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تنفيذ اإلصالحات اإلدارية 
ملنظمة الصحة العاملية

وضع البرامج وحتديد األولويات
الدول األعضاء حيتل مكانًة حموريًة  إىل  الدعم  تقديم  يزال  ال 
إلعداد  األولية  املراحل  املنظمة  نفَّذت  وقد  املنظمة.  عمل  يف 
مع  الوثيق  بالتشاور   2019-2018 للثنائية  الرجمية  امليزانية 
إىل  القاعدة  من  التصاعدي  النْهج  باتباع  األعضاء  الدول 
املوارد  لتخطيط  مبدئية  عملية  اإلقليم  يف  وُأجريت  القمة. 
إىل  استنادًا  الرجمية  امليزانية  إعداد  يف  منها  لالستفادة  البرشية 
وجماالت  الفئات  شبكات  وأخذت  الواقعية.  االحتياجات 
مت  فقدَّ التخطيط،  عملية  دعم  يف  املبادرة  زمام  الرامج 
التخطيط  ت  وحفزَّ الُقطرية،  املكاتب  إىل  وإفاداٍت  توجيهاٍت 
الشامل للرامج با يتواءم مع أهداف التنمية املستدامة. وترتب 
ثلثي  من  يقُرب  ما  الُقطرية  للمكاتب  َص  ُخصِّ أن  ذلك  عى 
الـُمعَتَمدة للرامج األساسية؛ وهي واحدة  امليزانية اإلقليمية 

من أعى النسب بني مجيع األقاليم التابعة للمنظمة.

كا ُأجريت عملية استعراض يف منتصف املدة أظهرت نتائجها 
ة يف سبيلها للتنفيذ قبل هناية  أن 76% من الـُمخَرجات املرجوَّ
بلدان  تشهدها  التي  املالية  يات  التحدِّ من  الرغم  عى  الثنائية، 
ختطيط  عملية  دعمت  وكا  تعانيها.  التي  والراعات  عدة 
امليزانية الرجمية، اضطلعت شبكات الفئات وجماالت الرامج 
املرحلية اإلقليمية إىل  التقارير  بدوٍر حيوي يف ضان أن تشر 
ياٍت، ويف  ُمنَجزات وما تواجهه من حتدِّ البلدان من  ما حققته 

هات الرامج. توجيه التعديالت التي ُأدِخَلت عى توجُّ

دائم  إقليمي  فريق   ،2016 األول/ديسمر  كانون  يف  وُأنِشئ، 
معني بالتقييم هبدف تيسر تنفيذ سياسات التقييم العاملية وبناء 
االجتاع  وعقب  اإلقليم.  يف  املؤسيس  والتعلُّم  التقييم  ثقافة 
ونطاق  ورسالته  رؤيته  ُعِرضت  الدائم،  الفريق  هلذا  األول 

عمله، كا وِضعت مسودة خلطة عمله.

به  تقوم  الذي  الرئييس  االستثار  البرشية  املوارد  تزال  وال 
إعادة   2016 عام  وشهد  األعضاء.  للدول  منها  دعًا  املنظمة 
تفعيل األنشطة الرامية إىل بناء ُقُدرات املوظفني بشأن اإلدارة 
القائمة عى النتائج وإدارة الرامج وما يتصل هبا من جماالت. 
كا ُأدِرج استعراض دورة اإلدارة القائمة عى النتائج باملنظمة 
يف الرنامج اإلقليمي لتوجيه املوظفني اجلُدد، وذلك بالتعاون 
ر تنفيذ مزيٍد من  الوثيق مع فريق املوارد البرشية. ومن الـُمقرَّ
هذه األنشطة املعنية ببناء الُقُدرات يف املستقبل، مع الرتكيز عى 

املوظفني يف املكاتب الُقطرية.

ُأنِشئت  الُقطرية،  املكاتب  إىل  م  الـُمقدَّ الدعم  تعزيز  إطار  ويف 
الرامج من  بإدارة  املعنيني  إقليمية من ضباط االتصال  شبكة 
من  هبا  يرتبط  وما  الرامج  إدارة  تنسيق  عملية  حتسني  أجل 
الشبكة  عمليات يف مجيع أرجاء اإلقليم. وقد اضطلعت هذه 
وإعداد  القانوين  الرْصد  حتسني  يف  رئييس  بدوٍر  اإلقليمية 
كا  املدة.  منتصف  يف  االستعراض  عمليات  خالل  التقارير 
جمموعًة  توفِّر  األعال  ملعلومات  جديدًة  أداًة  املنظمة  أطلقت 
وتشمل  القرار،  اختاذ  عملية  ُتثِري  التي  املعلومات  من  كبرًة 
حتسني  إىل  هتدف  التي  املتابعة  لوحات  من  عددًا  األداة  هذه 

رْصد تنفيذ الرامج.

احَلْوَكمة
الدول  وممثِّيل  للوزراء  املستوى  رفيعة  اجتاعات  َعْقد  استمر 
مجعية  اجتاعات  ُقَبيل  جنيف  يف  الدائمة  والبعثات  األعضاء 
التنفيذي. وكانت هذه االجتاعات  العاملية واملجلس  الصحة 
بمثابة فرصة ممتازة استعرضت فيها املنظمة مع وزراء الصحة 
معاجلة  يف  الـُمحَرز  م  التقدُّ احلكوميني  املسؤولني  وكبار 
هلذه  وكان  السابقة.  االجتاعات  منذ  الرئيسية  األولويات 
االجتاعات أيضًا أثر إجيايب يف تقوية مشاركة الدول األعضاء 
الصحة  حول  العاملي  الصعيد  عى  الدائرة  املناقشات  يف 
أثناء  اليومية  ُعِقَدت جلسات لإلحاطة  املنظمة. كا  وإصالح 
فرصًا  وفَّرت  الصحة،  ومجعية  التنفيذي  املجلس  اجتاعات 
إضافية أمام الدول األعضاء يف اإلقليم للتفاعل واالتفاق عى 

املواقف املشرتكة التي ُتؤثِّر عى اإلقليم.
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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2016

يف  والستني  الثالثة  دورهتا  يف  اإلقليمية،  اللجنة  واعتمدت 
عى  التنقيحات  من  عددًا   ،2016 األول/أكتوبر  ترشين 
السلوك  قواعد  مدونة  وضع  ييل:  با  تتصل  الداخيل  نظامها 
لتسمية املدير اإلقليمي، وانتخاب هيئة املكتب )رئيس اللجنة 
فرعية  جلنة  وإنشاء  اللجنة(،  ومقرر  الرئيس  ونائبي  اإلقليمية 
املجلس  يف  األعضاء  لرتشيح  عملية  وحتديد  بالرامج،  معنية 
مجعية  رئيس  ملنصب  اإلقليم  بلدان  أحد  وترشيح  التنفيذي، 
وتتاشى  الـُمنَتخبني.  مكتبها  أعضاء  وسائر  العاملية  الصحة 
العاملي،  الصعيد  عى  احلوكمة  إصالح  مع  التنقيحات  هذه 
نطاق  عى  اإلجراءات  تنسيق  إىل  الرامية  اجلهود  وتعكس 

املنظمة.

اإلدارة
واَصل املكتب اإلقليمي إعداد أدوات أساسية من أجل تعزيز 
اإلصالح  إىل  خاص  اهتام  إيالء  مع  املنظمة،  إصالح  عملية 
األخرى  املستويات  مجيع  مع  كثب  عن  والعمل  اإلداري، 
للمنظمة ُبغية حتقيق األهداف الواردة يف برنامج العمل العام 
الثاين عرش. كا استمر املكتب يف حتسني ُقُدراته عى التخطيط 
والتنبؤ والتنفيذ والرصد والتقييم هبدف رفع كفاءة االستفادة 

من املوارد املحدودة وتوزيعها بكفاءة أكثر.

واستمرت اإلجراءات اإلدارية املرتبطة بعملية اإلصالح التي 
وتناوهبم،  املوظفني  بتنقل  يتصل  فيا  اإلقليمي  املدير  اختذها 
واإلدارة.  البرشية،  للموارد  والتخطيط  األداء،  وإدارة 

مع  والضوابط،  املساءلة  حول  التحسني  جهود  ومتحورت 
يف  مرارًا  ذكرها  ورد  التي  االمتثال  جماالت  عى  الرتكيز 
التي  واخلارجية  الداخلية  املراجعة  عمليات  مالحظات 
التعاون  هي:  املجاالت  وهذه  السابقة؛  السنوات  يف  ُأجريت 
وقوائم  الُسلف،  رشاء  وأوامر  املبارش،  والتنفيذ  املبارش،  املايل 
وكان  املوظفني.  لغر  التعاقدية  والرتتيبات  األصول،  جرد 
أثره  العام  طيلة  شهر  كل  االمتثال  متابعة  أدوات  الستخدام 
يف رفع وعي املوظفني وتعزيز ُقُدراهتم عر اإلقليم فيا يتعلق 
إدارة  األنشطة  الغرض من  الرئيسية. وكان  اإلدارية  بالقضايا 
الرقابة  إطار  وحتسني  بفاعلية،  واإلدارية  املالية  املخاطر 
احلد  إىل  املراجعة  عمليات  مالحظات  وتقليل  الداخلية، 
األدنى، وإقفال مالحظات عمليات املراجعة التي مل ُتقَفل منذ 
انتهت مجيع   ،2016 ففي عام  املناسب.  الوقت  مدة طويلة يف 
جزئيًا،  ُمرضية  أو  ُمرضية  إما  تقديرات  إىل  املراجعة  عمليات 
والتزامًا  الضوابط،  تنفيذ  يف  ن  التحسُّ استمرار  ُيظِهر  ما  وهو 
عميقًا بعدم التسامح هنائيًا مع حاالت عدم االمتثال يف اإلقليم.

ومنها  الرئيسية،  يات  للتحدِّ هيا  تصدِّ املنظمة  تواِصل  وسوف 
احلاجة إىل: بناء الُقُدرات ملساعدة الدول األعضاء حتى تظل 
فيا  الُقطرية  الرؤى  وتعزيز  املتغرة،  املتطلبات  مع  متوائمة 
األجل،  واملمتدة  احلادة  الطوارئ  حلاالت  باالستجابة  يتعلق 
للطوارئ وتنفيذ األعال عى  والنظر يف نرش فرق االستجابة 
أساس مبدأ عدم الندم، ومواصلة حتسني املساءلة والضوابط، 

عى النحو الوارد يف األُُطر التنظيمية.
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