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  تقرير عن البعثات املشتركة بني احلكومات ومنظمة الصحة العاملية 
: ، مبا يف ذلك االستفادة من استراتيجيات التعاون القطرية2011ملراجعة وختطيط الربامج يف عام 

 والدروس املستفادة النتائج
  

  حملة عامة

، مـن  2011نـوفمرب  /اينوتشرين الث أغسطس/آببني شهري  2013-2012للثنائية  العملياتأجري ختطيط  .1
تشاورية العملية دف هذه الو .تـركة بني احلكومات وبني املنظمةعشرة من البعثات املش اخلامسةخالل اجلولة 

مع السياسة الصحية  واتساقهالحتياجات البلدان، التعاون التقين بني املنظمة وبني الدول األعضاء  تلبيةضمان إىل 
ة لكل بلد من بلـدان  طريتيجية املتفق عليها واحملددة يف استـراتيجيات التعاون القُالوطنية والتوجهات االستـرا

واضحة املعامل وأهـداف  حمددة ، من خالل هذه العملية، مصحوبة بنتائج العملياتطط خوقد مت إعداد . اإلقليم
  .فترة من سنتنيحتقيقها على مدار  يتعينميكن قياسها 

من ثُنائيات تنفيذ اخلطة االستـراتيجية  الثالثةالثنائيةَ  2013 - 2012اإلقليمية لعامي  الربناجميةوتغطي امليزانية  .2
وتشمل عملية البعثات املشتـركة مراجعة متأنية وتقيـيماً دقيقاً حلصـيلة  . 2013-2008املتوسطة األمد لألعوام 

للثنائية هـي األداة   الربناجميةتبقى امليزانية و .االستفادة من نتائجها يف عملية التخطيط نفسها بغيةالثنائية السابقة، 
 لتطويروقد كان . ضمن إطار برنامج العمل العام واخلطة االستراتيجية املتوسطة األمدالعمليات لتخطيط  الرئيسية

  .عميق األثر على طرق العمل والعمليات واإلجراءات تعميمهبالتزامن مع للمنظمة نظام اإلدارة العاملي 

إال . األعضاء واملنظمة من أجل حتسني الوضع الصحي يف اإلقليم الدولبذل اجلهود املشتركة بني  لقد تواصو .3
اليت مشلت بلداناً املتفاقمة الصراعات الداخلية وقد تأثر بالقالقل السياسية  2011أن إعداد الربامج الصحية يف عام 

اعات والزالزل، تسـببت يف فـرض أوضـاع    كما أن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات وا. عدة يف اإلقليم
مشـاركة   ،الطوارئ يف بلدان أخرى، مما تطلب مشاركة األطراف املعنية بالصحة، ومنها منظمة الصحة العامليـة 

 .مكثفة

  ركة عملية البعثات املشت
ة وقد بدأ العمل التحضريي على املستوى القُطري ومستوى املكتب اإلقليمي قبل موعد البعثات املشتــرك  .4

ممثلو املنظمة . بوقت كاف وأَعدوالفدات اخلطط ق اليت تعمل معهمربالتعاون مع مديري الربامج الوطنية، مسو ،
مبراجعـة   قـاموا واملشتـركة لكل بلـد،   لبعثةا أعضاء الفريق املشارك يفومتَّت تسمية . على املستوى القُطري
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وعقدت مشاورات مع الوزارات األخرى املعنية . ية والعامليةمسودات اخلطط يف ضوء األولويات الوطنية واإلقليم
عييف جلسـات البعثـات    املشـاركة ت هذه الوزارات والوكاالت إىل بالصحة، ووكاالت األمم املتحدة، مث د
  .اإلجراءات املتخذةاملشتـركة، مبا حيقِّق مزيداً من التآزر بني 

دوراً مهماً، إذ استفيد منها يف مجيع بلـدان  العمليات  ختطيط التعاون القُطري يفيعد دور استـراتيجيات و .5
وملراعـاة  األولويـات الوطنيـة،    وبـني الدعم التقين للمنظمة  لتحقيق االتساق بني رئيسيةأداة اإلقليم، بوصفها 
 األدوات هيذلك أن استـراتيجيات التعاون القُطري . إطار استـراتيجي متفق عليهظل الربامج يف  االنسجام بني

سقة على املدى رؤية مت تعزيزيف البلدان يف بؤرة االهتمام، و اليت جتعلالرئيسية املستخدمة يف تنفيذ سياسة املنظمة 
  .لتخطيطاملتوسط يف دورة ا

حول و ،يف نظام اإلدارة العاملي العملياتتدريبية حول ختطيط  أنشطةهذه العملية، عقدت  تعزيز وللمضي يف .6
ـ وكـان  . النتائج ملديري الربامج الوطنية وموظفي املكاتب القُطرية يف عدد من البلدان على تأسيساًاإلدارة  ذا هل

  .ورصد وتقييم عمل املنظمةتخطيط ليف تعزيز الفهم املشتـرك  هام دورالتدريب 

  احلصيلة 
عملية التخطـيط  ، أثره امللموس يف حتسني ، واملشاركة املبكِّرة للشركاءلقد كان لإلعداد يف الوقت املناسب .7

، وسـائر  الفرق الوطنيـة مشاركة البعثات املشتـركة، ويف  الفرق املشاركة يفاملشتـرك، وتبادل اخلربات بني 
لة للتطبيق على الدوام بسبب حـاالت   تكن قابهذه املمارسات مل إال أن. الشركاء احلكوميـني يف هذه العملية
وقـد سـاعدت   . كوارث الطبيعية أو اليت هي من صنع اإلنسانسواء ال ،بلدانلالطوارئ اليت أصابت العديد من ا

األولويات الوطنية، وقدمت إطاراً استـراتيجياً للتعـاون   بنيحتقيق االنسجام استـراتيجيات التعاون القُطرية يف 
إال أن  .ناً مطرداً يف حتديد األولويات، ومهارات التخطيطوكان من الواضح أن هنالك حتس. على املدى املتوسط

فتخصيص امليزانية ال يتوافق  ؛طري والبعثات املشتركةبني استراتيجيات التعاون القُ قائمةهناك فجوة هامة التزال 
صياغة وحتديد النتائج املتوقعة ومؤشرات األداء مازالت حباجة إىل املزيد من و طرية،على الدوام مع األولويات القُ

البعثات املشتـركة، إىل فهم مشتــرك للنتـائج    فرق، وأعضاء طريةلقُالفرق اوقد أفضى احلوار بني . التحسني
إيـالء املزيـد مـن     وينبغي على العموم .كل بلد، وارتباطها بالنتائج املتوقعة على صعيد اإلقليماخلاصة باملتوقعة 

 لعدم رضاءاجلذرية  سباباالهتمام يف أنشطة التخطيط املستقبلية إىل السياق العام اآلخذ بالتغير يف اإلقليم، وإىل األ
  .الناس

  اخلامتة
اليت تعمل فيها الصحة العمومية تعقيداً، سواء على الصعيد العاملي أو احمللي، نظراً لقيام أطـراف   ةتزداد البيئ .8

ذلك يف خضم األزمة املالية واالقتصادية الـيت  و ،لتحديات الصحيةمواجهة البلدان لجديدة مهمة بتغيـري طريقة 
التغيـري يف جمـال   تشكيلوقد اضطلعت املنظمة بدور رئيسي يف . العاملسائر أحناء يف ولناس يف اإلقليم ت باأضر

إىل احلفاظ على فعاليتها وكفاءا  -من وجهة استـراتيجية  -الصحة العمومية ويف االستجابة ملقتضياته، ساعيةً 
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. عملية مستمرةهو  والعمليايتل التخطيط االستـراتيجي علماً بأن بناء القُدرات يف جما. يف ظل بيئة سريعة التطور
وسيواصل املكتب اإلقليمي تقوية عملية البعثات املشتـركة من خالل إدخـال املزيـد مـن التحسـني علـى      

اإلطار  أن تظل هي ستراتيجيات التعاون القطريةوينبغي ال .استـراتيجيات التعاون القُطرية، وزيادة االستفادة منها
للثنائيات مـن   العملياتاألساس لتخطيط  وينبغي أن تظل هي .نظمة مع البلدانامليجي الرئيسي لتعاون االسترات

استراتيجية  احملددة يفاألولويات االستراتيجية  البعثات املشتركة متاماًتعكس أن خالل البعثات املشتركة، مما يضمن 
على أن تراعى الدقة ، تنييالتخطيطكامل بني هاتني األداتني لتلليات اآلتطوير املزيد من  كما ينبغي .ةطريالتعاون القُ

. قبل ستة شهور من بـدء العمـل   والبعثات املشتركة، والتبكري بإعدادها، ةيف إعداد استراتيجيات التعاون القطري
غييات اإلمنائ ةوسوف يتم إدخال املزيد من التطوير على العمليات التشاورية بيـة الـيت   حتسني جودة حتليل التحد

وسيجري تعزيـز التطبيقـات   . الضعفوالقوة مواطن تواجه كل بلد على حدة، واالحتياجات الصحية يف ضوء 
املوارد البشرية من خالل التدريب على اإلدارة تأسيساً على النتائج، واالستفادة الكاملة من نظام  وقدراتاإلدارية 

ـ   معينلغرض  د مايل يف امليزانية غري خمصصاعتما إعداد جدوىوستدرس املنظمة  .اإلدارة العاملي  ةلصـاحل البعث
طري، وفقاً لوجهة نظـر  على املستوى القُ تقَررتعلى األولويات اليت  ذلك االعتماداملشتركة لكل بلد، مع توزيع 

  .يف هذا الشأنالبلدان 

   ستقبليةاملتطورات ال
نظمة خالل ستة أعوام تبدأ مـن كـانون   اململ لعالثاين عشر اإلطار االستراتيجي  سيضع برنامج العمل العام .9

موعة حمدودة ربرات املتفاصيل والالربنامج وسيتضمن  .ثنائيةالللميزانية دورات  ، ليغطي ثالث2014يناير /الثاين
ـ ) واملخرجاتعلى مستوى األثر واحلصيلة (من األولويات، وسيحدد جمموعة عالية املستوى من النتائج  راد اليت ي

عداد برنامج العمل العـام اجلديـد   واملتفق عليها إل، طاقاًوسع ناألوإن الفئات . لذلك ةاحملدد املدةخالل حتقيقها 
ن هلم إطاراً أفضل، من خـالل إظهـار   طرية املزيد من املرونة، وتؤمللفرق القُ ستوفر ،ية املقترحةناجموامليزانية الرب

 .العملياتويف ختطيط  ،متمثلة يف ختصيص املوارد ،يةاألولويات اليت تضمنتها استراتيجية التعاون القطر

م إطـاراً للبعثـات   أولويات استراتيجية إقليمية جديدة ستقد اإلقليمي وباإلضافة إىل ذلك، فقد حدد املكتب .10
 :مستقبل الصحة يف إقليم منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسـط  تشكيل" املعنونة الوثيقة وتربز. املشتركة القادمة

شـرق  منظمة الصحة العامليـة ل واجهها إقليم يلتحديات الصحية الرئيسية اليت ا "يز دور منظمة الصحة العامليةتعز
نظمة يف املتوجهات استراتيجية واسعة النطاق لعمل  وتضع، ملقتضياا الفجوات يف االستجابة حتدد، كما  املتوسط

 .2016-2012اإلقليم للفترة 


