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  مقدمة
  

   المستقبلالتحديات والثغرات واحتياجات
  
وقـد   .الراهنةيات الصحية   لتحدا بالتحليل ٢٠١٥-٢٠٠٦ للحقبةبرنامج العمل العام الحادي عشر       يتناول  -١

 تحتـل مكانـة     وأصبحت ، على أنها جانب أساسي من جوانب أمن اإلنسان         بشكل متزايد   الصحة  إلى ينظرأصبح  
  .تعلقة بأولويات التنميةبارزة في المناقشات الم

 هناك  ولكن،  عموماً العمر المأمول    متوسط فيمكاسب كبيرة   تحققت  خالل السنوات العشرين المنصرمة     و  -٢
، وذلك  فيما مضى  التي حققتها انحسار المكاسب   وشهدت بعض البلدان     في مجال الصحة،     آخذة في االتساع   ثغرات

دز والعدوى بفيروسه، وانهيار الخـدمات الـصحية وتـدهور           األمراض المعدية، وخاصة األي    مثلبسبب عوامل   
  .  بالصحة غير مشجعة المتعلقة المرامي اإلنمائية لأللفيةوتُعتبر إمكانات تحقيق. الظروف االجتماعية واالقتصادية

 ستفد منهـا  إمكانات لم ي   عن عدة مجاالت تنطوي على        اللثام  التحليل الوارد في برنامج العمل العام      ويميط  -٣
  :على النحو التالي التي ُأغفل ذكرهاويمكن تلخيص العناصر . فيما يتعلق بتحسين الصحة، والسيما صحة الفقراء

 ،اإلنـصاف  الجهود المبذولة في هذا الشأن غير كافية لـضمان           تُعد: في العدالة االجتماعية   الثغرات  •
  لسياسات واإلجراءات الصحية والمساواة بين الجنسين في ا،وإعمال حقوق اإلنسان المتصلة بالصحة

المعنيـين بالعمـل     عدد القطاعات واألطراف الفاعلة والشركاء       أدى ازدياد :  في المسؤولية  الثغرات  •
 التآزر في تنسيق اإلجراءات الرامية إلى تحسين        عدمإلى  و في المساءلة    ثغرات إلى حدوث    الصحي
  الصحة

 في مجـال   التدخالت األساسية    ال تتاح لهم  الذين  ان  يزال هناك الكثير من السك    ال: في التنفيذ  الثغرات  •
 مـع   غير متسقة بما فيه الكفايـة      الدولية   وكثيراً ما تكون المساعدات   ؛   إتاحة كافية  الصحة العمومية 

   المنظمات الكفاية عبربما فيه متوائمة  غيراألولويات والنظم الوطنية أو

 معرفـة قليلـة،    الصحية الرئيسية    ض المشاكل بع معالجة   معرفة سبل تزال  ال: المعرفةفي   الثغرات  •
، كما أن السياسات الصحية     ذروتها فيها االحتياجات    تبلغ على المجاالت التي     تركز البحوث دوماً   وال

  . المتاحةالبيناتال تستند دائما إلى أفضل 

. نطـاق  إرادة سياسية قوية وسياسات متكاملـة ومـشاركة واسـعة ال           تقدم في المستقبل  ويتطلب إحراز     -٤
 اتخاذ إجراءات في قطاعـات      المتعلقة بالصحة  بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية      نحو إحراز أي تقدم كبير      وسيقتضي

وشهدت السنوات العشر   .  الفردية منها والمجتمعية والوطنية واإلقليمية والعالمية      -  وعلى جميع المستويات   ،عديدة
 إمكانية الجمـع بـين       العالمية  الشراكات وتتيح. في ميدان الصحة   في عدد الشراكات الدولية      هائلة زيادة   الماضية
 المجتمع المدني، مـن أجـل معالجـة         إلى جانب الخاصة،   و العامة المنظمات   مواطن القوة التي تتمتع بها    مختلف  

الطلبات الموجهة إلى منظومة األمم المتحدة ككل آخذة في الزيادة، وكـذلك الحـال بالنـسبة                و. المشاكل الصحية 
 .الخاصة بإصالحها، كما أنها تدل بصورة أوضح على المواضع التي يمكن لها أن تحقق قيمة مضافة فيهاطلبات لل

الرامية إلى تحديد إطار    الحكومية وغير الحكومية    البحوث   و وبحوث دوائر الصناعة  وتتواصل البحوث األكاديمية    
  .إنتاج المعرفة واستخدامها

 البلدان، بموجب إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية، بإقامـة شـراكة             التزمت ٢٠٠٠سبتمبر  / وفي أيلول   -٥
عالمية من أجل الحد من الفقر، وتحسين الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز السالمة وحقوق اإلنسان والمساواة بين                 

ي برنامج العمـل     الوارد ف  برنامج العمل الصحي العالمي    والنقاط السبع التي يتضمنها      .الجنسين واالستدامة البيئية  
 اتخاذ إجراءات من العام الحادي عشر تعكس هذا االتفاق واالتفاقات األخرى المعتمدة من قبل قادة العالم، وتقتضي     

، فـي    فاعلة كثيرة ومختلفة على صعيد المجتمع الدولي وعلى صـعيدي المجتمعـات والحكومـات              جهاتجانب  
؛ مستوى األفـراد والعـالم  بناء األمن الصحي على ؛  الفقرقليص تمن أجلاالستثمار في الصحة   :المجاالت التالية 
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؛ لـصحة ا محـددات معالجة  ؛   بالصحة ذات الصلة حقوق اإلنسان   و التغطية الشاملة والمساواة بين الجنسين       تعزيز
اإلدارة تعزيـز  ؛   والتكنولوجيـا  والعلمتسخير المعارف   ؛  والمساواة في االستفادة من خدماتها    تعزيز النظم الصحية    

  . والمساءلةوالقيادة

وبالتصدي بفعالية لهذه التحديات والثغرات وتلبية االحتياجات المستقبلية ستواصل المنظمة التأسيس على              -٦
وباالعتماد على المعلومات المستمدة من آليات المنظمـة        . األفكار والدروس المستفادة على مدى الثنائيات السابقة      

وعلى المدخالت التي وردت من األجهزة الرئاسية وآحاد الـدول األعـضاء            الرسمية في مجالي الرصد والتقييم،      
  .وسائر الشركاء تم تحديد العبر األساسية التي ساعدت على تشكيل محتوى الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل

  
  الدروس المستفادة

  
لصحة العمومية مـن     ل  عالمي تحتل منظمة الصحة العالمية مكانة فريدة تمكنها من صياغة برنامج عمل            -٧

 اإلطارية  اتفاقية منظمة الصحة العالمية    هذه االتفاقات  ومن أمثلة . ملزمةاتفاقات   توافق اآلراء وإبرام     تحقيقخالل  
فرصة تحديد القضايا   لمنظمة  لأتاحت هاتان التجربتان     فقد). ٢٠٠٥( واللوائح الصحية الدولية     ،بشأن مكافحة التبغ  

 وجه  أفضل على   معالجتها يمكن   وتحديد القضايا التي  ،  قائم على التفاوض  اتفاق رسمي    تتطلب إبرام    الصحية التي 
  . عن طريق توافق اآلراء

.  عالمية وفي عدة شبكات صحية عالمية وإقليمية ووطنية         صحية  شراكة ٨٠في أكثر من    عضو  المنظمة  و  -٨
قـدرة علـى عقـد      ع به المنظمة من     مما تتمت   في بلوغ أغراض المنظمة وتستفيد      هذه الشراكات والشبكات   وتسهم

مع  في هذه الشراكات،     االنخراط إلى   السبل أفضل   التعرف على وتواصل المنظمة   . االجتماعات ومن خبرات تقنية   
  . على هويتها وواليتها نفسه في الوقتالحفاظ

، ستسعى منظمة   وتجاوباً مع عملية اإلصالح الجارية في منظومة األمم المتحدة        وتلبية للطلبات المتزايدة،      -٩
وسـتعمل علـى   . الصحة العالمية جاهدة إلى إقامة تحالفات أكثر فعالية في إطار المنظومة ودوائر التنمية األعـم    

 على الصعيد القطري، وستشارك في عملية اإلصالح الرامية إلى تشكيل فرقة قطرية فعالـة               بيئة الصحة مواءمة  
  .ألمم المتحدةلتحت القيادة المشتركة 

البرامج والمبادرات الـصحية     في استهالل     بارزاً  دوراً الماضيةأدت المنظمة خالل السنوات الستين      وقد    -١٠
 ذلك، استئصال الجدري، والبرنامج الموسع للتمنيع، وبرنامج العمل         األمثلة على ومن  . العمومية وتنسيقها وتنفيذها  

 الجذام،  والتخلص من ى استئصال شلل األطفال،      السل، والجهود الرامية إل    دحرشراكة  و األساسية،   المعني باألدوية 
التكيف أو التحول كي  تمكنت المنظمة من    و. نفلونزا الطيور أو) سارس (المتالزمة الرئوية الحادة الوخيمة   ومكافحة  

 فبالنسبة إلى الدول األعضاء تسفر هذه المشاكل، وغيرها، .الصحة العموميةمحددة في مجال  برامج تلبي متطلبات
.  الطلبات على النظم الصحية في مجاالت حاسمة تتعلق بالقوى العاملة الصحية والتمويل والمعلومـات               زيادة عن

 توافق اآلراء    عن الحاجة الملحة إلى تعزيز     السنوات القليلة الماضية  وفي هذا الصدد كشف العمل المضطلع به في         
يفية التي يمكـن بهـا تـدعيم وظائفهـا      طريقة أداء النُظم الصحية لوظيفتها والكعلى المستوى الدولي بخصوص 

   .األساسية

وعلى الـرغم   .  للصحة تقع خارج نطاق التأثير المباشر لقطاع الصحة        المحددات الهامة كثير من   وهناك    -١١
لعمل مع قطاعات أخرى غير قطاع الـصحة        القدرة على ا   االستفادة من الخبرات وتطوير      تواصل المنظمة   من أن 

مـن الجلـي أن     فإن  ،   الوطني المستوى لتحسين الصحة على      عمله على صعيد الواقع    ما يمكن ل تعزز فهمها   كي  
 العالمية المهمة للصحة في مجاالت من قبيـل         هناك المزيد من العمل الذي يلزم االضطالع به لرصد االحتياجات         

  .الصددهذا  في مناسبةالستجابات اال على صياغةمع وزارات الصحة المنظمة  وستعمل .التجارة والزراعة
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الوضوح واالتساق ضروريان فيما يخـص مفهـوم        أظهرت الخبرة على مدى الثنائيتين الماضيتين أن        و  -١٢
، على سـبيل     المنظمة وستتصدر.  المنظمة بعمل ترسيخه في جميع الجوانب المتصلة       يلزم الذي   ،العدالة الصحية 

، وعملهـا التقييـسي   شاداتها التقنيـة     في إر  وإدراجه أنشطتها،   موضوع نوع الجنس في صلب     دمج   عملية المثال،
  .ورصدهاحسب نوع الجنس في تخطيط برامجها المعطيات المصنفة واالستفادة من 

ـ     أكثر منهجية  المنظمة   من الضروري أن تصبح   سيكون  و  -١٣  ودوائـر ع المـدني     في اتصاالتها مع المجتم
في ظل  و .ية والمستحضرات الصيدالنية  الرعاية الصح ذات الصلة ب   الدولية   دوائر الصناعة  الصناعة، بما في ذلك   
 بـشأن جراء حـوار    إل المبادرة    أخذ زمام   في  سباقة بصورة أكبر   سيلزم أن تكون المنظمة   استمرار التقدم العلمي    

وشهدت السنوات السابقة الكثير مـن المبـادرات         . البحوث في مجال خالقية  األمعايير  التحديد األولويات ووضع    
 بالفعـل   تم إجراؤهـا  ويكمن التحدي اآلن في ضرورة تعزيز التغييرات التي         . واإلدارةالجديدة في مجالي التنظيم     

  .ثقة الموظفينب بالقدرات التشغيلية أو المساس دون واستكمال عملية اإلصالحوإضفاء الطابع المؤسسي عليها 

ة بين األنـشطة    تزال مسألة ضمان المواءم    ال  في حشد الموارد    إلى حد ما   وعلى الرغم من نجاح المنظمة      -١٤
 . ما تُخصص لبرامج معينـة      المساهمات الطوعية غالباً   رئيسياً، حيث إن    تمثل تحدياً  المحشودة والموارد   المخططة

 الموارد  ، مثل الفريق االستشاري المعني بالموارد المالية، بغية توجيه         اآلليات الداخلية   من الضروري تقوية   كما أن 
   .ذروتها الحاجة إليها تبلغحيث إلى 

لموارد البشرية من التحـديات     تُعد اإلدارة الفعالة ل    على العاملين   نصف مواردها تقريباً   تنفقمنظمة  وفي    -١٥
 لضمان تنقلهم ، على سبيل المثال،ل لم تسهالتي كانت متبعة بالنسبة إلى العاملين فالسياسات والممارسات .الرئيسية
 بفعاليـة   ستخدمال ي  نظام إدارة أداء األفراد      كما أن . دائماًناسب   في المكان الم    المناسبة والكفاءات المهارات   وضع
  .المتعلق ببرنامج المنظمة العالمي لتكوين القيادات األولي تدعيم العملومن الضروري .  تعزيزه والبد منكافية

حيـث  ،   مستويات المنظمة  جميع في نمط اإلنفاق على      لم يسبق له مثيل     تحوالً الثنائيات الماضية وشهدت    -١٦
هذا االتجاه اإليجابي عن طريق رفع مـستوى         ويلزم دعم .  في البلدان واألقاليم    للعمل  المزيد من الموارد   خُصص

  .وتعزيز المساءلة في البلدان واألقاليم اإلداريةالمهارات والقدرات 

لماضية أثر كبير   وكان للخبرة المكتسبة في اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج على مدى السنوات العشر ا               -١٧
في الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل، وانعكس بعض من أهم الدروس المـستفادة فـي تعريـف أولوياتهـا                  

  .وأغراضها االستراتيجية ونتائجها المتوقعة

، لقد أصبح من الجلي أن اإلطار الزمني البالغ سنتين غير كاف لتجسيد عمل المنظمة في العديد من                  أوالً  -١٨
 وتتـيح   .وتقتضي األنشطة الناجحة فترة أطول بكثير من أجل تحقيق النتائج المتوقعة          .  الخاصة بالصحة  الجوانب

  .الخطة المتوسطة األجل الفرصة التباع أسلوب أكثر استراتيجية وواقعية في التخطيط وتحقيق الحصائل الصحية

ويجنح هيكل التخطـيط    .  ومستوياتها ، الخطة مهيكلة بحيث تحقق التآزر بين مختلف برامج المنظمة         ثانياً  -١٩
التنظيمية، وخصوصاً في المقر الرئيسي، تعكـس تلـك         السابق لمجاالت العمل إلى التقسيم الفئوي، إذ إن الهياكل          

وعلى الرغم من أن هذا التقسيم للعمل يسهل تخصيص الموارد فإنه يحد من فرص التعاون على نطاق                 . المجاالت
فاألغراض . إلى حد بعيدالتعاون هذا  من األغراض االستراتيجية أن يسهل أقللى عدد ومن شأن التحول إ. األمانة

ا اآلخر، وهي تشجع منظورات مختلفة ولكنها متكاملة فيما يتعلق بمعالجة األولويات            د أحده االستراتيجية ال يستبع  
  .المشتركة

خل واحد أو إلى عمل أية منظمة واحـدة،         ، نادراً ما يعزى تحقيق الحصائل الصحية المرجوة إلى تد         ثالثاً  -٢٠
وسيلزم أن توفر المنظمة منتديات للمشاركة في . وتبرز الخطة العمل المضطلع به في إطار ترتيبات تعاونية عديدة

الحوار مع العدد المتزايد واألنماط المتزايدة من الهيئات المعنية بالصحة والتنمية، بما في ذلك االتصال المنـتظم                 
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لمدني ودوائر الصناعة، بما فيها دوائر الصناعة ذات الـصلة بالرعايـة الـصحية والمستحـضرات                بالمجتمع ا 
  .الصيدالنية

فهناك أمور تتطلب جميعاً نُظمـاً إداريـة        .  جديدة لدعم سبل العمل الجديدة     أنشطة، ثمة حاجة إلى     وأخيراً  -٢١
وعية، وزيادة التعاون الداخلي على نطـاق       عصرية ومرنة، وهذه األمور هي زيادة االعتماد على المساهمات الط         

الهياكل التنظيمية، والمركزية الموارد، واالضطالع بدور أكبر في الجوانب العملية للطوارئ الصحية وفاشـيات              
األمراض، وتنامي األطر القانونية ذات الصلة بالصحة، وستلقى هذه االبتكارات الدعم بإدخال نظام اإلدارة العالمي 

  . من تخطيط موارد المؤسساتوما يرتبط به
  

  ٢٠١٣-٢٠٠٨  االستراتيجي للفترةالتوجه

، في االضطالع ٢٠١٣ إلى عام ٢٠٠٨، خالل فترة السنوات الست الممتدة من عام  سوف تستمر المنظمة    -٢٢
تـضم   التي تكاد بالدور القيادي في معالجة قضايا الصحة العمومية ومحققة المستوى األمثل من التجرد والعضوية           

 المجلس  من خالل  تقدمها الحكومات    ضمان شرعيته من اإلرشادات التي     المنظمة   ويستمد عمل . أجمعبلدان العالم   
 مـساءلتها  التقارير التي ترفعها األمانة إلى األجهزة الرئاسية         وتكفلالتنفيذي، وجمعية الصحة، واللجان اإلقليمية؛      

 علـى    حفز العمل الجمـاعي    لمختلف المجموعات  يمكن   عقد االجتماعات قدرة المنظمة على    وبفضل  . عن التنفيذ 
  .نطاق العالم

نات العلميـة    البي ترتيب من خالل    أكان، سواء   فال مثيل له  دور المنظمة في مجال معالجة األمراض       أما    -٢٣
ـ   التخلص منها  تعزيز االستراتيجيات العالمية الرامية إلى استئصال األمراض أو          أم من خالل  الالزمة،   ة  أو الوقاي

  .مكافحتهاالمساعدة على فاشيات وال تحديد من خالل أممنها، 

الـسياسات المتعلقـة    وضع   و ت التحليال وإجراءالقائم على البينات    وستعمل المنظمة على تشجيع النقاش        -٢٤
والمراكز  كل من أمانة المنظمة وأفرقة الخبراء واألفرقة االستشارية          ، عن طريق العمل الذي يضطلع به      بالصحة

  . من الشبكات الرسمية والشبكات غير الرسمية التي تشارك فيها األمانةمتعاونة والعدد الكبيرال

القـضايا ذات األهميـة   ويركز المقر الرئيـسي علـى   .  مع البلدان مشاركتها أمانة المنظمة ويكفل هيكل     -٢٥
مية فتهتم بتقديم الدعم التقني وبناء القدرات        لألقاليم والبلدان، أما المكاتب اإلقلي     المساندة التقنية  وعلى تقديم    العالمية،
 المنظمة في البلدان المجال أمامها إلقامة عالقة وثيقة مع وزارات الصحة ومع شـركائها               وجودويفسح  . الوطنية

 وتوفر قنوات لتقـديم     ،منظومة األمم المتحدة  هيئات  تعاوناً وثيقاً مع     المنظمة   وتتعاون. داخل الحكومات وخارجها  
  . حاالت الطوارئالدعم في

 جمـع   ، وعالقات العمل الوثيقة التي تربطهـا بالحكومـات        وتستطيع األمانة، بفضل هيكلها الالمركزي      -٢٦
  . العالمنطاق البلدان واألقاليم وعلى فية ورصد االتجاهات عبر الزمن يالمعلومات الصح

ود العمل فـي مجـال الـصحة        فقد أصبحت حد  . وتعمل المنظمة في سياق متزايد التعقيد وسريع التغير         -٢٧
وتنامت أهمية المحـددات    . العمومية أقل وضوحاً، وامتدت إلى قطاعات أخرى لها تأثيرها في الفرص والحصائل           

كما أن التحوالت الديمغرافية والوبائية المتضافرة اآلن مـع التحـوالت           . االقتصادية واالجتماعية والبيئية للصحة   
  .عولمة والتوسع العمراني، تُحدث اتجاهات سلبية جديدةالتغذوية والسلوكية، تحت تأثير ال

  التنمية الصحية واألمن الصحي والنظم والبينات والشراكات واألداء: برنامج عمل من ستة بنود

يتوقع من المنظمة، وهي تؤدي دورها كسلطة التوجيه والتنسيق في ميدان العمل الـصحي الـدولي، أن                   -٢٨
ويمكن النظر إلـى المهمـة المعقـدة        . مباشر، للمشكالت المعروضة بإيجاز أعاله    تتصدى، بشكل مباشر أو غير      

. المتمثلة في تحسين الصحة في العالم، والتي توفر هيكلها األغراض االستراتيجية، كبرنامج عمل من ستة بنـود                
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ل بنـدين   ويـشم . التنمية الـصحية، واألمـن الـصحي      : وهو يشمل بندين يتناوالن احتياجين أساسيين، أال وهما       
تعزيز النُظم الصحية، وجمع وتحليل البينات الالزمة لتحديد األولويـات وقيـاس التقـدم              : استراتيجيين، أال وهما  

إدارة الشراكات من أجل تحقيق أفضل النتائج في البلدان، وضمان األداء : ويشمل بندين عمليين، أال وهما. المحرز
  .الجيد للمنظمة

 به الصالت الواضحة بين الصحة والتنمية من اهتمام وموارد وقوة دفع للعمل             وثمة ترحيب بما استأثرت     -٢٩
وعلى الرغم من ذلك فإن األنشطة المتعددة الجارية تشكل عبئاً إضافياً في عدد من البلدان التـي                 . الصحي الدولي 

زدواجية ويتقيـد دائمـاً     ومن األدوار المحورية للمنظمة المواءمة بين هذه األنشطة على نحو يتالفى اال           . تنفذ فيها 
ومن الضروري أن تكون هذه األنشطة      . بأفضل الممارسات التقنية ويحدث أثراً يمكن قياسه في الحصائل الصحية         

  .ضاربة بجذورها في قدرات البلدان التي تُنفذ فيها، وأن تكون نابعة من أولوياتها

القي هو اإلنـصاف، أي أنـه ال ينبغـي          وعلى صعيد السياسات تستهدي أعمال التنمية الصحية بمبدأ أخ          -٣٠
الحرمان من التدخالت التي تنقذ األرواح أو تعزز الصحة، ألسباب غير عادلة، بما فيها األسـباب ذات األسـاس                   

ويكفل االلتزام بهذا المبدأ أن تعطي أنشطة المنظمة الموجهة إلـى التنميـة الـصحية               . االقتصادي أو االجتماعي  
ومن المجموعات الـسكانية التـي      . لدى الفئات الفقيرة أو المحرومة أو السريعة التأثر       األولوية للحصائل الصحية    

فهناك مشكالت متعـددة    . والشعوب األفريقية النساء  : ينطبق عليها هذا المبدأ التوجيهي، مجموعتان كبيرتان، هما       
لتغييرات التي تطرأ على الحالـة      وتُعد ا . لدى هاتين الفئتين، وتتم معالجتها بواسطة الكثير من البرامج والشراكات         

وسـتبقي المنظمـة علـى      . الصحية لهاتين الفئتين مؤشراً هاماً من المؤشرات الدالة على أداء المنظمة بوجه عام            
  .تحسين صحة هاتين المجموعتين السكانيتين في صدارة السياسات الصحية الدولية

رية العالمي في صـياغة عـدة اسـتراتيجيات         تتجسد الحاجة الملحة إلى التصدي لعبء األمراض السا       و  -٣١
ـ                 ي للمنظمة بشأن التوسع في التدخالت الرامية إلى الحد من عبء فيروس األيدز والسل والمالريا واألمراض الت

ـ          وإحراز تقدم سريع  يمكن الوقاية منها باللقاحات،      ات  نحو استئصال أمراض مثل شلل األطفال والجذام وداء التنين
  .  أو مكافحتهاالتخلص منهاالريات اللمفي، أو ي وداء الفوالبلهارسيةوداء كالبية الذنب 

 الدول األعضاء ستوجه عمل المنظمة في تحـسين         استعرضتهارفيعة المستوى   وهناك عدة استراتيجيات      -٣٢
 مثـل  ، والتصدي لألمراض غيـر الـسارية      وتعزيز التغطية التمنيعية،   اإلنجابية وصحة الطفل،  الجنسية و الصحة  

 بصحة األم والطفل من خالل سلسلة متـصلة         الخاصةوسيتم ربط التدخالت    . طان واألمراض القلبية الوعائية   السر
  . الحلقات من الرعاية طيلة العمر

وسيتم اعتماد أساليب تركز على السكان وتتخذ منحى بيئياً وسلوكياً من أجل الحد من المخاطر المحدقـة                   -٣٣
. الدم واستعمال الكحول على نحو ضار وممارسة الجـنس غيـر المـأمون            بالصحة، مثل السمنة وارتفاع ضغط      

وستدعم التدابير المتسقة مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ العمل الخاص بالحد مـن                 
مة الغذائية،  وستقوم المنظمة أيضاً بتدعيم وتوسيع عملها الخاص بتعزيز الصحة، والتغذية، والسال          . استهالك التبغ 

  .واألمن الغذائي، والوقاية من اإلصابات والعنف

إن األمن الصحي العالمي تتهدده أمراض مستجدة وأمراض يمكن أن تتحول إلى أوبئة، وقـد أصـبحت                   -٣٤
وتنتشر على نطاق العـالم سـرعة التـأثر بهـذه           . تشكل خطراً أعظم في ظل الظروف السائدة في القرن الحالي         

علـى اإلنـذار بحـدوث      ) ٢٠٠٥(وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المنقحـة       . ب المترتبة عليها  األمراض والعواق 
الفاشيات ومواجهتها يقتضي ضمناً اتباع أسلوب استباقي يتسنى من خالله لإلجراءات التي تُتخذ في مصدر الفاشية          

 تضى اللوائح سيحتاج كثير من    ولضمان األمن الجماعي بمق   . أن تمنع الحدث المحلي من التحول إلى طارئة دولية        
  .البلدان إلى الدعم في تعزيز قدراتها األساسية فيما يتعلق بكشف الفاشيات ومواجهتها
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ولدى المنظمة بنى تحتية وآليات راسخة لإلنذار بحدوث فاشـيات األمـراض ومواجهتهـا، وللتـصدي                  -٣٥
مسؤوليات وُأطر زمنية واضحة للعمل بالنسبة وترد في اللوائح . للطوارئ الصحية العمومية األخرى عند ظهورها     

والجديد في اللوائح هو األحكام الخاصـة بكـشف ومواجهـة تهديـدات             . إلى المنظمة بدولها األعضاء وأمانتها    
فعلى سبيل المثال بمجرد استئصال شلل األطفال سيتم        . األمراض المستجدة، واألهمية الكبيرة الموالة إلى الترصد      

تية القائمة لضمان الترصد وتنفيذ البرامج مع االحتياجات المتنامية لإلنـذار بحـدوث الفاشـيات               تكييف البنية التح  
  .ومواجهتها وترصد األمراض

ويمكن أن تحدث الصدمات المفاجئة التي تتعرض لها الصحة من جراء الصراعات والكوارث الطبيعية،                -٣٦
وفي تلك األوضاع تتزايد النـداءات      . بالبنى التحتية وخصوصاً عندما تتعطل الخدمات الروتينية أو يلحق الضرر         

التي توجه إلى المنظمة من أجل تأمين استمرارية الرعاية األساسية ومنع ظهور فاشيات األمراض التي يمكن أن                 
ولتلبية احتياجات السكان األوسع نطاقاً تستمر اإلصالحات المنفذة داخل منظومة األمم المتحـدة             . تتحول إلى أوبئة  

  . أجل تنسيق أفضل في تحسين السرعة والكفاءة في عمليات االستجابةمن

 العواقب الصحية للطوارئ الناشئة عـن       أثبتت فعاليتها في التخفيف من وطأة     ولدى المنظمة كذلك آليات       -٣٧
 وفي هذا الصدد ستواصل المنظمة، بصفتها الوكالة التي تتولى قيادة المجموعـة           . الصراعات والكوارث الطبيعية  

الصحية التابعة لألمم المتحدة، العمل في سياق عملية إصالح العمل اإلنساني داخل منظومة األمم المتحدة، وتعزيز             
  . سائر مؤسسات منظومة األمم المتحدة والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكوميةمعشراكاتها 

ناجمة عن تغير المناخ خطيرة وموزعة التشديد على أن المخاطر الصحية العلى دأبت المنظمة لعدة سنين   -٣٨
على أنحاء الكرة األرضية ويصعب عكس مسارها؛ وأن التغيرات المستجدة مؤخراً على المناخ لها وقع ملحـوظ                 

ولذلك البد من تحضير ردود واضحة تؤيد حماية الصحة البشرية وتضمن وضع المخاطر             . ومتنوع على الصحة  
 تقييم: وستركز المنظمة في تصديها لهذه المشكلة على اإلجراءات التالية        . ناخبؤرة مناقشات تغير الم   في  الصحية  

آثار تغير المناخ على الصحة والنُظم الصحية؛ وتحديد االستراتيجيات والتدابير المالئمة والشاملة لمعالجـة هـذه                
 الحكوميين وغير الحكوميين    اآلثار؛ وتقديم الدعم الالزم لبناء قدرات القطاع الصحي؛ وتعزيز التعاون مع الشركاء           

  .لزيادة الوعي بتأثير تغير المناخ على الصحة

وتعاني النُظم الوطنية في عـدد مـن        . إن النُظم الصحية مطالبة بأداء أفضل عندما تتزايد الطلبات عليها           -٣٩
ات الـسلع   وهناك قصور في البنية التحتية والتمويل والمـوارد البـشرية وإمـداد           . البلدان مواطن ضعف أساسية   

وثمة مبادرات صحية عديدة معدة من أجل تحقيق        . األساسية العالية الجودة واإلنصاف في الحصول على الخدمات       
. الحصائل، فيما يتعلق في أحيان كثيرة بمرض محدد، ويحتاج تحقيق الحصائل إلى نظـام صـحي جيـد األداء                  

عاية الصحية األولية، وسـتعزز الـسبل الكفيلـة         وستستند أنشطة المنظمة في مجال تعزيز النُظم الصحية إلى الر         
  .بتحقيق التكامل في تقديم الخدمات

ويوفر أسلوب الرعاية   . ويعتمد تحسين الحصائل الصحية وجعلها أكثر إنصافاً على تحسين تقديم الخدمات            -٤٠
 الفقيرة والمحرومة فئاتالصحية األولية طريقة مستديمة يمكن التعويل عليها في تلبية االحتياجات الصحية الملحة لل

وقد شكلت خدمات صحة األم والطفل عماد الرعاية الصحية األولية، وقاعـدة العمـل للبـرامج              . والسريعة التأثر 
وتتمتع خدمات الرعاية الصحية األولية أيضاً بوضع جيد يتيح لها تقديم خدمات الصحة الجنسية              . الصحية األخرى 

  .تغذية المالئمة، وخصوصاً لألطفال والمسنينواإلنجابية، وتلبية االحتياج إلى ال

ويـسلط  .  الصحية جودة أداء النُظم   على   الفعالةيعتمد توفير التغطية للجميع بالتدخالت الصحية العمومية          -٤١
 الخطـوات   ويحدد الضوء على أزمة القوى العاملة الصحية في العالم،          ٢٠٠٦ ،التقرير الخاص بالصحة في العالم    

أن تتخذها البلدان هي وشركاؤها كي تتحقق االلتزامات واألهداف الصحية، مثل االلتزامـات             التي من الضروري    
 إلـى الـدول     وستعزز المنظمة أيضاً قدرتها على تقديم الدعم       ١.واألهداف الواردة ضمن المرامي اإلنمائية لأللفية     

                                                           
 .٢٠٠٦ جنيف، منظمة الصحة العالمية، .العمل معاً من أجل الصحة. ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم    ١
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، ، والمتعلقـة بالتمويـل    لتحسين العناصر األخرى الرئيـسية للـنُظم الـصحية        األعضاء في وضع استراتيجيات     
 وسيتم تحقيق تكامل وتنـسيق هـذه االسـتراتيجيات          .والمعلومات، والبحوث، واألدوية األساسية، والتكنولوجيات    

 الفرص والموارد المندرجة ضمن برامج ذات أولوية، مثـل بـرامج            كما ستستفيد من  بالكامل مع النُظم الصحية،     
  .األمومةاأليدز والعدوى بفيروسه، والتمنيع، وصحة 

والبينات هي األساس الذي يستند إليه تحديد األولويات وقياس النتائج، ومن ثم فهي ضـرورية لـصياغة                   -٤٢
فالسكان في حاجة إلى الحصول على معلومـات        . االستراتيجيات الصحية على كل من المستوى الوطني والعالمي       

لبينات أيضاً في حماية الصحة العمومية يوميـاً،        وتُسهم ا . يعول عليها بخصوص المخاطر الصحية وكيفية تالفيها      
وانطالقاً من هذا العمل    . ولدى المنظمة آليات راسخة لوضع القواعد والمعايير الدولية بناء على أفضل الممارسات           

  .ستستهدف المنظمة سد الفجوة القائمة بين معرفة ما يجب عمله والقيام بعمله بالفعل

وعلى الـرغم مـن أن المنظمـة        . ن األولويات العالية بالنسبة إلى المنظمة     وأصبحت إدارة الشراكات م     -٤٣
تستطيع أن تكون وكالة التنفيذ األساسية في البلدان فإنه يتوقع منها أن تقوم بوضع برنـامج العمـل الـصحي                     ال

خيم األثـر   وتقديم مجموعات الخدمات بطريقة متكاملة يساعد على تض       . العالمي وتحديد أفضل الممارسات التقنية    
  .الصحي للشراكات

ويقتضي ما يتسم به سياق الصحة العمومية من تعقيد أن تعمل المنظمة بمرونة على تحقيـق المـستوى                    -٤٤
. األمثل للقدرة على االتصال المباشر بوزارات الصحة، والتكيف مع االحتياجات واألولويات اآلخذة فـي التغيـر               

وى العالمي، مع توفير أفضل الممارسات التقنية كإرشادات لوزارات         ويتم وضع برنامج العمل الصحي على المست      
وينصب تركيز المكاتب اإلقليمية على احتياجات محددة للدعم التقني علـى المـستوى     . الصحة والشركاء الدوليين  

ت الصحة  وتتولى المكاتب القطرية التابعة للمنظمة تنسيق العمل مع وزارا        . اإلقليمي، وعلى بناء القدرات الوطنية    
  .ومع وكاالت التنفيذ التي تعمل على المستوى القطري

وقـد  . وقد زاد عدد أصحاب المصلحة الذين يعملون في مجال الصحة على المستويين الوطني والـدولي                -٤٥
وساعدت على ضمان إشراك راسمي السياسات علـى الـصعيد          . استجابت المنظمة لهذا التطور بمرونة وسرعة     

اً في المنتديات الدولية التي تناقش القضايا ذات الصلة بالصحة، وعلى توفير منتديات لألطراف              الوطني إشراكاً تام  
الفاعلة العديدة في مجال الصحة العمومية من خارج الهيئات الحكومية والحكومية الدولية، تمكنها من المساهمة في 

واصل المنظمة استخدام قدرتها على الدعوة      وست. المناقشات العالمية والوطنية بشأن السياسات ذات الصلة بالصحة       
إلى عقد االجتماعات في تحفيز العمل بين مختلف القطاعات، مع القيام في الوقت ذاته ببناء قدرة الحكومات على                  

وستتولى المنظمة زمام القيادة في تعزيز الشراكات الصحية الفعالة،         . االضطالع بهذا الدور على الصعيد الوطني     
ئة الصحة في العالم، وتفعيل عملية إصالح منظومة األمم المتحدة على كل من المستوى العـالمي                ورسم معالم بي  

  .واإلقليمي والقطري

وستستمر المنظمة، من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها، في التطور كمنظمة تـشجع الـتعلم كمـا                   -٤٦
 واتساماً بالطابع االسـتراتيجي واإلنـصاف       وسيتم وضع أساليب أكثر تكامالً    . ستستمر في تعزيز قدرتها اإلدارية    

، على الدوام، إلـى إيجـاد   وسيسعى. لتمويل الميزانية البرمجية وإدارة الموارد المالية على نطاق المنظمة بأكملها     
طرق أكثر مردودية لتنفيذ النُظم والخدمات اإلدارية والمعلوماتية والتنظيمية، واالرتقاء، إلى المـستوى األمثـل،               

وستكفل المنظمة تطبيق آليات قوية للمساءلة، مع دعم التعـاون والتنـسيق            . مواقع التي تقدم منها هذه الخدمات     بال
  .على مختلف مستوياتها

لمنظمة هي التي ستوجه عمل األمانة، وستؤثر على األساليب المتبعة فـي تحقيـق              ل والوظائف األساسية   -٤٧
. ن االتساق والنواتج على كل من الصعيد العالمي واإلقليمي والقطري         األغراض االستراتيجية وستوفر إطاراً لضما    

  : الوظائف األساسية بيانوفيما يلي

 فيما يتعلق بالمسائل ذات األهمية الحاسمة للصحة والدخول في الشراكات التي تقتضي             القيادةتوفير    •
  القيام بأعمال مشتركة
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   وتطبيقها المفيدة وبثها وحفز توليد المعارفالبحوثبلورة برنامج أعمال   •

   وتعزيز ورصد تنفيذهاالقواعد والمعاييرتحديد   •

  نات المسندة بالبيوخيارات السياسات العامة األخالقية الخياراتتوضيح   •

  وبناء القدرة المؤسسية المستدامة وحفز التغيير الدعم التقنيإتاحة   •

  . الوضع الصحي وتقييم االتجاهات الصحيةرصد  •

التي تعكس برنامج عمل المـديرة      نجازات المتوقعة خالل فترة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل         واإل  -٤٨
األغـراض  مبينـة فـي     العامة والسيما التنمية الصحية واألمن الصحي، والنُظم والبينات والـشراكات واألداء،            

. بة الميزانيـة  ومحسواضحة وقابلة للقياس    حدد للمنظمة نتائج متوقعة و     الواردة أدناه وت   الثالثة عشر االستراتيجية  
 تعزز التعاون على نطاق البرامج الخاصة بأمراض محددة، عن طريق االستفادة من الروابط المتعددة               هي أيضاً و

  . القائمة بين محددات الصحة والحصائل الصحية والسياسات والنُظم والتكنولوجيات

  لناجم عن األمراض الساريةتصادي اتخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالق  -١

  لعدوى بفيروسه، والسل، والمالريامكافحة األيدز وا  -٢

توقي وتقليص حاالت المرض والعجز والوفيات المبكرة بسبب االعتالالت غير السارية المزمنة              -٣
   وضعف البصرطرابات النفسية والعنف واإلصاباتواالض

الل مراحل العمر الرئيسية، بما في ذلـك        خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة خ        -٤
تحسين الصحة الجنسية واإلنجابيـة     والحمل والوالدة وفترة الوالدة الحديثة والطفولة والمراهقة،        

  وتعزيز تمتع جميع األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

النزاعـات  الحد من العواقب الصحية المترتبة على حاالت الطوارئ والكـوارث واألزمـات و              -٥
  ماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدودوالتقليل من أثرها االجت

الحد منها فيما يتعلق باالعتالالت المرتبطـة        وأتعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامل االختطار         -٦
بتعاطي التبغ والكحول والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثير والنُظم الغذائية غير الـصحية             

  ني وممارسة الجنس بشكل غير مأمونوالخمول البد

معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية للصحة من خالل سياسات وبـرامج تعـزز               -٧
المساواة في مجال الصحة وتحقق التكامل بين األساليب المناصرة للفقراء واألساليب التي تراعي             

  وق اإلنسانالجنسين واألساليب المستندة إلى حق

 بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقاية األولية والتأثير على الـسياسات العموميـة فـي كـل                 تعزيز  -٨
  القطاعات من أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالصحة

تحسين التغذية والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر بما يدعم الـصحة العموميـة والتنميـة                 -٩
  المستدامة

دمات الصحية من خالل تحسين عملية تصريف الشؤون والتمويل والتزويد بالموظفين           تحسين الخ   -١٠
  واإلدارة الحصيفة القائمة على البينات والبحوث الموثوقة التي يمكن االستفادة منها بيسر

  وجيات الطبية وجودتها واستخدامهاضمان تحسين إتاحة المنتجات والتكنول  -١١
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وتعزيز تصريف الشؤون وتدعيم الـشراكة والتعـاون مـع البلـدان            االضطالع بالدور القيادي      -١٢
من أجل أداء والية منظمة الصحة العالمية في        ومنظومة األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة       

  ي برنامج العمل العام الحادي عشر برنامج العمل الصحي العالمي وفقاً لما هو محدد فدفع عجلة

 ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفـاء     تطوير منظمة الصحة العالمية     -١٣
  .يتها بمزيد من الكفاءة والفعاليةبوال

حيث إنها تجـسد مـا       وال ينبغي النظر إلى مختلف األغراض االستراتيجية بمعزل عن بعضها البعض،            -٤٩
ـ       ". لعمللبرنامج  "تتخذه المنظمة من إجراءات مختلفة ولكنها مترابطة من أجل تنفيذ             يفعلـى سـبيل المثـال تلق

األغراض االستراتيجية المتصلة بتدخالت خاصة بأمراض محددة دعماً من العمل المضطلع به من أجـل تـوفير                 
وعن طريـق التـصدي للمحـددات       . البينات والمعلومات وتعزيز قدرة النُظم الصحية على تنفيذ البرامج بفعالية         

  .الظروف والسلوكيات األساسية التي تؤثر على االعتالالت الصحيةاالجتماعية واالقتصادية تتم معالجة 

جزء ال يتجزأ من إطار المنظمة لإلدارة القائمـة علـى    وهي –  الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل إن  -٥٠
راض  وتترجم الرؤية الطويلة األمد للصحة والتي يتوخاها برنامج العمل العام الحادي عشر إلى أغ- تحقيق النتائج
كما تـشكل    ،)وخاصة تلك المذكورة في استراتيجيات التعاون القطرية      (وتعبر عن األولويات القطرية     استراتيجية،  

  .أساس التخطيط العملي المفصل للمنظمة

  إطار المنظمة لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج

مل المحددة للـصحة والتـدابير       طويل األجل بشأن العوا    منظوراًبرنامج العمل العام الحادي عشر      يطرح    -٥١
  ١.العالميصحي العمل ال في الوقت ذاته برنامج ويعرض، لتحسين الصحةالالزمة 

وستحدد الخطـة   . مستمدة من برنامج العمل العام    ،  ٢٠١٣-٢٠٠٨ والخطة االستراتيجية المتوسطة األجل     -٥٢
لى التقدم في برنامج العمـل الـصحي        توجه المنظمة االستراتيجي في فترة السنوات الست، األمر الذي يساعد ع          

ميزانيات برمجية ثنائية وإعـداد الخطـط       وسيوجه عملية إعداد ثالث     . العالمي، عن طريق إطار متعدد الثنائيات     
  .العملية خالل كل ثنائية

المبينة أعاله في الحسبان جوانب التكامـل بـين األغـراض            عشر   الثالثةاألغراض االستراتيجية   تضع    -٥٣
 لكي تحقق التدخالت الـصحية حـصائل صـحية    ، بأن من األساسي،    وهي تسلم، على سبيل المثال     .جيةاالستراتي

أفضل بالفعل ولكي تحد بالفعل من عبء المرض، تعزيز النُظم الصحية مثلما يلـزم وضـع قواعـد ومعـايير                    
  .بخصوص أمراض معينة والعمل مع قطاعات أخرى على التصدي للعوامل المحددة للصحة

هـي   توفر هذه األغراض االستراتيجية الواسعة النطاق،         استراتيجية تعاون قطرية،   ١٣٢ تحليل   أكدا  وكم  -٥٤
ويصبح التعاون على . ، هيكالً برمجياً مرناً يجسد على نحو أفضل احتياجات البلدان واألقاليموالنتائج المتوقعة منها  

  .ملها حول األغراض االستراتيجية إنشاء فرق على صعيد المنظمة يتمحور عنطاق المنظمة أسهل بفضل

وعلى أساس تحليل القضايا والتحديات المطروحة وبمراعاة الدروس المستخلصة على مـدى الثنائيـات                -٥٥
السابقة ودراسة المخاطر المحتملة والنظر في مختلف الخيارات تحدد الخطة، بالنسبة لكل غـرض اسـتراتيجي،                

، والتي ستتم مساءلة أمانة المنظمة عن تحقيقها خـالل الثنائيـات            نظمةالنتائج المتوقعة على صعيد الم    سلسلة من   
 وإذ تعترف المنظمة بأن المرونة والقـدرة        .وتحدد الخطة المؤشرات واألهداف والموارد الالزمة لتحقيقها      . الثالث

جات والفرص  على االستجابة أمران أساسيان للتصدي بفعالية للتغيرات السريعة غير المنظورة في مجالي االحتيا            
  .الصحية، فإنها ستواصل رصد االتجاهات السائدة وتعديل النتائج المتوقعة بناء على ذلك

                                                           
 .٥٩/٢٥الوثيقة ج   ١
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  إطار المنظمة لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج -١الشكل 
  

  سلسلة النتائج
  
  
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مثال: سلسلة النتائج

  

  

 "ماذا: "برنامج العمل الصحي العالمي
الوظائف األساسية 

لبرنامج العمل 
 "كيف: "العام

 األغراض االستراتيجية

  على صعيد المنظمةالنتائج المتوقعة

 صعيد المكاتب كل على حدةالنتائج المتوقعة على
 )المكاتب القطرية/ ميزانيات اإلدارات(

  المستوىالنتائج المتوقعة على
 )ميزانياتال(اإلقليمي وعلى مستوى المقر الرئيسي 

 )المدرجة في الميزانية(األنشطة/ تالمنتجا

برنامج العمل العام 
الحادي عشر، 

٢٠١٥-٢٠٠٦ 

الخطة االستراتيجية المتوسطة
  ٢٠١٣-٢٠٠٨األجل 

 الميزانية البرمجية المقترحة

 التخطيط االستراتيجي

 التنفيذيالتخطيط 
خطط 
 العمل

  برنامج العمل العام
برنامج العمل الصحي 

 "ماذا: "العالمي

الخطة االستراتيجية
الميزانية / المتوسطة األجل

 البرمجية المقترحة

النتائج المتوقعة على
المستوى اإلقليمي وعلى 
 مستوى المقر الرئيسي

جة المتوقعة على مستوى المقرالنتي
إدارة مكافحة األيدز والعدوى : الرئيسي

بفيروسه، وضع الدالئل اإلرشادية 
والسياسات واالستراتيجيات للوقاية من 
فيروس األيدز وعالج ورعاية المرضى 
 المصابين باأليدز والعدوى بفيروسه

النتيجة المتوقعة على المستويات
): آسياإقليم جنوب شرق (اإلقليمية 

تكييف الخطط الشاملة لتدبير اإلصابات 
 الجموعية مع المقتضيات اإلقليمية

عة على المستوياتالنتيجة المتوق
  ،)إقليم األمريكتين(اإلقليمية 

  :تعزيز الصحة
وضع أنشطة واستراتيجيات في مجال 
تعزيز الصحة الغرض منها تحقيق 

  حصائل من أجل توسيع قاعدة
 تعزيز الصحة

النتيجة المتوقعة على المستويات
، تحقيق )اإلقليم األوروبي(اإلقليمية 

وضع سياسات واستحداث أدوات : العدالة
من أجل إدراج اإلجراءات المتخذة بشأن 

المحددات االجتماعية واالقتصادية 
ستراتيجيات منظمة الصحة للصحة في ا

 العالمية الخاصة بالتعاون القطري

  المتوقعة على١-٢النتيجة
  صعيد المنظمة

وضع الدالئل اإلرشادية والسياسات 
واالستراتيجيات وغيرها من األدوات 

 ...الالزمة للوقاية من

  المتوقعة على١-٥النتيجة
  صعيد المنظمة

وضع المقاييس والمعايير وبناء 
 ...القدرات

  المتوقعة على١-٦النتيجة
  صعيد المنظمة

تقديم النصح والدعم للدول األعضاء 
 ...قدراتها  اءلبن

  المتوقعة على١-٧النتيجة
  صعيد المنظمة

االعتراف بأهمية المحددات االجتماعية 
 ...واالقتصادية للصحة

 ٢الغرض االستراتيجي 
مكافحة األيدز والعدوى 
 بفيروسه والسل والمالريا

 ٥الغرض االستراتيجي 
الحد من العواقب الصحية 

المترتبة على حاالت 
 ...الطوارئ

 ٦الغرض االستراتيجي 
  تعزيز الصحة والتنمية
 ...وتوقي عوامل االختطار

 ٧يجي الغرض االسترات
  معالجة المحددات

االجتماعية واالقتصادية 
 ...للصحة األساسية

األمن تعزيز 
الصحي الفردي 

 والعالمي

التصدي 
  لمحددات 
 الصحة

مجال برنامج العمل 
 الصحي العالمي

مجال برنامج العمل 
 الصحي العالمي
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اتباع أساليب سليمة تقنياً، وتهيئة بيئة مواتية لدعم الكفـاءة  تيجية المتوسطة األجل االستراوتقتضي الخطة     -٥٦
وتشمل البيئة المواتية اإلدارة التي تتسم بالقدرة على االستجابة والمرونـة والكفـاءة داخـل               . والفعالية في التنفيذ  

وتكفل آليات المـساءلة القويـة      . ءالمنظمة، والقدرة على العمل على نحو استراتيجي مع طائفة واسعة من الشركا           
  .نزاهة عملية تقدير أداء المنظمة وإدارتها لمواردها

،  خطـة تـشغيلية     الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل    هي التي تجعل من   لميزانية البرمجية المقترحة    وا  -٥٧
المـوارد  تبـين   و ل ثنائية أهداف ك وتحدد  . نطاق األنشطة كما تحدد اإلنجازات المتوقعة في السنتين       تحدد  إنها   إذ

  .الالزمة لبلوغها

وستقوم المكاتب القطرية . األساس الذي يرتكز عليه التخطيط التنفيذيالميزانية البرمجية المقترحة  وتشكل  -٥٨
توقعـة  النتائج الم تحقيق   ببيان إسهاماتها في     ، خالل مرحلة التخطيط التنفيذي    ،والمكاتب اإلقليمية والمقر الرئيسي   

نواتج وخدمات معينة   ،  خطط العمل  على أنها    ، المشار إليها أيضاً   التنفيذيةالخطط  وتحدد هذه   .  المنظمة على صعيد 
 وتُحدد في خطط العمل هذه      . الثنائية ستنفذها األمانة للوفاء بالتزاماتها الواردة في الخطة االستراتيجية والميزانيات        

  تنظيمي ءلة بشأن تقديم النواتج والخدمات فيما يخص كل كيان        األطر الزمنية والجوانب المتعلقة بالمسؤولية والمسا     
ـ    كل  و  علـى صـعيد المنظمـة بالهيكـل     ةمستوى تنظيمي، لتربط بذلك األغراض االستراتيجية والنتائج المتوقع

  .التنظيمي

 شاملة من أجل تحسين إدارة المنظمة، ومجال التركيز الرئيسي لهذه العملية محدد             إصالحوتجري عملية     -٥٩
 مذكور أيضاً في دليل معد على نطاق المنظمة، يخضع لالستعراض باستمرار            وهو .١٣ي الغرض االستراتيجي    ف

وعملية اإلصالح اإلداري هي أيضاً بند دائم على جـدول          . لضمان معالجته بفعالية لالحتياجات المتغيرة للمنظمة     
ويتراوح نطاق هذه اإلصـالحات بـين إطـار         . يذيأعمال لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنف       

  .إدارة الموارد المالية وتقديم الدعم العملي الفعال وضمان المساءلة القويةبين اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج و

. وبهدف قياس مدى الفعالية التنظيمية يجري اآلن وضـع مجموعـة مـن مؤشـرات األداء التـشغيلي                   ٦٠
ات على صعيد المنظمة لتحليل مدى التقدم المحرز فـي مجـاالت مختلفـة مثـل األداء                 وستستعمل هذه المؤشر  

وستستعرض بانتظام وعلى مستوى    . البرمجي، وإدارة الموارد البشرية، واإلدارة المالية، وتشجيع التعددية اللغوية        
 القرارات واإلصالح   ومن المتوقع أن يستمر وضع هذه المؤشرات واستخدامها التخاذ        . رفيع حالة هذه المؤشرات   

  .اإلداري استمراراً إطرادياً على مدى فترة الخطة االستراتيجية الطويلة األجل

 وعبـر مجاالت برمجية مختلفة ولكنها مترابطة،      العمل بكفاءة عبر     التحدي المتمثل في  جه المنظمة   تواو  -٦١
الستعراض الجمـاعي أن تـسهل هـذا        عمليات تنظيمية من قبيل التخطيط المشترك وا      لويمكن  . مستوياتها الثالثة 

  .  الموظفين وتناوبهم على نطاق المنظمةتنقالت التي تعزز الترابط، مثل زيادة أساليب التعاونالعمل، إلى جانب 

  ضمان  بين الحاجة إلى    الموازنة  تتطلب  إدارة البرامج بكفاءة وفعالية    فإن وألن المنظمة تأخذ بالالمركزية     -٦٢
 االعتـراف   والحاجـة إلـى    ، نطاق المنظمة واالضطالع بالمسؤولية على هذا النطـاق         يشمل كامل  أسلوباتباع  

 شفافة لتصريف الشؤون ونُظم وأساليب مـشتركة      وسيتم على نحو متزايد اعتماد آليات       . بالخصوصيات اإلقليمية 
يل هذا االتجاه   وسيتم تسه . على نطاق المنظمة، مع ربطها بمواصلة نقل صالحية اتخاذ القرارات وتعزيز المساءلة           

  .على الرصدبصورة أكبر  إلى االعتماد  الصارمةعن طريق التحول عن اإلدارة من خالل الضوابط البيروقراطية

 ويجب أن يعزز المديرون     . بدور حيوي، وهم يقودون عملية التغيير داخل المنظمة        المديرونسيضطلع  و  -٦٣
ل للموارد، وأن يقيموا الشراكات ويعززوهـا علـى نطـاق           التكامل والعمل الجماعي، وأن يكفلوا االستخدام الفعا      

. وهم يقومون أيضاً بإدارة أداء البرامج ومختلـف المـوظفين         . أن يعطوا القدوة في السلوك األخالقي     والمنظمة،  
  .عملهمب الخاصة القيادات تقديم الدعم لهذه الجوانب لتكوينويستهدف برنامج المنظمة العالمي 

وقد اعتمـدت المنظمـة     .  اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج     أسلوب عنصراً حاسماً يدعم     المساءلةوتُعتبر    -٦٤
تـصريف   جوانب المسؤولية والمساءلة والسلطة، ويقوم على مبادئ شاملة تكفل حـسن          بين إطاراً للمساءلة يجمع  
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توخي الشفافية في   بكفاءة، و ويشمل ذلك الفهم الجيد لقيم المنظمة وسلوكياتها ومقاصدها، وإدارة المخاطر           . الشؤون
  .إبالغ جميع أصحاب المصلحة

تكفل المساءلة والنزاهة في عمل المنظمة رصد البرامج وتقييمها، والتقييمات المتعلقة        التي  ليات  اآل وتشمل  -٦٥
ة تقاريره مباشـر الذي يقدم مراجع الحسابات الخارجي المستقل وبالبرامج، وعمليات المراجعة الداخلية للحسابات،    

إلى جمعية الصحة، والنظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين والالئحة المالية والنظام المالي، ووظائف أمـين               
 عن الموارد المالية والبـشرية   سنوية، وتقديم تقاريرالنظام الداخلي إلقامة العدل   واآلليات التي تكفل تنفيذ   المظالم،  

، علـى المـستوى     الهامـة ويولى اهتمام متزايد لهذه الوظائف      . لموظفينإلى األجهزة الرئاسية، ونظام تقييم أداء ا      
  . على السواءمن قبل أصحاب المصلحةوالداخلي 

  
  التمويل الفعال للخطة االستراتيجية المتوسطة األجل

 المنظمة أسلوب اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج لتحديد المتطلبات من المـوارد، مـع وضـع                 اعتمدت  -٦٦
 في إطار زمنـي محـدد       النتائج المقررة ومن ثم تمول تكاليف تحقيق      . ية متكاملة تشمل كل المصادر المالية     ميزان

  .بأموال واردة من مصادر مختلفة

وتتلقى المنظمة تمويلها أساساً من خالل االشتراكات المقدرة التي تدفعها الدول األعضاء، ومـن خـالل                  -٦٧
اكات المقدرة تشكل تدريجياً نسبة أقل من إجمالي الموارد المتلقاة، ويـزداد            وأصبحت االشتر . المساهمات الطوعية 

  .االعتماد على المساهمات الطوعية المقدمة من عدد محدود من الشركاء والجهات المانحة، الصغرى والكبرى

رئيـسي   تمثل اآلن المـصدر ال ازدياداً كبيراً حتى أصبحت المساهمات الطوعية في المنظمة      ازدادتوقد    -٦٨
 الجهات المانحة، بالعالقة    من قبل  الوعي، وخاصة    تعاظمومن األسباب الكامنة وراء هذه الزيادة       . لتمويل المنظمة 

التي مافتئ عددها يتزايـد     " أزمات الصحة العمومية  "وعالوة على ذلك فإن     . القائمة بين التنمية والصحة العمومية    
مثل ( فاشيات األمراض السارية      األزمات وتشمل هذه  .اء والمانحون  من التمويل الذي يقدمه الشرك     المزيدتستقطب  

الـزالزل  مثل  ( أو الصناعية والكوارث الطبيعية   ،  )وأنفلونزا الطيور ) السارس(المتالزمة الرئوية الحادة الوخيمة     
، ومية على المساعدة الدولية في مجال الصحة العم        الطلب وكما تطور  .)والحروب واألعاصير وأمواج التسونامي  

وباإلضافة، اآلن، إلى الدول األعضاء،     .  الجهات المانحة التي تمول الصحة العمومية الدولية       تطورت أيضاً تشكيلة  
المـساهمات  كما بدأت   . بدأت برامج المساعدة اإلنمائية الوطنية لمناطق ما وراء البحار تضطلع بدور أكثر أهمية            

والمصارف اإلنمائية والمؤسسات الخاصة والمؤسـسات الخيريـة        التي تقدمها سائر المنظمات المتعددة األطراف       
  . هي األخرىتتزايد

وأفضت هذه الحالة المتطورة أيضاً إلى زيادة لجوء قطاع الصحة العالمي ومجتمع التنمية العالمي إلـى                  -٦٩
 وتستضيف المنظمة   .العمل مع الشراكات وعقد الترتيبات التعاونية األخرى التي تؤدي فيها المنظمة دوراً أساسياً            

لكن ميزانيات وتمويل هذه الشراكات يتقرر بطبيعة الحـال         . بعض هذه الشراكات وتدرجها في الميزانية البرمجية      
ولذلك فإن اإليرادات الالزمة للتصدي للفاشيات واألزمات واإليرادات        . بالتعاون مع المنظمة بل ومع غيرها أيضاً      

ت التعاونية األخرى قد تعاظمت بسرعة تجاوزت سرعة ازديـاد اإليـرادات          الالزمة لترتيبات الشراكات والترتيبا   
 بلغت اإليرادات الالزمة للتصدي للفاشيات واألزمات وكذلك ٢٠٠٧-٢٠٠٦ففي الثنائية . المناظرة لبرامج المنظمة

  ).٢انظر الشكل (لتمويل الشراكات والترتيبات التعاونية أكثر من ثلث اإليرادات الكلية 

وكان لألنـشطة التـي     تتميز بحركية مختلفة     ٢المختلفة الواردة في الشكل      كانت شرائح اإليرادات     ولما  -٧٠
متطلبات مختلفة من حيث الميزانية وإدارة الموارد، فالبد من رصد اعتمادات ومـصروفات الميزانيـة               تتعلق بها   

 ليصل  ٢٠٠٩-٢٠٠٨عتباراً من الثنائية    وسيبدأ هذا العمل ا   . وتحليلها وتقديم تقارير عنها لكل من الشرائح الثالث       
  .٢٠١١-٢٠١٠إلى ذروته في الثنائية 
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   االتجاهات السائدة في توليفة إيرادات المنظمة-٢الشكل 
  

  
  

ويتطلب تمويل الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل إدارة مختلف مصادر الدخل بفعالية لضمان إتاحـة                -٧١
 إلـى   وعلى الرغم من أن المنظمة نجحت     . غرض الذي تلزم له وفي التوقيت الذي تلزم فيه        حيثما تلزم ولل  الموارد  

 ضمان المواءمة بين األنـشطة المخططـة والمـوارد          أال وهو  في حشد الموارد فمازال هناك تحد رئيسي         حد ما 
ع التي ال تُستخدم     من الجهود لتجنب األوضا    المزيدوعلى الرغم من التحسينات فإن األمر يقتضي بذل         . المحشودة

فيها األموال أو ال يستفاد منها بشكل تام في برنامج ما أو موضع ما بينما توجد حاجة ماسة إليها في برنامج آخر                      
وسيتطلب ذلك أن يقدم المساهمون مواردهم بطريقة مرنة يمكن التنبؤ بها، وأن تعزز المنظمـة               . أو موضع آخر  

الفريـق االستـشاري المعنـي      نظام اإلدارة العالمي و   مثل   يقة فعالة مختلفة لتخصيص ورصد الموارد بطر    آليات  
تمويـل خطـط    من أجل    وشفافة   تشاركيةبالموارد المالية والذي يوصي المدير العام بتخصيص الموارد بطريقة          

  .العمل المتفق عليها على صعيد المنظمة

طبيعة مصادرها  حسب قسيم األموالت  ستواصل المنظمةوطوال مدة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل  -٧٢
وستواصل  .المحددة الوجهة  الطوعية   والمساهمات األساسية الطوعية   والمساهمات  المقدرة االشتراكات :األساسية
علـى    المساهمات الطوعية مع مقتضيات تحقيق النتائج      مواءمةمع الشركاء والجهات المانحة على        العمل المنظمة

  .البرمجيةفي الميزانية  النحو المحدد

  

  

  

  

  

 الشراكات والترتيبات
  )مساهمات طوعية(التعاونية 

  التصدي
   واألزماتللفاشيات

  )مساهمات طوعية(

  برامج المنظمة
  )مساهمات طوعية(

 االشتراكات المقدرة

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ١٩٩٩-١٩٩٨ ٢٠٠١-٢٠٠٠ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠٥-٢٠٠٤  

٤ ٠٠٠ ٠٠٠  

٣ ٥٠٠ ٠٠٠  

٣ ٠٠٠ ٠٠٠  

٢ ٥٠٠ ٠٠٠  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  

١ ٥٠٠ ٠٠٠  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  

٥٠٠ ٠٠٠  

  صفر

كي
ري
ألم
ر ا
وال
الد
ت ب

ادا
ير
اإل

  

الثنائية
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  مصادر التمويل الثالثة: تمويل الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل: ٣الشكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نظراً ألن منظمة الصحة العالمية تتحمل مسؤولية عالمية فيما          .واإليرادات المتنوعة االشتراكات المقدرة     -٧٣
ة هامة من ميزانيتها عن طريق االشتراكات المقدرة وذلك من          يتعلق باألعمال التقنية التقييسية فالبد من تمويل نسب       

  .أجل الحفاظ على صدقيتها ونزاهتها

 وتحـصيل   ،االشـتراكات المقـدرة    أمـوال  حصائل الفوائد علـى      أساساً من وتتأتى اإليرادات المتنوعة      -٧٤
   .الثنائية غير المنفقة في نهاية واالشتراكات المقدرةاالشتراكات المقدرة المتأخرة السداد، 

  االشتراكات المقدرة مصدراً رئيسياً مـن مـصادر تمويـل الخطـة            والمقصود من هذا كله هو أن تظل        -٧٥
  . المتوسطة األجلاالستراتيجية

ممـوالً   ٧٢٠٠-٦٢٠٠فـي الثنائيـة     ٪ من النفقـات الكليـة       ٧١كان   . األساسية المساهمات الطوعية   -٧٦
الطوعيـة  ٪ من كل المساهمات     ٥٠شر مصدراً مختلفاً ما يربو على       ل أقل من اثني ع     وشكَّ .طوعيةال بالمساهمات

  .  مصدر مختلف٥٠٠ من أكثر من  النسبة المتبقيةتأتيمع ، المتلقاة

ويتم تلقي معظم المساهمات الطوعية من أجل أعمال التنمية والمساعدة اإلنسانية، وتتأتى هذه المساهمات                -٧٧
وعلى الرغم من الترحيـب     . خاصةبضع مؤسسات   ة والمتعددة األطراف ومن     أساساً من الوكاالت اإلنمائية الثنائي    

  يمكـن أن    فإن طريقة تقديمها   ،برنامج عمل المنظمة   لتنفيذ    بالفعل  ومن كون هذه الموارد ضرورية     ،بكل الموارد 
 فإن إدارة آالف   وباإلضافة إلى ذلك  . تنفيذهاتشكل تحدياً أمام ضمان المواءمة السليمة بين الميزانية البرمجية وبين           

  .زيادة كبيرةزيد تكاليف المعامالت على المنظمة  ت،عملية تبليغ محددة تتطلب ، والتياالتفاقات المنفصلة

 نسبة كبيرة    الحصول على  وبالعمل مع الشركاء الرئيسيين والجهات المانحة الرئيسية تتحول المنظمة نحو           -٧٨
 مواءمـة  ذلك أن يساعد على    ومن شأن    .تي يمكن التنبؤ بها    ال  غير المخصصة  المساهمات الطوعية األساسية  من  

 الميزانية البرمجية، وعلى سد ثغـرات التمويـل         في تحددها األجهزة الرئاسية     التيمع أولويات المنظمة    الموارد  
  .تحسين تنفيذ الميزانية البرمجية عن طريق زيادة إمكانية التنبؤ بإتاحة الموارد وعلى ،الكبيرة

مرونة كبيرة بحيث يمكن استخدامها إشباع أشـد االحتياجـات          ت الطوعية األساسية التي تتيح      والمساهما  -٧٩
 على مستوى الميزانيـة البرمجيـة أو مـستوى          التامة أو العالية المرونة   ولذلك فإن المساهمات    . التمويلية إلحاحاً 

 حساب المساهمات الطوعيـة      توضع في  ، ال تقتضي من الجهة المانحة أن تحدد وجهتها        ،األغراض االستراتيجية 

الخطة االستراتيجية
 المتوسطة األجل

البرمجية الميزانية

  االشتراكات المقدرة

المساهمات الطوعية األساسية 

  المساهمات الطوعية المحددة الوجهة
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  )الصيغة المعدلة (٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   

 

  

، ويشرف عليها الفريق االستشاري المعني بالموارد المالية والذي يتكون          )٤انظر الشكل   (األساسية وتصرف منه    
  .من مساعد المدير العام ومديري إدارة البرامج في المكاتب اإلقليمية

  
   تصنيف اإليرادات الطوعية حسب مرونتها-٤الشكل 

  

  
  

معد لتحسين االتساق    لإلدارة االستراتيجية، وهو     أساسيةساب المساهمات الطوعية األساسية وسيلة      ويعد ح   -٨٠
  . النتائج المثلى على صعيد المنظمةبين الميزانية والموارد وتحقيق

  
٪ ٥بوصفه أمواالً تامة المرونة، في حين يقدم ما يتـراوح بـين    من المساهمات الطوعية٪ ١ويقدم نحو    -٨١
هاتين الفئتين من األمـوال     نسبة  أن تضاعف على األقل      وستحاول المنظمة    .صفه أمواالً عظيمة المرونة   ٪ بو ٦و

  . الخطة االستراتيجية المتوسطة األجللتمويل
  

أما المساهمات المتوسطة المرونة، أال وهي التي تصرف على تحقيق أي نتيجـة معينـة مـن النتـائج                     -٨٢
 التابعة للمنظمـة والمكاتـب      التقنية على صعيد المنظمة، فتديرها األفرقة       واضيعالم/ المكاتب الرئيسية / المتوقعة

٪ من تمويـل    ١٠وقد مثلت هذه المساهمات حوالى      . الغرض المحدد المنشود من األموال المعنية     الرئيسية حسب   
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦الثنائية 

  
مويـل المنظمـة مـن المـساهمات         حالياً نسبة كبيرة من ت     تتأتى. المحددة الوجهة المساهمات الطوعية     -٨٣

 شكلت المساهمات الطوعية المحددة الغرض      ٢٠٠٧-٢٠٠٦وفي الثنائية   .  لخدمة أغراض محددة   المقدمةالطوعية  
وإن كان جميع هذه المساهمات يقدم إلنجاز نتـائج متوقعـة           . ٪ من جميع المساهمات الطوعية المتلقاة     ٨٣حوالى  

عمل، فإن مرونتها المحدودة وكبر نسبتها إلى التمويل الكلي مازاال يثيران        ومعرفة تعد بالتالي حرجة لتنفيذ خطط ال      
  .تحديات أمام التنفيذ الموقوت واإلدارة الفعالة للموارد

  الميزانية البرمجية–األموال التامة المرونة-١

   لألهداف –األموال العظيمة المرونة-٢
  االستراتيجية   

   للنتائج –  األموال المتوسطة المرونة-٣
    المتوقعة من المنظمة  

 األموال المحددة الواجهة-٤

لم
ا

ة 
ون
ر

–
يل
مو
الت

ت 
وا
فج

د 
 س
ية
لو
أو

 
 

ت
ما
اه
مس
 ال
ب
سا
ح

  
طو
ال

ية
اس
ألس
ة ا
عي

 

ية
اس
ألس
ة ا
عي
طو
 ال
ت
عدا
سا
لم
ا

 



 16  
    )الصيغة المعدلة (٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 

 

  

حتـى   ، والتقييم  والرصد إلدارةلالبد من وجود إطار متين       ولكي تواصل المنظمة تحسين فعالية التمويل،       -٨٤
 ومراجعـة الـسياسات     األكثر اسـتنارة  صنع القرارات   ومصادر المالية    ال مختلفتحقيق تكامل أفضل بين      يتسنى

  .باستمرار واالستراتيجيات والبرامج
  

  والتقييم والتقديرالرصد 

يتضمن إطار المنظمة لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج عدداً من األدوات التي تُستخدم في رصد المسائل   -٨٥
لخطة االستراتيجية المتوسطة األجل وما يرتبط بها من ميزانيات برمجيـة           المحتملة ذات الصلة باألداء الخاص با     

  .  ومعالجتهاوتقديرها هذه المسائل تقييموفي 
  
  

  تقييم الو والتقديررصد أدوات ال - ٥الشكل 
  

  
  

هور مرة واحدة كل ستة ش    ) خطط العمل (الخطط التنفيذية   لتنفيذ البرمجي والمالي على أساس      رصد ا ويتم    -٨٦
ستخدم ذلك في استعراض عملية تنفيذ أنشطة محددة وفي تعديل هذه العمليـة، عنـد               وي.  خالل الثنائية  على األقل 

  .اللزوم، على ضوء الوضع البرمجي والمالي

 ، وذلك في نهاية السنة األولى من كـل ثنائيـة          على صعيد المنظمة   استعراض في منتصف المدة   ويجرى    -٨٧
ويكمل . ي كل مكتب من مكاتب المنظمة نحو تحقيق نتائج محددة تتم مساءلة كل مكتب عنها               التقدم المحرز ف   لتقييم

  .استعراض منتصف المدة التقرير المالي غير المراجع

 التقرير المالي المراجع الذي يتم تقديمه  ويكمل ذلكالميزانية البرمجية في نهاية الثنائية، أداء تقييم ويجري  -٨٨
 التقرير الخاص بالتقييم ملخصاً يشمل المنظمة بأكملها ويتناول األداء البرمجي لألمانـة،             ويعطي. في الوقت نفسه  

في  المستفادة   األعمإلى جانب الدروس     عة لها وبما فيه مدى حسن أدائها إلنجاز األهداف حسب المؤشرات الموض         
  . المنظمةجميع أنحاء

 برنامج العمل العام،
٢٠١٥-٢٠٠٦ 

 الخطة
  االستراتيجية

 المتوسطة األجل

 الميزانية
  البرمجية
  الثنائية

 خطط
 العمل

  التقرير الخاص
 بالتقدير

  التقرير الخاص
 بتقييم األداء

  استعراض منتصف المدة

  الرصد
  المنتظم

  التقييمعمليات 
 الدورية
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وفي نهاية فترة   . ل تقييم أداء الميزانية البرمجية    ويتم رصد الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل من خال         -٩٨
 المعطيـات الخاصـة     وسـتُجمع .  عشر الثالثةمدى بلوغ األغراض االستراتيجية     ل تقييمالسنوات الست سيجرى    

وسيتم تلخـيص   وسيجرى تحليل لألداء،    . المنشودة األهداف   لتحديد مدى بلوغ  بمؤشرات األغراض االستراتيجية    
والعوامل التي أسهمت في النجاح أو التـي اعترضـت سـبيل            بلوغ األغراض االستراتيجية،    أهم اإلنجازات في    

  . االستراتيجية التاليةالخطط على إعداد للمساعدة، والدروس المستفادة النجاح

 لعمليات التقدير  حصائل عمل المنظمة وفقاً      تقيم لبرامج المنظمة،    عملية تقدير دورية  ويشمل اإلطار أيضاً      -٩٠
  .مواضيعية أو البرمجية أو القطريةال

 في مراحل التخطيط وفي مراحل الرصـد الخاصـة          الجماعيوتُستخدم آليات مثل عمليات االستعراض        -٩١
وسـتكون  .  لضمان مستوى رفيع من الجودة على نطاق المنظمة بأكملها         ، وذلك باإلدارة القائمة على تحقيق النتائج    

 مـا يـستجد مـن       تحديد اإلدارة العليا واألجهزة الرئاسية فائدتها أيضاً في         لعمليات االستعراض الجماعي من قبل    
  .ضمان إعادة تحديد األولويات خالل فترة السنوات الستفي مسائل األداء المحتملة، ومن االحتياجات و

 رصد الوظائف األساسـية   وسيتم تقييم األولويات باستفاضة، و     .برنامج العمل العام  وسيجري أيضاً رصد      -٩٢
  .ضمان جودة العمل الذي تقوم به المنظمة وتحقيقه التأثير المرجووللمنظمة من أجل ضمان مالءمتها على الدوام، 

وسيتم، تحديداً، رصد ما ألنشطة المنظمة من آثار على صحة الناس في أفريقيا وصحة المرأة، وهما من                   -٩٣
  ١.األمور التي لفتت المديرة العامة االهتمام لها بشكل خاص

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٣٠انظر الفقرة    ١




