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تنفيذ اإلصالحات اإلدارية 
ملنظمة الصحة العاملية

البرامج ووضع األولويات
واَصَلت املنظمة تعزيز تنفيذها لإلصاح يف جمايَلْ اسرتاتيجية 
الصحية  احلصائل  حتسني  هبدف  األولويات،  ووضع  الرامج 
عى الصعيدين العاملي واإلقليمي من خال الرتكيز عى ما تتمتع 
به املنظمة من مزايا نسبية. ومن جانبه، دعم املكتب اإلقليمي 
اجلوانب االسرتاتيجية لعمل املنظمة عى املستوى الُقطري من 
واجلهات  للمنظمة  الُقطرية  باملكاتب  املنتظم  االتصال  خال 
اسرتاتيجيات  إعداد  بشأن  اإلقليم  املعنية يف  املصلحة  صاحبة 
التعاون الُقطري ورصد تنفيذها وتقييمها. وُأعِلن عن البدء يف 
تنفيذ دالئل إرشادية جديدة السرتاتيجيات التعاون الُقطري. 
هلا  م  وُقدِّ بلدان،  أربعة  من  أولية  رائدة  جمموعة  وِضعت  كا 
التدريب عى استخدام هذه الدالئل اإلرشادية اجلديدة، التي 
إجراء  وتدعم  لاسرتاتيجيات  الوطنية  امللكية  تعزيز  تؤيد 
هذه  بشأن  التفاوض  عند  للجميع  وشاملة  تشاورية  عملية 
إقامة  اإلقليمي  املكتب  ز  عزَّ كا  وإعدادها.  االسرتاتيجيات 
الراكات مع املؤسسات األخرى مثل جامعة الدول العربية، 
التعاون  ومنظمة  اإلقليمية،  اإلنائية  املتحدة  األمم  وجمموعة 
اإلسامي، ومنظات وهيئات األمم املتحدة اإلقليمية وُنفِّذت 
وقت  يف  القمة  إىل  القاعدة  من  التشغييل  التخطيط  عملية 
الصحة  منظمة  بتمويل  اخلاص  احلوار  انطاق  قبل  مناسب 
العاملية الذي ُعِقد يف ترين الثاين/نوفمر 2015، وِمن َثم كان 
من املمكن البدء يف تنفيذ هذا التخطيط يف وقت مبكر بدرجة 

متساوية بالنسبة للثنائية 2017-2016.

وأظهرت نتائج التقارير التي ُأِعدت عند هناية الثنائية حول تقييم 
أداء امليزانية الرجمية للثنائية 2014-2015 أن امليزانية األساسية 
268 مليون دوالر أمريكي، قد تم متويلها  اإلقليمية، وقيمتها 
صة  ل 89% من امليزانية الـُمخصَّ عند مستوى 84% يف حني ُموِّ
585  مليون دوالر أمريكي. وبلغ  الطوارئ وقدرها  حلاالت 
واألعباء(  )املروفات  األساسية  الرجمية  امليزانية  استخدام 

99%. أما  83%، كا وصل استخدام التمويل الفعيل املتاح إىل 
استخدام امليزانية يف برنامج الطوارئ بالنسبة لإلقليم فقد بلغ 
96%، لرتفع  إىل  التمويل  املجمل، ووصل استخدام  85% يف 
بذلك إمجايل استخدام املنظمة للتمويل عى املستوى اإلقليمي 
إىل 97% بنهاية الثنائية. وشهد االستثار يف األعال التي حتظى 
املرن  التمويل  من   %85 الُقطري ضخ  املستوى  باألولوية عى 

ص لألولويات الُقطرية. الـُمخصَّ

النظر  عند  ال سّيا  التقنية،  النواتج  إنجاز  كذلك  ارتفع  كا 
إليها يف مقابل اجلهود املتواصلة التي تبذهلا املكاتب اإلقليمية 
الطوارئ  ألوضاع  االستجابة  أجل  من  الُقطرية  واملكاتب 
املدفوعة باألحداث، مع إنجاز 78% من النواتج إنجازًا كامًا، 

أما النسبة املتبقية وقدرها 22% فقد ُأنِجزت جزئيًا.

شبكات  تعزيز  يف  فاعًا  رشيكًا  اإلقليمي  املكتب  كان  لقد 
الفئات وجماالت الرامج العاملية التي أسهمت يف حتقيق الرتابط 
الرناجمي والتقني عى املستويات العاملية واإلقليمية والُقطرية. 
ولعب كل من شبكات الفئات وجماالت الرامج دورًا رئيسيًا 
يف املواءمة بني األولويات الـُمستقاة من عملية التخطيط عى 
املنبثقة،  وااللتزامات  القمة  إىل  القاعدة  من  الُقطري  املستوى 
ضمن مجلة أمور، من القرارات اإلقليمية والعاملية، عى النحو 

الذي يضمن أن تكون خطط العمل شاملة ومكتِملة.
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لان اجلهوب    ½ منظمة الصحة العاملية  جامعة الل ل العربية توحِّ
مشا رأ إقليمية لدعزلز ب ر منظمت املجدمع امللين   الصحة  خطة 

الدنمية املسدلامة، القاهرأ، آب/أغسطس 2015
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أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2015

ومتهيدًا إلقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمر 
تم  التي   2030-2016 للفرتة  اجلديدة  التنمية  خلطة   2015
اإلعراب عنها يف صورة 17 هدفًا من أهداف التنمية املستدامة، 
13 غاية،  حتته  تندرج   )3 )اهلدف  بالصحة  خاص  هدف  منها 
أجل  اخلطط من  إعداد  العمل عى  اإلقليمي يف  املكتب  رشع 
اإلنائية  األهداف  من  الـُمنَجز  غر  األعال  جدول  معاجلة 
وقد  املتكاملة.  املستدامة  التنمية  أهداف  خطة  وتنفيذ  لأللفية 
يف  اإلقليمية  اللجنة  عى  املوضوع  هذا  حول  ورقة  ُعِرضت 

دورهتا الثانية والستني.

ُعِقدت  املستمرة،  الدورية  الرناجمية  إطار االستعراضات  ويف 
العريب  الرنامج  حول   2016 عام  مطلع  يف  للخراء  مشاورة 
لدهيم  ممن  املشاورة،  هذه  يف  املشاركون  واستعرض  العاملي. 
عمل  العمومية،  والصحة  والنر  الرتمجة  جماالت  يف  خرة 
الرنامج وما حققه من إنجازاٍت عى مدار الَعْقدين املاضيني. 
العريب  الرنامج  موارد  تركيز  برضورة  املشاركون  وأوص 
العاملي عى ترمجة إصدارات املنظمة التي تدور حول املجاالت 
الطبي  املعجم  حتديث  وعى  األولوية،  ذات  االسرتاتيجية 
امللقاة  والضغوط  احلايل  السياق  مراعاة  مع  وذلك  املوحد، 

االسرتاتيجي  الرتكيز  تيسر  إىل  واحلاجة  املتاحة  املوارد  عى 
للرنامج. 

احَلْوَكمة
حفاظًا عى ما جرت به العادة يف السنوات القليلة املاضية، ُعِقد 
وزراء  ضم  املستوى  رفيع  اجتاع  العاملية  الصحة  مجعية  ُقبْيل 
جنيف.  يف  الدائمة  والبعثات  األعضاء  الدول  وممثِّيل  الصحة 
مع  فيها  يتم  سانحًة  فرصًة  تتيح  االجتاعات  هذه  فتِئت  وما 
م  التقدُّ استعراض  املسؤولني احلكوميني  الصحة وكبار  وزراء 
اإلقليمية  اللجنة  منذ  الرئيسية  األولويات  بلوغ  يف  الـُمحَرز 
املناقشات  يف  األعضاء  الدول  مشاركة  وتعزيز  السابقة، 
العاملية الدائرة حول الصحة وإصاح منظمة الصحة العاملية. 
املجلس  أثناء  ُعِقدت  التي  اليومية  االجتاعات  أتاحت  كا 
التنفيذي ومجعية الصحة العاملية فرصًا إضافية للدول األعضاء 
بإقليم رشق املتوسط حتى تتفاعل وتتفق عى املواقف املشرتكة 

التي تؤثِّر عى اإلقليم.

التي  والستني  الثانية  دورهتا  يف  اإلقليمية،  اللجنة  ت  وأقرَّ
2015، مخسة قرارات تتعلق  ُعِقدت يف ترين األول/أكتوبر 
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انعقاب الل رأ الثانية  السدني للجنة اإلقليمية لرشق املدوسط   الكولت ½
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ص اليوم السابق  باألولويات االسرتاتيجية لإلقليم. وقد ُخصِّ
تقنية  اجتاعات  لعْقد  مبارشة  اإلقليمية  اللجنة  انطاق  عى 
تناقش القضايا اجلارية التي حتظى باألمهية. وُعِرضت النتائج 
للتباحث  اإلقليمية  اللجنة  عى  املناقشات  عنها  أسفرت  التي 
تنبثق  التي  اآللية،  وهذه  مائًا.  ذلك  كان  متى  أكثر،  بشأهنا 
اإلقليمية  اللجنة  اعتمدته  الذي  ح  الـُمنقَّ الداخيل  النظام  عن 
يف دورهتا التاسعة واخلمسني، أثبتت التجربة أهنا منتًدى مفيٌد 

إلجراء مناقشات تقنية رفيعة املستوى مع الدول األعضاء.

اإلدارة
أجل  من  أساسية  أدوات  إعداد  اإلقليمي  املكتب  واَصل 
إىل  خاص  اهتام  إياء  مع  املنظمة،  إصاح  عملية  تعزيز 
اإلصاح اإلداري، وذلك من خال العمل عن كثب مع مجيع 
الواردة يف  بغية حتقيق األهداف  للمنظمة  املستويات األخرى 
برنامج العمل العام الثاين عر. كا استمر املكتب اإلقليمي يف 
حتسني ُقدراته عى التخطيط والتنبؤ والتنفيذ والرصد والتقييم 
وتوزيعها  املحدودة  املوارد  من  االستفادة  كفاءة  رفع  هبدف 
منها  املنشود  بالغرض  أوىف  املنظمة  تكون  حتى  أكثر،  بكفاءة 

يف اإلقليم.

ز املكتب اإلقليمي ثقافة املساءلة استكاالً لإلجراءات  وقد عزَّ
ل املوظفني  اإلدارية املرتبطة بعملية اإلصاح والتي تتصل بتنقُّ
وإدارهتا.  البرية  املوارد  وختطيط  األداء،  وإدارة  وتناوهبم، 
مع  والضوابط  املساءلة  حول  التحسني  جهود  ومتحورت 
الرتكيز عى املجاالت اخلمس لامتثال التي ورد ذكرها مرارًا 
وتكرارًا يف ماحظات عمليات املراجعة الداخلية واخلارجية 
اخلمس  املجاالت  وهذه  السابقة؛  السنوات  يف  ُأجريت  التي 
وأوامر  املبارش،  والتنفيذ  املبارشة،  املالية  املسامهات  هي: 
التعاقدية  والرتتيبات  األصول،  جرد  وقوائم  السلف،  رشاء 
العام  طيلة  بدقة  املجاالت  هذه  رصد  وجرى  املوظفني.  لغر 
العام  وبنهاية  شهر.  كل  االمتثال  ملتابعة  أدوات  خال  من 
الـُمتمثِّل يف تقليل ماحظات عمليات  بالكامل اهلدف  حتقق 
عمليات  ماحظات  مجيع  وإقفال  حد  أدنى  إىل  املراجعة 
 230 أكثر من  ُأقِفل  إذ  منذ مدة طويلة،  ُتقَفل  مل  التي  املراجعة 

الذي  الوقت  يف  ذلك  حصل  املراجعة.  توصيات  من  توصية 
بعثات  من  مسبوق  غر  بعدٍد  اإلقليمي  املكتب  فيه  ب  رحَّ
إىل  منها  بعثتان  ُأوفِدت  بعثات  )سبع  اإلقليم  إىل  املراجعة 
املكتب اإلقليمي( خال السنة نفسها. وانتهت مجيع عمليات 
ُيظِهر  مما  جزئيًا،  ُمرضية  أو  ُمرضية  إما  تقديرات  إىل  املراجعة 
نًا واضحًا يف تنفيذ الضوابط مقارنة بالعام املايض، والتزامًا  حتسُّ
عدم  حاالت  من  حالة  أي  مع  هنائيًا  التسامح  بعدم  عميقًا 

االمتثال عر اإلقليم.

الثنائيتني  خال  املبادرات  من  عددًا  اإلقليمي  املكتب  ذ  ونفَّ
الفائتتني التي ثبتت جدواها لألقاليم األخرى أيضًا. ومن هذه 
املبادرات: حتديد دور خاص لامتثال وإدارة املخاطر؛ وحتسني 
املتابعة؛  أدوات  خال  من  التقارير  وإعداد  االمتثال  رصد 
وإبرام اتفاقات املساءلة مع مديري مراكز امليزانية واملسؤولني 
اإلداريني ترتبط بآليات إدارة األداء؛ واستبيانات التقييم الذايت 
الداخلية؛  الرقابة  بشأن  اإلدارة  لتأكيدات  دعًا  للمديرين 
ومبادرات بناء الُقُدرات مثل برنامج التدريب املتكامل ملراكز 
التوعوية  املبادرات  من  والكثر  االمتثال  ومنتديات  امليزانية 
األخرى؛ وتنفيذ املروعات الرائدة كأساس لاستعراضات 
لتلبية  إضافية  دعم  ُقدرات  وإنشاء  واإلدارية؛  الرناجمية 
التي  البلدان  إىل  اهتام خاص  إياء  املفاجئة مع  االحتياجات 
البلدان  إىل  هة  ُموجَّ بزيارات  والقيام  طوارئ؛  حاالت  تشهد 
م  من أجل تقديم الدعم امليداين؛ وتعزيز الدعم اإلداري الـُمقدَّ
ب للطوارئ واالستجابة هلا، با يف ذلك إنشاء  ألغراض التأهُّ

صندوق تضامن إقليمي.

خال  النوعية  يات  التحدِّ من  لعدٍد  املنظمة  ى  تتصدَّ وسوف 
املؤسسات  ُقدرات  بناء  إىل  احلاجة  منها   2017-2016 الثنائية 
املتطلبات  مع  متوائمة  تظل  حتى  األعضاء  الدول  لدعم 
يف  الُقطري  املستوى  عى  النظر  وجهات  وتعزيز  املتغرة؛ 
نر  يف  والنظر  واملمتدة؛  احلادة  الطوارئ  حلاالت  االستجابة 
مبدأ  أساس  عى  األعال  وتنفيذ  للطوارئ  االستجابة  فرق 
عدم الندم؛ وإنشاء سجل للمخاطر اإلقليمية إضافة إىل سجل 
التحسني يف املساءلة والضوابط  املخاطر املؤسسية؛ ومواصلة 

عى النحو الوارد يف األُطر التنظيمية. 


