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  الوضع الراهن ووجهات النظر اإلقليمية: إصالح منظمة الصحة العاملية
  املقدمة

يف إصالح منظمة الصحة العاملية دف معاجلة طبيعة املنظمة ودورها يف اال الصحي الذي تتسارع  شرع .1
ليسر مع وعملية اإلصالح هذه، من منظور عاملي، تسمح للمنظمة بأن تتكيف مبزيد من ا. وترية تغيره

التعقيدات املتغيرة حلوكمة الصحة العمومية، وبأن تقوم مبزيد من الفعالية بدورها بوصفها الوكالة الرائدة 
وتضمن هذه العملية، من منظور إقليمي، أن تقوم اللجان اإلقليمية والدول . للصحة العمومية يف العامل

شاركتها مشاركة كاملة يف مناقشة األولويات األعضاء بدور أكرب يف وضع االستراتيجيات العاملية، مع م
 .الربناجمية للمنظمة، واحلوكمة واإلدارة فيها

جلميع الدول  ونظراً إىل مستوى التمويل املتاح، تسعى عملية إصالح املنظمة إىل توفري املزيد من الدعم .2
اتفق على  ومىت. ذه العمليةاألعضاء يف كل من جمال الشؤون الفنية، واملعايري، والسياسات، كنتيجة رئيسية هل

االستراتيجيات، أصبح األمر يستلزم تكييف هذه االستراتيجيات وتنفيذها على الصعيد اإلقليمي، وال يستلزم 
ويوجز هذا التقرير ويستفيد من خمتلف التقارير اليت . إعداد استراتيجيات إضافية إلقليم معني أو أقاليم معينة

بشأن إصالح املنظمة، ) 9(65واملقرر اإلجرائي ج ص ع 1ية اخلامسة والستنيعرضت على مجعية الصحة العامل
 .ويكملها باعتبارات ختص إقليم شرق املتوسط

 إصالح منظمة الصحة العاملية

 العملية

، 2011مايو /شرع الس التنفيذي يف إصالح املنظمة خالل دورته التاسعة والعشرين بعد املئة املعقودة يف أيار .3
شفافة وجامعة، تدفع ا الدول األعضاء، وهي عملية تتعاطى مع  بار هذا اإلصالح عملية تشاوريةباعت

وقد نوقشت جوانب خمتلفة لعملية اإلصالح . األولويات الربناجمية، واحلوكمة والعمليات اإلدارية للمنظمة
يوليو /قدت يف جنيف يف متوز، وخالل جلسات اإلحاطة للبعثات اليت ع2011هذه يف اللجان اإلقليمية يف عام 

 .2011سبتمرب /وأيلول

، باستعراض تقرير موحد 2011نوفمرب /وقد قام الس التنفيذي، يف جلسة خاصة عقدت يف تشرين الثاين .4
علماً بأن هذا . شامل لكل جوانب برنامج إصالح املنظمة لتقدميه إىل مجعية الصحة العاملية اخلامسة والستني

قه من مذكرات تتعلق باملفاهيم، قد نوقش يف الدورة الثالثني بعد املئة للمجلس التنفيذي يف التقرير وما حل
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وضع الربامج وتقرير : يااالت الثالثة الرئيسية إلصالح املنظمة، وه ، وعاجل2012يناير /كانون الثاين
لالتفاق على معايري،  2012فرباير /واجتمعت الدول األعضاء يف شباط. واإلدارة األولويات؛ واحلوكمة؛

 .وفئات، وجدول زمين لتقرير أولويات برنامج اإلصالح

استعراضاً استراتيجياً عاماً ملشروع برنامج  2012مايو /وناقشت مجعية الصحة العاملية اخلامسة والستون يف أيار .5
اء أثر ملموس يف املقدمة من الدول األعض للتوجيهاتوقد كان . 2019 - 2014العمل العام الثاين عشر للفترة 

، 2015 – 2014إعداد املشروع األول لكل من برنامج العمل العام الثاين عشر وامليزانية الربناجمية لفترة السنني 
وسوف جيري إعداد مشاريع أخرى كي تراجعها . 2012واللذين سوف تناقشهما اللجان اإلقليمية يف عام 

، مث يراجعها الس 2012ديسمرب /مجلس التنفيذي يف كانون األولجلنة امليزانية الربناجمية واإلدارة التابعة لل
وسوف يعرض املشروعان النهائيان على مجعية الصحة العاملية . 2013يناير /التنفيذي يف كانون الثاين

 .2013العتمادمها يف عام 

 النتيجة

ولويات الرفيعة املستوى استخدمت معايري معينة لوضع جمموعة من األ: وضع الربامج وتقرير األولويات .6
مل العنصر الفين ، تش2019 – 2014ملنظمة الصحة العاملية يف مشروع برنامج العمل العام الثاين عشر للفترة 

واتفقت الدول األعضاء يف االجتماع املعين بوضع الربامج وتقرير األولويات املعقود يف  .لربنامج اإلصالح
الربامج وتقرير وضع متثِّل  ،)منها فنية، وفئة واحدة عامةمخس (، على ست فئات 2012فرباير /شباط

األمراض السارية، واألمراض غري السارية، والصحة من خالل األسلوب املعين : وهذه الفئات هي. األولويات
الوظائف /العامة للمنظمة بتوايل مراحل احلياة، والنظُم الصحية، واالستعداد، والترصد والتصدي، واخلدمات

ن أجل حتديد األساسية للمنظمة، م كما استخدمت هذه املعايري، جنباً إىل جنب مع الوظائف. تمكينيةال
 – 2014اة اليت ترد يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني والنواتج التنظيمية املتوخ يالًاألولويات األكثر تفص

دعم الفين ومسؤوليات املستويات الثالثة لل أدوار (WHA/6515)وحيدد التقرير املتعلق بإصالح املنظمة . 2015
الرئيسي  الذي تقدمه املنظمة إىل الدول األعضاء، وهي املستوى القُطري، واملستوى اإلقليمي، ومستوى املقر

القواعد واملعايري؛ وإنتاج والتعاون التقين، واملشورة بشأن السياسات واحلوار؛ : للمنظمة، حتت العناوين التالية
  .الرئيسي واملقر ارف وتبادهلا؛ وعقد االجتماعات؛ مث التمكني على مستوى األقاليماملع

 يف فعالية أكثر حنو على األعضاء الدول مجيع إشراك إىل العاملية الصحة منظمة إصالح برنامج يسعى :احلوكمة .7
 ا متارس اليت يقةللطر التوازن وإعادة واالستنارة، العلم من مزيد عن فيها ومشاركتها احلوكمة عمليات
 كانون يف األعضاء الدول من توجيهات على وبناء. الرئاسية اهليئات عمل يف دورها األعضاء الدول
 من املزيد حتقيق) أ: (هي رئيسية أولويات أربع على يركِّز احلوكمة جمال يف العمل فإن ،2012 يناير/الثاين

 اهليئات اختاذ) ج( الرقابة؛ تشديد) ب( وتنسيقها؛ اتالعملي هذه ومواءمة احلوكمة عمليات لتوقيت الترشيد
 ويعىن. املعنية األطراف مع فاعلية أكثر حنو على املشاركة) د( أبعد؛ استراتيجي توجه ذات قرارات الرئاسية
 ممارسات توحيد عن فضالً العاملية، الرئاسية واهليئات اإلقليمية اللجان بني الروابط حتسني بضرورة اإلصالح

  .الست اإلقليمية جانالل

 هو والسياسات، واملعايري الفنية، الشؤون ميدان يف األعضاء الدول مجيع إىل املقدم الدعم تعزيز إن :اإلدارة .8
 رئيسية، أغراض ستة حتقيق إىل يهدف باإلدارة املتعلق اال بأن علماً. املنظمة إصالح عملية يف رئيسي جمال
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 وفقاً املوظفني توفري) ب( والسياسات؛ الفنية املسائل يف فعاالً دعماً األعضاء الدول كل دعم) أ: (هي
 فعالة نظُم إقامة) د( عليها؛ املتفق األولويات تراعي متويلية آلية إقامة) ج( املستويات؛ كل على لالحتياجات
  .استراتيجية اتصاالت إقامة) و( التقييم؛ ثقافة ترسيخ) هـ( املخاطر؛ وإدارة للمساءلة

  صالح منظمة الصحة العاملية يف شرق املتوسطإ
 أجل من والفعالة، الدينامية باإلدارة التزامه سيادته أوضح ،2012 فرباير/شباط يف اإلقليمي املدير تعيني منذ .9

 العاملي املستويني على الصحية التحديات مواجهة يف ككل املنظمة قبل من موحد موقف اختاذ على العمل
  .العمومية الصحة قضايا مواجهة يف معاً القطاعات خمتلف تتخذها اليت األساليب اءوإز واإلقليمي،

 لتحديد اإلقليم، يف الصحية األولويات بشأن املستوى رفيع خرباء اجتماع ،2012 مارس/آذار يف عقد وقد .10
 برنامج مع واملواءمة دمالتق من املزيد حتقيق حنو اإلقليم يف املنظمة تقود رؤية على واالتفاق الرئيسية التحديات
 الوضع الورقات هذه وحتدد أولوية؛ ذات جماالت مخسة يف لالجتماع عمل ورقات إعداد ومت. املنظمة إصالح
 املنظمة استجابة يف الثغرات عن فضالً فيه، األعضاء الدول تواجهها اليت والتحديات اإلقليم يف الراهن
 العاملية الصحة منظمة إقليم يف الصحة مستقبل تشكيل" بعنوان ةاستراتيجي وثيقة إعداد ذلك وأعقب. وقدراا
 اخلمس السنوات مدى على باإلقليم يتعلق فيما املنظمة رؤية حتدد ،"املنظمة دور تعزيز: املتوسط لشرق
 قدتع اليت املوسعة املشاورات عن فضالً اخلرباء، اجتماع إليها انتهى اليت النتائج احلسبان يف وتأخذ القادمة،

 اإلقليمي املدير بني جرى اجتماع أثناء ونوقشت الوثيقة عرضت وقد. 2012 أبريل/ونيسان مارس/آذار يف
 حمتوى بشأن اآلراء يف عام توافق إىل التوصل ومت ،2012 مايو/أيار 19 يف جنيف يف باإلقليم الصحة ووزراء
  .الوثيقة

 إىل إضافة اإلقليمي، املستوى على املنظمة إصالح جماالت يف واالحتياجات للتحديات موجز بيان يلي وفيما .11
  .أعمال من اآلن حىت إجنازه مت ملا عام استعراض

  األولويات وتقرير الربامج وضع

 اإلقليم، يف الصحية التنمية تواجه اليت للتحديات الوايف التحليل إىل استناداً: اإلقليمية االستراتيجية التوجهات .12
 املنظمة تقدمه ما تعزيز عن فضالً فيها، املنظمة قدرات تقوية املزمع من لويةأو ذات جماالت مخسة حتديد مت

 األمومة وصحة الصحية؛ النظم تعزيز: هي اخلمسة ااالت وهذه. األعضاء الدول إىل فين دعم من فيها
 وارئللط واالستعداد السارية؛ واألمراض السارية؛ غري واألمراض والتغذية؛ اإلجنابية والصحة والطفولة
 اعتمدا واليت التنفيذي، الس الحقاً ا أوصى اليت األولويات مع األولويات هذه وتتفق. هلا والتصدي
  .عشر الثاين العام العمل برنامج مبشروع يتعلق فيما األعضاء الدول

 اإلقليم لدانب من عدد يف الصحة ميدان يف تقدم حتقيق من الرغم على: األعضاء للدول احملددة االحتياجات .13
. معينة صحية بتحديات يتعلق فيما داخلها ويف البلدان بني واسع تفاوت هناك يزال فال األخرية، السنوات يف

 ومستوى الصحية، النظُم وأداء السكان، بصحة متعلّقة نتائج من ققَّحت فيما واسعاً تفاوتاً البلدان تتفاوت كما
 اإلقليمي الصعيدين على البلدان احتياجات تليب استراتيجيات دإعدا ذلك ويتطلب. الصحة على اإلنفاق
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 يتيح مما واالحتياجات؛ للتحديات واف حتليل إىل االستراتيجيات هذه تستند وأن السواء، على والقُطري
  .املماثلة واخلربات بالتحديات تعىن البلدان بني شبكات وإنشاء األهداف، احملدد الفين التعاون من املزيد

 تقدمي على قدرا وتوسيع للمنظمة، الفنية الكفاءة تعزيز أن خيفى ال: األعضاء الدول إىل الفين الدعم تقدمي .14
 استعراض حالياً وجيري. اإلصالح لعملية رئيسية أولوية ميثل األعضاء، الدول إىل األوىل الدرجة من فين دعم

 كل يف األكفاء باخلرباء قائمة وضع يشمل مبا ،القائمة املمارسات على تعديالت وإدخال الراهنة، القدرات
 وسوف. األعضاء الدول إىل الضرورة عند إليفادهم واستبقاؤهم انتقاؤهم مقدماً جيري رئيسي، فين جمال
  .للدعم املتلقية الصحة ووزارة املنظمة مع باالشتراك األعضاء، للدول الفين الدعم نتائج تقييم بانتظام جيري

 مشاورات على القطرية التعاون ةاستراتيجي وثائق إعداد عملية تنطوي :القُطرية التعاون ةاستراتيجي وثائق .15
 واتمع األطراف، واملتعددة الثنائية الوكاالت ومع املعين، البلد حكومة مع املنظمة، أمانة يف تجرى موسعة
 كومةاحل مع األولويات حتديد مليةع وجتري .اخلاص والقطاع املتعاونة، واملراكز العلمية، واملؤسسات املدين،

 يف املعنية القُطرية املكاتب يف والسيما الشركاء، ومع الوطنية، الصحية االستراتيجية اخلطة مع يتماشى مبا
 خالل من السنوات، الثنائي التنفيذي التخطيط أساس هي القُطرية التعاون واستراتيجية. املتحدة األمم منظومة
 تتجلى االستراتيجية يف احملددة االستراتيجية األولويات بأن علماً الربامج، وختطيط عراضالست املشتركة البعثة
 إن مث القُطرية، التعاون استراتيجية ا تعد اليت الطريقة يف ثغرات حالياً توجد أنه غري. اخلطة يف كامل بشكل
 وإعداد احلالية، للخربة واف ليلحت يجرى وسوف. آخر إىل بلد من تتفاوت نتائجها ونوعية العملية، نوعية

 االستراتيجية تلك وثيقة أمهية عن تعبر القُطرية، التعاون استراتيجية عملية بشأن مستوفاة حديثة إرشادات
 .املنظمة إصالح عملية لتنفيذ أساسية ةأدا باعتبارها

 القُطري، الصعيد على مةاملقد اخلدمات تكون أن ضمان أجل من :املركزية اإلدارة قيود من اخلدمات حترير .16
 إىل الحقاً نقلها يف النظر بغية اإلقليمي، املكتب يف املتماثلة الطبيعة ذات األنشطة جتميع مت مثْلى، خدمات
 البيئة صحة وأنشطة مشاريع جتميع النهج، هذا على األمثلة ومن. كلفة وأقل مردوداً أعلى فيها تكون أماكن

 يتبعه الذي النهج باستطالع اإلقليمي املكتب يقوم كما. عمان األردنية عاصمةبال البيئة صحة أنشطة مركز يف
املنظمة يف العاصمة  يف مركز ،واملؤمترات بالتدريب املتعلقة أنشطته بتجميع واملتعلق للمنظمة الرئيسي املقر

  .التونسية، تونس، عند االقتضاء

  احلوكمة

ق عمل اهليئات الرئاسية، كما هي ق مع الدول األعضاء بشأن طرإضافةً إىل التشاور الوثي: اللجنة اإلقليمية .17
ات يف النظام الداخلي للّجنة اإلقليمية يف دورا ريدرجة يف الورقة العامة لإلصالح، سوف يقترح إدخال تغيم

اليت  ريات املقترحة إىل مزيد من التركيز على ااالت االستراتيجيةيوينبغي أن تؤدي التغ. التاسعة واخلمسني
وتوجيهات من الدول األعضاء، من خالل إنشاء جلنة فنية، تتألّف من خرباء فنيني ميثلون  إسهاماتتتطلب 

كما يقترح، إضافةً إىل ذلك، إعادة تسمية اللجنة االستشارية . أعضاء اللجنة اإلقليمية، مهمتها دعم اللجنة
اإلقليمي، وتعديل اختصاصاا مبا يعكس االحتياجات  اإلقليمية احلالية، ليصبح امسها اللجنة االستشارية للمدير

وسوف تسعى هذه اللجنة إىل مواصلة تعزيز حوكمة املكتب اإلقليمي جبملة أمور منها تقدمي . احلالية للمنظمة
املشورة إىل املدير اإلقليمي بشأن املسائل املتعلقة بتعزيز التعاون الفين بني بلدان اإلقليم، وتقدمي ما يلزم من 

  .امج، واملساعدة يف حشد املوارددعم يف تقييم الرب
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ف املعنية يف اإلقليم، املنظمة ملتزمة يف اإلقليم بتعزيز املشاركة وزيادة فعاليتها، مع األطرا: تعزيز الشراكات .18
ومع املنظمات غري احلكومية، واملؤسسات العلمية، والقطاع اخلاص، مبا يف ذلك منظمة املؤمتر اإلسالمي، 

للتنمية، وبنك التنمية األفريقي، وجملس التعاون اخلليجي، وجامعة الدول العربية، واهليئات  اإلسالميوالبنك 
ف جيري التركيز على التنسيق مع املبادرات الصحية العاملية، ومع الشركاء وسو. اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة

وقد قام املكتب اإلقليمي باختاذ خطوات مبدئية يف هذا االجتاه يف الشهور . يف التنمية، على الصعيد القطري
بالشراكات، وذلك كما أن اهليكل التنظيمي اجلديد للمكتب اإلقليمي يعبر عن تعزيز االهتمام . القليلة املاضية

 .بدمج وظائف العالقات اخلارجية واالتصاالت وحشد املوارد داخل وحدة واحدة

  اإلدارة

إن تقارير املراجعني الداخليني واخلارجيني للحسابات، واملالحظات الواضحة اليت : تعزيز املكاتب القُطرية .19
إىل الدول األعضاء، عن طريق زيادة كفاءة أبدا الدول األعضاء، قد أظهرت احلاجة إىل زيادة الدعم املقدم 

وقد متّ حتديد ثغرات يف . العمليات اإلدارية، وإدخال حتسينات على طريقة مواجهة التحديات يف بيئة العمل
جماالت القيادة، ونوعية الدعم الفين املقدم إىل الدول األعضاء، ويف العالقة بني استراتيجية التعاون القطرية 

وهناك حتديات مهمة أخرى تتعلق بالتمويل، والرصد، واحلفاظ على وجود مراقبة . لعملياتا ختطيطوبني 
نشطة الفنية للمنظمة يف ويتعني زيادة كفاءة وفعالية عملية التخطيط وأدواا اليت تسترشد ا األ. كافية
حتياجات البلدان وبني وينبغي هلذه العملية وأدواا أن دف إىل ضمان وجود ارتباط واضح بني ا .البلدان

استراتيجيات التعاون القطرية، وعمليات التمويل واألنشطة املقرر أن تقوم ا املنظمة يف دورة معينة من 
 .دورات امليزانية

تشارك املنظمة يف اإلقليم مشاركة فعالة يف اجلهود العاملية املبذولة لتعزيز جدوى التمويل : حشد املوارد .20
علماً بأن حشد املوارد من داخل اإلقليم . مع التركيز على املاحنني والشركاء اإلقليمينيوإمكانية التنبؤ به، 

وقد مت . وال توجد حالياً استراتيجية تنفيذية حلشد املوارد. مقارنةً مع األقاليم األخرى للمنظمة ضئيالًيعترب 
جية شاملة وخطة يف هذا استراتي 2012ضع يف عام وتعزيز الوحدة املسؤولة عن حشد املوارد، وسوف ت

 .الشأن

أنشئ قسمان جديدان يف املكتب اإلقليمي اة التحديات : تنسيق اهليكل التنظيمي للمكتب اإلقليمي .21
الصحية اليت يواجهها اإلقليم، وضمان التركيز على ااالت الربناجمية الرئيسية، وحتسني أوجه التآزر بني 

الوحدات املعنية باالتصاالت، والشراكات، وحشد املوارد ألجل مزيد من ومت تدعيم . ااالت الربناجمية
وجيري إعداد استراتيجية جديدة هلذا اال املهم، بالتعاون مع األطراف املعنية الرئيسية، . التماسك والكفاءة

مبا يتالءم مع وتنسيق اهليكل التنظيمي هذا . وبالتشاور مع املقر الرئيسي للمنظمة وسائر املكاتب اإلقليمية
 .الراهنة سوف يؤدي إىل تنظيم توزيع القوى العاملة االحتياجات

تنقيح طرق اختيار املوظفني بتنفيذ عملية الستقدامهم تقوم على توصيفات وظيفية عامة ال  جيري :املوظفون .22
الشفافية  والقصد من ذلك هو التوصل إىل عملية الستقدام املوظفني تتسم مبزيد من. حمددةتوصيفات 
وتجرى حتسينات على أنشطة تنمية قدرات املوظفني لتعزيز املكاتب القطرية، وإعداد املوظفني . والكفاءة

وقد شرع يف . الوطنيني ليكونوا أهالً ملزيد من التنافس عند التقدم بطلبات لشغل وظائف دولية يف املنظمة
يمي، مبا يتصدى لألثر السيئ لبقاء املوظفني يف مقر عمل تنقُّل املوظفني بني املكاتب القطرية واملكتب اإلقل
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وقد أُعطيت أولوية أعلى إلدارة األداء، ومن املقرر ربطها ربطاً وثيقاً بتنمية . واحد مدة أطول من الالزم
 .قدرات املوظفني، لضمان تلبية موظفي املنظمة لتطلعات الدول األعضاء

. اخلية بإدخال عمليات ضمان اجلودة وإدخال دالة إقليمية خاصة باالمتثالمت تعزيز آليات املراقبة الد :التقييم .23
مستقل للربامج الرئيسية، ويف إجراء مراجعات مالية وإدارية للمكاتب الرئيسية استكماالً  تقييموشرع يف 

 منسهامات ومت إدخال إطار إلدارة املخاطر يشتمل على إ. ملراجعات احلسابات الداخلية واخلارجية االعتيادية
املكاتب والربامج القطرية يف شىت أحناء اإلقليم للتمكني من حتديد املخاطر االستراتيجية والعملية وحتديد تدابري 

 .التخفيف منها

  خامتة

أن يكون ما حتقّق حىت اآلن من منجزات قد  واملأمول .إن اإلصالح يف إقليم شرق املتوسط هو عملية دينامية .24
ق املؤدي إىل تعزيز فعاليتها وقدرا على جماة التحديات الراهنة يف اإلقليم وما يطرأ وضع املنظمة على الطري

جديدة يف جمال حوكمة الصحة العمومية، وتقوية قدرا على احلفاظ على دورها بوصفها  تطوراتمن 
 .الوكالة املسؤولة عن تنسيق الشؤون الصحية يف اإلقليم

ومع مضي  .اإلصالح كونه عملية شفافة وجامعة، تدفع ا الدول األعضاء ومن بني العناصر الرئيسية لربنامج .25
على طريق بلوغ أهدافها، سوف تواصل الدول األعضاء املشاركة يف احلوار مشاركة كاملة عن  قُدماًاملنظمة 
ظمة علماً بأن إشراك الدول األعضاء يف رصد عمل املن. واإلقليمي املشاورات على الصعيدين العاملي طريق

 .وتقييمه سوف حيظى بأولوية مماثلة

        

 


