـــرطة تحليـــل البـــول لقيـــاس الـــزالل) الالزمـــة لعـــالج األمـــراض غّي

 بصفة عامة في قطاع الصحة العمومية

  ١٩٤لم يحدد بعد/
)٢٠١٧(  

  ١٩٤لم يحدد بعد/
)٢٠١٩(  
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  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
دعــم عمليــة وضــع/ تطويــع اإلرشــادات/ البروتوكــوالت/ المعــايير الوطنيــة المســندة بالبيِّنــات الخاصــة  •

 .بالتدبير العالجي لألمراض القلبية الوعائية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة
، تعزيـــز القـــدرات الوطنيـــة علـــى الكشـــف عـــن األمـــراض غيـــر الســـارية وعوامـــل خطرهـــا، وتشخيصـــها •

كجــزء مــن النظــام الصــحي الــوطني، مــع التركيــز علــى الرعايــة الصــحية األوليــة وتــدبيرها العالجــي، 
فجــــوات عــــدم الراميــــة إلــــى ضــــمان التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة والحــــد مــــن الفجــــوات بــــين الجنســــين و 

 اإلنصاف في مجال الصحة.
ة، ورعايتهــا علــى نحــو تنفيــذ اإلرشــادات التــي تشــمل الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســاري تعزيــز ودعــم •

 متكامل في حاالت األزمات والطوارئ.
 .تعزيز دمج كافة مدخالت المنظمة في نظام االستجابة الوطني في حاالت األزمات والطوارئ •

 
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

لبيــة تطويــع اإلرشــادات/ البروتوكــوالت/ المعــايير العالميــة الخاصــة بالكشــف المبكــر عــن األمــراض الق •
الوعائيــة والســرطان والســكري وأمــراض الجهــاز التنفســي المزمنــة، وتشخيصــها، وعالجهــا، ومكافحتهــا 

 تبعًا للسياق اإلقليمي، ودعم تنفيذها.
تعزيز قدرة المكاتب القطرية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلـى بنـاء القـدرة علـى الكشـف المبكـر عـن  •

هــــا، ومكافحتهـــا، مــــع التركيـــز علــــى الرعايـــة الصــــحية األمـــراض غيـــر الســــارية، وتشخيصـــها، وعالج
 األولية.

بما فـي ذلـك  ،جهود المكاتب القطرية الرامية إلى إدراج األدوية األساسية لألمراض غير الساريةدعم  •
أدويـــة األمـــراض غّيـــر  وزيـــادة إتاحـــةقـــوائم األدويـــة األساســـية الوطنيـــة لـــديها،  فـــي ،األدويـــة الجنيســـة

 ويسر تكلفتها في قطاع الصحة العمومية. ت األساسية الخاصة بهاالسارية والتكنولوجيا
الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ورعايتهــا علــى نحــو متكامــل فــي تنفيــذ توجيــه البلــدان ودعمهــا فــي  •

 حاالت األزمات والطوارئ.
 .رئالمبادئ التوجيهية وقائمة الخبراء في حاالت األزمات والطواتقديم التدريب على االستعانة ب •

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وضع المبادئ التوجيهية التقنية وحزم األدوات الخاصة بالكشف المبكر عن األمراض القلبية الوعائية  •
، بمــا فــي والســرطان والســكري، وأمــراض الجهــاز التنفســي المزمنــة، وتشخيصــها وعالجهــا ومكافحتهــا

 طوارئ.ذلك التدبير العالجي لهذه األمراض في حاالت ال
المنصـفة دعم المكاتـب اإلقليميـة فـي تقـديم المسـاعدة التقنيـة علـى المسـتوى القطـري لتحسـين التغطيـة  •

ونظــام اإلحالــة بالرعايــة الصــحية لألمــراض غّيــر الســارية عــن طريــق تعزيــز الرعايــة الصــحية األوليــة 
 بشأن هذه األمراض.

ســية لألمــراض غيــر الســارية علــى نحــو تقــديم اإلرشــادات والــدعم بشــأن تحســين إتاحــة األدويــة األسا •
 ، والتكنولوجيات األساسية.األدوية الجنيسةمنصف، بما في ذلك 
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وضع وبث المبـادئ التوجيهيـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ورعايتهـا علـى نحـو متكامـل  •
 .في حاالت األزمات والطوارئ

 أجل التدخل السريع عند الطلب.دعم قائمة الخبراء على الصعيد العالمي من وٕادارة تصميم  •
تقديم اإلرشادات للمجتمع الدولي بشأن إدراج األمراض غير السارية في التأهب واالسـتجابة لألزمـات  •

 والطوارئ.
  

تنفيــذ إطــار الرصــد مــن أجــل التبليــغ عــن التقــدم المحــرز فــي الوفــاء بااللتزامــات الــواردة فــي اإلعــالن المخــرج: 
 (غيـر المعديـة) امـة لألمـم المتحـدة الرفيـع المسـتوى بشـأن الوقايـة مـن األمـراضالسياسي الجتماع الجمعيـة الع

ـــر الســـارية  غّيـــر الســـارية ومكافحتهـــا وفـــي خطـــة العمـــل العالميـــة للمنظمـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غّي
  ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

بالفعــــل لترصــــد األمــــراض غّيــــر الســــارية عــــدد البلــــدان التــــي لــــديها ُنظــــم قائمــــة 
ــــة  ــــة االختياري ــــى أســــاس األهــــداف التســــعة العالمي ــــغ عل ورصــــدها إلتاحــــة التبلي

  الخاصة باألمراض غّير السارية

  ١٩٤لم يحدد بعد/
)٢٠١٧(  

  ١٩٤لم يحدد بعد/
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

لوفيــات الناجمــة عــن األمــراض غّيــر الســارية تطويــع وتنفيــذ أدوات رصــد وترصــد معــدالت المراضــة وا •
 .وعوامل خطرها القابلة للتغيير

دعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء القدرات لرصد حالة الصحة الوطنية فيما يتعلق باألمراض غّير  •
 السارية وعوامل خطرها القابلة للتغيير.

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تطويع وتنفيذ أدوات رصد وترصد معدالت المراضة والوفيات القطرية في دعم تعزيز قدرات المكاتب  •
 واستجابات النظم الوطنية.، الناجمة عن األمراض غّير السارية وعوامل خطرها

تكميــل جهــود المكاتــب الُقطريــة الراميــة إلــى بنــاء القــدرات الوطنيــة علــى تقــدير ورصــد وتقيــيم الحالــة  •
 .األمراض غّير السارية وعوامل خطرها القابلة للتغييرالصحية الوطنية فيما يتعلق ب

لألمراض غّير السارية وعوامل خطرها، وسياسات وتدخالت النظم رصد الحالة واالتجاهات اإلقليمية  •
والغايــــات الصــــحية للوقايــــة منهــــا، ومكافحتهــــا، واإلبــــالغ عــــن التقــــدم المحــــرز وفقــــًا لالختصاصــــات 

 المتفق عليها.والمؤشرات 
  

  المقر الرئيسي المستهدفةمنجزات 
ــر الســارية  • وضــع اإلرشــادات واألدوات الالزمــة لتعزيــز قــدرة البلــدان علــى ترصــد عــبء األمــراض غّي

ورصده باالسـتناد إلـى إطـار الرصـد العـالمي الشـامل، ومؤشـرات خطـة العمـل التسـعة الخاصـة بخطـة 
، والمؤشـــرات ٢٠٢٠-٢٠١٣العمـــل العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غّيـــر الســـارية ومكافحتهـــا 

 االلتزامات الوطنية للتصدي لألمراض غير السارية.العشرة لرصد التقدم، لتقييم مدى تحقيق 
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والقــدرات الوطنيــة علــى الوقايــة منهــا لألمــراض غّيــر الســارية وعوامــل خطرهــا، رصــد الحالــة العالميــة  •
إلــى هــذا الرصــد (بمــا فــي ذلــك باالســتناد  التقــارير العالميــة الدوريــة عــن وضــعهاومكافحتهــا، وٕاصــدار 

السـجالت القطريـة لألمـراض غيـر السـارية، والتقريـر عـن وبـاء التبـغ العـالمي، وتقريـر الحالـة العالميــة 
التقريــر العــالمي عــن وضــع األمــراض غّيــر الســارية، ورصــد التقــدم المحــرز بشــأن الكحــول والصــحة، و 

 ).في مجال األمراض غّير السارية
  

ألنشطة، وٕاشراك العديد من أصحاب المصلحة، والعمـل عبـر القطاعـات فـي إطـار العمـل تعزيز تنسيق االمخرج: 
ات المعنية بمنظومة األمم المتحدة، والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة األخـرى، واألطـراف غيـر ؤسسمالالتعاوني مع 

  ة ومكافحتهاالوقاية من األمراض غّير الساريلدعم الحكومات من أجل الوفاء بالتزاماتها بشأن الدول، 
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات
عــدد البلــدان التــي أدرجــت األمــراض غّيــر الســارية فــي برنــامج التنميــة الوطنيــة، 

  بما في ذلك ُأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، حسب االقتضاء
  ١٩٤لم يحدد بعد/

)٢٠١٧(  
  ١٩٤لم يحدد بعد/

)٢٠١٩(  
لمعــارف العالميــة واإلقليميــة، المعقــودة مــع الــدول األعضــاء، عــدد آليــات تبــادل ا

والوكـاالت التابعـة لألمــم المتحـدة، واألطــراف غيـر الـدول، بشــأن عمـل أصــحاب 
  الوقاية من األمراض غّير السارية ومكافحتهافي مجال المصلحة المتعددين 

  لم يحدد بعد
)٢٠١٧(  

  لم يحدد بعد
)٢٠١٩(  

  
  مستهدفةمنجزات المكاتب القطرية ال

بشـأن إدراج األمـراض غيـر السـارية  المشـترك بـين الوكـاالت مـع األمـم المتحـدةتنسيق عمـل المنظمـة  •
واســتراتيجيات  ُأطــر عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة،مــن خــالل  بــرامج التنميــة الوطنيــةفــي 

 التي وضعتها المنظمة حسب االقتضاء. التعاون القطري
اإلقليميــة المنصــات لحة علــى الصــعيدين الــوطني ودون الــوطني فــي تشــجيع مشــاركة أصــحاب المصــ •

الوقايـة مـن األمـراض والعالمية ألصحاب المصلحة المتعددين من أجل إجراء الحوار السياسـي بشـأن 
 .غّير السارية ومكافحتها

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

، بــرامج التنميــة الوطنيــةغيــر الســارية فــي إلدراج األمــراض تعزيــز ودعــم المكاتــب القطريــة فــي الــدعوة  •
 التي وضعتها المنظمة. واستراتيجيات التعاون القطري وُأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية،

دعم المنصات العالمية واإلقليمية لتبادل المعارف بين أصحاب المصلحة المتعددين من أجل الـدعوة  •
كات، وتبـــادل أفضـــل الممارســـات، ونتـــائج البحـــث بشـــأن الحـــوار، بمـــا فـــي ذلـــك إنشـــاء الشـــبٕاجـــراء و 

 األمراض غّير السارية وعوامل خطرها.
بشـــأن إدارة تضــــارب المصـــالح فـــي مشــــاركة  والشـــركاء التقنيـــينللمكاتـــب القطريــــة تقـــديم اإلرشـــادات  •

 أصحاب المصلحة المتعددين.
 السارية ومكافحتها.تطويع وبث المواد اإلعالمية العالمية بشأن الوقاية من األمراض غّير  •
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 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
، بمـا فـي للوقاية من األمراض غّير السارية ومكافحتهـاتقديم التنسيق العالمي وتعزيز الشراكات دعمًا   •

التنســيق العالميــة المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غّيــر الســارية ومكافحتهــا التــي ذلــك مــن خــالل آليــة 
قة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت والمعنيـة بالوقايـة مـن األمـراض المنظمة، وفر  وضعتها

 .غّير السارية ومكافحتها
األعضــــاء،  الــــدولالمعقــــودة مــــع تعزيــــز ودعــــم إنشــــاء منصــــات عالميــــة وٕاقليميــــة لتبــــادل المعــــارف،   •

المتعــددين والوكــاالت التابعــة لألمــم المتحــدة، واألطــراف غيــر الــدول، بشــأن عمــل أصــحاب المصــلحة 
 .الوقاية من األمراض غّير السارية ومكافحتهاوتحقيق االلتزامات رفيعة المستوى بشأن 

بمـا فـي  بـرامج التنميـة الوطنيـةإدراج األمـراض غيـر السـارية فـي وضع التوجيهات واألدوات من أجل   •
التــي  القطــريُأطــر عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة، واســتراتيجيات التعــاون ذلــك مــن خــالل 

 وضعتها منظمة الصحة العالمية.
الصــحة العموميــة عــبء  وبــث وتقيــيم أثــر المــواد اإلعالميــة العالميــة فــي إذكــاء الــوعي بشــأنتحديــد   •

األهـداف العالميـة تحقيـق  واإلجراءات التـي يلـزم اتخاذهـا مـن أجـلالناتج عن األمراض غير السارية، 
 بـاألمراض، وكذلك أهداف التنمية المسـتدامة المتعلقـة لساريةبشأن األمراض غّير ا االختيارية التسعة

  .غّير السارية
  

  الصحة النفسية وٕادمان المواد
  

  إتاحة الخدمات الخاصة بالصحة النفسية واالضطرابات الناجمة عن إدمان الموادزيادة : الحصيلة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
اضـطراب نفسـي حـاد (الـذهان؛  نسبة األشخاص الذين يعـانون مـن

االضطراب الوجداني الثنائي الُقطـب؛ االكتئـاب المعتـدل أو الحـاد) 
  الذين يحصلون على الخدمات

٣٥٪  
)٢٠١٧(  

٤٠٪  
)٢٠١٩(  

 ١٠٠ ٠٠٠لكل ١٠,٨  نسمة ١٠٠ ٠٠٠معدل االنتحار السنوي لكل 
)٢٠١٧(  

  ١٠٠ ٠٠٠لكل  ١٠,٥
)٢٠١٩(  

  
ع وتنفيـذ السياسـات والخطـط الوطنيـة ونظـم المعلومـات بمـا يتماشـى مـع تعزيز قـدرة البلـدان علـى وضـالمخرج: 

  ٢٠٢٠-٢٠١٣خطة العمل الشاملة بشأن الصحة النفسية للفترة 
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
عــــدد البلــــدان التــــي لــــديها سياســــة و/ أو خطــــة وطنيــــة بشــــأن الصــــحة النفســــية 

  ٢٠٢٠-٢٠١٣حة النفسية للفترة تتماشى مع خطة العمل الشاملة بشأن الص
١١٦  

)٢٠١٧(  
١٣٦  

)٢٠١٩(  
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
العمل مع الشركاء لدعم وضع وتنفيذ السياسات والقوانين واللوائح والخطط الوطنية الخاصة بالصـحة  •

ير حقــوق النفسـية بمـا يتماشـى مــع خطتـي العمـل اإلقليميــة والعالميـة بشـأن الصـحة النفســية ومـع معـاي
  .اإلنسان
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دعم جمع البيانات عن حجم االضطرابات النفسية والعصبية على الصعيد الوطني واتجاهاتها وآثارها  •
وعوامل الخطر المسببة لها، وتحليل هذه البيانات وبثها واستخدامها؛ ودعم البلدان في تعزيز البيِّنات 

 والبحوث لالسترشاد بها في رسم السياسات والخطط. 
  

  المكاتب اإلقليمية المستهدفة منجزات
تقديم اإلرشاد والدعم للبلدان في اإلقليم لوضع وتنفيـذ السياسـات/ االسـتراتيجيات والتشـريعات الوطنيـة  •

 الخاصة بالصحة النفسية. 
تنســيق إجــراءات تنفيــذ الخطــط واألنشــطة اإلقليميــة لتنفيــذ خطــة العمــل الشــاملة بشــأن الصــحة النفســية  •

  الخطط اإلقليمية. األطر/، و ٢٠٢٠-٢٠١٣للفترة 
جمع البيانات اإلقليمية وتحليلها والتبليغ عنها، باتباع مجموعة أساسية مـن مؤشـرات الصـحة النفسـية  •

 والعصبية العالمية.
 

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تقـــــديم اإلرشـــــادات واألدوات بشـــــأن السياســـــات والقـــــوانين وتخطـــــيط المـــــوارد والتعـــــاون بـــــين أصـــــحاب  •

  .ة فيما يتعلق بالصحة النفسيةمصلحال
تقديم اإلرشادات بشأن تنفيذ مجموعة أساسية من المؤشـرات لرصـد حالـة الصـحة النفسـية فـي البلـدان  •

ية ونشر تقييم ثنائي السنوات عن التقدم الُمحرز صوب تنفيذ خطة العمل الشاملة بشأن الصحة النفس
  .٢٠٢٠-٢٠١٣للفترة 

  
درة التقنيـة علـى تطـوير خـدمات الصـحة النفسـية المتكاملـة علـى صـعيد سلسـلة البلدان التـي لـديها القـالمخرج: 

  تعزيز الصحة النفسية والوقاية والعالج والتعافي
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
عـدد البلــدان التـي لــديها بـرامج جيــدة األداء لتعزيـز الصــحة النفسـية والوقايــة مــن 

  اتخالل العمل المشترك بين القطاع
١١٥  

)٢٠١٧(  
١٤٠  

)٢٠١٩(  
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
دعــم تنظــيم خــدمات الصــحة النفســية المجتمعيــة ودمجهــا فــي الرعايــة الصــحية األوليــة، والعمــل عــن  •

 كثب مع خدمات الرعاية االجتماعية.
العـــالج جـــودة الرعايـــة و تعزيـــز ودعـــم تنفيـــذ المبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن الصـــحة النفســـية التـــي تشـــمل  •

 .والتعافي والوقاية وتعزيز الصحة النفسية
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
 مات الرعاية في مجال الصحة النفسية.دعم البلدان في وضع نماذج مجتمعية متكاملة لخد •
التــــدخالت الخاصــــة بــــالعالج والتعــــافي تجميــــع وبــــث البيِّنــــات اإلقليميــــة الخاصــــة بفعاليــــة ومردوديــــة  •

  ز والوقاية.والتعزي
  توجيه ودعم البلدان في تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي في حاالت الطوارئ المعقدة. •
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ــــعة فيمــــا يتعلــــق بتنظــــيم الخــــدمات وتقــــديم الرعايــــة الصــــحية  • وضــــع وبــــث اإلرشــــادات واألدوات الموسَّ

جـات فـي الرعايـة الصـحية األوليـة وفـي البيئـات المجتمعيـة، واالجتماعية المتكاملة والتي تلبـي االحتيا
، وبنــاء القــدرات فــي مجــال حقــوق بمــا فــي ذلــك التــدخالت المعنيــة باالضــطرابات النفســية والعصــبية

  اإلنسان، ونهج التعافي.
وضــــع وبــــث اإلرشــــادات واألدوات لتنســــيق االســــتراتيجيات المتعــــددة القطاعــــات الراميــــة إلــــى التعزيــــز  •

  ، بما في ذلك الوقاية من االنتحار.في مجاالت الصحة النفسيةوالوقاية 
إنشـــاء مرصـــد عـــالمي لمـــرض الخـــرف، ومســـاعدة الـــدول األعضـــاء فـــي وضـــع االســـتراتيجيات بشـــأن  •

 الخرف وتنفيذها.
  

تعزيز الوقاية والعالج من تعاطي مواد اإلدمان مـن خـالل توسـيع نطـاق االسـتراتيجيات والـُنظم القطريـة المخرج: 
هــا، لزيــادة التغطيــة، ورفــع جــودة تــدخالت الوقايــة والعــالج فيمــا يتعلــق باالضــطرابات الناجمــة عــن تعــاطي ودعم

  مانيةالكحول، والمواد النفسانية التأثير، والسلوكيات اإلد
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
زة ل لوقايــة عــدد البلــدان التــي لــديها اســتراتيجيات وُنظــم وتــدخالت موسَّــعة ومعــزَّ

والعــــــالج، فيمــــــا يتعلــــــق باالضــــــطرابات الناجمــــــة عــــــن تعــــــاطي مــــــواد اإلدمــــــان 
  واالعتالالت المرتبطة بها

٨٠  
)٢٠١٧(  

٨٥  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

دعم البلدان في تكييف وتنفيذ استراتيجيات منظمة الصحة العالمية وخطط عملها ومبادئها التوجيهيـة  •
ات التقنية واألنشطة المعنية بالحد من تعاطي الكحول علـى نحـو ضـار والوقايـة مـن وغيرها من األدو 

 االضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان وعالجها. 
شــبكات لتبــادل الخبــرات والممارســات، ووضــع خطــط عمــل تتماشــى مــع االســتراتيجية عمــل التيســير  •

  العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار.
  

  المكاتب اإلقليمية المستهدفة منجزات
تيســير عمـــل الشـــبكات لتبـــادل الخبــرات والممارســـات وتنفيـــذ خطـــط العمــل اإلقليميـــة بمـــا يتماشـــى مـــع  •

  .االستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار
ـــة إلـــى وضـــع و تنســـيق إجـــراءات  • ـــة الرامي ـــذ االســـتراتيجيات وخطـــط العمـــل اإلقليمي ـــادة التغطيـــة تنفي زي

والحـاالت المصـاحبة لهـا  الوقاية مـن االضـطرابات الناجمـة عـن تعـاطي مـواد اإلدمـانالفعالة، وجودة 
 .وعالجها

مســاعدة المكاتـــب القطريــة فـــي تهيئــة وتنفيـــذ اســـتراتيجيات منظمــة الصـــحة العالميــة، وخطـــط العمـــل،  •
القــدرات المحليــة فــي  والمبــادئ التوجيهيــة، والمعــايير، وغيرهــا مــن األدوات التقنيــة الخاصــة بهــا لبنــاء

، وزيادة التغطية، ورفع جودة تعاطي الكحول والمواد النفسانية التأثير على نحو ضارمجال الحد من 
  االضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان.تدخالت الوقاية والعالج من 
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
زيــادة لتقنيـة لتعزيـز اسـتجابة الخـدمات الصـحية لوضـع وبـث المبـادئ التوجيهيـة وغيرهـا مــن األدوات ا •

، دعمــًا لتنفيــذ االســتراتيجية العالميــة للحــد مــن تعــاطي التغطيــة، ورفــع جــودة تــدخالت الوقايــة والعــالج
  .الكحول على نحو ضار

تيســــير وتعزيــــز جوانــــب الحــــوار السياســــاتي المتعلقــــة بالصــــحة العموميــــة والجهــــود الدوليــــة للتصــــدي  •
منظومــة  مــعون الصــحي لمشــكلة المخــدرات العالميــة، بمــا فــي ذلــك الحــوار والتعــاالســتجابة القطــاع 
 .سيما مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةاألمم المتحدة، وال

وغيرهـا مـن ونظـم المعلومـات وبروتوكـوالت العـالج والبحـث والمعـايير وضع وبـث المبـادئ التوجيهيـة  •
لزيادة التغطيـة ورفـع جـودة تـدخالت الوقايـة تيجيات وُنظم الوقاية والعالج األدوات التقنية لتعزيز استرا

والمـــــــواد النفســـــــانية ن االضـــــــطرابات الناجمـــــــة عـــــــن تعـــــــاطي الكحـــــــول، والمخـــــــدرات، والعـــــــالج بشـــــــأ
 والسلوكيات اإلدمانية، وكذلك االعتالالت الصحية المرتبطة بها. التأثير

  
  العنف واإلصابات

  
ر وتحسين التغطية بالتدخالت بشأن الوقاية من اإلصابات غير المتعمدة والعنف خفض عوامل الخط: الحصيلة

  وتدبيرها العالجي

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
ــــديها قــــوانين شــــاملة للتصــــدي لعوامــــل  ــــدان التــــي ل النســــبة المئويــــة للبل

  الخطر الخمسة الرئيسية للسالمة على الطريق
١٥٪  

)٢٠١٠(  
٤٦٪  

)٢٠١٩(  
لنسـبة المئويــة للبلــدان التــي تنفــذ سـتة بــرامج أو أكثــر لمنــع العنــف بــين ا

  األفراد
٤٨٪  

)٢٠١٤(  
٦٣٪   

)٢٠١٩(  
  

وضــع وتنفيــذ الخطــط والبــرامج المتعــددة القطاعــات للوقايــة مــن اإلصــابات، مــع التركيــز علــى تحقيــق المخــرج: 
  )٢٠٢٠-٢٠١١مة على الطـرق (الغايات المحددة بموجب ِعقد األمم المتحدة بشأن العمل من أجل السال

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

  ١١٩/١٩٤  استراتيجيات ممولة بشأن السالمة على الطرقعدد البلدان التي لديها 
)٢٠١٠(  

١٥٣/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

مج الوطنيـة النموذجيـة التـي تركـز تنسيق اإلجراءات الرامية إلى تعزيز قدرات البلدان على وضع البـرا •
 .٢٠٢٠-٢٠١١على تحقيق الغايات المحددة بموجب ِعقد العمل من أجل السالمة على الطرق 

عقــد الحــوار حــول السياســات علــى الصــعيد الُقطــري مــن أجــل تعزيــز التعــاون المتعــدد القطاعــات فــي  •
 .مجال وضع السياسات والبرامج الخاصة بالسالمة على الطرق وتنفيذها
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 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
دعم تطوير قدرات البلدان والبرامج النموذجية الوطنيـة فـي سـبيل تحقيـق غايـات ِعقـد العمـل مـن أجـل  •

 .، حسبما ُترصد من خالل سلسلة تقارير الحالة العالمية٢٠٢٠-٢٠١١السالمة على الطرق 
نفيـذ ورصـد وتقيـيم االسـتراتيجيات وخطـط األعضـاء وسـائر الشـركاء فـي وضـع وت الـدولاالشتراك مع  •

العمــــل ورعايــــة اإلصــــابات علــــى المســــتوى اإلقليمــــي وتــــوفير المســــاعدة بشــــأن تنفيــــذ االســــتراتيجيات 
 .العالمية

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

تنســـيق المبـــادرات العالميـــة بشـــأن الســـالمة علـــى الطـــرق، بمـــا فـــي ذلـــك فريـــق تعـــاون األمـــم المتحـــدة  •
 .٢٠٢٠-٢٠١١لى الطرق، وأمانة ِعقد العمل من أجل السالمة على الطرق للسالمة ع

مـن أجـل السـالمة  نشر تقرير الحالة العالمي الرابع عن السالمة على الطرق كأداة لرصد ِعقد العمـل •
 من أهداف التنمية المستدامة.  ٣من غايات الهدف  ٦-٣على الطرق، وبلوغ الغاية 

بالســالمة علــى الطــرق مــن  اعــد والمعــايير والمــواد التدريبيــة الخاصــةصــياغة اإلرشــادات الخاصــة بالقو  •
مـن  ٣مـن غايـات الهـدف  ٦-٣أجل دعم البلدان في تنفيذ الممارسـات الجيـدة، مـن أجـل بلـوغ الغايـة 

 أهداف التنمية المستدامة.
  

المتعمـــدة، الوفيـــات غيـــر تمكـــين البلـــدان والشـــركاء مـــن وضـــع وتنفيـــذ البـــرامج والخطـــط للوقايـــة مـــن المخـــرج: 
  اإلصابات الناجمة عن الحروق، والغرق، والسقوطو 
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
تتلقـــى تقييمـــًا بشـــأن سياســـاتها الخاصـــة بوقايـــة األطفـــال مـــن عـــدد البلـــدان التـــي 

  اإلصابات
١٣/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٢٨/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

للوقايـة مـن بـرامج وطنيـة مسـندة بالبينـات  قـدرات البلـدان علـى وضـعشأن تعزيز االضطالع بالريادة ب •
 اإلصابات غير المتعمدة.

 الحــوار حــول السياســات علــى الصــعيد الُقطــري مــن أجــل تعزيــز التعــاون المتعــدد القطاعــات فــيدعــم  •
 .مجال الوقاية من اإلصابات غير المتعمدة

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

ـــيم مـــن أجـــل دعـــم  • ـــدان وتبـــادل الخبـــرات داخـــل اإلقل الوقايـــة مـــن اإلصـــابات غيـــر تطـــوير قـــدرات البل
 .المتعمدة

األعضــاء وســائر الشــركاء فــي تعزيــز اســتجابات السياســات المتعــددة القطاعــات  الــدولاالشــتراك مــع  •
 .وقاية من اإلصابات غير المتعمدةلل
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
الوقايـة مـن اإلصـابات غيـر حيثما تبرز الحاجة إلى المزيد مـن القـدرات مـن أجـل خبرة تقديم الدعم وال •

 المتعمدة.
الوقايـة مـن الغـرق، والحـروق، وغيرهـا مـن االضطالع بالدور الريادي وتقديم التوجيه التقني مـن أجـل  •

 . اإلصابات غير المتعمدة
  

  اب واألطفال وتنفيذهاوضع البرامج والخطط للتصدي للعنف ضد النساء والشبالمخرج: 
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
تنفــذ علــى األقــل نصــف بــرامج منــع العنــف بــين األفــراد الــذين عــدد البلــدان التــي 

  ٢٠١٤خضعوا لالستقصاء في تقرير الحالة العالمي عن الوقاية من العنف 
٥٤/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٧٤/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  فةمنجزات المكاتب القطرية المستهد

تعزيز قدرات البلدان على وضع وتنفيذ البرامج التـي تتصـدى للعنـف ضـد األطفـال والنسـاء والشـباب،  •
 ورصد تنفيذها.

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

دعم الدول األعضاء في تنفيذ ورصد خطة العمل العالمية فـي مجـال تعزيـز دور الـنظم الصـحية فـي  •
الوكـاالت لمنـع العنـف  وعة منظمة الصـحة العالميـة المشـتركة بـينالتصدي للعنف بين األفراد، ومجم

 .ضد األطفال
الراميـــة إلـــى بنـــاء القـــدرات فـــي مجـــال وضـــع  االضـــطالع بـــالجهود اإلقليميـــة والمشـــتركة بـــين البلـــدان •

 .السياسات والبرامج، ورصد مكافحة العنف
الثاني عن منع العنف، وٕاصدار  من أجل إعداد تقرير الحالة العالميدعم البلدان في جمع البيانات،  •

 صحف الوقائع اإلقليمية في هذا الشأن.
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
دعــم تنفيــذ ورصــد خطــة العمــل العالميــة التــي وضــعتها منظمــة الصــحة العالميــة لتعزيــز دور الــنظم  •

المشـتركة بـين  ، والمجموعـة التقنيـة لمنظمـة الصـحة العالميـةالصحية في التصدي للعنـف بـين األفـراد
 .الوكاالت لمنع العنف ضد األطفال

وصياغة اإلرشادات الخاصة بالقواعد والمعايير إصدار تقرير الحالة العالمي الثاني عن منع العنف،  •
 بمنع العنف وتقديم الخدمات لضحاياه. الخاصةوالمواد التدريبية 

، والمشـاركة فـي ي ينفذها التحالفجمع الشركاء في التحالف المعني بمنع العنف وتعزيز األنشطة الت •
المعـــالم البـــارزة عقـــد االجتمـــاع التاســـع بشـــأن "الشـــراكة العالميـــة إلنهـــاء العنـــف ضـــد األطفـــال، و قيـــادة 

 .٢٠١٧للحملة العالمية للوقاية من العنف" في عام 
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ق للتصـدي والمعتمـدة علـى المرافـ نظم الرعاية في حـاالت الطـوارئ السـابقة لـدخول المستشـفى المخرج: تحسين
  لإلصابات

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

عــــدد البلــــدان التــــي تجــــري تقييمــــًا موحــــدًا للنظــــام الــــوطني للرعايــــة فــــي حــــاالت 
الطوارئ من أجل تحديد الثغرات واإلجراءات ذات األولوية لتطـوير النظـام علـى 

مـــة الصـــحة أداة تقيـــيم نظـــم الرعايـــة الطارئـــة التـــي وضـــعتها منظ(ســـبيل المثـــال 
  )العالمية وما يشابهها

١٠/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٢٠/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

 دعم تنفيذ المبادرات المعنية بتحسين الرعاية المقدمة للمصابين في حاالت الطوارئ. •
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
ارئ على المستوى اإلقليمي باتباع اإلرشادات دعم تحسين الرعاية المقدمة للمصابين في حاالت الطو  •

 التقنية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
  

 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
االضطالع بالريادة في وضع األطر واألدوات من أجل تحسين جـودة الرعايـة المقدمـة للمصـابين فـي  •

 ة المصابين.التحالف العالمي لرعايحاالت الطوارئ ومأمونيتها، وتنسيق 
  

  العجز وٕاعادة التأهيل
  

  زيادة إتاحة الخدمات الشاملة الخاصة برعاية العين والسمع والتأهيل: الحصيلة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
عدد البلدان التـي تعـزز سياسـات وخـدمات إعـادة التأهيـل بالتعـاون مـع 

  المنظمة
٤١/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٥٨/١٩٤  
)٢٠١٩(  

غ عن تنفيذ خدمات رعايـة العـين والسـمع بالتعـاون دان التي تبلّ عدد البل
  مع منظمة الصحة العالمية

٦/١٩٤  
)٢٠١٧(  

١٨/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
: تحسين صحة جميع ٢٠٢١-٢٠١٤تنفيذ خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن العجز المخرج: 

  المصابين بالعجز، بما يتماشى مع األولويات الوطنية
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج رمؤش
باسـتخدام استقصـاء نمـوذجي  عدد البلدان التي تجمع بيانات شـاملة عـن العجـز

  حول اإلعاقة
٤/١٩٤  
)٢٠١٧(  

١٥/١٩٤  
)٢٠١٩(  
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  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
ات الخاصــة دعــم البلــدان فــي تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى وضــع وتنفيــذ الــُنظم الصــحية الشــاملة للخــدم •

، وٕازالة الحواجز التركيز على تحسين إتاحة الخدمات في إطار التغطية الصحية الشاملة مع  ،بالعجز
 .التي يواجهها األشخاص المصابين بالعجز

دعـــم البلــــدان فــــي تعزيــــز السياســـات وآليــــات التخطــــيط والتنســــيق الوطنيـــة الخاصــــة بإعــــادة التأهيــــل،  •
 .هيل األشخاص المصابين بالعجز في المجتمعات المحليةوالتكنولوجيات المساعدة، وٕاعادة تأ

دعــم البلــدان فــي جمــع البيانــات الوطنيــة عــن العجــز وتحليلهــا وبثهــا واســتخدامها فــي رســم السياســات  •
 .والبرمجة والرصد

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

أجـل مسـاندة الجهـود الراميـة  مساعدة المكاتب القطرية فـي تقـديم الخبـرات التقنيـة الداعمـة للبلـدان مـن •
إلــــى تعزيــــز الــــُنظم الصــــحية الشــــاملة للخــــدمات الخاصــــة بــــالعجز مــــع التركيــــز علــــى تحســــين إتاحــــة 

 وٕازالة الحواجز. الخدمات في إطار التغطية الصحية الشاملة
مســـاعدة المكاتـــب القطريـــة فـــي تقـــديم الخبـــرات التقنيـــة الداعمـــة للبلـــدان فـــي تعزيـــز السياســـات وآليـــات  •

طيط والتنسيق الوطنية الخاصة بإعادة التأهيل والتأهيل وخدمات الدعم والتكنولوجيات المساعدة، التخ
 .وٕاعادة تأهيل األشخاص المصابين بالعجز في المجتمعات المحلية

مســاعدة المكاتــب القطريــة فــي تقــديم الخبــرات التقنيــة الداعمــة للبلــدان فــي جمــع البيانــات الوطنيــة عــن  •
 .ثها واستخدامها في رسم السياسات والبرمجة والرصدالعجز وتحليلها وب

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

تقديم اإلرشادات بشأن السياسات واإلرشادات التقنية من أجل مساندة الجهود الرامية إلى تعزيز الُنظم  •
الصـــحية الشـــاملة للخـــدمات الخاصـــة بـــالعجز مـــع التركيـــز علـــى تحســـين إتاحـــة الخـــدمات فـــي إطـــار 

 وٕازالة الحواجز. لتغطية الصحية الشاملةا
تقديم اإلرشادات بشأن السياسات واإلرشادات التقنية فـي تعزيـز السياسـات وآليـات التخطـيط والتنسـيق  •

الوطنيــة الخاصــة بإعــادة التأهيـــل والتأهيــل وخــدمات الــدعم والتكنولوجيـــات المســاعدة، وٕاعــادة تأهيـــل 
 .لمحليةاألشخاص المصابين بالعجز في المجتمعات ا

تقــديم اإلرشــادات بشــأن السياســات واإلرشــادات التقنيــة فــي مجــال جمــع البيانــات الوطنيــة عــن العجــز  •
 .وتحليلها وبثها واستخدامها في رسم السياسات والبرمجة والرصد

  
  تمكين البلدان من تعزيز الخدمات الشاملة لرعاية العين في إطار الُنظم الصحيةالمخرج: 

  
  الغاية  نات األساسيةالبيا  الُمخرج مؤشر

الخـدمات الشـاملة لرعايـة موثـق بشـأن عدد البلـدان األعضـاء التـي أكملـت تقيـيم 
  العين

٢٥/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٤٠/١٩٤  
)٢٠١٩(  
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
تقديم الدعم إلى البلدان في دمج الخدمات الشاملة لرعايـة العـين فـي الخطـط، والبـرامج، والمشـروعات  •

 نية.الوط
دعـــم البلـــدان فـــي جمـــع المعلومـــات بشـــأن مؤشـــرات رعايـــة العـــين فـــي إطـــار أدوات منظمـــة الصـــحة  •

 .بهاالعالمية ونظم المعلومات الصحية الخاصة 
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
الخـــدمات الشـــاملة لرعايـــة العـــين فـــي ضـــمان دمـــج  تـــوفير الخبـــرات التقنيـــة الداعمـــة للبلـــدان مـــن أجـــل •

 الصحية على الصعيدين اإلقليمي والوطني. والبرامجالخطط، 
للمكاتب القطرية والدول األعضاء في جمع المعلومات بشأن مؤشـرات توفير الخبرات التقنية الداعمة  •

فــــــي إطــــــار أدوات منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة ونظــــــم المعلومــــــات الصــــــحية خــــــدمات صــــــحة العــــــين 
 .بها الخاصة

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

ت بشأن السياسات واإلرشادات االستراتيجية والتقنية لتقييم وتطوير وتنفيذ ورصد خطط اديم اإلرشادتق •
وبـــرامج الخـــدمات الشـــاملة لرعايـــة العـــين علـــى المســـتوى الـــوطني التـــي أدرجـــت فـــي خـــدمات الصـــحة 

 العامة حيثما كان ذلك ممكنًا. 
ســات والبرمجــة ايــة العــين لرســم السياتقــديم األدوات واإلرشــادات التقنيــة فــي مجــال جمــع مؤشــرات رع •

 .والتمويل والرصد
 .إعداد تقرير عالمي عن رعاية العين •

  
  تمكين البلدان من تعزيز الوقاية من أمراض العين واألذن وتدبيرها العالجي في إطار الُنظم الصحيةالمخرج: 

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

  ١٢/١٩٤  ات رعاية األذن والسمع بالتعاون مع المنظمةعدد البلدان التي تنفذ استراتيجي
)٢٠١٧(  

٢٢/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تقديم الدعم إلى البلدان لوضع الخطط الوطنية بشأن رعاية األذن والسمع وتنفيذها ورصدها، بما فـي   •
 ذلك دمجها مع الخدمات الصحية األخرى.

لـــدان فـــي مجـــال جمـــع المعلومـــات بشـــأن مؤشـــرات صـــحة األذن فـــي إطـــار ُنظـــم الب تقـــديم الـــدعم إلـــى  •
 .المعلومات الصحية الوطنية

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تــوفير الخبــرات التقنيــة الداعمــة للبلــدان لوضــع الخطــط الوطنيــة بشــأن رعايــة األذن والســمع وتنفيــذها   •
 ية األخرى.ورصدها، بما في ذلك دمجها مع الخدمات الصح

توفير الخبرات التقنية الداعمة للبلدان في مجال جمع المعلومات بشأن مؤشرات رعايـة األذن والسـمع   •
 .في إطار ُنظم المعلومات الصحية الوطنية
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ذن والسـمع للبلدان في مجال جمع المعلومات بشأن مؤشرات رعايـة األ الداعمة توفير الخبرات التقنية  •

 .في إطار ُنظم المعلومات الصحية الوطنية
تقــديم اإلرشــادات بشــأن السياســات واإلرشــادات التقنيــة فــي مجــال جمــع مؤشــرات رعايــة األذن والســمع   •

 لرسم السياسات والبرمجة والرصد.
 المشاركة في الشراكات العالمية الرامية إلى تعزيز خدمات رعاية األذن والسمع وقيادتها.  •

  
  التغذية

  
  أجل تحسين الصحة والرفاه منالحد من المخاطر التغذوية : الحصيلة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
  مليون ١٦٥  عدد األطفال دون سن الخامسة المصابين بالتقزُّم

)٢٠١١(  
  مليون ١٠٢

)٢٠٢٥(  
  نســــبة النســــاء البالغــــات ســــن اإلنجــــاب (الالتــــي تتــــراوح أعمــــارهن بــــين 

  بفقر الدم  سنة) المصابات ٤٩و ١٥
٣٠٪  

)٢٠١٥(  
١٥٪  

)٢٠٢٥(  
  

تمكين البلدان من وضع خطط العمل في مجال التصدي لسـوء التغذيـة بجميـع أشـكاله ورصـد تنفيـذها، المخرج: 
  بأهداف التنمية المستدامة الواردة ، ومكونات التغذية٢٠٢٥ لعام وتحقيق أهداف التغذية العالمية

  
  الغاية  ت األساسيةالبيانا  الُمخرج مؤشر

عـــدد البلـــدان التـــي تنفـــذ خطـــط العمـــل الوطنيـــة التـــي تتســـق مـــع خطـــة التنفيــــذ 
  الشاملة بشأن تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال

  ١٩٤/لم تحدد بعد
)٢٠١٧(  

  ١٩٤/لم تحدد بعد
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

ووضـــــع أو تعزيـــــز السياســـــات، د الـــــوطني، التغذيـــــة علـــــى الصـــــعيدعـــــم البلـــــدان فـــــي وضـــــع أهـــــداف  •
يــة األمهــات ذواالســتراتيجيات، وخطــط العمــل الوطنيــة التــي تتســق مــع خطــة التنفيــذ الشــاملة بشــأن تغ

والرضع وصـغار األطفـال، وتوصـيات المـؤتمر الـدولي الثـاني بشـأن إطـار العمـل فـي مجـال التغذيـة، 
بمــا يتســق مــع االســتراتيجيات اإلقليميــة للتغذيــة بأهــداف التنميــة المســتدامة،  ومكونــات التغذيــة الــواردة

 التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
مـــن أجـــل التغذيـــة، ودعـــم عقـــد الـــدعوة إلـــى التغذيـــة، وحشـــد التزامـــات البلـــدان فـــي إطـــار عقـــد العمـــل  •

أوجــه التــآزر بــين بــرامج التغذيــة والبــرامج ٕاقامــة الشــراكات، وٕانشــاء آليــات التنســيق الخاصــة بالتغذيــة و 
األمـــن بهــدف تعزيــز الــنظم الغذائيــة الصــحية، وتحقيـــق أهــداف التغذيــة الوطنيــة مــن أجــل  ١األخــرى

 الغذائي والتغذوي.
دعم البلدان في وضع وٕادارة نظم متكاملة للرصد والتقيـيم لحصـائل التغذيـة، وتنفيـذ سياسـات التغذيـة،  •

 لدولي.وتقييم فعالية خطط العمل من أجل المساءلة على الصعيدين الوطني وا
 

                                                           
  مثل تلك التي تتعلق باألمراض السارية وغير السارية، وصحة األم والطفل، والصحة والبيئة، وتدعيم النظم الصحية.   ١
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 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
وضــع خطــط العمــل اإلقليميــة التــي تتســق مــع خطــة التنفيــذ الشــاملة بشــأن تغذيــة األمهــات والرّضــع  •

وتوصـيات المـؤتمر الـدولي الثـاني بشـأن إطـار ، وصغار األطفـال وتنفيـذها وتقييمهـا حسـب االقتضـاء
 .التغذيةالتي تتعلق ب دامةالعمل في مجال التغذية، وأهداف التنمية المست

حفــز الشــراكات عــن طريــق إرســاء الــروابط مــع أصــحاب المصــلحة، بمــا فــي ذلــك القطاعــات األخــرى  •
تعزيـز العمـل  من أجل التغذية، بهـدف، وحشد االلتزامات في إطار ِعقد العمل بخالف قطاع الصحة

يـــة الصـــحية، وكـــذلك األمـــن والتنســـيق بـــين الوكـــاالت وبـــين القطاعـــات المتعـــددة لضـــمان الـــُنظم الغذائ
 الغذائي والتغذوي على الصعيد اإلقليمي.

  إنشاء وتعزيز ُنظم المعلومات اإلقليمية الخاصة بحصائل التغذية، وتنفيذ سياسات التغذية. •
  تقديم الدعم التقني من أجل تحديد األهداف الوطنية، ووضع خطط العمل الوطنية ورصدها، والـدعوة

 األمن الغذائي والتغذوي.لصحية، و لتعزيز النظم الغذائية ا
 

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
المســــاهمة فــــي تنفيــــذ توصــــيات ِعقــــد العمــــل مــــن خــــالل حشــــد االلتزامــــات فــــي إطــــار خطــــة التنميــــة  •

، المؤتمر الدولي الثاني بشأن إطار العمل في مجال التغذيـة، وتنفيذ توصيات ٢٠٣٠عام  المستدامة
 ن كيانات األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة.وتيسير الحوار العالمي بي

تقــديم الــدعم التقنــي للمكاتــب اإلقليميــة والقطريــة، ووضــع األدوات التــي ستســاعد البلــدان علــى تعزيــز  •
الخطط والسياسات الوطنيـة بشـأن التغذيـة وتطويرهـا ورصـدها، بمـا يتماشـى مـع خطـة التنفيـذ الشـاملة 

وتوصيات المؤتمر الدولي الثاني بشأن إطار العمـل ألطفال، بشأن تغذية األمهات والرّضع وصغار ا
 .التغذيةالتي تتعلق ب في مجال التغذية، وأهداف التنمية المستدامة

نشر التقارير العالمية عن التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف التغذية العالمية، وحصائل المؤتمر الدولي  •
 .بأهداف التنمية المستدامة الواردة ات التغذيةالثاني بشأن إطار العمل في مجال التغذية، ومكون

  
ــُنظم الغذائيــة للســكان، وتحقيــق المخــرج:  وضــع القواعــد والمعــايير وخيــارات السياســات بشــأن تعزيــز أهــداف ال

وٕادراجهــا فــي  ، وأهــداف التنميــة المســتدامة التــي تتعلــق بالتغذيــة، واعتمادهــا،٢٠٢٥أهــداف التغذيــة العالميــة 
  الية في مجال الصحة والتنميةالخطط الوطنية الح

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

عـــدد البلـــدان التـــي اعتمـــدت المبـــادئ التوجيهيـــة التـــي وضـــعتها منظمـــة الصـــحة 
  العالمية والسياسات الموصى بها للتصدي لسوء التغذية بجميع أشكاله

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

دعم وضع وتحديث المبادئ التوجيهية والتوصيات الوطنية بشأن النظم الغذائية الصحية والتشريعات  •
 واللوائح والبرامج المعنية بالتغذية من خالل تطويع المعايير والمبادئ التوجيهية العالمية.

طاعـات ذات دعم تنفيذ التدخالت التغذوية الفعالة في قطاع الصحة، وفي النظام الغـذائي، وسـائر الق •
 الصلة، من خالل التصدي لجميع أشكال سوء التغذية، في حاالت االستقرار وفي حاالت الطوارئ. 
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تعزيــز قــدرات المــوارد البشــرية علــى البــرامج الصــحية والتغذويــة الفعالــة، مــن خــالل إدراج اإلجــراءات  •
 المتعلقة بالتغذية للنساء والبالغين واألطفال والفئات السكانية المسنة.

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

ترجمتهــا إلــى تــدخالت فعالــة فــي قطــاع و تقــديم الــدعم للبلــدان العتمــاد اإلرشــادات العالميــة واإلقليميــة  •
الصــحة، والنظــام الغــذائي، وســائر القطاعــات ذات الصــلة، مــن أجــل تعزيــز الــنظم الغذائيــة الصــحية، 

فــي حــاالت االســتقرار وفــي حــاالت ل ســوء التغذيــة ، والتصــدي لكافــة أشــكاألمــن الغــذائي والتغــذويوا
 الطوارئ.

ـــة وتســـويقها وٕاعـــادة  • ـــوائح المتعلقـــة بتوســـيم األغذي تعزيـــز قـــدرات البلـــدان علـــى وضـــع التشـــريعات والل
 تحضيرها وٕاغنائها، وٕادارة التضارب في المصالح. 

 .األخذ بالنهوج االبتكارية من أجل تنفيذ اإلجراءات الفعالة بشأن التغذية •
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وضــــع وتحــــديث أهــــداف الــــنظم الغذائيــــة للســــكان، والمبــــادئ التوجيهيــــة والمعــــايير بشــــأن اإلجــــراءات  •

 في حاالت االستقرار وفي حاالت الطوارئ.للوقاية من كافة أشكال سوء التغذية  التغذوية الفعالة
بالتغذيـة، وتوسـيم األغذيـة، مـن أجـل دعـم عمـل والمشـورة العلميـة فيمـا يتعلـق  اإلرشادات التقنيةتقديم  •

 .الدستور الغذائي
 كافة أشكال سوء التغذيةوضع الخيارات السياسية واالستراتيجيات الفعالة والمسندة بالبينات للتصدي ل •

وتحقيـــق مكونـــات التغذيـــة بأهـــداف التنميـــة المســـتدامة، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل اإلجـــراءات التغذويـــة 
 البينات وتعزيز النظم الغذائية الصحية.الفعالة والمسندة ب

  
  )األمريكية الدوالرات بماليين( البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية

  

جنوب شرق  األمريكتان  أفريقيا  البرنامجمجال 
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب 

المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

األمراض غير  •
  ١٩٨,٧  ٥٦,٢  ٢٥,٩  ١٦,٦  ٢٢,٢  ١٧,٦  ١٩,٣  ٤٠,٨  السارية

الصحة النفسية  •
  ٤٨,٣  ١٨,٧  ٤,٤  ٥,٤  ٦,١  ٣,١  ٣,٣  ٧,٢  ومعاقرة مواد اإلدمان

  ٣٣,٣  ١٤,٩  ٣,٥  ٢,١  ٣,٢  ٣,٢  ٢,٧  ٣,٦  العنف واإلصابات •
  ١٧,٩  ١٠,٠  ٢,٦  ١,٢  ١,٢  ٠,٧  ١,١  ١,١ العجز وٕاعادة التأهيل •
  ٤٨,٩  ٢٢,٤  ٣,٧  ٤,٣  ٣,٠  ٢,٨  ٣,٦  ٩,١  التغذية •

  ٣٤٧,١  ١٢٢,٣  ٤٠,١  ٢٩,٧  ٣٥,٧  ٢٧,٥  ٣٠,١  ٦١,٨  وع المجم
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  تعزيز الصحة طيلة العمر - الفئة
 

ــاة الرئيســية، مــع مراعــاة ضــرورة إدراج اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة،  ــدة فــي مراحــل الحي ــز الصــحة الجي تعزي
  والمحددات االجتماعية للصحة وحقوق اإلنسان، مع التركيز على المساواة بين الجنسين.

  
لفئة تجمع معًا االستراتيجيات الخاصة بتعزيز الصحة والمعافاة منذ الحمل وحتى الشيخوخة. وتهتم هـذه الفئـة هذه ا

بالصحة كمحصلة لجميع السياسـات، وفيمـا يتعلـق بالبيئـة، وتشـمل القيـادة واإلرشـاد التقنـي الخـاص بهـذه المجـاالت 
  اء.الشاملة على صعيد المنظمة، وفي قطاعات الصحة بالدول األعض

  
البــرامج جميــع  عبــر هافئــة شــاملة بحكــم طبيعتهــا، وتتضــمن واليــة إضــافية لضــمان اعتمــاد موضــوعاتهــذه الوُتعــد 
وهي بذلك تتصدى لالحتياجات الصحية للسكان مع التركيز بصفة خاصة على المراحـل الرئيسـية للحيـاة.  .والفئات

ــــن هــــذا الــــنهج مــــن وضــــع  بــــي االحتياجــــات المتطــــورة، وتســــتجيب للعوامــــل المتكاملــــة التــــي تل تاالســــتراتيجياويمكِّ
والوبائية واالجتماعية والثقافية والبيئية والسلوكية المتغيِّرة، ولمقتضيات عـدم المسـاواة بـين الجنسـين فـي الديموغرافية 
ويراعــي الــنهج الشــامل لمراحــل الحيــاة الطريقــة التــي تتفاعــل بهــا المحــددات المتعــددة والســيما نــوع ة. مجــال الصــح

المسـاءلة والشـفافية والمشـاركة التـي ُتعـد ضـمن  ضـمانجنس، وتؤثر في الصحة طيلة الحيـاة وعبـر األجيـال، مـع ال
 متواصـلة دينامية مجموعةوينظر هذا النهج إلى الصحة ك المساهمات الرئيسية للنهوج القائمة على حقوق اإلنسان.

لـى أهميـة المراحـل االنتقاليـة التـي تـربط كـل وليس كمجموعة من األوضاع الصحية المنعزلة. وهـو يسـلط الضـوء ع
، ويحـدد أولويــات االســتثمار فـي الرعايــة الصــحية مــن المخــاطرمرحلـة بالمرحلــة التــي تليهـا، ويحــدد عوامــل الحمايـة 

  . والبيئية والمحددات االجتماعية
  

ي ســبيل وضــع حــد كتمل فــســوفضــًال عــن ذلــك فــإن العمــل المنفَّــذ فــي هــذه الفئــة يســهم فــي معالجــة العمــل غيــر الم
، وكــذلك الصــحة بصــورة أعــم مــن خــالل األهــداف اإلنمائيــة تفاديهــايمكــن لوفيــات األمهــات والمواليــد واألطفــال التــي 

 ).ضـــمان التمتـــع بأنمـــاط عـــيش صـــحية وبالرفاهيـــة فـــي جميـــع األعمـــار( ٣لأللفيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك مـــا بعـــد الهـــدف 
الصــحة فــي  إدراجفســتعتمد نهــج  بالصــحة،تحديــدًا لمتعلــق وباإلضــافة إلــى مســاهمة هــذه الفئــة فــي الهــدف المحــدد ا

علـى أهـداف  بـرامجوسـتركز عـدة مجـاالت  .جميع األهـداف ممـا يتـيح فرصـة مهمـة للوقايـة األوليـة وتعزيـز الصـحة
أخــرى للتنميــة المســتدامة، بمــا فــي ذلــك مــا يتصــل بالقطاعــات التــي توجــد فيهــا أعلــى إمكانيــات لتحســين المحــددات 

  ة.عدم المساواة في مجال الصحجتماعية للصحة والحد من البيئية واال
  

  الصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد واألطفال والمراهقين
  

، تراجــع ٢٠١٥و ١٩٩٠ُأحــرز تقــدم ملحــوظ فــي خفــض معــدل وفيــات األمهــات واألطفــال. ففــي الفتــرة بــين عــامي 
كبــر قــدر مــن التراجــع فــي النصــف الثــاني مــن تلــك معــدل وفيــات األمهــات واألطفــال إلــى النصــف تقريبــًا، وحــدث أ

ـــاك  الفتـــرة. ـــوالدة. ســـيدة  ٨٠٠ومـــع ذلـــك فمازالـــت هن ـــأثرًا بأحـــداث تتعلـــق بالحمـــل أو ال ـــًا ت ـــًا تلقـــى حتفهـــا يومي تقريب
٪ تقريبـًا يموتـون خـالل األسـابيع األربعـة األولـى مـن ٤٥ همطفل سنويًا قبـل عامـه الخـامس، مـن ليونم ٥,٩ ويموت

بمـــا فيهـــا عـــدم تلبيـــة فـــي مجـــال الصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة مســـتمرة،  الـــت االحتياجـــات غيـــر الملبـــاة. وماز عمـــرال
وعـالوة  .حالـة وفـاة ١١٨ ٠٠٠ستحول تلبيتها دون وقوع كانت الحمل، والتي  لوسائلمليون سيدة  ٢٢٢ احتياجات

 مضــاعفات تــنجمجــراء يمــتن كــل عــام مــن وفيــات األمهــات)  إجمــاليمــن ٪ ١٣(ســيدة  ٤٧ ٠٠٠علــى ذلــك، هنــاك 
العـــدوى  مـــن حـــاالت ٤ســـنويًا بســـبب جديـــدة وفـــاة مليـــون حالـــة  ٣٥٨ يحـــدث ســـنوياً و اإلجهـــاض غيـــر اآلمـــن، عـــن 

  .للشفاء القابلةالمنقولة جنسيًا 
  

وتحدث معظم وفيات األمهات واألطفـال فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل. وتوجـد تـدخالت فعالـة لتحسـين 
التحــديات فــي  تتمثــلو . هــذه الوفيــات الوقايــة مــنصــحة األمهــات والمواليــد واألطفــال و نجابيــة، و الصــحة الجنســية واإل



62 

٢٠١٩- ٢٠١٨جية المقترحة مسودة الميزانية البرم  

 

تنفيذ هذه التدخالت والتوسُّع فيها وٕاتاحتها لجميع المحتاجين إليها قبـل الحمـل وقبـل الـوالدة وخاللهمـا وفـي السـنوات 
  .الرعايةلى من الحياة، وضمان جودة األو 
  

بشــأن صــحة المــرأة لألمــين العــام لألمــم المتحــدة يــة المســتدامة تحــدد االســتراتيجية العالميــة واتســاقًا مــع أهــداف التنم
االســتراتيجية  ىوتعنــ .البرنــامجالخطــة الطموحــة والتحــديات التــي تواجــه مجــال  )٢٠٣٠-٢٠١٦(والطفــل والمراهــق 

االســـتراتيجية وتركيزهـــا علـــى  المـــراهقين فـــيٕان مســـألة إدمـــاج و  .بالبقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة والنمـــاء والتحـــولالجديـــدة 
واألوضــــاع اإلنســــانية واإلنصـــاف والحقــــوق  والمســــاواة بــــين الجنســــين القطاعـــات المتعــــددالصـــحة والتنميــــة والعمــــل 

تحديات جديدة بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة والشركاء بشأن تمثل ، ضمن جملة أمور أخرىوالمواضع الهّشة، 
  المستوى القطري.إلى عمل على  الغايات واألغراضترجمة 

  
 :٢٠٣٠نتائج هائلة بحلول عام  تحقيقومن شأن تنفيذ االستراتيجية العالمية من خالل زيادة التمويل واستدامته 

ألمهــات والمواليــد واألطفــال والمــراهقين، وكــذلك الوقايــة منهــا بالنســبة لوضــع حــد للوفيــات التــي يمكــن   •
 ؛لحاالت اإلمالص

 التعلـــيمل العائـــد علـــى االســـتثمارات مـــن خـــالل تحســـين مســـتويات أمثـــا ١٠تحقيـــق مـــا ال يقـــل عـــن   •
 ؛ومشاركة القوى العاملة والمساهمات االجتماعية

مليــــار دوالر أمريكــــي مــــن العائــــدات الديموغرافيــــة لالســــتثمارات  ١٠٠مــــا ال يقــــل عــــن مبلــــغ  تحقيــــق  •
 اهقة.الموظفة في مجالي الصحة والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة وفي مرحلة المر 

متســاوية  اً وطفــل ومراهــق فرصــل الصــحة مــن خــالل إعطــاء كــل ســيدة "تقــارب كبيــر" فــي مجــا تحقيــق  •
 .تحقيق النماءلللبقاء على قيد الحياة و 

  
تكثيـف التعـاون بـين  تمس الحاجـة إلـى ،منظمة تقديم الدعم التقني الالزم لتنفيذ االستراتيجية العالميةليتسنى ل ولكي

  ميع األصعدة، وكذلك االرتقاء بالمهارات والقدرات القائمة، وتوفير موارد بشرية إضافية.على ج البرامجمجاالت 
  
ـــة لقطـــاع الصـــحة التـــي وضـــعتها  إن ـــذ االســـتراتيجية العالمي ـــة جنســـيًا، للفتـــرة التنفي   منظمـــة بشـــأن األمـــراض المنقول

مزيــد مــن العلــى تقــديم  عمل، ســيوالفتيــات واألطفــال ، والخطــة العالميــة إلنهــاء العنــف ضــد النســاء٢٠٢١–٢٠١٦
  .مجاالت البرامجالتوجيه لعمل 

  
  الشيخوخة والصحة

  
منظمة بشأن الشيخوخة والصحة تصورًا لعـالم يتسـنى فيـه لكـل فـرد أن لتضع االستراتيجية وخطة العمل العالميتين ل

  .بالصحةمع التمتع  مديدةيحيا حياة 
  

غيــر أن  ،أن تعــزز التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة وتوجــد عــدة ثغــرات كبيــرة فــي فهمنــا للعوامــل التــي يمكــن
بّينات كافية في عدة ميادين لتحديد اإلجراءات التـي يمكـن اتخاذهـا فـي الوقـت الحـالي للمسـاعدة علـى بالفعل هناك 

"اتخــاذ إجــراءات ُمســندة بالبّينــات لمــدة خمــس ســنوات  لالســتراتيجيةتحقيــق هــذه الرؤيــة. وعليــه، يرتكــز الهــدف األول 
علـى ضـمان اتخـاذ هـذه اإلجـراءات " ٢٠٢٠ويد كل شخص بها بحلـول عـام تحقيق القدرة القصوى على األداء وتز ل

  .على أوسع نطاق ممكن
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بشأن الشيخوخة والصحة بعدم توفر البينات  اناالستراتيجية وخطة العمل العالميتأيضًا وعلى الرغم من ذلك، تسلم 
أي "تكــوين البينــات والشــراكات الالزمــة بحلــول  ،ويرمــي الهــدف الثــاني فــي عــدة مجــاالت حاســمة. األساســيةوالبنيــة 

إلـى اسـتخدام فتـرة  ،"٢٠٣٠إلـى عـام  ٢٠٢٠لدعم عقد التمتع بالصحة في مرحلـة الشـيخوخة مـن عـام  ٢٠٢٠عام 
بوضع يمّكنها مـن  وغيرها من أصحاب المصلحةالسنوات الخمس لسد هذه الثغرات وضمان تمتع الدول األعضاء 

  .٢٠٣٠و ٢٠٢٠يغطي الفترة بين عامي  ذ إجراءات منسقة وُمسندة بالبّينات طوال عقدتنفي
 
تحظـى تحدد االستراتيجية وخطة العمل العـالميتين بشـأن الشـيخوخة والصـحة خمسـة أهـداف اسـتراتيجية ومجـاالت و 
ان بسـعة النطـاق، وعلـى الـرغم مـن ذلـك، فهمـا يتسـم .األولوية لإلجـراءات الالزمـة لتحقيـق كـل هـدف مـن األهـدافب

ــــــه العمــــــل الملمــــــوس  ــــــى التفاصــــــيل الالزمــــــة لتوجي ــــــران إل   مخرجــــــات مجــــــال  ســــــاعدوت .لمنظمــــــة وشــــــركائهالويفتق
مجـاالت  ةهذه الفجوة مـن خـالل العمـل فـي خمسـ على رأبلمنظمة المتعلق بالشيخوخة والصحة ا )٢-٣( البرنامج

رعايـــة صـــحية متكاملـــة طويلـــة األجـــل تركـــز علـــى  أساســـية أال وهـــي: دعـــم سياســـات واســـتراتيجيات التنميـــة؛ وتقـــديم
  المسنين؛ وتحسين رصد البينات وتقييمها؛ وتعزيز البيئات المراعية للمسنين.

  
خطـــة تنفيـــذ تـــم تحديـــدها فـــي المـــوارد الالزمـــة لمبـــادرات معينـــة  البرنـــامج هـــذاالمقترحـــة لمجـــال  المخرجـــاتوســـتقدم 

واعـــد والمعـــايير والمبـــادئ التوجيهيـــة والتوجيـــه بشـــأن السياســـات تيســـير وضـــع القاالســـتراتيجية العالميـــة كمـــا يلـــي: 
وتيســير  ؛وتشــجيع تبــادل الخبــرات واالبتكــارات بــين البلــدان ؛العالميــة ةلالســتراتيجييتعلــق بالعناصــر األساســية  فيمــا

 مجــــال فــــي لتــــدخالتهمالخبــــراء التقنيــــين  تقــــديمووضــــع آليــــة استشــــارية رســــمية لتيســــير  ؛مشــــاركة الــــدول األعضــــاء
(بمـا فـي ذلـك الوكـاالت الدوليـة األخـرى، والمنظمـات غيـر الحكوميـة، والهيئـات المهنيـة،  بشكل متواصـل الشيخوخة

  بشأنها.استجاباتهم والممولين المحتملين) لمناقشة القضايا ذات األولوية وتنسيق 
  

  اإلنسان وحقوق واإلنصاف الجنسين بين المساواة مبادئ تعميم
  

يلة العمر مراعاة العوامل الهيكلية واالجتماعية المحركة للصحة على نحو مناسـب، وبـذل يتطلب التمتع بالصحة ط
الجهــود الراميــة إلــى التصــدي لهــا، وتتضــمن هــذه العوامــل: أســباب قابليــة التعــرض لالعــتالل، والحصــائل الصــحية 

س والـدخل والنـوع االجتمـاعي المتفاوتة على مستوى الفرد والفئات السكانية الفرعية (على سبيل المثـال: السـن والجـن
، وغيرهـــا مـــن الحـــواجز االجتماعيـــة االقتصـــادية التـــي تحـــول دون التمتـــع التـــام والعرقـــي)االنتمـــاء اإلثنـــي و والتعلـــيم 
  بالصحة.

  
، مــن أجــل تمكــين البلــدان مــن مراعــاة امنظمــة وخارجهــالتحــول داخــل إجــراء اتبــاع نهــج متكامــل للتعمــيم يتطلــب إن 

لجنســين واإلنصــاف وحقــوق اإلنســان عنــد تصــميم وتنفيــذ االســتراتيجيات والسياســات والبــرامج مبــادئ المســاواة بــين ا
ويساعد هذا المنظور على جعل هذه السياسـات والبـرامج أكثـر  .المتعلقة بالصحة على الصعيدين العالمي والوطني

ـــة (أكثـــر مالءمـــة لالحتياجـــات) ـــزًا (علـــى خفـــض  مـــن خـــالل التصـــميم التشـــاركي)وشـــمولية واســـتدامة ( فعالي وتركي
إعـــادة التأكيـــد علـــى عـــدم المســـاواة والـــذي تـــم تحديـــده فـــي خطـــة التنميـــة  ســـاعديالتفاوتـــات فـــي مجـــال الصـــحة)، وس

دمـــج هـــذه االعتبـــارات المتداخلـــة الثالثـــة بطريقـــة تتســـم بمزيـــد مـــن االنتظـــام والمنهجيـــة علـــى التصـــدي و  المســـتدامة،
  .لمن تخلفوا عن الركبلالحتياجات المحددة 

  
ستواصل األمانة إذكاء الوعى السياسي بشأن تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصـاف وحقـوق اإلنسـان فـي و 

الهجـرة، وبنـاء القـدرات  أماكنمجال الصحة وااللتزام بها، بما في ذلك األولويات الناشئة مثل: األزمات اإلنسانية، و 
ـــداخلي والخـــارجي مـــن أجـــل هـــذه الجهـــود، و  دوات وتنفيـــذها بعـــد األذلـــك مـــن خـــالل التوســـع فـــي علـــى المســـتوى ال

، ووضع المبادئ التوجيهيـة، Innov8(على سبيل المثال: رصد التفاوت في الصحة، االرتيادي خضوعها للتجريب 
 .لهـذا الهـدف ووظائفهامنظمة لوستضمن األمانة أيضًا دعم اآلليات المؤسسية ل .وتدريب العاملين، وتطوير التعلم)

شــراكات جديــدة مــع أصــحاب المصــلحة  ٕاقامــةالشــبكات القائمــة وتوســيعها، و لــى تنشــيط ع البرنــامجوســيعمل مجــال 
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فـي ذلـك  أهـداف خطـة التنميـة المسـتدامة، بمـاعـن مزيد مـن المسـاءلة الوالدول األعضاء المتفقين في الرأي لتعزيز 
برمتهــا ألمــم المتحــدة منظومــة ا مســتوىوســتظل خطــة العمــل علــى  .مــن خــالل تصــنيف البيانــات علــى نطــاق أوســع

وعلـى الـرغم مـن ذلـك، هنـاك رؤيـة  .للمسـاءلةللغايـة بشأن المساواة بين الجنسـين وتمكـين المـرأة بمثابـة أداة مناسـبة 
ـــــدة لألمـــــم المتحـــــدة،  ـــــة الجدي ـــــل أطـــــر المســـــاعدة اإلنمائي ـــــاألطر الناشـــــئة، مث ـــــذي يكتمـــــل ب ـــــدم ال ـــــر شـــــموًال للتق أكث

مجلـــس الرؤســـاء التنفيـــذيين بمنظومـــة األمـــم المتحـــدة توى ة، واألطـــر علـــى مســـواالســـتراتيجيات وااللتزامـــات اإلقليميـــ
  وتعزز هذه اآلليات. ،المعني بالتنسيق التي تدعم مركزية الحقوق في إطار أهداف التنمية المستدامة

  
 ويظــل التعــاون الوثيــق بــين وحــدات القضــايا الجنســانية واإلنصــاف وحقــوق اإلنســان والمحــددات االجتماعيــة للصــحة

هيئـة األمـم ، و والمجاالت التقنية األخرى والشركاء الخارجيين، مثل مفوضـية األمـم المتحـدة السـامية لحقـوق اإلنسـان
دعامــة قويــة لتعمــيم التزامــات بمثابــة األمــم المتحــدة للمــرأة) منظمــة المتحــدة للمســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة (

  .منظمةال
  

  المحددات االجتماعية للصحة
  

ء األكبر من العبء العالمي للمـرض واألسـباب الرئيسـية التـي تـؤدي إلـى اإلجحـاف فـي الصـحة، تنشـأ عـن إن الجز 
ــذا فــإن المحــددات االجتماعيــة للصــحة  الظــروف التــي يولــد فيهــا األفــراد وينمــون ويعيشــون ويعملــون ويشــيخون. ول

وتعزيـز اإلنصـاف فـي الصـحة تكتسي أهمية بالنسبة إلى جميـع مجـاالت عمـل األمانـة. وسـتكون محـددات الصـحة 
سيظل عمل . وفضًال عن ذلك التقنيةفي كل فئة من الفئات  ٢٠١٩-٢٠١٨موضع تركيز متواصل خالل الثنائية 

وتنفيذ العمل المشترك بين القطاعات، وتشجيع العمل والتعاون بين قطاع بناء القدرة على تعميم المنظمة األساسي 
 الصعيدتعاون بشأن العمل المشترك بين القطاعات في مجال الصحة على الصحة وغيره من القطاعات، وتعزيز ال

ويحتاج األمر إلـى أدوات مثـل المبـادئ التوجيهيـة للتصـدي للمحـددات االجتماعيـة مـن  الوطني واإلقليمي والعالمي.
بشـأن مثل قطاع اإلسكان، ومجموعة موحدة من المؤشرات لرصد اإلجراءات المتخـذة  ،خالل عمل قطاعات بعينها

وفضــًال عــن ذلــك فــإن ، المحــددات االجتماعيــة للصــحة مــن أجــل تطبيــق نهــج "دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات"
للمحــددات االجتماعيــة. كمــا يتعــّين فــي حاجــة للتوجيــه بشــأن كيفيــة التصــدي وظــائف البرمجــة فــي مجــال الصــحة 

  خطة العمل المشتركة في هذا الصدد.العمل مع المنظمات األخرى داخل منظومة األمم المتحدة على تنفيذ ورصد 
  

وأخيرًا، ستركز األمانة على تحسين تصريف شؤون العدد المتزايد من األطراف الفاعلة النشطة فـي قطـاع الصـحة، 
والــذي يشــار إليــه عمومــًا بمصــطلح "تصــريف الشــؤون الصــحية"، وذلــك علــى النحــو الــذي يــنص عليــه إعــالن ريــو 

ية للصـحة. وقـد بـرزت أهميـة تصـريف الشـؤون العـالمي مـن أجـل الصـحة علـى السياسي بشأن المحددات االجتماع
  .نحو متزايد من خالل مبادرة السياسة الخارجية والصحة العالمية

  
  الصحة والبيئة

  
مليـون حالـة  ١٣ُيقـدر بنحـو  وعمـاُتعد المحددات البيئيـة للصـحة مسـؤولة عـن ربـع العـبء العـالمي للمـرض تقريبـًا، 

مثــل المتضــررون فــي المقــام األول فــي النســاء واألطفــال الفقــراء الــذين يعيشــون ويعملــون فــي أكثــر وفــاة ســنويًا. ويت
الُنظم اإليكولوجية تلوثًا وهشاشة في العالم، وتتعرض صحتهم لعوامل خطر شتى مثل المواد الكيميائية، واإلشعاع، 

  لمناخ.وعدم توفر المياه المأمونة وخدمات اإلصحاح، وتلوث الهواء، وتغيُّر ا
  

، ستواصـــل األمانـــة التركيـــز علـــى رصـــد اتجاهـــات الصـــحة البيئيـــة والمهنيـــة والتبليـــغ ٢٠١٩-٢٠١٨وفـــي الثنائيـــة 
بشــأنها، حســبما تــدعو إليــه أهــداف التنميــة المســتدامة. وســيوجه تركيــز خــاص نحــو رصــد االتجاهــات الصــحية فــي 

عات الرئيسية التي ُيرجح فيها أن تحسن اإلجراءات سياق أهداف التنمية المستدامة، والتركيز على البيئات أو القطا
مــن  ٦المحـددات البيئيـة والمهنيـة للصـحة. وتشـمل األمثلـة مـا يلـي: تعزيـز تـوافر الميـاه والصـرف الصـحي (الهـدف 
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تعزيـز حصـول الجميـع علـى الطاقـة المسـتدامة والحديثـة، بمـا فـي ذلـك الحصـول عليهـا )؛ أهداف التنميـة المسـتدامة
مـن أهـداف  ٨تعزيـز بيئـة العمـل الالئقـة والمأمونـة (الهـدف )؛ مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة ٧(الهدف في المنازل 

مــن أهــداف  ١١جْعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية أنظــف وأكثــر مأمونيــة واســتدامة (الهــدف )؛ التنميــة المســتدامة
اتخــاذ إجــراءات )؛ التنميــة المســتدامة مــن أهــداف ١٢االســتهالك واإلنتــاج المســؤولين (الهــدف )؛ التنميــة المســتدامة

). وباإلضــافة إلــى ذلــك توجيــه مزيــد مــن مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ١٣للتصــدي لتغّيــر المنــاخ وآثــاره (الهــدف 
بشـــأن ضـــمان التمتـــع بأنمـــاط عـــيش صـــحية مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة  ٣االهتمـــام للرصـــد فـــي ســـياق الهـــدف 
ا بشأن تقليل الوفاة واالعتالل الناجمين عن التعّرض للمواد الكيميائية الخطـرة يمسوبالرفاهية في جميع األعمار، وال

). وكشــــفت البيِّنــــات الجديــــدة التــــي تــــم توليــــدها فــــي ٩-٣ والســــيما الغايــــةوتلويــــث وتلــــّوث الهــــواء والمــــاء والتربــــة (
صـحة. وفـي هـذا السـياق أن تلوث هواء المنازل والهواء المحيط من أشد المخـاطر التـي تتعـرض لهـا ال ٢٠١٤ عام

ستعزز منظمة الصحة العالمية مـن عملهـا بشـأن تعزيـز الرصـد والتبليـغ بشـأن اآلثـار الصـحية لتلـوث الهـواء، ورفـع 
، وقطــاع وبنــاء قــدرات الــدول األعضــاءالــوعي بشــأن "المزايــا الجانبيــة للصــحة" مــن تــدابير الحــد مــن تلــوث الهــواء، 

عدة فـي التصـدي لآلثـار الصـحية العكسـية لتلـوث الهـواء. وفضـًال عـن الصحة للعمـل مـع القطاعـات األخـرى للمسـا
ز أيضًا الدعم الذي تقدمه إلى الدول األعضاء:   ذلك فإن األمانة ستعزِّ

 ؛))٢٠١٤( ١١-٦٧ج ص عبشأن الزئبق (القرار  ماتامينالتنفيذ الجوانب الصحية التفاقية  •

  (القـــــرارالســـــليمة للمـــــواد الكيميائيـــــة  رطـــــة الطريـــــق بشـــــأن دور قطـــــاع الصـــــحة فـــــي اإلدارةالتنفيـــــذ خ •
 ؛))٢٠١٦( ٤-٦٩ج ص ع

 )؛٢٠١٧-٢٠٠٨لتحقيق أغراض خطة العمل العالمية التي وضعتها المنظمة بشأن صحة العمال ( •

التــي وافــق عليهــا المجلــس  ٢٠١٩–٢٠١٤ للفتــرة والصــحةتنفيــذ خطــة العمــل المعنيــة بتغيــر المنــاخ ل •
 )؛٢٠١٥) (١٥(١٣٦م تبعد المائة؛ بموجب المقرر اإلجرائي التنفيذي في دورته السادسة والثالثين 

  .)٢٠١٥بلوغ أغراض الصحة العمومية التي تناولها اتفاق باريس بشأن المناخ (ل •
  

وستستمر األمانة في عملها مع البلدان والشركاء من أجل التصدي لنطاق واسع من المخاطر البيئية والمهنية التـي 
خــاطر الطويلــة األجــل الناجمــة عــن تغيُّــر المنــاخ، وفقــدان التنــوع البيولــوجي، وشــح تحيــق بالصــحة، بمــا فــي ذلــك الم

المياه وغيرها من الموارد الطبيعية، والتوظيف في وظائف غير مستقرة والتلـوث. وستسـتمر األمانـة أيضـًا فـي تقـديم 
تشارك فيها وزارات الصـحة الدعم إلى منصات وعمليات السياسات المناسبة المتعددة القطاعات، والسيما تلك التي 

  م.بيئة في عدة أقاليوال
  

  الروابط مع البرامج األخرى والشركاء اآلخرين
  

منظمة األخرى، مثل البرامج المعنية باألمراض السارية، واللقاحات، الترتبط هذه الفئة من خالل روابط عدة ببرامج 
فض معدالت وفيات ومراضـة األمهـات واألطفـال؛ والتغذية، والخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس لخ

وترتبط كـذلك بـالبرامج المعنيـة بالسـلوكيات التـي تنطـوي علـى مخـاطر فـي مرحلـة المراهقـة واألمـراض غيـر السـارية 
لدى البالغين، وخصوصًا بين السـكان العـاملين. أمـا اسـتجابة األمانـة لالحتياجـات الصـحية لفئـات كبـار السـن فهـي 

ويســــاهم فيهــــا مختلــــف مســــتويات المنظمــــة. وسيكتســــي التعــــاون عــــن كثــــب مــــع البــــرامج المعنيــــة  متعــــددة الجوانــــب
باألمراض غير السارية واالضطرابات النفسية لدى كبار السن وٕاتاحة الرعاية الصحية والرعايـة الطويلـة األجـل لهـم 

لطفــل وكبــار الســن فــي أهميــة خاصــة. كمــا يكتســي ربــط هــذا العمــل بــالجهود الراميــة إلــى ضــمان صــحة المــرأة وا
  ة.وارئ نفس القدر من األهميظروف الط
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الصـــحة طيلـــة العمـــر والنهـــوج الشـــاملة التـــي تتصـــدى علـــى ســـبيل المثـــال للمحـــددات  تعزيـــز فئـــةبوالعمـــل المتعلـــق 
االجتماعيــة للصــحة، والصــحة والبيئــة، ومبــادئ المســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف وحقــوق اإلنســان، ُيســهم بطبيعتــه 

فاعل مع الفئـات األخـرى ويسـتفيد منـه. وسـوف يكـون لتحليـل ورصـد المجـاالت الشـاملة المشـتركة بـين بـرامج في الت
منظمــة وفــي البلــدان دور رئيســي فــي االســتجابة للــدعوة العالميــة إلــى اإلنصــاف وٕاعمــال الحقــوق فــي خطــة التنميــة ال

  .٢٠٣٠ المستدامة
  

لعالميــة لألمــين العــام لألمــم المتحــدة العالميــة بشــأن صــحة المــرأة االســتراتيجية ا وســُينفذ العمــل، بمــا فــي ذلــك تنفيــذ
 سداسـية)، بالتعاون مع شركاء المنظمة بمـا فـي ذلـك وكـاالت الشـراكة الصـحية ال٢٠٣٠–٢٠١٦( والمراهق والطفل

هيئة ، وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف و األيدزاألخرى (برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس 
األمم المتحدة للمرأة والبنك الـدولي) وشـراكة صـحة األم والوليـد والطفـل، وبالتعـاون أيضـًا مـع برنـاِمج األمـم المتحـدة 
اإلنمـــائي، وشـــعبة الســـكان بـــاألمم المتحـــدة، والبرنـــامج الخـــاص للبحـــث والتطـــوير والتـــدريب علـــى بحـــوث اإلنجـــاب 

ومنظمـة الصـحة  واليونيسـيف ئي وصـندوق األمـم المتحـدة للسـكانالبشري المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمـا
والسـل والمالريـا، والتحـالف العـالمي مـن أجـل اللقاحـات  األيـدزالعالمية والبنك الدولي، والصندوق العالمي لمكافحـة 

  ة.مجتمع المدني والشركاء في التنميوالتمنيع، والمؤسسات األكاديمية والبحثية وال
  

بتها المنظمــة مــن عملهــا بالتعــاون مــع منظمــات األمــم المتحــدة األخــرى فــي ســياق منصــة األمــم والخبــرة التــي اكتســ
تأكيــد علــى األهميــة المتحــدة بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــحة، تعنــي أنهــا تحظــى اآلن بوضــع يؤهلهــا تمامــًا لل

 لضــمان األهميــةحاســم  واتبــاع نهــج يشــمل الحكومــة ككــل باعتبــاره أمــرالحاســمة للعمــل المشــترك بــين القطاعــات، 
الصحة واإلنصاف في مجال الصحة كمؤشرات رئيسية لقياس التقدم المحـرز فـي  تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

  ع.التنمية المستدامة على نطاق أوس أهداف
  

تعزيــز حصــول الجميــع علــى الطاقــة المســتدامة والحديثــة، (مــن أهــداف التنميــة المســتدامة  ٧وفيمــا يتعلــق بالهــدف 
التـي  مبـادرة الطاقـة المسـتدامة للجميـع؛ وستحتفظ منظمة الصحة العالمية )في ذلك الحصول عليها في المنازل بما

تعزيـز تـوافر الميـاه ( ٦أطلقها األمـين العـام بالتعـاون مـع شـبكة األمـم المتحـدة للطاقـة، وبالمثـل فيمـا يتعلـق بالهـدف 
مـم المتحـدة المعنيـة بـالموارد المائيـة، وتعـزز تعاونهـا مـع ستحتفظ المنظمة بـدورها فـي لجنـة األ، )والصرف الصحي

جْعــل المــدن والمســتوطنات ( ١١اليونيســيف فــي مجــال الرصــد العــالمي للميــاه واإلصــحاح، أمــا فيمــا يتعلــق بالهــدف 
ــــة واســــتدامة ــــر مأموني ــــامج األمــــم المتحــــدة  )البشــــرية أنظــــف وأكث ــــدًا مــــع برن ــــًا جدي فستضــــع المنظمــــة إطــــارًا تعاوني

؛ وستواصـل ٣جـدول أعمـال الموئـل ما في سياق يوطنات البشرية بشأن قضايا الصحة البيئية الحضري، والسللمست
المنظمــة القيــام بــدور األمانــة للبرنــامج المشــترك بــين المنظمــات لــإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة، والمشــاركة فيــه 

مــن أهــداف التنميــة  ١٣وفيمــا يتعلــق بالهــدف  ،١٢كجهــة منســقة أساســية الســتجابة منظومــة األمــم المتحــدة للهــدف 
(اتخـاذ إجـراءات للتصـدي لتغّيــر المنـاخ وآثـاره) سـتعمل المنظمـة علــى زيـادة تعزيـز تمثيـل الصـحة داخــل المسـتدامة 

اإلطار العام الستجابة األمم المتحدة لتغيُّر المناخ، من خالل مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة 
بالتنســـيق واللجنـــة البرنامجيـــة الرفيعـــة المســـتوى. وســـتقدم األمانـــة الُمـــدخالت التقنيـــة الخاصـــة بالصـــحة إلـــى المعنـــي 

األخرى داخـل البرامج التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، والشراكات المحدَّدة مع المنظمات 
  ة.منظومة األمم المتحد
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  األم والوليد والطفل والمراهقالصحة اإلنجابية وصحة 
  

  زيادة إتاحة التدخالت الخاصة بتحسين صحة المرأة والوليد والطفل والمراهق: الحصيلة

  الغاية  البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
  ٪٥٧  )حديثة وسيلة أي العالم،( الحمل منع وسائل استخدام انتشار معّدل

)٢٠١٥(  
٦٨٪  

)٢٠١٩(  
التــي ضــّيقت فجـــوة شــرائح الثــراء الُخمســية فــي تلبيـــة  عــدد البلــدان المســتهدفة

  ٪ على األقل١٠الطلب على وسائل منع الحمل الحديثة بنسبة 
  ٢٥/٧٥  ال ينطبق

)٢٠١٩(  
الوالدات التـي ُتجـرى تحـت إشـراف العـاملين الصـحيين المهـرة (النسـبة المئويـة 

ـــاء التـــي ُتجـــري تحـــت إشـــراف العـــاملين الصـــح ـــد األحي يين مـــن والدات الموالي
  )المهرة

٧٥٪  
)٢٠١٥(  

٨٥٪  
)٢٠١٩(  

الرعاية التالية للوالدة لألمهات والمواليد (عدد النساء والمواليد الذين تلقوا زيـارة 
  الرعاية التالية للوالدة خالل يومين من تاريخ الوالدة)

٦٠٪  
)٢٠١٥(  

٧٠٪  
)٢٠١٩(  

ع الرضــاعة الطبيعيــة الحصــرية خــالل ســتة أشــهر (النســبة المئويــة مــن الرّضــ
أشــهر مــن العمــر الــذين يعتمــدون علــى الرضــاعة الطبيعيــة  ٥-البــالغين صــفر

  حصرًا)

٤٠٪  
)٢٠١٥(  

٥٠٪  
)٢٠١٩(  

ـــال  ـــة مـــن األطف عـــالج االلتهـــاب الرئـــوي بالمضـــادات الحيويـــة (النســـبة المئوي
شــهرًا المشــتبه فــي إصــابتهم بااللتهــاب الرئــوي  ٥٩-البــالغين مــن العمــر صــفر

  دات الحيويةوالذين يتلقون العالج بالمضا

٦٠٪  
)٢٠١٥(  

٧٠٪  
)٢٠١٩(  

ــــــــات (لكــــــــل  ــــــــوالدة عنــــــــد المراهق ــــــــغ مــــــــن العمــــــــر ١٠٠٠معــــــــدل ال ــــــــاة تبل  فت
  سنة) ١٩-١٥

  ١٠٠٠من كل  ٤٥
)٢٠١٥(  

 ١٠٠٠من كل  ٤٠
)٢٠١٩(  

 الغايــــة مؤشــــر( للعنــــف يتعرضــــون الــــذين والمــــراهقين واألطفــــال النســــاء نســــبة
  )المستدامة التنمية بأهداف ١-٢-٥

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

 مدنيــة جهــة لــدى والداتهــم تســجيل تــم الــذين الخامســة ســن دون األطفــال نســبة
  )المستدامة التنمية بأهداف ١-٩-١٦ الغاية مؤشر(

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

 العمريـــة المرحلـــة فـــي للمـــرأة تضـــمن ولـــوائح قـــوانين تطبـــق التـــي البلـــدان عـــدد
 والمعلومــــات واإلنجابيــــة الجنســــية الصــــحية الرعايــــة علــــى الحصــــول ٤٩-١٥

  )المستدامة التنمية بأهداف ٢-٦-٥ الغاية مؤشر( بها الخاصة والتوعية

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
تمكــين البلــدان مــن تحســين صــحة األمهــات مــن خــالل مواصــلة التوســع فــي إتاحــة التــدخالت الفعالــة المخــرج: 

ما قبل الحمل وحتـى مرحلـة مـا بعـد الـوالدة والفتـرة  وتحسين جودتها لوضع حد لوفيات األمهات بدءًا من مرحلة
المحيطة بالوالدة (حـاالت اإلمـالص ووفيـات حـديثي الـوالدة)، مـع التركيـز علـى فتـرة السـاعات األربـع والعشـرين 

  المحيطة بالوالدة وخفض وفيات األمهات
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج اتمؤشر 
 جية العالميـــــة بشـــــأن صـــــحة المـــــرأة والطفـــــلاالســـــتراتيعـــــدد البلـــــدان التـــــي تنفـــــذ 

  مع دمج أغراض النماء والتحول) ٢٠٣٠-٢٠١٦(  والمراهق
  ١٠٠/١٩٤  لم يحدد بعد

عدد البلدان المستهدفة التي لديها خطط ذات غايات خاصة بوضع حد لوفيـات 
طفال الحديثي الوالدة التي يمكـن الوقايـة وفيات األاإلمالص و األمهات وحاالت 

  ٢٠٣٠عام ا بحلول منه

  ٦٢/٦٢  لم يحدد بعد
)٢٠١٩(  
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  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
وضـــع وتنفيـــذ مبـــادئ توجيهيـــة عالميـــة، وٕاجـــراء حـــوار بشـــأن السياســـات بـــين الشـــركاء علـــى الصـــعيد  •

الُقطــــري حــــول االســــتراتيجية والخطــــط العامــــة الراميــــة إلــــى التصــــدي للعقبــــات التــــي تواجههــــا الــــُنظم 
إتاحـة التــدخالت الراميـة إلــى وضـع حـد لوفيــات األمهـات والمواليــد التـي يمكــن  الصـحية، والتوسـع فــي

 تالفيها والحد من العيوب الوالدية، واالرتقاء بجودة هذه التدخالت.
دعــم بنــاء القــدرة علــى تحســين المعلومــات الصــحية عــن صــحة األمهــات والصــحة فــي الفتــرة المحيطــة  •

 .فيات في الفترة المحيطة بالوالدة واالستجابة لمقتضياتهابالوالدة، وكذلك ترصد وفيات األمهات والو 
تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى جمــع البيانــات الخاصــة بصــحة األمهــات والمواليــد وتحليلهــا واســتخدامها  •

ونشرها، بما في ذلك إجراء اسـتعراض للبـرامج بصـفة دوريـة، بمـا فـي ذلـك توثيـق أفضـل الممارسـات، 
 واالرتقاء بجودتها. من أجل تحسين إتاحة التدخالت

العمـــل مـــع الشـــركاء بمـــا فـــي ذلـــك وكـــاالت الشـــراكة الصـــحية العالميـــة السداســـية األخـــرى والصـــندوق  •
والسل والمالريا، سعيًا إلى تحقيق أوجه التآزر بين مختلف البرامج ومجاالت  األيدزالعالمي لمكافحة 
لمواليـــد التـــي يمكـــن تالفيهـــا مـــن أجـــل وضـــع حـــد لوفيـــات األمهـــات واوحشـــد المـــوارد الـــُنظم الصـــحية 

 .والوقاية من انتقال فيروس العوز المناعي البشري من األم إلى الطفل
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
ـــدعوة ولتبـــادل خيـــارات السياســـات والخبـــرات وأفضـــل الممارســـات، ودعـــم السياســـات  • إتاحـــة منصـــة لل

ت والوفيــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة التــي واالســتراتيجيات الراميــة إلــى وضــع حــد لوفيــات األمهــا
يمكن تالفيها، والحد من العيوب الوالدية عن طريق زيادة إتاحة التدخالت العالية الجودة من المرحلة 
الســابقة للحمــل وحتــى مرحلــة مــا بعــد الــوالدة، والســيما فــي فتــرة الســاعات األربــع والعشــرين المحيطــة 

 بالوالدة.
هية السريرية والرصدية، بما في ذلك بشأن ترصد وفيات األمهات والوفيات في تكييف المبادئ التوجي •

الفترة المحيطة بالوالدة واالستجابة لمقتضياتها، وكذلك استعراض الوفيات فـي الفتـرة المحيطـة بـالوالدة 
 ن.على الصعيد اإلقليمي، وتقديم الدعم من أجل تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية في البلدا

ان في العمل مع الشركاء، بما في ذلك وكاالت الشراكة الصحية العالمية السداسـية األخـرى دعم البلد •
والســـل والمالريـــا، ســـعيًا إلـــى تحقيـــق أوجـــه التـــآزر بـــين مختلـــف  األيـــدزوالصـــندوق العـــالمي لمكافحـــة 

 مجاالت البرامج من أجل وضع حد لوفيات األمهات والمواليد التي يمكن تالفيها.
الرامية إلى وضع اعتماد وتنفيذ ورصد السياسات واالستراتيجيات والمبادئ التوجيهية  فيدعم البلدان  •

ـــالوالدة التـــي يمكـــن تالفيهـــا، وتحســـين الجـــودة  حـــد لوفيـــات األمهـــات والوفيـــات فـــي الفتـــرة المحيطـــة ب
 واإلنصاف والكرامة في تقديم الرعاية.

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

ات والسياســـات واإلرشـــادات التقنيـــة بشـــأن التوســـع فـــي إتاحـــة التـــدخالت وضـــع وتحـــديث االســـتراتيجي •
الفعالـة فــي مرحلــة مــا قبــل الحمـل وحتــى مرحلــة مــا بعــد الـوالدة، واالرتقــاء بجــودة هــذه التــدخالت، مــن 

 أجل وضع حد لوفيات األمهات والوفيات في الفترة المحيطة بالوالدة التي يمكن تالفيها.
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الشــــركاء بمــــا فــــي ذلــــك وكــــاالت الشــــراكة الصــــحية السداســــية األخــــرى،  تعزيــــز العمــــل التعــــاوني مــــع •
والســل والمالريــا، ومرفــق التمويــل العــالمي، وشــراكة صــحة األم  األيــدزوالصــندوق العــالمي لمكافحــة 

 .والطفل والوليد
تعزيــز القيــاس والرصــد لمعــدل وفيــات األمهــات والوفيــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة، بمــا فــي ذلــك  •

التقديرات العالمية، ووضـع/ تحـديث المبـادئ التوجيهيـة بشـأن ترصـد وفيـات األمهـات/ الوفيـات  توفير
في الفترة المحيطة بالوالدة واالستجابة لمقتضـياتها، واسـتعراض حـاالت النجـاة مـن مضـاعفات الـوالدة 

مؤشــــرات وكــــذلك قيــــاس مــــدى جــــودة الرعايــــة المقدمــــة إلــــى األم والوليــــد؛ وتحديــــد ال ،المهــــدِّدة للحيــــاة
 العالمية.التقارير  الواضحة ونشر

  
البلــدان مــن تنفيــذ ورصــد التــدخالت الفعالــة لتلبيــة االحتياجــات غيــر الملبَّــاة فــي مجــال الصــحة تمكــين المخــرج: 

  الجنسية واإلنجابية
  

  الغاية     البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
حـددتها المنظمـة  عدد البلدان القـادرة علـى تنفيـذ االسـتراتيجيات والتـدخالت التـي

  لتلبية االحتياجات غير الملبَّاة في مجال تنظيم األسرة
٣٠/٦٩  

 (سيتحدد القاسم فيما بعد)
٦٠/٦٩  

)٢٠١٩(  
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
دعـم البلــدان فــي اســتخدام نهــج شــامل للعديــد مــن أصــحاب المصــلحة/ تشــاركي فــي التصــدي للعقبــات  •

 ،ة بشأن الصحة الجنسـية واإلنجابيـةوفي اعتماد/ تكييف المبادئ التوجيهيالتي تواجه الُنظم الصحية 
مــع  والزهــري الخلقــي وصــحة المــراهقين، وتقــديم الــدعم فــي تنفيــذها األيــدزالمرتبطــة بمكافحــة فيــروس 

 في الصحة الجنسية واإلنجابية. من اإلجحافاتالتركيز على الحد 
فـي توثيـق الـروابط مـع البـرامج األخـرى مثـل البـرامج دعم البلدان فـي تنفيـذ ورصـد التـدخالت، وكـذلك  •

والوقايــة مــن اإلجهــاض الصــحة الجنســية واإلنجابيــة، المعنيــة بــاألمراض غيــر الســارية، فيمــا يتعلــق ب
المنقولــة جنســيًا، وغيرهــا مــن عــدوى الجهــاز التناســلي األخــرى، وســرطانات  غيــر المــأمون، والعــدوى

 القائم على أساس نوع الجنس وٕادارته.الجنسي ف العن والوقاية من األعضاء التناسلية،
 .تعزيز نظم المعلومات الوطنية من خالل إدراج المؤشرات الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية •

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

الـة تيسير التعاون التقني بين البلدان من أجل دعـم تنفيـذ التـدخالت والمبـادئ التوجيهيـة واألدوات الفع •
تلبيـــة االحتياجـــات غيـــر الملبـــاة فـــي مجـــال الصـــحة تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ذات الصـــلة و ل

  .الجنسية واإلنجابية، مع التركيز على الحد من اإلجحافات في هذا المجال
تيسير الحوار اإلقليمي الخاص بالسياسـات بشـأن الموضـوعات المتعلقـة بالصـحة الجنسـية واإلنجابيـة  •

 .وعقد المشاورات اإلقليمية لتكون بمثابة منصة لتبادل أفضل الممارسات في البلدان،
دعم بث السياسات والمبادئ التوجيهيـة، وتكييفهـا، وتنفيـذها، ورصـدها، وكـذلك تعزيـز الـنظم الصـحية  •

فيمـــا يتعلـــق بالصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، وحـــاالت 
القـــائم علـــى أســـاس نـــوع الجنســـي العنـــف  ، والوقايـــة مـــنجنســـيًا، وســـرطانات النســـاءالعـــدوى المنقولـــة 

  ه.الجنس وٕادارت
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وضع السياسات والمبادئ التوجيهية التقنية والسريرية المسنَّدة بالبيِّنات لتلبية االحتياجات غير الملبـاة  •

 .في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية
مؤشـــرات االســـتراتيجية العالميـــة المدرجـــة فـــي  ،اعتمـــاد مؤشـــرات الصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــةوضـــع و  •

 .)٢٠٣٠-٢٠١٦لصحة المرأة والطفل والمراهق وٕاطار رصدها (
  

تمكين البلدان من تنفيذ ورصد الخطط االستراتيجية المتكاملة بشأن صحة المواليد واألطفال مع التركيز المخرج: 
التدخالت العالية الجودة الرامية إلى تحسين النمو في مرحلة الطفولة المبكرة ووضع حد  على التوسع في إتاحة

  لوفيات المواليد واألطفال الناجمة عن االلتهاب الرئوي واإلسهال والحاالت الصحية األخرى والتي يمكن تالفيها
  

  الغاية     البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
 الخطـط مـن كجزء المبكرة الطفولة مرحلة في النمو على تركز التي البلدان عدد

  واألطفال المواليد لصحة المتكاملة االستراتيجية
  ٦٢/٦٢  لم يحدد بعد

)٢٠١٩(  
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
دعم البلدان في وضع السياسات واالستراتيجيات بما في ذلك فيمـا يتعلـق بالتـدبير العالجـي المتكامـل  •

ي تكييـــف/ اعتمـــاد وتنفيـــذ المبـــادئ التوجيهيـــة واألدوات الخاصـــة بالوقايـــة مـــن ألمـــراض األطفـــال؛ وفـــ
 .الوفيات والمراضة بين األطفال

إنشاء آليات العمل من أجل التعاون بين البرامج المعنية بالصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد  •
بـاع النهـوج الشـاملة لتحسـين واألطفال والبـرامج األخـرى ذات الصـلة مثـل بـرامج التمنيـع، ومـن أجـل ات

 .صحة الطفل، بما في ذلك مكافحة االلتهاب الرئوي واإلسهال
تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى جمــع وتحليــل واســتخدام البيانــات المصــنفة عــن مراضــة األطفــال ووفيــاتهم  •

 .وأسبابها، بما يتماشى مع تعزيز ُنظم المعلومات الصحية بصفة عامة
  

  ة المستهدفةمنجزات المكاتب اإلقليمي
تيسير الحوار اإلقليمي بين البلدان والشركاء بشأن السياسات واالستراتيجيات التي تتعلق بالتوسع فـي   •

الطفل والنماء فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة الوليد و التدخالت الفعالة والمتكاملة من أجل تحسين صحة 
يتماشــى مــع غايــات أهــداف التنميــة األطفــال التــي يمكــن تالفيهــا؛ بمــا المواليــد و ووضــع حــد لوفيــات 

 .المستدامة، ودعم التنفيذ والرصد على الصعيدين اإلقليمي والُقطري
 دعم تنفيذ االستراتيجيات والخطط ورصدها على الصعيدين اإلقليمي والقطري.  •
مـــن خـــالل تبـــادل  ،العمــل مـــع البلـــدان والشـــركاء لتحقيـــق أوجـــه التـــآزر بـــين مختلـــف مجـــاالت البـــرامج  •

ات وأفضــل الممارســات فــي مجــال تحســين الرعايــة المقدمــة لألطفــال باســتخدام نهــج مســتند إلــى الخبــر 
والوقاية من اإلسهال وااللتهاب الرئـوي وتـدبيرهما العالجـي، وكـذلك فـي مجـال تعزيـز صـحة  ،الحقوق

 .الطفل ونموه
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
دات التقنية، وكذلك األدوات والقـدرات بشـأن تكييفهـا وضع وتحديث االستراتيجيات والسياسات واإلرشا  •

وتنفيذها ورصدها، من أجـل التوسـع فـي إتاحـة وتغطيـة التـدخالت الخاصـة بصـحة المواليـد واألطفـال 
التـــي ترمـــي إلـــى تعزيـــز نمـــاء األطفـــال ووضـــع حـــد لوفيـــات األطفـــال الناجمـــة عـــن االلتهـــاب الرئـــوي 

 .واليد وغيرها من الحاالت الصحية، والتي يمكن تالفيهاواإلسهال والحاالت الصحية التي تصيب الم
تحــديث ووضــع األدوات التنفيذيــة وبنــاء القــدرة علــى اســتخدامها، وتــوفير الخبــرات حيثمــا تنشــأ الحاجــة   •

إليهــا مــن أجــل دعــم تنفيــذ االســتراتيجيات والسياســات والمبــادئ التوجيهيــة المتكاملــة فــي مجــال صــحة 
ذلك المعنيـــة باإلســـهال وااللتهـــاب الرئـــوي وغيرهـــا مـــن الحـــاالت الصـــحية الطفـــل المعنيـــة بنمائـــه، وكـــ

 .الخطيرة التي تصيب األطفال
إنشـــاء ُأطـــر الرصـــد وقواعـــد البيانـــات العالميـــة والحفـــاظ عليهـــا بمـــا يتماشـــى مـــع مؤشـــر االســـتراتيجية  •

ي العـالمي، وٕاطار رصدها، بما في ذلـك المرصـد الصـح والمراهق العالمية بشأن صحة المرأة والطفل
ونشــر التقــارير العالميــة، علــى ســبيل المثــال عــن الفريــق المرجعــي المعنــي باألوبئــة فــي مجــال صــحة 

)، ومبــادرة ٢٠٣٠-٢٠١٦والمراهــق ( الطفــل، وعــن االســتراتيجية العالميــة بشــأن صــحة المــرأة والطفــل
 نوعية الرعاية.

  
ات المتكاملة الرامية إلى تعزيز صـحة المـراهقين تمكين البلدان من تنفيذ ورصد السياسات واالستراتيجيالمخرج: 

  ونمائهم والحد من سلوكيات المراهقين التي تنطوي على المخاطر
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
  ٤٧  عدد البلدان التي بها استراتيجية/ خطة شاملة بشأن صحة المراهقين

)٢٠١٦(  
٨٠  

)٢٠١٩(  
  

  هدفةمنجزات المكاتب الُقطرية المست
دعـــم البلــــدان فــــي اعتمــــاد/ تكييــــف وتنفيــــذ مبــــادئ توجيهيــــة شــــاملة لعــــدة قطاعــــات بشــــأن السياســــات  •

واالســتراتيجيات الخاصــة بصــحة المــراهقين، والتــي تشــمل تعزيــز الــُنظم، والســيما تحســين عمليــة تقــديم 
 .الخدمات الصحية

القطاعــات) بشــأن صــحة  دعــم البلــدان فــي وضــع وتنفيــذ ورصــد التــدخالت الشــاملة (أو المشــتركة بــين •
المراهقين، بما في ذلك توثيق الروابط بين األنشطة والبرامج الرئيسية، مثل تلـك التـي تتعلـق بالصـحة 
ـــاعي البشـــري وحـــاالت العـــدوى المنقولـــة جنســـيًا، والتغذيـــة  ـــة، وفيـــروس العـــوز المن الجنســـية واإلنجابي

ة مـــواد اإلدمـــان، والصـــحة النفســـية، والنشـــاط البـــدني، والعنـــف واإلصـــابات، ومكافحـــة التبـــغ، ومعـــاقر 
 .والوقاية من األمراض غير السارية، وتعزيز أنماط المعيشة الصحية

تحسين جودة المعلومـات الخاصـة بصـحة المـراهقين وٕاتاحتهـا عـن طريـق العمـل علـى إدراج مؤشـرات   •
  .ةخاصة بصحة المراهقين مصنفة حسب السن ونوع الجنس في ُنظم المعلومات الصحية الوطني

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

مساعدة المكاتب القطرية في توفير الدعم من أجل اعتماد المبادئ التوجيهية المسنَّدة بالبيِّنات وتنفيذ   •
السياسات والتـدخالت الفعالـة الراميـة إلـى معالجـة صـحة المـراهقين عـن طريـق تعزيـز أنمـاط المعيشـة 

من سلوكيات المراهقين التي تنطوي على المخـاطر وعوامـل الخطـر، الصحية والنشاط البدني؛ والحد 
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بمـــا فـــي ذلـــك فيمـــا يتعلـــق بالصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة، وفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وحـــاالت 
العــــدوى المنقولــــة جنســــيًا، والتغذيــــة، والعنــــف واإلصــــابات، ومعــــاقرة مــــواد اإلدمــــان، ومكافحــــة التبــــغ، 

 .والصحة النفسية
لحــوار الخــاص بالسياســات والتعــاون التقنــي بــين البلــدان علــى الصــعيد اإلقليمــي بشــأن تبــادل تيســير ا  •

البيِّنات التقنية والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال صحة المراهقين ورصـد تنفيـذ البـرامج 
 .الصحية الخاصة بالمراهقين

 
  لمقر الرئيسي المستهدفةمنجزات ا
اسات واالستراتيجيات المسنَّدة بالبيِّنات من أجل تحقيق أوجه التآزر على وضع اإلرشادات بشأن السي  •

زها  .صعيد المجاالت الرئيسية للبرامج والُنظم التي تتعلق بصحة المراهقين وتعزِّ
وضع برنامج بحث عالمي معني بالمراهقين، بما في ذلك تحديد أولويات البحـث، واالضـطالع بـدور   •

، ووضــع مبــادئ توجيهيــة مســندة بالبينــات لتعزيــز صــحة طــوير هــذا البرنــامجبشــأن تالقيــادة العالميــة 
 .ةأنماط المعيشة الصحيالمراهقين و 

دعــم عمليــة تجميــع وتحليــل البيانــات عــن الحالــة الصــحية للمــراهقين ووضــع إطــار موحــد للتبليــغ عــن   •
 .نوع الجنسصحة المراهقين باستخدام بيانات مصنَّفة حسب المتغيِّرات، بما في ذلك السن و 

  
تنفيــذ البحــوث وتوليــد البيِّنــات ودمجهــا والبحــوث البرمجيــة ذات الصــلة مــن أجــل تصــميم التــدخالت المخــرج: 

  طفال والمراهقينأليسية في مجاالت صحة المواليد واالرئ
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
اتيجيات التنفيــذ عــدد المطبوعــات العلميــة التــي تبلِّــغ عــن األدوات والحلــول واســتر 

ــــنة فــــي مجــــاالت صــــحة المواليــــد واألطفــــال والمــــراهقين خــــالل  الجديــــدة والمحسَّ
  الثنائية

  ١٠٠  ال ينطبق
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

دعم عملية تحديد أولويات البحث في مجاالت الصحة الجنسية واإلنجابية وصحة األمهـات والمواليـد   •
 .ن وتطبيق نتائج البحوث على الصعيد الُقطريواألطفال والمراهقي

تعزيز البحوث الخاصة بالتشغيل والُنظم على الصعيد الُقطري، والسيما حيثما ُيسترشد بها فـي وضـع   •
 .السياسات واالستراتيجيات الوطنية، وٕادارة البرامج وتنفيذها

بيـة وصـحة األمهـات والمواليـد تعزيز القدرة الوطنية على البحث في مجاالت الصحة الجنسـية واإلنجا  •
واألطفـــال والمـــراهقين، والســـيما فـــي المؤسســـات الوطنيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل ربـــط المؤسســـات 

 .بالمراكز المتعاونة مع المنظمة
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
 .تحديد أولويات البحث اإلقليمية ودعم البحوث  •
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، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل تيسـير المشـاركة مـع المراكـز المتعاونـة تعزيز القدرة على البحث في البلدان  •
تخطـيط وتيسـير إجـراء األعمـال البحثيـة والسـيما ، و مع المنظمة والمؤسسات الوطنيـة والتمـاس دعمهـا

األعمال المشتركة بين بلدان متعددة وتبادل نتائجها واستخدامها؛ والحفاظ علـى قاعـدة بيانـات إقليميـة 
 .وتحديثها

  
  المقر الرئيسي المستهدفة منجزات

 .تنفيذ برنامج بحثي شامل، بما في ذلك تحديد أولويات البحث ودعم المراكز البحثية  •
تنســـيق البحـــوث واالستعراضـــات المنهجيـــة لتوليـــد المعـــارف وٕانشـــاء قاعـــدة البيِّنـــات مـــن أجـــل تصـــميم   •

 ة.التدخالت الرئيسي
 .االستعراضات المنهجيةنشر التقارير العالمية وتعميم نتائج البحوث و   •

  
وصـحة األم مـن خـالل  إجراء البحوث وتعزيز قدرات البحوث فيما يتعلـق بالصـحة الجنسـية واإلنجابيـة،المخرج: 

المشــترك بــين برنــامج األمــم المتحــدة  مجــال اإلنجــاب البشــري فــي بحــث والتطــوير والتــدريبالخــاص للبرنــامج ال
  ونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدوليوالي وصندوق األمم المتحدة للسكان اإلنمائي

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج اتمؤشر 
 جديــــدة واســــتراتيجيات وحلــــول أدوات عــــن تبلــــغ التــــي العلميــــة المنشــــورات عــــدد

  واإلنجابية الجنسية الصحة مجال في ومحسنة
  ٢٠٠  ال ينطبق

)٢٠١٩(  
  ٥٠  ال ينطبق  البحوث قدرات زيزتع أجل من البحوث مراكز إلى المقدمة المنح عدد

)٢٠١٩(  
ـــة االستعراضـــات عـــدد  الجنســـية الصـــحة مجـــال فـــي الرئيســـية للمســـائل المنهجي

  واإلنجابية
  ٦٠  ال ينطبق

)٢٠١٩(  
 بـين لإلنصـاف تتصـدى التـي العلميـة والمنشـورات المنهجيـة االستعراضـات عـدد

  واإلنجابية الجنسية الصحة مجال في الجنسين
  ٧٥  ال ينطبق

)٢٠١٩(  
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
والصــحة فــي الفتــرة  ،وصــحة األمفــي مجــال تنظــيم األســرة،  إجــراء البحــوث وٕاعــداد البينــات وتوليفهــا  •

المحيطــــة بــــالوالدة، وصــــحة المــــراهقين، والصــــحة الجنســــية واإلنجابيــــة، واألمــــراض الُمعديــــة المنقولــــة 
لعقـم، والصـحة الجنسـية، وتشـويه األعضـاء التناسـلية جنسيًا، والوقاية من اإلجهاض غير المأمون، وا

 .األنثوية، والعنف ضد المرأة، والصحة الجنسية واإلنجابية في بيئات العمل اإلنساني
تعزيز قدرات البحوث من خالل التحالف الخاص ببرنامج اإلنجـاب البشـري والمـنح المقدمـة مـن أجـل   •

 .الفرديتعزيز قدرات البحوث على المستويين المؤسسي و 
 .تعميم نتائج البحوث ومبادئها التوجيهية من خالل الشبكات والمنصات العالمية واإلقليمية والوطنية  •
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  الشيخوخة والصحة
  

  زيادة نسبة الناس الذين يستطيعون أن يعيشوا حياة طويلة مع التمتع بالصحة: الحصيلة

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
عامـــًا مـــن العمـــر)  ٦٠لمتوقـــع عنـــد المـــيالد (أو عنـــد متوســـط العمـــر ا

  ١بالصحة
  ٦١,٥الذكور: 
  ٦٤,٦اإلناث: 

  لم يحدد بعد

  
تمكــين البلــدان مــن رســم السياســات واالســتراتيجيات والقــدرة علــى تعزيــز التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة المخــرج: 

  الشيخوخة على مدى العمر
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
لبلــــدان التــــي وضــــعت خطــــط للصــــحة الوطنيــــة (سياســــات واســــتراتيجيات عــــدد ا

وخطــــط) تشــــمل صــــراحًة إجــــراءات لتلبيــــة االحتياجــــات الصــــحية لكبــــار الســــن 
  وتنفذها

  ١٩٤صفر/
)٢٠١٧(  

٢٥/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

طني، والقــدرة علــى دعــم البلــدان فــي وضــع وتنفيــذ خطــط وسياســات علــى المســتوى الــوطني ودون الــو  •
تعزيــز التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة بمــا فــي ذلــك وضــع خطــط متعــددة القطاعــات فــي هــذا 

  .الشأن
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
القـدرة علـى تعزيـز دعم البلدان في وضع وتنفيذ خطـط وسياسـات علـى المسـتوى الـوطني واإلقليمـي، و  •

  مشتركة بين القطاعات.ووضع نهوج ة التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخ
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
مساعدة المكاتب اإلقليمية والقطرية في دعمها للدول األعضـاء فـي وضـع وتنفيـذ السياسـات والخطـط  •

  وبناء القدرات. التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخةالمتعلقة ب
ودعمهـــم، والحفـــاظ علـــى هــــذه الرئيســـيين اء إنشـــاء آليـــات عالميـــة للـــربط بـــين صـــناع القــــرار والشـــرك •

  اآلليات.
التمتـع بالصـحة االلتـزام السياسـي الرفيـع المسـتوى، والحـوار السياسـي، وترجمـة المعـارف بشـأن تعزيز  •

  والحفاظ على منصات لدعم التعاون بين القطاعات.، في مرحلة الشيخوخة
                                                           

، وهــو آخــر عــام تتــوافر عنــه البيانــات. إحصــاءات ٢٠١٥البيانــات األساســية هــي المتوســط العــالمي حســب الجــنس لعــام ١   
بعنــوان متوسـط العمــر المتوقــع مــع  ٢-٣ الفــرع، انظـر ٢٠١٦ –، جنيــف: منظمـة الصــحة العالميــة ٢٠١٦ ،العالميــةالصـحة 

  د وصفها على الموقع اإللكتروني:التمتع بالصحة، والذي يعكس الطرق الوار 
www.who.int/healthinfo/statistics/LT_method.pdf?ua=1&ua=1 ٢٠١٦حزيران/ يونيو ٢٨ في (تم االطالع(  

 ٢٠١٥عـام سيتم تغيير هذا المؤشر للحصائل إلـى متوسـط العمـر المتوقـع فـي سـن السـتين إذا تـوافرت التقـديرات الـواردة عـن 
اليـة الجـودة بشـأن معـدل الوفيـات وعـبء المـرض ويتطلب ذلك مـن البلـدان اإلبـالغ عـن بيانـات ع .٢٠١٨وما بعده قبل عام 

العمر المتوقــع المعــدل حســب الصــحة) عنــد المــيالد وفــي ســن بــ(. بــين كبــار الســن لتيســير التقــديرات القابلــة للمقارنــة الخاصــة
؛ وأن الســتين. وينبغــي أن تتضــمن التقــارير العالميــة والوطنيــة بيانــات مصــنفة تبعــًا لمجموعــات الســكان الفرعيــة داخــل البلــدان

  عامًا من العمر. ٦٠تمّيز بين متوسط العمر المتوقع مع التمتع بالصحة عند الميالد وعند 
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ومـن  ار السـن وتلبـي احتياجـات الرجـال والنسـاء،تمكين البلدان من تقديم رعاية متكاملة تركز علـى كبـالمخرج: 
  والمرتفعة الدخلالمتوسطة و في البيئات المنخفضة  معالجة أوجه التفاوت في المجال الصحي

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

تتلقـــى الـــدعم مـــن أجـــل تقـــديم خـــدمات متكاملـــة تركـــز علـــى عـــدد البلـــدان التـــي 
 المنخفضــــة الرجــــال والنســــاء فــــي البيئــــات الشــــخص المســــن وتلبــــي احتياجــــات

  المتوسطة والمرتفعة الدخلو 

٢١  
)٢٠١٧(  

٣٩  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

رعاية صحية طويلة األجل تركز علـى النـاس،  تعزيز الدعم التقني وتقديمه للبلدان لتمكينها من تقديم  •
للرعاية المتكاملـة لكبـار  مبادئ التوجيهية السريريةال في سياق التغطية الصحية الشاملة، القائمة على

 السن التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
التفــــاهم ووضــــع السياســــات والخطــــط لبنــــاء نظــــم الرعايــــة المســــتدامة تقــــديم المســــاعدة التقنيــــة لتعزيــــز   •

 طويلة األجل.و المنصفة 
قطريــة فــي تقــديم الــدعم فــي مجــال مواءمــة الــنظم الصــحية وتقــديم رعايــة متكاملــة مســاعدة المكاتــب ال  •

مبــــادئ التوجيهيــــة ال تركــــز علــــى كبــــار الســــن فــــي ســــياق التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة، القائمــــة علــــى
 للرعاية المتكاملة لكبار السن التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. السريرية

 
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

التقنيـة لـدعم إعـادة مواءمـة الـنظم  وضع القواعد والمعايير والمبـادئ التوجيهيـة واإلرشـادات السياسـية/  •
 رعاية متكاملة تركز على كبار السن.الصحية لتقديم 

بشــأن نمــاذج الرعايــة المســتدامة المنصــفة طويلــة األجــل ذات الصــلة تقــديم اإلرشــادات والــدعم التقنــي   •
 ة.ببيئات الموارد المختلف

رصــد وتقيــيم الــنظم الصــحية ونظــم الرعايــة تقــديم المشــورة التقنيــة ووضــع نهــوج موحــدة للتمكــين مــن   •
 طويلة األجل على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني.

  
المســتنيرة لمعالجــة المســائل الرئيســية واإلجــراءات تعزيــز قاعــدة البينــات والرصــد والتقيــيم، والسياســات المخــرج: 

  ة كبار السنالمتعلقة بصح
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
ــــدان التــــي  ــــة،ترصــــد عــــدد البل ــــع الصــــحي و  االتجاهــــات الصــــحية المختلف التوزي

  غ عنهاوتبلّ  المحددات الصحية بين كبار السنو 
١٤  

)٢٠١٧(  
٣١  

)٢٠١٩(  
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 منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
رصـد التمتـع المسـتمدة مـن وتبادل والتبليغ عن البيانات  دعم الدول األعضاء في تعزيز جمع وتحليل  •

 بالصحة في مرحلة الشيخوخة وترصده على المستوى الوطني، ودون الوطني، والمحلي.
األنشــطة الناجعــة فــي تعزيــز التمتــع بشــأن دعــم الــدول األعضــاء فــي تعزيــز البحــث وتوليــف البينــات   •

 بالصحة في مرحلة الشيخوخة.
  

  إلقليمية المستهدفةمنجزات المكاتب ا
دعم الدول األعضاء في تعزيز اسـتعراض البيانـات، والمؤشـرات، وأسـاليب الرصـد والترصـد وتبادلهـا،   •

 وفي اإلسهام في وضع قياسات المنظمة وأساليبها، ودمجها في نظم المعلومات الصحية القائمة.
 البحــــث وتوليــــف البينــــاتعلــــى  اتإقامــــة حــــوار سياســــي واالضــــطالع بأنشــــطة الــــدعوة لتعزيــــز القــــدر   •

 ، من أجل تعزيز التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة.وأساليبهما وأوجه التعاون بشأنهما
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
بشــأن التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة وٕايصــالها، والــدعوة لتنفيــذها؛  وضــع خطــة بحــث عــالمي  •

كــــز المتعاونــــة مــــع المنظمــــة بشــــأن الصــــحة فــــي مرحلــــة فــــي ذلــــك توســــيع الشــــبكة العالميــــة للمرا بمــــا
 الشيخوخة وتعزيزها.

وضــع قياســات وأســاليب لوصــف التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة، وتحليلــه، ورصــده، واإلبــالغ   •
عنه على مستوى المجتمعات واألشخاص، وتعزيز توافق اآلراء بشأنها، وتعزيز توليد البيانات العالية 

 ، وتقديم التوجيه التقني وتشجيع األقاليم والبلدان على اإلقبال عليه.بصفة دورية الجودة
 تصنيف الرصد العالمي للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة وتحليله واإلبالغ عنه.  •

  
البيئـات المراعيـة للمسـنين والحفـاظ عليهـا بالبلـدان بمـا يتماشـى مـع اسـتراتيجية المنظمـة وخطـة خلق المخرج: 

  ها بشأن الشيخوخة والصحةالعمل الخاصة ب
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج اتمؤشر 
ـــدان التـــي بهـــا بلديـــة واحـــدة علـــى األقـــل مشـــاركة فـــي شـــبكة المنظمـــة  عـــدد البل

  العالمية للمدن والمجتمعات المحلية المراعية للمسنين
٤٥  

)٢٠١٧(  
٦٤  

)٢٠١٩(  
  صفر  ضد الشيخوخةعدد البلدان المشاركة في الحملة العالمية 

)٢٠١٧(  
١٠  

)٢٠١٩(  
  

  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة
 البيئات اإلنسانية المختلفة.تعزيز ودعم خلق بيئات مراعية للمسنين واالستجابة الحتياجاتهم في   •

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

 لمســــنين، ومــــنبنــــاء مــــدن ومجتمعــــات مراعيــــة لتقــــديم الــــدعم التقنــــي لتمكــــين الــــدول األعضــــاء مــــن   •
 المختلفة.البيئات اإلنسانية االستجابة بشكل مناسب الحتياجاتهم في 
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
 تعزيز شبكة المنظمة العالمية للمدن والمجتمعات المحلية المراعية للمسنين وتوسيعها.  •
 إعداد الحملة العالمية لمكافحة التمييز ضد المسنين وتنفيذها.  •
م اإلرشــادات التقنيــة ومســاندة دعــم المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة لتمكــين البلــدان مــن خلــق بيئــات تقــدي  •

 ا في ذلك في السياقات اإلنسانية.مراعية للمسنين، بم
  

  تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان
  

ن في سياسات وبرامج األمانة والبلدان دمج مبادئ اإلنصاف والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسا: الحصيلة
  اإلجحاف في الصحةللحد من 

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
الحــــد مــــن اإلجحــــاف فــــي الصــــحة، بمــــا فــــي ذلــــك عــــدم المســــاوة بــــين 

  الجنسين بالبلدان
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
اآلليات المؤسسية التابعة للمنظمـة  ن فيدمج مبادئ اإلنصاف والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنساالمخرج: 

  ومنجزات برامجها المستهدفة للحد من اإلجحاف في الصحة
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
عـــدد مجـــاالت بـــرامج المنظمـــة التـــي أدرجـــت مبـــادئ اإلنصـــاف والمســـاواة بـــين 

  الجنسين وحقوق اإلنسان لضمان عدم استبعاد أحد
  بعد لم يحدد  لم يحدد بعد

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

التمكــين مــن بنــاء قــدرات المــوظفين التقنيــين فــي مجــاالت اإلنصــاف والمســاواة بــين الجنســين وحقــوق   •
 اإلنسان في المكاتب الُقطرية.

تقــديم مــدخالت خاصــة بالبلــدان المحــدَّدة لتكييــف وتطبيــق أدوات ومنهجيــات دمــج مبــادئ اإلنصــاف   •
 ن الجنسين وحقوق اإلنسان في مجاالت برامج المنظمة على الصعيد الُقطري.والمساواة بي

ــــدروس المســــتفادة، مــــع وضــــع   • ــــرات وال ــــادل الخب ــــى الصــــعيد القطــــري وتب المســــاهمة فــــي التحليــــل عل
التوصيات، بشأن دمج مبادئ اإلنصاف والمساواة بـين الجنسـين وحقـوق اإلنسـان فـي مجـاالت بـرامج 

 طري.المنظمة على الصعيد القُ 
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تقــديم مــدخالت لوضــع أدوات ومنهجيــات عالميــة، بمــا فــي ذلــك تطويعهــا حســب كــل إقلــيم، مــن أجــل   •

دمـج مبـادئ اإلنصــاف والمسـاواة بـين الجنســين وحقـوق اإلنســان فـي مجـاالت بــرامج المنظمـة وآلياتهــا 
 المؤسسية.
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لتعــــاون بــــين البــــرامج وتعزيــــز قــــدرات مــــوظفي المكاتــــب اإلقليميــــة تقــــديم المســــاعدة التقنيــــة، وتيســــير ا  •
والُقطريــــة علــــى تطبيــــق أدوات ومنهجيــــات دمــــج مبــــادئ اإلنصــــاف والمســــاواة بــــين الجنســــين وحقــــوق 

 اإلنسان والتنّوع، حسبما يكون مالئمًا، في مجاالت برامج المنظمة وآلياتها المؤسسية.
لــدروس المســتفادة، مــع وضــع التوصــيات، بشــأن دمــج مبــادئ إجــراء تحليــل إقليمــي وتبــادل الخبــرات وا  •

اإلنصـــاف والمســـاواة بـــين الجنســـين وحقـــوق اإلنســـان فـــي مجـــاالت بـــرامج المنظمـــة علـــى الصـــعيدين 
 الُقطري واإلقليمي.

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

تخدام األدوات عــن طريــق تكميــل الخبـرات الالزمــة لــدعم اســحســب الحاجـة مسـاندة المكاتــب اإلقليميــة   •
والمنهجيـــات واآلليـــات المؤسســـية (علـــى ســـبيل المثـــال رصـــد اإلجحـــاف فـــي مجـــال الصـــحة، والتقيـــيم 
الذاتي، ووضع خطـة عمـل، ومـا إلـى ذلـك) الخاصـة بـدمج مبـادئ اإلنصـاف والمسـاواة بـين الجنسـين 

 وحقوق اإلنسان في مجاالت برامج المنظمة.
المعـــارف، وتقـــديم الخبـــرة حيثمـــا تبـــرز الحاجـــة لمزيـــد مـــن تقـــديم اإلرشـــادات، والمشـــاركة فـــي ترجمـــة   •

دمــج مبــادئ اإلنصــاف والمســاواة بــين الجنســين وحقــوق اإلنســان فــي مجــاالت القــدرات التقنيــة، بشــأن 
 برامج المنظمة.

لتحسـين إدمـاج مبـادئ اإلنصـاف والمسـاواة بـين الجنسـين رصد وتقييم مجاالت البرامج لتقييم الحاجـة   •
 وفعالية النهوج الراهنة. وحقوق اإلنسان 

  
قدرة البلدان على دمج ورصد مبادئ اإلنصاف والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان فـي سياسـاتها المخرج: 

  وبرامجها الصحية الوطنية
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
عدد البلدان التي تنفذ نشاطين مدعومين مـن المنظمـة علـى األقـل لـدمج مبـادئ 

إلنصــــاف والمســــاواة بــــين الجنســــين وحقــــوق اإلنســــان فــــي سياســــاتها وبرامجهــــا ا
  لضمان عدم استبعاد أحدالصحية 

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

تيســير عمليــة تكييــف وتطبيــق منهجيــات المنظمــة والمبــادئ التوجيهيــة واألدوات الصــادرة عنهــا علــى   •
ن أجــــل دمــــج مبــــادئ اإلنصــــاف والمســــاواة بــــين الجنســــين وحقــــوق اإلنســــان فــــي الصــــعيد الُقطــــري مــــ

 السياسات والبرامج الصحية، ورصد التقدم الُمحرز في الدمج.
حشــد الــدعم التقنــي أو تيســيره إلجــراء حــوار خــاص بالسياســات حــول دمــج ورصــد مبــادئ اإلنصــاف   •

 ج الصحية.والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان في السياسات والبرام
تيســير مشــاركة المنظمــة فــي العمــل المشــترك بــين الوكــاالت بشــأن اإلنصــاف والمســاواة بــين الجنســين   •

وحقوق اإلنسان، بما فـي ذلـك تعزيـز القـدرات واإلجـراءات الوطنيـة المتعلقـة بـالتبليغ بشـأن المعاهـدات 
 واالتفاقيات ذات الصلة بالصحة.

سنَّدة بالبيِّنات عن طريق تعزيز عملية تحليل جوانب اإلنصـاف تدعيم السياسات والبرامج الصحية الم  •
 والمساواة بين الجنسين وتقييمات حقوق اإلنسان في البيانات الوطنية.
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 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
عقد وتيسير الشراكات والمنصات والحوار والتعاون بين القطاعات على الصعيدين اإلقليمي والُقطري   •

 بادئ اإلنصاف والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان.بشأن م
تقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى البلـــدان وتعزيـــز الحـــوار الخـــاص بالسياســـات حـــول دمـــج مبـــادئ اإلنصـــاف   •

والمســــاواة بــــين الجنســــين وحقــــوق اإلنســــان والتنــــوع، حيثمــــا يكــــون مناســــبًا، فــــي السياســــات والبــــرامج 
 الصحية.

ب المتعلقــة باإلنصــاف واالعتبــارات الخاصــة بالمســاواة بــين الجنســين فــي تيســير وٕاجــراء تحليــل الجوانــ  •
البيانـــات الوطنيـــة الكميـــة والنوعيـــة الموجـــودة مـــن أجـــل تعزيـــز البيِّنـــات اإلقليميـــة والوطنيـــة واســـتخدام 
ورصــد األمــور المتعلقــة باإلنصــاف والمســاواة بــين الجنســين وحقــوق اإلنســان فــي السياســات والبــرامج 

 الصحية.
بشــأن مــع وضــع توصــيات راء تحليــل وتبــادل الخبــرات والــدروس المســتفادة علــى الصــعيد اإلقليمــي إجــ  •

 دمج مبادئ اإلنصاف والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان في السياسات والبرامج الصحية.
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ة فيمـــا يتعلـــق بـــدمج ورصـــد مبـــادئ دعـــم المكاتـــب اإلقليميـــة فـــي تعزيـــز القـــدرات واإلجـــراءات الُقطريـــ  •

 اإلنصاف والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان في السياسات والبرامج الصحية.
تعزيــز قاعــدة البيِّنــات الخاصــة بــدمج مبــادئ اإلنصــاف والمســاواة بــين الجنســين وحقــوق اإلنســان فــي   •

لى الصعيد العالمي وتبادل السياسات والبرامج الصحية عن طريق تحليل التدخالت العالية المردود ع
 الخبرات والدروس المستفادة منها وتقديم التوصيات بشأنها.

وضـــع وتعزيـــز األدوات التقنيـــة والمنهجيـــات الخاصـــة بـــدمج ورصـــد مبـــادئ اإلنصـــاف والمســـاواة بـــين   •
 الجنسين وحقوق اإلنسان في السياسات والبرامج الصحية.

والمنتديات والشـراكات العالميـة المعنيـة بمبـادئ اإلنصـاف  دعم وتعزيز وعقد اجتماعات أفرقة الخبراء  •
 والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان.

  
  المحددات االجتماعية للصحة

  
تعزيز السياسات واإلجراءات المشتركة بين القطاعات من أجل زيادة اإلنصاف في الصحة عن طريق : الحصيلة

  معالجة المحددات االجتماعية للصحة

  الغاية  البيانات األساسية  حصيلةال اتشر مؤ 
 يعيشـون الـذين الحضر سكان نسبة في تناقصاً  تشهد البلدان التي عدد
  مالئم غير سكن في أو العشوائية، أو الفقيرة، األحياء في

٨/١٣٩  
)٢٠١٨(  

١٢/١٣٩  
)٢٠١٩(  

 شـــريحة وأقـــل أعلـــى بـــين الفـــرق فـــي تناقصـــاً  تشـــهد التـــي البلـــدان عـــدد
 أنــواع تســتخدم التــي األســر مــن المئويــة ةالنســب ضــمن للــدخل خمســية
  للطهي الصلبة الوقود

٨/١٣٩  
)٢٠١٨(  

١٤/١٣٩  
)٢٠١٩(  
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تحســين السياســات والقــدرات والعمــل المشــترك بــين القطاعــات علــى الصــعيد الُقطــري مــن أجــل معالجــة المخــرج: 
السياسـات"،  المحددات االجتماعية للصحة والحد من اإلجحـاف فـي الصـحة مـن خـالل "دمـج الصـحة فـي جميـع

  ونهوج تصريف الشؤون والتغطية الصحية الشاملة في إطار أهداف التنمية المستدامة
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
عــدد البلــدان التــي تطبــق أدوات وٕارشــادات المنظمــة لتعزيــز القــدرات واإلجــراءات 

  "بشأن "دمج الصحة في جميع السياسات
٣٥/١٣٩  
)٢٠١٧(  

٥١/١٣٩  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

حشــد الشــركاء، وٕاجــراء الحــوار الخــاص بالسياســات، وٕانشــاء آليــات التنســيق، مــن أجــل دعــم تصــريف   •
الشــؤون فيمــا يتعلــق بالتصــدي للمحــددات االجتماعيــة للصــحة وتطبيــق نهــج "دمــج الصــحة فــي جميــع 

 ى بلوغ أهداف التنمية المستدامة.، بما في ذلك النهوض باإلجراءات الرامية إل"السياسات
أو تنفيــذ الخبــرة القطريــة  أو اســتخدام البيِّنــات و/ دعــم عمليــة تعزيــز البحــوث الخاصــة بالسياســات و/  •

فيمـــا يتعلـــق بالمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة واإلنصـــاف فـــي الصـــحة فـــي العمليـــات الخاصـــة برســـم 
 د الوطني.السياسات وصنع القرار المشترك بين القطاعات على الصعي

دعم البلدان في تنفيذ القرارات وبرامج العمل العالميـة واإلقليميـة بشـأن المحـددات االجتماعيـة للصـحة   •
 دمج الصحة في جميع السياسات.و  واإلنصاف في الصحة

 
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

أجـــل إنشـــاء آليـــات  حشـــد الشـــركاء وٕاجـــراء الحـــوار الخـــاص بالسياســـات علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي، مـــن  •
التنسيق ودعم تصريف الشؤون اإلقليمية فيما يتعلـق بالتصـدي للمحـددات االجتماعيـة للصـحة وتنفيـذ 

النهـوض بـاإلجراءات الراميـة إلـى بلـوغ أهـداف ، بما فـي ذلـك "نهج "دمج الصحة في جميع السياسات
 التنمية المستدامة.

بلــدان مــن أجــل تطبيــق الممارســات الجيــدة وتنفيــذ مســاعدة المكاتــب القطريــة فــي تقــديم الــدعم إلــى ال  •
 بشأن دمج الصحة في جميع السياسات. القرارات وبرامج العمل العالمية واإلقليمية

 ،دعم عملية وضع واستخدام البيِّنات الخاصة بالمحددات االجتماعية للصحة واإلنصاف في الصـحة  •
 رك بين القطاعات على الصعيد اإلقليمي.في العمليات الخاصة برسم السياسات وصنع القرار المشت

 
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وضع إرشادات عالمية وبنـاء القـدرات الخاصـة بنهـوج "دمـج الصـحة فـي جميـع السياسـات" وتصـريف   •
الشـــؤون مـــن أجـــل دعـــم عمليـــة وضـــع وتنفيـــذ السياســـات واآلليـــات والعمـــل المشـــترك بـــين القطاعـــات 

النهـوض بـاإلجراءات بمـا فـي ذلـك  الجتماعية للصحة واإلنصاف في الصحةيتعلق بالمحددات ا فيما
 الرامية إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وضــع اإلرشــادات واألدوات لــدعم عمليــة البحــوث الخاصــة بالسياســات واســتخدام البيِّنــات فيمــا يتعلــق   •
لسياســات وصــنع القــرار بالمحــددات االجتماعيــة للصــحة واإلنصــاف فــي الصــحة، فــي عمليــات رســم ا

 المشترك بين القطاعات على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي.



81 

٢٠١٩- ٢٠١٨مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

تعزيــز الحــوار والعمــل العــالمي لمعالجــة المحــددات االجتماعيــة للصــحة واإلنصــاف فــي الصــحة الــذي   •
تضــطلع بــه المنظمــات داخــل منظومــة األمــم المتحــدة والشــركاء الرئيســيون فــي ســياق أطــر التغطيــة 

 .٢٠١٥ الشاملة وأهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عامالصحية 
  

إدراج نهــج المحــددات االجتماعيــة للصــحة فــي البــرامج واالســتراتيجيات الصــحية الوطنيــة واإلقليميــة المخــرج: 
، فـي إطـار والعالمية وفـي منظمـة الصـحة العالميـة، مـن أجـل تحسـين الصـحة والحـد مـن اإلجحـاف فـي الصـحة

  التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامةنهوج 
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
ــن مــن تخطــيط البــرامج الصــحية وتنفيــذها ورصــدها عــن  عــدد البلــدان التــي تحسِّ
طريق إدماج المحددات االجتماعية للصحة واإلنصاف في الصحة بما يتماشى 

  لمنظمةمع األدوات واإلرشادات المدعومة من ا

٤١/١٣٩  
)٢٠١٧(  

٤٨/١٣٩  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

دعـــم عمليـــة دمـــج المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة واإلنصـــاف فـــي الصـــحة فـــي البـــرامج والسياســـات   •
 .واالستراتيجيات الصحية الوطنية

 دعم عملية دمج المحددات االجتماعية للصحة واإلنصاف في الصحة في البرامج القطرية للمنظمة.  •
 

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
أو أدوات اإلرشـــادات أو تكييفهمـــا، وتقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى  تطـــوير اســـتراتيجيات بنـــاء القـــدرات و/  •

حة واإلنصـاف فـي الصـحة فـي البـرامج والسياسـات البلدان من أجل دمـج المحـددات االجتماعيـة للصـ
 واالستراتيجيات في البلدان.

تطوير استراتيجيات بناء القدرات أو تكييفها وتقديم الدعم التقني إلى البلدان من أجل دمج المحـددات   •
 .االجتماعية للصحة واإلنصاف في الصحة في البرامج والسياسات واالستراتيجيات في المنظمة

وبـــث الـــدروس المســـتفادة والممارســـات الجيـــدة بشـــأن معالجـــة المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة توثيـــق   •
 .واإلنصاف في الصحة في االستراتيجيات والسياسات والبرامج في البلدان

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

اإلنصـاف وضع اإلرشادات واألدوات لبناء القدرات ودعم عملية دمج المحددات االجتماعية للصحة و   •
 .في الصحة في البرامج واالستراتيجيات الصحية الوطنية واإلقليمية والعالمية

ــــدة بشــــأن دمــــج المحــــددات االجتماعيــــة للصــــحة   • ــــدروس المســــتفادة والممارســــات الجي توثيــــق وبــــث ال
واإلنصــــاف فــــي الصــــحة فــــي البــــرامج والسياســــات واالســــتراتيجيات الصــــحية بالتعــــاون مــــع المكاتــــب 

 .ُقطريةاإلقليمية وال
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رصد االتجاهات السائدة والتقدم الُمحرز في العمـل الخـاص بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة واإلنصـاف المخرج: 
  في الصحة، بما في ذلك في إطار التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

ُمحرز على الصعيدين اإلقليمـي والعـالمي فـي رصد االتجاهات السائدة والتقدم ال
العمل الخاص بالمحددات االجتماعية للصحة واإلنصاف فـي الصـحة، والتبليـغ 

  بشأنهما

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

ات دعـــم عمليـــة جمـــع وتحليـــل وبـــث واســـتخدام البيانـــات بشـــأن اإلجـــراءات المتخـــذة لمعالجـــة المحـــدد  •
االجتماعيــة للصــحة واإلنصــاف فــي الصــحة علــى الصــعيد الــوطني، بمــا فــي ذلــك فــي ســياق الرصــد 

 العالمي ألهداف التنمية المستدامة وٕاطار التغطية الصحية الشاملة. 
 

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
جمـــع البيانـــات دعـــم الجهـــود الراميـــة إلـــى تعزيـــز ُنظـــم المعلومـــات الصـــحية علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي ل  •

وتحليلهــــا وبثهــــا واســــتخدامها فــــي رصــــد الحالــــة واالتجاهــــات اإلقليميــــة لإلجــــراءات المتخــــذة لمعالجــــة 
المحددات االجتماعية للصحة واإلنصاف في الصحة، بما في ذلك في سياق الرصـد العـالمي إلطـار 

 التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.
في تعزيز المعلومات الصحية الوطنية من أجل معالجة المحددات االجتماعيـة دعم المكاتب الُقطرية   •

 .للصحة واإلنصاف في الصحة
 

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ــــة للصــــحة   • ــــة لإلجــــراءات المتخــــذة لمعالجــــة المحــــددات االجتماعي ــــة واالتجاهــــات العالمي رصــــد الحال

ميـع البيانـات المتعلقـة بالصـحة والتحقـق منهـا واإلنصاف في الصحة، والتبليغ بشـأنها، عـن طريـق تج
وتحليلها وبثها واستخدامها، بما يشمل القيام بذلك في سياق إطـار التغطيـة الصـحية الشـاملة وأهـداف 

تقديم الدعم التقنـي ومسـاندة المكاتـب اإلقليميـة فـي دعـم المكاتـب الُقطريـة لتعزيـز ، و التنمية المستدامة
مـــا فـــي ذلـــك البحـــوث الخاصـــة بالتـــدخالت التـــي تركـــز علـــى أهـــداف ، بالمعلومـــات الصـــحية الوطنيـــة

مــن أجــل معالجــة المحــددات االجتماعيــة للصــحة  التنميــة المســتدامة وتقييمــات األثــر فــي هــذا الشــأن،
  .واإلنصاف في الصحة
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  الصحة والبيئة
  

  الحد من المخاطر البيئية على الصحة: الحصيلة

  الغاية  ألساسيةالبيانات ا  ١،٢الحصيلة اتشر مؤ 
نســبة الســكان الــذين يســتخدمون مصــادر ميــاه الشــرب التــي تــدار إدارة 

  )١-١-٦المؤشر  –(أهداف التنمية المستدامة  مأمونة
  لم يحدد بعد

)٢٠١٧(  
  لم يحدد بعد

)٢٠١٩(  
نســـبة الســـكان الـــذين يســـتخدمون خـــدمات اإلصـــحاح التـــي تـــدار إدارة 

يــــدين بالمـــاء والصــــابون ، بمـــا فــــي ذلـــك وجــــود مرفـــق لغســـل المأمونـــة
  )٢-١-٦المؤشر  –(أهداف التنمية المستدامة 

  لم يحدد بعد
)٢٠١٧(  

  لم يحدد بعد
)٢٠١٩(  

والتكنولوجيـا المتعلقـة نسبة السكان الذين يعتمدون على الوقود النظيف 
(إجـــراء بـــديل للتعـــرض لتلـــوث فـــي المقـــام األول ألغـــراض الطهـــي بـــه 

  )٢-١-٧المؤشر  –المستدامة  أهداف التنمية -الهواء في المساكن

  لم يحدد بعد
)٢٠١٧(  

  لم يحدد بعد
)٢٠١٩(  

ــــــــة (المــــــــواد  مســــــــتويات المتوســــــــط الســــــــنوي للمــــــــواد الجســــــــيمية الدقيق
) بالمـــــدن (المتوســـــط المـــــرجح ١٠والمـــــواد الجســـــيمية  ٢,٥ الجســـــيمية
  )٢-٦-١١المؤشر  –التنمية المستدامة  (أهدافسكانيًا) 

  لم يحدد بعد
)٢٠١٧(  

  بعدلم يحدد 
)٢٠١٩(  

  
تعزيـــز قـــدرة البلـــدان علـــى تقيـــيم المخـــاطر الصـــحية، ورســـم السياســـات أو االســـتراتيجيات أو اللـــوائح المخــرج: 

  وتنفيذها من أجل الوقاية من اآلثار الصحية المترتبة على المخاطر البيئية والمهنية وتخفيفها وٕادارتها
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج اتمؤشر 
ان التـي اضـطلعت بتقيـيم أو اسـتعراض للوضـع علـى الصـعيد الـوطني عدد البلد

  للمياه واإلصحاح استنادًا إلى بيانات المنظمة أو تحليلها أو دعمها التقني
٥٥/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٦٥/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  ٤٠/١٩٤  عدد البلدان التي وضعت خطط لتكيف الصحة مع تغير المناخ
)٢٠١٧(  

٥٢/١٩٤  
)٢٠١٩(  

وضــعت صــكوك سياســة عامــة وطنيــة بشــأن صــحة العمــال، عــدد البلــدان التــي 
  بدعم من المنظمة

١٤٥/١٩٤  
)٢٠١٧(  

  لم يحدد بعد

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

تعزيز القدرة الوطنية ودون الوطنية على تقييم اآلثار الصحية المترتبة على المخاطر البيئيـة وٕادارتهـا  •
الصـحي، ودعـم وضـع السياسـات والخطـط الوطنيـة بشـأن بما في ذلك من خالل عمليات تقييم األثـر 

 كنتيجة للدعم التقني من المنظمة. الصحة البيئية وصحة العمال،

                                                           
 ٧ والهــدف )الميــاه النظيفــة واإلصــحاح( ٦ يتســق نــص هــذه المؤشــرات مــع مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة للهــدف   ١
المـــدن والمجتمعـــات المســـتدامة، ( ١١ والهـــدف )طاقـــة نظيفـــة وميســـورة التكـــاليف، فيمـــا يتعلـــق بتلـــوث الهـــواء فـــي المســـاكن(

. وتعتبـر منظمــة الصــحة العالميـة هــي الوكالــة القائمــة علـى رعايــة عمليــة رصــد )بتلــوث الهـواء المحــيط فــي المــدن قيتعلــ فيمـا
ـــاًء ع ـــارير عالميـــة بن ـــة المســـتدامة لكـــل مؤشـــر مـــن هـــذه المؤشـــرات، وســـتعد تق ـــاه أهـــداف التنمي ـــق بالمي لـــى ذلـــك. وفيمـــا يتعل

عندما يصـدر برنـامج الرصـد  ،٢٠١٧ تقرير أساسي بشأن هذه المؤشرات ولن يكون متاحًا قبل عام كإلصحاح سيكون هناوا
المشــترك تقريــره بشــأن أهــداف التنميــة المســتدامة، لــذا يتعــذر حاليــًا تــوفير قــيم أساســية أو مســتهدفة، وفــي الوقــت نفســه، ســيتم 

 .بكيفية قياس هذه المؤشرات تحديث مجموعة المؤشرات بالمعلومات ذات الصلة

٢   http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf ) ـــــــــــــــــم ت
 .)٢٠١٦ يونيو/ حزيران ٣٠ االطالع في
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تعزيز القدرة الوطنية ودون الوطنية على التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ البيئية بما في ذلـك فـي  •
ت المنــاخ والميــاه واإلصــحاح علــى ســبيل المثــال فــي مجــاال )٢٠٠٥ســياق اللــوائح الصــحية الدوليــة (

 والمواد الكيميائية وتلوث الهواء واإلشعاع، وكذلك حاالت الطوارئ البيئية الصحية األخرى. 
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
قيــادة المنظمــة لــدعم وضــع االســتراتيجيات/ خطـــط العمــل اإلقليميــة بشــأن الصــحة البيئيــة وتنفيـــذها،  •

تعلــق بالميــاه واإلصــحاح والمخلفــات وتلــوث الهــواء والمــواد الكيميائيــة وتغّيــر فــي ذلــك تلــك التــي ت بمــا
 المناخ، وكذلك الصحة المهنية.

تقديم الدعم التقني عند االقتضاء لمساندة المكاتب الُقطرية في دعـم عمليـة وضـع السياسـات واللـوائح  •
ة مــن أجــل تحســين تقيــيم وٕادارة التــي تتعلــق بالصــحة البيئيــة والمهنيــة وتنفيــذها، وتعزيــز الــُنظم الصــحي
 المخاطر البيئية التي تتهدد الصحة وتعزيز صحة العمال وحمايتها.

 تعزيز الشراكات بين الوكاالت اإلقليمية داخل قطاع الصحة وخارجه. •
 

 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
يجيات واللـــوائح وضـــع المنهجيـــات واألدوات وتوليـــد البيِّنـــات مـــن أجـــل دعـــم رســـم السياســـات واالســـترات •

للوقايـــة مـــن المخـــاطر البيئيـــة والمهنيـــة ومخـــاطر تغيُّـــر المنـــاخ وتخفيفهـــا وٕادارتهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي 
 قطاعات االقتصاد األخرى بخالف قطاع الصحة.

قيــادة المنظمــة لعمليــة صــياغة وتنفيــذ االســتراتيجيات/ خطــط العمــل العالميــة بشــأن المســائل المتعلقــة  •
، وتعزيز التعاون والشراكات على الصعيد العالمي من أجل معالجة المحددات بالبيئة وبصحة العمال

 البيئية والمهنية للصحة.
 عند االقتضاء. للمكاتب اإلقليمية في المجاالت التقنية الشديدة التخصصتقديم الدعم التقني  •

  
الصـحية البيئيـة والمهنيـة  تحديد القواعد والمعايير ووضع المبـادئ التوجيهيـة بشـأن المخـاطر والفوائـدالمخرج: 

المرتبطة بتلوث الهواء والضوضـاء والمـواد الكيميائيـة والنفايـات والميـاه واإلصـحاح واإلشـعاع وتكنولوجيـا النـانو 
  ، والدعم التقني المقدم على الصعيدين اإلقليمي والقطري لتنفيذهاوتغيُّر المناخ، على سبيل المثال

  
  غايةال  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

عـــدد قواعـــد المنظمـــة ومعاييرهـــا ومبادئهـــا التوجيهيـــة بشـــأن المخـــاطر الصـــحية 
  خالل الثنائية البيئية والمهنية التي جرى وضعها أو تحديثها

  صفر
)٢٠١٧(  

٣  
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

جيــــات الخاصــــة التــــي دعــــم المنظمــــة للبلــــدان والمــــدن فــــي تنفيــــذ المبــــادئ التوجيهيــــة واألدوات والمنه  •
، علـى ســبيل وضـعتها المنظمـة بشـأن الوقايـة مـن اآلثـار الصــحية للمخـاطر البيئيـة والمهنيـة، وٕادارتهـا

المثال تلك التي تتعلق بتلوث الهواء، والتعرض للمواد الكيميائية، وعدم إمكانية الحصول علـى الميـاه 
 وخدمات اإلصحاح.
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 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
م المنظمــة للبلــدان والمــدن فــي تنفيــذ وتكييــف القواعــد والمعــايير والمبــادئ التوجيهيــة التــي وضــعتها دعــ  •

المنظمة بشأن الصحة البيئية والمهنية حسب االقتضاء، وفي تطبيق هذه القواعد والمعـايير والمبـادئ 
نســيق مــع المقــر التوجيهيــة فــي الســياق اإلقليمــي، وتطويرهــا عنــد االقتضــاء والضــرورة وباالتفــاق والت

 الرئيسي.
 

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وتقديم وضع القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية بشأن المخاطر الصحية البيئية والمهنية وتحديثها،   •

لتنفيـذها، مـع مراعـاة البيِّنـات التـي تُنتجهـا األقـاليم الدعم للمكاتب اإلقليمية والقطرية حسـب االقتضـاء 
 ان.والبلد

  
تنــاول أغــراض الصــحة العموميــة فــي تنفيــذ االتفاقــات واالتفاقيــات والمبــادرات المتعــددة األطــراف بشــأن المخــرج: 

البيئة، واتفاق باريس (بصيغته التي اعتمدتها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المنـاخ)، وفيمـا يتعلـق 
  ٢٠٣٠لعام  بأهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج اتمؤشر 

عدد البلدان التي أدرجت اعتبـارات الصـحة العموميـة فـي اسـتراتيجياتها الوطنيـة 
ماتـا وتنفيـذها، باالسـتناد إلـى مـدخالت ل دعم المصادقة على اتفاقية مينامن أج
  المنظمة

٧  
)٢٠١٧(  

٢٠  
)٢٠١٩(  

فـي ذات الصـلة بـالتخفيف الصحة العموميـة  عدد البلدان التي أدرجت اعتبارات
  ١اسهاماتها المحددة على الصعيد الوطني لتنفيذ اتفاق باريس

٢٨/١٩٤  
)٢٠١٧(  

٢٨/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

تقديم الدعم التقني من المنظمة إلجراء الحوار الخاص بالسياسات، وعقد اجتماعات الشـركاء، وٕابـراز   •
الصحة العمومية في خطط العمل الوطنية الخاصة بالبيئة وبخطط التنمية المسـتدامة، وكـذلك قضايا 

دعم البلدان والمدن في تنفيذ األحكام المتفق عليها في االتفاقات واالتفاقيات المتعددة األطراف بشـأن 
 .البيئة

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

 لقطاعــات وفيمــا بــين أصــحاب المصــلحةالتقنــي للتعــاون المتعــدد االــدعوة إلــى وتقــديم المنظمــة للــدعم   •
علــى الصــعيد اإلقليمــي وتعزيــز برنــامج العمــل الخــاص بالصــحة فــي المبــادرات اإلقليميــة بشــأن البيئــة 
والتنميــة المســتدامة، بمــا فــي ذلــك فــي ســياق المنتــديات اإلقليميــة المشــتركة بــين الحكومــات ومنتــديات 

 البيئة، والتنمية المستدامة.الشراكات بشأن الصحة، و 
رصد حالة الصحة البيئية والمهنية واتجاهاتها السائدة على الصعيد اإلقليمي، بما في ذلك كجـزء مـن   •

 الجهود العالمية للرصد حسب االقتضاء.
                                                           

المحــددة مماثــل للبيانــات األساســية ألنــه مــن غيــر المتوقــع أن تقــوم البلــدان بتحــديث إســهاماتها  ٢٠١٩المســتهدف لعــام    ١
، ألن هذا هو اإلطار الزمنـي المحـدد فـي اتفـاق بـاريس بشـأن تغيـر المنـاخ. والبيانـات ٢٠٢٠على الصعيد الوطني حتى عام 

األساسـية مــأخوذة مــن تحليــل "التســليم بالصــلة بــين تغيــر المنــاخ والصــحة: مــا هــو مــدى دمــج الصــحة فــي االلتزامــات الوطنيــة 
فــي مجموعــة المؤشــرات عــن هــذا المؤشــر ون)، وستضــاف المزيــد مــن المعلومــات بشــأن تغيــر المنــاخ؟" (تشــوال كــوف وآخــر 

 المحدثة.
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 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
بالبيئـــة والتنميـــة المســـتدامة القوامـــة والقيـــادة التقنيـــة للمنظمـــة فـــي ســـياق عقـــد منتـــديات عالميـــة معنيـــة   •

تحضرها وكاالت األمم المتحدة األخرى والجهات المانحـة الدوليـة والوكـاالت المعنيـة بقضـايا الصـحة 
 العمومية.

الــدعوة إلــى إدراج قضــايا الصــحة العموميــة فــي عمليــة إعــداد وتنفيــذ االتفاقــات واالتفاقيــات المتعــددة   •
 .بالبيئة والتنمية المستدامةاألطراف والمبادرات العالمية المعنية 

رصد حالة الصحة البيئية والمهنية واتجاهاتها السائدة علـى الصـعيد العـالمي واإلبـالغ عنهـا، بمـا فـي   •
 ذلك في سياق أهداف التنمية المستدامة.

  
  )األمريكية الدوالرات بماليين( البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية

  

جنوب شرق  األمريكتان  يقياأفر   البرنامجمجال 
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب 

المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

الصحة اإلنجابية  •
وصحة  األمهات 
والمواليد واألطفال 

  ٢١٠,٤  ٥٩,٦  ١١,٧  ١٩,١  ٧,٤  ١٧,٦  ١٩,٩  ٧٤,٩  والمراهقين
  ١١,٧  ٤,٧  ١,٤  ٠,٩  ١,٣  ٠,٦  ١,١  ١,٧  الشيخوخة والصحة •
ساواة تعميم مبادئ الم •

بين الجنسين 
واإلنصاف وحقوق 

  ١٨,٧  ٦,٣  ١,٦  ١,٣  ١,١  ١,٠  ٣,٣  ٤,١  اإلنسان
المحددات االجتماعية  •

  ٣٤,٥  ٦,٤  ٢,١  ٢,٦  ٨,٢  ١,٩  ٤,٣  ٨,٩  للصحة
  ١٠٢,٣  ٣٥,٤  ١٠,٢  ٥,٥  ١٨,٩  ٨,٩  ٧,٦  ١٥,٧  الصحة والبيئة •

  ٣٧٧,٧  ١١٢,٥  ٢٧,١  ٢٩,٥  ٣٧,٠  ٣٠,١  ٣٦,٣  ١٠٥,٣  المجموع 
  

جنوب شرق  األمريكتان  أفريقيا  البرنامجمجال 
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب 

المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

البحوث في مجال  •
  ٦٨,٤  ٦٨,٤  -  -  -  -  -  -  اإلنجاب البشري

  ٦٨,٤  ٦٨,٤  -  -  -  -  -  -  المجموع 
  
  
  



87 

٢٠١٩- ٢٠١٨مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

  النظم الصحية –الفئة 
  

  م التغطية الصحية الشاملة النظم الصحية القائمة على الرعاية الصحية األولية، ودع
  

 المســتدامة الخاصــةالتنميــة  الغايــة المندرجــة ضــمن أهــدافبنهايــة الثنائيــة لــن يتبقــى ســوى عشــر ســنوات علــى بلــوغ 
مـن  أن يعـانيبحصول كل إنسـان علـى كوكـب األرض علـى الخـدمات الصـحية العاليـة الجـودة التـي يحتاجهـا دون 

لالحتياجـات  االسـتجابةو  الكفاءةو يتسم بالقدرة على الصمود ظامًا صحيًا دفع ثمنها. ويتطلب ذلك نللية ماصعوبات 
؛ ونظامًا لتمويل الخدمات الصحية؛ وٕاتاحة األدوية والتكنولوجيات األساسية؛ والقدرات الكافيـة مـن ويدار بشكل جيد

  الموارد البشرية المكّونة من العاملين الصحيين المحفزين والمدربين تدريبًا جيدًا.
  
مليــون شــخص يعجــزون عــن الحصــول علــى الخــدمات الصــحية األساســية التــي  ٤٠٠ حــوالي يــوم، مــازال هنــاكوال

وهناك عدد  .غير متاحة أو غير ميسورة التكلفةأو ألنها هذه الخدمات نظرًا لصعوبة الوصول إلى يحتاجون إليها، 
اإلجحـاف هـوة اتسـاع إن  .ةالجـودتكـون متدنيـة لكنهـا و  ،علـى الخـدمات ونيحصـلالـذين أكبر بكثير من األشخاص 

مليـون شـخص يقعـون فـي بـراثن الفقـر سـنويًا بسـبب إنفـاقهم علـى  ١٠٠الذي يشـهده العـالم يعنـي أن مـا ُيقـدَّر بنحـو 
  الخدمات الصحية من جيوبهم الخاصة. 

  
تماعيـة وعـدم ُيمكنهـا أن تُقلـل مـن التباعـد بـين الطبقـات االجتـؤدي وظائفهـا بشـكل جيـد بيد أن النظم الصحية التـي 

المســـاواة بـــين الجنســـين وانتهاكـــات الحـــق فـــي الصـــحة، وبالتـــالي ســـّد الفجـــوات فـــي اإلجحـــاف فـــي مجـــال الصـــحة. 
الخاضـع المسـتجيب ولتحقيق ذلك، يتعّين إعادة توجيه النظم الصحية من خالل تعزيـز تصـريف الشـؤون التشـاركي 

ة المالئمـــة، ومشـــاركة المرضـــى واألســـر والمجتمـــع للمســـاءلة، والعمـــل المشـــترك بـــين القطاعـــات، واألطـــر التشـــريعي
ضــعفة مستالمــدني. ويحتــاج األمــر أيضــًا إلــى رصــدها مــع التركيــز فــي المقــام األول علــى المجموعــات الســكانية ال

  ت.واألقل حصوًال على الخدما
  

صـحة وفـي تحقيـق إن اآلثار اإليجابية للتغطية الصحية الشاملة على التنمية معروفـة جيـدًا، إذ تسـهم فـي تحسـين ال
، ومـن ثــم تسـهم بشـكل مباشـر فــي تحقيـق التنميـة، وبشـكل غيــر مزيـد مـن اإلنصـاف فـي مجــال الخـدمات الصـحيةال

وتساعد أيضًا الحماية المالية  االقتصادي.الصحة على اإلنتاجية االقتصادية والنمو تحسن ر يأثتمباشر من خالل 
تعتبــر مــن خطــر الفقــر النــاجم عــن اإلنفــاق علــى الصــحة. و  علــى التخفيــفالتغطيــة الصــحية الشــاملة المتجســدة فــي 

يعـد القطـاع الصـحي مـن أكبـر فـي االقتصـادات الوطنيـة، وفـي العديـد مـن البلـدان  اً هامـ اً النظم الصحية أيضـًا جـزء
  .به القطاعات من حيث عدد العاملين

  
تـؤدي التـي ، الصـحيلتمويـل اات ترتيبـ ،أخـرىمن أمـور ض ،يتطلب التقدم المستدام نحو التغطية الصحية الشاملةو 

الحفاظ على إلى تعزيز اإلنصاف، و  يالتي تؤد الخدمات، بالطرق لمقدميإلى زيادة العوائد، وجمع األموال، والدفع 
أشـارت التقـديرات إلـى  ٢٠١٠،١وفي التقرير الخاص بالصحة في العـالم لعـام إدارة الزيادة في النفقات. القدرة على 

من اإلنفاق علـى الصـحة بسـبب المتأتية ٪ من المكاسب المحتملة ٤٠٪ إلى ٢٠من تراوح في نسبة تإهدار  حدوث
المستدامة نحو التغطيـة  اراتسمأولوية لل ،التصدي لألسباب الرئيسية وراء عدم الكفاءةيعتبر ومن ثم  .عدم الكفاءة

  وتحقيق مكاسب صحية أكبر من الموارد المتاحة.الصحية الشاملة، 
  

                                                           
. تمويـل الــُنظم الصـحية: الســبيل إلـى التغطيـة الشــاملة. جنيـف، منظمــة ٢٠١٠التقريـر الخـاص بالصــحة فـي العــالم لعـام    ١

ـــــــة،  ـــــــم  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44371/1/9789241564021_eng.pdf(، ٢٠١٠الصـــــــحة العالمي ت
  .)٢٠١٦تموز/ يوليو  ١ االطالع في
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الـــنظم الصـــحية قـــادرة علـــى مكافحـــة األمـــراض غيـــر الســـارية والكشـــف عـــن األمـــراض والكـــوارث  وينبغـــي أن تكـــون
المستجدَّة واالستجابة لها على نحو فعال، ووقف التزايد في مقاومة مضادات الميكروبات، واتخاذ خطـوات ملموسـة 

الصـدد بـأطر التغطيـة صوب تحقيق التغطيـة الصـحية الشـاملة. وسـوف تسترشـد األمانـة والـدول األعضـاء فـي هـذا 
أن  ،عــن طريــق التصــدي بنشــاط للمحــددات االجتماعيــةيمكــن الصــحية الشــاملة والمحــددات االجتماعيــة للصــحة. و 

تســهم الــنظم الصــحية فــي تمكــين المــرأة وفــي غيــره مــن أشــكال التمكــين االجتمــاعي لصــالح اإلنصــاف فــي الصــحة، 
لفئـــات المحرومـــة. وتعـــزز الـــنظم الصـــحية الموّجهـــة نحـــو وفـــي تقلـــيص الحـــواجز الماليـــة والجغرافيـــة التـــي تعتـــرض ا

  ة.اعات عبر مختلف اإلدارات الحكومياإلنصاف في الصحة العمل المتعدد القط
  

وتمثــل المشــاركة المجتمعيــة النشــيطة فــي عمــل الــنظم الصــحية أهميــة بالغــة فــي توجيــه الخــدمات نحــو االحتياجــات 
 اً مفتاحـ توفير الخـدمات الصـحية المأمونـة والمتكاملـة والجيـدة النوعيـة وفيما بعد سيكون .الفعلية للمجتمعات واألسر

لألهـداف اإلنمائيــة لأللفيـة، ولضــمان تجنــب العواقـب المــدمرة التـي قــد تــنجم  ســتكمللمعالجـة برنــامج العمـل غيــر الم
لمرضـى سـيما فـي دعـم اوسيكتسـب دور األسـر أهميـة وال .عن فاشـيات األمـراض واألحـداث الصـحية غيـر المعتـادة

 ديموغرافيـةالتـي تشـهد اتجاهـات و الذين يحتاجون لرعاية صحية طويلة األمـد فـي معظـم الـدول األعضـاء بالمنظمـة 
  متغيرة.

 
طر قيـام وكـاالت ومؤسسـات التمويـل بتشـجيع نهـج مجـّزأ وازدواجـي فـي البلـدان، مـن أجـل اخـموينبغي التخفيف من 

فــي إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة،  ٨-٣ وتمثــل الغايــة .لبلــدانحمايــة عمليــة تعزيــز الــنظم الشــاملة التــي تقودهــا ا
ام البلــدان والمجتمــع الــدولي فــي حالــة قيــالصــحية الشــاملة، فرصــة فريــدة للتصــدي لهــذا التحــدي،  ةوالمعنيــة بالتغطيــ

لغــة لتعزيــز الــنظم الصــحية. ويتجــدد االنتبــاه علــى الصــعيد العــالمي لألهميــة البا آزربتشــجيع اتبــاع نهــج شــامل متــ
وقد التزمت مجموعة البلدان السبعة والعديـد مـن شـركاء التنميـة  بقوة. األمانة، وهو ما تدعمه لتعزيز النظم الصحية

الدوليــة مــن  ةالشــراكمبــادرة لتحويــل  الســبعة دعــم مجموعــةعلــى ســبيل المثــال  مــع،باالســتثمار فــي الــنظم الصــحية، 
 والخاصــةالشــراكة الجديــدة فــي مجــال الــنظم الصــحية ، وهــي ٢٠٣٠أجــل الصــحة إلــى التغطيــة الصــحية الشــاملة 

حيـاة صـحية" التـي ستواصـل مسـاعدة المجتمـع  –"نظـم صـحية  خارطـة الطريـقالتغطية الصحية الشاملة، ووضـع ب
  العالمي في هذا الصدد.

  
مجـال تعزيـز المسـار فـي  السـريعكما تؤدى المنظمة دورًا محوريًا في دعم البلدان في التنسيق بين الشركاء، والتقدم 

األعضــاء، وشــركاء التنميــة،  دولمــع الــالوثيــق لتغطيــة الصــحية الشــاملة، وذلــك بالتعــاون لتحقيــق االــنظم الصــحية 
لشـــراكة بـــين والمجتمـــع المـــدني، والقطـــاع الخـــاص. وفيمـــا يتعلـــق بـــدعم البلـــدان واالســـتفادة مـــن الممارســـات الجيـــدة ل

 عامـــة، وضــعت المنظمــة اســتراتيجية غطيــة الصــحية الشـــاملةلتبشــأن االمنظمـــة و  -لكســمبرغ  -االتحــاد األوروبــي 
لألوضـــاع التـــي تعيشـــها البلـــدان والتحـــديات التـــي  بعنـــوان "التكيـــف مـــع الســـياق" لتكييـــف دعـــم الـــنظم الصـــحية وفقـــاً 

  كالتالي: متوالية،تواجهها، وتضم هذه االستراتيجية ثالثة نهوج 
 ات؛وضع أسس النظم الصحية في البيئات الحافلة بالتحدي •

 تعزيز مؤسسات النظم الصحية في البلدان التي لديها هذه األسس بالفعل؛ •

  .لتغطية الصحية الشاملة في البلدان التي بها نظم صحية ناضجةا إلىدعم تحويل النظم الصحية  •
  

انـب ومن الجدير بالـذكر أن العديـد مـن البلـدان قـد تسـتفيد مـن النهـوج الثالثـة جميعهـا فـي آن واحـد، وذلـك ألن الجو 
المختلفة للنظام الصحي في بلد بعينـه قـد تتطلـب نهجـًا يسـاعد علـى وضـع األسـس ويعـزز المؤسسـات ويركـز علـى 

  تنفيذ النهوج الثالثة بنفس ترتيبها. ومن ثم ال يقصد .التحويل
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هـو وفي إطار هذه االستراتيجية الكبرى سيكون إطار المنظمة للخدمات الصحية المتكاملـة التـي تركـز علـى النـاس 
حجــر الزاويــة فــي إحــراز التقــدم نحــو التغطيــة الصــحية الشــاملة، ويــدعو هــذا اإلطــار إلــى اإلصــالحات التــي تجعــل 

  الصحية المستجيبة.خدمات الاألفراد واألسر ومقدمي الرعاية والمجتمعات المحلية محور 
  

األعضـاء فـي تعزيـز  دوللـدعمهـا الـذي "يتكيـف مـع السـياق" لتقديم ، ستواصل األمانة ٢٠١٩-٢٠١٨وفي الثنائية 
دف التغطيــة الصــحية الشــاملة. هقــدمًا صــوب تحقيــق  مضــيمــن أجــل ال صــمودهاالــُنظم الصــحية الوطنيــة وزيــادة 

ويشــمل ذلــك وضــع السياســات واالســتراتيجيات والخطــط الصــحية الوطنيــة وتنفيــذها ورصــدها، وٕارســاء ُنظــم تصــريف 
فر الخــدمات الصــحية المنصــفة والمتكاملــة والتــي تركــز علــى وُنظــم التمويــل؛ وضــمان تــواالســليمة الشــؤون الصــحية 

الكفــاءة؛ وضــمان إتاحــة الخــدمات الصــحية علــى درجــة عاليــة مــن النــاس والتــي تقــدَّم مــن ِقبــل قــوى عاملــة كافيــة و 
 والتكنولوجيـات الصـحية األخـرى، بمـا فـي ذلـكالميسـورة التكلفـة والفعالـة المأمونة واألساسية؛ وتيسير إتاحـة األدويـة 

زة؛ وتحسين سالمة المرضى وجودة الرعايـة الصـحية؛ وتحسـين ُنظـم المعلومـات  خدمات المختبرات ونقل الدم المعزَّ
 صــــالحالصــــحية؛ وتعزيــــز القــــدرة علــــى إجــــراء البحــــوث الصــــحية وكــــذلك علــــى توليــــد المعــــارف والبيِّنــــات وٕادارتهــــا ل

  ت.التدخالت الصحية ورسم السياسا
  

  لخطط الصحية الوطنيةالسياسات واالستراتيجيات وا
  

 كوكـــذل ،وميزانياتهـــاضـــرورية لتحديـــد أولويـــات البلـــدان الوطنيـــة ُتعـــد السياســـات واالســـتراتيجيات والخطـــط الصـــحية 
صـمود مـن المخـاطر الماليـة، وضـمان  ةحمايـتحسـين الرؤيتها فيمـا يتعلـق بتحسـين صـحة النـاس والحفـاظ عليهـا، و 

التغطيــة الصــحية الشــاملة فــي الوقــت ذاتــه. وتماشــيًا مــع أهــداف ، مــع المضــي قــدمًا صــوب تحقيــق يةالــنظم الصــح
التنمية المستدامة ينبغي أن تتجاوز هذه الخطط حدود قطاع الصحة وأن تتسم بالمرونة والقدرة على االستجابة فـي 
وقـت األزمــات. وتــدعم المنظمــة إضـفاء الصــبغة المؤسســية علــى عمليـة وضــع السياســات واالســتراتيجيات باالســتناد 

بمــا فــي ذلــك العديــد مــن القطاعــات،  /أصــحاب المصــلحةلــذي يشــمل العديــد مــن إلــى الحــوار الخــاص بالسياســات ا
طوير استراتيجيات تمويل الصحة وتنفيذها. وستكون التـدابير الراميـة إلـى تحسـين تصـريف شـؤون النظـام الصـحي ت

ة كافـة. وسيشـمل عمـل المنظمـة فـي ضرورية من أجل زيادة الشفافية ورفع مستوى المساءلة بين أصحاب المصـلح
اإلنصـــاف والتضـــامن وحقـــوق قـــيم االســـتفادة مـــن أفضـــل البيِّنـــات التـــي ولَّـــدتها البلـــدان وتعزيـــز  هـــذا مجنـــامجـــال البر 

  .إلنسانا
  
دولــة مــن الــدول األعضــاء  ١٢٠التغطيــة الصــحية الشــاملة، ســتعمل المنظمــة مــع غايــة تحقيــق  االقتــراب مــنمــع و 

من أجل تعزيز اُألطـر العامـة لتصـريف الشـؤون الصـحية والقـدرة علـى تعزيـز المركزيـة الـُنظم،  ١٩٤والبالغ عددها 
ودعم وزارات الصحة في إقامتها حوارًا خاصًا بالسياسات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعات األخـرى 

ديًا فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل تحــ  تمثــلالوينبغــي اإلشــارة إلــى أن التغطيــة الصــحية الشــاملة  .وشــركاء التنميــة
التركيــز يســتند إلــى  عــاليلكنهــا تتطلــب أيضــًا مــن البلــدان المرتفعــة الــدخل اتبــاع نهــج و ، المتوســطة الــدخلبلــدان الو 

الخاصــة علــى نحــو أفضــل،  طلباتهــاوقــد وضــعت األمانــة نهجــًا ييســر علــى البلــدان تحديــد  .البلــدان آحــاداحتياجــات 
وسيضــم المكــون الرئيســي لــنهج تصــريف الشــؤون  .ســتجابة للعــدد المتزايــد فــي الطلبــاتمــن االبالتــالي  اممــا يمكنهــ

القرار، وكذلك في تنفيذ األنشطة، ورصدها، وتقييمها، بهدف زيـادة  صنع اتالصحية منح المواطن صوتًا في عملي
  المساءلة والمشاركة واالتساق والشفافية.

  
ات السياسة واُألطر المؤسسـية والقانونيـة والتنظيميـة والمجتمعيـة ذات البلدان في وضع الخيار  أيضاً  وستدعم األمانة

التنفيذ الفعال للخطط الصحية الوطنية من أجل تيسير التقـدم صـوب  للتأكد من إمكانيةالصلة وتنفيذها ومراجعتها، 
عـدد القطاعـات تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويشمل العمل المتـوخى دعـم وزارات الصـحة فـي قيـادة الحـوار المت

بشأن خيارات تعزيز النظم الصحية الوطنية للمضي قدمًا صوب التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك إصالحات 
المعـايير والحفـاظ علـى قواعـد البيانـات العالميـة بشـأن السياسـات  وضـعو  ؛من أجل اسـتدامة التقـدمالصحي تمويل ال
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واالسـتفادة مـن ذلـك فـي المشــاركة والنفقــات الصـحية،  ،يـة الماليـةوالحما ،واالسـتراتيجيات والخطـط الصـحية الوطنيـة
وسـتتمثل العناصـر الرئيسـية فـي توليـد البيِّنـات الدَّالـة  الوطني.الفعالة في عمليات اإلصالح السياسي على الصعيد 

البلـدان  على أفضل الممارسات، ووضع األدوات وتطبيقها، وبناء القدرات المؤسسـية، وبـث الـدروس المسـتفادة عبـر
من أجل تعزيز الجهود الرامية إلـى دعـم عمليـة اإلصـالح الصـحي ومحتواهـا علـى الصـعيد الـوطني، بهـدف تحقيـق 

  التقدم صوب التغطية الصحية الشاملة.المزيد من 
  

وستركز األمانة أيضًا على التوجيه المشترك بين القطاعات والشامل للعديد من أصحاب المصلحة، الـالزم لتطبيـق 
االســــتراتيجيات الصــــحية الوطنيــــة بشــــأن " إشــــراك الحكومــــة ككــــل فــــي "دمــــج الصــــحة فــــي جميــــع السياســــاتنهــــوج 

  .واإلقليمية
  

ملكية ال، والتي تتمثل في ٢٠٣٠التغطية الصحية الشاملة المعنية بشراكة الوأخيرًا، ستواصل األمانة دعمها لمبادئ 
ه، واالتســاق والمواءمــة مــع الــُنظم الُقطريــة، والمســاءلة ألولويــات الصــحية، والتمويــل الــذي يمكــن التنبــؤ بــلوطنيــة لا

  .لنتائجاالمتبادلة بشأن 
  

  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس
  

، ســـيئة التنظـــيم أو ال تحظـــى بعـــدد كـــاٍف مـــن حيثمـــا تتـــوافرفـــي العديـــد مـــن البلـــدان، مازالـــت الخـــدمات الصـــحية، 
تـــرات طويلـــة أو ال تلتـــزم باألفضـــليات الثقافيـــة أو العرقيـــة للنـــاس أو تلـــك المـــوظفين أو يمتـــد فيهـــا وقـــت االنتظـــار لف

المتعلقـة بنــوع الجــنس أو ينقصـها حســن اإلدارة. وحتــى عنــدما تكـون الخــدمات متاحــة، فقـد تكــون رديئــة النوعيــة، أو 
درة علـى القـاتعرِّض سالمة المرضى للخطر وتقوض الحصائل الصحية. وفضًال على ذلك، ينبغـي للـُنظم الصـحية 

بــين عمليــات الترصــد والقــدرات األساســية للصــحة العموميــة التــي تــنص عليهــا اللــوائح الصــحية  تــربطأن  الصــمود
تتعـرض البلـدان لضـغوط كبيـرة فـي و ) مع تعزيز الخدمات الصحية والقوى العاملة فـي الوقـت ذاتـه. ٢٠٠٥الدولية (

ن ذلــك بــنقص أو ســوء توزيــع فــي المهنيــين المهــرة فــي ســعيها إلــى تلبيــة االحتياجــات الصــحية لســكانها، عنــدما يقتــر 
األطبـــاء والممرضـــات والقـــابالت والصـــيادلة والعـــاملين الصـــحيين مـــن المســـتوى المتوســـط  مـــن قبيـــلمجـــال الصـــحة 

  المختبرات والمعلمين والقائمين على التنظيم. العاملين الصحيين المجتمعيين والعاملين فيو 
  
مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، وكـــذلك تنفيـــذ  ٣مـــوارد البشـــرية لتنفيـــذ الهـــدف تلبيـــة احتياجـــات اليتطلـــب كـــل مـــن و 

األمــم المتحــدة المعنيــة بالعمالــة فــي مجــال الصــحة والنمــو االقتصــادي، اتخــاذ إجــراء عاجــل بشــأن  لجنــةتوصــيات 
تفيد وتســـــ .واســــتبقائهم تـــــوزيعهمو  وٕادارتهــــمسياســــات واســــتراتيجيات العمـــــل، وتوزيــــع العـــــاملين فــــي مجــــال الصـــــحة 

والتـــي تـــم اعتمادهـــا فـــي  ،٢٠٣٠االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن المـــوارد البشـــرية فـــي مجـــال الصـــحة: القـــوى العاملـــة 
 المدونة العالمية لممارسات التوظيـف الـدولي للعـاملين الصـحيين اإلنجازات التي تحققت في إطار من ،٢٠١٦ عام

، التي ال تقوم بأداء وظائفهاضعة للتنظيم، وُنظم اإلحالة وُتعد القطاعات الخاصة غير الخا والتي أعدتها المنظمة.
  .واالستخدام غير الرشيد للتكنولوجيات، ضمن التحديات األخرى التي يواجهها العديد من البلدان

  
وســتدعم األمانــة الــدول األعضــاء فــي جهودهــا الراميــة إلــى تســريع التقــدم صــوب تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة 

الصحية من أجل الحفاظ على إتاحة الخدمات الصحية العالية الجودة والمأمونة والمتكاملة طيلة  باستعراض ُنظمها
، بــدءًا مــن تعزيــز الصــحة، ومــرورًا بالوقايــة والرعايــة (بمــا فــي ذلــك الرعايــة الطويلــة األجــل) هــانطاق عالعمــر وتوســي

ابط وثيقـة بالخـدمات االجتماعيـة. ومـن أجـل وٕاعادة التأهيل ووصوًال إلـى الرعايـة الملطفـة، وربـط هـذه الخـدمات بـرو 
يحتــاج األمــر إلــى التركيــز علــى خــدمات الرعايــة المجتمعيــة واألوليــة التــي  ،مجــال الصــحةالحــّد مــن اإلجحــاف فــي 

رسوم استخدام  لغاءإ طريق نالخاصة عبهم و ٕالى تقليل ما يدفعه الناس من جيو تستهدف الفئات المعرضة للخطر، 
ل وتكــاليف اقــتنث طــرق مبتكــرة للحــد مــن تكــاليف الرعايــة الصــحية األخــرى، مثــل األدويــة واالالقطــاع العــام واســتحدا

الخيـــارات البديلـــة األخـــرى. ويحتـــاج األمـــر أيضـــًا إلـــى زيـــادة فـــرص الوصـــول الجغرافـــي مـــن خـــالل االســـتثمار فـــي 
الخــــدمات، وفــــي فــــي المنــــاطق التــــي تعــــاني مــــن نقــــص فــــي وٕاعــــادة توجيههــــا الخــــدمات العامــــة األوليــــة والثانويــــة 
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ــــدة لتحســــين مقبوليــــة الرعايــــة الصــــحية فــــي القطــــاع العــــام والخــــاص وجودتهــــا وخضــــوعها ين االســــتراتيجيات الجدي
للمساءلة، بما في ذلك اإلجراءات الرامية إلى التغلب على عقبات جانب الطلب المدفوعـة باعتبـارات جنسـانية التـي 

اون القويين بين القطاعات المتعددة، بمـا فـي ذلـك المشـاركة تعترض الوصول للرعاية. ويتطلب ذلك المشاركة والتع
عبر مختلف قطاعات الحكومة ومستوياتها ومع المجتمع المدني وسائر أصحاب المصلحة الرئيسيين. وأخيرًا، فـإن 

 المرنـــة ومـــن ثـــمجميــع األنشـــطة الراميـــة إلـــى دعـــم الخــدمات الصـــحية المتكاملـــة تســـاعد علـــى بنــاء الـــُنظم الصـــحية 
تعزيــز الوظــائف األساســية فــي مجــال الصــحة العموميــة ودمجهــا علــى نحــو  مــن أجــلالمنظمــة مــع البلــدان  ســتعمل

)، مع تحسين القدرات ٢٠٠٥قدراتها لالمتثال للوائح الصحية الدولية (بناء أفضل في نظمها الصحية، بما في ذلك 
  .الخاصة بالوقاية من العدوى والخدمات المأمونة

  
في اعتماد وتنفيـذ نهـوج الخـدمات الصـحية المتكاملـة  ندعمها للبلدااألمانة واصل ، ست٢٠١٩-٢٠١٨وفي الثنائية 

البلــدان بفحــص النمــاذج الجديــدة واالبتكاريــة لتقــديم الرعايــة الصــحية ينبغــي أن تقــوم كافــة التــي تركــز علــى النــاس. و 
. وســوف يتطلــب األمــر أيضــًا ةالديموغرافيــعلــى صــعيد سلســلة الرعايــة عنــد مواجهــة مختلــف التحــديات الوبائيــة أو 

، وضـمان مـنحهم االعتـراف والتـراخيص المهنيـة تـدريبهملعـاملين الصـحيين و التعليم المهني والتقني لتعزيز وتحسين 
إدخـــال تغييـــر تحـــولي علـــى التعلـــيم لتحديـــد البـــد مـــن المالئمـــة، وتعزيـــز تـــوزيعهم علـــى نحـــو منصـــف واســـتبقائهم. و 

ـــاءات المالئمجموعـــة  ـــة المهـــارات والكف ـــة الصـــحية األبمـــة التـــي ينبغـــي توافرهـــا فـــي الفـــرق المعني وليـــة تقـــديم الرعاي
المتكاملة، حيث سيزيد ذلك من مردوديـة الخـدمات ويـؤدي فـي النهايـة إلـى تـوفير التكـاليف. وسـينطوي هـذا التغييـر 

مجــال القــوى  دون شــك علــى اســتثمارات، ولكــن يمكــن تحريــر مــوارد كبيــرة إذا مــا بحثنــا عــن نمــاذج أكثــر فعاليــة فــي
فـي المجـال  سـوق العمـل علـى تحليـلالعاملة وتنظيم الخدمات. ومن الضروري بناء القـدرات المؤسسـية والشخصـية 

إلصـالحات لقيـام با، والتخطيط، وتصريف الشؤون، وٕادارة الموارد البشـرية مـن أجـل تحقيـق القوامـة الفعالـة لالصحي
، بشأن العاملين الصحيين جل تحسين إتاحة المعلومات وصحتهالتسجيل من أاإنشاء مكاتب إن  .السياسية الالزمة

تحلـــيالت وٕاصـــالحات سياســـية ســـوف يعـــزز إجـــراء  ،التنفيـــذ التـــدريجي لحســـابات القـــوى العاملـــة الصـــحية الوطنيـــةو 
 ســيتم إعطــاء األولويــةو  .وفــي بعــض األقــاليم ســيلزم تــدعيم تصــريف شــؤون المستشــفيات وٕادارتهــا .مســتنيرة بالبينــات

المستشــفيات، وســوف يصــاحب ذلــك تــدعيم الرعايــة الصــحية األوليــة. وســيكون تمكــين المرضــى وُأســرهم  إلصــالح
 .وٕاشراكهم في تقديم الرعاية، ضروريًا من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية ومأمونيتها وقدرتها علـى االسـتجابة

ز ، ســتدعم األمانــة إصــالح مؤسســات وخــدمات الرعايــة ال٢٠١٩-٢٠١٨وفــي الثنائيــة  صــحية واالجتماعيــة، وُتعــزِّ
القــدرات الخاصــة بالصــحة العموميــة داخــل الــُنظم الصــحية مــن أجــل التغلــب علــى العقبــات التــي تعتــرض وصــول 
المجموعـــات الســـكانية التـــي تعـــاني مـــن نقـــص الخـــدمات الصـــحية، وبحـــث نهـــوج جديـــدة لتقيـــيم جـــودة الرعايـــة علـــى 

ويتطلــب ذلــك نهوجــًا متعــددة القطاعــات أوســع  .عــام والخــاصالصــعيدين المحلــي والــوطني فــي كــل مــن القطــاعين ال
نطاقــًا تعــالج المحــددات االجتماعيــة والهيكليــة للصــحة مــن أجــل التصــدي علــى نحــو أفضــل للتحــديات األعــم، مثــل 

المجتمعـات وغيـاب إدارة المعـارف الالزمـة تشـيخ ارتفاع معدل انتشار األمراض غيـر السـارية والعنـف واإلصـابات و 
يات الصحية الجديدة، وكذلك اإلجحاف في مجال الصحة. وستقدم األمانة الدعم لتعزيز القدرات الخاصة للتكنولوج

بشأن اّتباع النهوج المتعددة القطاعـات مـن أجـل التصـدي لهـذه  مجتمعيينوال سريريينبالصحة العمومية والمهنيين ال
  ت.التحديا

 
بلـد أن يتمتـع بنظـام قـوي للصـحة العموميـة، يكـون قـادرًا يلـزم علـى كـل  هبات من المفهـوم علـى نطـاق واسـع أنـوقد 

علـى نحـو فعـال، ومـع ذلـك فخـدمات ووظـائف الصـحة  -أيًا كانـت  ،على مواجهة األحداث الصحية غير المتوقعة
ة ومتغايرة وغير كاملة، وغالبًا ما تكون منفصلة عن النظـام الصـحي ككـل. وفـي الوقـت تتالعمومية القائمة حاليًا مف

عـــادة مـــا يغيـــب الفهـــم المشـــترك لوظـــائف الصـــحة العموميـــة األساســـية فـــي هـــذا العـــالم الـــذي تســـوده العولمـــة ذاتـــه، 
عملهــا مــع الشــركاء علــى طــرح مجموعــة معتــرف بهــا دوليــًا مــن وظــائف واصــل ثــم فــإن المنظمــة ست نمــوالتــرابط. و 

ه المجموعــة كإطــار لالســتثمار، الصــحة العموميــة لــدمجها فــي الــُنظم الصــحية فــي المســتقبل. ويمكــن االســتعانة بهــذ
ويمكن تطويعها لتصبح أداة لمساعدة البلدان على مواصـلة تـدعيم األمـن الصـحي العـالمي، وتعزيـز اسـتدامة الـُنظم 
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ويشـمل ذلـك تحديـد  .الصحية، والمساهمة في تحقيق األهداف االقتصادية وأهداف التنمية المستدامة األوسـع نطاقـاً 
  ).٢٠٠٥ثال للوائح الصحية الدولية (ة بالخدمات الصحية فيما يتعلق باالمتاألدوار والمسؤوليات الخاص

  
  إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى وتعزيز القدرات التنظيمية

  
تتوقف اإلتاحة الشاملة للخدمات الصحية بقدر كبير على إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى (اللقاحـات 

واألجهزة) الميسورة التكلفة والمضمونة الجودة وعلى استخدامها استخدامًا رشيدًا وعالي المردود. ووسائل التشخيص 
ولــذا فقــد ُســلط الضــوء علــى هــذا المجــال كإحــدى أولويــات القيــادة الســتة للمنظمــة علــى النحــو الموضــح فــي برنــامج 

األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية . ومــن الناحيــة االقتصــادية فــإن ٢٠١٩-٢٠١٤عمــل المنظمــة العــام الثــاني عشــر 
األخــرى هــي العنصــر الثــاني مــن حيــث الحجــم فــي معظــم ميزانيــات الصــحة (بعــد تكــاليف المــوارد البشــرية) وأكبــر 
عناصر النفقات الصحية الخاصة في البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل. وفـي معظـم هـذه البلـدان تعـاني الـُنظم 

مونية األدوية والتكنولوجيات الصحية األخـرى ونجاعتهـا وجودتهـا. ويـؤدي التنظيمية من الضعف ويتعذر ضمان مأ
  ة.النوعية وٕالى عرقلة الحق في الصحهذا إلى إدامة عدم اإلنصاف في إتاحة األدوية الجيدة 

  
، ستواصـــــل المنظمـــــة دعمهـــــا لوضـــــع السياســـــات الوطنيـــــة المالئمـــــة بشـــــأن األدويـــــة ٢٠١٩-٢٠١٨وفـــــي الثنائيـــــة 
صحية، باالستناد إلى مبادئ التصريف الجيد للشؤون، وسياسات الشراء والتسعير الرشـيدة، وكـذلك والتكنولوجيات ال

  .الوصفات الطبية المالئمة، واالستخدام الرشيد
  

الرعايـة الصـحية، وغالبـًا مـا ال يحظـى بالتقـدير المالئـم. عناصـر وُيعد الطـب التقليـدي والتكميلـي عنصـرًا مهمـًا مـن 
ويــزداد الطلــب علــى مثــل هــذه الخــدمات زيــادة مطــردة. وُيقــر العديــد مــن  ،لــدان العــالم تقريبــاً وهــو موجــود فــي جميــع ب

البلدان اآلن بضرورة وضع نهج متسق ومتكامل للرعاية الصحية، يتيح الطب التقليـدي والتكميلـي أمـام الحكومـات، 
األمانــة علـــى دعــم الـــدول  وممارســي الرعايــة الصـــحية، ومســتخدمي الرعايـــة الصــحية، وهـــؤالء هــم األهــم. وســـتركز

األعضــاء فــي دمــج األدويــة التقليديــة والتكميليــة التــي ثبتــت جودتهــا ومأمونيتهــا ونجاعتهــا دمجــًا كــامًال فــي نظمهــا 
  ة.تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملالصحية حيث إن ذلك سُيسهم في 

  
لعالميـــة واألمـــن الصـــحي العـــالمي. وتمثـــل مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات خطـــرًا متزايـــدًا يهـــدد الصـــحة العموميـــة ا

وتتطلــب مكافحتهــا نهجــًا يشــمل المنظومــة بأكملهــا. وســتكثف المنظمــة الجهــود الراميــة إلــى تــدعيم الــُنظم التنظيميــة 
مية وتعزيز االستخدام الرشيد لألدويـة والتكنولوجيـات الطبيـة األخـرى، باعتبـار ذلـك عنصـرًا مهمـًا مـن عالالوطنية وال

وستواصــل عالــة، فذج للقوامــة الاضــع نمــو وستلعالميــة بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات. عناصــر خطــة العمــل ا
ـــة ووســـائل  ـــوفير األدوي ـــار المســـبق للصـــالحية وتوســـيع نطاقـــه، لضـــمان ت ـــامج المنظمـــة لالختب األمانـــة تحســـين برن

حيـــث تغطـــى كافـــة التشـــخيص واللقاحـــات ذات األولويـــة الميســـورة التكلفـــة والجيـــدة النوعيـــة لمـــن يحتـــاجون إليهـــا، ب
للسلطات التنظيمية ذلك تعزيز الدعم المقدم  بوسيتطل األساسية،األدوية  همجاالت األمراض المدرجة في قائمة هذ

اإلقليميــة والوطنيــة، وتــدعيم الــنظم التنظيميــة. وستســهم هــذه األنشــطة فــي التصــدي ألثــر المنتجــات الطبيــة المتدنيــة 
  .المغشوشة/ المزيفة، وتخفيفهالنوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ 

  
وفضـــًال عـــن ذلـــك، ستواصـــل األمانـــة دعـــم تنفيـــذ االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة العموميـــة 
واالبتكار والملكية الفكرية، وتقييم مدى فعاليتها. وسيشمل العمل تعزيز القـدرة علـى االبتكـار فـي البلـدان المنخفضـة 

قـــدرة البلـــدان علـــى إدارة المســـائل المتعلقـــة بحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، وحفـــز عمليـــة نقـــل والمتوســـطة الـــدخل، وتعزيـــز 
يرتبط تــدعيم ســالتكنولوجيــا، وتيســير اإلنتــاج المحلــي مــن أجــل زيــادة إتاحــة التكنولوجيــات الصــحية ويســر تكلفتهــا. و 

  د.لتطوير في مجال الصحة بهذه الجهو المرصد الصحي العالمي للبحث وا
  

از دور المنظمــة الفريــد فــي مجــال األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى علــى عملهــا األساســي وسيســتمر ارتكــ
ها، وٕادمـــان المخـــدرات، خداممـــن خـــالل لجنـــة الخبـــراء المعنيـــة باختيـــار األدويـــة األساســـية واســـتالخـــاص بالمعـــايير 

  .تحضرات الصيدالنيةوالمعايرة البيولوجية، واألسماء الدولية غير المسجلة الملكية، ومواصفات المس
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  الُنظم الصحية والمعلومات والبيِّنات
  

تمثل المعلومات والبيِّنات أساسًا لسياسات وبرامج الصحة العمومية السليمة وتخصيص الموارد وصنع القـرارات فـي 
التوقيـت والمالئمـة مجال الصحة. بيد أن نظم المعلومات الصحية التي تـوّفر المعلومـات الدقيقـة والمحدثـة والكاملـة 

وتقيــيم علــى نحــو أفضــل ، وتلبيــة االحتياجــات المحليــة بشــأن التخطــيط والتنفيــذ واالتجاهــات الصــحية تبشــأن الحــاال
 .مازالــت غيــر كافيــة فــي العديــد مــن البلــدان التقــدم المحــرز نحــو بلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالصــحة،

واســعة النطــاق فــي مجـــال الق بتحديــد ورصــد أوجـــه اإلحجــاف فيمــا يتعلــســـيما والوالثغــرات فــي المعلومــات شاســعة 
الصــحة وٕاتاحــة الخــدمات الصــحية التــي تمثــل أهميــة بالغــة فــي تــوفير المعلومــات للسياســات والبــرامج والتــدخالت، 

تصنيف البيانات حسب الجنس والعمـر وغيرهمـا مـن متغيـرات اإلنصـاف الرئيسـية، والجمـع الروتينـي ويشمل العمل 
  .اإلجحاف في مجال الصحة ومحدداته، بما في تلك القائمة على نوع الجنس للبيانات عن

  
تعلقــة بهــا، وفــي اســتيعاب المعــارف موهنــاك أيضــًا ثغــرات كبــرى فــي البينــات بشــأن األســاليب الفعالــة والتكــاليف ال

يم المشــورة وعلـى الصــعيد العـالمي ســتركز المنظمـة عملهـا علــى تقـد .والبينـات مـن أجــل تحسـين السياســات والبـرامج
ســتناد إلــى الرصــد الســليم للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة مــن خــالل باالاالســتراتيجية والتقنيــة، وكــذلك الــدعوة، 

وتعزيــز وضــع مبــادئ توجيهيــة منهجيــة عاليــة الجــودة تســتند  المرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة،
 .لتســجيل التجــارب الســريرية، وعلــى اإلبقــاء علــى منصــة إلــى االســتعراض، والمبــادئ األخالقيــة للصــحة العموميــة

البحـــوث، باتبـــاع المبـــادئ  المشـــاركة فـــيمـــة علـــى بنـــاء القـــدرة علـــى ظاألعضـــاء، ســـتركز المن دولوفيمـــا يتعلـــق بالـــ
األخالقيـــة المقبولـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي، مـــن أجـــل توليـــد المعـــارف وترجمتهـــا إلـــى سياســـات وممارســـات بشـــأن 

الــُنظم الصــحية، ومازالــت هنــاك حاجــة الخــدمات و  اتيجي لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــياالســتخدام االســتر 
  ة.حيوية إلى اإلتاحة المنصفة والمستدامة للمعارف الصحي

  
وستدعم األمانة الدول األعضاء فـي تعزيـز ُنظـم المعلومـات الصـحية، مـع التركيـز علـى اسـتخدام النهـوج االبتكاريـة 

بمـا فـي ذلـك كافـة مصـادر المعلومـات األساسـية، مثـل بيانـات المسـوح نقلها وتحليلها وٕايصالها، في جمع البيانات و 
ُنظـم التسـجيل المـدني واإلحصـاءات الحيويـة، ورصـد أهـداف والمرافق الصحية، وسيوجه مزيـد مـن االهتمـام لتعزيـز 

ليـغ اإللكترونيـة للمرافـق. وسـيكون هـذا مية المستدامة وغاياتها، بما فـي ذلـك التغطيـة الصـحية الشـاملة وُنظـم التبنالت
  ض.امر العمل مفيدًا أيضًا ألغراض الترصد، بما في ذلك ترصد فاشيات األ

  
، ستواصــل المنظمــة رصــد وبــث البيانــات عــن حالــة الصــحة واتجاهاتهــا علــى الصــعيد ٢٠١٩-٢٠١٨وفــي الثنائيــة 

تطلق األمانــة المراجعــة الحاديــة قليميــة. وســالصــحية العالميــة واإل العــالمي واإلقليمــي والــوطني عــن طريــق المراصــد
بتحـديث ُنظـم التصـنيف الدوليـة التـي ُتسـتخدم فـي توجيـه  ، كمـا سـتقومعشر للتصنيف اإلحصائي الـدولي لألمـراض

عمليـة تقــديم الخـدمات الصــحية والحفــاظ علـى الســجالت الوبائيـة وغيرهــا مــن السـجالت، بمــا فـي ذلــك اإلحصــاءات 
  .الدقيقة للوفيات

  
والــدعم االســتراتيجيين للبلــدان بشــأن تنفيــذ اســتراتيجيات الصــحة اإللكترونيــة  رشــاداتاصــل المنظمــة تــوفير اإلوستو 

على الصعيد الوطني، وتحسين التوحيد القياسـي والتشـغيل البينـي لخـدمات  والصحة في تطبيقات الهواتف المحمولة
ترونــي فــي ســياق تعزيــز الصــحة وتنميــة قــدرات المــوارد الصــحة اإللكترونيــة ونظــم المعلومــات واالبتكــار والــتعلُّم اإللك

  ة.البشرية وتقييم االتجاهات العالمية وبناء قاعدة البيِّنات الخاصة بالصحة اإللكتروني
  

ز المنظمة عملها بشأن األنشـطة التاليـة فـي مجـال إدارة المعـارف وبثهـا: وضـع المبـادئ التوجيهيـة واألدوات  وستعزِّ
وٕاصــدار المنتجــات المعلوماتيــة المتعــددة اللغــات واألشــكال، وتمكــين اإلتاحــة المســتدامة للمعــارف  المســنَّدة بالبيِّنــات،
للمهنيين في مجال الرعاية الصحية، والحفاظ على منصات تبادل المعلومات عن التجارب المحدثة العلمية والتقنية 

نــات وترجمتهــا إلــى سياســات وممارســات، الســريرية والبحــوث الصــحية، وٕادارة شــبكات المعــارف ودعمهــا، وتوليــد البيِّ 
  وتعزيز االستخدام المالئم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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  الروابط مع البرامج األخرى والشركاء اآلخرين
  

تعزيــز أوجــه التــآزر والتعــاون بــين البــرامج التقنيــة فــي المنظمــة  البــد مــنأهــداف التنميــة المســتدامة مــن أجــل تحقيــق 
ومــن أجـل تركيــز التعـاون داخــل الفئـة الواحــدة وبـين الفئــات بـأكبر قــدر مــن ألخـرى غيــر الصـحية. فـي القطاعــات او 

الفّعالية، سُيقدَّم الدعم إلى البلـدان مـن خـالل المسـتويات الثالثـة للمنظمـة، علـى سـبيل المثـال بشـأن تقـديم الخـدمات 
يحتاج األمر إلى الربط بين العمل بشأن الصحية من أجل تعزيز التغطية الصحية الشاملة على الصعيد الُقطري. و 

أو فئــة ســكانية  -تطــوير الــُنظم الصــحية وبــين مجــاالت البــرامج المعنيــة بتقــديم الخــدمات الخاصــة بمــرض محــدد 
في الفئات األخرى، مثل صحة األمهات واألطفـال والمـراهقين والبـالغين وكبـار السـن (فئـة تعزيـز الصـحة  -محددة 

والعــدوى بفيروســه والســـل والمالريــا وغيرهــا مــن األمـــراض المعديــة (فئــة األمـــراض  األيـــدزطيلــة العمــر)؛ والتمنيــع و 
السـارية). ونظـرًا ألن الـُنظم  غيـر السارية)؛ والوقاية مـن األمـراض غيـر السـارية والعنـف واإلصـابات (فئـة األمـراض

لتعـافي منهـا، فـإن هـذه الفئـة الصحية ضـرورية مـن أجـل التأهـب للطـوارئ الصـحية بكافـة أنواعهـا واالسـتجابة لهـا وا
تتصل أيضًا بصلة أساسية مع برنامج الطوارئ الصحية الذي وضـعته منظمـة الصـحة العالميـة، وتـرتبط فئـة الـنظم 
الصـــحية أيضـــًا بـــروابط مـــع العمـــل الشـــامل للمنظمـــة بشـــأن المســـاواة بـــين الجنســـين وحقـــوق اإلنســـان واإلنصـــاف 

يه النظم الصحية لكي تخفف من اإلجحـاف فـي مجـال الصـحة تتطلـب والمحددات االجتماعية للصحة. وٕاعادة توج
التصــدي للمحــددات االجتماعيــة للصــحة وعــدم المســاواة بــين الجنســين وحقــوق اإلنســان. وبالتــالي فســوف تعمــل فئــة 
الـــنظم الصـــحية علـــى نحـــو وثيـــق مـــع فئـــة تعزيـــز الصـــحة طيلـــة العمـــر مـــن أجـــل إعمـــال التزامـــات المنظمـــة بشـــأن 

األمراض عن كثب مع فئة فئة النظم الصحية وسوف تعمل أيضًا  .ةجال الصحة والحق في الصحاإلجحاف في م
  ة.مكافحة األوبئ السارية لتنفيذ مخطط البحث والتطوير في مجال

  
ــذا ينبغــي  وفيمــا يتجــاوز حــدود المنظمــة، ُتعــد الــُنظم الصــحية العوامــل الممكِّنــة لتحقيــق أوفــر قــدر مــن الصــحة، ول

رك مـــع األطـــراف العالميـــة األخـــرى الفاعلـــة فـــي مجـــال الصـــحة، مثـــل اليونيســـيف وصـــندوق األمـــم أن تشـــا ٤ للفئـــة
والســل والمالريــا والتحـــالف  األيــدزالمتحــدة للســكان وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي والصــندوق العــالمي لمكافحــة 

تسي قطاع التمويل (بالتعاون العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع ومع األطراف األخرى خارج قطاع الصحة. وسيك
وقطـــاع تعلـــيم القـــوى العاملـــة (بالتعـــاون مـــع  )مـــع البنـــك الـــدولي والمصـــارف اإلنمائيـــة اإلقليميـــة علـــى وجـــه التحديـــد

اليونســكو) أهميــة خاصــة. كمــا ســتلزم مشــاركة الــُنظم الصــحية مــع قطــاع ســوق العمــل (بالتعــاون مــع منظمــة العمــل 
) لضـمان أن ظـروف العمـل مؤديـة إلـى الحـد مـن الثغـرات فـي الميـدان االقتصـاديومنظمة التعاون والتنميـة  الدولية

ــــة . ويتطلــــب تحقيــــق الحــــد األمثــــل مــــن إتاحــــة األدويــــة فــــي مجــــال الصــــحة الحاليــــة والمســــتقبلية فــــي القــــوى العامل
رة العالميــة والتكنولوجيــات الصــحية األساســية األخــرى التعــاون بــين المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة ومنظمــة التجــا

بشــأن المســائل المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة وبالتجــارة. وستســتمر قيــادة العمــل بشــأن الصــحة اإللكترونيــة والصــحة فــي 
تطبيقــات الهواتــف المحمولــة علــى نحــو مشــترك مــع االتحــاد الــدولي لالتصــاالت، وبالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة 

منصـة عالميـة  الهيئـة التعاونيـة للبيانـات الصـحيةات والبينـات، تمثـل وفيما يتعلق بالمعلومـ .المعنية بوضع المعايير
ين تعمـــيم كافـــة الجهـــود الكبـــرى العالميـــة والقطريـــة الراميـــة إلـــى تعزيـــز نظـــم المعلومـــات الصـــحية، ســـتهـــدف إلـــى تح

  .بالتعاون مع المنظمة التي تقوم بدور الميسر المحوري
 

اركة على صعيد مستويات المنظمة الثالثة وكذلك على صعيد وتحتاج بعض مجاالت العمل ذات األولوية إلى مش
كمجـال ذي  -الفئات والقطاعات، على سبيل المثال مكافحـة مقاومـة مضـادات الميكروبـات. وسـوف يتـيح الفرصـة 

لبيان كيف ُيمكن لفئة النظم الصحية أن تجمع الفئات األخرى معًا من أجل التغلب على تحـد رئيسـي فـي  -أولوية 
 ة.صحة العموميمجال ال
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  السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية
  

جميع البلدان لديها سياسات واستراتيجيات وخطط صحية وطنية شاملة تهدف إلى المضي قدمًا : الحصيلة
  صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
/ استراتيجية/ خطة وطنية شـاملة لقطـاع عدد البلدان التي لديها سياسة

الصــحة تشــتمل علــى أهــداف وغايــات ُحــدِّثت خــالل الســنوات الخمــس 
  األخيرة

١١٥/١٩٤  
)٢٠١٦(  

١٢٥/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
تحســين قــدرة البلــدان فــي مجــال تصــريف الشـؤون مــن أجــل وضــع السياســات واالســتراتيجيات والخطــط المخـرج: 

دمـج الصـحة فـي "استعراضها (بما في ذلك العمل المتعدد القطاعات ونهـج الصحية الوطنية الشاملة، وتنفيذها و 
  جميع السياسات" وسياسات اإلنصاف)

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

عــــــدد البلــــــدان التــــــي تــــــم تمكينهــــــا مــــــن رصــــــد التقــــــدم الُمحــــــرز فــــــي سياســــــتها/ 
  استراتيجيتها/ خطتها الصحية الوطنية خالل الثنائية

  ١١٥/١٢٥  صفر
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

ز صــمود اتتيســير وضــع وتنفيــذ سياســ • / اســتراتيجيات/ خطــط صــحية وطنيــة شــاملة تكفــل و/ أو ُتعــزِّ
الـــنظم الصـــحية، والنهـــوج القائمـــة علـــى الحقـــوق، وتراعـــي الملكيـــة الوطنيـــة، وتمـــنح الســـكان صـــوتًا، 

ع "السـلوكيات السـبعة" التـي حـددتها مبـادرة الشـراكة وتحسـن المسـاءلة واتسـاق السياسـات، وتتماشـى مـ
 .٢٠٣٠الدولية من أجل الصحة وشراكة التغطية الصحية الشاملة 

دعم المسؤولين في مجال الصحة فـي مشـاركتهم فـي حـوار خـاص بالسياسـات مـع السـكان وأصـحاب  •
تمــع المــدني، المصــلحة مــن القطــاع الخــاص والمجتمعــات المحليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والمج

والوكـــــاالت العاملـــــة فـــــي مجـــــال التنميـــــة والقطاعـــــات األخـــــرى، مـــــن أجـــــل وضـــــع وتنفيـــــذ السياســـــات 
واالســتراتيجيات والخطــط الصــحية الوطنيــة التــي ســتزيد مــن مرونــة الــنظم الصــحية لــديهم، كجــزء مــن 

ميــــة وبلــــوغ أهــــداف التن الجهــــود المبذولــــة لتعزيــــز التقــــدم المنصــــف نحــــو التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة
 المستدامة.

تحديد االحتياجات وتقديم الدعم من أجل تعزيز قدرة البلدان في مجال تصريف الشؤون، بما في ذلك  •
المســاءلة والمشــاركة  زيــادةالتشــريعية والتنظيميــة والمجتمعيــة الالزمــة لالمؤسســية و فيمــا يتعلــق بــاُألطر 

 الشاملة. واالتساق والشفافية من أجل إحراز التقدم نحو التغطية الصحية
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
مســاعدة المكاتــب الُقطريــة فــي تــوفير الــدعم بشــأن وضــع وتنفيــذ ورصــد السياســات/ االســتراتيجيات/  •

الخطط الصحية الوطنية الشاملة، وكذلك اإلصالحات المؤسسية التي تكفل إحراز التقدم نحو تحقيـق 
ة المسـتدامة، وتعـزز مرونـة الـنظم الصـحية وتراعـي الملكيـة التغطية الصحية الشاملة، وأهـداف التنميـ

الوطنيـــة، وتمـــنح الســـكان صـــوتًا، وتحســـن المســـاءلة واتســـاق السياســـات، وتتماشـــى مـــع "الســـلوكيات 
الســــــبعة" التــــــي حــــــددتها مبــــــادرة الشــــــراكة الدوليــــــة مــــــن أجــــــل الصــــــحة وشــــــراكة التغطيــــــة الصــــــحية 

 .٢٠٣٠ الشاملة
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والدروس المستفادة على الصـعيد اإلقليمـي بشـأن المشـاركة فـي حـوار توليد وتبادل أفضل الممارسات  •
خــــاص بالسياســــات مــــع الســــكان وأصــــحاب المصــــلحة مــــن القطــــاع الخــــاص والمجتمعــــات المحليــــة 
والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والوكاالت العاملة في مجال التنمية والقطاعات األخرى، 

ســتراتيجيات والخطــط الصــحية الوطنيــة التــي ســتزيد مــن صــمود مــن أجــل وضــع وتنفيــذ السياســات واال
 الــنظم الصــحية، كجــزء مــن الجهــود المبذولــة لتعزيــز التقــدم المنصــف نحــو التغطيــة الصــحية الشــاملة

 وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
تطويع األدوات والنهوج العالمية الخاصة بتحسين تصريف شـؤون الـُنظم الصـحية بحيـث تتناسـب مـع  •

ســـياق اإلقليمـــي، بمـــا فـــي ذلـــك اُألطـــر المؤسســـية والقانونيـــة والتنظيميـــة والمجتمعيـــة الالزمـــة لزيـــادة ال
 وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.المساءلة والشفافية ولتحقيق التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، 

 
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

هـات لـدعم الـدول األعضـاء فـي قيـادة الحـوار الخـاص توليد أفضل الممارسات الدوليـة، ووضـع التوجي •
بالسياســات الشــامل المشــترك بــين القطاعــات الــذي ينطلــق مــن القاعــدة إلــى القمــة، وبنــاء القــدرات مــن 

الشـاملة، بهـدف تعزيـز السياسات/ االستراتيجيات/ الخطط الصحية الوطنية أجل وضع وتنفيذ ورصد 
ـــنظم الصـــحية لـــديها،  ـــاال وبلـــوغ أهـــداف التنميـــة دئ التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، بمـــا يتماشـــى مـــع مب

 المستدامة.
التنسـيق التنسيق مع الشركاء على الصعيد العالمي ومساعدة المكاتب اإلقليمية والقطرية على تيسـير  •

مواءمة بين أصحاب المصلحة الوطنيين والخارجيين في الجهود الرامية إلى تعزيـز الـنظم الصـحية وال
ووضـــع وتوقيـــع اتفاقـــات أو أي وبلـــوغ أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، ية الشـــاملة، دعمـــًا للتغطيـــة الصـــح

وثائق أخرى بشأن التنسيق، حسب االقتضاء، بما يتماشى مع "السلوكيات السبع" التي حددتها مبادرة 
الشــراكة الدوليــة فــي مجــال الصــحة (أو مــا يشــابهها مــن مبــادئ فعاليــة التنميــة) ومــع شــراكة التغطيــة 

 .٢٠٣٠شاملة الصحية ال
توليــــد أفضــــل الممارســــات الدوليــــة، ووضــــع األدوات والتوجيهــــات لــــدعم الــــدول األعضــــاء فــــي قيــــادة  •

بمـا يتماشـى اإلصالحات المؤسسية، بما في ذلك الالمركزيـة، مـن أجـل تعزيـز الـنظم الصـحية لـديها، 
 وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.مع مبادئ التغطية الصحية الشاملة، 

الممارسات الدوليـة، ووضـع التوجيهـات لـدعم الـدول األعضـاء فـي قيـادة الحـوار الخـاص توليد أفضل  •
بالسياســــات المشــــترك بــــين القطاعــــات، وبنــــاء القــــدرات مــــن أجــــل وضــــع وتنفيــــذ الصــــحة فــــي جميــــع 

 .وبلوغ أهداف التنمية المستدامةالسياسات الموجهة نحو التغطية الصحية الشاملة، 
ــــ • ــــدول األعضــــاء فــــي مــــنح توليــــد أفضــــل الممارســــات الدولي ــــدعم ال ة، ووضــــع األدوات والتوجيهــــات ل

مـن أجـل المواطنين صوتًا في عمليات صنع القرارات، وكذلك فـي تنفيـذ األنشـطة ورصـدها وتقييمهـا، 
، ممـــــا يـــــؤدي بـــــدوره إلـــــى تعزيـــــز الـــــنظم الصـــــحية، المســـــاءلة والمشـــــاركة واالتســـــاق والشـــــفافية زيـــــادة
 وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.ية الشاملة، يتماشى مع مبادئ التغطية الصح بما

في وضـع اُألطـر توليد أفضل الممارسات الدولية، ووضع األدوات والتوجيهات لدعم الدول األعضاء  •
بمـا يتماشـى بهـدف تعزيـز الـنظم الصـحية، القانونية والتنظيمية، بما في ذلك تنظـيم القطـاع الخـاص، 

 غ أهداف التنمية المستدامة.وبلو مع مبادئ التغطية الصحية الشاملة، 
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تحسـين االسـتراتيجيات الوطنيـة لتمويـل الصـحة التـي تهـدف إلـى المضـي قـدمًا صـوب تحقيـق التغطيـة المخرج: 
  الصحية الشاملة

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

ترصــــد تقــــدمها الُمحــــرز فــــي مجــــال الحمايــــة مــــن المخــــاطر عــــدد البلــــدان التــــي 
  غ بشأنهالمالية، وتبلّ 

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
 منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

دعم الدعوة والسياسات على الصعيد الُقطري فيمـا يتعلـق بسياسـات تمويـل الصـحة مـن أجـل اسـتدامة  •
 (التغطية الصحية الشاملة) في إطار أهداف التنمية المستدامة. ٨-٣التقدم المحرز نحو بلوغ الغاية 

ن فـــي إضـــفاء الصـــبغة المؤسســـية علـــى عمليـــة رصـــد المعلومـــات الالزمـــة لـــدعم سياســـات دعـــم البلـــدا •
 د.تمويل الصحة، بما في ذلك الحماية المالية وتتبع الموار 

دعــم البلــدان فــي تطــوير القــدرة المؤسســية علــى تحليــل الخيــارات الخاصــة بتمويــل الصــحة وتطويرهــا  •
 بلدان األخرى أو الخبرات اإلقليمية والعالمية.وتنفيذها، بما يشمل دمج الدروس المستفادة من ال

 
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

مساعدة المكاتـب الُقطريـة فـي دعـم الـدول األعضـاء بشـأن قيـادة الحـوار الخـاص بالسياسـات وتطـوير  •
القــدرات المؤسســية ذات الصــلة بتمويــل الصــحة فــي ســبيل تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، وتيســير 

وغيرهــا مــن أصــحاب المصــلحة ذوي الصــلة بشــأن المعنيــة بالميزانيــة الوطنيــة الســلطات ار مــع الحــو 
 التمويل المستدام للصحة.

مســـاعدة المكاتـــب الُقطريـــة فـــي دعـــم الـــدول األعضـــاء فـــي رصـــد الحمايـــة الماليـــة، واإلنصـــاف فـــي  •
قـات الصـحية، مـع تيسـير ، وتتبع النفالقيمة مقابل المالالتمويل، واستخدام الخدمات الصحية، وتقييم 

 بيانات العالمية ذات الصلة.التحديث قواعد 
تجميع وبث الدروس المستفادة من الخبرات اإلقليمية في مجال إصالح تمويل الصحة، بمـا فـي ذلـك  •

 تطبيقهـــا فـــي البـــرامج التدريبيـــة الخاصـــة بتمويـــل الـــنظم الصـــحية مـــن أجـــل التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة
 تي تسترشد بالبينات.وتعزيز صنع السياسات ال

 
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

توجيه الشركاء على الصعيد الـدولي وتقـديم المسـاعدة إلـى المكاتـب الُقطريـة واإلقليميـة مـن أجـل دعـم  •
(التغطيــة الصــحية الشــاملة) فــي  ٨-٣الغايــة بلــوغ الــدول األعضــاء فــي اســتدامة التقــدم المحــرز نحــو 

الحــوار الخــاص بالسياســات وتنميــة القــدرات بشــأن مــن خــالل قيــادة  مة،إطــار أهــداف التنميــة المســتدا
تمويل الصحة، مع التركيز على تعزيز الترتيبات المالية الداخلية، بما يتماشى مع نظم اإلدارة المالية 

 االعتماد على المساعدات الخارجية.وتوجيه التحوالت المالية المستدامة، بعيدًا عن العامة، 
ات المفاهيميــة، وتجميــع أفضــل الممارســات، وحشــد الشــركاء والخبــراء ودوائــر الممارســة تقــديم اإلرشــاد •

تصـميم  لمساعدة المكاتب الُقطرية واإلقليمية من أجل دعم الدول األعضاء فيعلى الصعيد الدولي، 
وتنفيـــذ السياســـات التـــي تـــربط تخصـــيص المـــوارد لمقـــدمي الخـــدمات بـــأدائهم واالحتياجـــات الصـــحية 

 ذين يقدمون لهم الخدمات ("الشراء االستراتيجي").للسكان ال
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صـــقل األدوات، ووضـــع المعـــايير مـــن أجـــل تتبـــع المـــوارد، وتعزيـــز اســـتخدامها فـــي سياســـة التمويـــل  •
 الصحي، والمساءلة العامة، واإلبقاء على قاعدة البيانات العالمية لإلنفاق على الصحة.

، والحمايـة الماليـة، وتعزيـز اسـتخدامها فـي صقل األدوات، ووضع المعايير من أجل قيـاس اإلنصـاف •
(التغطية الصحية الشاملة) في  ٨-٣الغاية بلوغ نحو الصحي، وقياس التقدم المحرز سياسة التمويل 

 .إطار أهداف التنمية المستدامة، واإلبقاء على قاعدة البيانات العالمية الخاصة بالحماية المالية
نسبة لبقية قطاعات االقتصاد لتوجيـه الحـوار السياسـي علـى إجراء تحليل اقتصادي لقطاع الصحة بال •

 الصعيد القطري واإلقليمي والعالمي.
تقــديم اإلرشــادات للعمليــات، ووضــع وصــقل الوســائل واألدوات الالزمــة إلجــراء التحليــل االقتصــادي،  •

ــ(الــذي يتضــمن تحليــل المردوديــة وحســاب التكــاليف  يم وأثــر الميزانيــة واإلنصــاف) مــن أجــل دعــم تقي
واإلبقــــاء علــــى قاعــــدة البيانــــات العالميــــة ذات الصــــلة، وتعزيــــز التــــدخالت والتكنولوجيــــات الصــــحية، 

 .استخدامها في عملية صنع القرار التي تسترشد بالبيِّنات
  

  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس
  

الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز  وضع السياسات وتوفير التمويل والموارد البشرية لزيادة إتاحة: الحصيلة
  على الناس

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة اتشر مؤ 
  ٨٠/١٩٤  عدد البلدان التي تنفذ الخدمات المتكاملة

)٢٠١٧(  
  لم يحدد بعد

ــغ عــن تصــنيف القــوى العاملــة الصــحية الوطنيــة  عــدد البلــدان التــي تبّل
حضـــــري/ ريفـــــي،  (حســـــب الكـــــوادر العشـــــرة العليـــــا، مكـــــان التوظيـــــف،

  ))المنطقة اإلدارية دون الوطنية (المستوى الثاني

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
توفير نظم تقديم الخدمات المنصفة والمتكاملة التي تركـز علـى النـاس بالبلـدان، وتعزيـز نهـوج الصـحة المخرج: 
  العمومية

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

كينها من تنفيذ استراتيجيات الخدمات الصـحية المتكاملـة عدد البلدان التي تم تم
التي ُترّكز على الناس من خالل نمـاذج مختلفـة لتقـديم الرعايـة التـي تـتالءم مـع 

  ها األساسية وقدراتها ومواردها األخرىيتبن

٨٣/١٩٤  
)٢٠١٧(  

  لم يحدد بعد

  
 منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

مــن أجــل المضــي قــدمًا نحــو التغطيــة الصــحية الشــاملة مــن خــالل  تحديــد احتياجــات تعزيــز القــدرات •
 النهج المتعدد القطاعات.

دعــم البلــدان فــي وضــع االســتراتيجيات الوطنيــة وتنفيــذها، مــع مراعــاة األطــر العالميــة، بمــا فــي ذلــك  •
 إطار المنظمة بشأن الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس، واستراتيجية الطـب التقليـدي

ـــة فـــي ٢٠٢٣-٢٠١٤للفتـــرة  ، واالســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن المـــوارد البشـــرية الصـــحية: القـــوى العامل
 .٢٠٣٠ عام
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تعزيز وبث النهـوج الناجحـة القائمـة علـى مبـادئ الصـحة العموميـة علـى الصـعيدين الـوطني والمحلـي  •
اه، مــن خــالل مــن أجــل الحــد مــن عــدم المســاواة والوقايــة مــن األمــراض وحمايــة الصــحة وزيــادة الرفــ

 .مختلف نماذج تقديم خدمات الرعاية التي تتالءم مع البنيات األساسية والقدرات وسائر الموارد
تقديم الدعم من أجل تحديـد دور خـدمات الرعايـة األوليـة ورعايـة المستشـفيات والرعايـة الطويلـة األمـد  •

م تقــــديم الخــــدمات الصــــحية والرعايــــة المجتمعيــــة والرعايــــة المنزليــــة، وتحســــين أدائهــــا، فــــي إطــــار ُنظــــ
ودتهـا جالمتكاملة التـي تركـز علـى النـاس، بمـا فـي ذلـك تعزيـز تصـريف شـؤونها ومسـاءلتها وٕادارتهـا و 

 ومأمونيتها؛ واالستجابة بفعالية للطوارئ والكوارث.
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
اســـية فـــي مجـــال الصـــحة تحقيـــق الحـــد األقصـــى مـــن الوظـــائف األسمســـاعدة المكاتـــب الُقطريـــة فـــي  •

العموميــة كعنصــر رئيســي مــن عناصــر النظــام الصــحي المــرن، ودعمــًا لتحســين الحصــائل الصــحية 
 .الشاملة

وضــــع االســــتراتيجيات/ خــــرائط الطريــــق علــــى الصــــعيد اإلقليمــــي، مــــن أجــــل توجيــــه عمــــل أصــــحاب  •
، ى النـــاستقـــديم الخـــدمات الصـــحية المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــالمصـــلحة كافـــة، ودعمـــًا إلصـــالحات 

، مـع توجيـه اهتمـام التغطيـة الصـحية الشـاملةسيما يق أهداف التنمية المستدامة، والالموجهة نحو تحق
 خاص للروابط بين الخدمات االجتماعية والصحية.

تجميــع الــدروس المســتفادة وأفضــل الممارســات مــن بلــدان اإلقلــيم وتــوفير منصــات لتبــادل المعلومــات  •
الرئيســـيين بشـــأن النمـــاذج الناجحـــة فـــي تقـــديم الخـــدمات مـــن أجـــل  والتفاعـــل بـــين أصـــحاب المصـــلحة

 المضي قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
مساعدة المكاتب الُقطرية في دعم الدول األعضاء من أجل مشاركة المجتمعات المحلية وغيـرهم مـن  •

بمـا فـي ذلـك جمـع  أصحاب المصلحة في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة التي تركـز علـى النـاس،
 وتبادل أفضل الممارسات والنماذج ذات الصلة بإشراك المرضى وتمكينهم على الصعيد اإلقليمي.

دعــم البلــدان فــي وضــع االســتراتيجيات الوطنيــة وتنفيــذها، مــع مراعــاة األطــر العالميــة، بمــا فــي ذلــك  •
تراتيجية الطـب التقليـدي إطار المنظمة بشأن الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس، واس

ـــة فـــي ٢٠٢٣-٢٠١٤للفتـــرة  ، واالســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن المـــوارد البشـــرية الصـــحية: القـــوى العامل
 .٢٠٣٠ عام

تقــديم المســاعدة التقنيــة وأدوات بنــاء القــدرات إلــى الــدول األعضــاء والمكاتــب الُقطريــة مــن أجــل تعزيــز  •
عايــــة الطويلــــة األمــــد والرعايــــة الملطفــــة والرعايــــة خــــدمات الرعايــــة األوليــــة ورعايــــة المستشــــفيات والر 

المجتمعيـــة والرعايـــة المنزليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك تعزيـــز تصـــريف شـــؤونها ومســـاءلتها وٕادارتهـــا وجودتهـــا 
ومأمونيتهــــا، بوصــــفها جــــزءًا مــــن نظــــام فعــــال لتقــــديم الخــــدمات المتكاملــــة التــــي تركــــز علــــى النــــاس؛ 

 .واالستجابة بفعالية للطوارئ والكوارث
 

  زات المقر الرئيسي المستهدفةمنج
رصد التقدم الذي تحرزه الدول األعضاء في االستعانة باالستراتيجيات العالمية، بما فـي ذلـك اإلطـار  •

، بهدف التقدم بالنظم الصحية لديها نحـو الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناسالمعنى ب
في غطية الصحية الشاملة للخدمات العالية الجودة سيما هدف التيق أهداف التنمية المستدامة، والتحق

اســــتراتيجية الطــــب التقليــــدي الرعايــــة الملطفــــة، وكــــذلك  سلســــلة متصــــلة مــــن تعزيــــز الصــــحة وحتــــى
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ـــة فـــي ٢٠٢٣-٢٠١٤ للفتـــرة ، واالســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن المـــوارد البشـــرية الصـــحية: القـــوى العامل
 .٢٠٣٠ عام

لتقــديم الخــدمات وأفضــل الممارســات وتحليلهــا وتجميعهــا وبثهــا جمــع الخبــرات بشــأن النمــاذج الناجحــة  •
وتيســـير تبادلهـــا بـــين األقـــاليم مـــن أجـــل تيســـير عمليـــة تطويعهـــا علـــى الصـــعيدين اإلقليمـــي والُقطـــري، 
وكذلك خلق الروابط بين الخدمات االجتماعية والصحية، مع التركيز على تحسـين األداء، والمسـاءلة 

 الملطفة.اية الصحية األولية والمجتمعية، وكذلك الرعاية في المستشفيات ومرافق الرع
صـــقل إطـــار العمـــل المطبـــق علـــى الصـــعيد العـــالمي، بشـــأن الوظـــائف األساســـية فـــي مجـــال الصـــحة  •

 .يمي والمشترك بين البلدانالعمومية، إلى جانب آليات التبادل التقني األقال
األقــــاليمي  آليـــات التبـــادل التقنـــيصـــقل إطـــار العمـــل العـــالمي بشـــأن الهجـــرة والصــــحة، إلـــى جانـــب  •

 .والمشترك بين البلدان
إلى جانب على الصعيد العالمي لدعم ارتكاز التأهب الوطني على النظم الصحية، مثبت وضع نهج  •

 .آليات التبادل التقني المشترك بين البلدان
  

هة صوب تحالمخرج:  قيق التغطية الصـحية الشـاملة تنفيذ االستراتيجيات المعنية بالقوى العاملة الصحية والموجَّ
  في البلدان

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

  ٣٠/١٩٤  تنشئ حسابات القوى العاملة الوطنية خالل الثنائيةعدد البلدان التي 
)٢٠١٧(  

  لم يحدد بعد

  
 منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

قوى العاملـــة الصـــحية واإلبـــالغ عـــن دعـــم الـــدول األعضـــاء فـــي تعزيـــز جمـــع المعلومـــات الخاصـــة بـــال •
المدونـة العالميـة بحساباتها الوطنيـة، وكـذلك فـي تنفيـذ القـرارات اإلقليميـة والعالميـة، مثـل تلـك المعنيـة 

والتثقيــــف واالســــتبقاء لقواعــــد الممارســــة بشــــأن توظيــــف العــــاملين الصــــحيين علــــى المســــتوى الــــدولي 
 والتمريض والقبالة. 

ات وتقــــديم الــــدعم مــــن أجــــل تعزيــــز قــــدرة البلــــدان علــــى وضــــع وتنفيــــذ إســــداء المشــــورة بشــــأن السياســــ •
اســتراتيجيات المــوارد البشــرية الصــحية، بمــا يتماشــى مــع االســتراتيجية العالميــة بشــأن المــوارد البشــرية 

، واإلطــار المعنــي بتقــديم الخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي ٢٠٣٠الصــحية: القــوى العاملــة فــي عــام 
 بالقوى العاملة الصحية.لك االستراتيجيات اإلقليمية المعنية ، وكذتركز على الناس

تدريب قوى عاملة مؤهلة تأهيًال مالئمًا من أجل التصدي ألولويـات و دعم الدول األعضاء في تثقيف  •
الصــحة العالميــة الحاســمة، مثــل الوقايــة مــن األوبئــة والطــوارئ األخــرى ومكافحتهــا، بمــا يتماشــى مــع 

 )، وخطة العمل العالمية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات.٢٠٠٥ية (اللوائح الصحية العالم
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
دعــم البلــدان فــي تنفيــذ حســابات القــوى العاملــة الصــحية الوطنيــة بغيــة تيســير التخطــيط االســتراتيجي،  •

الصــحية، وتعزيزهـــا ودمجهـــا وتحــديث قواعـــد البيانــات والمراصـــد اإلقليميـــة الخاصــة بـــالموارد البشـــرية 
 بوصفها جزءًا من ُنظم المعلومات الصحية.



101 

٢٠١٩- ٢٠١٨مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   

 

رصـــد التقـــدم الُمحـــرز علـــى الصـــعيدين الـــوطني واإلقليمـــي فـــي مجـــال تنفيـــذ المدونـــة العالميـــة لقواعـــد  •
ـــــدولي التـــــي وضـــــعتها المنظمـــــة ـــــى المســـــتوى ال ، الممارســـــة بشـــــأن توظيـــــف العـــــاملين الصـــــحيين عل

 صحية العالمية واإلقليمية.واستراتيجيات القوى العاملة ال
العمــل مــع المكاتــب الُقطريــة فــي تعزيــز قــدرة البلــدان علــى تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة بشــأن المــوارد  •

واإلطــار المعنــي بتقــديم الخــدمات المتكاملــة التـــي  ٢٠٣٠البشــرية الصــحية: القــوى العاملــة فــي عــام 
 اإلقليمية.القوى العاملة الصحية ، واستراتيجيات تركز على الناس

دعــم النهــوج المشــتركة بــين البلــدان والنهــوج اإلقليميــة لبنــاء قــدرات القــوى العاملــة الصــحية مــن أجــل  •
التصدي ألولويات الصحة العالمية الحاسمة، مثـل الوقايـة مـن األوبئـة والطـوارئ األخـرى ومكافحتهـا، 

المعنيـة بمقاومـة مضـادات  )، وخطة العمل العالميـة٢٠٠٥بما يتماشى مع اللوائح الصحية العالمية (
 الميكروبات.

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

توفير اإلرشادات ورصد تنفيذ حسابات القـوى العاملـة الصـحية الوطنيـة دعمـًا للتخطـيط االسـتراتيجي؛  •
وتحـــديث قواعـــد البيانـــات العالميـــة واإلحصـــاءات الخاصـــة بـــالقوى العاملـــة الصـــحية والحفـــاظ عليهـــا، 

المدونــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين علــى صــد تنفيــذ فــي ذلــك ر  بمــا
 التي وضعتها المنظمة.المستوى الدولي 

واإلطــار  ٢٠٣٠وضـع االســتراتيجية العالميــة بشــأن المــوارد البشــرية الصـحية: القــوى العاملــة فــي عــام  •
رات جمعيــة الصــحة العالميــة القائمــة المعنــي بتقــديم الخــدمات المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس، وقــرا

 ها.ونشرها وبثها ودعم تنفيذ
دعم النهوج العالمية لبناء قدرات القوى العاملة الصحية من أجل التصدي ألولويـات الصـحة العالميـة  •

الحاســمة، مثــل الوقايــة مــن األوبئــة والطــوارئ األخــرى ومكافحتهــا، بمــا يتماشــى مــع اللــوائح الصــحية 
 وخطة العمل العالمية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات.)، ٢٠٠٥العالمية (

  
تمكــين البلــدان مــن تحســين ســالمة المرضــى وجــودة الخــدمات وتمكــين المرضــى فــي ســياق التغطيــة المخــرج: 

  الصحية الشاملة
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
لمعنيــة بتحســين عــدد البلــدان التــي تــم تمكينهــا مــن وضــع وتنفيــذ االســتراتيجيات ا

ســـالمة المرضـــى وجـــودة الخـــدمات الصـــحية علـــى الصـــعيد الـــوطني فـــي ســـياق 
  التغطية الصحية الشاملة

٧٧/١٩٤  
)٢٠١٧(  

  لم يحدد بعد

  
 منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تحديد االحتياجات الوطنية في مجال تعزيـز القـدرات ودعـم الـدول األعضـاء فـي جهودهـا الراميـة إلـى  •
 .ة الخدمات الصحية ومأمونيتها، من خالل تنظيم الحصائل، ومنحها االعتماد، وقياسهاتحسين جود

ـــادرات المرضـــى وشـــبكاتهم  • ـــة والمرضـــى وتمكيـــنهم مـــن خـــالل مب تيســـير مشـــاركة المجتمعـــات المحلي
 .ورابطاتهم

الوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا والسـيما ي تحسين ممارسـات الصـحة العموميـة دعم الدول األعضاء ف •
 .ن أجل مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في أماكن الرعاية الصحيةم
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 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
مــن أجــل دعــم تقيــيم وتعزيــز ودعــم تنفيــذها تطويــع السياســات والمبــادئ التوجيهيــة واألدوات االبتكاريــة  •

 ، وبثها.جودة الخدمات الصحية ومأمونيتها
دعــم الــدول األعضــاء فــي التصــدي للتحــديات العالميــة التــي تواجــه مســاعدة المكاتــب الُقطريــة علــى  •

ســالمة المرضــى وفــي تنفيــذ الجهــود العامــة الراميــة إلــى تحســين الجــودة، بمــا فــي ذلــك مــنح االعتمــاد 
 .للمنشآت الصحية وتنظيمها

كات اعلـــى ســـبيل المثـــال، الشـــر  ،تيســـير بنـــاء الشـــراكات ودعـــم الشـــبكات اإلقليميـــة لمقـــدمي الخـــدمات •
خـالل شـبكة "المرضـى وفـي مشـاركة المجتمعـات المحليـة والمرضـى مـن  ،بتكارية بين المستشفياتاال

 .الملتزمون بسالمة المرضى" وغيرها من مبادرات المرضى ورابطاتهم
مساعدة المكاتب الُقطرية على دعم الدول األعضاء في تحسين ممارسات الصـحة العموميـة والوقايـة  •

ما مــن أجــل محاربــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات فــي أمــاكن الرعايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا والســي
 .الصحية

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

، فـي األقـاليم والبلـدان مـن أجـل تعزيـز الصـحة العموميـة قتضـاءتوفير الخبـرة المتخصصـة، حسـب اال •
مكافحــة ت الغزويــة و تلــك المتعلقــة بــاإلجراءاوممارســات الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا، والســيما فــي 

مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات فـــي بيئـــات الرعايـــة الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل تعزيـــز إدمـــاج 
، وتنفيــذ العناصــر األساســية التــي التثقيــف بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات فــي التــدريب المهنــي

 وضعتها المنظمة بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها.
وضــع السياســات والمبــادئ التوجيهيــة والنهــوج االبتكاريــة لتقيــيم وتحســين تحديــد أفضــل الممارســات و  •

ســالمة المرضــى وجــودة الخــدمات الصــحية، بمــا فــي ذلــك المســائل التقنيــة المتعلقــة بتصــريف شــؤون 
الرعايــــة الســــريرية وٕادارة المخــــاطر والنهــــوج التشــــاركية مــــن أجــــل تحســــين األداء فــــي ســــياق التغطيــــة 

 .الصحية الشاملة
تصدي للتحدي العالمي الذي يواجه سالمة المرضى فيما يتعلق بسـالمة العـالج، بالتعـاون مـع دعم ال •

"، مـن أجـل الحـد مـن إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية وتعزيز القدرات التنظيميةمجال البرنامج "
، ووضــع األخطــاء العالجيــة، واألضــرار المتعلقــة بــالعالج، وذلــك باالســتعانة بأفضــل البينــات المتاحــة

االستراتيجيات والمبادئ التوجيهية واألدوات من أجل تحسين السالمة الشـاملة وتحسـين جـودة العمليـة 
 العالجية. 

وضــع السياســات والمبــادئ التوجيهيــة واألدوات االبتكاريــة مــن أجــل تشــجيع بنــاء توافــق اآلراء بشــأن  •
، تجـــات الطبيـــة البشـــرية المصـــدراألخالقيـــة فيمـــا يتعلـــق بالـــدم وســـائر المنمبـــادئ اإلطـــار الخـــاص بال

فـــي ذلـــك الـــنظم المعنيـــة بـــاإلدارة وتصـــريف الشـــؤون علـــى نحـــو ســـليم، ونهـــوج التـــدبير العالجـــي،  بمـــا
 .والتيقظ والترصد،

وضـــع نهـــج مثبـــت علـــى الصـــعيد العـــالمي بشـــأن وضـــع وصـــقل السياســـات واالســـتراتيجيات الوطنيـــة  •
إلـى جانـب آليـات التبـادل التقنـي المشـترك بـين  ،التغطيـة الصـحية الشـاملةالمعنية بـالجودة فـي سـياق 

 البلدان.
بناء الشراكات الدولية للتصدي للمسائل الناشئة في مجال الجينوميات البشـرية، بمـا فـي ذلـك العيـوب  •

 . بالهيموغلوبينالخلقية، واألمراض المتعلقة 
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  وتعزيز القدرات التنظيمية ١إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى
  
تحسـين إتاحـة األدويـة والتكنولوجيـات الطبيـة األخـرى المأمونـة والفعالـة والميسـورة التكـاليف والعاليـة : لحصيلةا

  الجودة واستخدامها على نحو رشيد

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
  ٪٦٥  توافر األدوية القائفة في القطاعين العام والخاص

)٢٠١٧(  
٧٥٪  

)٢٠١٩(  
  

إتاحة األدوية األساسية والتكنولوجيات الصحية األخرى واستخدامها، من خالل اإلرشادات على  تحسينالمخرج: 
  وتنفيذها الصعيد العالمي، ووضع سياسات واستراتيجيات وأدوات وطنية

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

أو أي منهـــا، عـــدد البلـــدان التـــي تضـــع سياســـات واســـتراتيجيات وأدوات وطنيـــة، 
فــــذها مــــن أجــــل تحســــين إتاحــــة األدويــــة األساســــية والتكنولوجيــــات الصــــحية وتن

  األخرى وتيسر تكلفتها

١٣٣/١٦٥  
)٢٠١٧(  

١٥٩/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تقديم/ تنسيق الدعم التقني لمراجعة السياسات واالستراتيجيات واألدوات الوطنية وتنفيـذها تنفيـذًا فعـاًال  •
واللقاحــات والتكنولوجيــات الصــحية مضــادات الميكروبــات بمــا فــي ذلــك  -ة األدويــة األساســية إلتاحــ

 الميسورة التكاليف واستخدامها الرشيد. -األخرى 
دعــم الجهــود الراميــة إلــى إضــفاء الصــبغة المؤسســية وبنــاء القــدرات لتعزيــز إتاحــة األدويــة واللقاحــات  •

وحــاالت فاشــيات الرشــيد، بمــا فــي ذلــك حــاالت الطــوارئ والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى واســتخدامها 
 األمراض.

دعم إنشاء قاعدة بيانات وطنية وصونها واستخدامها على نحو فعال من أجل جمـع وتحليـل البيانـات  •
 بشأن استهالك األدوية األساسية ووصفها على الصعيد الوطني، بما في ذلك مضادات الميكروبات.

والتكنولوجيـــات الشـــراء وٕادارة سلســـلة اإلمـــدادات لتحســـين إتاحـــة األدويـــة تقــديم الـــدعم التقنـــي لعمليـــات  •
 .الميسورة التكاليف والعالية الجودةالصحية األخرى 

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تـــدقيق المعلومـــات القطريـــة وتحليلهـــا وتجميعهـــا وبثهـــا بشـــأن إتاحـــة واســـتخدام األدويـــة والتكنولوجيـــات  •
 .مضادات الميكروباتما في ذلك الصحية األخرى، ب

تكييــــف السياســــات واالســــتراتيجيات والمبــــادئ  مســــاعدة المكاتــــب القطريــــة وبنــــاء قــــدراتها فــــي وضــــع/ •
واختيارها المسـند التوجيهية التقنية لتعزيز إتاحة األدوية، واللقاحات، والتكنولوجيات الصحية األخرى، 

 األدوية/ التكنولوجيات األساسية.قائمة بما في ذلك بالبينات، واستخدامها الرشيد، 

                                                           
األجهــزة واألدويــة واللقاحــات واإلجــراءات والــُنظم التــي ُتســتحدث مــن أجــل حــل تشــير عبــارة "التكنولوجيــات الصــحية" إلــى    ١
  .وتحسين نوعية الحياة صحيةت الالمشكال
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تقــــديم الــــدعم التقنــــي للــــدول األعضــــاء فــــي ترصــــد وجمــــع البيانــــات بشــــأن إتاحــــة األدويــــة األساســــية،  •
 واللقاحات، والتكنولوجيات الصحية األخرى العالية الجودة واستخدامها.

طبية وتحديد أسعارها، نشر التقارير اإلقليمية بشأن االتجاهات ذات الصلة بإتاحة األدوية واألجهزة ال •
 وآلياتها المالية. 

واسـتراتيجيات، وأدوات، أو أي منهـا، لتحسـين دعم قدرات الدول األعضاء من أجـل وضـع سياسـات،  •
وصف األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى واستخدامها، وكبح االسـتخدام غيـر الرشـيد لمضـادات 

 الميكروبات.
  

 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
فــي مجــال السياســات بشــأن تــوفير  -باالســتناد إلــى البيِّنــات وأفضــل الممارســات  -ع اإلرشــادات وضــ •

وٕاتاحـــة األدويـــة األساســـية واللقاحـــات والتكنولوجيـــات الصـــحية األخـــرى الميســـورة التكلفـــة علـــى نحـــو 
ات تقيـيم أفضل، ومن أجل اختيارها المسند بالبينات، واستخدامها الرشيد فـي البلـدان، باالسـتعانة بـأدو 

وقـوائم التكنولوجيـات  التكنولوجيات الصحية، بما في ذلك قائمة المنظمة النموذجية لألدويـة األساسـية
 الصحية األخرى المماثلة.

تحســـين وصـــون المراصـــد/ قواعـــد البيانـــات العالميـــة بشـــأن السياســـات والممارســـات مـــن أجـــل إنشـــاء و  •
حية األخرى الميسورة التكلفة، واسـتخدامها الرشـيد، توفير وٕاتاحة األدوية األساسية والتكنولوجيات الص

 أسعار األدوية وتوافرها. ،على سبيل المثال ،الستخدامها في البلدان، بما في ذلك
وضــع وتحــديث اإلرشــادات بشــأن السياســات، وأفضــل الممارســات واألدوات لتعزيــز التســعير المناســب  •

البينــات ذات الصــلة باآلليــات التــي تــؤثر فــي المســندة إلــى والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى لألدويــة 
 األسعار، مثل تكلفة اإلنتاج، والبحوث والتنمية، والشراء الجماعي.

وضـع وتحـديث اإلرشــادات بشـأن السياسـات، وأفضــل الممارسـات واألدوات مـن أجــل سلسـلة إمــدادات  •
 خرى بالبلدان.التكنولوجيات الصحية األفعالة، ولتحسين إتاحة األدوية الضرورية واللقاحات و 

بشأن السياسات، وأفضل الممارسات واألدوات من أجـل االسـتخدام الرشـيد  اإلرشاداتوضع وتحديث  •
 األدوية المضادة للميكروبات، ودعم وضع برامج القوامة بالبلدان.، بما في ذلك بالبلدانلألدوية 

ل تحسـين تصـريف وضع وتحديث اإلرشادات بشأن السياسـات، وأفضـل الممارسـات واألدوات مـن أجـ •
شؤون الخدمات الصيدالنية بالبلدان، بما في ذلك المستشـفيات، مـع مراعـاة دور القطـاع الخـاص فـي 

 المساهمة في الخدمات الصيدالنية عالية الجودة الموجهة للقطاع العام.
  

  الفكريةتنفيذ االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية المخرج: 
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
عدد البلدان التي تبّلغ عن البيانات بشأن استثمارات البحث والتطوير في مجال 

  اإلنتاج من أجل الصحة
٧١/١٩٤  
)٢٠١٧(  

١٠٠/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

والتحــديات التــي تواجــه تنفيــذ االســتراتيجية  دعــم عمليــة جمــع المعلومــات وبثهــا بشــأن التقــدم الُمحــرز •
 .وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
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دعم الدول األعضاء في تنفيذ معايير التجارب السريرية لألدوية المالئمة والمراعية لألخالق، بما في  •
عزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارب ذلك تلك التي تتضمن األطفال، وتيسير التنسيق من أجل ت

 السريرية المتعلقة بطب األطفال وغيرها من المعلومات السريرية األخرى.
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
إنشاء مراصد إقليمية للبحث والتطوير في مجال الصحة أو منصة إقليمية قائمة على شبكة اإلنترنت  •

 حة التكنولوجيات الصحية، وتحديثها وصونها.بشأن االبتكارات الصحية وٕاتا
تقـــديم الـــدعم التقنـــي للمكاتـــب القطريـــة مـــن أجـــل تنفيـــذ مختلـــف عناصـــر االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل  •

 العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية.
  

 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
والتطوير من أجـل تحسـين إتاحـة األدويـة والتكنولوجيـات تعزيز القدرة على االبتكار في مجال البحث  •

 .الصحية األخرى من خالل بث خيارات السياسات بشأن تطبيق حقوق الملكية الفكرية وٕادارتها
تـــوفير اإلشـــراف وتقـــديم الـــدعم مـــن أجـــل تنفيـــذ االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة  •

بما في ذلك التوجيـه بشـأن اإلنتـاج المحلـي االسـتراتيجي لألدويـة ، العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
 والتكنولوجيات.

بالتعــاون مــع وحــدات  المخطــط األولــي للبحــث والتطــوير فــي مجــال العمــلتــولي المنظمــة قيــادة تنفيــذ  •
 .تقل التدابير الطبية المضادة لها أو تنعدماألخرى ذات الصلة للوقاية من الوبائيات التي  المنظمة

  
تحسين جودة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى ومأمونيتها من خالل القواعد والمعـايير والمبـادئ مخرج: ال

  التوجيهية وتعزيز الُنظم التنظيمية واالختبار المسبق للصالحية
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج اتمؤشر 
تنظيميـة األساسـية عدد السلطات التنظيمية الوطنيـة التـي تكفـل أداء الوظـائف ال

  لألدوية واللقاحات
٥٠/١٩٤  
)٢٠١٥(  

٧٢/١٩٤  
)٢٠١٩(  

عدد السلطات التنظيمية الوطنية التـي لـديها كافـة الضـوابط التنظيميـة األساسـية 
  (األجهزة الطبية) ضمن التشريعات الخاصة بها

٣٣/١٩٤  
)٢٠١٥(  

٤٨/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

بناء القدرة الوطنية على تنفيذ المبادئ التوجيهية التقنية والقواعد والمعايير التي وضـعتها تقديم الدعم ل •
 المنظمة بشأن ضمان ومراقبة جودة األدوية واللقاحات والتكنولوجيات الصحية األخرى ومأمونيتها.

ة المثلــى أجــل تشــجيع الممارســات المالئمــة لتحقيــق القوامــ مــنتقــديم الــدعم لتعزيــز الــنظم التنظيميــة  •
 لمضادات الميكروبات ومكافحة المقاومة ضد هذه المضادات.

 تعزيز وظائف السلطات التنظيمية الوطنية بشأن األدوية واللقاحات والتكنولوجيات الصحية األخرى. •
دعـــم عمليـــة جمـــع البيانـــات والتبليـــغ عنهـــا مـــن جانـــب الســـلطات التنظيميـــة الوطنيـــة بشـــأن المســـائل  •

دويــة، واللقاحــات، والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى، بمــا فــي ذلــك التبليــغ بشــأن المتعلقــة بمأمونيــة األ
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ورصــد اآلثــار ، المنتجــات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــة
 .الدوائية الضارة، وتوخي اليقظة في استعمال الدم، ورصد اآلثار الضارة للتكنولوجيات الصحية

النوعيـة/ المـزورة/ المغشوشـة التوسـيم/  المتدنيةلمخاطر المنتجات  واالستجابةفيذ نظم الترصد دعم تن •
 المغشوشة/ المزيفة التي تدخل سلسلة اإلمدادات.

األسس المرجعية التي وضعتها المنظمة في التقييم الذاتي للسلطة التنظيمية دعم استخدام أداة تحديد  •
  تنمية المؤسسية للتصدي لمواطن الضعف والفجوات المحددة.الوطنية والتقييم، وتعزيز خطة ال

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تقـــديم المســـاعدة التقنيـــة إلـــى المكاتـــب الُقطريـــة مـــن أجـــل تعزيـــز قـــدرات الســـلطات والـــنظم التنظيميـــة  •
الوطنيـــــة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك تنفيـــــذ القواعـــــد والمعـــــايير التـــــي وضـــــعتها المنظمـــــة بشـــــأن ضـــــمان جـــــودة 
التكنولوجيات الصحية ومأمونيتها، واستخدام أداة تحديد األسس المرجعية التي وضعتها المنظمـة فـي 
تقيــيم الســلطة التنظيميــة الوطنيــة وتقييمهــا الــذاتي، وتعزيــز خطــة التنميــة المؤسســية ودعمهــا وتنفيــذها 

 للتصدي لمواطن الضعف والفجوات المحددة.
مليــة التوحيــد التــدريجي للممارســات التنظيميــة علــى صــعيد عإلــى  يالتعــاون القطــري الــذي يــؤدتيســير  •

 البلدان داخل اإلقليم وعبر األقاليم، من أجل االرتقاء بجودتها وفعاليتها.
دعم المبادرات العالمية الرامية إلى وضع نماذج جديدة لالختبار المسبق لصالحية األدوية واللقاحات  •

 والتكنولوجيات الصحية األخرى.
ت اإلقليميـــة مـــن أجـــل تعزيـــز التعـــاون الـــدولي وتبـــادل أفضـــل الممارســـات فـــي مجـــال تيســـير المنصـــا •

المأمونيــة ورصــد اآلثــار الدوائيــة الضــارة ورصــد سالســل اإلمــدادات وتنظيمهــا، وٕاذكــاء الــوعي بشــأن 
 المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة.

نيــة إلــى المكاتــب الُقطريــة فــي تعزيــز الــُنظم التنظيميــة مــن أجــل دعــم الممارســات تقــديم المســاعدة التق •
 .المالئمة لتحقيق االستخدام األمثل لمضادات الميكروبات ومكافحة هذه المقاومة

 
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

، مـن أجـل ضـمان تطوير عملية تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية والقواعد والمعايير العالميـة ودعمهـا •
المنتجـــــات التكنولوجيــــات الصــــحية األخـــــرى ومأمونيتهــــا، بمــــا فـــــي ذلــــك اللقاحـــــات و جــــودة األدويــــة و 

البيولوجيــــة المعقــــدة، ومنتجــــات العــــالج البيولوجيــــة، والمنتجــــات المماثلــــة، ومنتجــــات الــــدم، ووســــائل 
الج الجينـي، والعـالج التشخيص المختبرية، واألدويـة الجديـدة لالسـتهالك البشـري التـي تسـتند إلـى العـ

 بالخاليا الجسدية، وهندسة األنسجة.
عقــــــد لجــــــان الخبــــــراء التابعــــــة للمنظمــــــة المعنيــــــة بالمعــــــايرة البيولوجيــــــة ومواصــــــفات المستحضــــــرات  •

المنتجــات البيولوجيــة ومنتجــات العــالج الصــيدالنية، مــع مراعــاة التطــورات التكنولوجيــة فــي توصــيف 
والتمثيـل التنظيميـة علـى الصـعيد الـوطني، والتـوازن بـين الجنسـين، البيولوجية، واالحتياجات والقـدرات 

 في الخبرة التقنية.المتساوي على المستوى اإلقليمي، والتنوع 
االضـــطالع بـــدور القيـــادة العالميـــة لتعزيـــز الـــُنظم التنظيميـــة، وتيســـير التوحيـــد التـــدريجي للممارســـات  •

لتفاعـــل بـــين مختلـــف الشـــبكات والمبـــادرات، عـــن طريـــق تعزيـــز اواالعتمـــاد وتبـــادل العمـــل التنظيميـــة 
وتطبيــق أداة تحديــد األســس المرجعيــة العالميــة التــي وضــعتها المنظمــة للســلطات التنظيميــة الوطنيــة، 
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وتشكيل ائتالف عالمي يضم الوكاالت العاملة في مجال التنمية ومراكز التميز، ووضع مجموعة من 
 سات التنظيمية.المبادئ التوجيهية واألدوات بشأن أفضل الممار 

استضـافة المســتودع العـالمي للمعلومــات التنظيميـة وصــونه، بمـا فــي ذلـك وضــع قواعـد البيانــات ذات  •
 الصلة وتحديثها في مجال الممارسات التنظيمية الجيدة وبناء القدرات.

إجــراء االختبــار المســبق لألدويــة واللقاحــات والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى (بمــا فــي ذلــك منتجــات  •
 فحة النواقل) لعمليات الشراء الدولية، مع وضع نماذج االختبار المسبق الجديدة وتجريبها.مكا

تيســير المنصــات العالميــة مــن أجــل تعزيــز التعــاون الــدولي وتبــادل البيانــات وأفضــل الممارســات فــي  •
ا، مجال مأمونية المنتجات الطبية، ورصد اآلثـار الدوائيـة الضـارة ورصـد سالسـل اإلمـدادات وتنظيمهـ

 ومنع المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة ومكافحتها.
االضطالع بدور القيادة في تعزيز النظم التنظيمية ودعم أفضل الممارسات بشأن استخدام مضـادات  •

 .الميكروبات على النحو األمثل ومكافحة مقاومة هذه المضادات
المنــافع والمخــاطر، ت االستشــارية العالميــة ودعمهــا بشــأن مأمونيــة المنتجــات لتقيــيم استضــافة الهيئــا •

 .وتوصيل البيانات للسلطات الوطنية
  

  الُنظم الصحية والمعلومات والبيِّنات
  

جميع البلدان لـديها ُنظـم تعمـل جيـدًا للمعلومـات الصـحية والصـحة اإللكترونيـة والبحـوث واألخالقيـات : الحصيلة
  معارف من أجل دعم األولويات الصحية الوطنيةوٕادارة ال

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
ـــديها تقـــارير تحليليـــة عموميـــة ســـنوية جيـــدة  ـــدان التـــي يوجـــد ل عـــدد البل
ــــة تتــــيح المعلومــــات لعمليــــات المراجعــــة المنتظمــــة الســــتراتيجية  النوعي

  قطاع الصحة الموجهة نحو اإلنصاف

١٢٠  
)٢٠١٧(  

  لم يحدد بعد

  
الرصــد الشــامل للوضــع الصــحي واالتجاهــات واإلجحافــات والمحــددات الصــحية علــى المســتوى العــالمي المخــرج: 

واإلقليمــي والُقطــري باســتخدام المعــايير العالميــة، بمــا فــي ذلــك جمــع البيانــات وتحليلهــا مــن أجــل معالجــة ثغــرات 
  البيانات وتقييم أداء النظم

  
  غايةال  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

أجرت تقييمًا شامًال للوضع الصحي واالتجاهات الصـحية فـي عدد البلدان التي 
  ٢٠١٧-٢٠١٦الفترة 

١٥٦  
)٢٠١٧(  

  لم يحدد بعد

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

مراجعــــة الوضــــع الصــــحي واالتجاهــــات الصــــحية علــــى المســــتويين الــــوطني ودون الــــوطني وتقييمهــــا  •
ابلــة للمقارنــة، مــع مراعــاة األولويــات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة بشــأن بانتظــام باســتخدام أســاليب ق

 أهداف التنمية المستدامة، وضمان جودة اإلحصاءات.
علـــى مســـتوى التصـــنيف توليـــد وتجميـــع المعلومـــات واإلحصـــاءات الوطنيـــة ودون الوطنيـــة المنـــاظرة  •

 مًا لصنع السياسات الُمسترشد بالبّينات.باستخدام المعايير واألساليب المتفق عليها دوليًا دعالمالئم 



108 

٢٠١٩- ٢٠١٨جية المقترحة مسودة الميزانية البرم  

 

 دعم استخدام المعايير الدولية الخاصة بنظم المعلومات الصحية وإلدارة البيانات الصحية. •
ســيما تلــك التــي تتعلــق بمؤشــرات وقيــت، والتبليــغ عــن المؤشــرات، والدعــم تبــادل البيانــات المالئمــة الت •

 جهزة الرئاسية.المستدامة، أو التي اعتمدتها األأهداف التنمية 
، وتخصـــيص الـــدعم والمـــوارد متاحـــةالـــدعوة لتـــوفير سياســـات وأدوات فعالـــة للبيانـــات التقـــديم الـــدعم و  •

الكافيـــة بشـــأن السياســـات لتعزيـــز نظـــم المعلومـــات الصـــحية الموجهـــة نحـــو اإلنصـــاف علـــى المســـتوى 
ية، بمــا فــي الــوطني ودون الــوطني، وغيرهــا مــن االبتكــارات فــي مجــال وضــع نظــم المعلومــات الصــح

 ذلك النظم الصحية الفردية القائمة على التسجيل.
دعم وضع وتنفيذ استراتيجيات وٕاجراءات وخطط استثمارية بشأن المعلومات الصحية ونظـم التسـجيل  •

 المدني ونظم اإلحصاءات الحيوية.
 لمنظمة.دعم عملية إعداد وتنفيذ المعلومات الصحية المتاحة بما في ذلك البيانات المنظمة وغير ا •

 
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تقيـــيم الوضـــع الصـــحي واالتجاهـــات الصـــحية علـــى المســـتويين اإلقليمـــي والـــوطني بانتظـــام باســـتخدام  •
أســــاليب قابلــــة للمقارنــــة، مــــع مراعــــاة األولويــــات والغايــــات اإلقليميــــة وضــــمان جــــودة جميــــع منتجــــات 

ف الصحية، وأهداف التنميـة المسـتدامة ذات الصـلة ، مع التركيز على األهداالمنظمة من المعلومات
 بالصحة.

، ورصـد توليد وتجميع المعلومات من خالل مراصد المعلومات الصحية اإلقليمية، ومنصات البيانات •
بشــأن التقــدم المحــرز فــي بلــوغ  مــن أجــل دعــم صــنع السياســات الُمسترشــد بالبّينــات لوحــات المتابعــة

اعــاة الوكــاالت المعنيــة األخــرى التــي تتجــاوز النطــاق الــوطني فــي مــع مر أهــداف التنميــة المســتدامة، 
 .اإلقليم وبالتعاون معها

معلومات المتعلقة بالصحة من أجل البلدان، وتكييفهـا وبثهـا للمعايير واألساليب واألدوات الاستحداث  •
اف التنميـة وتعزيز استخدامها، بما في ذلك االستراتيجيات/ األطر/ النماذج اإلقليمية بشأن رصد أهـد

 المستدامة/ التغطية الصحية الشاملة.
، إنشـــاء شـــبكات وأنشـــطة تعاونيـــة إقليميـــة ودون إقليميـــة معنيـــة بـــتعلم األقـــران، واالضـــطالع بقيادتهـــا •

في ذلك المنتديات التقنية، وشبكات الخبـرة اإلقليميـة لتعزيـز قـدرات البلـدان مـن أجـل تتبـع أهـداف  بما
 لصحية الشاملة وتحسين المساءلة.التنمية المستدامة/ التغطية ا

تــوفير الــدعم التقنــي للبلــدان مــن أجــل تعزيــز القــدرات المؤسســية الوطنيــة علــى الرصــد والتقيــيم الموجــه  •
نحـــو اإلنصـــاف للصـــحة العموميـــة باســـتخدام بيانـــات مـــن االستقصـــاءات الروتينيـــة لـــنظم المعلومـــات 

اإلحصـاءات الحيويـة، وكـذلك لتحسـين  الصحية والمصادر األخرى، مثل نظم التسـجيل المـدني ونظـم
اسـتخدامها، مـع التركيـز علـى رصـد بثها و جودة التقارير اإلحصائية الوطنية ودون الوطنية وتحليلها و 

 التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
، تحديــد أفضــل الممارســات واألســاليب االبتكاريــة وتوليــدها مــن أجــل تعزيــز نظــم المعلومــات الصــحية •

 واتخاذ القرار المستنير بالبينات على كافة األصعدة.
ضــمان قيــام منظمــة الصــحة العالميــة بوضــع اســتراتيجية لالبتكــار وتنفيــذها، مثــل اســتخدام البيانــات  •

 ، والتطورات ذات الصلة في نظم المعلومات الصحية.الضخمة، والمعلومات الجغرافية
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 طة بناء القدرات اإلقليمية.تعزيز الخبرة التحليلية القطرية من خالل أنش •
الصـــحية اإلقليميـــة أو دون شـــبكات المعلومـــات تعزيـــز القـــدرات القطريـــة مـــن خـــالل تعزيـــز أو إنشـــاء  •

 اإلقليمية.
دعم بناء القدرات في البلدان من خالل حلقات العمل اإلقليميـة ودون اإلقليميـة فـي مجـال المعلومـات  •

 الصحية والبينات الالزمة للسياسات.
 

  المقر الرئيسي المستهدفةمنجزات 
تقيــــيم الوضــــع الصــــحي واالتجاهــــات الصــــحية علــــى المســــتوى العــــالمي واإلقليمــــي والقطــــري بانتظــــام  •

مــع التركيــز ، باســتخدام أســاليب قابلــة للمقارنــة، وضــمان جــودة جميــع إحصــاءات المنظمــة وتقــديراتها
 مرتبطة بالصحة.على رصد التقدم المحرز في بلوغ الصحة وأهداف التنمية المستدامة ال

توليد المعلومات واإلحصاءات العالمية واإلقليمية والوطنية المتعلقة بها وتجميعها من خـالل المرصـد  •
 الصحي العالمي التابع للمنظمة، من أجل دعم عملية رسم السياسات التي تسترشد بالبيِّنات.

ك مراجعـــة التصـــنيف ، بمـــا فـــي ذلـــوضـــع المعـــايير الخاصـــة بالمعلومـــات الصـــحية وتنقيحهـــا ونشـــرها •
 الدولي لألمراض والمعايير ذات الصلة برصد أهداف التنمية المستدامة.

وضع األدوات واإلرشادات من أجل تعزيز ُنظم المعلومات الصحية الوطنية الموجهة نحو اإلنصـاف  •
لـنظم ، واتساق الشركاء العالميين، دعمًا لتعزيـز اورصد التقدم الُمحرز صوب تحقيق الغايات العالمية

 الهيئة التعاونية للبيانات الصحية.القطرية واإلقليمية كجزء من 
ات الضـــــخمة، ضــــمان قيــــام المنظمـــــة بوضــــع اســــتراتيجية لالبتكـــــار وتنفيــــذها، مثــــل اســـــتخدام البيانــــ •

 ، والتطورات ذات الصلة في نظم المعلومات الصحية.والمعلومات الجغرافية
ا على تقديم التعاون التقني في جميع أنحاء اإلقليم الذي دعم المكاتب اإلقليمية من أجل تعزيز قدراته •

 يحصل على خدماتها.
  

  تمكين البلدان من تخطيط استراتيجية الصحة اإللكترونية وٕاعدادها وتنفيذهاالمخرج: 
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  وضعت استراتيجية للصحة اإللكترونية وتقوم بتنفيذهاعدد البلدان التي 

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

، لتحســين دعــم بنــاء القــدرات والشــراكات فــي وضــع اســتراتيجية الصــحة اإللكترونيــة الوطنيــة وتنفيــذها •
بالبينـات، بمـا فـي ذلـك التحـول إلـى السـجالت الصـحية  ةالخدمات الصحية ووضـع السياسـات المسـند

 اإللكترونية.
لألمـراض غيـر التـدبير العالجـي للصحة في تطبيقات الهواتـف المحمولـة فـي دام الالحق دعم االستخ •

 السارية وتحسين الرعاية الصحية لألم والطفل على أساس األولويات واالحتياجات الوطنية.
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
، لتحســين ة الوطنيــة وتنفيــذهادعــم بنــاء القــدرات والشــراكات فــي وضــع اســتراتيجية الصــحة اإللكترونيــ •

بالبينـات، بمـا فـي ذلـك التحـول إلـى السـجالت الصـحية  ةالخدمات الصحية ووضـع السياسـات المسـند
 اإللكترونية.

جمع الممارسات الجيدة وتوليفهـا وتيسـير إتاحـة المعـارف والخبـرات والمـوارد والشـبكات مـن أجـل بنـاء  •
 قاعدة بيِّنات للصحة اإللكترونية.

، وفـي تطبيـق معـايير الصـحة ان في وضع استراتيجية الصحة اإللكترونية الوطنيـة وتنفيـذهادعم البلد •
اإللكترونيـة علـى من أجل التشغيل البيني األكثر استدامة وفاعلية، وتعزيز هيكل الصحة اإللكترونية 

 الوطني.المستوى 
مية لـدعم دور التكنولوجيـا مشاركة شركاء الصحة اإللكترونية وشركاء االبتكار لتنسيق األنشطة اإلقلي •

وتطبيقاتها، مثل سجالت الصحة اإللكترونية، بهدف تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة وبلـوغ أهـداف 
 التنمية المستدامة.

تعزيـــز إنشـــاء منصـــات لتبـــادل المعلومـــات الصـــحية علـــى الصـــعيد الـــوطني، بمـــا فـــي ذلـــك اســـتخدام  •
عمــالء، والمرافــق الصــحية، والقــوى العاملــة فــي محــددات للهويــة ومكاتــب للتســجيل مميــزة للمرضــى وال

 المجال الصحي.
تقــديم الــدعم إلدمــاج الــنظم الصــحية الوطنيــة مــن خــالل مواءمــة المعلومــات الصــحية ووضــع معــايير  •

 لعمليات تقديم الخدمات بمساعدة التكنولوجيا.
 ان.تكييف المبادئ التوجيهية من أجل تيسير تقييم خدمات الصحة اإللكترونية بالبلد •
الصـحة فـي تطبيقـات الهواتـف المحمولـة اسـتخدام نهـوج تحديد مجاالت العمل ذات األولوية، وتعزيـز  •

المسـندة بالبينــات، لتحســين تقــديم الخـدمات فــي مجــال التغطيــة الصــحية الشـاملة، بمــا فــي ذلــك مجــال 
 صحة األم والطفل واألمراض غير السارية.

 
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

مع المنظمات األخرى داخل منظومة األمم المتحدة وأصـحاب المصـلحة فـي تحديـد المعـايير التعاون  •
وتقديم اإلرشادات واألدوات والموارد من أجل وضع استراتيجيات الصحة اإللكترونية الوطنية واعتماد 

 ، بما في ذلك السجالت الصحية اإللكترونية.معايير الصحة اإللكترونية
أن الصــحة اإللكترونيــة وتعمــيم البّينــات التــي ُتجمــع بواســطة المرصــد العــالمي بنــاء قاعــدة بيِّنــات بشــ •

 ، والفهرس العالمي للصحة الرقمية.للصحة اإللكترونية
دعم تنفيذ حلول الصحة اإللكترونية، مثل السجالت اإللكترونية، بالطريقة التي تحقق أقصى اسـتفادة  •

 في تقديم الخدمات. 
الصـحة فـي تطبيقـات الهواتـف المحمولـة ولوية، وتعزيـز اسـتخدام نهـوج تحديد مجاالت العمل ذات األ •

 المسندة بالبينات، لتحسين تقديم الخدمات في مجال صحة األم والطفل واألمراض غير السارية.
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إعداد السياسات واألدوات والشبكات والموارد الخاصـة بـإدارة المعـارف واسـتخدامها مـن جانـب المنظمـة المخرج: 
  من أجل تعزيز قدرتها على توليد المعارف وتبادلها وتطبيقهاوالبلدان 

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

عـــدد المـــوجزات السياســـية ومنتجـــات المعلومـــات المشـــابهة التـــي تجمـــع 
  البينات وتقدم خيارات السياسات التخاذ القرار

 ٢٠اإلقليم األوروبي: 
)٢٠١٧- ٢٠١٦(  

  ٢٥اإلقليم األوروبي: 
)٢٠١٩- ٢٠١٨(  

  
  منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

إنشـــاء آليـــات لمواصـــلة تعزيـــز القـــدرة الوطنيـــة علـــى إدارة المعـــارف وترجمتهـــا دعمـــًا لتنفيـــذ سياســـات  •
 .وتدخالت الصحة العمومية

المبـــادئ التوجيهيـــة المســـندة بالبينـــات المتعلقـــة بالصـــحة العموميـــة والممارســـات دعـــم تكييـــف/ وضـــع  •
 يرية المرتبطة بأولويات الصحة الوطنية.العالجية السر 

، وغيرهــا مــن نظــم تحديــد الخبــرات الوطنيــة إلمكانيــة دمجهــا فــي الخالصــة العالميــة للخبــرات الوطنيــة •
 .تحديد الخبرات

الــدعوة إلــى اســتخدام البلــدان للمنتجــات المعلوماتيــة ومنصــات إدارة المعــارف الخاصــة بالمنظمــة علــى  •
إلــى المنتجـين التقنيـين بشـأن األشــكال/ اللغـات المالئمـة؛ ودعـم اســتخدام نحـو فّعـال، وٕاسـداء المشـورة 

منصـــات إدارة المعـــارف، بمـــا فـــي ذلـــك مبـــادرة إتاحـــة الوصـــول إلـــى البحـــوث الصـــحية عبـــر شـــبكة 
، ومنتجــــات المعلومــــات التقنيــــة اإلنترنــــت والمســــتودع المؤسســــي لتبــــادل المعلومــــات التــــابع للمنظمــــة

 ة االفتراضية.المكتبة الصحي األخرى، مثل
 

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
مســـاعدة المكاتـــب الُقطريـــة علـــى تـــوفير الـــدعم مـــن أجـــل تعزيـــز القـــدرة الوطنيـــة علـــى تحديـــد البيِّنـــات  •

، مثـل الخاصة بصنع السياسات وتوليـدها وترجمتهـا واسـتخدامها مـن خـالل منصـات ترجمـة المعـارف
 شبكة السياسات المسندة بالبينات.

مالءمــة وجــودة المســاهمة المقدمــة مــن الشــبكات اإلقليميــة للمراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة بشــأن  دعــم •
 بالبّينات. المسندةاألولويات الصحية الوطنية واإلقليمية والعالمية لصنع السياسات 

رس تيسير إتاحة المنتجات والمـوارد المعلوماتيـة الرئيسـية واسـتدامتها، بمـا فـي ذلـك قواعـد بيانـات الفهـ •
الطبـــي اإلقليمـــي، ومبـــادرة إتاحـــة الوصـــول إلـــى البحـــوث الصـــحية عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت، والمســـتودع 

 ، وشبكة مراكز التوثيق التابعة لها.المؤسسي لتبادل المعلومات التابع للمنظمة
إنتـــاج المنتجـــات المعلوماتيـــة ونشـــرها وبثهـــا بمـــا يتماشـــى مـــع األولويـــات اإلقليميـــة وباللغـــات والنســـق  •

 ئمة.المال
دعــم بنــاء قــدرات مــوظفي المنظمــة فــي مجــال إدارة المعــارف، بمــا يشــمل اســتخدام األدوات المعرفيــة  •

والوصــول إلــى المنتجــات والمــوارد المعلوماتيــة األساســية فــي مجــالّي النشــر وأمانــة المكتبــات، بمــا فــي 
 ذلك مشروع اإلتاحة العالمية للنصوص اإلعالمية الكاملة.

ـــــ • ـــــى تكيي ـــــة تحســـــين القـــــدرة عل ـــــة بالصـــــحة العمومي ـــــات المتعلق ـــــة المســـــندة بالبين ـــــادئ التوجيهي ف المب
والممارسـات العالجيــة السـريرية علــى المســتوى اإلقليمـي، ووضــع ملخصـات للسياســات، أو المنتجــات 

 المماثلة التي تيسر صنع السياسات الصحية.
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
قــدرة الوطنيــة علــى تحديــد البيِّنــات الخاصــة بالسياســات وضــع األدوات والمنهجيــات مــن أجــل تعزيــز ال •

 وترجمتها واستخدامها من خالل منصات ترجمة المعارف.
دعم األولويات الصحية الوطنية واإلقليمية والعالمية من خالل الشبكة العالمية للمراكـز المتعاونـة مـع  •

 الصة الخبرات الوطنية.المنظمة، واللجان/ األفرقة االستشارية، ولجان/ أفرقة الخبراء، وخ
تعزيز المستودع المؤسسي لتبـادل المعلومـات بصـفته المسـتودع الوحيـد لجميـع المنتجـات المعلوماتيـة  •

الصــادرة عــن المنظمــة، وتعزيــز اســتخدام الفهــرس الطبــي العــالمي، وٕاتاحــة المؤلفــات الطبيــة والتقنيــة 
ل مبادرة إتاحـة الوصـول إلـى البحـوث والعلمية لجميع البلدان المنخفضة الدخل، بما في ذلك من خال

 الصحية عبر شبكة اإلنترنت.
إنتـــاج المنتجـــات المعلوماتيـــة ونشـــرها وبثهـــا بمـــا يتماشـــى مـــع األولويـــات العالميـــة للمنظمـــة وباللغـــات  •

 .والنسق المالئمة
تحديد القواعد والمعـايير المتعلقـة بمنشـورات المنظمـة، مـن خـالل فريـق تنسـيق سياسـة النشـر، وٕاتاحـة  •

المؤلفـــات الطبيـــة والتقنيـــة والعلميـــة لجميـــع مـــوظفي المنظمـــة، مـــن خـــالل مشـــروع اإلتاحـــة العالميـــة 
 للنصوص اإلعالمية الكاملة.

تعزيز المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمة وضمان جودتها وقاعدة البيِّنات التي تستند إليها، من  •
 خالل لجنة استعراض المبادئ التوجيهية.

  
ــدعم التقنــي بشــأن السياســات لتعزيــز القــدرات البحثيــة فــي مجــال وضــع المخــرج:  ــارات واألدوات وتقــديم ال الخي

  الصحة، وللتصدي للقضايا األخالقية التي تتعلق بالصحة العمومية والبحث
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
عـــدد البلـــدان التـــي لـــديها سياســـة وطنيـــة صـــريحة تقضـــي بتســـجيل كافـــة 

  لتي تشمل البشر في سجل عمومي معترف بهالبحوث ا
٧٦  

)٢٠١٧(  
  لم يحدد بعد

  
 منجزات المكاتب الُقطرية المستهدفة

تحديــد االحتياجــات فــي مجــال تعزيــز القــدرات وتقــديم الــدعم إلــى الــدول األعضــاء فــي المجــاالت مثــل  •
ا، دعمـًا ونشـره البحـوثإجـراء تصريف شؤون البحوث الصحية، وبحوث الـُنظم الصـحية، وأخالقيـات 

 للتغطية الصحية الشاملة.
دعم الدول األعضـاء فـي تحديـد ومعالجـة المسـائل األخالقيـة المتعلقـة بتنفيـذ بـرامج الصـحة العموميـة  •

 وتقديم الخدمات الصحية.
دعم وزارات الصحة في تحسين قدرات البحث، وتحديـد أولوياتـه، وٕاجـراء بحـوث بشـأن التنفيـذ والتقيـيم  •

لصــحية، والسياســات المختلفــة، وتقــديم بينــات التخــاذ قــرارات ســليمة علــى أســاس لتقيــيم أثــر البــرامج ا
 األولويات الوطنية.
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
على المستوى اإلقليمي، على سبيل المثال، من خـالل  تيسير عملية تحديد أولويات البحوث الصحية •

علــى وغيرهــا مــن آليــات التوصــل للتوافــق فــي اآلراء، اللجــان االستشــارية المعنيــة بــالبحوث الصــحية، 
أســـاس أولويـــات الصـــحة علـــى الصـــعيدين اإلقليمـــي والـــوطني، مـــع التركيـــز علـــى التغطيـــة الصـــحية 

 الشاملة، وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
لُقطريـة فـي إنشاء لجان المنظمة المعنية باسـتعراض أخالقيـات البحـوث وتعزيزهـا، ومسـاندة المكاتـب ا •

 دعم لجان استعراض أخالقيات البحوث الوطنية.
مســاعدة المكاتــب الُقطريـــة فــي دعــم الـــدول األعضــاء مــن أجـــل تنميــة قــدراتها علـــى تصــريف شـــؤون  •

 البحوث في مجال الصحة العمومية والنظم الصحية، وٕاجرائها وعلى تسجيل التجارب السريرية.
ألعضـاء فـي تحديـد ومعالجـة المسـائل األخالقيـة المتعلقـة مساعدة المكاتب الُقطرية على دعم الدول ا •

 ، بما في ذلك في حاالت الطوارئ.بتنفيذ برامج الصحة العمومية وتقديم الخدمات
تقيــيم قــدرات البحــث، وهياكــل البحــث والتطــوير بالبلــدان، ومســاعدة المكاتــب القطريــة فــي دعــم وزارات  •

 الصحة من أجل تحسين قدرات البحث.
 

  قر الرئيسي المستهدفةمنجزات الم
، مــع التركيــز علــى تيسـير عمليــة تحديــد األولويــات وتجميـع برنــامج عــالمي للبحــوث مــن أجـل الصــحة •

 التغطية الصحية الشاملة، وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. 
وضــــع وبــــث األدوات والمعــــايير والمبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن الصــــحة العموميــــة وأخالقيــــات البحــــوث،  •

فـــي ذلـــك مواصـــلة تطـــوير منصـــة البرنـــامج الـــدولي لتســـجيل التجـــارب الســـريرية للمنظمـــة ولجنـــة  مـــاب
 استعراض أخالقيات البحوث التابعة للمنظمة.

تيسـير المنصـات والشـبكات العالميـة مـن أجـل التوصـل إلـى توافـق آراء حـول القضـايا األخالقيــة ذات  •
البحــــوث الصــــحية، مــــع التركيــــز علــــى نظــــم األولويــــة فيمــــا يتعلــــق بالصــــحة العموميــــة والخــــدمات و 

 المعلومات والبيانات.
العمـــل مـــع الـــدول األعضـــاء والشـــركاء مـــن أجـــل إنشـــاء مســـتودع مســـتدام للبحـــوث المتعلقـــة بمقاومـــة  •

مضـــادات الميكروبـــات واألمـــراض التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى األوبئـــة، كجـــزء مـــن برنـــامج المرصـــد العـــالمي 
للثغــرات الرئيســية فــي المعرفــة بشــأن مقاومــة مضــادات لتطــوير البحــوث الصــحية مــن أجــل التصــدي 

 الميكروبات.
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  )األمريكية الدوالرات بماليين( البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية
  

جنوب شرق  األمريكتان  أفريقيا  البرنامجمجال 
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب 

المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

ت السياسا •
واالستراتيجيات 

والخطط الصحية 
  ١٤٢,٣  ٤٠,١  ١٦,٨  ١٤,٥  ١٦,٥  ٢٠,٤  ١٣,٧  ٢٠,١  الوطنية

الخدمات الصحية  •
المتكاملة التي تركز 

  ١٥٤,٨  ٤٦,٠  ١٧,٠  ١٩,٥  ١٦,٦  ١٦,٥  ٦,٣  ٣٢,٧  على الناس
إتاحة األدوية  •

والتكنولوجيات 
الصحية األخرى 
وتعزيز القدرات 

  ١٦٩,٥  ١٠٥,٩  ١٢,٩  ٨,٤  ٥,٥  ٩,٧  ٧,٤  ١٩,٥  التنظيمية
الُنظم الصحة  •

  ١٢٦,٨  ٥٨,٤  ٨,٧  ١٢,٨  ١١,٢  ١٠,٠  ٨,٥  ١٧,٠  والمعلومات والبيِّنات
  ٥٩٣,٤  ٢٥٠,٥  ٥٥,٥  ٥٥,٣  ٤٩,٩  ٥٦,٧  ٣٦,٠  ٨٩,٤  المجموع 
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  برنامج الطوارئ الصحية - الفئة
  

ل التدبير العالجي لمسـببات األمـراض الحد من الوفيات والمراضة والخلل االجتماعي الناتج عن الطوارئ من خال 
التــي تمثــل تهديــدات خطيــرة والتخفيــف مــن وطأتهــا، والتأهــب لمواجهــة كافــة المخــاطر، واالســتجابة لهــا، وتنفيــذ 

  .منهاأنشطة التعافي المبكر 
  

يمكــــن أن تحــــدث الطــــوارئ فــــي أي مكــــان، وفــــي أي وقــــت، ويــــنجم عنهــــا عواقــــب يمكــــن أن تــــؤدي إلــــى تمزيــــق 
يمكــن أن  –ســواء النزاعــات، أو الكــوارث الطبيعيــة، أو فاشــيات األمــراض  –فــالطوارئ بكافــة أنواعهــا المجتمعــات. 

تتسبب في أضـرار علـى صـحة األشـخاص ال شـفاء منهـا. ويبلـغ عـدد المتضـررين مـن األزمـات اإلنسـانية فـي كافـة 
بتـوفير االحتياجـات  خصشـ مليـون ٨٠مليون شخص، وتستهدف المنظمة مـنهم أكثـر مـن  ١٣٠أنحاء العالم اليوم 

ـــاة. وتقـــع ســـنويًا المئـــات مـــن فاشـــيات األمـــراض التـــي يمكنهـــا أن تتحـــول إلـــى أوبئـــة.  الصـــحية العاجلـــة غيـــر الملب
نتيجــة لالتجاهــات الســائدة فــي تغيــر المنــاخ والتوســع ويتواصــل تزايــد حــاالت الطــوارئ مــن حيــث التــواتر والوخامــة 

  دولة.الحضري والنمو السكاني والهجرة وهشاشة ال
  

لقد أثـارت أزمـة اإليبـوال فـي غـرب أفريقيـا ضـرورة التـدقيق الـدولي المكثـف فـي عمـل المنظمـة فـي حـاالت الطـوارئ، 
وكذلك إخضاعه لسلسلة من التقييمات والمراجعات. وقد اتفقت كافة التقييمات في اإلقرار بأهمية مساهمة المنظمـة 

بشـــدة علـــى ضـــرورة إدمـــاج أعمـــال المنظمـــة إبـــان الفاشـــيات  فـــي الفاشـــيات وحـــاالت الطـــوارئ اإلنســـانية، والتوصـــية
وحــاالت الطــوارئ اإلنســانية فــي كافــة مســتويات المنظمــة الثالثــة، وٕانشــاء كيــان جديــد موحــد يعنــى بحــاالت الطــوارئ 
ويتــولى زمــام القيــادة ولديــه القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات الســريعة، والقيــام بعمليــات محــددة، ونظــم العمــل التــي تســمح 

لمنظمــة بتنفيــذ نهــج "ال ُينــدم عليــه"، وتعزيــز العمــل المشــترك مــع الكيــان المعنــي بــالطوارئ األوســع نطاقــًا، والقيــام ل
  باإلشراف على عمل المنظمة في حاالت الطوارئ بشكل مستقل. 

  
وهريــًا واسـتجابت المنظمـة لهـذه التوصـيات بتصــميم برنـامج الطـوارئ الصـحية الجديـد، ويمثــل هـذا البرنـامج تطـورًا ج

تمّكنها من إنجاز عملها عبر دورة إدارة المخاطر في حاالت الطوارئ. دائمة بالنسبة للمنظمة، فهو يزودها بقدرات 
وهــذا البرنــامج الجديــد معــّد لغــرض تســريع وتيــرة أعمــال المنظمــة أثنــاء حــاالت الطــوارئ وتــوفير إمكانيــة التنبــؤ بهــا، 

ع العمـــل الجمـــاعي بشـــأنها ويشـــمل االضـــطالع بأنشـــطة التأهـــب وذلـــك باتبـــاع نهـــج يتنـــاول كافـــة المخـــاطر ويشـــج
والجاهزية لمواجهتها واالستجابة لها واإلبكار في التعافي منها. ويتـواءم البرنـامج الجديـد مـع المبـادئ المتعلقـة بخـط 
 واضــح واحــد مــن خطــوط الســلطة، وقــوى عاملــة واحــدة، وميزانيــة واحــدة، ومجموعــة واحــدة مــن القواعــد والعمليــات،

  .ومجموعة واحدة من قياسات األداء الموحدة
  

  التابع للمنظمة الدول األعضاء من خالل ما يلي:برنامج الطوارئ الصحية ويدعم 
القــدرات بشــأن أنشــطة الوقايــة والمكافحــة إلدارة كافــة األخطــار التــي تشــكل خطــرًا علــى الصــحة، بنــاء  •

 يدات خطيرة؛مع التركيز بوجه خاص على مسببات األمراض التي تمثل تهد
 مع التركيز على التأهب؛ إدارة مخاطر الطوارئ فيما يتعلق بكافة األخطار،بناء قدرات البلدان بشأن  •
تقيـــيم المخـــاطر الموثـــوق والمالئـــم التوقيـــت، وتحليـــل األوضـــاع، ورصـــد االســـتجابات لكافـــة األحـــداث  •

 والطوارئ الرئيسية في مجال الصحية العمومية؛
المصـــنفة ألحـــداث مـــن أجـــل العمـــل المنســـق فـــي كافـــة حـــاالت الطـــوارئ وضـــع نظـــام شـــامل إلدارة ا •

 ؛بدرجات والممتدة
الطــوارئ التــي تضــطلع بهــا خــدمات التنظيميــة واإلداريــة لعمليــات التــوفير التمويــل العاجــل المســتدام، و  •

 المنظمة.



116 

٢٠١٩- ٢٠١٨جية المقترحة مسودة الميزانية البرم  

 

ت الــدول األعضــاء، ويتــولى البرنــامج مســؤولية وضــع اســتراتيجية الطــوارئ الشــاملة الخاصــة بالمنظمــة، وبنــاء قــدرا
)، مـن أجـل إدارة المخـاطر التـي تتعـرض لهـا ٢٠٠٥القدرات الالزمة بموجب اللـوائح الصـحية الدوليـة (في ذلك  بما

مســببات الصــحة مــن جــراء كافــة األخطــار؛ وتقــديم القيــادة التقنيــة وٕانشــاء الشــبكات للتصــدي للمخــاطر التــي تتعلــق ب
وٕادارة تقييمـات المخـاطر المالئمـة التوقيـت اسـتجابًة لألحـداث الحـادة،  األمراض التي تمثل تهديدات خطيرة؛ وٕاجراء

استجابة المنظمة للطوارئ الحـادة والممتـدة؛ وتعزيـز الشـراكات لـدعم العمـل الجمـاعي، ووضـع المعـايير واإلرشـادات 
حــداث والطــوارئ اســتجابًة لألالتقنيــة وتعزيزهــا؛ وتقــديم التوجيــه التقنــي الــذى يتســم بالمصــداقية ألصــحاب المصــلحة 

  ، وضمان رصد المخاطر واألداء.الحادة
  
ويعززها، تسليمًا بضرورة تعظـيم أثـره  الشراكات والعمليات المشتركة بين الوكاالت ذات الصلةيشارك البرنامج في و 

من من خالل تنسيق وتيسير تنفيذ أدوار الجهات والشركاء اآلخرين المحليين والوطنيين والدوليين، الذين هم أفضل 
  يقدم الخدمات السريرية وغيرها من خدمات الصحة العمومية األخرى ذات الصلة.

  
يعمل البرنامج في إطار مبادئ اإلنسانية والحياد والنزاهة واالستقالل في خدمة السـكان المتضـررين مـن الفاشـيات و 

مخاطر الفاشيات والطوارئ والطوارئ، وفي إطار هيكل للشؤون اإلنسانية أوسع نطاقًا دعمًا لألشخاص المعرضين ل
  أو المتضررين منها، وله هدف ثابت يتمثل في تعزيز القدرات على الصعيدين المحلي والوطني.

  
وعلـــى مـــدى العقـــد الماضـــي، نشـــأت هياكـــل دوليـــة متطـــورة بشـــكل متزايـــد إلدارة المخـــاطر فـــي حـــاالت الطـــوارئ، 

الوكالـــة الرائـــدة  تامـــًا. وتضـــطلع المنظمـــة بوصـــفهاباالعتمـــاد علـــى أفضـــل الممارســـات المعتـــرف بهـــا اآلن اعترافـــًا 
بمســؤوليات محــددة داخــل هــذا النظــام، وبالقيــام بشــكل متزايــد بالتصــديق علــى الفــرق الطبيــة فــي لمجموعــة الصــحة 

باالســتجابة قامــت المنظمـة بالتعــاون مـع شــركاءها فـي مجــال الصـحة  ٢٠١٦حـاالت الطــوارئ وتنسـيقها. وفــي عـام 
بلـدًا.  ٣٠مليـون شـخص مـن المتضـررين مـن جـراء األزمـات اإلنسـانية فـي أكثـر مـن  ٨٠ لـىعالحتياجات ما يزيـد 

) تضــطلع المنظمــة بالــدور القيــادي للعمــل الجمــاعي بغيــة تحديــد أخطــار ٢٠٠٥بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة (و 
الشــبكة العالميــة  بعينهــا والتخفيــف مــن وطأتهــا، والســيما مســببات األمــراض المعديــة. وتتــولى أيضــًا تنســيق أعمــال

وحتـى  ٢٠١٥د. وفي عـام لإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة لمقتضياتها، التي تلعب دورًا محوريًا في هذا الصد
بلـدًا،  ٨٤حدثًا في مجال الصـحة العموميـة فـي  ١٤٩أبلغت المنظمة الدول األعضاء بنحو  ٢٠١٦يونيو  حزيران/

من هذه األحـداث، والكشـف عنهـا، واالسـتجابة لهـا، ويسـرت نشـر آالف وقدمت اإلرشادات بشأن المزيد من الوقاية 
  الخبراء العاملين لدى طيف من الشركاء.

  
، واالســـتجابة للتهديـــدات الجديـــدة مثـــل ٢٠١٥-٢٠١٤إن الـــدروس المســـتفادة مـــن االســـتجابة لفيـــروس اإليبـــوال فـــي 

مــع البلــدان لحشــد الخبــراء والمــوارد  فصــاعدًا، جعلــت المنظمــة تواصــل عملهــا ٢٠١٦ عــام فيــروس زيكــا بــدءًا مــن
وتنسيق جهودهم من أجل تحسين الترصد، واالتصال الفعال بشأن المخاطر، وضمان تقديم الرعاية الطبية، واتبـاع 
المسار السريع في مجال البحث والتطوير في مجـال اللقاحـات والمـواد التشخيصـية. وفـي مجـال مواجهـة التهديـدات 

مـــن أجـــل إنشـــاء آليـــات لتنســـيق ور مثـــل الحمـــى الصـــفراء، تعمـــل المنظمـــة مـــع البلـــدان المعديـــة التـــي تعـــاود الظهـــ
االستجابة، وٕاشراك المجتمعات المحلية، وتدريب العاملين في مجال الصحة، وتنفيذ استراتيجيات التمنيع االستباقية 

حـداث المناخيـة فـي إثيوبيـا والقائمة على رد الفعل. واستجابة للعواقب الصحية للجفاف والفيضانات الناجمة عـن األ
وبابوا غينيا الجديدة، تعمل المنظمة على ضمان إتاحة المياه النقية، واألدوية األساسية، والغذاء. وفي البلـدان التـي 
تواجــه نزاعــات أو التــي تتعــافي منهــا، مثــل النزاعــات القائمــة بجمهوريــة أفريقيــا الوســطى، وليبيــا، وجمهوريــة العــراق، 

يــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، تواصــل المنظمــة عملهــا فــي مســاعدة الــنظم الصــحية فــي االســتجابة واألزمــة اإلقليم
  لألزمات والتعافي منها.
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  التدبير العالجي لألخطار المعدية
  

التخفيــف مــن وطــأة  إلــىع المنظمــة االســتراتيجيات الراميــة ضــالتــدبير العالجــي لألخطــار المعديــة، تفــي إطــار إدارة 
وبنـــاء القـــدرات الالزمـــة لمواجهـــة األخطـــار المعديـــة التـــي تمثـــل تهديـــدات خطيـــرة. ويشـــمل ذلـــك تطـــوير المخـــاطر، 

االستراتيجيات واألدوات والقدرات للوقايـة مـن هـذه األخطـار ومكافحتهـا، وٕانشـاء شـبكات الخبـراء وصـونها لالسـتفادة 
الجديـدة والتـي تعـاود الظهـور،  ،خطيـرةمن الخبرات الدولية فـي الكشـف عـن األخطـار المعديـة التـي تمثـل تهديـدات 

  وفهمها وٕادارتها، وكذلك دعم األمانة في إدارة اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة. 
  

ويجــب أن تتصــدى اســتراتيجيات التــدخالت الوبائيــة الفعالــة مــع األنمــاط الثقافيــة واالجتماعيــة المحليــة المحــددة مــن 
إلشراك المجتمع المحلي، مع مراعاة الجوانـب الخاصـة بالفئـات المستضـعفة والمعرضـة خالل استراتيجيات حساسة 

  للمخاطر. 
  

وستواصــل المنظمــة تركيــز جهودهــا علــى تحســين قاعــدة البيِّنــات الخاصــة باألخطــار المعديــة التــي تمثــل تهديــدات 
ا، ووضـع وٕادارة آليـات عالميـة خطيرة حتى يمكن لعملية صنع القرار على الصعيدين الوطني والدولي االسترشاد به

من أجل التصدي للُبعد الدولي لألمراض الوبائية، بما في ذلك اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة 
  .وفريق التنسيق الدولي للعمليات الخاصة بالمخزون االحتياطي العالمي من اللقاحات

  
  )٢٠٠٥لدولية (واللوائح الصحية ا تأهب البلدان للطوارئ الصحية

  
)، ســتعمل المنظمــة مــع البلــدان لبنــاء ٢٠٠٥فــي مجــال تأهــب البلــدان للطــوارئ الصــحية واللــوائح الصــحية الدوليــة (

القــدرات مـــن أجـــل إدارة المخــاطر الصـــحية المتعلقـــة بكافــة األخطـــار. وســـتعمل مــع كافـــة البلـــدان مــن أجـــل الرصـــد 
الوفــــــاء بالتزاماتهــــــا وصــــــونها بموجــــــب اللــــــوائح الصــــــحية  والتقيــــــيم والتقــــــدير المســــــتقل لمــــــا تحــــــرزه مــــــن تقــــــدم فــــــي

). وستتولى المنظمة التنسيق مع مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية من أجل ٢٠٠٥( الدولية
تمـــارين المحاكـــاة مراجعـــة وتحليـــل تنفيـــذ اللـــوائح وضـــمان إعـــداد التقـــارير الســـنوية الكافيـــة فـــي هـــذا الشـــأن، وٕاجـــراء 

). ٢٠٠٥الستعراضات الالحقة لإلجراءات كجزء من التقييمـات القطريـة الخاصـة بتنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة (وا
وســتتولى أيضــًا تنســيق التقيــيم الطــوعي المســتقل للقــدرات األساســية للبلــدان وتنفيــذ اللــوائح. وســتتولى المنظمــة إعــداد 

لمعالجــة الفجــوات فــي القــدرات التــي تحــددها آليــات  وبــث تقــارير منتظمــة بشــأن تنفيــذ اللــوائح، ودعــم وضــع خطــط
  التقييم المذكورة أعاله.

  
وفي أمـاكن التعـرض الشـديد للمخـاطر، سـتعمل المنظمـة مـع البلـدان علـى ضـمان تـوفير القـدرات الحرجـة مـن قبيـل 

لمستشـــفيات نظـــم اإلنـــذار المبكـــر والمختبـــرات ومراكـــز عمليـــات الطـــوارئ وٕادارة األحـــداث واإلبـــالغ عـــن المخـــاطر وا
  المأمونة.

  
)، بمـا فـي ذلـك االحتفـاظ بسـجالت ٢٠٠٥وستقدم المنظمة أيضًا الدعم لألمانـة فـي تنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة (

مراكز/ نقاط االتصال الوطنية واإلقليمية، وقائمة بأسماء الخبراء، وتقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بتنفيـذ اللـوائح 
نة الدولية للطوارئ وتقديم الدعم لهـا بشـأن األحـداث التـي قـد تشـكل طارئـة مـن طـوارئ الصـحة وتفسيرها، وعقد اللج

  العمومية التي تثير قلقًا دوليًا، ورصد تنفيذ التوصيات الخاصة بهذه الطوارئ وٕاعداد التقارير في هذا الشأن.
  

  معلومات الطوارئ الصحية وتقييم المخاطر 
  

، ســتعمل المنظمــة علــى ضــمان تحليــل الوضــع وارئ الصــحية وتقيــيم المخــاطرالمعلومــات الخاصــة بــالطفــي مجــال 
الموثوق والمالئم التوقيت، وتقييم المخاطر، ورصـد االسـتجابة لكافـة األحـداث والطـوارئ الصـحية العموميـة الحـادة. 

المبكــر. وســوف تتــولى المنظمــة رصــد إشــارات التهديــدات المحتملــة، وتنســيق شــبكات الترصــد إلنشــاء نظــم اإلنــذار 
مجموعــات وفيمــا يتعلــق بكافــة اإلشــارات بمــا فيهــا تلــك الخاصــة بمســببات األمــراض التــي تمثــل تهديــدات خطيــرة أو 
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ستشرع المنظمة فـي إجـراء تقيـيم ميـداني للمخـاطر فـي  ،البلدان الشديدة التعرض للمخاطرفي  الوفيات غير المبّررة
طر الخاصــة بجميـــع أحـــداث الصــحة العموميـــة التـــي . وستنشــر المنظمـــة كـــذلك تقييمــات المخـــاســـاعة ٧٢غضــون 

على موقع المعلومات الخاصة بالحدث في لمراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية تتطلب النشر 
  ساعة من االنتهاء من التقييم.  ٤٨غضون 

  
صــــائل الصــــحة وعمليــــات وستنشــــئ المنظمــــة آليــــات لجمــــع البيانــــات لضــــمان الرصــــد الــــدقيق المالئــــم التوقيــــت لح

االســتجابة لجميــع الطــوارئ المصــنفة بــدرجات والممتـــدة. وســوف تــوفر المنظمــة منصــة إلدارة البيانــات، وتحليلهـــا، 
واإلبالغ عنها، إلصدار وبث منتجات معلوماتيـة موحـدة ومالئمـة التوقيـت لكافـة األحـداث، والتـي ستتضـمن تحلـيًال 

  خرائط للموارد الصحية المتاحة، والقدرات على االستجابة. محدثًا للوضع، وتقييمًا للمخاطر، ورسم 
  

  عمليات الطوارئ
  

حزمـــة أساســـية مـــن تتحمـــل المنظمـــة مســـؤولية التأكـــد مـــن حصـــول الفئـــات الســـكانية المتضـــررة مـــن الطـــوارئ علـــى 
كائها فـي الخدمات الصحية المنقذة للحياة. وستضع المنظمة نظمـًا شـاملة إلدارة األحـداث، وتقـوم بتنسـيق عمـل شـر 

ســـاعة مـــن تصـــنيف كافـــة المخـــاطر واألحـــداث بـــدرجات.  ٧٢الطـــوارئ الصـــحية علـــى أرض الواقـــع فـــي غضـــون 
يتعلق بجميع الطـوارئ المصـنفة بـدرجات والممتـدة ستضـع المنظمـة بالتعـاون مـع السـلطات الوطنيـة والشـركاء  وفيما

تجابة. وســتدعم المنظمــة عمليــات الطــوارئ اســتراتيجية لالســتجابة وخطــة للعمليــات المشــتركة لتوجيــه عمليــات االســ
  على الصعيدين القطري والميداني من خالل مراكز عمليات الطوارئ اإلقليمية والعالمية.

  
ســتقَدم االســتجابة للطــوارئ مــن خــالل شــبكات الشــركاء الميدانيــة، وستضــمن المنظمــة وضــع آليــات فعالــة للتنســيق و 

رجات والممتــدة علــى الصــعيدين الــوطني ودون الــوطني مــن أجــل بــين الشــركاء بشــأن جميــع األحــداث المصــنفة بــد
تعزيز التنسيق أثناء االستجابة للطوارئ. وستقوم المنظمة بتحديث وتطوير المعايير التقنية، وتعزيز تطبيقها ورصـد 

  تنفيذها على أساس المعايير.
  
ادات الطـــوارئ علـــى نقـــاط تقـــديم ســـتية األساســـية، وتوزيـــع إمـــديستضـــمن المنظمـــة تـــوفير الـــدعم والمســـاعدات اللوجو 

. وسـتقدم المنظمـة الـدعم ساعة من تصنيف جميع المخاطر واألحداث المصنفة بدرجات ٧٢في غضون الخدمات 
التشــغيلي (بمــا فــي ذلــك أســطول العمــل واإلقامــة والمرافــق واألمــن وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت)، وتضــمن 

سـتية الصـحية يل اإلدارة الفعالة لسلسلة اإلمدادات، وتقـديم الخـدمات اللوجإتاحة اإلمدادات واألجهزة الطبية من خال
 لكافة الطوارئ المصنفة بدرجات والممتدة.المتخصصة الماسة، حسب االقتضاء، 

  
  الخدمات األساسية في حاالت الطوارئ

  
اريـة. وتضـمن العالقـات تشمل الخدمات األساسية في حاالت الطـوارئ العالقـات الخارجيـة، والمهـام التنظيميـة واإلد

الخارجيــة االتصــاالت الدقيقــة المالئمــة التوقيــت فــي حــاالت الطــوارئ الصــحية، وٕاتاحــة التمويــل المســتدام. ويتضــمن 
ذلــك توجيــه نــداءات للجهــات المانحــة والمشــاركة معهــا لضــمان التمويــل الكــافي المالئــم التوقيــت للمهــام األساســية، 

متطلبات التبليغ؛ ووضـع اسـتراتيجية بشـأن اتصـاالت المنظمـة إبـان الطـوارئ  واالستجابة للطوارئ، مع ضمان تلبية
  وتنفيذها إلشراك الجمهور الرئيسي؛ ووضع وتنفيذ االستراتيجيات والخطط التي تتعلق بالدعوة.

  
ت ويقتضي كل من التنظيم واإلدارة تقديم الدعم اإلداري والتنظيمـي الفعـال لبرنـامج الطـوارئ، وضـمان تمويـل عمليـا

المنظمة المتعلقة بالطوارئ وتزويدها بالعـاملين بشـكل سـريع ومسـتدام. ويشـمل ذلـك تقـديم الخـدمات اإلداريـة العاليـة 
الجودة التي يمكن التنبؤ بها من قبيل المـوارد البشـرية، والتمويـل، والتخطـيط للعمـل، وٕادارة المـنح، لبرنـامج الطـوارئ 

الطـــوارئ، وكـــذلك الرصـــد الفعـــال لإلجـــراءات التشـــغيلية الموحـــدة  الصـــحية بمـــا فـــي ذلـــك أثنـــاء االســـتجابة لحـــاالت
  واالمتثال لها، مما يؤدى إلى التحسين المتواصل وتميز عملية اإلدارة.
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  إدارة المخاطر المعدية
  

ــل : الحصــيلة ــة التــي تمث ــدرات للتخفيــف مــن وطــأة المخــاطر المرتبطــة باألخطــار المعدي ــوفير اســتراتيجيات وق ت
  حظى باألولويةتهديدات خطيرة وت

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
النســـبة المئويـــة للمخـــاطر المعديـــة التـــي تـــم وضـــع اســـتراتيجيات تقنيـــة 

  لمكافحتها، شارك الشركاء في إعدادها أو صادقوا عليها
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  تهاحة التي تمثل تهديدات خطيرة ومكافتطوير ودعم االستراتيجيات واألدوات والقدرات لألخطار المعديالمخرج: 

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

ـــــرة التـــــي لهـــــا  ـــــدات خطي ـــــل تهدي ـــــي تمث ـــــة لمســـــببات المـــــراض الت النســـــبة المئوي
نشـــر مجموعـــة تـــدابير المكافحـــة األكثـــر فعاليـــة واســـتخدامها لاســـتراتيجية قائمـــة 

ت الفيروسات ولقاح الحمى (على سبيل المثال آليات لقاحات األنفلونزا ومضادا
  الصفراء ولقاح الكوليرا)

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

تــي تمثــل وضــع واختبــار االســتراتيجيات واألدوات الجديــدة فــي مجــال الوقايــة مــن األخطــار المعديــة ال •
 .تهديدات خطيرة ومكافحتها

والمنتجـــات المعرفيـــة األخـــرى فـــي مجـــال الوقايـــة مـــن  وضـــع وصـــون وبـــث المبـــادئ التوجيهيـــة التقنيـــة •
 األخطار المعدية التي تمثل تهديدات خطيرة ومكافحتها.

إنشاء وصـون شـبكات الخبـراء العـالميين المعنيـين بـاألمراض فـي مجـال األخطـار المعديـة التـي تمثـل  •
 تهديدات خطيرة. 

أهــب للطــوارئ الصــحية للحفــاظ علــى بــرامج التدعمــًا لألقــاليم والبلــدان فــي مجــال تقــديم الخبــرة التقنيــة  •
 الوقاية والترصد والمكافحة في مجال األخطار المعدية التي تمثل تهديدات خطيرة. 

تقــديم الخبــرة التقنيــة دعمــًا لألقــاليم والبلــدان فــي مجــال تقيــيم المخــاطر، واالســتجابة للطــوارئ المتعلقــة  •
 .نظام إدارة األحداث في إطارألخطار المعدية التي تمثل تهديدات خطيرة با

 
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تطويع وتنفيذ المبـادئ التوجيهيـة التقنيـة والمنتجـات المعرفيـة األخـرى فـي مجـال الوقايـة مـن األخطـار  •
 المعدية التي تمثل تهديدات خطيرة ومكافحتها.

خطـار المعديـة التـي تمثـل إنشاء وصون شبكات الخبراء اإلقليميين المعنيـين بـاألمراض فـي مجـال األ •
 تهديدات خطيرة. 

التأهــب للطــوارئ الصــحية للحفــاظ علــى بــرامج الوقايــة، دعمــًا للبلــدان فــي مجــال تقــديم الخبــرة التقنيــة  •
 والترصد، والمكافحة في مجال األخطار المعدية التي تمثل تهديدات خطيرة. 

األخطـار ، واالسـتجابة للطـوارئ المتعلقـة بتقديم الخبـرة التقنيـة دعمـًا للبلـدان فـي مجـال تقيـيم المخـاطر •
 .في إطار نظام إدارة األحداثالمعدية التي تمثل تهديدات خطيرة 
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 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
دعم البلدان وضمان إتاحة المعرفة التقنية المعدلة بشأن األخطار المعدية التي تمثل تهديدات خطيرة  •

 المخاطر واالستجابة.والمستجدة من أجل التأهب وتقييم 
  

إنشـاء وصـون شـبكات الخبـراء للكشـف عـن وفهـم وٕادارة األخطـار المعديـة التـي تمثـل تهديـدات خطيـرة المخرج: 
  الجديدة والمستجدة

  
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

تــوافر شــبكات الخبــراء الكافيــة والجيــدة التنســيق للكشــف عــن مســببات األمــراض 
مثــــل تهديــــدات خطيــــرة، وتحديــــدها والتعــــرف علــــى خصائصــــها الناشــــئة والتــــي ت

  والتخفيف من وطأتها ومكافحتها

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وضع وتنفيذ آليات الشراكات على الصعيد العالمي لضمان إتاحة التدخالت المنقذة للحياة في مجـال  •
 األخطار المعدية.

وضع نماذج، والبحوث التشغيلية،  ات الخبراء على الصعيد العالمي من أجل التنبؤ/إنشاء وٕادارة شبك •
، وحمايـة العـاملين فـي المجـال التـدبير العالجـي السـريريوتحديد مسـببات األمـراض، وتقيـيم الفوعـة، و 

واالســتجابة االجتماعيــة القائمــة الصــحي (مكافحــة العــدوى والوقايــة منهــا+)، واإلبــالغ عــن المخــاطر، 
 والجوائح.ى العلم لألوبئة عل

تقــديم الخبــرة التقنيــة فــي مجــال تقيــيم المخــاطر، والتخفيــف مــن حــدة/ مكافحــة األحــداث، واالســتجابة  •
 للطوارئ المصنفة بدرجات والممتدة.

وضـــع وصـــون وبـــث المبـــادئ التوجيهيـــة التقنيـــة والمنتجـــات المعرفيـــة األخـــرى فـــي مجـــال الوقايـــة مـــن  •
 تهديدات خطيرة ومكافحتها. األخطار المعدية التي تمثل

 
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

وضــع وتنفيـــذ آليـــات الشـــراكات علـــى الصـــعيد اإلقليمــي لضـــمان إتاحـــة التـــدخالت المنقـــذة للحيـــاة فـــي  •
 مجال األخطار المعدية.

خطـار تطويع وتنفيذ المبـادئ التوجيهيـة التقنيـة والمنتجـات المعرفيـة األخـرى فـي مجـال الوقايـة مـن األ •
 المعدية التي تمثل تهديدات خطيرة ومكافحتها.

 
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

ضمان إتاحة المعرفة التقنية المعدلة للبلدان فـي مجـال األخطـار المعديـة التـي تمثـل تهديـدات خطيـرة  •
 والناشئة.
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  الجائحةتقديم الدعم لألمانة بغية إدارة اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا المخرج: 
  

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
عــدد االتفاقــات الموحــدة لنقــل المــواد التــي أبرمــت لضــمان إتاحــة تــدابير الرقابــة 

  على المستحضرات الصيدالنية أثناء جائحة األنفلونزا على نحو منصف
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

والفريـــــق المعنـــــي  اري المعنـــــي باإلطـــــار الخـــــاص بالتأهـــــب لألنفلـــــونزا الجائحـــــةالفريـــــق االستشـــــعقـــــد  •
 باالستعراض ودعمهما.

 وٕادارته. ساهمات اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحةمتنفيذ اإلشراف على  •
الفوائــد وترتيبــات التبــادل بــين أصــحاب المصــلحة فــي مجــال اإلطــار الخــاص بالتأهــب وٕادارة تيســير  •

 .ا الجائحةلألنفلونز 
  

  )٢٠٠٥تأهب البلدان للطوارئ الصحية واللوائح الصحية الدولية (
  

  تحديد قدرات البلدان من أجل إدارة المخاطر الصحية فيما يتعلق بكافة األخطار: الحصيلة

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة اتشر مؤ 
ــالعــدد والنســبة المئويــة للبلــدان الشــديدة التعــرض  تــع ي تتمللمخــاطر الت

ـــــذار المبكـــــر والمختبـــــرات ومراكـــــز  ـــــات الضـــــرورية (نظـــــم اإلن باإلمكان
عمليات الطوارئ وٕادارة األحداث واإلبـالغ عـن المخـاطر والمستشـفيات 

  المأمونة)

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

تسـتوفي القـدرات األساسـية المطلوبـة العدد والنسبة المئوية للبلدان التي 
  ) وتحافظ عليها٢٠٠٥للوائح الصحية الدولية (بموجب ا

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

خطــة الصــحية الوطنيــة تتضــمن الالعــدد والنســبة المئويــة للبلــدان التــي 
يشــــمل جميــــع الــــذي لــــديها برنامجــــًا إلدارة مخــــاطر الطــــوارئ الصــــحية 

  األخطار

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  حو موضوعيرصد وتقييم القدرات األساسية للبلدان وتقدريها على نالمخرج: 

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج اتمؤشر 
العــــدد والنســــبة المئويــــة للبلــــدان التــــي تســــتكمل التقــــارير الســــنوية عــــن اللــــوائح 

  )٢٠٠٥الصحية الدولية (
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

العدد والنسبة المئوية للبلـدان التـي تجـري تقييمـًا مسـتقًال لقـدراتها األساسـية علـى 
  قطري كل أربع سنواتالمستوى ال

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

تمــــارين المحاكــــاة واالستعراضــــات العــــدد والنســــبة المئويــــة للبلــــدان التــــي أجــــرت 
  الالحقة

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

 استضافة التقييم الخارجي المشترك لألمانة وٕادارة العالقات. •
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 قليمية حول تقييم القدرات األساسية ورصدها وتقييمها.تنسيق ودعم األنشطة اإل •
 ودعم األقاليم في هذا الشأن. تمارين المحاكاة واالستعراضات الالحقةتنسيق  •
)، وتزويــد أمانــة اللــوائح ٢٠٠٥إعــداد وبــث التقــارير المنتظمــة بشــأن تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة ( •

 بالبيانات ذات الصلة.
 

  يمية المستهدفةمنجزات المكاتب اإلقل
اللـــــــوائح الصـــــــحية تنســـــــيق ودعـــــــم التقيـــــــيم الطـــــــوعي المســـــــتقل للقـــــــدرات األساســـــــية للبلـــــــدان وتنفيـــــــذ  •

 .)٢٠٠٥( الدولية
كجـــزء مـــن تقييمـــات البلـــدان لتنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية تمـــارين المحاكـــاة واالستعراضـــات الالحقـــة إجـــراء  •

 .)٢٠٠٥الدولية (
 

  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
وضمان إعداد التقـارير السـنوية  مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدوليةيق مع التنس •

 .بشأن تنفيذ هذه اللوائح
  

مســاعدة البلــدان فــي وضــع الخطــط الوطنيــة وتحديــد القــدرات األساســية الضــرورية مــن أجــل التأهــب المخــرج: 
  طر الكوارث فيما يتعلق بالصحةللطوارئ الصحية فيما يتعلق بكافة األخطار، وٕادارة مخا

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات
عــدد البلــدان التــي لــديها خطــط مطبقــة بشــأن إدارة مخــاطر الطــوارئ فيمــا يتعلــق 

  بكافة األخطار والتأهب لها
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  لم يحدد بعد  بعدلم يحدد   تحقق الحد األدنى لمعايير الجاهزية جميع مكاتب المنظمة تلبي
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
صــياغة السياســات والقواعــد والمعــايير والمبــادئ التوجيهيــة لــدعم تطــوير القــدرات األساســية الضــرورية  •

 الكوارث.وٕادارة مخاطر  األمن الصحي العالميفي مجال 
 يدها.دمخاطر وتحاالتفاق بشأن البلدان التي تواجه المخاطر، والبلدان الشديدة التعرض لل •
 ظروف التعرض للمخاطر.استضافة فرقة العمل العالمية من أجل تطوير القدرات األساسية في  •
تقديم التدريب والتقييمات والدعم للبلدان الشديدة التعـرض للمخـاطر لتطـوير قـدراتها األساسـية (الخبـرة  •

 .بشأن قدرات أساسية وأدوات ومنصات محددة)
 التقنية وضمان تطبيقها في مجال أنشطة الجاهزية. وضع اإلرشادات والمعايير •
 .رصد أنشطة الجاهزية عبر األقاليم •
 ضمان جاهزية المنظمة بالمقر الرئيسي. •
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
وضع خارطة طريق لخطط العمل الخاصة بالقدرات األساسـية والمنصـات المتعلقـة بالتأهـب للطـوارئ  •

ألخطار المرتبطة بالصحة، وٕادارة مخـاطر الكـوارث الصـحية فـي البلـدان المعرضـة فيما يتعلق بكافة ا
 . الشديدة التعرض للمخاطرللمخاطر والبلدان 

يـــدها داخـــل داالتفـــاق بشـــأن البلـــدان التـــي تواجـــه المخـــاطر، والبلـــدان الشـــديدة التعـــرض للمخـــاطر وتح •
 اإلقليم والقدرات األساسية الالزمة.

 الغ عنها (لمجموعة فرعية من البلدان والقدرات).رصد خطط التنفيذ واإلب •
 تنسيق عمل المكاتب القطرية في رصد خطط العمل الوطنية.  •
رصــد حالــة الجاهزيــة فــي كــل مكتــب مــن المكاتــب القطريــة للمنظمــة (بمــا فــي ذلــك القيــام بالزيــارات  •

 الميدانية الدورية إلى المكاتب القطرية).
 ل تطبيق المعايير واإلرشادات.ضمان جاهزية المكتب القطري من خال •

 
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

 إنشاء مركز اتصال لرصد تنفيذ خطط العمل الوطنية.  •
تتبع حالة القدرات األساسية الوطنية التي تمس الحاجـة إليهـا بغـرض التأهـب وٕادارة مخـاطر الطـوارئ  •

 واإلبالغ عنها.
  تنفيذ القائمة المرجعية للجاهزية. •

  
  )٢٠٠٥دعم األمانة في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (: المخرج
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  النسبة المئوية لتوصيات لجنة الطوارئ التي يتم االلتزام بها
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
وطنيــة واإلقليميــة، وقائمــة الخبــراء، وتقــديم الحفــاظ علــى الســجالت الخاصــة بمراكــز/ نقــاط االتصــال ال •

 ) وتفسيرها.٢٠٠٥المشورة القانونية فيما يتعلق بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
عقد اللجنة الدولية للطوارئ ودعمها بشأن األحداث المحتملة التي تشـكل طارئـة صـحة عموميـة تثيـر  •

 وارئ واإلبالغ عنها. قلقًا دوليًا، ورصد تنفيذ التوصيات المتعلقة بهذه الط
تيســير الحــوار العــالمي بــين أصــحاب المصــلحة/ الشــركاء والقطاعــات والتخصصــات بشــأن المســائل  •

 ذات الصلة بطوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقًا دوليًا.
 دعم عقد لجان المراجعات وأدائها فيما يتعلق بطوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقًا دوليًا. •
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  الطوارئ الصحية وتقييم المخاطر معلومات
  

تحليل الوضع، وتقييم المخاطر، ورصد االستجابة، المتاحة لكافة التهديدات واألحداث الصحية الكبرى : الحصيلة
  لتوقيتاعلى نحو موثوق ومالئم 

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
 أحـــداث الصـــحة العموميـــة الحـــادة التـــي تخضـــع لتقيـــيم المخـــاطر فـــي

  ساعة ٧٢غضون 
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  الكشف عن مخاطر الطوارئ الصحية المحتملة والمستمرة، والتحقق منها، وتقييمهاالمخرج: 

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج اتمؤشر 
النســبة المئويــة لإلشــارات التــي تــم فرزهــا، والتحقــق منهــا/ إهمالهــا فــي غضــون 

  ساعة ٤٨
  دد بعدلم يح  لم يحدد بعد

سـاعة،  ٧٢النسبة المئوية لتقييمات المخاطر في المواقع التي تبدأ في غضـون 
البلـــــدان المعرضـــــة ألخطـــــار شــــــديدة فـــــي  لمجموعـــــات الوفيـــــات غيـــــر المبـــــّررة

  والضعيفة القدرات

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

النسبة المئوية ألحـداث الصـحة العموميـة المسـتمرة التـي قامـت بتقييمهـا منظمـة 
مراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة طلــب النشــر علــى كافــة ، وتتحة العالميــةالصــ

"معلومــات عــن األحــداث"  ، والتــي صــدرت علــى موقــعبــاللوائح الصــحية الدوليــة
  ساعة من إتمام التقييم ٤٨في غضون 

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

 شبكات المعنية باإلنذار المبكر والكشف والتحقق.إرساء المعايير والعمليات والنظم وال •
تنســيق الكشــف والفــرز والتحقــق علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع، مــن خــالل الشــبكة العالميــة  •

 التي تضم المكاتب اإلقليمية والشركاء اإلقليميين.
 ا حسب االقتضاء.مراجعة المبادئ التوجيهية والمعايير القائمة ذات الصلة بتقييم المخاطر، وتحديثه •
 إجراء تقييمات مستقلة للمخاطر، بما في ذلك إشراك الشركاء حسب االقتضاء. •

 
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

 ضمان التطبيق المتسق إلرشادات المنظمة بشأن تقييم المخاطر على الصعيدين اإلقليمي والقطري. •
 .غ عنها وتصعيدها حسب االقتضاءتلقي اإلشارات المبلّ  •
 المساهمة في الكشف والفرز والتحقق من خالل المشاركة في الشبكة العالمية. •
 .تنسيق أنشطة التحقق مع المكاتب القطرية •
 إجراء تقييم مستقلة للمخاطر، بما في ذلك إشراك الشركاء حسب االقتضاء. •
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  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
للكشــف عــن األحــداث الجديــدة واإلبــالغ عنهــا،  البلــدان ذات األولويــة ســيكون لــديها فريــق مخصــص •

 فضًال عن إجراء تقييم للمخاطر.
 الرصد المستمر لإلشارات بشأن التهديدات المحتملة واإلنذار المبكر. •
إجراء تقيـيم للمخـاطر لألحـداث الجديـدة والمسـتمرة علـى حـد سـواء، بمـا فـي ذلـك إشـراك وزارة الصـحة  •

 وشركائها.
) مــع مراكــز ٢٠٠٥وضــمان عملهــا فــي إطــار اللــوائح الصــحية العالميــة ( تيســير التحقــق فــي البلــدان •

 االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية.
 إبالغ نقاط االتصال اإلقليمية. •

  
  وضع آليات جمع البيانات ورصد عمليات الطوارئ الصحية المستمرةالمخرج: 

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
د الحصـــيلة الصــــحية، واالســـتجابة العمليــــة التـــي يــــتم التبليـــغ بهــــا قياســـات رصــــ

  بصورة منتظمة بشأن كافة األحداث المصنفة بدرجات والممتدة
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

 وضع التصميم التشغيلي والمعايير الخاصة بأدوات وشبكات جمع البيانات الميدانية. •
 يع شبكات إدارة المعلومات.تعزيز وتوس •
 تنسيق بدء تنفيذ النظم واألدوات والمؤشرات الموحدة، بما في ذلك إعداد الدورات التدريبية. •
 .وتقديم تعقيبات ؛تجميع البيانات وتحليلها على المستويات الثالثة •
 ت.التعرف على القياسات المستخدمة وتحديدها، وٕاشراك األشخاص الذين يحتاجون لجمع القياسا •
تجميع البيانات والقياسات في نظام لرصد العمليـات الصـحية، بمـا فـي ذلـك وضـع القياسـات وجمعهـا  •

 فيما يتعلق باألحداث التي يديرها المقر الرئيسي.
 

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
 الوظيفية.تقديم مدخل للمعايير والمتطلبات  •
 نها.المشاركة في شبكات لجمع البيانات بانتظام وصو  •
اإلشراف على جمع البيانات الموحدة الـواردة مـن عمليـات الطـوارئ الخاصـة بالمنظمـة واإلبـالغ عنهـا  •

 بانتظام.
التعــاون مــع مراكــز عمليــات الطــوارئ لضــمان اســتخدام البيانــات علــى نحــو متســق فــي عمليــة اتخــاذ  •

 القرارات التشغيلية.
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ية، بمـا فـي ذلـك وضـع القياسـات وجمعهـا تجميع البيانات والقياسات فـي نظـام رصـد العمليـات الصـح •
 فيما يتعلق باألحداث التي تديرها المكاتب اإلقليمية.

 
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

جمع البيانات الموحدة واإلبالغ عنهـا مـن أجـل رصـد فاعليـة عمليـات االسـتجابة، بمـا فـي ذلـك التقـدم  •
 المحرز نحو بلوغ الغايات المتفق عليها.

تقـــارير منتظمـــة (علـــى ســـبيل المثـــال زمنيـــة نتجـــات المعلوماتيـــة ذات الصـــلة علـــى فتـــرات إصـــدار الم •
النشـــرات الوبائيـــة، نشـــرات المجموعـــة الصـــحية، نظـــام رســـم الخـــرائط بشـــأن إتاحـــة المـــوارد األوضـــاع، 

 الصحية) وبثها ألصحاب المصلحة المعنيين.
 من أجل بلدان المجموعة الصحية.رصد العمليات الصحية لجمع المعلومات األسبوعية في البلدان  •
 التعرف على القياسات المستخدمة وتحديدها، ومشاركة األشخاص الذين يحتاجون لجمع القياسات. •
تجميع البيانات والقياسات في نظام لرصد العمليات الصحية (بما في ذلـك وضـع القياسـات وجمعهـا)  •

 فيما يتعلق باألحداث التي تديرها المكاتب القطرية.
  

تــوفير منصــة إلدارة البيانــات وتحليلهــا واإلبــالغ عنهــا إلصــدار وبــث المنتجــات المعلوماتيــة المالئمــة رج: المخــ
  التوقيت بشأن الطوارئ الصحية

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
إصــدار المنتجـــات المعلوماتيـــة الموحـــدة (علــى ســـبيل المثـــال تقـــارير األوضـــاع، 

مجموعــة الصــحية، نظــام رســم الخــرائط بشــأن إتاحــة النشــرات الوبائيــة، نشــرات ال
  )، بانتظام وبجودة مالئمةالموارد الصحية

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

 والنظم بشأن إدارة البيانات وصونها. المستودعاتإعداد  •
 تقديم الدعم بشأن إدارة البيانات. •
ــــات  وضــــع نظــــام لرســــم الخــــرائط باالســــتعانة • ــــة، وصــــون الحــــدود، والبيان بنظــــام المعلومــــات الجغرافي

 المرجعية.
(علــى التحليليــة  المنتجــاتنظــام المعلومــات الجغرافيــة، وٕاعـداد االسـتعانة بتـوفير نظــام لرســم الخــرائط ب •

 ) بشأن األحداث التي يديرها المقر الرئيسي.الرسم المعلوماتيسبيل المثال 
 اصة بالبيانات، وتحديد قوائم ومنصات توزيعها.تحديد المعايير بشأن المنتجات الخ •
 إصدار وتنقيح وبث المنتجات الخاصة بالبيانات لألحداث التي يديرها المقر الرئيسي. •
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  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
النشـــرات ضـــمان إصـــدار المنتجـــات المعلوماتيـــة ذات الصـــلة (علـــى ســـبيل المثـــال تقـــارير األوضـــاع،  •

) بانتظـــام شـــرات المجموعـــة الصـــحية، نظـــام رســـم الخـــرائط بشـــأن إتاحـــة المـــوارد الصـــحيةالوبائيـــة، ن
 وبجودة مالئمة.

 .الدعم بشأن إدارة البياناتتقديم  •
(علــى المنتجــات التحليليــة نظــام المعلومــات الجغرافيــة، وٕاعـداد االسـتعانة بتـوفير نظــام لرســم الخــرائط ب •

 ي تدعمها المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية.) لألحداث التالرسم المعلوماتيسبيل المثال 
 االضطالع بمسؤولية جمع البيانات المفصلة بشأن حدود البلدان، وٕادارتها، ونقلها للمقر الرئيسي. •
 إصدار وتحرير وبث المنتجات المتعلقة ببيانات األحداث التي تديرها المكاتب اإلقليمية. •
 ير األوضاع وبثها.اإلشراف على إصدار المكاتب القطرية لتقار  •

 
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

 إصدار تقرير أسبوعي عن األوضاع ببلدان المجموعة الصحية. •
  

  عمليات الطوارئ
  

  حصول السكان المتضررين بالطوارئ على مجموعة أساسية من الخدمات الصحية المنقذة للحياة: الحصيلة
  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة اتمؤشر 

سـاعة بشـأن  ٧٢في غضـون  إلجراءات المنسقة للشركاء في الطوارئ الصحيةا
  كافة الطوارئ المصنفة بدرجات

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

سـاعة بشـأن  ٧٢في غضـون ستي للعمليات األساسية يتقديم الدعم والدعم اللوج
  كافة الطوارئ المصنفة بدرجات

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

بســياقات محــددة بخصــوص المؤشــرات األساســية للتغطيــة تحقيــق غايــات تتعلــق 
الـوالدات التـي تـتم بمسـاعدة عـاملين  التغطية بالتمنيع ضد الحصبة، –الصحية 

  صحيين مهرة، معدل االستشارات

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
ة بـدرجات فـي كافـة حـاالت الطـوارئ الصـحية المصـنف تنسـيق العمـلاإلدارة الشـاملة لألحـداث مـن أجـل المخرج: 
  والممتدة

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج اتمؤشر 
ســـــاعة بشـــــأن كافـــــة الطـــــوارئ  ٧٢وضـــــع نظـــــام إلدارة األحـــــداث فـــــي غضـــــون 

  المصنفة بدرجات
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

أيـــــام بشـــــأن كافـــــة األحـــــداث  ٥فـــــي غضـــــون إتاحـــــة خطـــــة لالســـــتجابة الفوريـــــة 
  المصنفة بدرجات

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

ــــات المشــــتركة فــــي غضــــون  ــــة للعملي ــــة  ٣٠وضــــع خطــــة كامل يومــــًا بشــــأن كاف
  األحداث المصنفة بدرجات

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

إدراج خطــط الصــحة المشــتركة فــي خطــط االســتجابة اإلنســانية لكافــة األحــداث 
  حالية الممتدةال

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ث وصــون نظــام إدارة األحــداث/ المبــادئ التوجيهيــة والمعــايير بشــأن الطــوارئ الممتــدة، وضــع وتحــدي •

واإلجـــراءات التشـــغيلية الموحـــدة ذات الصـــلة (علـــى ســــبيل المثـــال بشـــأن تعيـــين القـــائمين علــــى إدارة 
 األحداث).

 وضع اإلرشادات والمعايير التقنية وضمان تطبيقها. •
تســيير أنشــطة االســتجابة (علــى ســبيل المثــال إنشــاء مركــز  دعــم الجهــة القائمــة علــى إدارة الحــدث فــي •

ة لعمليـــات الطـــوارئ بـــالمقر الرئيســـي وتســـييره، والتخطـــيط االســـتراتيجي لالســـتجابة والعمليـــات للمنظمـــ
 وشركائها).

، وتنفيذ استجابة المنظمة لحاالت الطوارئ في المرحلـة األولـى لحـاالت إعادة توجيه موظفي المنظمة •
 إلى أن يتم تعيين من يقوم على إدارة الحدث.الطوارئ الحادة 

االضطالع بمسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بتصنيف حاالت الطوارئ بدرجات من خالل بروتوكـول  •
 المنظمة لتصنيف حاالت الطوارئ بدرجات.

 ي. االضطالع بمسؤولية التوجيه العام للعمليات التي تتم من خالل نظام إدارة األحداث بالمقر الرئيس •
 زيارات دورية للبلدان من أجل استعراض البرنامج والتعريف به. •
 تمثيل المنظمة فريق المديرين المشاركين في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. •

 
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

فـي حـاالت تقديم الـدعم اليـومي للمكاتـب القطريـة، واإلشـراف عليهـا لضـمان فعاليـة عمليـات المنظمـة  •
 الطوارئ وجودتها. 

ضــــمان االمتثــــال لإلجــــراءات التشــــغيلية الموحــــدة واإلرشــــادات التقنيــــة وأفضــــل الممارســــات والخطــــط  •
 واألدوات.

 تنفيذ اإلجراءات التصحيحية عند االقتضاء. •
 ضمان تفعيل نظام إدارة األحداث المالئم التوقيت بشأن األحداث المصنفة بدرجات. •
توجيــه العــام للعمليــات التــي تــتم مــن خــالل نظــام إدارة األحــداث علــى صــعيد االضــطالع بمســؤولية ال •

 المكاتب اإلقليمية.
 

  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
الحادة، وسـرعة وضـع نظـام إلدارة األحـداث في حاالت الطوارئ على نحو فعال إعادة توجيه الموارد  •

 حسب االقتضاء.
 جات في إطار نظام إدارة األحداث واألزمات الممتدة. اإلدارة اليومية للطوارئ المصنفة بدر  •
 التزام عمليات المنظمة بالمعايير التقنية وأفضل الممارسات. •
التعــاون الوثيــق مــع وزارات الصــحة والشــركاء مــن خــالل آليــات التنســيق القائمــة، علــى ســبيل المثــال  •

 .مجموعة الصحة، والفرق الطبية في حاالت الطوارئ
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ــذ العمليــات الصــحية  المســاعدةالمخــرج:  ــًا للمعــايير المتفــق عليهــا مــن خــالل الشــركاء وتنســيقها فــي تنفي وفق
  منظمةلالتابعة ل التشغيلوشبكات 

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج اتمؤشر 
آليــــات التنســــيق الفعالــــة بــــين الشــــركاء بشــــأن كافــــة األحــــداث المصــــنفة  إنشــــاء

بعـدد كـاٍف مـن والمـزودة  الـوطنيبدرجات والممتدة على الصـعيد الـوطني ودون 
  الموظفين

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

والفــرق ، علــى ســبيل المثــال مشــروع ســفير، الــُدنياالمعــايير التــزام كافــة الشــركاء ب
  الطوارئالطبية في حاالت 

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

أعلـــــى عنـــــد أداء أكثـــــر حصــــول مجموعـــــات الصـــــحة علـــــى تقــــدير مـــــرٍض، أو 
ئف المجموعــة، اســتنادًا إلــى التقيــيم باالســتعانة بــأداة رصــد مــن وظــا ٪٧٥ مــن

  أداء المجموعة

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

ة يتأســـيس وتعزيـــز الشـــراكات مـــع الشـــركاء المتـــأهبين للعمـــل مـــن أجـــل تعزيـــز القـــوى العاملـــة الصـــح •
 ة.ذات الصلالعالمية في كافة مجاالت عمليات الطوارئ 

 إدارة األمانات بشأن الشراكات. •
 التوسع في نطاق اتفاقيات الشراكة العالمية وبنائها وٕادارتها بما يدعم دورة إدارة الطوارئ. •

 
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

 تقديم الدعم التقني المتواصل للمكاتب القطرية. •
 إشراك الخبراء التقنيين من مناطق أخرى حسب االقتضاء. •
 ل كنقاط اتصال للشراكات على صعيد المكاتب اإلقليمية.العم •

 
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

 إقامة عالقات مع مختلف أصحاب المصلحة. •
 .تنسيق مجموعة الصحة المحلية في البلدان المنضمة للمجموعة الصحة •
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فــة الطــوارئ الصــحية المصــنفة بــدرجات ســتية والــدعم التشــغيلي لكاياإلمــدادات والخــدمات اللوج تقــديمالمخــرج: 
  والممتدة

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج اتمؤشر 
حيـــــز عمـــــل كافـــــة المـــــوظفين واالستشـــــاريين بكامـــــل طـــــاقتهم (أمـــــاكن اإلقامـــــة و 

واالنتقــــاالت وأجهــــزة الكمبيــــوتر والهواتــــف وٕامكانيــــة االتصــــاالت) فــــي  المكاتــــب
  ساعة من الوصول إلى البلد ٢٤غضون 

  لم يحدد بعد  بعد لم يحدد

توزيـــع الحـــد األدنـــى مـــن اإلمـــدادات األساســـية فـــي حـــاالت الطـــوارئ علـــى نقـــاط 
  ساعة ٧٢تقديم الخدمات في غضون 

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

 تحديد مؤشرات األداء الرئيسية ورصدها على صعيد المنظمة. •
ا علـــــى صـــــعيد المنظمـــــة، ووضـــــع اإلرشـــــادات بشـــــأن التأهـــــب تحديـــــد المعـــــايير وتجميعهـــــا وتعزيزهـــــ •

 اللوجيستي.
 ضمان التنسيق بشأن سلسلة اإلمدادات العالمية. •
 التخطيط العالمي لالحتياجات وتجميعها، بما في ذلك اإلمدادات. •
ستية العالمية، يالتنسيق مع مستودعات األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية، والمجموعة اللوج •

 .(العمل عن كثب مع فريق الشراكات)برنامج األغذية العالمي و 
 

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
صون المخزون االحتياطي وتحديد أماكن اإلمدادات الحرجـة سـلفًا لالسـتجابة للطـوارئ علـى الصـعيد  •

 اإلقليمي.
 يم.اإلقلفي  ستييتعزيز القدرة على التخطيط، وتقديم الدعم التشغيلي واللوج •
 ستي على الصعيد اإلقليمي.يوضع استراتيجية االستجابة الحتياجات الدعم التشغيلي واللوج •
 ستيات على الصعيد اإلقليمي.يالتنسيق مع الشركاء في مجال اللوج •
ســـتي حســـب يإدارة األحـــداث بالقـــدرات الخاصـــة بالـــدعم التشـــغيلي واللوج دعـــم النظـــام المكتبـــي ونظـــام •

 االقتضاء. 
 

  تب القطرية المستهدفةمنجزات المكا
 ستي لجميع األحداث على الصعيد القطري.يالدعم التشغيلي واللوج •
  إدارة سلسلة اإلمدادات بشأن جميع األحداث على الصعيد القطري. •
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  الخدمات األساسية في حاالت الطوارئ
  

  تدامتمويل عمليات الطوارئ الخاصة بالمنظمة وتزويدها بالموظفين بشكل عاجل ومس: الحصيلة

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
٪ مـــن االحتياجـــات الســـنوية األساســـية مـــن المـــوارد الماليـــة ٧٠إتاحـــة 

  والبشرية لبرنامج الطوارئ قبل بداية العام بثالثة شهور على األقل
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  اإلدارة الفعالة والدعم اإلداري لبرنامج الطوارئ الصحيةالمخرج: 

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج اتؤشر م
 مــن التصــنيفســاعة  ٢٤وضــع خطــة (خطــط) العمــل واعتمادهــا فــي غضــون 

  بدرجات
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

تصـــــــــل إلـــــــــى  مبـــــــــالغ ماليـــــــــة مـــــــــن صـــــــــناديق الطـــــــــوارئالمبـــــــــدئي لصـــــــــرف ال
  بدرجات ساعة من التصنيف ٢٤دوالر أمريكي في غضون   ٥٠٠  ٠٠٠

  بعد لم يحدد  لم يحدد بعد

أيـام مـن قـرار  ٣نشر الموظفين واالستشاريين المدرجين في القائمة في غضون 
  توزيعال

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

أيـام،  ٣توظيف الموظفين واالستشاريين غير المدرجين في القائمة في غضـون 
  توزيعأيام من قرار ال ٥ونشرهم في غضون 

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  ئيسي المستهدفةمنجزات المقر الر 

والسياســات والمعــايير مــن أجــل االمتثــال  التشــغيل المعياريــة العالميــة،إجــراءات تحديــد وبــث وصــون  •
والرصد والتقييم بشأن الموارد البشرية في حـاالت الطـوارئ، والتمويـل وٕادارة المـنح، وصـحة المـوظفين 

 وسالمتهم وعافيتهم.
 عمل والميزانيات على الصعيد العالمي.تحديد األطر العالمية للتخطيط، وٕاعداد خطط ال •
 .على الصعيد العالميوالثغرات في التمويل تتبع االحتياجات من الموارد  •
 .الخاصة بالصندوق االحتياطي للطوارئوالمنح  واإلنفاقإدارة مخصصات التمويل العالمي،  •
العالميـــة، وٕادارة بيانـــات  وٕاعـــداد قائمـــة الخبـــراءللمـــوظفين الرئيســـيين المركـــزيين، إدارة المـــوارد البشـــرية  •

 الموارد البشرية على الصعيد العالمي. 
 ومحاكاة حاالت الطوارئ.دعم التدريب  •
 .تقديم الدعم بشأن تكنولوجيا المعلومات على الصعيد المركزي •

 
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

 .إلجراءات العمل الموحدةضمان االمتثال  •
 لى الصعيد اإلقليمي.إعداد خطط العمل والميزانية ع •
 إدارة الموارد البشرية على الصعيد اإلقليمي، وٕاعداد قائمة الخبراء اإلقليمية في إطار النظام العالمي. •
 أمن ومعافاة الموظفين باإلقليم.ضمان  •
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 دعم إدارة المنح على الصعيدين اإلقليمي والقطري. •
 ومحاكاة حاالت الطوارئ.دعم التدريب  •
 ولوجيا المعلومات على الصعيد اإلقليمي.تقديم الدعم بشأن تكن •

 
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

 التنسيق. تأكيد االحتياجات المفاجئة المبدئية استنادًا إلى اجتماع التخطيط/ •
 خالل االنتداب. تقديم الدعم اإلداري الميداني للموارد البشرية لمن يتم توزيعهم عند الوصول/ •
 خدام أثناء الطوارئ.تجهيز معدات األمن لالست •
 تقييم الوضع األمني على أرض الواقع وتقديم الدعم في هذا الشأن. •
 إعداد خطط العمل والميزانية على الصعيد القطري. •
 تقديم المقترحات، ورصد المنح، وٕاعداد التقارير. •
 ومحاكاة حاالت الطوارئ.دعم التدريب  •
 ن.تقديم الدعم بشأن تكنولوجيا المعلومات داخل البلدا •

  
  االتصاالت الدقيقة والمالئمة التوقيت، والتمويل المستدام في حاالت الطوارئ الصحيةالمخرج: 

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج اتمؤشر 
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  متوسط النسبة المئوية للنداءات الموجهة للجهات المانحة الممولة

لي للبرنــامج مــن خــالل المســاهمات عــدد الــدول األعضــاء التــي تقــدم الــدعم المــا
  الطوعية

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وضـــع االســـتراتيجيات واألدوات المعنيـــة بتعبئـــة المـــوارد والـــدعوة واالتصـــاالت علـــى الصـــعيد العـــالمي  •
 وصونها.

الصــعيد العــالمي (علــى ســبيل  تنفيــذ االســتراتيجيات المعنيــة بتعبئــة المــوارد والــدعوة واالتصــاالت علــى •
المــانحين، وٕاقامــة عالقــات مــع أصــحاب اجتماعــات المثــال: عقــد اجتماعــات مــع الــدول األعضــاء، و 

المصــلحة الرئيســيين، وتنفيــذ االتفاقيــات المعنيــة بمســاهمات المــانحين، ووضــع اســتراتيجية الســتجابة 
 اإلعالم على الصعيد العالمي).

 ي أثناء األحداث.إعداد خطة لزيادة حجم الموارد ف •
ضــمان تنفيــذ أنشــطة تعبئــة المــوارد والــدعوة واالتصــاالت فــي أثنــاء أحــداث األزمــات التــي تعتبــر مــن  •

نقـاط الحـوار فـي  -مسؤوليات الصعيد العالمي (على سبيل المثال إعداد منتجات االتصـال الرئيسـية 
 وسائل اإلعالم، واألسئلة المتكررة).
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  مستهدفةمنجزات المكاتب اإلقليمية ال
 وضع االستراتيجيات المعنية بتعبئة الموارد والدعوة واالتصاالت على الصعيد اإلقليمي وصونها. •
تنفيذ تعبئة الموارد والـدعوة واالتصـاالت علـى الصـعيد اإلقليمـي (علـى سـبيل المثـال: عقـد اجتماعـات  •

ات المـانحين، ووضـع المـانحين، وتنفيـذ االتفاقيـات المعنيـة بمسـاهماجتماعـات مع الـدول األعضـاء، و 
 استراتيجية الستجابة وسائل اإلعالم على الصعيد اإلقليمي).

 إعداد خطة لزيادة حجم الموارد في أثناء األحداث. •
ضــمان تنفيــذ أنشــطة تعبئــة المــوارد والــدعوة واالتصــاالت فــي أثنــاء أحــداث األزمــات التــي تعتبــر مــن  •

نقاط الحـوار فـي  -منتجات االتصال الرئيسية مسؤوليات الصعيد اإلقليمي (على سبيل المثال إعداد 
 وسائل اإلعالم، واألسئلة المتكررة).

 
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

إعــداد وبــث رســائل باالســتعانة بالمبــادئ التوجيهيــة واإلرشــادات المتعلقــة باألزمــات واالتصــاالت إبــان  •
 المخاطر. 

 على الصعيد القطري. حين بشأن الحدثإدارة العالقات مع المان تقديم إحاطة المانحين/ •
 والعالقات مع وسائل اإلعالم.دعم الدول األعضاء من خالل االتصاالت إبان المخاطر  •
تفاقـات المتعلقـة بمسـاهمات المـانحين والرسـائل الخاصـة بهـذا وتنفيذ االالتفاوض بشأن دعم المانحين  •

 الشأن.
 حاطة إبان الطوارئ.توفير شبكة اتصاالت يومية بالموقع/ تنسيق سبل اإل •

  
  )األمريكية الدوالرات بماليين( البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية

  

 األمريكتان  أفريقيا  البرنامجمجال 
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

إدارة المخاطر  •
  ١١٤,٤  ٥٦,١  ٦,٩  ١١,٣  ٦,٩  ٤,٧  ٥,٧  ٢٢,٨  المعدية

التأهب للطوارئ  •
الصحية على 

الصعيد القطري، 
واللوائح الصحية 

  ١٥٣,٥  ٤٩,٣  ١٨,٣  ١٨,٤  ١٠,٤  ٩,٥  ١١,٦  ٣٦,٠  )٢٠٠٥الدولية (
معلومات الطوارئ  •

الصحية وتقييم 
  ٩٧,٠  ٢١,٥  ٧,٩  ١٧,٦  ٦,٢  ٧,٠  ٥,٩  ٣٠,٩  المخاطر

  ١٥٧,٨  ٥٠,٦  ٥,٦  ٣٧,٨  ٧,٢  ٨,٢  ٥,٦  ٤٢,٨  عمليات الطوارئ •
ات األساسية الخدم •

  ١٠٣,١  ٣٨,٣  ٣,٥  ٢٣,٣  ٥,٤  ٤,٩  ٤,٠  ٢٣,٧  في حاالت الطوارئ
  ٦٢٥,٨  ٢١٥,٨  ٤٢,٢  ١٠٨,٤  ٣٦,١  ٣٤,٣  ٣٢,٨  ١٥٦,٢  المجموع 
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 الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية - الفئة
  

فــاظ علــى نزاهــة ُتغطــي هــذه الفئــة األنشــطة الراميــة إلــى تــوفير القيــادة التنظيميــة والخــدمات المؤسســية الالزمــة للح
منظمــة وفعَّاليــة أدائهــا، بمــا فــي ذلــك تعزيــز قيــادة المنظمــة وتصــريف شــؤونها؛ والتشــجيع علــى تحســين الشــفافية ال

والمساءلة وٕادارة المخاطر داخل المنظمـة؛ وتحسـين التخطـيط االسـتراتيجي وٕادارة المـوارد والتبليـغ؛ وضـمان الفعاليـة 
تصاالت االسـتراتيجية. وتمثـل القيـادة التنظيميـة والخـدمات المؤسسـية العمـود تحسين االكذلك في اإلدارة والتنظيم؛ و 

الفقــري لنجــاح عمليــة تعمــيم القــيم والنهــوج الخاصــة باإلنصــاف وحقــوق اإلنســان والمســاواة بــين الجنســين والمحــددات 
  .االجتماعية المشتركة بين مجاالت العمل كافة

  
الكفـاءة، ممـا ييسـر اسـتجابة  رفـع، و يـةفعَّاليـة التنظيمالى تعزيـز نصب التركيز عليس ٢٠١٩–٢٠١٨وخالل الثنائية 

وفــي مجــال الصــحة العالميــة، ستشــمل مجــاالت النشــاط تنفيــذ خطــة  .األعضــاء دولاألمانــة لالحتياجــات المتغيــرة للــ
ــ(أهــداف التنميــة المســتدامة) ٢٠٣٠التنميــة المســتدامة  ى ، وتعزيــز التأهــب واالســتجابة بشــأن الطــوارئ الصــحية عل
علـى وسيظل تعزيز تصريف شؤون المنظمة أحد المجاالت ذات األولوية التي تتـيح صـنع القـرار  .الصعيد العالمي

ومــــن منظــــور إداري، ســـتعمل فئــــة الخــــدمات المؤسســــية/  .نحـــو يتســــم بمزيــــد مـــن االســــتراتيجية والشــــمول والتبســـيط
من الخدمات المعدلة وفقًا  حافظةتقدم إذ خرى، للفئات الخمس األ كوسيلة فعالة لتقديم الخدماتالوظائف التمكينية 

  .في الوقت نفسه المساءلة عبر المستويات الثالثة للمنظمةالحتياجات البرامج المختلفة، مع تعزيز 
  

  القيادة وتصريف الشؤون
  

مـة مـا يتطلـب اسـتمرار المنظماالتساق في مجـال الصـحة العالميـة،  المزيد منيدعم العمل المدرج ضمن هذه الفئة 
في تولي دور القيادة لتمكين العديـد مـن األطـراف الفاعلـة المختلفـة مـن العمـل علـى تحقيـق برنـامج العمـل المشـترك 

بمثابــة منسِّــق  ،ممارســتها للــدور القيــاديإطــار فــي  ،المنظمــة ســتكون. و بأهــداف التنميــة المســتدامة مــرتبطال للصــحة
األعضــــاء مــــع أصــــحاب  دولحة العموميــــة بــــين الــــواســــع مــــن المفاوضــــات والمناقشــــات حــــول قضــــايا الصـــ يـــفطَّ ل

المصلحة اآلخرين. وتقـوم المنظمـة بهـذا الـدور التنسـيقي علـى الصـعيد القطـري مـن أجـل التنسـيق بـين الشـركاء فـي 
ة بمجموعــات قــلالمتعنتيجــة للقضــايا العــابرة للحــدود، وغيرهــا مــن القضــايا  مجــال الصــحة، وعلــى الصــعيد اإلقليمــي

أكملــه، وعلــى مســتوى المقــر الرئيســي نظــرًا للعــدد المتزايــد مــن القضــايا العالميــة التــي تســتفيد مــن البلــدان أو بــإقليم ب
  .المفاوضات واالتفاقات الحكومية الدولية

  
االعتـراف الصـريح بطيـف واسـع مـن المحـددات االجتماعيـة يتطلب العمل من أجل بلوغ أهداف التنمية المسـتدامة و 

المرتبطة باعتالل الصحة والحصائل الصحية غيـر المنصـفة مـن أجـل اإلنمائية  محدداتالواالقتصادية وغيرها من 
تحســين الحصــائل الصــحية وزيــادة العمــر المتوقــع مــع التمتــع بالصــحة. وتعتبــر االســتجابة لهــذا المطلــب ودمــج هــذا 

األولوية التنسيق أولويات القيادة االستراتيجية في حد ذاتها، وتتطلب هذه  ، أحداالعتراف في أسلوب تفكير تنظيمي
األمــم المتحــدة الــذين يتعــاملون مــع عناصــر منظومــة ســيما مــع شــركاء ، والبشــأنها الوثيــق مــع أصــحاب المصــلحة

باإلبالغ بشأن خطة العمل على نطاق منظومة األمـم  وتظل المنظمة ملزمةأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة. 
وتماشـيًا مـع أهـداف التنميـة المسـتدامة فـإن تنفيـذ  .وتمكـين المـرأة المتحـدة المتعلقـة بسياسـات المسـاواة بـين الجنسـين

كيانات الإطار مشاركة الجهات الفاعلة غير الدول يتيح فرصة لتعزيز وتعميق مشاركة المنظمات غير الحكومية، و 
 أيضـد  ةالمزيـد مـن الحمايـة للمنظمـمع تـوفير التابعة للقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية 

  ة.ير مسبوقتأثير غير مرغوب فيه، وزيادة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بهذه المشاركات إلى مستويات غ
  

منظمة تطـورًا جوهريـًا فـي المنظمـة، إذ يعمـل علـى اسـتكمال الوضعته  الذيويمثل برنامج الطوارئ الصحية الجديد 
 طــوارئفاشــيات والال إبــاننــات التشــغيلية الجديــدة الالزمــة لعملهــا ، بالقــدرات واإلمكاالتقليــدي دورهــا التقنــي والمعيــاري

الهيكل الجديد وتعزيز  تكاملوهي:  أال ، ويتطلب تنفيذ هذا البرنامج العمل عبر مستويات المنظمة الثالثةاإلنسانية
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ج عمليــة نتــائ علــىعمــل هــذه الفئــة  عتمدالشــركاء. وســي ٕاشــراككفــاءة العمليــات واتســاقها وكــذلك تصــريف الشــؤون و 
وستتضمن الخطوات المقبلة زيادة تعزيز الدور االسـتراتيجي لألجهـزة الرئاسـية،  .إصالح تصريف الشؤون بالمنظمة

زيادة الشمولية والشفافية والكفاءة، بما في ذلك من خالل تعزيز جداول أعمال لألجهزة الرئاسية يسهل العمل على و 
األعضاء، وتحسين مالءمة توقيت إتاحـة الوثـائق الداعمـة، وٕادارة  دولإدارتها، ووضع أدوات أفضل للتواصل مع ال

الشــركاء والجهــات الفاعلــة غيــر الــدول تحلــيًال مــع مشــاركة الوســتتبع  .فعاليــةال بمزيــد مــندورات األجهــزة الرئاســية 
  األعضاء.  مع الدولشامًال للمخاطر الناجمة وفقًا إلطار العمل المتفق عليه 

  
وبشكل خاص فـإن زيـادة جميع المستويات.  في والقوامةالقيادة  تعزيز ، ينبغيعَّالية التنظيميةتحقيق المزيد من الفلو 

ن دعـم السـلطات يحسـتالحتياجـات البلـدان وأولوياتهـا، و بشكل أفضـل  ةباستجاال سيمكن المنظمة مناألمانة  فعالية
اآلخرين. وتوفر استراتيجيات التعـاون برنامج العمل الصحي األوسع نطاقًا بالتعاون مع الشركاء  وضعالوطنية في 

وأولويـــات الصـــحة  البرمجيـــة والميزانيـــة ٢٠١٩-٢٠١٤الثـــاني عشـــر التـــي تتســـق مـــع برنـــامج العمـــل العــام  القطــري
األساس الالزم لهذا العمل. وتتمثل إحدى األولويات الرئيسية في تعزيز قدرة المنظمة على القيادة الُقطرية الوطنية، 

  العاملين بالمهارات والكفاءات المالئمة. ععن طريق ضمان تمت
 

  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر
  
مـن التـدابير وتـم  عـدد كبيـرالمساءلة اإلدارية والشفافية وٕادارة المخاطر من أولويات المنظمـة، وقـد اسـُتحدث  تزالال

 .درة علــى إدارة المخــاطر بكفــاءةللمســاءلة وقــاالمنظمــة خاضــعة أن لتأكــد مــن ل تيناألخيــر  تينتنفيــذها خــالل الثنــائي
 ينطوي علىإطار واحد متماسك  فيعلى مواءمة األنشطة المختلفة  ٢٠١٩–٢٠١٨وسينصب التركيز في الثنائية 

متسقة ومحددة تحديدًا واضحًا، تتصدى للتحديات العالقة بطريقة منهجيـة مسـتدامة، ومـن ثـم تضـمن زيـادة  واجهات
بـــالتوازي ســـيتم مواءمـــة وظـــائف االمتثـــال عبـــر المكاتـــب الرئيســـية وتعزيزهـــا، و  .المســـاءلة عبـــر مســـتويات المنظمـــة

، مـن ضـمان عمليـات أكثـر كفـاءة وفعاليـةؤدي هـذه الجهـود فـي مجملهـا إلـى توسـالـوعي.  إذكـاءأنشطة  تواصلوست
  .خالل تعزيز ثقافة االمتثال للوائح والسياسات واإلجراءات والقيم األخالقية

  
عملهــا  مــا يلــي:منظمــة معرضــة لمختلــف أنــواع المخــاطر التــي تتعلــق بالاهتمامــًا خاصــًا. فوتســتحق إدارة المخــاطر 

لهياكـــل التـــي يســـتند إليهـــا عملهـــا؛ الـــُنظم وا ؛التمويـــل والشـــراءعمليـــات التقنـــي وعملهـــا الخـــاص بالصـــحة العموميـــة؛ 
ـــذالســـياقات السياســـية وســـياقات تصـــريف الشـــؤون؛ الســـمعة. وقـــد  ـــة إطـــار للمخـــاط تـــم وضـــع وتنفي ر يتســـم بالفعَّالي

وتحديـد أولوياتهـا مـن  ييمهـاتصـنيفها وتق مسـتويات المنظمـة الثالثـة وتـموتم تحديد المخـاطر علـى صـعيد  .والشمول
وســـيتم دمـــج هـــذه  ".مـــن القمــة إلـــى القاعـــدة"تقيـــيم بـــإجراء  " وتكملتهـــامـــن القاعـــدة إلــى القمـــةمتدرجـــة "خــالل عمليـــة 

تعريـف النتـائج ورصـدها، ومـن ثـم يـتم دمـج بلـى النتـائج لبنـاء رابطـة أكثـر قـوة العمليات فـي عمليـة اإلدارة القائمـة ع
وتشـكل أنشـطة التخفيـف  .الميزانيـات المخصصـة لتنفيـذهاو في عملية التخطيط  المخاطر وطأة أنشطة التخفيف من

امل إلدارة الخطــوة المقبلــة الحاســمة فــي اإلطــار الشــ ،ســيما فيمــا يتعلــق بالمخــاطر الحرجــةوال ،المخــاطر وطــأةمــن 
عــــد اإلضــــافي، مــــن خــــالل هــــذا البُ توســــيع نطاقــــه . أمــــا ســــجل المخــــاطر علــــى صــــعيد المنظمــــة، فســــيتم المخــــاطر

القــرار المســتنير والمالئــم  اتخــاذعلــى  كبــار المــديرينتحديثــه ورصــده. وتحسِّــن هــذه اإلجــراءات مــن قــدرة  تواصــلوسي
  .التوقيت

 
وعقـــب  .وزيـــادة المســـاءلة بشـــأن النتـــائج، وتعزيـــز الـــتعلم المؤسســـيويلعـــب التقيـــيم دورًا حاســـمًا فـــي تحســـين األداء، 

منظمــة، بــات التركيــز الالتقيــيم ب وظيفــةلسياســة التقيــيم، وٕاضــفاء الطــابع المؤسســي علــى  ١اعتمــاد المجلــس التنفيــذي
ري تتبـع ويجـ .المنظمـةفـي العمـل علـى تعزيـز ثقافـة التقيـيم زيـادة اآلن على بناء قدرات إضافية في مجال التقيـيم، و 

                                                           
  .)٢٠١٢) (١(١٣١م تالمقرر اإلجرائي انظر    ١
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هذا الهدف المزدوج من خالل دمج التقييم في عملية التخطيط كجزء ال يتجزأ منها، إلى جانب التقيـيم الـدقيق ألداء 
  .يةالبرمج ةمقارنة بالميزانيالمنظمة 

  
لمجال التعلم المؤسسي واستيعاب الدروس المستفادة والنتائج والتوصـيات لالسترشـاد بهـا  وسيتم إيالء اهتمام خاص

  اءة المنظمة وفعاليتها بشكل عام.القرارات التشغيلية، ومن ثم المساهمة في رفع كف اتخاذوضع السياسات و في 
  
ضـمان تطبيـق أعلـى معـايير الممارسـة فـي مجـال لخدمات األمانة الخاصة بالمراجعة والمراقبة الداخلية ستتواصل و 

نظمـــة فـــي مجـــال المراقبـــة الداخليـــة واإلدارة الماليـــة األعمـــال، والســـيما فيمـــا يتعلـــق بتقيـــيم مالءمـــة وفعاليـــة نظـــام الم
وســـائر األنشـــطة المخالفـــة. وســـيتولى دعـــم وظيفـــة  الســـلوكواســـتخدام األصـــول، باإلضـــافة إلـــى التحقيـــق فـــي ســـوء 

اإلشـــراف المراجـــع الخـــارجي والهيئـــات الخارجيـــة األخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة ولجنـــة الخبـــراء 
ألجهزة الرئاسية في المنظمـة، مـن خـالل ارية في مجال المراقبة التي تربط بين المراقبة الداخلية و المستقلين االستشا
األخـالق فـي  وظيفـة. وسـيعمل المكتـب المسـؤول عـن التابعـة لـه لجنة البرنامج والميزانية واإلدارةو المجلس التنفيذي 

ز   .إطار نظام العدالة الداخلي الُمعزَّ
  

  نسيق الموارد والتبليغالتخطيط االستراتيجي وت
  
وتطبيـق إطـار  للـدول األعضـاء،ة يحتياجات الصـحاالولويات و األعنى هذا العنصر بالتمويل وبمواءمة الموارد مع ي

اإلدارة القائمة على النتائج في التخطيط االستراتيجي والتخطـيط التشـغيلي وتقيـيم األداء. ويشـمل هـذا المجـال أيضـًا 
العمـــل هـــذا مـــوارد والتبليـــغ، علـــى جميـــع مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة. ويتمثـــل أحـــد جوانـــب إدارة الميزانيـــة وتعبئـــة ال

بعـين االعتبـار إلـى احتياجـات البلـدان  أخـذفي إجراء عملية تخطيط محكمة من القاعدة إلى القمة لضمان  الرئيسية
انيـة البرمجيـة. وفـي الوقـت ذاتـه وضـع الميز  الرئاسـية عنـداألولويات العالمية واإلقليمية التي حـددتها األجهـزة جانب 

تســـلط الضـــوء علـــى النتـــائج  ٢٠١٩-٢٠١٨ستواصـــل المنظمـــة ســـعيها إلـــى وضـــع ميزانيـــة برمجيـــة واقعيـــة للثنائيـــة 
الثالـث عشـر الـذي سـيحدد  العـامرنـامج العمـل بلعمـال التحضـيرية بدأ األتوس .في جميع مستويات المنظمة حققةالم

  ة في السنوات المقبلة. لمنظمعمل االتوجهات االستراتيجية ل
  

 .٢٠١٩–٢٠١٨والبرمجـــي فـــي الثنائيـــة  المـــاليمنظمـــة مـــن المنظـــور التعزيـــز التقيـــيم المتكامـــل ألداء  وسيتواصـــل
المنظمة  مع مواصلةو وسيستمر اإلبالغ عن ذلك في وثيقة واحدة منفردة في صورة تقرير برامجي ومالي للمنظمة. 

لى تعريف النتـائج وقياسـها واإلبـالغ عنهـا عتحسينات  م إدخالتيعضاء، ساأل طلبتها الدولتنفيذ اإلصالحات التي 
بالحصــائل واآلثــار مــن أجــل إثبــات القيمــة المحققــة مقابــل المــال  البــرامجمجــاالت آحــاد فــي  نجــازاتربــط اإل علــىو 

  منظمة على نحو أفضل. اللمساهمي 
  
ـــاءً عـــالوة علـــى ذلـــك، و  ـــادرة الدوليـــة للشـــفافية فـــي المعونـــةباالنضـــمام  ةالعامـــ ةالتـــزام المـــدير  علـــى فبن فـــي  إلـــى المب

ت الماليــة بشــأن المــوارد منظمــة والمعلومــالتحســين البوابــة اإللكترونيــة ل بغيــةالعمــل المزيــد مــن ، ســيتم ٢٠١٦ عــام
  البشرية.

  
ستواصــل المنظمــة تعزيــز تنســيق تعبئــة المــوارد مــن أجــل دعــم تنفيــذ الميزانيــة البرمجيــة، مــن خــالل التمويــل الــذي و 

يمكن التنبؤ به على نحو أفضل، مع تخصيص التمويل على نحو يتـيح لكـل مسـتوى مـن مسـتويات المنظمـة القيـام 
ويتطلــب نجــاح هــذه الجهــود التنســيق الجيــد للتخطــيط وتعبئــة المــوارد  .بــدوره ومســؤولياته والعمــل علــى النحــو األمثــل
ــــغ المســــنَّ  قــــويوالتنســــيق وٕادارة المــــوارد بكفــــاءة والرصــــد ال ــــى جميــــع المســــتوياتوالتبلي  .د بالبيِّنــــات بشــــأن األداء عل

وسيتواصل تخصيص الميزانيات والموارد استرشادًا بنموذج التخصيص االستراتيجي لحيـز الميزانيـة باتبـاع الـدروس 
  المستفادة من الثنائيات المنصرمة.
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دات االجتماعيـة للصـحة اإلنصاف وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسـين والمحـد أخذمنظمة مواصلة الستضمن و 
  عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد والتبليغ عبر مجاالت البرامج ومستويات المنظمة الثالثة. بعين االعتبار في

  
مـن االمتثـال والمسـاءلة، بمـا فـي ذلـك ضـمان التنفيـذ  عـالٍ  ىعلى الحصول علـى مسـتو  هاوستواصل المنظمة تركيز 

  ع الحسابات.المالئم التوقيت لتوصيات مراجالدائم 
  

  التنظيم واإلدارة
  

 :وهــي أال منظمــة بفعَّاليــة وكفــاءةاليغطــي هــذا العنصــر الخــدمات اإلداريــة األساســية التــي يســتند إليهــا تنفيــذ عمــل 
. ، بما في ذلـك األمـن الميـداني وأمـن المبـانيالشؤون المالية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات ودعم العمليات

وتســجيلها علــى النحــو الواجــب وحمايــة األصــول  وتجهيزهــا الماليــة الســليمة إصــدار تصــاريح النفقــاتوتكفــل اإلدارة 
 تضـععلـى المنظمـة أن تعـين توقيـت. ويلل تهـاومالء وتحديد قيمة الخصوم تحديدًا دقيقًا، وكذلك دقـة التقـارير الماليـة

  ر.االستثماالنتائج البرمجية الناجمة عن هذا ُنظم تبين بوضوح كيفية استخدام الموارد التي استُثمرت في المنظمة و 
  

ستنتاجات التي خلصت إليها الدراسات الخارجية بشأن التكاليف التنظيمية واإلدارية في المنظمة، الوباالستناد إلى ا
مزيـــد مـــن االهتمـــام للتـــدابير الراميــة إلـــى تحقيـــق المردوديـــة العاليـــة، بمــا فـــي ذلـــك وضـــع األســـس المرجعيـــة  جهســيو 

سـيما فـي حالـة الشـراكات ، والالتمويل األكثر استدامة التي من شأنها أن تضمن االسترداد الكامـل للتكـاليف ونماذج
  المستضافة.

  
االسـتراتيجية هـذه . وتمثـل ٢٠١٩-٢٠١٨وسيستمر تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية المنقحة كأحد أولويات الثنائية 

المــوظفين لالحتياجــات علــى جميــع مــؤهالت هــدف إلــى مالءمــة تث يًا مــن اإلصــالح العــام لــإلدارة حيــأساســجــزءًا 
تهيئـة استبقائها وتنميتهـا؛ العناصر الرئيسية التالية: اجتذاب المواهب؛ عدد من مستويات المنظمة. ومن شأن دمج 

 ســـيمكنها مـــن فـــي المنظمـــة، وهـــو مـــاالسياســـات والـــُنظم الخاصـــة بـــالموارد البشـــرية تـــوافر بيئـــة مواتيـــة، أن يضـــمن 
  .ناشئةاالستجابة السريعة للظروف المتغيِّرة والحتياجات الصحة العمومية ال

  
ســـتدخل سياســـة التنقـــل الجغرافـــي التـــي نشـــرتها المـــديرة العامـــة فـــي  ٢٠١٩كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ١اعتبـــارًا مـــن و 

 ةتكلــيفهم الحاليــ المــوظفين الــذين تجــاوزت مــدة علــىســيتعين و  اإللزامــي. النفــاذ مرحلــة ،٢٠١٦الثــاني/ ينــاير  كــانون
وسيســـتند تنفيـــذ هـــذه السياســـة علـــى الـــدروس المســـتفادة مـــن  االنتقـــال. ،المـــدة المعياريـــة للتكليـــف فـــي مراكـــز عملهـــم

  .٢٠١٨حتى  ٢٠١٦من  ثالث سنواتتستمر لمدة مرحلة الطوعية القائمة التي ال
  

 .ل مناسـبة وآمنـة وعاليـة المـردودأصـول، وينبغـي أن تتـاح لهـم بيئـة عمـ موظفي المنظمة هم أهم مـا تمتلكـه مـنإن 
في جميع مستويات المنظمة لمواجهـة  قراتسالمة وأمن الموظفين والمستستمر الجهود الرامية إلى تحسين من ثم و 

وتظـــل العمليـــات وخـــدمات الـــدعم موضـــع تركيـــز لتحســـين الكفـــاءات،  .الخطـــر المتزايـــد الـــذى يهـــدد األمـــن العـــالمي
 .لجديدة نهجًا أقوى يتسم بالشفافية والفعالية لشراء السلع في جميع أنحـاء المنظمـةوسيوفر تنفيذ سياسة المشتريات ا

مشــاورات الخبــراء الــوطنيين واجتماعــاتهم، وكــذلك تقــديم مشــورة الخبــراء  عقــدمنظمــة لوتشــمل الوظــائف األساســية ل
مـــن عناصـــر هـــذه  للبلـــدان بشـــأن الموضـــوعات المتعلقـــة بالصـــحة. وعلـــى الـــرغم مـــن أن الســـفر يظـــل عنصـــرًا هامـــاً 

 مــنســتبدأ أعمــال التشــييد و تكلفــة الســفر. ممــا ييســر احتــواء  إيجــاد بــدائل فعالــة سيتواصــل العمــل علــى ،األنشــطة
هـــذه أن  وممـــا ال شـــك فيـــه .جنيـــف مبـــانياســـتراتيجية تجديـــد كجـــزء مـــن  ٢٠٢٠حتـــى عـــام  ٢٠١٧منتصـــف عـــام 

العمليــات الروتينيــة، وســُيبذل  بشــكل كبيــر علــى ســتؤثر ،٢٠٢٤المقــرر اســتكمالها فــي عــام  ،االســتراتيجية الطموحــة
ى أعمـال تجديـد أيضــًا بالمكتـب اإلقليمــي جرَ وســتُ  .كـل جهـد ممكــن مـن أجـل تقليــل الصـعوبات إلـى أدنــى حـد ممكـن

  جنوب شرق آسيا.ل
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تمثل وظيفة دعم إدارة المعارف وتكنولوجيـا المعلومـات عنصـر تمكـين لضـمان الكفـاءة فـي تقـديم الخـدمات وتقـديم و 
  لحلول والمنهجيات التقنية، مما ييسر الدعم الجماعي المتماسك لتمكين البرامج من بلوغ أهدافها.ا
  
: إدارة الطلــب وٕادارة أال وهــي تشــمل الخــدمات المحــددة: مكتــب إلدارة المشــروعات يضــطلع بــثالث مهــام أساســيةو 

تحسين قدرة األمانة على التبليـغ بشـأن  مركز امتياز خاص باالستخبارات التجارية من أجل ؛المشروع وٕادارة الموارد
ـــول للمســـاعدة إلتاحـــة الســـرعة فـــي اتخـــاذ القـــرارات؛ مؤشـــرات األداء الرئيســـية  فـــي وضـــع نظـــم مركـــز لهياكـــل الحل
فريــــق ألمــــن المعلومــــات ُيعنــــى بضــــمان حمايــــة ؛ عاليــــة المــــردود والقابلــــة لتوســــيع نطاقهــــاالمعلومــــات المســــتدامة ال

عــالوة علــى ذلــك، ســتكون خــدمات تكنولوجيــا  علــى الصــعيد العــالمي،منظمــة الخاصــة بالمعلومــات والتكنولوجيــات ال
  .ثة وموائمة الحتياجات واتجاهات األعمال المتطورةالمعلومات متاحة ومحدَّ 

  
ــًا لعمليــة تحــول أيســر اســتخدامًا، ولــدمج  النظــام إدخــال تحســينات لجعــل . ويــتمويخضــع نظــام اإلدارة العــالمي حالي

نهـوج ويجري استحداث على دعم االحتياجات المتغيرة للمنظمة.  قدرة النظام، ولضمان حوسبةالم ضوابط العمليات
تكنولوجيا المعلومات االبتكارية في مجال الصحة العمومية. وسيعمل المتخصصون المعنيون عن كثب مع البرامج 

ل تكنولوجيـا المعلومـات الجديـدة، التقنية لتحديد مجاالت وأنشطة الصـحة العموميـة التـي ستسـتفيد مـن اسـتخدام حلـو 
 بما في ذلك في التصدي للطوارئ واألزمات.

  
  االتصاالت االستراتيجية

 
لصــناع  رشــاداتهــو تقــديم المعلومــات والمشــورة واإلمنظمــة البنشــطة التواصــل الخاصــة ألالهــدف االســتراتيجي إن 

ولضـمان نجـاح هـذه األنشـطة فـي تحقيـق  .حماية صحة األفـراد واألسـر والمجتمعـات واألمـم مساعدتهم علىالقرار ل
سـهل الوصـول يلتوقيـت و اسهلة الفهم ومناسبة ومالئمـة من أنها بالثقة، و  ارتهاوجد من موثوقيتها يجب التأكدهدفها 

مـوجزًا للخطـوات التـي تضـمن منظمـة البوتعـرض اسـتراتيجية االتصـاالت الخاصـة  .إليها ويمكن ترجمتها إلى أفعال
  تطلبات.الممراعاة جميع هذه 

  
عمليـــة االنتقـــال بـــالجمهور بـــدءًا مـــن  وهـــي –وفضـــًال عـــن ذلـــك، تعـــرض االســـتراتيجية وصـــفًا لسلســـلة االتصـــاالت 

  اء من شأنه حماية الصحة.التوعية بمسألة من المسائل الصحية وصوًال إلى اتخاذ إجر 
  

ضــاء فــي بنــاء القــدرة علــى التواصــل األع الــدول وتنفيــذًا لهــذه االســتراتيجية ســتدعم األمانــة الوحــدات الداخليــة وكــذلك
نهــج  عمــن أجــل اتبــامــع اإلعــالم والمــوظفين منظمــة الوســتعمل  .الصــحي، بمــا فــي ذلــك، التواصــل بشــأن المخــاطر

سلســلة مــن المبــادئ األساســية، المنظمــة وقــد حــددت  .اســتباقي فــي توضــيح دورهــا وأثــر عملهــا علــى صــحة النــاس
واألمثلـــة ألفضـــل الممارســـات والقـــوائم المرجعيـــة والمـــواد التدريبيـــة ووضـــعت قائمـــة بطيـــف مـــن السياســـات والنمـــاذج 

  .المنظمةأنحاء جميع في ونشرها  لها تنقيحالمزيد من الوغيرها من األدوات التي سيجري 
  

مسـوح دوريـة لقيـاس آراء أصـحاب المصـلحة،  إجـراء وسيستمر رصـد مالءمـة أنشـطة التواصـل ونجاحهـا مـن خـالل
لـدعم تقـديم الالزمـة ومـن خـالل بنـاء القـدرات قتضـاء؛ تراتيجية االتصـاالت العالميـة عنـد االلتوفير أساس لتعديل اسـ

إلـى جمهـور من أجـل الوصـول بالفرص التي يتيحها االبتكار في مجال االتصاالت المعلومات الصحية باالستعانة 
  .أوسع نطاقاً 
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  القيادة وتصريف الشؤون
  

حة العالميـة، مــع تـولي المنظمــة القيـادة فــي تمكـين األطــراف الفاعلــة تعزيــز االتسـاق فــي مجـال الصــ: الحصـيلة
  المختلفة من االضطالع بدور نشيط وفعَّال في المساهمة في ضمان الصحة لكل الناس

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
مـــــدى تجســـــيد األولويـــــات القياديـــــة للمنظمـــــة فـــــي القـــــرارات والمقـــــررات 

ها األجهـــزة الرئاســـية (جمعيـــة الصـــحة العالميـــة اإلجرائيـــة التـــي اعتمـــدت
  والمجلس التنفيذي واللجان اإلقليمية) خالل الثنائية

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  وفقًا لألولويات القيادية تولي المنظمة القيادة واإلدارة على نحو فعَّالالمخرج: 

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج اتمؤشر 
على نطاق منظومة األمـم المتحـدة لوغ غايات خطة العمل التقدم المحرز نحو ب

  المتعلقة بسياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

النســـبة المئويـــة الســـتراتيجيات التعـــاون القطـــري أو مـــا يعادهـــا مـــن أدوات التـــي 
التـي تعكـس وضعت أثناء الثنائية، والتي تتماشى صراحًة مع الخطـط الوطنيـة، 

  بدورها أهداف التنمية المستدامة

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

ـــــالين لعمـــــل المنظمـــــة علـــــى الصـــــعيدين الُقطـــــري واإلقليمـــــي • وصـــــونها  إرســـــاء القيـــــادة والتنســـــيق الفعَّ
ســتراتيجيات ، ومــع السياســات واال٢٠١٩-٢٠١٤يتماشــى مــع برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر  بمــا

 والخطط الصحية الوطنية، بما في ذلك من خالل استراتيجيات التعاون القطري.
 

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
 .إرساء القيادة والتنسيق الفعَّالين لعمل المنظمة على الصعيدين الُقطري واإلقليمي •
يـــين بشـــأن األمـــور المهمـــة المتعلقـــة إرســـاء القيـــادة الفعَّالـــة عـــن طريـــق المشـــاركة مـــع الشـــركاء اإلقليم •

 .بالسياسات والحوار االستراتيجي والدعوة، بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تعزيــز التعــاون التقنــي للمنظمــة علــى الصــعيد الُقطــري عــن طريــق تحســين تنســيق العمــل علــى صــعيد  •

الثالثة وعملية اختيار رؤساء مكاتب المنظمة الُقطرية وتوجيههم المبدئي، وتعزيـز مستويات المنظمة 
 .عملية التعاون مع البلدان

إرســاء القيــادة الفعَّالــة عــن طريــق المشــاركة مــع الشــركاء العــالميين وأصــحاب المصــلحة بشــأن األمــور  •
التعــاون بــين بلــدان الجنــوب  المهمــة المتعلقــة بالسياســات والحــوار االســتراتيجي والــدعوة، بمــا فــي ذلــك

 .والتعاون الثالثي
تقــديم الخــدمات القانونيــة إلــى اإلدارة العليــا والمكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة، والوحــدات القائمــة فــي المقــر  •

 األعضاء، حسب االقتضاء. والدولالرئيسي واألجهزة الرئاسية 
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رى واألطراف الفاعلة غير الدول في وضع برنامج عمل المشاركة الفعَّالة مع وكاالت األمم المتحدة األخالمخرج: 
  األعضاء دولمشترك للصحة يلبي أولويات ال

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
عدد األطراف الفاعلة غير الدول والشراكات التي تتوافر معلومات عن طبيعتهـا 

  وعن مشاركة المنظمة معها
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
 مكاتب القطرية المستهدفةمنجزات ال
تعزيز آليات فعَّالة للمشاركة مع القطاعات األخـرى والمجتمـع المـدني واألطـراف الفاعلـة غيـر الـدول،  •

 .في برنامج العمل المشترك للصحة
تنسيق مشاركة المنظمة مع األمم المتحدة على المستوى الُقطري، بما في ذلك المشـاركة النشـطة فـي  •

 .مم المتحدة، وفي وضع إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةاألفرقة الُقطرية لأل
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تيسير عالقات وآليات العمل الفعَّالة للمشاركة مع القطاعات األخرى بخالف قطاع الصحة، بمـا فـي  •

رهـا مـن األطـراف الفاعلـة ذلك الوزارات بخالف وزارة الصحة، والبرلمانـات، والوكـاالت الحكوميـة، وغي
 غير الدول.

العمل مع الشراكات اإلقليمية والشركاء التقنيين والجهات المانحة واألجهزة الرئاسية للوكاالت األخرى  •
(بما في ذلك األمم المتحدة) من أجل الدعوة بشأن األولويات الصحية التي تخص بلدان معينة والتي 

 .تخص اإلقليم ككل
  

 سي المستهدفةمنجزات المقر الرئي
الحفــــاظ علــــى تعــــاون المنظمــــة وسياســــتها وُنظمهــــا وتعزيزهــــا لــــدعم إدارة الشــــراكات التــــي تستضــــيفها  •

 .المنظمة
 .المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول بشأن برنامج العمل المشترك للصحة •
واألجهــــزة العمــــل مــــع الشــــراكات العالميــــة، وشــــبكات الشــــركاء التقنيــــين العالميــــة، والجهــــات المانحــــة،  •

 .الرئاسية للوكاالت األخرى بما في ذلك األمم المتحدة
  

تعزيز تصريف الشؤون في المنظمة من خالل اإلشـراف الفعَّـال علـى دورات األجهـزة الرئاسـية وجـداول المخرج: 
  األعمال الفعَّالة والمتسقة

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
رئاســية المقدمــة خــالل اإلطــار الزمنــي المتفــق النســبة المئويــة لوثــائق األجهــزة ال

  عليه
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

األعضــــاء فــــي التحضــــير الجتماعــــات األجهــــزة الرئاســــية اإلقليميــــة والعالميــــة وعملياتهــــا  الــــدولدعــــم  •
 .هزة الرئاسيةاألخرى، وفي تنفيذ المقررات اإلجرائية والقرارات التي اعتمدتها األج
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 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تنظيم وٕادارة اللجان واللجان الفرعيـة اإلقليميـة بجميـع اللغـات الرسـمية ذات الصـلة، ودعـم البلـدان فـي  •

 .اإلعداد للمشاركة الفعَّالة في عمل األجهزة الرئاسية
  

 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
جلــس التنفيــذي واللجــان التابعــة لــه واألفرقــة العاملــة/ أفرقــة الصــياغة تنظــيم وٕادارة جمعيــة الصــحة والم •

ذات الصـــلة، والعمليـــات الحكوميـــة الدوليـــة األخـــرى وتزويـــدها بالمشـــورة والخـــدمات القانونيـــة، بجميـــع 
 .األعضاء في اإلعداد للمشاركة الفعَّالة في عمل األجهزة الرئاسية الدولاللغات الرسمية، ودعم 

  
  مساءلة وٕادارة المخاطرالشفافية وال

  
يعمـالن  تعمل المنظمة بطريقة خاضعة للمساءلة وشـفافة ولـديها إطـار إلدارة المخـاطر وٕاطـار للتقيـيم: الحصيلة

  جيداً 

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
النســـبة المئويـــة مـــن مراجعـــات الحســـابات التـــي أصـــدرت تقييمـــًا يبعـــث 

  " أثناء الثنائيةعلى "الرضاء" أو "الرضاء الجزئي
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  ضمان المسالة وتعزيز إدارة المخاطر المؤسسية على جميع مستويات المنظمةالمخرج: 

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  نسبة المخاطر المؤسسية التي اعُتمدت خطط االستجابة بشأنها ونفِّذت

  
 لمكاتب القطرية المستهدفةمنجزات ا
ضمان التطبيق المالئم آلليات االمتثال المؤسسية، بما في ذلك اإلطار الشامل إلدارة المخاطر على  •

 .الصعيد الُقطري
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
 .تنفيذ إطار للرقابة يتماشى مع السياسات واللوائح اإلدارية للمنظمة على الصعيد اإلقليمي •
 .فاظ على آلية لالمتثال تتسم بالفعَّالية والكفاءة، بما في ذلك إطار شامل إلدارة المخاطرالح •

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

 .تنفيذ إطار الرقابة بما يتماشى مع السياسات واللوائح اإلدارية للمنظمة على جميع األصعدة •
فعَّالية والكفـاءة، بمـا فـي ذلـك إطـار شـامل الحفاظ على آلية لالمتثال على الصعيد المؤسسي تتسم بال •

 .إلدارة المخاطر
تنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن مراجــع الحســابات الــداخلي والخــارجي وعــن آليــات اإلشــراف المســتقلة  •

 .األخرى
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  التعليم المؤسسي عن طريق تنفيذ سياسات وخطط التقييمالمخرج: 
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

صـــيات الـــواردة فـــي التقييمـــات المؤسســـية، التـــي ُنفـــذت خـــالل اإلطـــار نســـبة التو 
  الزمني المحدد

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

إجراء التقييم على الصعيد الُقطري بما يتماشى مع سياسة ومنهجيـات التقيـيم التـي اعتمـدتها المنظمـة  •
 .تنفيذ هذه السياسة وتعزيز قدرة المكاتب الُقطرية على

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

إجـــراء التقيـــيم، وتوثيـــق نتائجـــه وتبادلهـــا علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي؛ ودعـــم البلـــدان فـــي اإلعـــداد للتقيـــيم  •
 .يتماشى مع سياسة ومنهجيات التقييم التي اعتمدتها المنظمة؛ وتطبيق الدروس المستفادة بما

  
 مستهدفةمنجزات المقر الرئيسي ال

 .تنسيق عملية تنفيذ ورصد سياسة التقييم التي اعتمدتها المنظمة •
إجــراء تقييمــات منهجيــة علــى النحــو المحــدد فــي خطــة عمــل التقيــيم الخاصــة بالثنائيــة التــي اعتمــدها  •

المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة، ورصــد تنفيــذ النتــائج والتوصــيات مــن أجــل 
 .لم المؤسسيتعزيز التع

  
  تعزيز السلوكيات األخالقية والتصرفات الالئقة واإلنصاف على صعيد المنظمةالمخرج: 

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج اتمؤشر 
نســــبة المــــوظفين الــــذين اســــتكملوا التــــدريب علــــى الســــلوكيات األخالقيــــة خــــالل 

  الثنائية
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  لذين استكملوا اإلعالن السنوي عن المصالحنسبة الموظفين المؤهلين ا
  

 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
تعزيز السلوكيات األخالقية الجيدة، وتنميـة قـدرات المـوظفين، وٕادارة تضـارب المصـالح علـى الصـعيد  •

 .الُقطري
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
يـــــة الجيـــــدة، وتنميـــــة قـــــدرات المـــــوظفين، وٕادارة تضـــــارب المصـــــالح علـــــى تعزيـــــز الســـــلوكيات األخالق •

 .الصعيدين اإلقليمي والُقطري
الحفــاظ علــى آليــات منصــفة وعادلــة لتمثيــل المــوظفين، وٕادارة نظــام العدالــة الــداخلي، وبــدء التحقيقــات  •

 .بشأن مزاعم إساءة السلوك والتحرش من جانب الموظفين في اإلقليم
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  لرئيسي المستهدفةمنجزات المقر ا
 .تعزيز السلوكيات األخالقية الجيدة، وتنمية القدرات، وٕادارة تضارب المصالح على الصعيد العالمي •
الحفــاظ علــى آليــات منصــفة وعادلــة لتمثيــل المــوظفين، وٕادارة نظــام العدالــة الــداخلي، وٕاجــراء التحقيــق  •

 .بشأن مزاعم إساءة السلوك والتحرش من جانب الموظفين
  

  ط االستراتيجي وتنسيق الموارد والتبليغالتخطي
  

األعضــاء فــي إطــار  الــدولمواءمــة التمويــل وتخصــيص المــوارد مــع أولويــات واحتياجــات الصــحة فــي : الحصــيلة
  اإلدارة القائمة على النتائج

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة اتشر مؤ 
  لم يحدد بعد  بعد لم يحدد  نسبة الميزانية البرمجية الممولة في بداية الثنائية
على األقل فـي منتصـف   ٪ ٧٥النسبة المئوية لمجاالت البرامج الممولة بنسبة 

 الثنائية على صعيد المكاتب الرئيسية
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  تحديد األولويات القائمة على االحتياجات، والمواءمة بين تخصيص الموارد وتقديم النتائجالمخرج: 

  الغاية  يانات األساسيةالب  الُمخرج مؤشر
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  النسبة المئوية للمخرجات (حسب مجاالت البرامج) التي تحققت بالكامل

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

إجــراء تقــدير االحتياجــات وتحديــد األولويــات والتخطــيط التشــغيلي والتنفيــذ والرصــد، علــى نحــو فعَّــال،  •
 .نب الضعف الماليفي ذلك تتبع جوا بما

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

تــوفير التنســيق اإلقليمــي الفعَّــال وتقــديم الــدعم إلــى البلــدان مــن أجــل التخطــيط مــن القاعــدة إلــى القمــة  •
والحساب الواقعي لتكاليف األولويات اإلقليمية والُقطرية بمـا يتماشـى مـع األدوار والمسـؤوليات المتفـق 

 .ات المنظمة الثالثة وبالتشاور مع األجهزة الرئاسية اإلقليميةعليها على مستوي
تنســيق عمليــة رصــد وتقيــيم مســاهمة المكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة فــي تحقيــق الحصــائل والُمخرجــات  •

والخطـــط، بمـــا فـــي ذلـــك تتبـــع مؤشـــرات األداء وتقـــديم التحاليـــل والتقـــارير المتعلقـــة بـــاألداء والميزانيـــة 
 .والتنفيذ

  
  المقر الرئيسي المستهدفةمنجزات 

ضمان التنسيق الفعَّال لعمليات التخطيط العالمية، بما في ذلك فيما يتعلق بوضع الميزانية البرمجية،  •
وتحديد األولويات باتباع عملية تنطلق من القاعدة إلى القمة، وجمع العمل التقني في إطار واحد من 

ج حسـاب التكـاليف مـن أجـل تقـدير االحتياجـات خالل شبكات الفئات ومجاالت البرامج، وتطبيـق نهـو 
 .من الموارد بمزيد من الفعالية

إجـراء الرصـد والتقيـيم العـالمي لـألداء العـام للمنظمـة فيمـا يتعلـق بالميزانيـة البرمجيـة مقارنـة بمؤشــرات  •
 .األداء؛ وضمان شفافية التبليغ عن تقديم النتائج واستخدام الموارد
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يمكـن التنبـؤ بـه والكـافي والمتسـق، الـذي يتـيح التنفيـذ الكامـل للميزانيـة البرمجيـة  توفير التمويـل الـذيالمخرج: 
  للمنظمة على صعيد جميع مجاالت البرامج والمكاتب الرئيسية

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
النسـبة المئويــة القتراحــات التمويـل التــي ُأعــدت مــن خـالل نظــام شــامل للمنظمــة 

  بأكملها
  لم يحدد بعد  بعد لم يحدد

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

مواءمـة النهــوج والممارســات الُقطريــة المتبعــة فــي تعبئــة المــوارد وٕادارتهــا مــع األولويــات المتفــق عليهــا،  •
 بما في ذلك التبليغ الدقيق والمالئم التوقيت.

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

عبئة الموارد والمشاركة مع المانحين وتبادل المعلومات والتبليغ الدقيق ضمان التنسيق الفعَّال لجهود ت •
 .عن التقدم الُمحرز على الصعيد اإلقليمي على نحو مالئم للتوقيت

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

ضــمان التنفيــذ الفعَّــال لسياســة تعبئــة المــوارد، بمــا فــي ذلــك الحــوار الخــاص بالتمويــل مــن أجــل تمويــل  •
 .انية البرمجية بالكاملالميز 

ضمان التنسيق الفعَّال لجهود تعبئة الموارد والمشاركة مع المانحين وتبادل المعلومات والتبليغ الدقيق  •
 .عن التقدم الُمحرز على الصعيد العالمي على نحو مالئم للتوقيت

  
  التنظيم واإلدارة

  
  ق على صعيد المنظمةإرساء تنظيم اإلدارة بفعَّالية وكفاءة على نحو متس: الحصيلة

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
  قوي  لم يحدد بعد  مستوى أداء تنظيم وإدارة المنظمة

)٢٠١٩(  
  

  للمراقبة إدارة الممارسات المالية السليمة من خالل إطار كافٍ المخرج: 
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج اتمؤشر 

حصل على  ٪٨٠  لممتثلة لتسوية السلفالنسبة المئوية للمكاتب الُقطرية ا
  التصنيف "ألف"

)٢٠١٥(  

حصل  ٪١٠٠
على التصنيف 

  "ألف"
)٢٠١٧(  

النسبة المئوية لنتائج مراجعة الحسابات ذات األهميـة الكبيـرة فيمـا يتصـل بتنفيـذ 
  المعامالت المالية والعمليات المالية الخاصة بها

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
 رية المستهدفةمنجزات المكاتب القط

تطبيــق ممارســات اإلدارة الماليــة الســليمة، بمــا فــي ذلــك تتبــع النفقــات والتبليــغ بشــأنها، وٕادارة الُســلف  •
 .والمدفوعات المحلية على الصعيد الُقطري وفقًا للسياسات واإلجراءات المعتمدة
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 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تبــع النفقــات، وٕاعــداد التقــارير الماليــة، علــى الصــعيد اإلقليمــي إدارة الحســابات، واالمتثــال والمراقبــة، وت •

 .لضمان الدقة
 .إدارة المدفوعات المحلية على الصعيد اإلقليمي •

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة\

إدارة الــدخل والنفقــات المؤسســية والخضــوع للمســاءلة والتبليــغ بشــأنها؛ وتنفيــذ الحســابات الواجبــة الــدفع  •
 .ومعاشات التقاعد واالستحقاقات والنفقات الخاصة بالسفر، والتحقق منها وكشوف الرواتب

 إدارة الخزانة المؤسسية والحسابات وتتبع النفقات والتبليغ بشأنها والدخل وبنود المساهمة. •
 .إدارة ُنظم معاشات التقاعد، والتأمين الصحي للموظفين، واالستحقاقات والسفر •

  
  الية وكفاءةة وتنسيقها بفعَّ إدارة الموارد البشريالمخرج: 
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  النسبة العامة للموظفين اإلناث/ الذكور
النسبة المئوية للبلدان غير الممثلـة والبلـدان الناقصـة التمثيـل (القائمـة ألـف) فـي 

  موظفي المنظمة
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  وظفين الدوليين الذين تغيَّرت مراكز عملهمنسبة الم
النســــبة المئويــــة لنتــــائج مراجعــــة الحســــابات ذات األهميــــة الكبيــــرة فيمــــا يتصــــل 

  بمعالجة شؤون الموارد البشرية والعمليات الخاصة بها
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

 .خطيط الموارد البشرية على نحو فعَّال لمواءمة الموارد من الموظفين مع األولوياتتنفيذ عملية ت •
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
تيســير عمليــة تخطــيط المــوارد البشــرية وفقــًا الحتياجــات اإلقلــيم وأولوياتــه، ورصــد تنفيــذ خطــة المــوارد  •

 .البشرية
رد البشـــرية بمـــا فـــي ذلـــك السياســـات الراميـــة إلـــى تحقيـــق تنفيـــذ السياســـة واالســـتراتيجية الخاصـــة بـــالموا •

التوازن بين الجنسين والتوزيع الجغرافـي، مـع التركيـز علـى التوظيـف والتـنقالت والتنـاوب وٕادارة األداء 
 .وتنمية قدرات الموظفين

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

راميـــة إلــى تحقيـــق التــوازن بـــين وضــع/ تحــديث سياســـات المــوارد البشـــرية، بمــا فـــي ذلــك السياســات ال •
ـــة  ـــاوب وٕادارة األداء وتنمي ـــنقالت والتن الجنســـين والتوزيـــع الجغرافـــي، مـــع التركيـــز علـــى التوظيـــف والت

 .قدرات الموظفين والرصد وٕادارة المناصب
دعم تخطيط الموارد البشرية وفقًا الحتياجات المنظمـة وأولوياتهـا؛ ورصـد تنفيـذ الخطـط علـى الصـعيد  •

 .العالمي
 .جهيز عقود الموظفين وٕادارة االستحقاقات وٕادارة الموارد البشرية وبيانات الموظفين، بفعَّالية وكفاءةت •
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  وضع هياكل أساسية للحوسبة تتسم بالفعَّالية والكفاءة، وُنظم وتطبيقات مؤسسية ومتعلقة بالصحةالمخرج: 
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

قع التي تحظـى بهياكـل تكنولوجيـا المعلومـات والخـدمات النسبة المئوية من الموا
األساسية الضرورية التي تتماشى مع المعايير المؤسسية المتفق عليها، بما فـي 

  ذلك التطبيقات المؤسسية وتطبيقات الُنظم الصحية

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

تصــــاالت علــــى نحــــو يضــــمن تطبيقهــــا بفعَّاليــــة وكفــــاءة فــــي المكاتــــب إدارة تكنولوجيــــا المعلومــــات واال •
 .الُقطرية

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

إدارة وتنظــيم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي مجــاالت تصــريف الشــؤون والسياســات والتنســيق  •
ة واإلقليميـة المتفـق عليهـا وتنمية القدرة على استمرار سـير العمـل وضـمان االمتثـال للمبـادرات العالميـ

 .في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 .تنظيم وٕادارة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك التدريب والدعم •

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

، فـي مجـاالت إدارة وتنظيم المعلومات واالتصاالت العالمية وتلك التـي تخـص المقـر الرئيسـي تحديـداً  •
 .تصريف الشؤون والسياسات واالستراتيجيات والتنسيق وتنمية القدرة على استمرار سير العمل

إدارة تنفيذ وتشغيل خرائط الطريق العالمية الخاصة بالتكنولوجيا، وتحديد الخدمات والحلول المشـتركة  •
ـــُنظم واألدوات  وتصـــميمها، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك التـــي تتعلـــق بالشـــبكات واالتصـــاالت، والمنصـــات، وال

 .الخاصة بالمستخدم النهائي، واالستضافة، وحلول وتطبيقات األعمال، والتدريب
إدارة الخــدمات المؤسســية والــدعم، بمــا فــي ذلــك نظــام اإلدارة العــالمي (مــن خــالل التصــريف المالئــم  •

 .للشؤون) ومكتب الخدمات العالمي
  

ــدعم التشــغيلي واللوجيســتي، وٕادار المخــرج:  ــديم ال ة المشــتريات، وصــيانة الهياكــل األساســية وٕادارة األصــول، تق
  وتهيئة بيئة آمنة لموظفي المنظمة وممتلكاتها

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشرات
التي تمتثل لمعايير  ٣النسبة المئوية من مكاتب المنظمة ذات المستوى األمني 

  لعالميلألمم المتحدة على الصعيد ا الُدنياالعمل األمنية 
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

النسبة المئوية لنتائج مراجعة الحسابات ذات األهميـة الكبيـرة فيمـا يتصـل بتنفيـذ 
  المعامالت المالية والعمليات المالية الخاصة بها

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

المبـــاني وشـــراء الســـلع والخـــدمات واألصـــول الثابتـــة  ضـــمان فعَّاليـــة إدارة الخـــدمات اإلداريـــة وصـــيانة •
 .واألمن

 .التنسيق مع األمم المتحدة بشأن ضمان أمن موظفي المنظمة على الصعيد الُقطري •
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 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
توفير اإلدارة الفعَّالة بشأن اإلشراف على الخـدمات اإلداريـة وصـيانة المبـاني وشـراء السـلع والخـدمات  •

 .واألمن واألصول الثابتة على الصعيد اإلقليمي
التنســيق مــع األمــم المتحــدة بشــأن ضــمان أمــن مــوظفي المنظمــة وبشــأن التكــاليف المشــتركة األخــرى  •

 .المحددة على الصعيد اإلقليمي
  

 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
مبـاني وشـراء السـلع والخـدمات توفير اإلدارة الفعَّالة بشأن اإلشراف على الخـدمات اإلداريـة وصـيانة ال •

 .واألمن واألصول الثابتة على الصعيد العالمي
 .التنسيق مع األمم المتحدة بشأن ضمان أمن موظفي المنظمة وبشأن التكاليف المشتركة األخرى •
 .وضع السياسة واالستراتيجية والخطط الخاصة بالمشتريات؛ وٕادارة وتنظيم تنفيذها •
 .رة أوامر شراء السلع والخدمات وتنفيذهاإدارة العقود العالمية وٕادا •
 .لخدماتلالعالمي األمم المتحدة إدارة وتنظيم البنية األساسية والعمليات الخاصة بمركز  •

  
  االتصاالت االستراتيجية

  
  تحسين فهم الجمهور وأصحاب المصلحة لعمل المنظمة: الحصيلة

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
لممثلــي أصــحاب المصـلحة مــن الجمهــور وأصــحاب المصــلحة النسـبة المئويــة 

  اآلخرين الذين قيَّموا أداء المنظمة على أنه ممتاز أو جيد
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
إتاحــة المعلومــات الصــحية الدقيقــة والمالئمــة التوقيــت مــن خــالل منصــة لتحقيــق فعَّاليــة االتصــاالت المخــرج: 

  والممارسات ذات الصلة
  الغاية  البيانات األساسية  رجالُمخ مؤشر

نســـبة أصـــحاب المصـــلحة مـــن الجمهـــور وأصـــحاب المصـــلحة اآلخـــرين الـــذين 
يصـــنفون المعلومـــات التـــي تقـــدمها المنظمـــة عـــن الصـــحة العموميـــة علـــى أنهـــا 

  "جيدة" أو "ممتازة" من حيث مالءمة التوقيت واإلتاحة

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
 هدفةمنجزات المكاتب القطرية المست

ضمان إبراز عمل المنظمة من خالل الشبكات والشراكات االستراتيجية التي تضم خبراء االتصـاالت  •
 .الصحية ووسائل اإلعالم وغيرهم من الممارسين المعنيين على الصعيد الُقطري

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

التصــــاالت الصــــحية ووســــائل ضــــمان وجــــود الشــــبكات والشــــراكات االســــتراتيجية التــــي تضــــم خبــــراء ا •
اإلعالم وغيرهم من الممارسين المعنيين على الصعيد اإلقليمـي، مـن أجـل دعـم االحتياجـات الخاصـة 

 .باالتصاالت في المكاتب الُقطرية
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ضــمان إبــراز عمــل المنظمــة مــن خــالل منصــات فعَّالــة للتواصــل والــدعوة بجميــع اللغــات ذات الصــلة  •
 .على الصعيد اإلقليمي

  
 لمقر الرئيسي المستهدفةمنجزات ا
وضـــع السياســـات بشـــأن االتصـــاالت واإلجـــراءات التشـــغيلية الموحـــدة الراميـــة إلـــى تعزيـــز االتصـــاالت  •

 .االستراتيجية وكذلك جودة المنصات اإلعالمية واستخدامها
ضــــمان وجــــود الشــــبكات والشــــراكات االســــتراتيجية التــــي تضــــم خبــــراء االتصــــاالت الصــــحية ووســــائل  •

 .من الممارسين المعنيين على الصعيد العالمي اإلعالم وغيرهم
ضــمان إبــراز عمــل المنظمــة مــن خــالل منصــات فعَّالــة للتواصــل والــدعوة بجميــع اللغــات ذات الصــلة  •

 .على الصعيد العالمي
  

تعزيــز القــدرات المؤسســية مــن أجــل تــوفير االتصــاالت الداخليــة والخارجيــة علــى نحــو يتســم بمالءمــة المخــرج: 
، بمــا يتماشــى مــع األولويــات البرمجيــة للمنظمــة، بمــا فــي ذلــك أثنــاء فاشــيات األمــراض وطــوارئ التوقيــت والدقــة

  الصحة العمومية واألزمات اإلنسانية
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

عــدد المكاتــب التــي اســتكملت حلقــات العمــل الخاصــة باســتراتيجية االتصــاالت 
  )إلقليمية والُقطريةالعالمية (المقر الرئيسي والمكاتب ا

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

 .تنفيذ اإلجراءات التشغيلية الموحدة الخاصة باالتصاالت أثناء الطوارئ على الصعيد الُقطري •
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
اء الطــوارئ وتزويــد المكاتــب الُقطريــة تطبيــق اإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة الخاصــة باالتصــاالت أثنــ •

 .بالقدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة عند االقتضاء
تعزيـــز قـــدرة مـــوظفي المنظمـــة علـــى المســـاهمة فـــي األنشـــطة الخاصـــة باالتصـــاالت علـــى الصـــعيدين  •

 .اإلقليمي والُقطري
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
الخاصــة باالتصــاالت أثنــاء الطــوارئ وتزويــد األقــاليم بالقــدرة دعــم تنفيــذ اإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة  •

 .على تلبية االحتياجات المفاجئة
 .تعزيز قدرة موظفي المنظمة على المساهمة في األنشطة الخاصة باالتصاالت •
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  )األمريكية الدوالرات بماليين( البرامج ومجاالت الرئيسية المكاتب حسب الميزانية
  

 األمريكتان  أفريقيا  البرنامجمجال 
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

القيادة وتصريف  •
  ٢٣٠,٢  ٨٧,٩  ١٥,١  ٢٠,٩  ٣٣,٧  ١٨,٠  ٧,٣  ٤٧,٣  الشؤون

الشفافية والمساءلة  •
  ٥٠,٦  ٣٦,٥  ١,٨  ٢,٤  ١,٠  ٢,٣  ٢,٣  ٤,٣  وٕادارة المخاطر

التخطيط االستراتيجي  •
وتنسيق الموارد 

  ٣٨,٨  ١٥,٨  ٦,٥  ٤,٢  ٢,٧  ٣,١  ٠,٦  ٥,٩  تبليغوال
  ٥٠٧,٥  ٢٣٩,٠  ٢٨,٥  ٥٥,٦  ٢٧,٥  ٣٦,٩  ١١,٧  ١٠٨,٤  التنظيم واإلدارة •
االتصاالت  •

  ٤٦,٥  ٢٣,١  ٤,٥  ٣,٣  ٤,٤  ٢,٥  ٤,٠  ٤,٧  االستراتيجية
  ٨٧٣,٥  ٤٠٢,٢  ٥٦,٤  ٨٦,٤  ٦٩,٣  ٦٢,٨  ٢٥,٩  ١٧٠,٦  المجموع الفرعي •
ناقصًا الرسوم  •

المقتطعة من تكاليف 
 ١٤٠,٠-  ٨٤,١-  ٧,٢-  ٨,٨-  ٩,٤-  ٦,٤-  -  ٢٤,٢-  المنصبشغل 

  ٧٣٣,٥  ٣١٨,١  ٤٩,٢  ٧٧,٦  ٥٩,٩  ٥٦,٤  ٢٥,٩  ١٤٦,٤  المجموع 
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  مقاومة مضادات الميكروبات
  
مقاومــة مضــادات الميكروبــات تهديــدًا شــديدًا للطــب الحــديث، والســتدامة االســتجابة الفعالــة فــي مجــال الصــحة  مثــلت

لألمـــراض المعديـــة. وتعتبـــر األدويـــة المضـــادة للميكروبـــات التـــي تتســـم بالفعاليـــة مـــن  العموميـــة للتهديـــد المتواصـــل
ولضــمان إمكانيــة اتخــاذ الشــروط األساســية للتــدابير الوقائيــة والعالجيــة، ولحمايــة المرضــى مــن األمــراض المميتــة، 

فســوء اســتخدام هــذه بأقــل درجــة مــن المخــاطر. ومــع ذلــك  ،مثــل الجراحــات والعــالج الكيمــاوي ،اإلجــراءات المعقــدة
األدويـــة واإلفـــراط فـــي اســـتخدامها بصـــفة منتظمـــة فـــي الطـــب البشـــرى وفـــي إنتـــاج األغذيـــة جعـــل كـــل بلـــد معرضـــًا 
للمخاطر. وهنـاك اآلن بعـض المنتجـات البديلـة قيـد االختبـار. ولـو لـم يتخـذ إجـراء فـوري متسـق علـى نطـاق عـالمي 

إلـى حـاالت العـدوى الشـائعة مـن جديـد  ييـث يمكـن أن تفضـ، حسيتجه العالم نحو حقبة ما بعد المضادات الحيويـة
  الموت.

  
بمـا فـي ذلـك مقاومـة  ،وقد تنبهت المنظمة لهذه األزمة، ومن ثم حـددت عملهـا بشـأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات

فــــي خطــــة العمــــل العالميــــة المعنيــــة بمقاومــــة مضــــادات الميكروبــــات، التــــي اعتمــــدتها الــــدول  ،المضــــادات الحيويــــة
، وعقـب اعتمـاد الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي ٧-٦٨ج ص عالقـرار بموجـب  ٢٠١٥ء في أيـار/ مـايو األعضا

بشأن الصحة العالمية والسياسـة الخارجيـة، باتـت مقاومـة مضـادات  ٧٠/١٨٣للقرار  ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر 
  الميكروبات تتصدر المناقشات عبر مجتمع األمم المتحدة األوسع نطاقًا.

  
ثر مقاومــة مضــادات الميكروبــات علــى عــدة قطاعــات، ومــن ثــم ســتتطلب إحــداث تغييــرات لــيس فــي السياســات وتــؤ 

الصحية فحسب، بل أيضًا في السياسات العامة في مجال التجارة والزراعة والتمويل واألغذية وٕانتاج المستحضرات 
  الصيدالنية. ويمثل حشد جميع هذه القطاعات تحديًا هائًال.

  
ــًا مــع العديــد مــن المنظمــات األخــرى التابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة، وأصــحاب المصــلحة وتتعــاون ال منظمــة حالي

النشطاء في القطاعات المختلفة على الصعيد العالمي. وتنسق أمانة مقاومة مضادات الميكروبات بـالمقر الرئيسـي 
  موسعة. العمل من أجل المساعدة في حشد جميع هذه القطاعات في إطار جهود موحدة و 

  
وعلى الرغم من االعتراف العام بأهمية مقاومة مضادات الميكروبات، ومن أن خطة العمـل العالميـة تـوفر مخططـًا 
مقبوًال لما سيتعين على البلـدان القيـام بـه، فقـد أعربـت بعـض الـدول األعضـاء عـن شـواغل بالغـة األهميـة، تجسـدت 

ـــنظم الصـــحية ـــة فـــي ال ـــار إلـــى القـــدرات الكافي ، والزراعيـــة وغيرهـــا، والالزمـــة لمكافحـــة مقاومـــة مضـــادات فـــي االفتق
أن هـذه األنظمـة أكثـر فعاليـة فـي للتأكـد مـن  الحاجة إلى اسـتثمارات كبيـرة هالميكروبات. ويبرز مواطن الضعف هذ

  الوقاية من المخاطر المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات وٕادارتها.
  

تضـع البلـدان خطـط العمـل الوطنيـة التـي تتماشـى مـع خطـة العمـل أن  ٢٠١٧–٢٠١٤وكان من المتوقع في الفتـرة 
العالميــة التــي وضــعتها المنظمــة بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات. وبالفعــل تــم وضــع النظــام العــالمي لترصــد 

  سنوي للتوعية بالمضادات الحيوية.مقاومة مضادات الميكروبات واعتماده، كما تم إطالق األسبوع العالمي ال
  

ستركز األمانة على ضمان تنفيذ خطط العمل الوطنية تنفيذًا شـامًال بالـدول األعضـاء  ٢٠١٩–٢٠١٨ثنائية وفي ال
الوقايـة مـن  من خالل ما يلي: التوسع في التغييـرات السـلوكية ذات الصـلة باالسـتخدام المالئـم للمضـادات الحيويـة،

تعزيــز قاعــدة البينــات لمضــادات الميكروبــات؛ ام المالئــم تعزيــز الــنظم مــن أجــل دعــم االســتخدالعــدوى ومكافحتهــا؛ 
المضــادة للميكروبــات واســتخدامها؛ الخاصــة بمعــدالت واتجاهــات االنتشــار فــي أنمــاط المقاومــة، واســتهالك األدويــة 

  تحسين التنسيق بين أصحاب المصلحة عبر القطاعات المختلفة.
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داث أدوية جديدة، ووسائل للتشخيص، وغيرها وستعمل المنظمة أيضًا مع الشركاء اآلخرين من أجل التسريع باستح
مــن األدوات الالزمــة للتصــدي لمقاومــة مضــادات الميكروبــات. وســتتعاون مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة 

المتعلقـة بانتشـار مقاومـة مضـادات الميكروبـات العالمية لصحة الحيوان لضمان الوصول ألقل درجة مـن المخـاطر 
  .ن للحيواناتنساإلمخالطة امن جراء 

  
عالوة على ذلك، أشارت الدول األعضاء إلى خيارات لوضـع إطـار عـالمي للتطـوير والقوامـة بشـأن تطـوير األدويـة 

). ومـــن ثـــم ستشـــهد الثنائيـــة ١إضـــافة  ٦٩/٢٤المضـــادة للميكروبـــات واســـتخدامها (علـــى النحـــو الـــوارد بالوثيقـــة ج
سـيما بالبلـدان وال ،للقضـايا المتعلقـة بإمكانيـة الوصـولمواصلة العمـل بشـأن إطـار القوامـة للتصـدي  ٢٠١٩–٢٠١٨

الشــحيحة المـــوارد؛ والحفـــاظ علــى العوامـــل المضـــادة للميكروبــات لالســـتخدامات المالئمـــة؛ ووضــع طريقـــة مســـتدامة 
 لالستجابة إلخفاق السوق في استحداث أدوية جديدة.

  
  الروابط مع البرامج األخرى والشركاء اآلخرين

  
مضــادات الميكروبــات قــد تــؤثر علــى معظــم مجــاالت البــرامج الخاصــة بالمنظمــة، فيجــب وجــود  نظــرًا ألن مقاومــة

مشاركة على صعيد مستويات المنظمة برمتهـا. وسـتعمل األمانـة علـى تنسـيق األنشـطة وتحفيزهـا، وضـمان تضـافر 
  الجهود عبر الفئات األخرى في الميزانية البرمجية.

  
الميكروبات، العمل الحـالي فـي إطـار فئـة األمـراض السـارية. وعلـى الـرغم ويتمم العمل في مجال مقاومة مضادات 

من أن العمل في مجال مقاومة مضادات الميكروبات يركز بشكل أساسـي علـى المضـادات الحيويـة، فسـيتم تعظـيم 
 أوجــه التــآزر مــع العمــل المنجــز فــي بشــأن مقاومــة الميكروبــات األخــرى مــن قبيــل فيــروس العــوز المنــاعي البشــري،

  ومسببات السل والمالريا.
  

وتشــكل مقاومــة مضــادات الميكروبــات تحــديًا هــائًال للــنظم الصــحية، وينبغــي أن يــؤدى العمــل فــي كــل مجــال مــن 
مجــاالت البــرامج الخاصــة بفئــة الــنظم الصــحية إلــى تعزيــز الــنظم مــن أجــل االســتجابة لهــذا التحــدي. وتمــس الحاجــة 

جيات والميزانيات األوسع نطاقًا. ويتعين تعزيز القوى العاملة في مجـال إلى دمج خطط العمل الوطنية في االستراتي
الصــحة مــن أجــل الوقايــة مــن مقاومــة مضــادات الميكروبــات وٕادارتهــا. وينبغــي وضــع اســتراتيجية للحــد مــن مقاومــة 

كافحتهـا. مضادات الميكروبـات، لتكـون بمثابـة العنصـر الرئيسـي لبـرامج الجـودة، والسـالمة، والوقايـة مـن العـدوى وم
وتمثل العوامل المضادة للميكروبات عنصرًا أساسـيًا فـي بـرامج األدويـة، التـي ينبغـي أن تـوازن بـين المتطلبـات التـي 
تضــمن اإلتاحــة الشــاملة، وتقليــل االســتخدام غيــر المالئــم إلــى الحــد األدنــى مــن خــالل المبــادئ التوجيهيــة المحســنة، 

ســــتخدم ضـــــد مقاومــــة مضـــــادات ملحـــــة لوضــــع أدوات جديـــــدة تُ  وتعزيــــز الــــنظم، وتحســـــين اللــــوائح. وهنـــــاك حاجــــة
طوير في تالميكروبات؛ ودمجه أيضًا في خطة البحث والتطوير األوسع نطاقًا. وسيكون المرصد العالمي للبحث وال

  مجال الصحة بمثابة مستودع للمعلومات المتعلقة بالبحث في مجال مقاومة مضادات الميكروبات.
  
يلة العمر، تكون الروابط مع مقاومة مضادات الميكروبات أكثر وضوحًا في مجـالين مـن في فئة تعزيز الصحة طو 

مجـاالت البـرامج. فيمـا يتعلـق بالصـحة اإلنجابيـة وصــحة األمهـات والمواليـد واألطفـال والمـراهقين، ستضـمن األمانــة 
ومعالجة األمراض المعدية المنقولة أن قاعدة البينات الخاصة بالمبادئ التوجيهية المعنية بإنتان األمهات والمواليد، 

جنســــــيًا، والتــــــدبير العالجــــــي المتكامــــــل ألمــــــراض الطفولــــــة بمــــــا يعكــــــس أهميــــــة مقاومــــــة مضــــــادات الميكروبــــــات. 
يتعلـق بالصـحة والبيئـة فسـتعمل األمانـة علـى بنـاء قاعـدة البينـات المرتبطـة بمقاومـة مضـادات الميكروبـات  فيمـا أما

  حة المياه، واإلصحاح، والنظافة في المرافق الصحية والمجتمعات المحلية.والبيئة، وكذلك تشجيع تعزيز إتا
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وتمثل مقاومة مضادات الميكروبـات خطـرًا خاصـًا فيمـا يتعلـق بمخالطـة اإلنسـان للحيـوان. وسـيعمل برنـامج مقاومـة 
ة لالسـتخدام مضادات الميكروبات عن كثب مع برنامج السالمة الغذائية من أجل تحسين فهم هذه المخاطر والدعو 

  المسؤول للمضادات الحيوية في إنتاج األغذية.
  

وأخيــرًا، فــإن القــدرات التــي تــم تطويرهــا للتصــدي لمقاومــة مضــادات الميكروبــات علــى الصــعيدين الــوطني واإلقليمــي 
ـــدول األعضـــاء؛ وتـــدعم القـــدرات العالميـــة لالســـتجابة للتفشـــي األوبئـــة والطـــوارئ  هـــي ذاتهـــا التـــي ســـتعزز تأهـــب ال

  في إطار والية برنامج الطوارئ الصحية الجديد. ،سيما قدرات المختبرات، والقدرة على الترصدوال ،نسانيةاإل
  

  مقاومة مضادات الميكروبات
  

الميكروبــات بــين مســببات األمــراض الحــد مــن مســتويات المقاومــة ألدويــة الخــط األول مــن مضــادات : الحصــيلة
  البشرية الخطيرة

  الغاية  األساسيةالبيانات   الحصيلة اتشر مؤ 
اشــيريكيا مــدى الحــد مــن مقاومــة الجيــل الثالــث للسيفالوســبورينبين بــين حــاالت 

  كوالي والكلبسيال
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

االلتهـــاب الرئـــوي بـــالمكورات مـــدى الحـــد مـــن مقاومـــة البنســـيلين فـــي حـــاالت 
  العقدية

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

تفردات  بة مس ن نس د م دى الح َرةالُمتَ م لية فَطِّ ي تَ  الس ددةبَالت ا متع ين أنھ
  المقاومة

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
تمكين البلدان من تحسين التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات وفهمها من خـالل االتصـال والتثقيـف المخرج: 

  والتعليم والتدريب على نحو فعال
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

  ٨٠/١٩٤  لتي تنفذ أنشطة للتوعية بمقاومة مضادات الميكروباتعدد البلدان ا
)٢٠١٥(  

١٢٠/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

نقـــاط للفئـــات المســـتهدفة، بمـــا فـــي ذلـــك  مضـــادات الميكروبـــاتبشـــأن مقاومـــة  عقـــد حلقـــات تدريبيـــة •
عايــــة الصــــحية، والعــــاملين ، ومقــــدمي الر بمقاومــــة مضــــادات الميكروبــــاتاالتصــــال الوطنيــــة المعنيــــة 

 حسب االقتضاء. ،بالمختبرات، وغيرهم
تقـديم الـدعم التقنـي فـي مجـال وضـع بــرامج االتصـال الوطنيـة التـي تعـزز البرنـامج اإلقليمـي، وتشــجع  •

الشركاء المحليين على تنفيذ حمالت تغيير السلوكيات، باالستعانة بالمواد واألدوات األساسية المعدلة 
 ت. في مجال االتصاال

 دعم المشاركة الوطنية في حمالت األسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية. •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
إنشـاء مســتودع لمــواد الحمــالت وصــونه علــى الصـعيدين اإلقليمــي والقطــري، وبــث المــواد بــين البلــدان  •

بلـة للتحريـر بحيـث يمكـن ترجمتهـا إلـى بصـيغ قالرسمية لمنظومـة األمـم المتحـدة، و والشركاء باللغات ا
 .اللغات الوطنية األخرى، وتطويعها وفقًا للثقافات، حسب االقتضاء
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دعــم البلــدان فــي المشــاركة فــي الحمــالت العالميــة وتنفيــذها، بمــا فــي ذلــك األســبوع العــالمي للتوعيــة  •
 وكيات.بالمضادات الحيوية، وتشجيع الشركاء اإلقليميين على تنفيذ حمالت تغيير السل

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

التعـــاون مـــع المجموعـــات المهنيـــة إلذكـــاء الـــوعي بمقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات، وتشـــجيع أفضـــل  •
 الممارسات داخل هذه المجموعات.

 وضع وبث برامج لالتصال ومواد تثقيفية فعالة وموائمة على الصعيد العالمي.  •
 أن مقاومة مضادات الميكروبات وبث النتائج.قياس االتجاهات في التوعية والفهم بش •

  
تيسير وضع وتنفيذ نظام متكامل للترصد، وٕاجراء البحوث من أجل تعزيز المعارف والمعلومات المسندة المخرج: 

  بالبينات بشأن مقاومة مضادات الميكروبات
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

ـــذ نظـــام وطنـــي للترصـــ ـــدان التـــي تنف د يســـهم ببيانـــات عـــن االتجاهـــات عـــدد البل
  العالمية

٢٢/١٩٤  
)٢٠١٥(  

٨٠/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

تقـــديم الـــدعم التقنـــي لتطـــوير القـــدرات والـــنظم المعنيـــة بالترصـــد علـــى الصـــعيد الـــوطني، بمـــا فـــي ذلـــك  •
 المختبرات.

ة، وكـذلك النظـام العـالمي لترصـد تشجيع مشاركة النظام الوطني للترصد في شـبكات الترصـد اإلقليميـ •
 مقاومة مضادات الميكروبات.

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

 دعم وضع واستحداث معايير الترصد وأدواته في كل إقليم. •
دعــم المكاتــب القطريــة فــي وضــع، وتنفيــذ، ورصــد الترصــد، وتشــجيع المشــاركة فــي كــل مــن شــبكات  •

 ي لترصد مقاومة مضادات الميكروبات.النظام العالمالترصد اإلقليمية، و 
 تيسير التنسيق بين القطاعات على الصعيد اإلقليمي من أجل دعم الترصد المتكامل. •

 
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وضع برنامج عالمي للترصد وصونه، يسجل البيانات بشأن استهالك األدويـة المضـادة للميكروبـات،  •
 ومقاومة مضادات الميكروبات.

 د حالة مقاومة مضادات الميكروبات واتجاهاتها على الصعيد العالمي واإلبالغ عنها.رص •
مقاومـــة مضـــادات تيســـير مشـــاركة الشـــركاء العـــالميين ودعمهـــم مـــن أجـــل تعزيـــز الترصـــد المتكامـــل ل •

 .الميكروبات
هـذه وضع نماذج تعاونية مفتوحة للبحث والتطوير بما ييسر دعم إتاحـة المعـارف، والنتـائج الخاصـة ب •

 البحوث، وتقديم حوافز لالستثمار.
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معــدالت اإلصــابة تعزيــز قــدرات البلــدان بشــأن الــدعوة، ووضــع المعــايير وتنفيــذ السياســات للحــد مــن المخــرج: 
  بالعدوى باتخاذ تدابير فعالة في مجاالت اإلصحاح والنظافة والوقاية من العدوى

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
لتــــي لــــديها بــــرامج فعالــــة فــــي مجــــال مكافحــــة مقاومــــة مضــــادات عــــدد البلــــدان ا

ومكافحتهــا وتــوفير الميــاه  الميكروبــات، مــن خــالل تعزيــز الوقايــة مــن العــدوى
  واإلصحاح والنظافة في المرافق الصحية

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

ـــدعوة لتـــو دمـــج  • ـــاه، واإلصـــحاح، والنظافـــة فير مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات فـــي ال فـــي المرافـــق المي
 الصحية والمجتمعات المحلية.

والمخــاطر المتصــلة بهــا فــي تنفيــذ األنشــطة والممارســات المعنيــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات دمــج  •
 بالوقاية من العدوى ومكافحتها على الصعيد المحلي.

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

رشـادات بشـأن المعـايير، وأفضـل الممارسـات باالسـتناد إلـى إلاية من خـالل تقـديم دعم المكاتب القطر  •
 األولويات القطرية وأفضل البينات ذات الصلة بتحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها.

ـــدعوة لتـــوفير دمـــج  • ـــاه، واإلصـــحاح، والنظافـــةمقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات فـــي ال فـــي المرافـــق  المي
 لية.الصحية والمجتمعات المح

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

تعزيـــز مشـــاركة المجتمـــع المـــدني ومجموعـــات المرضـــى فـــي تحســـين الممارســـات فـــي مجـــال النظافـــة  •
 الوقاية من العدوى ومكافحتها فيما يتعلق بمقاومة مضادات الميكروبات.و 

ـــدعوة لتـــوفير دمـــج  • ـــاه، واإلصـــحاح، والنظافـــة مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات فـــي ال فـــي المرافـــق المي
 الصحية والمجتمعات المحلية.

والمخـــاطر المرتبطـــة بهـــا فـــي السياســـات، والمعـــايير، واألدوات مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات دمـــج  •
 .المعنية بالوقاية من العدوى ومكافحتها

  
مثـل تمكين البلدان من استخدام األدوية المضادة للميكروبات في مجال الصحة البشرية علـى النحـو األالمخرج: 

  من خالل اعتماد المعايير وتنفيذ المبادئ التوجيهية التقنية، واللوائح المالئمة
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  عدد البلدان التي لديها برامج وطنية للقوامة
  

  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
يســير إتاحــة األدويــة الحاليــة والجديــدة وغيرهــا مــن المنتجــات إســداء النصــح بشــأن الوســائل الالزمــة لت •

الميسورة التكلفة على نحو منصف، مع ضمان استخدامها على النحو المالئـم واألمثـل علـى الصـعيد 
 الوطني.
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تقــديم الــدعم التقنــي للــدول األعضــاء فــي وضــع اللــوائح ذات الصــلة وٕانفاذهــا، لكــيال يصــل للمســتخدم  •
 للميكروبات المضمونة الجودة المأمونة الفعالة. سوى المنتجات المضادة

التي تيسر دعم الممارسات السليمة من أجل تعزيز وضع النظم التنظيمية لألدوية تقديم الدعم التقني  •
الستخدام األدوية المضادة للميكروبات على النحو األمثل في إطار اللـوائح المالئمـة والقابلـة لإلنفـاذ، 

 .المتبعة في الترويج على نحو وافوتيسر تنظيم الممارسات 
تقـــديم الـــدعم التقنـــي علـــى الصـــعيد القطـــري لتطويـــع المبـــادئ التوجيهيـــة، ووضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة  •

والمعـــايير التقنيـــة مـــن أجـــل دعـــم إتاحـــة األدويـــة المضـــادة للميكروبـــات، واختيارهـــا المســـند بالبينـــات، 
 حالة فشل العالج. واستخدامها على نحو مسؤول، بما في ذلك المتابعة في

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

دعـم المكاتـب القطريـة فـي اعتمــاد المعـايير وتنفيـذ التوجيهـات، باالســتناد إلـى أفضـل البينـات المتاحــة  •
 بشأن الضرر والحد من الضرر.

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

إلـى أفضـل البينـات المتاحـة بشـأن الضـرر  وضع المعايير واإلرشادات المهمـة والضـرورية، باالسـتناد •
 والحد من الضرر.

والتقيـــيم الســـريري للقاحـــات معينـــة تحظـــى باألولويـــة وتعزيـــز اســـتخدام اللقاحـــات االســـتحداث تيســـير  •
 للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات. 

 بات.تولي الدور القيادي على الصعيد العالمي لوضع إطار القوامة بشأن مقاومة مضادات الميكرو  •
  

تيسير بيـان المبـررات االقتصـادية لالسـتثمار المسـتدام وزيـادة االسـتثمار فـي األدويـة الجديـدة، وأدوات المخرج: 
  التشخيص، واللقاحات، وغيرها من التدخالت

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

دعــم البلــدان فــي بيــان المبــررات االقتصــادية لالســتثمار مــن أجــل تنفيــذ خطــط العمــل الوطنيــة المعنيــة  •
 .بمقاومة مضادات الميكروبات

  
  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

بيــان المبــررات االقتصــادية لالســتثمار مــن دعــم المكاتــب القطريــة عنــد الحاجــة لمزيــد مــن الخبــرة فــي  •
 بمقاومة مضادات الميكروبات.لعمل الوطنية المعنية أجل تنفيذ خطط ا

 .بمقاومة مضادات الميكروباتتشجيع االستثمار والبحوث المالية ذات الصلة  •
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  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
تقديم الدعم التقني للشركاء الرئيسـيين العـاملين فـي مجـال البحـوث العالميـة ذات الصـلة باالحتياجـات  •

 .بمقاومة مضادات الميكروباتالمعنية  المالية للبرامج
إنشــــاء شــــراكات جديــــدة لتقــــديم التمويــــل للعمــــل الــــوطني والمؤسســــي فــــي مجــــال مقاومــــة مضــــادات  •

 .الميكروبات
التعاون مـع الشـركاء لوضـع المبـررات االقتصـادية لالسـتثمار فـي العمـل فـي مجـال مقاومـة مضـادات  •

 الميكروبات كأحد القضايا المتعلقة بالتنمية.
  
تمكــين االلتــزام والعمــل المنســق بهــدف التصــدي لمقاومــة مضــادات الميكروبــات علــى الصــعيد الــوطني لمخــرج: ا

  واإلقليمي والعالمي
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

ـــــى  ـــــة تنســـــيقية متعـــــددة القطاعـــــات لإلشـــــراف عل ـــــديها آلي ـــــدان التـــــي ل عـــــدد البل
  ت الميكروباتاالستراتيجيات الوطنية لمكافحة مقاومة مضادا

٥١/١٩٤  
)٢٠١٥(  

١٠٠/١٩٤  
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

ـــة المتعـــددة القطاعـــات بمـــا يتماشـــى مـــع  • ـــدول األعضـــاء فـــي وضـــع خطـــط العمـــل الوطني مســـاعدة ال
 األغراض االستراتيجية لخطة العمل العالمية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات.

 وتنفيذها. دعم رصد خطط العمل الوطنية •
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
 دعم عملية وضع االستراتيجيات اإلقليمية وتنفيذها للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات. •
دعــم المكاتــب القطريــة فــي وضــع الخطــط الوطنيــة المعنيــة بمقاومــة مضــادات الميكروبــات واإلشــراف  •

جية لخطة العمل العالمية المعنية بمقاومة مضادات على تنفيذها، بما يتماشى مع األغراض االستراتي
 الميكروبات.

جمــع المعلومــات المقدمــة مــن البلــدان بشــأن تنفيــذ خطــط العمــل الوطنيــة فــي و رصــد التقــدم المحــرز  •
 اإلقليم.

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

بـات بــين منظومــة تشـجيع التعــاون والتنســيق والتوسـع فــي األنشــطة المعنيـة بمقاومــة مضــادات الميكرو  •
األمــم المتحــدة والشــركاء الــدوليين مــن مختلــف القطاعــات مــن أجــل دعــم تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة 

 المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات.
دعـــم المكاتـــب اإلقليميـــة والقطريـــة فـــي وضـــع الخطـــط الوطنيـــة واإلقليميـــة المعنيـــة بمقاومـــة مضـــادات  •

 الميكروبات وتنفيذها.
منتظمة عن التقدم المحرز في تنفيذ خطـة العمـل العالميـة وفـي بلـوغ الغايـات المتعلقـة إصدار تقارير  •

 بالتأثير.
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تـــولي دور القيـــادة والتنســـيق علـــى الصـــعيد الـــدولي مـــن أجـــل دعـــم المناقشـــات والقـــرارات ذات الصـــلة  •
بمقاومــــة مضــــادات الميكروبــــات فــــي اجتماعــــات الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة، وجمعيــــة الصــــحة 

عالمية، والمجلس التنفيذي، واللجـان اإلقليميـة، واالجتماعـات السياسـية الرفيعـة المسـتوى وغيرهـا مـن ال
 االجتماعات ذات الصلة في البلدان.

المعنيـة بمقاومـة خطـة العمـل العالميـة ضمان المواءمة والتنسـيق فـي اإلجـراءات عبـر المنظمـة لتنفيـذ  •
المعنيـة بمقاومـة مضـادات خطـة العمـل العالميـة  بشـأن ٧-٦٨ج ص ع، والقرار مضادات الميكروبات

الميكروبـــات، ومـــع الشـــركاء الرئيســـيين لتعزيـــز تصـــريف الشـــؤون واتســـاق األنشـــطة علـــى الصـــعيدين 
 المؤسسي والعالمي.

التعاون مع منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان بشأن مجـاالت مبـادرة "صـحة  •
 متعلقة بتقارب مقاومة مضادات الميكروبات البشرية والحيوانية.واحدة" لتغطية الشواغل ال

  
  )األمريكية الدوالرات بماليين( الرئيسية المكاتب حسب الميزانية

  

 األمريكتان  أفريقيا  البرنامجمجال 
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

مقاومة مضادات  •
  ٣٢,٤  ١١,٧  ٠,٩  ٢,٦  ٣,٩  ٤,٨  ١,٦  ٦,٨  الميكروبات
  ٣٢,٤  ١١,٧  ٠,٩  ٢,٦  ٣,٩  ٤,٨  ١,٦  ٦,٨  المجموع 
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  السالمة الغذائية
  

وتـدعم اإلمـدادات الغذائيـة المأمونـة  ١.يعتبر الحصول على الغـذاء المـأمون والكـافي والمغـذي حقـًا أصـيًال لكـل فـرد
وتســهم فــي األمــن الغــذائي والتغــذوي، وتحفــز التنميــة المســتدامة. ويتســبب  االقتصــاد والتجــارة والســياحة فــي البلــدان،
تستمر طيلة العمر، تتراوح مـا بـين أمـراض اإلسـهال وأنـواع السـرطان  خرىالغذاء غير المأمون في أمراض حادة وأ

ي لألمــراض المختلفـة، وهـو أصــل العـبء العـالمي الكبيــر لألمـراض، وذلـك وفقــًا لمـا ورد فـي تقــديرات العـبء العـالم
  ٢٠١٥.٢المنقولة باألغذية الذي أصدرتها المنظمة في عام 

  
وتتعرض النساء والرجال طيلة عمرهم لمخاطر مختلفة تتعلق بمأمونية الغذاء، ويتوقف ذلك علـى األعـراف السـائدة 

ف مشـترك بـين المتعلقة بنوع الجنس والمحددات االجتماعية األخرى، مثل الدخل والمكـان والتعلـيم. فهنـاك مـثًال عـر 
العديد من األماكن يتعلق بنوع الجـنس، ويضـع مسـؤولية إعـداد الطعـام وبالتـالي مأمونيـة طعـام األسـرة، علـى عـاتق 
المرأة. وفي مثل هذه األماكن غالبـًا مـا تكـون رعايـة األبنـاء مـن مسـؤوليات المـرأة. ونتيجـة لـذلك، تمثـل النسـاء خـط 

  .من العلل المنقولة باألغذية ،سيما األطفالوال ،رةألخير لحماية أفراد األسالدفاع األول وا
  

وتنطبـــق المبـــادئ التـــي تـــنظم عمليـــة الكشـــف عـــن المخـــاطر الصـــحية واألحـــداث المرضـــية وتقييمهـــا والوقايـــة منهـــا 
وٕادارتهـــا، علـــى الســـالمة الغذائيـــة بالقـــدر نفســـه. ويتمثـــل جانـــب رئيســـي مـــن جوانـــب الوقايـــة مـــن األمـــراض المنقولـــة 

وضع التوصيات والمعايير المتسقة دوليًا، باالستناد إلى تقييم سليم للمخـاطر. وبالمثـل، يعتمـد التأهـب باألغذية في 
على وجود خيارات إدارة المخاطر المسندة بالبيِّنات لمكافحة األخطار الرئيسية على مدى السلسلة الغذائية بأكملها. 

احتياجـات البلـدان، وكـذلك بالشـبكات الدوليـة. وسيسـتمر  وستسترشد المنظمة في دعمها المقدم لبنـاء القـدرات بتقيـيم
فــي المســتقبل إيــالء عنايــة خاصــة للتعــاون المتعــدد القطاعــات بــين قطاعــات الزراعــة والصــحة الحيوانيــة والصــحة 

  .العمومية
  

، ستواصــل األمانــة عملهــا عــن طريــق: مواصــلة تعزيــز القواعــد والمعــايير والتوصــيات ٢٠١٩-٢٠١٨وفــي الثنائيــة 
القيـام بـدور األمانـة للشـبكة الدوليــة مـع تعزيـز مشـاركة الـدول األعضـاء؛ دوليـة مـن خـالل هيئـة الدسـتور الغـذائي، ال

للســـلطات المســـؤولة عـــن ســـالمة األغذيـــة لضـــمان االســـتجابة الدوليـــة الســـريعة للطـــوارئ المتعلقـــة بســـالمة األغذيـــة 
األخطـار إلجـراء تقييمـات للمخـاطر المتعلقـة ب ةلدوليـعقـد اجتماعـات الخبـراء اشيات األمـراض المنقولـة بالغـذاء؛ وفا

قيادة ئية القائمة على تقييم المخاطر؛ تقديم الدعم التقني إلى البلدان لبناء ُنظم السالمة الغذاالغذائية ذات األولوية؛ 
مــة األغذيــة القيــام بــدور األمانــة للتعــاون الثالثــي بــين منظف الصــحي بشــأن الســالمة الغذائيــة؛ جهــود الــدعوة والتثقيــ

صـــحة الحيـــوان العالميـــة وبـــين قطاعـــات الزراعـــة و  والزراعـــة/ المنظمـــة العالميـــة لصـــحة الحيـــوان/ منظمـــة الصـــحة
 .جوانب السالمة الغذائية في مقاومة مضادات الميكروباتذلك واإلنسان، بما في 

  
  السالمة الغذائية

  
لمخــاطر المتعلقـة بالســالمة الغذائيــة والتخفيــف مــن تأهــب جميــع البلــدان بالقـدر الكــافي للوقايــة مــن ا: الحصـيلة
  وطأتها

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
عــدد البلــدان التــي لــديها آليــات كافيــة للوقايــة مــن المخــاطر المتعلقــة بالســالمة 

  الغذائية أو التخفيف من وطأتها
١٢٣/١٩٤  

)٢٠١٧(  
١٢٩/١٩٤  

)٢٠١٩(  

                                                           
 انظـــر وثيقـــة نتــــائج المـــؤتمر إلعـــالن رومــــا عـــن التغذيــــة (المـــؤتمر الـــدولي الثــــاني المعنـــي بالتغذيـــة) علــــى الموقـــع:   ١

http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf ٢٠١٦تموز/ يوليو  ١١الطالع في (تم ا(.  
  متاح على الموقع التالي:  –تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن تقديرات العبء العالمي لألمراض المنقولة باألغذية     ٢

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/foodborne-disease-estimates/en/  تـــــم االطـــــالع فـــــي)
  .)٢٠١٦تموز/ يوليو  ١٢
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لتمكــين الــدول األعضــاء مــن مكافحــة المخــاطر والحــد مــن عــبء األمــراض  تقــديم المســاعدة التقنيــةالمخــرج: 
  المنقولة بالغذاء

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
عــدد البلــدان التــي لــديها نظــام للســالمة الغذائيــة لــه إطــار قــانوني مالئــم وهيكــل 

  لإلنفاذ
١٤٩/١٩٤  

)٢٠١٧(  
١٥٥/١٩٤  

)٢٠١٩(  
  

 تهدفةمنجزات المكاتب القطرية المس
 .تيسير التعاون المتعدد القطاعات بين قطاعات الصحة العمومية وصحة الحيوان والزراعة والبيئة •
دعــــم البلـــــدان فـــــي تعزيـــــز إدارة المخـــــاطر واالتصــــاالت بشـــــأن مخـــــاطر األمـــــراض المنقولـــــة بالغـــــذاء  •

 .ئدة الطعاممن المزرعة وصوًال إلى ما شأ على مدى السلسلة المتصلة بدءاً واألمراض الحيوانية المن
  

  منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
التوجيه بشأن نهج استراتيجي لتعزيز السالمة الغذائية في األقاليم مع إشراك اللجان اإلقليمية المعنيـة  •

 .بتنسيق الدستور الغذائي
مـن تنسيق التعـاون اإلقليمـي بـين قطاعـات الصـحة العموميـة، والصـحة الحيوانيـة، والزراعـة، والبيئـة،  •

أجـل التعامـل مـع األمـراض الحيوانيـة المنشـأ المتعلقـة باألغذيـة وجوانـب السـالمة الغذائيـة فـي مقاومـة 
 .مضادات الميكروبات

دعم المكاتب الُقطرية في بناء القدرات فـي مجـالي سـالمة األغذيـة وٕادارة مخـاطر األمـراض الحيوانيـة  •
 .االت الطوارئالمنشأ عند اختالط البشر بالحيوانات، بما في ذلك في ح

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

دعــم المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة فــي البلــدان الناميــة والبلــدان التــي تمــر اقتصــاداتها بمرحلــة انتقاليــة  •
 .لتعزيز مشاركتها في عمل هيئة الدستور الغذائي

من أجل التعامل مـع  الزراعة والبيئة،و تعزيز التعاون بين قطاعات الصحة العمومية وصحة الحيوان  •
األمــــراض الحيوانيـــــة المنشـــــأ المتعلقـــــة باألغذيـــــة وجوانــــب الســـــالمة الغذائيـــــة فـــــي مقاومـــــة مضـــــادات 

 .الميكروبات
إعــداد أدوات التبليــغ عــن المخــاطر والرســائل الرئيســية لتعزيــز الصــحة فيمــا يتعلــق بمخــاطر الصــحة  •

 .العمومية المنقولة باألغذية
امـــل مـــع أحـــداث الســـالمة الغذائيـــة بمـــا يتماشـــى مـــع اللـــوائح الصـــحية تحســـين قـــدرة البلـــدان علـــى التع •

 .) من خالل الشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سالمة األغذية٢٠٠٥الدولية (
تقــديم الــدعم لبنــاء قــدرات البلــدان علــى إنشــاء ُنظــم الســالمة الغذائيــة القائمــة علــى التصــدي للمخــاطر  •

ع تــدابير المكافحــة المتعلقــة بمخــاطر محــددة تقــع علــى طــول وعلــى تحليــل البيانــات وتفســيرها، ووضــ
 .السلسلة الغذائية، بما في ذلك مقاومة مضادات الميكروبات
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وضع معايير دولية ومشورة علمية ومنصة عالمية لتبادل المعلومـات، باإلضـافة إلـى التنسـيق المتعـدد المخرج: 
  اليةعالقطاعات من أجل إدارة المخاطر المنقولة باألغذية بف

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
عدد البلدان التي لديها آلية للتعاون المتعـدد القطاعـات بشـأن الحـد مـن مخـاطر 

  الصحة العمومية المنقولة باألغذية
١٥٢/١٩٤  

)٢٠١٧(  
١٥٨/١٩٤  

)٢٠١٧(  
  

 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
لصــعيد الــوطني، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل الصــندوق تيســير ودعــم عمــل هيئــة الدســتور الغــذائي علــى ا •

 .االستئماني لهيئة الدستور الغذائي
تيســـير مشـــاركة مراكـــز االتصـــال الوطنيـــة المعنيـــة بالشـــبكة الدوليـــة للســـلطات المســـؤولة عـــن ســـالمة  •

 .األغذية
  

 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
ليمـي، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل الصـندوق تيسير ودعم عمـل هيئـة الدسـتور الغـذائي علـى الصـعيد اإلق •

 .االستئماني لهيئة الدستور الغذائي
 .وضع وتنفيذ النهوج اإلقليمية لتحسين وتعزيز الشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سالمة األغذية •
تيسير جمع وتحليل وتفسير البيانات اإلقليمية على نحو منهجـي لالسترشـاد بهـا فـي تحليـل المخـاطر  •

 .ار بشأن السياساتودعم القر 
  

  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
 .وضع القواعد والمعايير والتوصيات الدولية وصياغتها من خالل هيئة الدستور الغذائي •
القيــــام بــــدور األمانــــة للشــــبكة الدوليــــة للســــلطات المســــؤولة عــــن الســــالمة الغذائيــــة مــــن أجــــل ضــــمان  •

 بالسالمة الغذائية وفاشيات األمراض المنقولة بالغذاء.االستجابة الدولية السريعة للطوارئ المتعلقة 
ـــة الدســـتور الغـــذائي عـــن طريـــق إجـــراء تقـــديرات  • إســـداء المشـــورة العلميـــة إلـــى الـــدول األعضـــاء وهيئ

البيانــات المتعلقــة باألخطــار الغذائيــة ذات ورصــد المخــاطر، وعقــد اجتماعــات الخبــراء الدوليــة وجمــع 
 طة بمضادات الميكروبات.األولوية، بما في ذلك تلك المرتب

المنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان/ القيــام بــدور األمانــة للتعــاون الثالثــي لمنظمــة األغذيــة والزراعــة/  •
منظمة الصحة العالميـة والتعـاون مـع سـائر الشـركاء الـدوليين مـن أجـل تعزيـز التنسـيق بـين قطاعـات 

لك بشأن رصد وتقدير مخاطر األمراض الصحة العمومية وصحة الحيوان والزراعة والبيئة، بما في ذ
الحيوانيــة المنشــأ المســتجدَّة المتعلقــة باألغذيــة وجوانــب الســالمة الغذائيــة واألمــن الغــذائي فــي مقاومــة 

 مضادات الميكروبات، على صعيد قطاعات متعددة

  )األمريكية الدوالرات بماليين( الرئيسية المكاتب حسب الميزانية

 األمريكتان  أفريقيا  البرنامجمجال 
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

  ٣٦,١  ١٨,٢  ٣,٤  ٣,١  ١,١  ١,٩  ٣,٧  ٤,٧  السالمة الغذائية •
  ٣٦,١  ١٨,٢  ٣,٤  ٣,١  ١,١  ١,٩  ٣,٧  ٤,٧  المجموع 
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  استئصال شلل األطفال
  

مدت جمعية الصحة العالمية السادسـة والسـتون الخطـة االسـتراتيجية للقضـاء علـى شـلل ، اعت٢٠١٣في أيار/ مايو 
، بهــدف القضــاء علــى جميــع أشــكال مــرض شــلل األطفــال ٢٠١٨-٢٠١٣األطفــال والشــوط األخيــر مــن استئصــاله 

ـل يـدور حـول أربعـة أغـراض: (على الصعيد العالمي  ) الكشـف عـن سـريان فيـروس ١عن طريق برنامج عمـل معجَّ
) تعزيـــز ُنظـــم التمنيـــع الروتينيـــة، وادخـــال لقـــاح فيـــروس شـــلل األطفـــال المعطـــل، ٢( ؛لل األطفـــال ووقـــف ســـريانهشـــ

) اإلشـهاد علـى استئصـال المـرض واحتـواء ٣( ؛٢وسحب اللقاح الفمـوي المضـاد لفيـروس شـلل األطفـال مـن الـنمط 
ـــ) ٤( ؛الحيـــة المتبقيـــةفيروســـات شـــلل األطفـــال  ة مـــا بعـــد االستئصـــال (مـــا يطلـــق عليـــه التخطـــيط للمرحلـــة االنتقالي

دعـت المـديرة  ،وعقب انتشـار فيـروس شـلل األطفـال علـى الصـعيد الـدولي ،٢٠١٤"التخطيط للموروث"). وفي عام 
). وبنـــاًء علـــى مشـــورة اللجنـــة ٢٠٠٥العامـــة إلـــى عقـــد اجتمـــاع للجنـــة الطـــوارئ بمقتضـــى اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (

لي لفيـــروس شـــلل األطفـــال كطارئـــة صـــحية عموميـــة تثيـــر قلقـــًا دوليـــًا وأصـــدرت أعلنـــت المـــديرة عـــن االنتشـــار الـــدو 
  .توصيات مؤقتة للحد من مخاطر انتشاره

  
بهدف وقف  ٢٠١٨،١-٢٠١٣ُأِعّدت الخطة االستراتيجية الستئصال شلل األطفال والشوط األخير من استئصاله و 

، وقــد تحقــق ذلــك فــي جميــع البلــدان، ٢٠١٤ام انتقــال فيــروس شــلل األطفــال البــري علــى الصــعيد العــالمي بحلــول عــ
لتنفيـــــــذ الخطـــــــة  تـــــــم إجـــــــراء اســـــــتعراض منتصـــــــف المـــــــدة ٢٠١٥باســـــــتثناء أفغانســـــــتان، وباكســـــــتان. وفـــــــي عـــــــام 

بســبب عــدم االلتــزام بالموعــد النهــائي المحــدد  ،جلــس مراقبــة شــلل األطفــالم. وقــد قــرر ٢٠١٨–٢٠١٣ االســتراتيجية
. ويفتــرض هــذا ٢٠١٩ عــام الســتراتيجية لمــدة ســنة واحــدة، أي تنتهــى فــيضــرورة تمديــد مــدة الخطــة ا ،٢٠١٤لعــام 

، ممـــا يتـــيح اإلشـــهاد علـــى استئصـــاله علـــى ٢٠١٦التمديــد وقـــف ســـريان الفيـــروس بأفغانســـتان، وباكســـتان فـــي عـــام 
أصــدرت المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال  ٢٠١٦بريــل أ. وفــي نيســان/ ٢٠١٩فــي عــام  الصــعيد العــالمي

 ٢٠١٨–٢٠١٣مليـار دوالر أمريكـي فـي الفتـرة  ٥,٥، لتزيد إجمالي التمويل المطلـوب مـن ٢٠١٩–٢٠١٦ نيةالميزا
  .٢٠١٩–٢٠١٣ر أمريكي في الفترة مليار دوال ٧إلى 

  
القيــادة  ،مــن خــالل عملهــا فــي إطــار الشــراكة الخاصــة بالمبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال ،تــوفر األمانــةو 

الخطــة االســتراتيجية الستئصــال شــلل األطفــال والشــوط األخيــر مــن استئصــاله ي عمليــة تخطــيط فــالتشــغيلية العامــة 
. وتواصـــل األمانـــة تقـــديم الـــدعم التقنـــي الميـــداني الواســـع النطـــاق للـــدول األعضـــاء فـــي المنـــاطق وتنفيـــذها ورصـــدها

لخطـة االسـتراتيجية، حيـث مـن أهـداف ا ١الجغرافية ذات األولوية. ويركز معظم المـوظفين الميـدانيين علـى الهـدف 
) استمرار الترصد الميداني والمختبري لفيروس شلل األطفال في ١تضم أنشطتهم األساسية في إطار هذا الهدف: (

تقديم مساعدة الخبراء التقنية في تخطيط أنشطة التمنيع ) ٢( ؛حاالت الشلل الرخو الحاد ومن خالل الترصد البيئي
تقديم ) ٣( ؛جل تحقيق مناعة السكان الكافية لوقف سريان فيروسات شلل األطفالاإلضافية وتنفيذها ورصدها من أ

المبـادرة بالتعاون مع شـركائها فـي  ،كما تتولى األمانة .الدعم ألنشطة االستجابة للطوارئ في حالة اندالع الفاشيات
  طة االستراتيجية.من الخ ٤-٢تنسيق برنامج العمل المرتبط باألغراض  ،العالمية الستئصال شلل األطفال

  
مـن ويعتبر التحول عن استخدام لقاح شلل األطفال الفموي الثالثي إلى استخدام لقاح شلل األطفال الفمـوي الثنـائي 

. وقـد تـم اسـتكمال التحـول فـي نيسـان/ لقاح شلل األطفـال الُمَعطَّـلوما صاحبه من إدخال ، ٢ هم عناصر الغرضأ
نقـص اإلمـدادات)، المعطل في معظم البلدان (إن لم يكـن جميعهـا، نتيجـة ، وتم إدخال لقاح الفيروس ٢٠١٦بريل أ

علـــى تعزيـــز التغطيـــة بفيـــروس شـــلل األطفـــال المعطـــل،  ٢٠١٩–٢٠١٨فـــي الثنائيـــة  ٢ومـــن ثـــم ســـيركز الغـــرض 
  والتحضير لمرحلة اإلشهاد الالحق لسحب لقاح شلل األطفال الفموي بالكامل.

  

                                                           
١   http://www.polioeradication.org/Resourcelibrary/Strategyandwork.aspx.  
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أنشــطة البحــث والتطــوير مــن أجــل توليــد البيانــات والمنتجــات الالزمــة،  عــالوة علــى ذلــك، ستواصــل األمانــة دعــمو 
في ذلك عمليات اإلنتاج غير المعدي للقاح فيروس شلل األطفال المعطل، ولقاح شـلل األطفـال الفمـوي الجديـد  بما

منـزل)، مـن  واألكثر مأمونية، وُرقع اإلبر الميكروية للقاح شلل األطفال المعطل (ممـا ييسـر إعطـاؤه مـن منـزل إلـى
  أجل تحقيق أغراض الخطة االستراتيجية وضمان دوام استئصال شلل األطفال.

  
عنـدما يتحقـق وقـف انتقـال فيـروس شـلل األطفـال بنجـاح علـى  ٤و ٣وسيتم التحول على نحو متزايد إلى الغرضـين 

تقديم المشورة التقنية  ،بقيةدعمًا منها الحتواء فيروسات شلل األطفال الحية المت ،الصعيد العالمي. وتواصل األمانة
فـي الـدول األعضـاء. وتعمـل مجموعـة وس، وللمختبرات وصانعي اللقاحـات للسلطات الوطنية المعنية باحتواء الفير 

كبيرة مـن مجـاالت البـرامج باألمانـة مـع بعضـها بعضـا ومـع الشـركاء مـن أجـل التخطـيط للمرحلـة االنتقاليـة لمـا بعـد 
المبـادرة ألمانة تقديم المشورة والدعم التقنيين للبلدان التي تلقت دعمـًا ملموسـًا مـن استئصال الفيروس. كما تواصل ا
لمساعدتها في التخطيط للسحب المستدام لهذا الدعم، وتعمـيم الوظـائف المرتبطـة العالمية الستئصال شلل األطفال 

األخــرى. وتواصــل األمانــة  بشــلل األطفــال وٕامكانيــة تحــول المــوظفين واألصــول والــدروس إلــى دعــم أولويــات الصــحة
اضطالعها بعملية التخطيط للمرحلة االنتقاليـة علـى الصـعيدين العـالمي واإلقليمـي بالتعـاون مـع الشـركاء الـذين لهـم 

  نفس األهداف. 
  

  استئصال شلل األطفال
  

عـدم وجـود أي حـاالت شـلل نـاتج عـن فيـروس شـلل األطفـال البـري أو فيـروس شـلل األطفـال الثنـائي : الحصيلة
  التكافؤ المشتق من اللقاحات على الصعيد العالمي

  الغاية  البيانات األساسية  الحصيلة شرمؤ 
عدد البلدان التـي أبلغـت عـن حـاالت الشـلل النـاتج عـن فيـروس شـلل األطفـال 
البـــري أو فيـــروس شـــلل األطفـــال الثنـــائي التكـــافؤ المشـــتق مـــن اللقاحـــات فـــي 

  عشر الماضية ياألشهر اإلثن

٦  
)٢٠١٥(  

  صفر
)٢٠١٩(  

  
تقــديم المســاعدة التقنيــة مــن أجــل تعزيــز الترصــد وضــمان زيــادة مناعــة الســكان لتبلــغ العتبــة الالزمــة المخــرج: 

  رسيما في المناطق المعرضة للمخاطحالة الخلو من شلل األطفال، وال للحفاظ على
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

جــراء ألطفــال التــي تلقــت الــدعم إلعــدد البلــدان الشــديدة التعــرض لمخــاطر شــلل ا
تنفيــــذ حمــــالت التطعــــيم ضــــد شــــلل عمليــــات الترصــــد فــــي مســــتوى اإلشــــهاد، و 

  زيادة مناعة السكاناألطفال لضمان 

٨٥  ٨٥  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

تقــديم الــدعم المباشــر داخــل البلــدان إلجــراء الترصــد ولتنفيــذ حمــالت التطعــيم ضــد شــلل األطفــال فــي  •
 .البلدان التي تشهد فاشية لشلل األطفال أو البلدان الشديدة التعرض لفاشياتهجميع 

قيام البلدان الشديدة التعرض لمخاطر شلل األطفال بإعداد تقارير أسبوعية عن البيانات القائمة علـى  •
الحـــاالت بشـــأن الشـــلل الرخـــو الحـــاد وشـــلل األطفـــال، وكـــذلك األنشـــطة اإلضـــافية الخاصـــة بـــالتمنيع 

 لشلل األطفال المضاد
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 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة
إعـــداد تقـــارير نصـــف ســـنوية (أو ربـــع ســـنوية فـــي البلـــدان الشـــديدة التعـــرض للمخـــاطر) بشـــأن تقـــدير  •

المخــــاطر اإلقليميــــة لتحديــــد ومعالجــــة الثغــــرات فــــي مناعــــة الســــكان وحساســــية ترصــــد فيــــروس شــــلل 
 األطفال.

ات إقليمية أسبوعية وشهرية وتوفير التحاليل والتعليقات الصادرة تجميع التقارير الُقطرية في شكل نشر  •
 .عن بلدان محددة

 .دعم االستجابة لفاشيات شلل األطفال واستعراضات نتائج ترصده وتقييمات برامجه •
  

 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة
ة، فيمــا يتعلــق وضــع خطــط العمــل التشــغيلية وتحــديثها كــل ســتة أشــهر بالتعــاون مــع المكاتــب اإلقليميــ •

بالمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال، ودمج التقارير اإلقليمية في شكل نشرات عالمية أسـبوعية 
 .وشهرية

تنسيق إجراء تقدير المخاطر العالمي فصليًا (كل ثالثة أشهر) فـي المنـاطق التـي تحتـاج إلـى أنشـطة  •
 .ارد المالية والبشريةتمنيع إضافية من أجل االسترشاد به في إعادة تخصيص المو 

  
اللقـاح الفمـوي المضـاد لفيـروس شـلل لوقـف اسـتخدام  إطـار زمنـي متفـق عليـهعـدد البلـدان التـي بهـا المخرج: 

  في برامج التمنيع الروتيني على الصعيد العالمي ٢األطفال من النمط 
  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر

التـي للقاح الفمـوي المضـاد لشـلل األطفـال) عدد البلدان واألقاليم (التي تستخدم ا
اللقاح الفمـوي المضـاد لفيـروس شـلل لوقف استخدام  إطار زمني متفق عليهبها 

  في برامج التمنيع الروتيني ٢األطفال من النمط 

  صفر
)٢٠١٧(  

١٥٢  
)٢٠١٩(  

  
 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

مـوي المضـاد لفيـروس شـلل األطفـال الثنـائي اللقـاح الفدعم البلدان في وضع الخطط من أجـل سـحب  •
 .ؤالتكاف

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

اللقـــاح الفمـــوي المضـــاد لفيـــروس شـــلل األطفـــال الثنـــائي دعـــم وضـــع خطـــة إقليميـــة مـــن أجـــل ســـحب  •
 .ؤالتكاف

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

شـلل األطفـال الثنـائي التكـافؤ وتخفيـف تنسيق عملية التخطيط لسحب اللقاح الفموي المضاد لفيـروس  •
المخــاطر المرتبطــة بوقــف اســتخدامه علــى الصــعيد العــالمي، بالتشــاور مــع فريــق الخبــراء االستشــاري 

 االستراتيجي المعني بالتمنيع.
 تنسيق وضع خطط التخفيف من آثار المخاطر ما قبل الوقف وخطط االستجابة ما بعد الوقف. •
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اصة بإدارة مخاطر شلل األطفال الطويلة األجل، بما في ذلك احتواء فيروسات شلل إرساء العمليات الخالمخرج: 
  األطفال الباقية، واإلشهاد على استئصال شلل األطفال على الصعيد العالمي

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
  ٤  اإلشهاد باستئصال فيروس شلل األطفال البري في جميع األقاليم

)٢٠١٦(  
٦  

)٢٠١٩(  
  

 منجزات المكاتب القطرية المستهدفة
 .٣والنمط  ١دعم البلدان في وضع الخطط الحتواء فيروس شلل األطفال من النمط  •
 إعداد مستندات اإلشهاد على الصعيد الوطني وتقديمها للجنة اإلقليمية لإلشهاد.دعم البلدان في  •

  
 منجزات المكاتب اإلقليمية المستهدفة

 .٣والنمط  ١ فيروس شلل األطفال من النمط ضمان وضع الخطط الحتواء •
 .دعم عمل اللجنة اإلقليمية لإلشهاد •

  
 منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

وضــع المبــادئ التوجيهيــة وخطــة العمــل العالميــة بشــأن االحتــواء، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات التشــغيلية  •
روتوكـــوالت المرحلــة التاليـــة الموحــدة للشــبكة العالميـــة للمختبــرات المختصـــة بشــلل األطفـــال؛ ووضــع ب

 لسحب اللقاح الفموي لشلل األطفال.
  

وضع الصيغة النهائية للخطة االنتقالية لمرحلة ما بعد استئصال شلل األطفال ووضعها موضع التنفيـذ المخرج: 
  على الصعيد العالمي

  الغاية  البيانات األساسية  الُمخرج مؤشر
ما بعـد استئصـال شـلل األطفـال، التـي  الصيغة النهائية للخطة االنتقالية لمرحلة

المبـادرة العالميـة ضعت موضع التنفيذ في جميع البلـدان التـي تلقـت دعمـًا مـن وُ 
  الستئصال شلل األطفال

  صفر
)٢٠١٥(  

٨٥  
)٢٠١٨(  

  
  منجزات المكاتب القطرية المستهدفة

 .وتنفيذها دعم البلدان في وضع الخطط االنتقالية الوطنية •
  

  قليمية المستهدفةمنجزات المكاتب اإل
 .دعم عملية وضع الخطط وتنفيذها في جميع األقاليم •

  
  منجزات المقر الرئيسي المستهدفة

 .تعميم وظائف مكافحة شلل األطفال األساسية الطويلة األجل •
 .نقل األصول لدعم األولويات الصحية األخرى •
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 ل األطفال.بناء توافق إقليمي في اآلراء بشأن أولويات موروث برنامج استئصال شل •
 استئصال شلل األطفال واإلبقاء عليه.إنشاء مخزون عالمي لألصول البشرية والمادية لبرنامج  •
 تجميع الدروس المستفادة من استئصال شلل األطفال، وتوثيقها، وبثها. •
وضع خطة انتقالية عالمية وتنفيذها، مع األقاليم وأصحاب المصلحة المشاركين في المبادرة العالميـة  •

  ئصال شلل األطفال.الست
  

  )األمريكية الدوالرات بماليين( الرئيسية المكاتب حسب الميزانية
  

 األمريكتان  أفريقيا  البرنامجمجال 
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

استئصال شلل  •
  ١ ٠٣٢,٣  ٢٩٩,٠  ٤,٦  ٢٠٨,٧  ٥,٩  ٥٥,٥  ٤,٧  ٤٥٣,٩  األطفال

  ١ ٠٣٢,٣  ٢٩٩,٠  ٤,٦  ٢٠٨,٧  ٥,٩  ٥٥,٥  ٤,٧  ٤٥٣,٩  جموع الم
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دة الميزانية البرمجية المقترحة  - الملحق   :(بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٩-٢٠١٨مسوَّ

  الفئات ومجاالت البرامج

  جنوب شرق آسيا  األمريكتان  أفريقيا
المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

           األمراض السارية
فيروس العوز المناعي البشري التهاب الكبد

  ١١,٠  ٣,٦  ٧,٤  ٨,١  ٣,١  ٥,٠  ٥٤,١  ١٠,٢  ٤٣,٩  الوبائي
  ١٧,٨  ٣,٣  ١٤,٥  ١,٦  ٠,٥  ١,١  ٣٢,٤  ٥,٠  ٢٧,٤  السل

  ١١,٧  ٣,٢  ٨,٥  ١,٦  ١,٢  ٠,٤  ٤٥,٩  ١٤,٤  ٣١,٥  المالريا
  ١٣,٨  ٥,٩  ٧,٩  ٦,٢  ٢,٢  ٤,٠  ٣٢,١  ٨,١  ٢٤,٠  أمراض المناطق المدارية المهملة

  ٢٨,٠  ٧,٦  ٢٠,٣  ١١,٣  ٥,٤  ٥,٩  ١١٩,٩  ٣٢,٠  ٨٧,٩ األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات
  ٨٢,٤  ٢٣,٧  ٥٨,٧  ٢٨,٩  ١٢,٤  ١٦,٤  ٢٨٤,٤  ٦٩,٨  ٢١٤,٦  المجموع الفرعي

                    األمراض غير السارية
  ١٧,٦  ٤,٧  ١٢,٩  ١٩,٣  ٥,١  ١٤,٢  ٤٠,٨  ١٦,٠  ٢٤,٨  األمراض غير السارية

  ٣,١  ٠,٩  ٢,٢  ٣,٣  ١,٢  ٢,١  ٧,٢  ١,٥  ٥,٧  الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان
  ٣,٢  ٠,٧  ٢,٥  ٢,٧  ٠,٩  ١,٨  ٣,٦  ٠,٩  ٢,٧  العنف واإلصابات
  ٠,٧  ٠,٢  ٠,٥  ١,١  ٠,٤  ٠,٧  ١,١  ٠,٨  ٠,٣  العجز والتأهيل

  ٢,٨  ٠,٩  ١,٩  ٣,٦  ٠,٨  ٢,٨  ٩,١  ٣,١  ٦,٠  التغذية
  ٢٧,٥  ٧,٤  ٢٠,٠  ٣٠,١  ٨,٤  ٢١,٦  ٦١,٨  ٢٢,٤  ٣٩,٥  المجموع الفرعي

                    تعزيز الصحة طيلة العمر
الصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد 

  ١٧,٦  ٥,٦  ١٢,٠  ١٩,٩  ٤,١  ١٥,٨  ٧٤,٩  ١٤,٤  ٦٠,٤  واألطفال والمراهقين
  ٠,٦  ٠,١  ٠,٥  ١,١  ٠,٤  ٠,٧  ١,٧  ٠,٦  ١,١  الشيخوخة والصحة

تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين 
  ١,٠  ٠,٧  ٠,٣  ٣,٣  ٠,٦  ٢,٧  ٤,١  ١,٠  ٣,١  واإلنصاف وحقوق اإلنسان
  ١,٩  ١,١  ٠,٨  ٤,٣  ١,٦  ٢,٧  ٨,٩  ٢,٥  ٦,٤  المحددات االجتماعية للصحة

  ٨,٩  ٣,١  ٥,٨  ٧,٦  ٤,١  ٣,٥  ١٥,٧  ٦,٢  ٩,٥  الصحة والبيئة
  ٣٠,١  ١٠,٦  ١٩,٤  ٣٦,٣  ١٠,٨  ٢٥,٥  ١٠٥,٣  ٢٤,٨  ٨٠,٦  المجموع الفرعي
                    الُنظم الصحية

السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية
  ٢٠,٤  ٣,١  ١٧,٣  ١٣,٧  ٤,٤  ٩,٣  ٢٠,١  ٦,٥  ١٣,٦  الوطنية

الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز 
  ١٦,٥  ٣,٩  ١٢,٦  ٦,٣  ١,٧  ٤,٦  ٣٢,٧  ١١,٣  ٢١,٣  على الناس

إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية 
  ٩,٧  ٢,٦  ٧,١  ٧,٤  ٢,٣  ٥,١  ١٩,٥  ٥,٥  ١٤,٠  وتعزيز القدرات التنظيمية

  ١٠,٠  ٥,٠  ٥,٠  ٨,٥  ٣,١  ٥,٤  ١٧,٠  ٧,٤  ٩,٦  والمعلومات والبّينات الُنظم الصحية
  ٥٦,٧  ١٤,٦  ٤٢,١  ٣٦,٠  ١١,٥  ٢٤,٥  ٨٩,٤  ٣٠,٨  ٥٨,٦  المجموع الفرعي

                    برنامج الطوارئ الصحية
  ٤,٧  ٢,٤  ٢,٣  ٥,٧  ٣,٣  ٢,٤  ٢٢,٨  ١٢,٤  ١٠,٤  إدارة المخاطر المعدية

التأهب للطوارئ الصحية على الصعيد 
القطري، واللوائح الصحية 

  ٩,٥  ٣,٩  ٥,٦  ١١,٦  ٤,٩  ٦,٧  ٣٦,٠  ١٢,٧  ٢٣,٣  )٢٠٠٥(   الدولية
  ٧,٠  ٣,٣  ٣,٧  ٥,٩  ٣,١  ٢,٨  ٣٠,٩  ١٣,٠  ١٧,٩ معلومات الطوارئ الصحية وتقييم المخاطر

  ٨,٢  ٣,٥  ٤,٧  ٥,٦  ٤,٠  ١,٦  ٤٢,٨  ١٤,٩  ٢٧,٩  عمليات الطوارئ
  ٤,٩  ٣,١  ١,٨  ٤,٠  ٢,٨  ١,٢  ٢٣,٧  ١١,٣  ١٢,٤  الخدمات األساسية في حاالت الطوارئ

  ٣٤,٣  ١٦,٢  ١٨,١  ٣٢,٨  ١٨,١  ١٤,٧  ١٥٦,٢  ٦٤,٣  ٩١,٩  المجموع الفرعي
                    الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية

  ١٨,٠  ٨,٧  ٩,٣  ٧,٣  ٢,٥  ٤,٨  ٤٧,٣  ١٤,٧  ٣٢,٦  القيادة وتصريف الشؤون
  ٢,٣  ١,٤  ٠,٩  ٢,٣  ٠,٩  ١,٤  ٤,٣  ٤,٠  ٠,٣  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر

التخطيط االستراتيجي وتنسيق الموارد 
  ٣,١  ١,١  ٢,٠  ٠,٦  ٠,٦  -  ٥,٩  ٥,٨  ٠,١  والتبليغ

  ٣٠,٥  ١٤,١  ١٦,٤  ١١,٧  ٦,٦  ٥,١  ٨٤,٢  ٣٥,٦  ٤٨,٦  التنظيم واإلدارة
  ٢,٥  ١,٦  ٠,٩  ٤,٠  ٢,٣  ١,٧  ٤,٧  ٤,٢  ٠,٥  االتصاالت االستراتيجية

  ٥٦,٤  ٢٦,٩  ٢٩,٥  ٢٥,٩  ١٢,٩  ١٣,٠  ١٤٦,٤  ٦٤,٣  ٨٢,١  المجموع
  ٤,٨  ١,١  ٣,٨  ١,٦  ٠,٤  ١,٢  ٦,٨  ٢,٢  ٤,٧  مقاومة مضادات الميكروبات

  ١,٩  ١,٢  ٠,٧  ٣,٧  ٠,٨  ٢,٩  ٤,٧  ١,٨  ٢,٩  السالمة الغذائية
  ٢٩٤,١  ١٠١,٧  ١٩٢,٤  ١٩٥,٢  ٧٥,٤  ١١٩,٨  ٨٥٥,٠  ٢٨٠,١  ٥٧٤,٩  للبرامج األساسية المجموع الفرعي

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  البحوث في مجال أمراض المناطق المدارية
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  البحوث في مجال اإلنجاب البشري

  ٥٥,٥  ١٢,٠  ٤٣,٥  ٤,٧  ٤,٧  -  ٤٥٣,٩  ٢٩,٤  ٤٢٤,٥  استئصال شلل األطفال
  ٥٥,٥  ١٢,٠  ٤٣,٥  ٤,٧  ٤,٧  -  ٤٥٣,٩  ٢٩,٤  ٤٢٤,٥  الفرعي المجموع
  ٣٤٩,٦  ١١٣,٧  ٢٣٥,٩  ١٩٩,٩  ٨٠,١  ١١٩,٨  ١ ٣٠٨,٩  ٣٠٩,٥  ٩٩٩,٤  الكلي المجموع
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  التوزيع حسب المكتب الرئيسي والفئة
  غرب المحيط الهادئ  شرق المتوسط  أوروبا

  المجموع  المقر الرئيسي
المكاتب 
  الُقطرية

 المكتب
  المجموع  اإلقليمي

المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

           
١٤٥,٦  ٤٥,٦  ١٣,١  ٥,٢  ٧,٩  ٥,٨  ٣,٠  ٢,٨  ٧,٨  ٥,٦  ٢,٢  
١٢١,٥  ٣٥,٧  ١٣,٩  ٥,٧  ٨,٢  ٨,٥  ٢,٢  ٦,٣  ١١,٥  ٥,٨  ٥,٧  
١١٥,٨  ٣٥,٦  ١٣,٤  ٦,٦  ٦,٨  ٦,٥  ٢,٤  ٤,١  ١,٠  ٠,٨  ٠,٢  

-  ١٠٧,٣  ٤٢,٦  ٦,٥  ٣,٢  ٣,٣  ٥,٨  ١,٤  ٤,٤  ٠,٣  ٠,٣  
٢٧٢,٨  ٥٣,٧  ٢٢,٨  ١٠,٦  ١٢,١  ٢٢,٩  ٦,٦  ١٦,٢  ١٤,٣  ١٠,٢  ٤,١  

٧٦٣,١  ٢١٣,٢  ٦٩,٨  ٣١,٤  ٣٨,٤  ٤٩,٥  ١٥,٦  ٣٣,٩  ٣٥,٠  ٢٢,٨  ١٢,٢  
                      

١٩٨,٧  ٥٦,٢  ٢٥,٩  ١٠,٩  ١٤,٩  ١٦,٦  ٦,٦  ١٠,٠  ٢٢,٢  ١٢,٩  ٩,٢  
٤٨,٣  ١٨,٧  ٤,٤  ١,٩  ٢,٥  ٥,٤  ٢,٥  ٢,٩  ٦,١  ٣,٠  ٣,١  
٣٣,٣  ١٤,٩  ٣,٥  ١,٥  ٢,٠  ٢,١  ٠,٥  ١,٦  ٣,٢  ٢,٢  ١,٠  
١٧,٩  ١٠,٠  ٢,٦  ١,٥  ١,١  ١,٢  ٠,٤  ٠,٨  ١,٢  ٠,١  ١,١  
٤٨,٩  ٢٢,٤  ٣,٧  ١,٩  ١,٨  ٤,٣  ٠,٩  ٣,٤  ٣,٠  ١,٥  ١,٥  

٣٤٧,١  ١٢٢,٣  ٤٠,١  ١٧,٧  ٢٢,٤  ٢٩,٧  ١٠,٩  ١٨,٧  ٣٥,٧  ١٩,٧  ١٥,٩  
                      

٢١٠,٤  ٥٩,٦  ١١,٧  ٢,٩  ٨,٨  ١٩,١  ٥,٦  ١٣,٥  ٧,٤  ٣,٤  ٤,٠  
١١,٧  ٤,٧  ١,٤  ٠,٥  ٠,٩  ٠,٩  ٠,٣  ٠,٦  ١,٣  ١,١  ٠,٢  

١٨,٧  ٦,٣  ١,٦  ٠,٥  ١,١  ١,٣  ٠,٤  ٠,٩  ١,١  ٠,٧  ٠,٤  
٣٤,٥  ٦,٤  ٢,١  ٠,٥  ١,٦  ٢,٦  ٠,٤  ٢,٢  ٨,٢  ٦,٢  ٢,٠  
١٠٢,٣  ٣٥,٤  ١٠,٢  ٣,٠  ٧,٢  ٥,٥  ٣,٠  ٢,٥  ١٨,٩  ١٣,٦  ٥,٣  

٣٧٧,٧  ١١٢,٥  ٢٧,١  ٧,٤  ١٩,٦  ٢٩,٥  ٩,٧  ١٩,٧  ٣٧,٠  ٢٥,١  ١١,٩  
                      

  
١٤٢,٣  ٤٠,١  ١٦,٨  ٤,٨  ١٢,٠  ١٤,٥  ٤,٢  ١٠,٣  ١٦,٥  ١٠,٨  ٥,٧  
  
١٥٤,٨  ٤٦,٠  ١٧,٠  ٦,٢  ١٠,٨  ١٩,٥  ٧,٩  ١١,٦  ١٦,٦  ١٠,١  ٦,٥  
١٦٩,٥  ١٠٥,٩  ١٢,٩  ٤,٧  ٨,٢  ٨,٤  ٣,٦  ٤,٨  ٥,٥  ٤,٤  ١,١  
١٢٦,٨  ٥٨,٤  ٨,٧  ٣,٣  ٥,٤  ١٢,٨  ٧,٩  ٤,٩  ١١,٢  ٨,٥  ٢,٧  

٥٩٣,٤  ٢٥٠,٥  ٥٥,٥  ١٩,٠  ٣٦,٥  ٥٥,٣  ٢٣,٧  ٣١,٧  ٤٩,٩  ٣٣,٩  ١٦,٠  
                      

١١٤,٤  ٥٦,١  ٦,٩  ٢,٧  ٤,٢  ١١,٣  ٦,٣  ٥,٠  ٦,٩  ٥,٩  ١,٠  

١٥٣,٥  ٤٩,٣  ١٨,٣  ٨,١  ١٠,٢  ١٨,٤  ٨,٩  ٩,٥  ١٠,٤  ٧,١  ٣,٣  
٩٧,٠  ٢١,٥  ٧,٩  ٤,٧  ٣,٢  ١٧,٦  ٨,٧  ٨,٩  ٦,٢  ٣,٣  ٢,٩  
١٥٧,٨  ٥٠,٦  ٥,٦  ٣,٢  ٢,٤  ٣٧,٨  ١٢,٣  ٢٥,٥  ٧,٢  ٣,٢  ٤,٠  
١٠٣,١  ٣٨,٣  ٣,٥  ٢,٣  ١,٢  ٢٣,٣  ١٠,٣  ١٣,٠  ٥,٤  ٣,٣  ٢,١  

٦٢٥,٨  ٢١٥,٨  ٤٢,٢  ٢١,٠  ٢١,٢  ١٠٨,٤  ٤٦,٥  ٦١,٩  ٣٦,١  ٢٢,٨  ١٣,٣  
  

٢٢٤,٣  ٨٢,٠  ١٥,١  ٤,٩  ١٠,٢  ٢٠,٩  ٨,٣  ١٢,٦  ٣٣,٧  ١٣,٣  ٢٠,٤  
٤٨,١  ٣٤,٠  ١,٨  ١,٥  ٠,٣  ٢,٤  ١,٩  ٠,٥  ١,٠  ٠,٩  ٠,١  

-  ٣٨,٨  ١٥,٨  ٦,٥  ٣,٨  ٢,٧  ٤,٢  ٣,٦  ٠,٦  ٢,٧  ٢,٧  
٣٧٥,٨  ١٦٣,٢  ٢١,٣  ٨,٢  ١٣,١  ٤٦,٨  ١١,١  ٣٥,٧  ١٨,١  ١١,٠  ٧,١  
٤٦,٥  ٢٣,١  ٤,٥  ٣,٨  ٠,٧  ٣,٣  ٢,٦  ٠,٧  ٤,٤  ٤,١  ٠,٣  

٧٣٣,٥  ٣١٨,١  ٤٩,٢  ٢٢,٢  ٢٧,٠  ٧٧,٦  ٢٧,٥  ٥٠,١  ٥٩,٩  ٣٢,٠  ٢٧,٩  
٣٢,٤ ١١,٧ ٠,٩ ٠,٣ ٠,٦ ٢,٦ ٠,٥ ٢,١ ٣,٩ ٢,٧ ١,٣ 
٣٦,١  ١٨,٢  ٣,٤  ١,٥  ١,٩  ٣,١  ١,١  ٢,٠  ١,١  ٠,٦  ٠,٥  

٣ ٥٠٩,٠  ١ ٢٦٢,٢  ٢٨٨,٢  ١٢٠,٦  ١٦٧,٦  ٣٥٥,٧  ١٣٥,٥  ٢٢٠,١  ٢٥٨,٦  ١٥٩,٥  ٩٩,١  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  ٥٠,٠  ٥٠,٠  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  ٦٨,٤  ٦٨,٤  

١ ٠٣٢,٣  ٢٩٩,٠  ٤,٦  ٤,٦  -  ٢٠٨,٧  ١١,٣  ١٩٧,٤  ٥,٩  ٤,١  ١,٨  
١ ١٥٠,٧  ٤١٧,٤  ٤,٦  ٤,٦  -  ٢٠٨,٧  ١١,٣  ١٩٧,٤  ٥,٩  ٤,١  ١,٨  

٤ ٦٥٩,٧  ١ ٦٧٩,٦  ٢٩٢,٨  ١٢٥,٢  ١٦٧,٦  ٥٦٤,٤  ١٤٦,٨  ٤١٧,٥  ٢٦٤,٥  ١٦٣,٦  ١٠٠,٩    
=     =     =




