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  : العملية، واحلصائل، والدروس املستفادة2015-2014للثنائية  1التخطيط التشغيلي

  نظرة عامة

لربنامج العمل العام الثاين عشر، وامليزانية الربجمية  2013عقب اعتماد مجعية الصحة العاملية يف أيار/مايو عام  -1
املستويات الثالثة ساق ، نفذت عملية منسقة للتخطيط التشغيلي دف ضمان ات2015-2014للثنائية 

ت اللجنة اإلقليمية، يف للمنظمة من أجل الوفاء بااللتزامات اليت قطعتها جتاه الدول األعضاء. وقد أدركَ
، أمهية قصر توزيع املوارد على بضعة جماالت رئيسية ذات أولوية، 2012دورا التاسعة واخلمسني عام 

وشددت على احلاجة إىل عملية ختطيط للميزانية قائمة على البلدان ترتكز على احتياجات الدول األعضاء 
 ).6/ق59 (القرار ش م/ل إ

-2014تخطيط التشغيلي مع الدول األعضاء إلرساء العمل التعاوين خالل الثنائية ولذا، فقد مت تصور ال -2
، يف إطار هدف مزدوج 2013، والذي أجري يف املدة من حزيران/يونيو إىل كانون األول/ديسمرب 2015

يقل عن  متثل يف التخطيط وفقاً الحتياجات البلدان، والتركيز على بضعة جماالت رئيسية للعمل (تمثِّل ما ال
من إمجايل امليزانية)، من أجل تفادي تفتت امليزانية الذي شهدته الثنائيات السابقة، وحتقيق تأثري ملموس % 80

، فقد مت توجيه عملية التخطيط التشغيلي لكي تعكس تلك التغريات، وتصحح طري. ومن مثَّعلى املستوى القُ
كاهل البلدان بعدد كبري من الربامج يف ظل االعتماد  مسار املمارسات للثنائيات السابقة، واليت كانت تثقل

على موارد حمدودة نسبياً ال تسمح هلا بتنفيذها بكفاءة. ومن هنا، استطاعت البعثات املشتركة بني 
احلكومات واملنظمة ملراجعة وختطيط الربامج، أن تركز على عدد أقل من الربامج اليت تتناسب مع أولويات 

 بلد، وفقاً ملضامني اخلطط الصحية الوطنية. الصحة العمومية لكل 

  العملية

كة. وتشكلت رطرية قبل موعد بدء البعثات املشتبدأت األعمال التحضريية يف املكتب اإلقليمي واملكاتب القُ -3
ت تلك الفرق تنسيق أنشطة طري. وتولّة عملية التخطيط على املستوى القُمخسة فرق دعم لتوجيه دفّ

اإلقليمي، بينما توىل ممثل املنظمة االتصال بوزارة الصحة للمساعدة يف وضع اخلطة  التخطيط من املكتب
التشغيلية لكل بلد. وقد عقدت فرعد، واملراسالت ق الدعم أنشطتها عرب الفيديو، واالجتماعات عن ب

 اإللكترونية، وانتهت بإرسال بعثة إىل الدول إلمتام عملية التخطيط.

                                                 
1  فيها ويراعى القطري املستوى على تبدأ نطاقاً، أوسع عملية إىل الربامج وختطيط ملراجعة املشتركة للبعثات التقليدي النهج لحتو 

  .للبلدان املوفدة املستوى رفيعة البعثات ذلك يف مبا عديدة، شهور مدار على والبلدان اإلقليمي املكتب بني التنسيق تكثيف
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التركيز على أولوية واحدة أو اثنتني (جماالت برجمية) من كل فئة من الفئات التقنية وقد طُلب من كل بلد  -4
طري، واخلطط الوطنية الصحية، واستراتيجيات اخلمس. واسترشدت عملية التخطيط بكل من السياق القُ

 طري، وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدات اإلمنائية.التعاون القُ

نة املخرجات سية، وضعت خطط العمل وفقاً إلطار سلسلة النتائج، متضموعقب حتديد األولويات الرئي -5
فة، مع حتديد املهام واألنشطة الرئيسية، وختصيص اعتمادات امليزانية، قبل أن ختضع خطط واملنجزات املستهد

قليمي، طري واإلطرية لعملية مراجعة من جانب الزمالء من العاملني التقنيني على املستويني القُالعمل القُ
 أعقبها إعداد خطط إقليمية تكميلية.

أسفرت األعمال التحضريية اليت استمرت ثالثة أشهر عن تقليص الفترة الزمنية اليت كانت تتطلبها البعثات  -6
املشتكة للبلدان لالنتهاء من عملية التخطيط التشغيلي من أسبوع كامل، يف الثنائيات املاضية، إىل يوم واحد ر

 أو يومني.

  صائلاحل

7- ج من القاعدة إىل القمة، كان من نتيجة االضطالع باألعمال التحضريية يف الوقت املناسب، وات باع
نت عملية التخطيط املشترك، مع التركيز والتبكري بإشراك وزارات الصحة وسائر األطراف املعنية، أن حتس
طرية. وحتقق االتساق التام بني األولويات على أولويات حمددة وخمصصات للميزانية مبا يتفق مع األولويات القُ

طري، وإطار عمل األمم املتحدة طرية وبني اخلطط الصحية الوطنية، واستراتيجيات التعاون القُالقُ
ى إىل توفري إطار عمل استراتيجي متوسط األمد للتعاون. كما ظهر للمساعدات اإلمنائية، األمر الذي أد

ى مهارات حتديد األولويات والتخطيط.ن الذي طرأ علبوضوح مدى التحس  

أظهر استخدام ج من القاعدة إىل القمة وجود فجوة واضحة بني أرقام امليزانية الربجمية واملخصصات  -8
طري، خصصت نسبة أكرب من امليزانية للفئات الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة، طرية. فعلى املستوى القُالقُ

ت تغطية جزٍء من احتياجات الفئة األوىل من أموال املاحنني املتعددة السنوات مثل ومتّونسبة أقل للفئة األوىل (
الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز، والسل، واملالريا). وهو ما ميكن اعتباره جاً متوازناً جتاه حتقيق األولويات 

 احملددة يف برنامج العمل العام الثاين عشر.

على حاالت الطوارئ الراهنة اليت يعانيها عدد من بلدان اإلقليم، مع التركيز  اشتملت عملية التخطيط أيضاً -9
م الدعم لتلك البلدان يف حاالت بوجه خاص على العاملني بالربامج التقنية وأنشطتها، وهي الربامج اليت تقد

 دة. الطوارئ املعقّ

10-  ملهام الرئيسية يف خطة الثنائية ى بصورة كبرية ختفيض عدد خطط العمل، واحلصائل، واملخرجات، واوجر
-2012خطة يف الثنائية  364؛ إذ مت تقليص إمجايل عدد خطط العمل إىل النصف تقريباً، من 2015- 2014
. كما مت ختفيض أعداد احلصائل واملخرجات واملهام 2015-2014خطة خالل الثنائية  208إىل  2013

بالنسبة للمخرجات،  519إىل  751بالنسبة للحصائل، ومن  291إىل  420الرئيسية، إىل حوايل الثلث من 
بالنسبة للمهام الرئيسية. وهذا االخنفاض الكبري سوف يسمح بتركيز املوارد بشكل  1573إىل  2386ومن 

 أفضل على ااالت الرئيسية، وتسهل عمليات التنفيذ واملتابعة والتقييم.
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11-  يها خالل بعض البلدان، مضافاً إليها املخصصات املالية املتوقع تلقّلة من الثنائية السابقة ويف األموال املرح
الثنائية احلالية نتيجة االتفاقيات املربمة سلفاً مع املاحنني، سوف تتجاوز خمصصات امليزانية بالنسبة للمجاالت 

ة وعملية والفئات الربجمية ذات الصلة. ويعود هذا الوضع من جهة إىل استخدام ج من القاعدة إىل القم
طرية ووزارات الصحة مبوجبهما أولويات خمتلفة، كما يعود، ترتيب األولويات، اللتني اختارت املكاتب القُ

عتمد اتفاقيات التمويل املتعدد السنوات اجلديدة من من جهة أخرى، إىل حجم تلك املنح املالية. وينبغي أن ت
ك الختيار التمويل "العابر" الذي يتناسب مع والية منظمة املدير اإلقليمي واملديرة العامة قبل توقيعها، وذل

  الصحة العاملية، ودورها، ووظائفها.

  التطورات املستقبلية

كانت منظمة الصحة العاملية أحد األطراف الفاعلة ذوي األمهية يف رسم مالمح التغيري يف جمال الصحة  -12
بعت أسلوباً استراتيجياً العمومية واالستجابة له، حيث اتا يف بيئة تتسم للمحافظة على فعاليتها وكفاء

بسرعة التطور. وقد استمرت عملية بناء القدرات يف جمال التخطيط االستراتيجي والتشغيلي دون توقف. 
ل املكتب اإلقليمي تعزيز عملية التخطيط من خالل إدخال املزيد من التحسينات على وسوف يواص

تفادة منها. ومن هنا، كان لزاماً أن تظل اخلطة الصحية الوطنية طري واالساستراتيجيات التعاون القُ
طري مها إطار العمل االستراتيجي والرئيسي الذي تسترشد به املنظمة يف تعاوا مع واستراتيجية التعاون القُ

البلدان. وأن تشكّال معاً األساس الذي يرتكز عليه التخطيط التشغيلي للثنائيات، مع ضمان أن ما تنطويا عليه 
 أولويات استراتيجية سينعكس متاماً ضمن اخلطة اخلاصة بالثنائية.من 

13- 2016الطريق لتحسني عملية التخطيط للثنائية  2015- 2014التخطيط التشغيلي للثنائية دت عملية ومه-
وفق ج من القاعدة إىل القمة، متاشياً مع جهود إصالح املنظمة. وقد اختذت العملية التتابعية للتخطيط  2017

ات اخلاصة بكل بلد، زت على جمموعة حمدودة من األولويمن القاعدة  إىل القمة الطابع املؤسسي، حيث ركّ
طري، وترتبط ارتباطاً وثيقاً باألولويات ترتكز على اخلطط الصحية الوطنية واستراتيجيات التعاون القُ

اإلقليمية، وااالت واحلصائل الربجمية لربنامج العمل العام الثاين عشر، وذلك قبل الشروع يف وضع امليزانية 
 نته عملية التخطيط. ضمالربجمية اليت يتم إعدادها على هدى ما ت

يات على ي موعة حمددة من التحدعلى التصد 2017-2016سوف تركز عملية التخطيط التشغيلي للثنائية  -14
 النحو التايل:

حتديد األولويات األساسية املتعلقة باحتياجات البلدان، واليت ميكن أن يكون ملنظمة الصحة العاملية تأثري  -
 بالغ فيها.

 عملية ترتيب األولويات. ضمان اجلودة يف -

 ربط املوارد البشرية بصورة وثيقة مع األولويات اليت مت حتديدها. -

مواءمة عملية التخطيط وختصيص املوارد مع اخلطة الصحية الوطنية، واألولويات احملددة يف استراتيجية  -
 طري، وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدات اإلمنائية.التعاون القُ
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- الفئات عن طريق  النشط بني املستويات الثالثة للمنظمة، وتعزيز وموازنة شبكاتل ضمان التفاع
 مسامهات أقوى من جانب البلدان واألقاليم.

 طرية يف خمتلف مراحل عملية التخطيط.مواصلة التفاعل النشط بني املكاتب اإلقليمية واملكاتب القُ -

 التالية:ينبغي أن تراعي عمليات التخطيط املستقبلية االعتبارات  -15

 طريةالقُ لربامجاجيب أن تستند عملية ختصيص املوارد إىل ج قائم على حتقيق النتائج، وأن تركِّز على  -
 .للمنظمة وعلى حضورها

- سم عملية إعداد امليزانية الربجمية باملرونة على حنو ميكنها من استيعاب فرص التمويل اليت قد جيب أن تت
 د االقتضاء.امليزانية عن يزحتعن خالل الثنائية، مبا يسمح برفع 

أسبوعاً على األقل مبا يسمح بإجراء عملية  12ص لوضع اخلطط القُطرية ملدة متديد الوقت املخصينبغي  -
 ختطيط سليمة.

- هناك حاجة مستمرة لتحسني عملية الرصد وتقييم مواطن الضعف اليت تشوب اآلليات املستخدة م
  حالياً، والتغلب عليها (مراجعة منتصف املدة، وتقييم أداء امليزانية الربجمية).

  


