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عمليات إصالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحول، 
  إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةوتنفيذ 

    
  حضور المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق

  
  

  مقدمة
  
ــة لتنفيـــذ عمـــل المنظمـــة التقني ه ١مكـــاتـــب المنظمـــة في البلـــدان واألقـــاليم والمنـــاطق  -١ ي الخطوط األمـــاميـ

أساسيًا لضمان وجاهة عمل المنظمة منطلقًا حضور المنظمة في البلدان ويتيح والمتصل بوضع القواعد والمعايير. 
ــــاده باالحتياجات واألولويات القطرية وتلبيته لها ــ ـــترشــ ــ ــــع القواعد والمعايير واســـ ــ ـــل بوضــ ـــ . على النحو المالئم المتصــ

ـــمن  ـــ ــ ــ ـــ ـــًا ويضــ ــ ـــ ــ ــ ـــاء فيها أيضـــ ــ ـــ ــ ـــ ــاركة المنظمة الفعالة والمجدية مع الدول األعضــ ــ ـــ ــ ــ ـــ مم المتحدة القطري وفريق األمشـ
عنه على النحو  اً ومعبر  اً متوقعفي البلدان حضور المنظمة الضروري أن يكون من و في الميدان. الشريكة   والجهات
ـــتوى القطري مع المالئم  ـــ ــ ــ ـــ ـــة على المســ ــى أداء المنظمـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــاشـ ـــام كي يتمــ ـــل العـ ــامج العمـ التوقعــــات الواردة في برنــ
ــر  الثالث ـــ ــ ــ ــئة عن خطة العمل العالمية وطلبات  ٢٠٢٣-٢٠١٩  ،عشــ ــ ــ ـــ ــأن تمتُّع االقيادة المتنامية والناشــ ـــ ــ ــ لجميع بشــ

  .اإلنمائية األمم المتحدةمنظومة وٕاصالح  بأنماط عيش صحية وبالرفاهية
  
ــــور المنظمة في البلدان ويقدم هذا التقرير   -٢ ــ ـــ ــ ــين وعن خطط  في الوقت الحاليلمحة عامة عن حضــ ــ ـــ ــ ــ تحســ

 ٢٠١٩٢ التقرير الخاص بحضــور المنظمة في البلدان لعامويســتند إلى . في المســتقبلحضــور المنظمة في البلدان 
ـــور المنظمة في ونتائج  ــــف حضـــ ــد وصــ ـــات الوظيفية للمكاتب القطرية بقيادة المكاتب اإلقليمية. ويجســــ ــــتعراضـــ االســ

ـــغيلي  ـــ ــ ــتوى القطري مع النموذج التشـ ــ ـــ ــتقبل" العمل الجاري على مواءمة هيكل المنظمة على المســ ـــ ــ البلدان "في المســ
ــمالذي ي ٣الجديد على نطاق المنظمة ـــ ـــية ركائز أربع  ضــ ــ ـــمل جميع المكاتب الرئيســ ــ ــتويات المنظمة الثالثة تشــ ـــ ومســ

  لتعزيز اتساق أعمال المنظمة وتنفيذها والمساءلة عنها.
  
  
  
  

                                                           
 للمنظمة بهذا الدور. ةتابع ةتب قطرياتضطلع المكاتب اإلقليمية في األماكن المفتقرة إلى حضور مكس   ١

  ٢٠١٩حضور المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛    ٢
)https://www.who.int/country-cooperation/publications/who-presence-report-2019/en/ ــالع فـــــي ، تـــــم االطـــ

  ).٢٠١٩نيسان/ أبريل   ١٦
 .٧٢/٤٨جانظر الوثيقة    ٣
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  حضور المنظمة في البلدان في الوقت الحالي
  
من جانب جمعية الصحة العالمية التاسعة  ١عن حضور المنظمة في البلدانكل سنتين  تقريرُطلب تقديم   -٣

ة ســتخدمالمتصــف من نحن كمنظمة وما تفعله المنظمة ومع من تعمل والموارد  فروعاً التقرير ويتضــمن  ٢والســتين.
ــــافية عن دور مكاتب المنظمة القطرية في دعم الحكومات  ٢٠١٩التقرير لعام  ترد في. و في عملها ــ ــ ـــ معلومات إضـ

ــتدامة المتعلقة بالصــــحة؛ ودعم  ــريكة في تنفيذ أهداف التنمية المســ مبادرات التعاون بين بلدان الجنوب والجهات الشــ
ولويات االســـتراتيجية الواردة في على المســـتوى القطري ومنظمة حســـب األوقصـــص مختارة الثالثي؛ و/ أو التعاون 

  برنامج العمل العام الثالث عشر.
  
منظومة األمم المتحدة  ضـــمننطاقًا األوســـع الحضـــور  أشـــكالوتتمتع المنظمة بحضـــور ميداني يعتبر من   -٤

 بقيادةإذ تمثَّل في جميع أقاليمها الســتة  ،إطار واليتهاالمواجهة في لصــحة العمومية ايتناســب مع حجم تحديات بما 
ــًا لمكاتب ١٢٣ ــ ـــًا بالنيابة. ٢٦في البلدان واألقاليم والمناطق و هارئيســــ ــ ـــين من حيث تمثيل ويزداد التنوع  رئيســـ ـــ الجنســ

الرئيسات النساء ارتفعت نسبة وعلى المستوى القطري، الميدان. والمناطق الجغرافية في صفوف قيادة المنظمة في 
ــــاء مكاتب المنظمة في البلدان بينما ارتفعت  ٢٠١٩في عام  ٪٣٩إلى  ٢٠١٧في عام  ٪٣٣من  ــ ــ ــ ـــ ــــبة رؤســـ ــ ــ ـــ ــ نســ

ــياتها من واألقاليم والمناطق العاملين خارج إقليم  ــ ـــ ــ ــ ـــ في  ٪٢٨إلى  ٢٠١٠في عام  ٪١٨البلدان التي يحملون جنسـ
  النسبة تختلف بين األقاليم.المستهدفة على أن  ٪٣٠أقل بقليل من نسبة أي  ٢٠١٩  عام
  
ــــتوى القطري في المنظمة من حيث و   -٥ ــ ــ ــ ـــ  الفئة الفنيةعدد الموظفين في يزداد عدد القوى العاملة على المســ

ــمبر  ٣١وفي والفئــات العليــا.  ــ ــ ــ ـــ ــ ـــعيــد عــدد موظفي المنظمــة ، بلغ ٢٠١٨كــانون األول/ ديســ ـــ ــ ــ ـــ العــاملين على الصــ
ــبة  ٪٢٠منهم نســـبة ًا موظف ٣٩٥٦  القطري ــجل  مقارنةً  ٪١في الفئة الفنية والفئات العليا (زيادة بنسـ بالمســـتوى المسـ

في فئة الخدمات  ٪٥٠) ونســبة ٪٢(زيادة بنســبة فئة الموظفين الفنيين الوطنيين في  ٪٣٠) ونســبة ٢٠١٧في عام 
  أعلى من الموظفين في الفئة الفنية والفئات العليا.، بمواصلة االتجاه نحو نسبة )٪٣بنسبة  انخفاض(العامة 

  
ــعة من الموظفين الدعم إلى البلدان عبر الحوار   -٦ ــبكة المنظمة الواســ ـــات وتقدم شــ ـــياسـ ـــأن السـ ـــاعدة بشـ والمسـ

خطط أســاس تعاون التقني على أنشــطتها في مجال الوتوفر المنظمة عند الضــرورة.  ،الدعم التشــغيليعبر التقنية و 
ــــنوات (في اإلقليم  ـــتراتيجيات للتعاون القطري واتفاقات تعاون ثنائية الســ ــ ـــع من خالل اسـ ــ ــنوات توضـ ــ عمل ثنائية الســ

ــالحة للتعاون القطري و ٨٣وفي الوقت الحالي، هناك األوروبي فقط).  ــ ـــ ـــتراتيجية صــ ـــ ــ ــنوات  ٢٦اسـ ـــ ــ اتفاقًا ثنائي الســ
بلدان واألقاليم والمناطق لبلدًا وٕاقليمًا ومنطقة من ا ٢٤في بينما يجري وضع استراتيجية أو تحديثها صالحًا للتعاون 

مشتركة بين  اتآليوُتستخدم الواردة في برنامج العمل العام الثالث عشر. األخرى تمشيًا مع األولويات االستراتيجية 
ــــطة اتنفيذ لالرتقاء ب اتالمنظمة والحكوم ــ ــ ـــ ـــدهفي مجال لمنظمة أنشـ ــ ـــ ــ غ عن ويبلَّ  اوالتبليغ عنه االتعاون التقني ورصــ

 ٪٨٣بنســبة مقارنًة زيادة  يمثلمما ، ٢٠١٩من مكاتب المنظمة القطرية في عام  ٪٨٩وجود مثل هذه اآلليات في 
  .٢٠١٧عام لالتقرير الخاص بحضور المنظمة في البلدان في  ةالمسجل

  
ــتدامة لعام   -٧ ـــ ــ ـــ ـــريكة ٢٠٣٠وعقب اعتماد خطة التنمية المســـ ــ ـــ ــ في ، دعمت المنظمة الحكومات والجهات الشـــ

ــادات وخطط قطرية وٕاقليمية للتنفيذ.  ــ ــارية إعداد ما يلزم من أدوات تقنية وٕارشـ ــ ــتشـ ــ ــًا أفرقة اسـ ـــأت المنظمة أيضـــ وأنشــ

                                                           
ــور المنظمة في البلدان إلى    ١ ـــ ـــير حضـــ ــ ــور المنظمة المادي والدعم يشـــ ــــطلع به من خالل حضــــــ عمل األمانة ككل المضــــ

ـــــتويات األمانة األخرى، بما في ذلك من خالل ال ــق على مســ ــ ـــاندةالمنســـ ــ ـــتوى المقر  ةالتقني مســ ــــتوى اإلقليمي ومســــ على المســـ
 بلدان.لامج وتنسيقها لدعم االرئيسي ووضع القواعد والمعايير والدعم التقني وٕادارة البر 

 .١٥)، الفقرة ٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ٢
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ــند بالبّينات.  ــ ــ ـــ ـــكل مســ ــ ـــ ــ ـــطة بشـ ــ ــ ـــ ـــيق تلك األنشـ ــ ـــ ــ البلدان واألقاليم والمناطق التي يبلغ ثالثة أرباع وفي أكثر من لتنسـ
وتشهد حضور المنظمة المادي، وضعت الحكومات آلية وطنية للتنسيق من أجل تنفيذ أهداف التنمية  ١٤٩  عددها

ــتدامة ورصــــدها.  ــد دوري للتقدم المســ ــطالع الحكومات برصــ الذي تحرزه الخطط وبّلغ ثلثا المكاتب القطرية عن اضــ
ــتدامة لعام الوطنية لتنفيذ خطة التنم ــ ــتدامة في الخطط  ٢٠٣٠ية المســ ــ والبرامج أو خطط تعميم أهداف التنمية المســ

ــنوية الراهنة  ـــ ــ ــ ـــف هذه المكاتب بقليل تقارير سـ ــ ــ ــي الرفيع األمم المتحدة منتدى إلى بينما قدم أقل من نصـــ ــ ــ ـــ ــياسـ ـــ ــ الســـ
  .المستوى المعني بالتنمية المستدامة

  
د مكاتب   -٨ بشــأن تمتُّع الجميع بأنماط عيش صــحية القطرية عن طريق خطة العمل العالمية المنظمة وســتزوَّ

ــريع وتيرة تحقيق الهدف بإطار  وبالرفاهية ــ ـــ ــريكة والحكومات من أجل تسـ ــ ـــ ــيق عمل الجهات الشـ ــ ـــ أهداف  من ٣لتنسـ
ــتدامة ( ــمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صـــــحية وبالرفاهية في جميع األعمارالتنمية المســـ وعلى نطاق العالم، ). ضـــ

ــبة  ــــ ــتدامة في عن من مكاتب المنظمة القطرية  ٪٩٣بّلغت نســ ــ ـــ ـــاطها في الدعوة إلى تعميم أهداف التنمية المسـ ــ ــ نشـ
منها الدعم التقني لتعميم األهداف في الخطط والسياسات والبرامج الوطنية  ٪٨٩الخطط الوطنية بينما قدمت نسبة 

ــبة  ــورة و/  ٪٨٧وأتاحت نســـ ــير و/منها خدمات المشـــ ــرات  أو التيســـ ـــأن تحديد الغايات و/ أو المؤشـــ ــيق بشــ أو التنســـ
  الوطنية.

  
ـــي  قـــدموت  -٩ ـــ ــ ــ ـــ  تنظيم وقـــد ُبّلغ عنلمكـــاتـــب القطريـــة. إلى ا دعمالـــمكـــاتـــب المنظمـــة اإلقليميـــة ومقرهـــا الرئيســ

ــبة، ٢٠١٨تموز/ يوليو  ٣١إلى  ٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  منبعثة في الفترة  ٥٨٧٠ ـــ  ٪١٧ مما يمثل زيادة بنســـ
ـــر، ). ٪٥٧البعثات (معظم . ونظمت المكاتب اإلقليمية ٢٠١٥بعام  مقارنةً  ـــ ــ ــ ـــ ووفقًا لبرنامج العمل العام الثالث عشــ
ــــة للبلدان تدريجياً تزداد ا ــصـ لعمل المنظمة على مليار دوالر أمريكي  ٢,٤٨وقد ُأتيح مبلغ مجموعه . لموارد المخصـــ

ــعيد القطري للثنائية  ـــ ــ ـــ ــ ـــتوى القطري من مجموع التكاليف المقررة  ٪٧٩، مما يمثل ٢٠١٩-٢٠١٨الصـــ ــ ــ ـــ ــ على المســـ
وهــذا أمر ومــازالــت توجــد فجوات بين الميزانيــة المقررة واألموال الفعليــة المتــاحــة للبلــدان . ٢٠١٩-٢٠١٨للثنــائيــة 

ــتلزم العناية.  ــــ ــ ـــافة إلى ذلك، يســـ ــ ــ ـــ ــــص وٕاضـ ــ ـــ ــيات من هذه األموال  ٪٥٨ُخصــ ــ ـــ ــ ـــلل األطفال والفاشــ ـــ ــ ــ ــتجابة لشـ ــــ ــ ــ لالسـ
ــةوالبرامج   واألزمات ـــ ــ ــبة خّلف   مما ،الخاصــ ـــ ــ ــطة التعاون التقني مليار دوالر أمريكي ١,٠٣٦( ٪٤٢نســ ــ ـــ ) فقط ألنشــ
من األموال الموزعة  ٪٥٥، ُأنفقت نســـبة ٢٠١٨كانون األول/ ديســـمبر  ٣١ لغايةو عبر البرامج األســـاســـية. المنفذة 

  على الصعيد القطري. ٢٠١٩-٢٠١٨ ثنائيةلل
  

ــتدامة. أمرين ويعتبر التكامل والتعاون في الميدان   -١٠ ــ ـــ ــروريين لتحقيق أهداف التنمية المســـ ــ ـــ ــاركت ضـــ ــ ـــ وقد شـــ
فريق األمم المتحدة القطري مشــاركة اســتباقية في إصــالح األمم المتحدة على الصــعيد  فيها عضــوًا بوصــفالمنظمة 

ــاعدة  ١٢٨القطري وشـــــارك  ــع إطار عمل األمم المتحدة للمســـ ومعظم اإلنمائية. مكتبًا من مكاتبها القطرية في وضـــ
توطيد مجددًا ضـرورة  ٢٠٣٠وتؤكد الخطة لعام في اإلطار. مجسـد أولويات اسـتراتيجيات المنظمة للتعاون القطري 

ــأن  ــــ ــ ــ ـــ إتاحة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي والتعاون اإلقليمي والدولي بشـ
ــعيد العالمي،  ــتة عن وعلى الصــ بّلغ نصــــف مكاتب المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق الموجودة في األقاليم الســ

  .٢٠١٨رة للتعاون بين بلدان الجنوب و/ أو التعاون الثالثي في عام مباد ٢٤١دعم ما مجموعه 
  

ـــر على   -١١ تنفيذ البرنامج بدء أثر المنظمة في البلدان. وعلى الرغم من ويركز برنامج العمل العام الثالث عشــ
ـــص وٕانجازات قطرية ٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  في ـــ ــ ـــ ــ  ٢٠١٨يرقى تاريخها إلى عام ، ُجمعت عدة تجارب وقصــ

مكاتب المنظمة القطرية  صـدر عنوخدمة الضـعفاء إذ لتقييم مسـاهمة المنظمة الراهنة في حماية الصـحة وتعزيزها 
ــة  ٢٠٠أكثر من  ـــ ــ ـــ ــ ــ التقرير عملية جمع البيانات من أجل إعداد في إطار اإلنجازات والتقدم المحرز ب متعلقةقصــ

ــور المنظمة في البلدان لع ــ ـــار ما يزيد . ٢٠١٩ام الخاص بحضــ ـــص النجاح القطرية المجمعة أشـــ ــ ــمن قصـ ــ ومن ضــ
واتصـــل أكثر توســـع نطاق التغطية الصـــحية الشـــاملة وتعزيز النظم الصـــحية على الصـــعيد القطري. إلى  هاعلى ثلث

  من القصص بتعزيز الصحة طيلة العمر. ٪٦٠من 
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  في المستقبلتخطيط حضور المنظمة في البلدان 
  

للمنظمة على المســـتويات الثالثة  النموذج التشـــغيلييعد حضـــور المنظمة في البلدان عنصـــرًا أســـاســـيًا من   -١٢
ـــتويات الثالثة برمتها جاهدة إلى  ــ ـــعى المســ ــ ـــي. وتســ ــ ــــمل المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية والمقر الرئيســ الذي يشـــ

ــحة. وفالعمل معًا "كمنظمة واحدة"  ـــ ـــ ـــأت األمانة فرقة عمل داخلية ، ٢٠١٣ي عام لتؤثر تأثيرًا إيجابيًا في الصــ ـــ ــ أنشــ
ــتويات المنظمة الثالثة بهدف  ــتوى معنية باألدوار والوظائف على مســ ــؤوليات كل مســ المســــاهمة  فيالتمييز بين مســ

ــــت. في  ــية الســ ــ ـــاســ ـــر و أثر وظائف المنظمة األســـ ــ ـــياق برنامج العمل العام الثالث عشـ بناًء على ذلك العمل وفي ســـ
ـــالح األمم ا  ٢٠١٩آذار/ مارس  ٦في وبرنامج عمل التحّول، أعلن المدير العام والمديرون اإلقليميون متحدة لوٕاصــ

ــافياً توضـــيح تعزيز الفعالية والكفاءة وتحســـين دوار المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية والمقر الرئيســـي بغية أل ًا إضـ
ــــة طرق العمل على جميدعم المكاتب القطرية  ــالســـ ــ ــتويات الثالثة. والتمكن من زيادة ســـ ــ وفي إطار النموذج ع المســـ

ــغيلي الجديد ــ ــتقود المكاتب اإلقليمية  ،التشـــ ــ وتكون الجهات األولية التي تقدم برنامج عمل المنظمة للتعاون التقني ســـ
ـــي . دعم الخبراء إلى المكاتب القطرية ـــ ــ ــيزيد المقر الرئيسـ ـــ ــ ــحة  توليدتركيزه على وســ ــ ــ المنافع العالمية في مجال الصـــ

ـــاء وت ـــالعمومية التي تحتاج إليها الدول األعضــ ـــة  يقدمها المكاتب القطرية بينما لتمســ ــــصـــ ــاعدة التقنية المتخصـ المســـ
  القدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة عند االقتضاء.دعم و 
  

ُأجري استعراض وتحليل عام الثالث عشر واستكماله، لوفي ذلك السياق وبالتوازي مع وضع برنامج العمل ا  -١٣
كجزء من العمل األوسع نطاقًا في ظل برنامج مستفيضان للنموذج التشغيلي الراهن للمنظمة على المستوى القطري 

ـــتراتيجيتها الجديدة.  ــ ــ ــود وتكوينها على النحو المالئم لتنفيذ اســ ــ ــ ــ ــمان وفاء المنظمة بالغرض المنشـ ــ ـــ عمل التحّول لضــ
وظيفية على المســـتوى القطري واســـتعراضـــات أفضـــل الممارســـات في جميع الســـتعراضـــات الباد ذلك العمل واســـترشـــ
مم المتحدة. ومتطلبات برنامج العمل العام الثالث عشـــر والفرص المتاحة عبر إصـــالح األوقصـــص النجاح األقاليم 

ـــت ــ ــور المنظمة المتوقع والمســــ ــــ ــت أوًال، في البلدان على ثالث مراحل. مر وجرى العمل على تحديد حضـــ ــ ـــ ــُتعرضــ ــ ــ اســـ
ُوضعت استراتيجية لتحسين وثانيًا،  القدرات الالزمة ألداء وظائف المنظمة الرئيسية على الصعيد القطري.وُحّسَنت 

مشترك أدنى إرساء هيكل يجري العمل على حضور المنظمة في البلدان وٕامكانية التنبؤ به. وثالثًا، استدامة تمويل 
والنموذج التشـــغيلي الجديد والســـياقات القطرية برنامج العمل العام الثالث عشـــر يتواءم مع لمكاتب المنظمة القطرية 

  مستويات الثالثة.للمنظمة على ال
  

األداء المتوقع لوظائف قدرات أســاســية لضــمان  على أنهاقدرات رئيســية  ُحددت أربعوفي المرحلة األولى،   -١٤
ـــروري أن  ــتوى القطري. وفي المقام األول، من الضــــ ــ ـــية على المســـ ــعالمنظمة الرئيســــ ـــ العمليات القطرية لقيادة  تخضــ
ها بما يكفي إمدادها لضــمان وقدراتممثل اســتراتيجي ومفوَّض ومدعوم للمنظمة، مما قد يتطلب إعادة تحديد أدوارها 

وأنشطة تعبئة الموارد والشراكات ة والمهارات في مجال الدبلوماسية الصحية من الخبرات في مجال الصحة العمومي
ـــواالت ــ ــلة القدرات بد للمكاتب القطرية من التمتع بما يكفي من الاالت والقدرة اإلدارية. وفي المقام الثاني، صـــ ــ ــ المتصــ

تمشيًا مع أولويات برنامج العمل العام الثالث عشر وخطط الدعم القطري،  والقدرات التقنية بوضع القواعد والمعايير
ــية للتغطية الصــــحية الشــــاملة  ــاســ ــمل المجاالت األســ ــكانية إلى جانب التأهب بما يشــ وتعزيز صــــحة المجموعات الســ

ــتجابة لها.  ــ ـــ ــ ـــحية واالســـ ــ ـــ ــ ــًا أن تتوّفر القدر يجب وفي المقام الثالث، للطوارئ الصــ ــ ــ ــ ـــ النظم/  من حيثالكافية  اتأيضـ
ــحية  ــ ــة بالمعلومات الصـ ــاالت. وفي المقام الرابع، البيانات الخاصـــ ــطة تعبئة الموارد واالتصـــ ـــراكات وأنشـــ يتعين والشــ

ــي عالقات أأن على األفرقة القطرية  ــ ــ ــمل وزارات وثترســ ــ ـــحة لتشــــ ــ ــاء تتجاوز نطاق قطاع الصـــ ــ ق مع الدول األعضــــ
ــؤون المالية  ــ ـــ ــ ـــطلع بدور أو اأو الزراعة قطاعات أخرى مثل وزارات الشــ ــ ــ ـــ ــناعة تضـ ــ ــ ـــ لتعليم أو البنى التحتية أو الصــ

  والغايات المليارية الثالثية.من أهداف التنمية المستدامة  ٣سياسات أساسية لتحقيق الهدف تنفيذ رئيسي في 
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لتمويل مكاتب المنظمة القطرية بغية ضــمان اســتدامة الوظائف المذكورة أعاله وٕامكانية وُوضــع نهج جديد   -١٥
من الوظائف طوال مدة تنفيذ برنامج عمل نيا العناصر تمويل مجموعة أساسية دُ الثالثي النهج وسيشمل التنبؤ بها. 

ــية ــاســـ ــ ـــاهمات الطوعية غير المحددة األسـ ــتراكات المقدرة والمســ ــ ـــطة االشـ ــو  عام بواســ ل . رة مثاليةبصـــ ــتموَّ قدرات وســـ
قابلة للتطور على أساس األولويات القطرية وخطط الدعم القطري التي ستعدَّل بدورها كل سنتين و إضافية ووظائف 

ل من خالل وضع عن طريق عملية  المؤسسي على المستوى أنشطة تعبئة الموارد مزيج من الميزانية البرمجية وتموَّ
ـــة الالزمة في أي وقت خالل الثنائية لدعم الطلبات غير المتوقعة مثل والقطري.  ــ ــ ــ ــصـــ ــ ــ ـــ ــ ز القدرات المخصـ ـــتعزَّ ـــ ـــ ــ وسـ

  لطوارئ.االطوارئ الصحية حسب االقتضاء من خالل مزيج من األموال المحددة واألموال غير المحددة وأموال 
  

بدأ العمل على نطاق ، ٢٠١٩آذار/ مارس  ٦وعقب إعالن اعتماد النموذج التشغيلي الجديد للمنظمة في   -١٦
ـــي نموذجي  ــ ــاسـ ـــ ــاء هيكل أسـ ــ ــــتة إلرســ ــنيا لمكاتب المنظمة القطرية. وقدرة دُ جميع األقاليم الســ ــ واءم ذلك الهيكل يوســ

إلى جانب العالقات وعمليات تســيير األعمال لبرامج والطوارئ اأي األربع األســاســي مع الركائز المؤســســية الجديدة 
وســتجســد الهياكل األســاســية المنظمة. فيها ويعدَّل ويكيَّف مع مختلف الســياقات التي تعمل عند الضــرورة الخارجية 

ـــر أي الحوار  للبلــدانالنهج المتمــايز المتبع لــدعم المنظمــة  ــ ـــ ــ ـــ ــأن والمبين في برنــامج العمــل العــام الثــالــث عشــ ــ ـــ ــ ــ ـــ بشــ
  م االستراتيجي والمساعدة التقنية وتوفير الخدمات.السياسات والدع

  
ــعيد القط  -١٧ ــــ ــ ــــتهان به من ي، ر وتعزيزًا لجودة عمل المنظمة على الصـــ ــ ــ ــتوفر المكاتب اإلقليمية قدرًا ال ُيســـ ــ ـــ ــ ســ

المســـاندة والدعم ويقدم المقر الرئيســـي المســـاعدة التقنية المتخصـــصـــة والدعم لتلبية االحتياجات المفاجئة تمشـــيًا مع 
ل جزءًا من التحّول األوســع نطاقًا من خالل بدء وســتســاهم مبادرات جديدة تشــكّ النموذج التشــغيلي الجديد للمنظمة. 

ــية جديدة تنفيذ  ـــ ــ ـــسـ ـــ ــتويات معنية بالتنفيذ" فيما يخص واعتماد "أفرقة التقني المنظمة لتعاون عملية مؤســ ـــ ــ ثالثية المسـ
ــية ــبيل المثال البرامج الرئيســ ـــاعد الجهود المتعددة لتنمية القدرات كما . على ســ ــتسـ في إطار برنامج عمل المبذولة ســ

ــعيد القطريالتحّول على تكوين القدرات والمهارات  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــيح ممثلي ، من خالل الالزمة على الصـ ــ ـــ ــ ــ تجديد عملية ترشــ
ــحين واختيارهم؛ المنظمة وتقييمهم  ــمائهم في قوائم المرشــ ــتوياتها وتوحيد وٕادراج أســ في كل مكتب معايير القيادة ومســ

؛ ٢٠١٩لتنقل الجغرافي اللتين سيبدأ تنفيذهما بحلول نهاية عام بشأن اوسياسة المنظمة وخطتها الجديدتين قطري؛ 
ــارات الوظيفية وعمليات تنمية المهارات المهنية ــ ــ ـــ ــ ـــ ، ؛ وبدء تنفيذ أكاديمية المنظمة في نهاية المطافالجديدة والمســ

  .على سبيل المثال
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