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تنفيذ اإلصالحات اإلدارية 
ملنظمة الصحة العاملية

وضع البرامج وحتديد األولويات
امليزانية الرجمية  النهائية من إعداد  املراحل  املنظمة  استكملت 
من  التصاعدي  التخطيط  طريق  عن   2019-2018 للثنائية 
القاعدة إىل القمة بالتنسيق الوثيق مع الدول األعضاء، ونفَّذت 
األولويات  إىل  استنادًا   2017 لعام  التشغييل  التخطيط  عملية 
املحددة. واختتمت عملية التخطيط املشرتكة بعقد اجتاعات 
مبارشة وجهًا لوجه يف القاهرة لضان حتقيق مزيد من االتساق 
بني اخلطط، ووضوح األدوار واملسؤوليات أكثر عىل مستويني 

اثنني من مستويات املنظمة، وإدماج هنج إلدارة املخاطر.

كا اسرتشد التخطيط التشغييل للثنائية 2018-2019 بخارطة 
املتوسط  رشق  إقليم  يف  العاملية  الصحة  منظمة  لعمل  الطريق 
مخسية  اسرتاتيجية  خطة  لتكون  ت  ُأِعدَّ التي   ،2021-2017
االلتزامات  الطريق  خارطة  وترتِجم  اإلقليم.  يف  للمنظمة 
لعام  املستدامة  التنمية  خطة  تشمل  والتي  واإلقليمية،  العاملية 
اإلجراءات  من  جمموعٍة  إىل  املنظمة،  إصالح  وبرنامج   2030
يف  األعضاء  الدول  مع  املنظمة  عمل  لتوجيه  االسرتاتيجية 
املكتب  أطلق  املستدامة،  التنمية  خطة  سياق  ويف  اإلقليم. 
اإلقليمي مبادرًة لتعزيز العمل الشامل عىل املستوى اإلقليمي 
وسُتدَمج  التقني.  للتعاون  جديدة  قنوات  تشجيع  طريق  عن 
الُقْطري  املستوى  اإلقليمي عىل  النهج  املستفادة من  الدروس 
بني  املشرتك  التعاون  لتشجيع  املقبلة  التخطيط  دورة  أثناء 
املرتبطة بالصحة ألهداف  الغايات  القطاعات الالزم لتحقيق 

التنمية املستدامة. 

ويف عام 2017، ُمنِح رؤساء مراكز امليزانية سلطًة أكر يف إدارة 
األولوية،  ذات  األنشطة  إىل  ه  املوجَّ املرن  املؤسيس  التمويل 
ال  املناسب،  الوقت  يف  األموال  هذه  من  االستفادة  يتيح  با 
ُأجري  الذي  االستعراض،  وأظهر  الُقْطرية.  املكاتب  يف  سّيا 
حتققت  قد  املرجوة  املخرجات  من   %77 أن  الثنائية،  هناية  يف 

بالكامل، وُأْدِرَجت مسامهات اإلقليم يف النتائج التي حتققت 
مع  ومتشيًا  األعضاء.  الدول  هبا  وُأبلغت  املنظمة  نطاق  عىل 
الشفافية  وزيادة  البلدان  عىل  بالرتكيز  املؤسسية  االلتزامات 
الشاملة للمنظمة، أتاحت بوابة امليزانية الرجمية للمنظمة عىل 
موقعها اإللكرتوين معلوماٍت أساسيًة عن اإلنجازات الُقْطرية 
واملسائل املتعلقة بامليزانية والشؤون املالية. واشتملت األدوات 
الالزمة لدعم الرصد وصنع القرار عىل إضافة لوحات متابعة 
ورصد  األموال،  واستخدام  امليزانية  رصد  إىل  هتدف  جديدة 

التقدم التقني، وعدد من مؤرشات االمتثال الرئيسية.

كا ساهم اإلقليم بنشاط يف إعداد برنامج العمل العام الثالث 
عرش وإطار التخطيط وامليزنة اخلاص به، با يف ذلك مسامهات 
األولويات  لتحديد  الصلة  ذات  العمليات  لتحسني  رئيسية 

والتخطيط.

احلوكمة
الدول  وممثِّيل  للوزراء  املستوى  رفيعة  اجتاعات  عقد  استمر 
مجعية  اجتاعات  ُقبيل  جنيف  يف  الدائمة  والبعثات  األعضاء 
التنفيذي. ومثَّلت هذه االجتاعات  الصحة العاملية واملجلس 
فرصًة ممتازة، استعرضت فيها املنظمة مع وزراء الصحة وكبار 
األولويات  معاجلة  يف  امُلحَرز  م  التقدُّ احلكوميني  املسؤولني 
إجيايب  أثر  أيضًا  هلا  وكان  السابقة.  االجتاعات  منذ  الرئيسية 
عىل  الدائرة  املناقشات  يف  األعضاء  الدول  مشاركة  تقوية  يف 
ُعِقدت  كا  املنظمة.  وإصالح  الصحة  حول  العاملي  الصعيد 
التنفيذي  املجلس  اجتاعات  أثناء  اليومية  لإلحاطة  جلسات 
الدول  أمام  إضافية  فرصًا  وفَّرت  العاملية،  الصحة  ومجعية 
املشرتكة  املواقف  عىل  واالتفاق  للتفاعل  اإلقليم  يف  األعضاء 

التي ُتؤثِّر عىل اإلقليم. 

واعتمدت اللجنة اإلقليمية، يف دورهتا الرابعة والستني املعقودة 
2017، مخسة قرارات  أباد يف ترشين األول/أكتوبر  يف إسالم 
تتعلق باألولويات االسرتاتيجية اإلقليمية. وقد ُعِقدت، قبيل 
ملناقشة  كامل  يوم  مدى  عىل  تقنية  اجتاعات  مبارشة،  الدورة 

القضايا احلالية التي هتم اإلقليم. 
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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2017

اإلدارة
واَصل املكتب اإلقليمي إعداد أدوات أساسية من أجل تعزيز 
باإلصالح  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 عىل التخطيط 
والتنبؤ والتنفيذ والرصد والتقييم هبدف رفع كفاءة االستفادة 

من املوارد املحدودة وتوزيعها بكفاءة أكثر.

واستمرت اإلجراءات اإلدارية املرتبطة بعملية اإلصالح التي 
وتناوهبم،  املوظفني  ل  بتنقُّ يتصل  فيا  اإلقليمي  املدير  اختذها 
وإدارة األداء، والتخطيط للموارد البرشية وإدارهتا. ومتحورت 
عىل  الرتكيز  مع  والضوابط،  املساءلة  حول  التحسني  جهود 
جماالت االمتثال التي ورد ذكرها مرارًا يف مالحظات عمليات 
املراجعة الداخلية واخلارجية التي ُأجريت يف السنوات السابقة؛ 
املبارش،  والتنفيذ  املبارش،  املايل  التعاون  هي:  املجاالت  وهذه 
والرتتيبات  األصول،  جرد  وقوائم  الُسلف،  رشاء  وأوامر 
متابعة  أدوات  الستخدام  وكان  املوظفني.  لغر  التعاقدية 

االمتثال كل شهر طيلة العام أثره يف رفع وعي املوظفني وتعزيز 
الرئيسية.  اإلدارية  بالقضايا  يتعلق  فيا  اإلقليم  عر  ُقُدراهتم 
واإلدارية  املالية  املخاطر  إدارة  األنشطة  من  الغرض  وكان 
مالحظات  وتقليل  الداخلية،  الرقابة  إطار  وحتسني  بفاعلية، 
عمليات املراجعة إىل احلد األدنى، وإقفال مالحظات عمليات 
املناسب.  الوقت  يف  طويلة  مدة  منذ  ُتقَفل  مل  التي  املراجعة 
تقديرات  إىل  املراجعة  عمليات  مجيع  انتهت   ،2017 عام  ففي 
ن  التحسُّ ُيظِهر استمرار  إما ُمرضية أو ُمرضية جزئيًا، وهو ما 
مع  هنائيًا  التسامح  بعدم  عميقًا  والتزامًا  الضوابط،  تنفيذ  يف 

حاالت عدم االمتثال يف اإلقليم.

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

عىل النحو الوارد يف األُُطر التنظيمية.
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