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  تنفيذ عملية إصالح المنظمةنبذة عن   

  أداء المنظمة في البلدان   
   

  تقرير من األمانة
 
  
اتسـم رتقاء بمستوى الصحة والمعافـاة لمـواطني هـذه الـدول، و تعمل األمانة مع الدول األعضاء من أجل اال  -١

بصفة متسـقة بكونـه يشـكل أولويـة عاليـة فـي التقييمـات الداخليـة والخارجيـة في البلدان أداء منظمة الصحة العالمية 
أكثــــــر أهميــــــة مــــــن أي وقــــــت مضــــــى فــــــي ســــــياق خطــــــة التنميــــــة  للمنظمــــــة. وبــــــات عمــــــل المنظمــــــة فــــــي البلــــــدان

التهديدات التي تواجه األمن الصحي، وتوسع قـوام األطـراف الفاعلـة فـي مجـال التنميـة. عولمة ، و ٢٠٣٠ المستدامة
فـأكثر مــن نصــف عمـل المنظمــة يــتم علـى المســتوى القطــري، مــن حيـث المــوارد الماليــة والبشـرية، وهــو األمــر الــذي 

  الية من المساءلة.يتطلب درجة ع
  
علــى المســتوى القطــري مــن خــالل الراميــة إلــى تعزيــز أدائهــا  االســتراتيجية المنظمــة مــن جهودهــا زادتوقــد   -٢

التــي وفــرت أساســًا لألمانــة كــي تكثــف عملهــا وتصــممه بمــا يتناســب مــع احتياجــات الــدول  ١مبــادرة التركيــز القطــري
للمنظمــة التــي جــددت  ٢قريــر حــول سياســة التركيــز القطــريإلــى الت ٢٠٠٥األعضــاء. كمــا أشــار المجلــس فــي عــام 

التأكيــد علــى اإلجــراءات المطلوبــة علــى المســتوى القطــري لضــمان تحقيــق الكفــاءة والفعاليــة بالمكاتــب القطريــة ُبغيــة 
  زيادة إسهام المنظمة في صحة الناس وتنميتهم في البلدان المعنية.

  
اشيًا مـع العمـل المتواصـل لتعزيـز التركيـز القطـري للمنظمـة، قامـت ووفقًا الستراتيجية التركيز القطري، وتم  -٣

) علـى أسـاس توضـيح أداء المنظمـة فـي البلـدان واالرتقـاء بـه. ٢٠١١عملية إصالح المنظمة (التي بـدأت فـي عـام 
لدان، وكجزء من عملية اإلصالح على نطاقها األوسع، ُنفِّذت سياسات معنية باألقاليم لتحسين أداء المنظمة في الب

 ٣مع التبليغ عن التقدم المحرز للجان اإلقليمية.

                                                           
التي أحاط المجلس التنفيذي علمًا بها (انظر المحاضر الموجزة للمجلـس التنفيـذي فـي دورتـه  ١١١/٣٣م تانظر الوثيقة    ١

  .)باإلنكليزية( )٢سجالت/ /١١١/٢٠٠٣م تالحادية عشرة بعد المائة، الجلسة السابعة، الوثيقة 
(باإلنكليزيــة)  ١المحاضــر المــوجزة للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه السادســة عشــرة بعــد المائــة، الجلســة الثالثــة، الفــرع  انظــر   ٢

  ).١سجالت/ /١١٦/٢٠٠٥ت  م(الوثيقة 
للمكتــب اإلقليمــي ألوروبــا التــابع بشــأن االســتراتيجية القطريــة  EUR/RC62/R7اعتمــدت اللجنــة اإلقليميــة ألوروبــا القــرار    ٣

) اإلجـــراءات الالزمـــة لتعزيـــز EUR/RC62/13. وعرضـــت الوثيقـــة التـــي استعرضـــتها اللجنـــة (الوثيقـــة ٢٠١٤-٢٠١٢للمنظمـــة 
التعــاون علــى المســتوى القطــري مــع الــدول األعضــاء فــي اإلقلــيم، ودعــت إلــى التبليــغ عــن التقــدم المحــرز للجنــة اإلقليميــة فــي 

ووضــع المكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ اســتراتيجية تركيــز قطــري "إبقــاء البلــدان فــي محــور التركيــز:  الــدورات التاليــة.
  )، متاحة على: ٢٠١٤تعزيز الدعم القطري في مكتب المنظمة اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ" (

http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/11449/9789290616610_eng.pdf  ـــــــــــــي ـــــــــــــم االطـــــــــــــالع ف  آذار/ ١٥(ت
  ).٢٠١٧ مارس
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يســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى أداء المنظمــة والنتــائج المتحققــة علــى المســتوى القطــري علــى مــدار حقبــة   -٤
) دور المنظمـة ١األهداف اإلنمائية لأللفية وصوًال إلى حقبة أهداف التنمية المستدامة، وذلـك فـي ثالثـة مجـاالت: (

) دور المنظمــة فــي مجــال التعــاون التقنــي ودورهــا التشــغيلي فــي حــاالت الطــوارئ الصــحية، ٢القيــادي والتنظيمــي، (
) أعمـــال اإلدارة والتنظـــيم التـــي تضـــطلع بهـــا المكاتـــب القطريـــة التابعـــة للمنظمـــة لضـــمان تحقيـــق المســـاءلة عـــن ٣(

ه المجـاالت، يسـتند هـذا الملخـص إلـى التقـارير الموارد والنتـائج. وفـي ظـل عـدم وجـود مقـاييس كليـة لـألداء عبـر هـذ
والمنشـــورات البرامجيـــة واإلداريـــة والتنظيميـــة، الصـــادرة عـــن المقـــر الرئيســـي والمكاتـــب اإلقليميـــة والمكاتـــب القطريـــة، 
لتســليط الضــوء علــى الخطــوات المتخــذة لتحســين األداء علــى الصــعيد القطــري. ويتضــمن التقريــر عــددًا محــدودًا مــن 

جميع األقاليم، بهدف توضيح نطاق النتائج المتحققة على المسـتوى القطـري. ويـتم علـى امتـداد التقريـر النماذج من 
تحديــد المجــاالت المطلــوب إنجــاز المزيــد مــن العمــل فيهــا لتحســين األداء وتوضــيح النتــائج المتحققــة علــى المســتوى 

  القطري، مع عرض ملخص بهذه المجاالت في نهاية التقرير.
  

  القيادي والتنظيمي للشركاء دور المنظمة
 
يســــــــــــتدعي اضــــــــــــطالع المنظمــــــــــــة بــــــــــــدور قيــــــــــــادي وتنظيمــــــــــــي فعــــــــــــال للشــــــــــــركاء علــــــــــــى المســــــــــــتوى   -٥

االســــتباقية مــــع مجموعــــة واســــعة مــــن الشــــركاء وأصــــحاب المصــــلحة فــــي مجــــال التنميــــة علــــى  المشــــاركة القطــــري
ــــام المســــتوى ــــة)، والقي ــــك المجتمــــع المــــدني والمجتمعــــات المحلي ــــي ذل ــــي  القطــــري (بمــــا ف ــــة الجــــودة ف بأنشــــطة عالي
الـــدعوة وتقـــديم مشـــورة ُمَســـنَّدة بالَبيِّنـــات بشـــأن السياســـات بخصـــوص المســـائل الصـــحية ُبغيـــة بنـــاء التوافـــق  مجـــال
األولويــــات الصــــحية والعمــــل الصــــحي. إن العمــــل عبــــر القطاعــــات وعلــــى نحــــو شــــامل مــــع عــــدد كبيــــر مــــن  حــــول

، مــــن أجــــل بلــــوغ أهــــداف التنميــــة المســــتدامة، ليضــــفي ةفــــي مجــــال التنميــــوأصــــحاب المصــــلحة الفاعلــــة  األطــــراف
علــى الصــعيد القطــري. وباإلضــافة إلــى ذلــك،  لشــركاءل يتنظيمــالو  يدور المنظمــة القيــادمــن األهميــة علــى  المزيــد
الـــدور القيـــادي للمنظمـــة الـــذي يتجـــدد التأكيـــد عليـــه، والـــذي تضـــطلع بـــه منظمـــة الصـــحة العالميـــة مـــن خـــالل  فـــإن

، يقتضــي أن تتــوافر لــدى المنظمــة المهــارات القياديــة الالزمــة لالرتقــاء بمســتوى طــوارئ الصــحيةالمنظمــة لل برنــامج
الحـــاالت المعقـــدة عـــن طريـــق التفـــاوض الفعـــال مـــع الشـــركاء فـــي مجـــال العمـــل اإلنســـاني وتنظـــيمهم وتنســـيق  إدارة
  بينهم. العمل

  
ليـــة اإلصـــالح لتعزيـــز دورهـــا عم إطـــار الجهـــود المبذولـــة فـــي وقـــد اتخـــذت المنظمـــة خطـــوات ملموســـة فـــي  -٦

القطري. فتم وضـع عمليـة أكثـر صـرامة قائمـة علـى أسـاس الجـدارة الختيـار ممثلـي المنظمـة،  القيادي على الصعيد
إطار عملية االختيار المحسنة هذه إضافة أسماء مقدمي الطلبات الناجحين الذين خضعوا للتقييم إلى   حيث يتم في

م المرشـــحين المـــؤهلين للتقـــدم لشـــغل الوظـــائف الشـــاغرة التـــي يـــتم اإلعـــالن شـــاملة علـــى مســـتوى العـــالم تضـــ قائمـــة
جــــاء جميــــع المرشــــحين لمنصــــب رؤســــاء المكاتــــب القطريــــة التابعــــة للمنظمــــة  ٢٠١٦وُيــــذكر أنــــه فــــي عــــام  عنهــــا.
القائمــــة. وكــــذلك ُأضــــيفت حــــوافز مــــن أجــــل اجتــــذاب المرشــــحين المناســــبين فــــي البلــــدان ذات األوضــــاع  هــــذه مــــن

بشــــكل خــــاص؛ علــــى ســــبيل المثــــال تمــــت مواءمــــة المناصــــب مــــن حيــــث األقدميــــة مــــع مناصــــب مقارنــــة  المعقــــدة
منظمــات أخـرى بمنظومــة األمـم المتحــدة، وتـم تعيــين نــواب لممثلـي المنظمــة، وتـم إضــفاء الصـبغة الدوليــة علــى  فـي

اإلقلـيم  لـدان خـارج علـى أقـل تقـدير مـن المعينـين مـن ب ٪٣٠تعيين نواب ممثلي المنظمـة إذ تـم اسـتهداف أن يـأتي 
  الذي يتم تعيينهم فيه.

  
واســتكماًال للعمليــة التــي تــتم علــى المســتوى اإلقليمــي إلدراج المرشــحين النــاجحين، ُنظِّمــت عمليــات توجيــه   -٧

، وتواصل تحسين هذه العمليات. وُصمِّم ٢٠١١سنوية على مستوى العالم لممثلي المنظمة حديثي التعيين منذ عام 
مان تزويــد ممثلــي المنظمــة علــى نحــو فعــال بالمقومــات الالزمــة لوفــائهم بمــا يضــطلعون بــه مــن هــذا التــدريب لضــ

مسؤوليات دبلوماسية وتقنية وقيادية وٕادارية. ولضمان تناسب المساءلة مع المنجزات المستهدفة المتوقعة، تم تعزيز 



   A70/50 Add.2    ٢إضافة  ٧٠/٥٠ج

3 

يـة كافـًة؛ يضـطلع فـي الوقـت الـراهن وتوحيد تقييم أداء ممثلي المنظمـة واإلشـراف علـيهم علـى نطـاق المكاتـب القطر 
المـــدير اإلقليمـــي المعنـــي والمـــدير العـــام بـــدور المشـــرف مـــن المســـتوى األول والمشـــرف مـــن المســـتوى الثـــاني علـــى 

  الترتيب.
  
وتســليمًا بــأن الــدور القيــادي فــي مجــال الصــحة ال ُيتوقــع أن يضــطلع بــه ممثلــو المنظمــة فحســب، ركــزت   -٨

القطرية، وذلك من خـالل تقـديم التـدريب  ةستراتيجية للموظفين التقنيين العاملين باألفرقاألمانة على بناء القدرات اال
) الحــوار الخــاص بالسياســات الصــحية علــى المســتوى الــوطني، بهــدف ضــمان تنظــيم ١علــى مجــاالت مــن قبيــل: (

اســات وطنيــة أصــحاب المصــلحة المعنيــين لبنــاء التوافــق حــول األولويــات الصــحية الوطنيــة، وبهــدف دعــم وضــع سي
) الدبلوماســية الصــحية العالميــة (إلزاميــة بالنســبة لجميــع ممثلــي المنظمــة)، بهــدف تعزيــز ٢فعالــة وعاليــة المــردود؛ (

التفـــاوض بشـــأن الخيـــارات السياســـية الخاصـــة بالصـــحة باعتبارهـــا قضـــية مشـــتركة بـــين القطاعـــات تربطهـــا صـــالت 
القضايا، وبهدف دعم تكوين التحالفـات بـين الـدول واألطـراف  بقضايا التجارة واألمن والسياسة الخارجية وغيرها من

) االتصــاالت، بهــدف ضــمان تطبيــق األمانــة ٣الفاعلــة فــي مجــال الصــحة مــن أجــل تحقيــق الحصــائل الصــحية؛ (
تطبيقًا فعاًال للتكنولوجيا المالئمـة لتوصـيل الرسـائل الخاصـة بالصـحة العموميـة إلـى مجموعـة واسـعة مـن الجمـاهير 

  لبلدان.في شتى ا
  
، وهذه اآللية في ٢٠١٦ووضعت األمانة آلية تنسيق للعمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام   -٩

طور االسـتفادة مـن األدوات والتـدريب واإلرشـادات الحاليـة الخاصـة باألقـاليم بهـدف اسـتحداث مجموعـة مـن المـوارد 
ء المنظمـة وتســريع وتيــرة الجهــود المبذولـة مــن أجــل دعــم العمليـة كــي ُتســتخدم علــى المسـتوى القطــري فــي تعزيــز أدا

  الدول األعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
  

ولتعزيــز الشـــراكة مـــع المنظمــات األخـــرى فـــي منظومــة األمـــم المتحـــدة، يتواصــل تـــدعيم دور المنظمـــة فـــي   -١٠
رقـة القطريـة لألمـم المتحـدة التـي ُيشـجع ممثلـو األفرقـة القطريـة لألمـم المتحـدة مـن خـالل دورة المهـارات القياديـة لألف

المنظمــة جميعــًا علــى حضــورها. والهــدف مــن هــذه الــدورة هــو إعــداد ممثلــي المنظمــة للمشــاركة بفعاليــة مــع منظومــة 
األمم المتحدة علـى نطاقهـا األوسـع علـى الصـعيد القطـري والتـأثير فـي هـذه المنظومـة، وذلـك مـن أجـل إبـراز أهميـة 

 كليـــة مـــوظفيتنميـــة. وكـــذلك تعكـــف المنظمـــة فـــي الوقـــت الحـــالي علـــى مواصـــلة التعـــاون مـــع الصـــحة فـــي خطـــة ال
للمــوظفين عبـــر جميــع مكاتــب المنظمـــة علــى شـــبكة اإلنترنــت منظومــة األمــم المتحـــدة بهــدف تقــديم حزمـــة تدريبيــة 

  القطرية بشأن تعزيز الدور القيادي في مجال الصحة في أهداف التنمية المستدامة.
  

بتوضـــيح الـــدور القيـــادي  برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحيةمنظمـــة الصـــحة العالميـــة مـــن خـــالل وتقـــوم   -١١
وتسلســل الســلطات علــى المســتوى القطــري فــي حــاالت الطــوارئ الصــحية واإلنســانية. وســتكفل المنظمــة أيضــًا، عــن 

المنظمـة الموجـودين  ، أن يـتم تـدريب جميـع ممثلـيمكتب األمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية طريق العمل مع
  في دول هشة على هذا التنسيق.
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دور المنظمـــة ويتـــيح المســـح الـــذي تجريـــه المنظمـــة كـــل ســـنتين لوجودهـــا القطـــري معلومـــات حـــول فعاليـــة   -١٢
قيمــة أخــرى بفضــل التقيــيم المســتقل للوجــود  والتنظيمــي فــي مجــال الصــحة للشــركاء، كمــا تتــوافر أيضــًا رؤىالقيــادي 
شـبكة تقيــيم أداء المنظمــات المتعــددة علـى ســبيل المثــال، نوهــت  ١) والتقييمــات الخارجيــة للمنظمــة.٢٠١٥(القطـري 
بالتعاون الفعال من جانـب منظمـة الصـحة العالميـة مـع الشـركاء وبإسـهاماتها المهمـة فـي الحـوار الخـاص  األطراف

السـلطات وضـعف االتصـال علـى  بالسياسات. ومع ذلك تم تحديد عوامل مؤسسـية، مثـل انخفـاض مسـتوى تفـويض
نطــاق مســتويات المنظمــة الثالثــة، بوصــفها عوائــق أمــام القيــام بــدور قيــادي عــالي الجــودة فــي بعــض البلــدان (تقيــيم 

 )).٢٠١٥المنظمة لوجودها في البلدان (
  

خطط وفيما يتجاوز الدور المترسخ في دعم الدول األعضاء في وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات وال  -١٣
الصـــحية الوطنيـــة، تعكـــف األمانـــة بشـــكل نشـــط علـــى توســـيع نطـــاق مجموعـــة أصـــحاب المصـــلحة والشـــركاء علـــى 
الصعيد الوطني عند تنقـيح وتجديـد هـذه الخطـط الوطنيـة ُبغيـة إدراج الغايـات المعنيـة المتعلقـة بالصـحة فـي أهـداف 

المثـــال، راســـمي السياســـات علـــى جميـــع التنميـــة المســـتدامة. يـــدعم مكتـــب المنظمـــة القطـــري فـــي الهنـــد، علـــى ســـبيل 
األصعدة وعبر شتى القطاعات بما في ذلك المعهد الوطني للتحول في الهند (معهد آيوج) لصياغة الرؤية الوطنيـة 

  " ضمن إطار التنمية المستدامة.٢٠٣٠"رؤية الصحة 
  

األمريكيـة/ لمنظمـة الصـحة وفي إقليم األمريكتين، قامت المكاتب القطرية التابعـة لمنظمـة الصـحة للبلـدان   -١٤
العالميـــة بـــدعم المشـــاورات المجـــراة علـــى المســـتوى العـــام حـــول دمـــج أهـــداف التنميـــة المســـتدامة فـــي برنـــامج العمـــل 

، والجمهوريــــة الدومينيكيــــةالــــوطني فــــي كــــل مــــن: األرجنتــــين، وبليــــز، والبرازيــــل، وكولومبيــــا، وكوســــتاريكا، وكوبــــا، 
جمهوريـــــة فنـــــزويال وهنـــــدوراس، وجامايكـــــا، والمكســـــيك، ونيكـــــاراغوا، وبنمـــــا، و وٕاكـــــوادور، والســـــلفادور، وغواتيمـــــاال، 

نستان بإقليم أوروبا، قامت المنظمة بدعم عملية وضع واستحداث خطـة تنفيـذ أهـداف التنميـة ا. وفي تركمالبوليفارية
لــى دمجهــا فــي المســتدامة، حيــث تركــز هــذه الخطــة علــى تحديــد أولويــات الغايــات والمؤشــرات المعنيــة واعتمادهــا وع

البرامج الوطنية وخطط القطاعات، عالوًة على وضع نظم رصد وقياس على المستوى الوطني بشأن التقدم المحرز 
نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي السودان بإقليم شرق المتوسط، عملت المنظمة مـع الحكومـة مـن خـالل 

بهـدف إجـراء  بشـأن التغطيـة الصـحية الشـاملة، صـحة العالميـةال منظمـة- لكسـمبرغ -لشراكة بين االتحاد األوروبيا
حــوار اســتراتيجي متعــدد القطاعــات لتعمــيم التغطيــة الصــحية الشــاملة فــي برنــامج العمــل الــوطني واستكشــاف آليــات 

  التمويل الالزمة.
  

لمانحـة فـي وتعمل األمانة على االرتقـاء بمسـتوى التعـاون بـين الـدول األعضـاء وسـائر الشـركاء والجهـات ا  -١٥
مجال التنمية، وذلك عن طريق استخدام مختلـف المنـابر مـن أجـل الُمضـي قُـُدمًا ببرنـامج العمـل الخـاص بالصـحة. 

                                                           
-http://www.who.int/about/finances. متـــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــى ٢٠١٥تقيـــــــــــــــــيم المنظمـــــــــــــــــة لوجودهــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي البلــــــــــــــــــدان    ١

accountability/evaluation/prepublication-country-presence-evaluation.pdf ٢٠١٧مارس  آذار/ ١٣. تم االطالع في  
ـــة بالم ـــة (وزارة التنميـــة الدولي ـــيم منظمـــة الصـــحة العالمي ـــة المتعـــددة األطـــراف: تقي ). ٢٠١٣ملكـــة المتحـــدة، اســـتعراض المعون
-https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/264480/WHOالملخـــــص متـــــاح علـــــى 

2013-summary-assessment.pdf ؛٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢٠. تم االطالع في  
. متــاح علــى ٢٠١٣المؤسســي الصــادر عــن شــبكة تقيــيم أداء المنظمــات المتعــددة األطــراف: منظمــة الصــحة العالميــة  التقريـر

http://www.mopanonline.org/assessments/who2013/MOPAN_2013-_WHO_Vol._I.pdf آذار/ ١٢. تــــــم االطــــــالع فــــــي 
  ؛٢٠١٧مارس 

)، استعراض التنظيم واإلدارة والالمركزية فـي منظمـة الصـحة العالميـة: ٢٠١٢وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة (
  :الجزء الثاني. متاح على

https://www.unjiu.org/en/reports-notes/CEB%20and%20organisation%20documents/WHO_EB132_5%20Add6_English.pdf  ــــــــــم ت
  .٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢٠االطالع في 
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مليـون دوالر أمريكـي كتمويـل نظيـر لقـروض  ٩٤,٢فعملت األمانة مـع الحكومـة فـي كمبوديـا لتعبئـة مـا ُيقـدر بنحـو 
، وذلــك بهــدف إيصــال ٢٠٢٠ال الصــحة حتــى عــام البنــك الــدولي لصــالح الصــندوق المشــترك لإلنصــاف فــي مجــ

مــن الســكان. وفــي بــيالروس تــدعم األمانــة الحكومــة فــي تخطــيط المرحلــة  ٪٢٠ر الخــدمات الصــحية األساســية ألفقــ
عـن تمويـل عـالج فيـروس  ٢٠١٩االنتقالية والتخطيط التقني على حد سواء بهدف تولي المسؤولية اعتبارا من عام 

الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل لسل، وهو التمويل الذي يقدمه في الوقت الحالي العوز المناعي البشري وا
 .والمالريا

  
ويتزايد الدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمـة فـي أنشـطة الـدعوة بشـأن أهميـة الصـحة فـي خطـة التنميـة   -١٦

، األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة ٕاطــار عمــلمــن خــالل المشــاركة الفعالــة مــع األفرقــة القطريــة لألمــم المتحــدة، و 
عمــل مــن ُأطــر ال ٪٩٠وصــكوك األمــم المتحــدة البرمجيــة المشــتركة األخــرى. وفــي الوقــت الــراهن تشــتمل أكثــر مــن 

علــى الحصــائل المتعلقــة بالصــحة وفقــًا ألولويــات القيــادة فــي برنــامج  ألمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــةالتشــغيلية ل
. وقـد اضـطلع أكثـر مـن نصـف ممثلـي المنظمـة ٢٠١٢فـي عـام  ٪٦٧مقارنـًة بنسـبة  ،٢٠١٩-٢٠١٤العمل العـام 

  ١، مرة واحدة على أقل تقدير.المنسق المقيم لألمم المتحدة بالنيابةبدور  ٢٠١٦في عام  اً جميع
  

 وعلى المستوى القطري، تعمل المنظمة بوصفها شريكًا وجهًة متعاونة مع شتى المبادرات العالميـة المعنيـة  -١٧
، فــإن لصــندوق العــالمي لمكافحــة األيــدز والســل والمالريــابالصــحة. فعنــدما تعمــل المنظمــة علــى ســبيل المثــال مــع ا

عملها هذا له شقان. أوًال، ُيقدم الدعم من األمانة إلى الدول األعضاء في مجال تنظيم المنح المقدمة من الصندوق 
تجاهــات الوبائيــة)، وبنــاء القــدرات، والتقيــيم، والتبليــغ. وبلــغ العــالمي، وأعمــال التنفيــذ (مثــل شــراء األدويــة ورصــد اال

ــيم أفريقيــا منــذ عــام  مــا ماليــين مــن الــدوالرات  ٤نحــو  ٢٠١٤أنفقتــه المنظمــة علــى الــدعم التقنــي المقــدم لبلــدان إقل
ك الخاصة بطلبات الحصول على تمويـل مـن الصـندوق العـالمي؛ وأثمـر ذلـالمذكرات المفاهيمية األمريكية لصياغة 

مليـون دوال أمريكـي. ثانيــًا، تقـدم المنظمـة بـرامج فعالـة فـي مجـال مكافحــة  ٤٠٠٠عـن تـدبير مـنح زادت قيمتهـا عـن 
، وذلـك بصـفتها جهـًة متلقيـًة فرعيـًة للتمويـل مـن الُنظمومجال تعزيز  والسل والمالريافيروس العوز المناعي البشري 

  من البلدان. ٪٤٥الصندوق العالمي في 
  

ز الكثير لتعزيز الدور القيادي للمنظمة في مجال الصـحة علـى الصـعيد القطـري، مـع تحقـق نتـائج لقد ُأنجِ   -١٨
ملموسة في هذا الصدد، بيد أنه يتعين مواصلة العمل علـى نحـو مـا سـلفت اإلشـارة. وتعـي األمانـة بشـكل قـاطع أن 

يها اإلمكانـــات المطلوبـــة، وتتســـم الـــدول األعضـــاء والشـــركاء يتطلعـــون إلـــى منظمـــة رائـــدة تتمتـــع بـــالقوة، وتتـــوافر لـــد
التـي تواجـه األمـن بالحياد، وٕالى جهـٍة منظمـٍة فعالـٍة للشـركاء، لبلـوغ أهـداف التنميـة المسـتدامة والتصـدي للتهديـدات 

  العالمي. الصحي
  

ولضمان تحقيق الفعالية في قيادة المكاتب القطرية وتزويدها بخبراء عالميين من الطـراز الرفيـع فـي مجـال   -١٩
الصــحة، ســتعمل األمانــة علــى مواصــلة التصــدي للتحــديات التــي تواجــه عمليــة التوظيــف والتطــوير المهنــي وعلــى 

 التغلب على هذه التحديات.
  

  دور المنظمة في مجال التعاون التقني ودورها التشغيلي في حاالت الطوارئ الصحية
  

التعــاون القطــري مــع البلــدان مبــدًأ مصــونًا فــي دســتور المنظمــة، وُيــنص صــراحًة علــى كونــه وظيفــًة  ُيعــد  -٢٠
أساسيًة من وظائف المنظمة. وتستهدف األمانة، من خالل تقديم الدعم التقنـي إلـى الـدول األعضـاء، حفـز تحسـين 

  ها.وبناء القدرات المؤسسية المستدامة لدي لمواطني هذه الدول الصحة والمعافاة
                                                           

  .٢٠١٧التي تعرض بإيجاز المعلومات الواردة في تقرير وجود المنظمة القطري  ٣معلومات/ /٧٠انظر الوثيقة ج    ١
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يســـتجيب  برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحيةوٕاذا انطلقنـــا إلـــى مـــا يجـــاوز الـــدور التقنـــي المحـــض، فـــإن   -٢١
للنداءات الصادرة عن الدول األعضاء والشركاء في مجال الصحة علـى مسـتوى العـالم كـي يضـطلع بـدور تشـغيلي 

ضـطلعت األمانـة بمسـؤولية مزدوجـة فعال في أوقات نشوب األزمات الصـحية وفـي األمـاكن التـي تنشـب بهـا. وقـد ا
على الصعيد القطري: للحيلولة دون وقوع األحداث شديدة التأثير والتصدي لها، من قبيل الجوائح، وٕادارة المخـاطر 
المرتبطة باألعمـال اليوميـة الخاصـة باالسـتجابة لألزمـات اإلنسـانية والفاشـيات الممتـدة. وال غنـى عـن أن يـأتي أداء 

  ي هذين الدورين اللذين تضطلع بهما.المنظمة متميزًا ف
  

 ١وللوفاء بهذه األدوار تحدد األمانة أولوياتها مع الدول األعضاء مـن خـالل اسـتراتيجيات التعـاون القطـري  -٢٢
مــع تفعيــل تلــك األولويــات عــن طريــق خطــط العمــل القطريــة الثنائيــة الســنوات. وقــد ســاعدت اســتراتيجيات التعــاون 

ن القاعدة إلى القمة على أن يتجه تركيز موارد المنظمة على الصعيد القطـري إلـى عـدد القطري وعملية التخطيط م
علـــى أن  ٢٠١٩-٢٠١٨محـــدود مـــن األولويـــات التـــي يتفـــق عليهـــا الطرفـــان. وتـــنص الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة 

ولويــات صــحية أ ١٠مــن البلــدان الغايــة المحــددة للمواءمــة بــين الميزانيــة المخصصــة وحــد أقصــى قــدره  ٪٧٥ تحقــق
  .٢٠١٧-٢٠١٦في الميزانية البرمجية  ٪٦٦، مقارنًة بنسبة ٪٨٠ بنسبة

  
وعــززت األمانــة االتســاق والتنســيق فــي تخطــيط وتنفيــذ ورصــد أداء البــرامج علــى نطــاق مســتويات المنظمــة   -٢٣

وحـده  ٢٠١٦. وفـي عـام ٢٠١٢الثالثة، وذلك من خالل إنشاء شـبكات الفئـات وشـبكات مجـاالت البـرامج فـي عـام 
مـن مجمـوع البعثـات)، حيـث قـدمت  ٪٩بعثة مشتركة من المقر الرئيسي واألقاليم إلى البلدان (مثلت  ٤٨٦تم إيفاد 

هذه البعثات دعمًا تقنيًا أكثر اتساقًا إلى الدول األعضـاء. ورغـم أن هـذا جـاء بمثابـة بدايـة طيبـة، فقـد أقـرت األمانـة 
 ُبغيــة تعزيــز الــدعم المقــدم للــدول األعضــاء فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة بضــرورة تقــديم البــرامج علــى نحــو أكثــر تكــامالً 

المستدامة. وأوصى الفريق العامل المعني بشبكات الفئات وشبكات مجاالت البرامج بالتحول نحو نهج المصفوفات 
ط المـوارد في البرامج التقنية، وبتمكين هذه الشبكات مع االضطالع بدور أكبر فـي مجـال الـدعوة عنـد توجيـه تخطـي

  البشرية وتنقالتها وتنسيق الموارد وتعبئتها.
  

وتصدر شبكة وحـدات الـدعم القطـري اتصـاالت حـول تنفيـذ سياسـة التركيـز القطـري واإلصـالحات األوسـع   -٢٤
نطاقًا، وترصد هذا التنفيذ، لدعم تحسين أداء المنظمة ودعم توضيح النتائج المتحققة على المستوى القطري، وذلك 

ن الوثيق مع سائر الشـبكات واإلدارات التقنيـة واإلداريـة األخـرى. وبفضـل المنـابر اإلقليميـة والعالميـة المعنيـة بالتعاو 
بالحوار االستراتيجي الرفيع المستوى بين ممثلي المنظمة والمدير العام والمديرين اإلقليميـين وسـائر كبـار المـديرين، 

راءات الملموسة التي يتم اتخاذها في مجال تعزيـز عمـل المنظمـة تتم مساعدة قادة المنظمة على االتفاق حول اإلج
 ٢٠١٥نـوفمبر  على الصعيد القطري. على سبيل المثال، في االجتماع العالمي األخير المعقود في تشـرين الثـاني/

ثـار لرؤساء المكاتب التابعة للمنظمـة، وهـو االجتمـاع الـذي ُيعقـد كـل سـنتين، تـم االتفـاق علـى إجـراءات للتصـدي آل
أهداف التنمية المستدامة، وتحسين استجابة المنظمة للفاشيات وطوارئ الصحة العمومية، وتعزيز مساءلة المنظمة 

  عن النتائج.
  

وتقــيس األمانــة جــودة وفعاليــة التعــاون التقنــي المقــدم منهــا فــي البلــدان مــن خــالل تقــارير تقيــيم األداء فــي   -٢٥
وتعكـف األمانـة حاليـًا علـى تحـديث البوابـة اإللكترونيـة للميزانيـة لتوسـيع نطـاق  ٢منتصف المدة وفي نهايـة الثنائيـة،

المعلومات المتاحة على المستوى القطري. وٕالى جانب المعلومات حـول األولويـات والميزانيـة، سـيتيح هـذا التحـديث 
                                                           

في إقليم أوروبا ُتمثل اتفاقات التعاون الثنائيـة السـنوات أداة التعـاون االسـتراتيجي األساسـية التـي يشـيع اسـتخدامها كبـديل    ١
  م لديها أيضًا استراتيجية تعاون قطري.الستراتيجية التعاون القطري، علمًا بأن ستة بلدان في اإلقلي

  .٧٠/٤٠انظر الوثيقة ج   ٢
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لمحــددة التكــاليف للــدول األعضــاء، وللجمهــور، االطــالع علــى معلومــات حــول التمويــل والنفقــات وخطــط التشــغيل ا
  النشاط. حسب المخرجات والمكتب القطري والموظفين/

  
ويجري مكتب التقييم المستقل تقييمـات قطريـة باسـتخدام أسـاليب موحـدة لتقيـيم مـدى إسـهام التعـاون التقنـي   -٢٦

قــت المقــدم مــن المنظمــة فــي تحقيــق األولويــات الصــحية للــدول األعضــاء. ويخضــع المكتــب القطــري بتايلنــد فــي الو 
. واستعرضــت ٢٠١٧الحــالي للتقيــيم المســتقل، ومــن المقــرر إجــراء تقيــيم مســتقل لمكتبــين قطــريين آخــرين فــي عــام 

التقييمــات الخارجيــة بصــفة منتظمــة األداء البرامجــي والفعاليـــة البرامجيــة للمنظمــة، وشــمل ذلــك المســتوى القطـــري، 
  وقامت األمانة بالرد على التوصيات الصادرة في هذا الشأن.

  
المكتب اإلقليمي لغرب المحـيط الهـادئ أداء األدوار والوظـائف التـي يضـطلع  َقيَّموباإلضافة إلى ما تقدم،   -٢٧

ويرصــد المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين األداء القطــري مــن خــالل التقيــيم  ١بهــا فــي البلــدان الجزريــة بــالمحيط الهــادئ.
كمـــا تُنفـــذ استعراضـــات حســـب  ٢األعضـــاء بـــاإلقليم. المشـــترك لحصـــائل ومخرجـــات البرنـــامج والميزانيـــة مـــع الـــدول

 ٢٠١٦البــرامج علــى المســتوى اإلقليمــي لتقيــيم إســهام المنظمــة؛ علــى ســبيل المثــال، االســتعراض المجــرى فــي عــام 
  ٣إلسهام المنظمة في صحة األمهات في خمسة بلدان بإقليم جنوب شرق آسيا.

  
ن اإلقليميون، إلـى جانـب التقـارير التقنيـة والبرامجيـة التـي التي يصدرها المديرو  ٤وتعرض التقارير السنوية  -٢٨

تنشرها األقاليم والمقر الرئيسي، نماذج مستفيضة على المستوى القطـري لفعاليـة التعـاون التقنـي بـين األمانـة والـدول 
ريهـــا األعضـــاء. وتســـاعد تقييمـــات منتصـــف المـــدة والتقييمـــات النهائيـــة الســـتراتيجيات التعـــاون القطـــري، والتـــي تج

المكاتــب القطريــة مــع الــدول األعضــاء، علــى تحديــد إســهام المنظمــة فــي تحقيــق األولويــات الوطنيــة، وعلــى تعزيــز 
  تبادل التعلم مع الدول األعضاء والشركاء من أجل تجديد االستراتيجيات وتنقيحها في المستقبل.

  
ى القطـــري فـــي تقـــدير القيمـــة وتتمثـــل إحـــدى الصـــعوبات التـــي تواجـــه قيـــاس إســـهام المنظمـــة علـــى المســـتو   -٢٩

المضــافة لــألدوار التــي تضــطلع بهــا المنظمــة علــى الصــعيد العــالمي واإلقليمــي فــي مجــال وضــع المعــايير القياســية 
التــي تشــكل السياســات واُألطــر التنظيميــة علــى المســتوى الــوطني الالزمــة لحمايــة الصــحة وتحســينها، ومــن أمثلتهــا: 

ــــ ــــًا (عل ــــال، معــــايير التصــــنيع لالختبــــار المســــبق لصــــالحية األدويــــة)؛ المعــــايير المتفــــق عليهــــا عالمي ى ســــبيل المث
األيــــدز والســــل والتهــــاب الكبــــد  واالســــتراتيجيات (المعنيــــة، علــــى ســــبيل المثــــال، بفيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري/

، الفيروســـي)؛ وخطـــط العمـــل (المعنيـــة، علـــى ســـبيل المثـــال، بـــاألمراض غيـــر الســـارية، والتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة
))؛ واالتفاقيات (على ٢٠٠٥ومقاومة مضادات الميكروبات)؛ واللوائح (على سبيل المثال، اللوائح الصحية الدولية (

ســبيل المثــال، اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ)؛ والتصــنيفات ومــدونات الممارســات علــى المســتوى 
                                                           

على سبيل المثال: "إبقاء البلدان في محور التركيز: تقييم أداء المنظمة لـألدوار والوظـائف التـي تضـطلع بهـا فـي  انظر    ١
  (متاح على: ٢٠١٦إقليم المحيط الهادئ. مانيال: المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ التابع لمنظمة الصحة العالمية؛ 

http://www.wpro.who.int/entity/country_focus/publications/pacific-externalassessment_2014_inside_v7a_webcopy.pdf،  ـــــــــــــــــــــــــــــــم ت
  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢٠االطالع في 

/التقريـر المبـدئي األول ٢٠١٥-٢٠١٤، التقريـر الخـاص بتقيـيم نهايـة الثنائيـة للبرنـامج والميزانيـة CD55/5انظـر الوثيقـة     ٢
  (متاح من خالل:  ٢٠١٩-٢٠١٤صحة للبلدان األمريكية بشأن الخطة االستراتيجية لمنظمة ال

http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12276٪3A2016-55th-directing-council-

documents&catid=8811٪3Adc-documents&Itemid=42078&lang=en،  ٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢٠تم االطالع في.(  
)، (متــــــــــاح علــــــــــى: ٢٠١٦تقيــــــــــيم إســــــــــهام المنظمــــــــــة فــــــــــي صــــــــــحة األمهــــــــــات فــــــــــي إقلــــــــــيم جنــــــــــوب شــــــــــرق آســــــــــيا (    ٣

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/249595/1/B5257_evaluation.pdf ٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢٠، تم االطالع في.(  
  متاحة على مواقع المكاتب اإلقليمية الستة على شبكة اإلنترنت.      ٤
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اعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف العـــاملين الصـــحيين علـــى مدونـــة المنظمـــة العالميـــة لقو الـــدولي (علـــى ســـبيل المثـــال، 
). ومـــن النمـــاذج البـــارزة الدالـــة علـــى كيـــف يتســـنى بفضـــل الســـلع العالميـــة للمنظمـــة تحســـين حيـــاة المســـتوى الـــدولي

الماليـــين مـــن النـــاس بشـــكل مباشـــر االختبـــار المســـبق لصـــالحية األدويـــة واللقاحـــات، والـــذي يتـــيح أن تـــدخل أدويـــة 
ة إلى السوق العالمية ويحسن إتاحة األدوية األساسية العاليـة الجـودة لمـن هـم فـي أمـس الحاجـة ولقاحات أيسر تكلف

وحـــدها، عملـــت األمانـــة عـــن كثـــب مـــع الوكـــاالت التنظيميـــة الوطنيـــة  ٢٠١٦-٢٠١٥إليهـــا. وعلـــى مـــدار الثنائيـــة 
ـــــدول ـــــاء القـــــد لل ـــــات الفحـــــص وبن ـــــذ عملي رات الالزمـــــة األعضـــــاء ومصـــــنعي المستحضـــــرات الصـــــيدالنية بهـــــا لتنفي

  منها من الصين والهند وجنوب أفريقيا. ٪٨٠كان  –مستحضرًا صيدالنيًا مختبر الصالحية مسبقًا  ٧٨ الستحداث
  

المنظمــة اإلطاريــة  ةوشــكلت األمانــة أداة مفيــدة فــي دعــم الــدول األعضــاء للوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــ  -٣٠
كينيــا علــى ســبيل المثــال، دعمــت األمانــة الحكومــة إلصــالح هيكــل الضــرائب علــى التبــغ  بشــأن مكافحــة التبــغ. ففــي

فــي معــدالت اســتهالك التبــغ وزيــادة  ٪١٦وزيــادة الضــرائب المفروضــة علــى التبــغ، ممــا أســفر عــن انخفــاض بنســبة 
في إيرادات الضرائب. وفي الصين، ساعدت األمانـة علـى إصـالح السياسـة الضـريبية بشـأن السـجائر،  ٪٢٩قدرها 

  .٪٢٠مما أدى إلى زيادة أسعار أرخص األسماء التجارية للسجائر بنسبة حوالي 
  

تــم اإلشــهاد لتايلنــد بالقضــاء علــى انتقــال فيــروس العــوز المنــاعي البشــري مــن األم  ٢٠١٦وفـي مطلــع عــام   -٣١
ى الطفـل، ممــا يعنـي أن جــيًال كـامًال ســُيولد فـي الوقــت الـراهن خاليـًا مــن هـذا الفيــروس. وفـي إقلــيم أفريقيـا، ســاعد إلـ

عـدد مـن  ٢٠١٥بلـدًا مـن البلـدان ذات األولويـة علـى أن يحصـل فـي عـام  ٢١الدعم التقني المقدم مـن األمانـة إلـى 
عـــالج مضـــاد للفيروســـات القهقريـــة بلـــغ أكثـــر مـــن الحوامـــل المتعايشـــات مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري علـــى 

، وهـو األمــر الـذي أدى إلــى تحقيـق انخفــاض كبيـر فــي ٢٠٠٩ضـعف عــدد الحوامـل الالتــي حصـلن عليــه فـي عــام 
معـــدالت انتقـــال فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري مـــن األم إلـــى الطفـــل. وبفضـــل الـــدعم التقنـــي المقـــدم مـــن األمانـــة 

فــي الوقــت الــراهن فــي  ٪٥وز المنــاعي البشــري مــن األم إلــى الطفــل أقــل مــن أضــحت معــدالت انتقــال فيــروس العــ
ــــدان فــــي شــــرق وجنــــوب أفريقيــــا. وفــــي منتصــــف  ــــة مــــع الرضــــاعة الطبيعيــــة بســــبعة بل الشــــريحة الســــكانية المتعامل

أصــبحت كوبــا أول بلــد فــي العــالم تصــادق منظمــة الصــحة العالميــة علــى قضــائه علــى انتقــال كــل مــن  ٢٠١٥ عــام
 عوز المناعي البشري والزهري من األم إلى الطفل.فيروس ال

  
وفــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، قــدمت األمانــة الــدعم مــن أجــل تعمــيم برنــامج صــحة األمهــات، ووفــرت   -٣٢

مـــن مراكـــز الرعايـــة  ٪١٨التـــدريب لخمســـمائة مـــن أصـــحاب المهـــن الصـــحية لـــدمج خـــدمات صـــحة األمهـــات فـــي 
 تقديم الرعاية الصحية لألمهات في بعض المناطق األشد تضررًا بالصراع في البلد. الصحية األولية والثانوية ُبغية

  
وتقدم األمانة في إقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ الـدعم إلـى سـتة بلـدان ذات أولويـة لتحقيـق التغطيـة الصـحية   -٣٣

ن السياســات وقــدمت وفــي فييــت نــام، علــى ســبيل المثــال، تولــت األمانــة تيســير حــوار رفيــع المســتوى بشــأ ١الشــاملة.
الـــدعم التقنـــي لتنقـــيح قـــانون التـــأمين الصـــحي الـــوطني بهـــدف وضـــع نظـــام تـــأمين صـــحي اجتمـــاعي يتضـــمن دعـــم 
الحكومـة ألقسـاط التـأمين بالنسـبة للفئـات المستضـعفة. وأدت حزمـة المزايـا الصـحية الجديـدة إلـى أن تصـبح الرعايـة 

من السكان وُخِفضت النفقـات  ٪٦٤ية حتى اآلن لتشمل مليون مواطن، حيث تم مد التغط ٥٧الصحية في متناول 
  منذ حقبة التسعينات. ٪٣٠الشخصية المدفوعة من الجيب الخاص بنسبة 

  
وبفضـــل الـــدعم التقنـــي الـــذي قدمتــــه األمانـــة تمكنـــت حكومـــة بـــنغالديش مــــن وضـــع خطـــة عمـــل متعــــددة   -٣٤

الموجودة على المستوى المحلي، وتعكـف القطاعات بشأن األمراض غير السارية قامت على أساس عوامل الخطر 
                                                           

  منغوليا، الفلبين، فييت نام.، كمبوديا، الصين، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية   ١
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حكومة بنغالديش في الوقت الراهن على استحداث حزمة مستدامة من الخـدمات الصـحية األساسـية بتكلفـة ميسـورة 
ضــمن الخــدمات الصــحية المقدمــة علــى مســتوى المنــاطق. تشــمل هــذه الحزمــة وســائل التشــخيص وٕارشــادات حــول 

اء الســكري، وقــد مثلــت إضــافة للبرنــامج الرائــد ببــنغالديش لتنفيــذ التغطيــة ود رتفــاع ضــغط الــدمالتــدبير العالجــي ال
  عيادة مجتمعية. ١٣ ٠٠٠الصحية الشاملة والذي تم في إطاره إنشاء أو تجديد أكثر من 

  
وفي التفيا، تتعاون األمانـة مـع وزارتـي الصـحة والرفـاه بشـأن اسـتحداث نهـج متعـدد القطاعـات للوقايـة مـن   -٣٥

بفضــل هــذا التعــاون وضــع إرشــادات علــى المســتوى الــوطني للعــاملين فــي مجــال الصــحة اإلنجابيــة  العنــف. وتســنى
الخــاص  TEACH–VIPبشــأن االســتجابة للعنــف، واســتحداث بــرامج لبنــاء القــدرات تســتخدم مــنهج الــتعلم اإللكترونــي 

  بالمنظمة للعاملين على امتداد القطاعات المعنية (الرعاية االجتماعية والصحة والشرطة والعدل والبلديات).
  

المكتـــب اإلقليمـــي لألمـــريكتين مـــع مكتـــب  وفـــي األرجنتـــين، تعاونـــت منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة/  -٣٦
فــي قيــاس التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أهــداف  اإلحصــاءات الوطنيــة لوضــع قائمــة نهائيــة بالمؤشــرات كــي ُتســتخدم

التنمية المستدامة. وفي إقليم شرق المتوسط، دعمت األمانة مصر في تنفيذ نظام للمعلومات الصحية على مستوى 
ـــان فقـــد َقيِّمـــت األمانـــة القـــدرات الخاصـــة بنظـــام المعلومـــات  المنـــاطق وأداة لتخـــزين وعـــرض البيانـــات. أمـــا فـــي لبن

الخاصـــة بهـــا. وفـــي المنطقـــة دون اإلقليميـــة لجنـــوب المحـــيط  الـــُنظمدعـــم الحكومـــة لرقمنـــة  الصـــحية، وتعكـــف علـــى
التابعة إلقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ، قامـت األمانـة بـالربط بـين فيجـي وكيريبـاتي ونـاورو وتونغـا وتوفـالو مـن خـالل 

ة مـن المؤشــرات التــي شـبكة المعلومــات الصـحية للمحــيط الهــادئ، بهـدف التوصــل إلـى اتفــاق حــول مجموعـة أساســي
سيتم استخدامها في قياس التقدم المحرز نحو تحقيق رؤية "جزر صـحية" (والتـي تشـمل أهـداف التنميـة المسـتدامة) 

  التي اتفقت عليها وزارات الصحة في الدول الجزرية بالمحيط الهادئ.
  

وليبيريـا وسـيراليون بالعمـل  وعقب اندالع فاشية فيروس اإليبـوال، قامـت مكاتـب المنظمـة القطريـة فـي غينيـا  -٣٧
الصحية وبهدف رفـع القـدرات فـي مجـال التأهـب  الُنظممع الحكومات المعنية لتقديم الدعم التقني بهدف إعادة بناء 

لألوبئــة واالســتجابة لهــا. فــي ســيراليون، علــى ســبيل المثــال، دعمــت األمانــة عمليــة وضــع خطــة نظــام المعلومــات 
تحـــديث كبيـــر فـــي النظـــام علـــى مســـتوى المنـــاطق وٕالـــى زيـــادة معـــدالت التبليـــغ الصـــحية التـــي أدى العمـــل بهـــا إلـــى 

وجاء االحتواء السـريع النـدالع  ٢٠١٦.١في عام  ٪٨٥إلى  ٢٠١٥في المتوسط عام  ٪٥٥بالبيانات الصحية من 
ومـات تجسـيدًا لالسـتثمارات الهائلـة التـي أنفقتهـا تلـك الحك ٢٠١٦مرض فيروس اإليبوال في غرب أفريقيا فـي مطلـع 

  أكثر قدرة على الصمود. ُنظم صحيةبدعم من المنظمة والشركاء من أجل بناء 
  

ومن خالل آلية الدعم الخاصة بالمنظمة على المستوى العالمي واإلقليمي والقطري بشـأن اللـوائح الصـحية   -٣٨
ت األساســية فــي الفتــرة مــن بلــدًا ُبغيــة تلبيــة الحــد األدنــى مــن متطلبــات القــدرا ٢٢)، ُقــدِّم الــدعم إلــى ٢٠٠٥الدوليــة (

التــــي تقــــوم بهــــا الــــدول األعضــــاء،  تطــــوير القــــدرات األساســــيةولتســــريع عمليــــة  ٢٠١٤.٢إلــــى عــــام  ٢٠١٢ عــــام
  .٢٠١٧تقييمًا قطريًا حتى نهاية عام  ٣٠تقييمًا مشتركًا خارجيًا فضًال عن التخطيط لتنفيذ  ٣٠ ُأجري

  
جابت المنظمـــة لعـــدد مـــن حـــاالت الطـــوارئ الكبـــرى اســـت ٢٠١٦وخـــالل األشـــهر التســـعة األولـــى مـــن عـــام   -٣٩
حالة من بينها أزمات صحية وٕانسانية حادة وممتدة. وتضمنت اإلجراءات المتخذة ما يلي: احتواء فاشيات  ٤٧ بلغ

الحمــى الصــفراء المندلعــة علــى نطــاق غيــر مســبوق فــي أنغــوال وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وكينيــا؛ واالســتجابة 
                                                           

(متـــــــــاح مـــــــــن خـــــــــالل:  ٢٠١٦منظمـــــــــة الصـــــــــحة العالميـــــــــة. ســـــــــيراليون: التقريـــــــــر الســـــــــنوي عـــــــــام تحـــــــــت المجهـــــــــر     ١
http://www.afro.who.int/en/sierra-leone/highlights.html ٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢٠، تم االطالع في.(  

  .٢٠١٥مايو  /أيار ١٨في      ٢
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انية الممتدة في العراق والجمهورية العربية السورية واليمن، وما تال ذلك من تأثير للهجرات الجماعية لألزمات اإلنس
على الصحة في بلدان اإلقليم األوروبي؛ وتقديم المساعدة الطارئة والوقاية من الفاشيات في الكوارث الطبيعيـة مثـل 

  فانواتو.في إكوادور واإلعصار بام في  ٧,٨الزلزال الذي بلغت قوته 
  

تضـمنت االسـتجابة العمليـة مـن جانـب األمانـة لتلـك األزمـات تعبئـة المـوارد البشـرية والماليـة (مـن الشــركاء   -٤٠
ومن الصندوق االحتياطي للطوارئ)، وتعزيز أعمال الترصد وتقييم المخاطر والتبليـغ علـى الصـعيد الـوطني، وٕادارة 

األساسية، والتنسيق بين الشركاء (بما فـي ذلـك الحكومـات، والجهـات الفاعلـة سلسلة التوريد الخاصة باللوازم الطبية 
برنامج المنظمة غير الدول، والمنظمات في منظومة األمم المتحدة، والمجتمع المدني، والمجتمع المحلي). وتنفيذًا ل

منصـــبًا، مـــن  ٢٠علـــى المســـتوى القطـــري، يجـــري اتخـــاذ إجـــراءات التعيـــين الالزمـــة لشـــغل عـــدد  للطـــوارئ الصـــحية
، في موقع منسق مجموعة الصحة على المستوى القطري. وكذلك فإن األمانـة فـي مرحلـة إعـادة هيكلـة ٢٤إجمالي 

أو  بلدًا من البلدان ذات األولوية والتي تضررت من جراء حاالت طوارئ حـادة و/ ١١مكاتب المنظمة القطرية في 
ب مالئمـــة للغـــرض المتـــوخى منهـــا والمتمثـــل فـــي تحقيـــق ممتـــدة، وذلـــك بهـــدف اآلتـــي: (أ) ضـــمان أن تكـــون المكاتـــ

النتائج، (ب) استحداث نهج أكثر اتساقًا لتعبئـة المـوارد علـى المسـتوى القطـري بشـكل مسـتدام. ويلـزم علـى األمانـة، 
لتفعيـــل البرنـــامج بشـــكل كامـــل علـــى المســـتوى القطـــري، أن تســـتمر فـــي بنـــاء القـــدرات الضـــرورية بمـــا فـــي ذلـــك قيـــام 

  ي مجال تعبئة الموارد، بتوسيع قاعدة الجهات المانحة لتوفير التمويل المطلوب عند الحاجة.األمانة، ف
  

ورغم التحسن الذي طرأ خالل السنوات الخمس الماضية على تحديـد األولويـات، والمواءمـة فـي التخطـيط،   -٤١
س النتـــائج المتحققـــة علـــى واالتســـاق عبـــر مجـــاالت البـــرامج، مـــازال يتعـــين علـــى األمانـــة أن تضـــع آليـــة متينـــة لقيـــا

المستوى القطري والتبليغ بها. ويجب على األمانة، باستخدام نهـج نظريـة التغييـر، أن تعـزز االرتبـاط بـين التخطـيط 
خرجات والنتائج من حيث اإلسهام في تحقيق األولويات الصحية للدول األعضاء بمـا فـي ذلـك الغايـات مُ والتنفيذ وال

  تدامة.الخاصة بأهداف التنمية المس
  

  إدارة وتنظيم مكاتب المنظمة القطرية
  

حرصـت  إن إدارة وتنظيم مكاتب المنظمة القطرية بكفاءة وفعالية عنصٌر أساسٌي من عناصـر األداء. وقـد  -٤٢
المنظمــــة علــــى مــــدار الميزانيــــات البرمجيــــة المتعاقبــــة علــــى أن تنقــــل المــــوارد بصــــورة تدريجيــــة لتصــــبح أقــــرب إلــــى 
المســتفيدين منهــا؛ علـــى ســبيل المثـــال زيــادة الميزانيــة المقـــررة لــدعم عمـــل المنظمــة فــي البلـــدان واألقــاليم والمنـــاطق 

  .٢٠١٥-٢٠١٤مقارنًة بالثنائية  ٢٠١٧-٢٠١٦في الثنائية  ٪١١ بنسبة
  

وتم العمل بإطار المنظمة للمساءلة المطبق علـى صـعيد المؤسسـة فـي جميـع المكاتـب القطريـة بمـا يشـمل   -٤٣
ثالثـــة خطـــوط دفـــاع وبمـــا يتضـــمن إدارة المخـــاطر وعمليـــات الرقابـــة الداخليـــة. ويلقـــي هـــذا بمســـؤوليات جديـــدة علـــى 

ـــــة إذ سيخضـــــعون للمســـــاءلة بشـــــأن المـــــوار  ـــــة واألصـــــول، وٕادارة مـــــديري مراكـــــز الميزاني د البشـــــرية، والشـــــؤون المالي
  المعلومات، وٕادارة الشراكات.

  
) جميـع مراكـز الميزانيـة بالمنظمـة مـن أن تقـوم ٢٠١٦وقد مكنت المنصة اإللكترونية (اسـُتحِدثت فـي عـام   -٤٤

مــع آليــات الضــمان بإتمــام تقيــيم ذاتــي ألداء الضــوابط الداخليــة، حيــث ُيســتخدم هــذا التقيــيم الــذاتي جنبــًا إلــى جنــب 
حققـــت مكاتـــب المنظمـــة القطريـــة االمتثـــال  ٢٠١٦يـــة المتكـــررة. وفـــي عـــام الُنظماألخـــرى لتحديـــد مـــواطن الضـــعف 

بهـدف تحديـد وتقـدير وتنفيـذ إجـراءات االسـتجابة الالزمـة لتخفيـف وطـأة  استكمال سجل المخـاطرفي  ٪١٠٠ بنسبة
المســتغرق فــي االســتجابة لتوصــيات المراجعــة الداخليــة المخــاطر. وبوجــه عــام، تمكنــت األمانــة مــن تحســين الوقــت 
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مقارنــًة  ٢٠١٦الصــادرة للمكاتــب القطريــة، حيــث ُأغِلقــت التقــارير فــي غضــون خمســة أشــهر فــي المتوســط فــي عــام 
  .٢٠١٥بثمانية أشهر في عام 

  
القطريـــــة فـــــي وطـــــرأ تحســـــٌن كبيـــــٌر علـــــى اتجـــــاه الفعاليـــــة العامـــــة لعمليـــــات المراجعـــــة الداخليـــــة بالمكاتـــــب   -٤٥
، ٢٠١٥فـــي عـــام  ٪٧٥(مقارنـــًة بنســـبة  علـــى أنهـــا ُمرضـــية أو ُمرضـــية جزئيـــاً جميعـــًا مـــت ُقيِّ ، حيـــث ٢٠١٦ عـــام

). ولوحظــت االتجاهــات اإليجابيــة علــى وجــه التحديــد فــي التبليــغ بالمســاهمات الماليــة ٢٠١٤فــي عــام  ٪٧٠ ونســبة
خـالل  ٪٤٤لخاصة بالمسـاهمات الماليـة المباشـرة بنسـبة المباشرة، حيث انخفض العدد اإلجمالي للتقارير المتأخرة ا

  .٢٠١٧فبراير  إلى شباط/ ٢٠١٦مارس  الفترة من آذار/
  

لجنة الخبراء ويتولى تقييم أداء المنظمة في مجال اإلدارة والتنظيم المراجع الخارجي الذي يرفع تقاريره إلى   -٤٦
 ٢٠١٧ينـاير  آخـر تقريـر صـادر عنهـا فـي كـانون الثـاني/ بـة التـي أثنـت، فـيالمستقلين االستشارية في مجال المراق

علـى قيـام المنظمـة بإنشـاء شـبكة االمتثـال العالميـة  ١،لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيـذيإلى 
  في مجال االمتثال على نطاق المنظمة.مواءمة الممارسات واتساقها على مستوى األقاليم بهدف ضمان 

  
ٕالــى جانــب المقــاييس الموجــودة علــى المســتوى العــالمي، قامــت المكاتــب اإلقليميــة ألفريقيــا وأوروبــا وشــرق و   -٤٧

لرصد وقياس الجوانـب اإلداريـة  لوحات متابعة إداريةالمتوسط وغرب المحيط الهادئ بوضع مؤشرات أداء رئيسية و 
آسيا فقد أجرى استعراضًا لسبعة من مكاتب  والتنظيمية الخاصة باألداء القطري. أما المكتب اإلقليمي لجنوب شرق

المنظمــة القطريــة فــي اإلقلــيم علــى مــدار األشــهر الثمانيــة الماضــية، مســتخدمًا معــايير خاصــة بــاإلقليم فــي مجــاالت 
  األداء البرامجي واإلداري. وفي إقليم األمريكتين يتم استعراض أداء المكاتب القطرية كل ستة أشهر.

  
وهــي  ،إلــى المبــادرة الدوليــة للشــفافية فــي المعونــةالمنظمــة  متضــان، ٢٠١٦نــوفمبر  وفــي تشــرين الثــاني/  -٤٨

ة واإلنســـانية فـــي اإلنمائيـــالمعونـــة والمـــوارد شـــفافية حســـين المصـــلحة تهـــدف إلـــى تأصـــحاب مبـــادرة طوعيـــة متعـــددة 
لـديها، علـى تحسـين . وتعمل المنظمة، من خـالل تنفيـذ سياسـة اإلفصـاح في التصدي للفقر افعاليته محاولة لتعزيز

  إمكانية اطالع الجمهور على المعلومات، بما في ذلك عمل المنظمة على المستوى القطري.
  

كمــا أســفرت مقــاييس المســاءلة القطريــة عــن تحقيــق تحســن متميــز فــي األداء البرامجــي عــالوًة علــى أداء   -٤٩
عـدالت الترصـد والتمنيـع بفضـل تنفيـذ الموظفين الفردي. ففي نيجيريا، علـى سـبيل المثـال، حـدث تحسـن كبيـر فـي م

ضــوابط منهجيــة كــي ُترصــد عــن كثــب األنشــطة ذات األولويــة التــي تــم االضــطالع بهــا فــي برنــامج استئصــال شــلل 
  ٢٠١٤.٢األطفال في عام 

  
وعلــــى الــــرغم مــــن وجــــود أدوات وعمليــــات فعالــــة علــــى المســــتوى العــــالمي لرصــــد أداء المنظمــــة اإلداري   -٥٠

بــه، يتعــين القيــام بالمزيــد مــن العمــل مــن أجــل تعزيــز تلــك األدوات والعمليــات ومواءمتهــا علــى  والتنظيمــي والتبليــغ
بــة األمانــة علــى إنشــاء آليــة رســمية لجنــة الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي مجــال المراقمســتوى األقــاليم. وشــجعت 

يـز ملكيـة المخـاطر علـى المسـتوى لتبادل الدروس المستفادة مـن نتـائج المراجعـة علـى مسـتوى المنظمـة ككـل، ولتعز 

                                                           
  ، الملحق.EBPBAC25/2الوثيقة     ١
٢   Sisay GT, MKanda P, Yehualashet YG et al. (2014) Implementation of a systematic accountability framework 

in 2014 to improve the performance of the Nigerian Polio Program. Journal of Infectious Diseases, 2016, 

213(Suppl 3):S96-S100 (https://academic.oup.com/jid/article/213/suppl_3/S96/2236378/Implementation-of-a-

Systematic-Accountability, accessed 20 April 2017).                                                                                                    
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اإلقليمــي بهــدف تحســين دمــج إدارة المخــاطر علــى نحــو أفضــل فــي الثقافــة المؤسســية علــى امتــداد عمليــات تخطــيط 
  البرامج وٕاعداد ميزانياتها وتنفيذها.

  
  مجاالت العمل الالزمة لتحسين أداء المنظمة ونتائجها على المستوى القطري

  
هـــا المتحققـــة فـــي البلـــدان تشـــكل األســـاس الـــالزم لبنـــاء الثقـــة لـــدى الـــدول األعضـــاء تـــدرك األمانـــة أن نتائج  -٥١

والجهات المانحة، ولتوفير ُسُبل التعاون والدعم والتمويل المستدام لهذه الدول. وسوف تُتخذ إجراءات في المجـاالت 
 نتائجها وتبلغ الدول األعضاء بها.التالية ُبغية مواصلة تعزيز أداء المنظمة وتدعيم الوسائل التي تقيس بها األمانة 

  
ومن خالل وضع برنامج العمل العـام الثالـث عشـر، سـتوائم األمانـة عملهـا مـع أهـداف التنميـة المسـتدامة،   -٥٢

مـع اســتعراض هيكـل برنــامج العمـل العــام ونمـوذج أعمالــه بهـدف تعزيــز الـنهج الشــامل المتعـدد القطاعــات للصــحة. 
تعزيــز دور المنظمــة القيــادي فــي مجــال الصــحة علــى الصــعيد القطــري، وذلــك علــى وستســتمر األمانــة فــي مواصــلة 

ســبيل المثــال مــن خــالل المشــاركة فــي األفرقــة القطريــة لألمــم المتحــدة، ممــا يــوفر بالتــالي الــدعم للــدول األعضــاء 
  وب تحقيقها.لتحسين صحة مواطنيها ومعافاتهم عن طريق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورصد التقدم المحرز ص

  
وســتعمل األمانــة علــى تحســين جــودة واتســاق الــدعم التقنــي المقــدم منهــا إلــى الــدول األعضــاء، وذلــك عــن   -٥٣

طريــق تعزيــز قــدرات المكاتــب القطريــة فــي مجــال أهــداف التنميــة المســتدامة وٕاحــداث التكامــل علــى نحــو أفضــل فــي 
برنامج المنظمـة للطـوارئ ستُفعِّل األمانة بشكل كامل تقديم البرامج. ومن خالل نهج "منظمة صحة عالمية واحدة"، 

علــى المســتوى القطــري عــن طريــق بنــاء القــدرات األساســية فــي البلــدان كافــًة وعــن طريــق اســتهداف البلــدان  الصــحية
  ذات األولوية لتزويدها بدعم مكثف.

  
األمانــة تعزيــز قــدرتها علــى الصــعيد القطــري كــي تــدمج بالكامــل آليــات التنظــيم واإلدارة الحاليــة  وستواصــل  -٥٤

  وتحقق التناغم بينها ُبغية ضمان تحقيق المساءلة والشفافية بالنسبة للموارد والنتائج.
  

للتبليــغ بالنتــائج  وبتوجيــه مــن األجهــزة الرئاســية، وبموافقتهــا، ســتقوم األمانــة باســتحداث وتنفيــذ آليــات متينــة  -٥٥
التـــي تحققهـــا المنظمـــة علـــى المســـتوى القطـــري. وســـيتم تعزيـــز الـــروابط بـــين أولويـــات الـــدول األعضـــاء، والميزانيـــة 
البرمجيــة، وخطــط العمــل الثنائيــة الســنوات علــى المســتوى القطــري، والنفقــات، والنتــائج، وذلــك باســتخدام نهــج نظريــة 

أفضل مخرجات المنظمة إلى إسـهام فـي الحصـائل الصـحية الوطنيـة  التغيير على نحو متسق كي تُترجم على نحو
  وفي التقدم المحرز صوب تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة.

  
وستجدد األمانة خطة التركيز القطري للمنظمة وتقدمها إلى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الثانيـة واألربعـين   -٥٦

للنظــر فــي اإلجــراءات المقترحــة مــن أجــل الوفــاء بتوقعــات  ٢٠١٨ينــاير  /بعــد المائــة التــي ســُتعقد فــي كــانون الثــاني
  الدول األعضاء بخصوص األداء والنتائج على المستوى القطري.

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  التقرير.هذا اجمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا ب  -٥٧
  
  

=     =     =  


