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 السياق العاملي

1. تعسياق يف هامة خطوة 2015- 2014 الربناجمية امليزانية وعلى عشر الثاين العام العمل برنامج على املوافقة د 
 الذي العمل برنامج ميقد إذ العاملية؛ الصحة منظمة يف واإلداري الربناجمي اإلصالح لتنفيذ متواصلة عملية
 العمل تنظيم هلا وفقاً سيتم اليت للكيفية ويؤسس للقيادة، أولويات لست وصفاً 2019 - 2014 الفترة يغطي

 برنامج ويبين. اإلداري للعمل واحدة وفئة التقين للعمل فئات 5 يف وبالتحديد العاملية، الصحة منظمة يف
 برنامج حيوض كما. سنوات 6 فترة خالل العمل فئات من فئة بكل ترتبط اليت ةعاملتوقَّ احلصائل العام العمل
 مدار على الفئات بني التمويل موارد حتويل وفقه ميكن الذي االجتاه ويظهر للتمويل، جديداً منوذجاً العمل

 .الست السنوات فترة

فئات العمل اجلديدة، وفيها املزيد من التفصيالت حول وفق  2015 -  2014امليزانية الربناجمية  وضعتوقد  .2
تلك الفئات من خالل حتديد املنتجات اليت ينبغي إجنازها. وتحدد، واجلديد يف األمر د املنتجات العمل املوح

الواضح لألدوار وللوظائف اخلاصة بكل مستوى من املستويات الثالثة للمنظمة، مع حتديد  هايدهو حتد
تعترب  2015 -  2014فإن امليزانية الربناجمية  ،املنتجات النوعية بالتفصيل. ورغم ما حتقق من تقدم يف هذا اال

ما يف ااالت التالية عند والسي عليها، مبثابة ميزانية انتقالية، والبد من إدخال املزيد من جوانب التحسني
: (أ) االستناد يف ختصيص امليزانية االستراتيجية على معايري واضحة، 2017 -  2016إعداد امليزانية الربناجمية 

د يف تقدير تكاليف باع أسلوب موحبلد، (ج) اتكل (ب) التخطيط من القاعدة للقمة استناداً إىل أولويات 
) التخطيط والتمويل على حنو أفضل للتكاليف اإلدارية ـلسلة نتائج أكثر وضوحاً، (هالنتائج، (د) س

صد وتقييم أكثر صرامة.والتشغيلية، (و) آليات ر 

 املتوسط لشرق اإلقليمي املدير رئاسته يف يشارك عمل فريق تشكَّل فقد العاملية، الصحة مجعية قرار إىل استناداً .3
 املهملة، املدارية املناطق وأمراض واملالريا والسل باإليدز املعين العاملية الصحة ملنظمة املساعد العام واملدير
القصور جلوانب يللتصد قُ وللمضيدف الورقة اليت حنن . و2017 -  2016 الربناجمية امليزانية إعداد يف ماًد

عف واطن الضأجل حتسني مبصددها إىل تقدمي أحدث املعلومات حول التدابري املرحلية اليت مت اختاذها من 
يف إقليم شرق املتوسط، ووصف الدروس املستفادة حىت اآلن  2015 -  2014خالل التخطيط التنفيذي 

يف إقليم شرق  ،صد والتقييمما آليات الرسيوال امليزانية، تنفيذ تعزيز ووضع بعض األفكار حول كيفية
 املتوسط خالل العامني القادمني.
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 2015 - 2014التخطيط التنفيذي 

عملية التخطيط تنفيذي أُطلقت  ،على التخطيط التنفيذي 2013منذ موافقة مجعية الصحة العاملية يف أيار/مايو  .4
لحصول على املنتجات لضمان املواءمة بني مجيع مستويات منظمة الصحة العاملية الثالث دف منسقة 

ساهم مجيع البلدان يف سلسلة من املشاورات القُطرية اليت ، وقد 2015 -  2014املتوقعة من امليزانية الربناجمية 
فَاستهدف على جمموعة حمدودة من جماالت العمل ذات األولوية لديها يف إطار التعاون التقين مع ت التعر

 ،حول هذا األمر 2012واستناداً إىل القرار الذي اختذته اللجنة اإلقليمية عام  نظمة على املستوى القُطري.امل
 "علىأكثر تركيزاً  "عملية ختطيط برناجمي"تنفيذ يسمح له بقوي يف وضع إقليم شرق املتوسط كان قد ف

 ."على احتياجات الدول األعضاءحبيث تقوم البلدان (من القاعدة إىل القمة) مستوى 

 املكتب يف العليا اإلدارة بني حوارالترتيب إلجراء  البدايةيف  اختيارها مت اليت ملنهجيةمقرراً يف إطار ا كان .5
 ذلك استهدف وقد. األعضاء الدول يف الصحية السلطات يف املستويات وأعلى املتوسط لشرق اإلقليمي

. اخلمسة التقنية العمل فئات من فئة كل حتت األولوية ذات ااالت من جداً حمدود عدد على التعرف احلوار
 للتنمية الوطنية واخلطط والسياسات للبلدان، الدميوغرافية احلقائق من بكل العملية هذه استهدت وقد

 الثاين العاملي العمل وبرنامج ،)1( اإلقليمية ستراتيجيةاال والتوجهات القُطرية، التعاون سترتيجياتاو الصحية،
 جاءت فقد ،)الفيدرالية( االحتادية البلدان يف تعقيداً ازدادت وأا سهلة، تكن مل ةاملهم هذه أن ورغم عشر،
 كان مما أفضل وهذا. 11و 8 بني يتراوح األولويات من عدداً البلدان من بلد كل حدد إذ مشجعة، النتائج

. الرئيسية األولويات على التركيز وبعدم بالتفتت سمتت كانت اليت السابقة التخطيطية الدورات يف األمر عليه
 أنه وعلى االستهاللية، املرحلة يف امليزانية توزيع يف احلرية من كبريقدر  توافر وجوب على االتفاقمت  كما

 حتديد مت كماسبباً يف عرقلة البلدان.  غريها دون عمل لفئات مسبقاً احملددة املخصصات تكون أن ينبغي ال
 مت فقد ذلك ورغمالتوقعات للواقع.  مطابقة من للتحقق وأداة توجيهياً مبدءاً مبثابة ليكونيف امليزانية  خمصص
 .القُطرية امليزانية ةمجل من أدىن كحد %80 عن يقل ال ما لألولويات يخصص أن على االتفاق

 التطبيق خالل من واألنشطة واملنتجات املخرجات من كل حتديد مت ،الرئيسية األولويات عقب الوقوف على .6
طرية للمنظمة تولت دعم املكاتب القُ عمل فرق 5 مبساعدة املهمة هذه تنفيذ مت وقد. النتائج لسلسة الصارم

 .املرحلة هذه استكمال بعد إال اإلقليمية اخلطط إعداد يتمبلدان. ومل  5 -  4وكان كل منها مسؤوالً عن 
 واخلطط اإلقليمي املكتب خطط بني احلقيقي التكامل ضمان أجل من التدرجي األسلوب هذا مت تفضيل وقد
 كلل على البشرية املوارد خطط إعداد ذلك الوت ،أي على مستوى البلدان القمة إىل القاعدة من ترسم اليت
 .اإلقليمي واملكتب القُطرية املكاتبمن 

 لضمان العمل لفئات العاملية الشبكات إىل رسلتأُ، فقد املتوسط لشرق اإلقليمي املكتب يف اخلطط جتميعمع  .7
 خطط مسودات مجيع ومراجعة استعراض يتم أن وبعد. بكاملها نظمةامل يف الربامج منتجات يف االتساق

اخلاص باحلوار حول  لالجتماع املعلومات تلك وستتاح هلا، ملخص إعداد سيتم املنظمة لكامل العمل
 املالية املوارد استعراض االجتماع هذا يف وسيتم. 2013 نوفمرب/الثاين تشرينيف  نيفالتمويل املقرر انعقاده جب

 لتنفيذ الالزمة اإلمجالية املالية املوارد من واملتطلبات عليها، احلصول يتوقع اليت واملوارد فعلياً، وردت اليت
 .2015 - 2014 الربناجمية امليزانية
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 الدروس املستفادة من اجلهود اليت بذلت لتحديد األولويات على الصعيد القُطري

 حتقق أن بقصد والواقعية، املرونة بني اجلمع املتوسط شرق إقليم يف األولويات حتديد عملية استهدفت لقد .8
 التأثري منأكرب  قدر 2015 – 2014 الثنائية يف العاملية الصحة ةممنظ مع البلدان تنفذها اليت التعاونية الربامج

 العاملية الصحة منظمة ا تتمتع اليت النسبية املزايا من ممكنة استفادة أفضل حتقق وأن العمومية الصحة على
 .القُطري الصعيد على

 :2017 -  2016 عند إعداد امليزانية الربناجميةتناوهلا الدروس املستفادة والقضايا اليت ينبغي وفيما يلي عدد من  .9

إىل قدر من التفاوت بني ى ، وهو ما أدتحديد األولويات القُطريةللمنظمة بكاملها لأسلوب شامل  •
 وفق مقادير زهيدة يتم ختصيصها دوناألقاليم، ففي بعض األمثلة كانت املوارد املالية الشحيحة توزع 

 .ةتركيز استراتيجي وجود بؤرة

التركيز على كل واالستفادة من التوجهات االستراتيجية اليت نص عليها برنامج العمل العام الثاين عشر  •
 فئة من الفئات التقنية اخلمس.

 ات القُطرية.تحديد األولويل منسقاً التخطيط املؤسسي لتتضمن أسلوباً حتديث وتطوير أدوات •

 ووظائفه احملددة ختطيط منسق تنضوي حتته املستويات الثالثة للمنظمة، مع التزام كل مستوى بأداء أدواره •
 .من أجل حتقيق األثر األكرب على املستوى القطري

ن من أداء تقوية الشبكات العاملية لفئات العمل حىت تتمكّللمنظمة و بني املستويات الثالثة النشطالتفاعل  •
 االزدواجية.اخلايل من نسق املتخطيط الأدوارها يف ضمان 

• للموظفني اخلاص ن ذلك التدريب بناء القدرات يف كل مستوى من املستويات الثالثة للمنظمة، ويتضم
 عملية التخطيط. املشاركني يف  األساسيني

حىت تكون أدوات الية اجلودة عطري وسياسات وخطط التنمية الصحية استراتيجيات التعاون القُتوفر  •
 مفيدة يف حتديد األولويات. 

من امليزانية للبلدان لتحديد األولويات دون تقسيمه إىل فئات فرعية يف هذه املرحلة تكريس خمصص واحد  •
 للعمل التعاوين مع البلدان. النطاق رسم حدود واقعية وواسعةإذ سيسهم ذلك يف  ،من مراحل التخطيط

املنتجات، وعلى املعايري املطبقة يف تقدير التكاليف بعد حتديد األولويات استناداً فصلة وضع امليزانية امل •
 وعندها تتم املواءمة بني املتطلبات وبني امليزانية املتاحة.

تكاليف على وعدم النظر إليها على أا "تكاليف إضافية" بامليزانية إدراج التكاليف اإلدارية والتنفيذية  •
 ية.املنتجات التقن
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 2015 - 2014التزامات امليزانية الربناجمية  تنفيذ
 الشبكات أداء على سيعتمد 2015 - 2014 الربناجمية امليزانية التزامات تنفيذ أن عام بشكل القول كنومي .10

 يف ووظائف أدوار من عليه االتفاق مت ملااجلاد  التنفيذ وعلى االً،فع أداًء لوظائفها العمل لفئات العاملية
 من اًعدد )1ة (اإلقليميالرؤية  بيان. وفيما خيص إقليم شرق املتوسط، يقترح للمنظمة الثالث املستويات

هذه التحسينات  مثل حتقيق أنإيضاح  مت كما. األعضاء للدول يقدم الذي التقين الدعم حتسن اليت الطرق
 جانب منوتعزيزها  االلتزامات جتديديتطلب  كما العاملية، الصحة منظمة ضمن بتغيريات القيام يتطلب
 .األعضاء الدول

11. ما يلي تنفيذها يف الثنائية القادمةن التحسينات املتوقع تتضم: 

املوارد التقنية من خالل إنشاء القوائم اإلقليمية للخرباء املعروفني حتسني اجلودة لدى املشاورين و حتسني •
 .ومسعتهم اجليدة يف هذا اال بقدرام

تعيني املشاورين، ويعتمد جناح هذا التقييم أيضاً على املعلومات االرجتاعية لأكثر صرامة تطبيق تقييم الحق  •
 اليت ترد من الدول األعضاء.الفعالة والتعقيبات 

دراته التقنية يف ااالت ذات األولوية العالية. وينبغي القيام لقاملكتب اإلقليمي لشرق املتوسط تعزيز  •
حنو تراكمي يراعي القيود املالية وأن يستهدف حتقيق التواؤم بني املكتب اإلقليمي لشرق بذلك على 

 املتوسط وبني الرؤية اإلقليمية واألولويات اإلقليمية املعتمدة.

مراكز غريها من بذل جهود خاصة لتحقيق مستوى أكثر رفعة من العمل املشترك مع املراكز املتعاونة و •
 ق املتوسط وخارجه.االمتياز داخل إقليم شر

، وتعزيز االمتثال إلجراءات التنفيذ املعيارية من أجل تنفيذ أعمال منظمة الصحة والشفافيةحتسني املساءلة  •
 البلدان.على مستوى العاملية 

 باستخدامها.ى املوصباالستراتيجيات والتدخالت رفع كفاءة قاعدة البينات اخلاصة  •

 ز ولاللتزامات اليت مت االتفاق عليها.م الذي سيحرصد والتقييم للتقددورة وآليات الرزيادة التشديد على  •

على الصعيد  النظامية لرصد والتقييميف توفري مدخالت عمليات ابذل املزيد من اجلهود يف جمال اإلسهام  •
 وتقييم أداء امليزانية الربناجمية يف اية الثنائية.على املدى املتوسط العاملي، مثل التقييم 

كان التصور األويل أن يتألف هذا إذ  ؛للمساءلة بطريقة ارتياديةخاص مفهوم إنشاء إطار إقليمي تبار اخ •
من عدد حمدود من احلصائل الرئيسية لألداء على املستوى اإلقليمي اليت ينبغي رصدها والتحاور اإلطار 

ملساءلة فيما يتعلق بالتميز التقين واهلدف من هذه احلصائل هو اختبار ا حوهلا وتقدمي التقارير عنها بانتظام.
 وتقدمي النتائج والكفاءة وإعداد التقارير وفقاً موعة حمددة من املعايري.
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بشأن ، سواء على فترات منتظمة لدول األعضاءلحول األداء نة واملوحدة احملسرجتاعية االعلومات توفري امل •
 العمل باإلقليم.جممل و بشأن كل بلد على حدة أ

التقييم املعتمدة مبا يتماشى مع سياسة ، املزيد من التدريب واالستفادة من التنوع يف آليات التقييمتنفيذ  •
 لدى املنظمة. 

 املضي قُدماً

اللجنة اإلقليمية مدعوة لتبادل اخلربات حول عملية التخطيط التنفيذي من أجل حتسني تقدمي املنتجات وإعداد  .12
واستناداً إىل املعلومات االرجتاعية والتعقيبات اليت سترد من مجيع . 2015 -  2014التقارير طيلة الثنائية 

سيتم عرض وصف أكثر تفصيالً لعملية التخطيط التنفيذي يف سياق ، مواصلة فريق العمل جلهودهواألقاليم 
/يناير للمجلس التنفيذي يف كانون الثاين 134، وذلك أمام الدورة 2017 -  2016إعداد امليزانية الربناجمية 

2014. 
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