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 المكاتب القطرية التابعة للمنظمة والتركيز على البلدان
  
 

  تقرير من األمانة
  
  
  
تواجه الدول األعضاء في مجال تحسين صـحة سـكانها اسـتجابة            تقتضي التحديات المتنوعة التي       -١

ذلك أن هناك إقراراً متزايداً في كثير من        . المنظمة بشكل متباين لدى تفاعلها مع الدول األعضاء كل على حدة          
داف البلدان النامية بأهمية الصحة للتنمية البشرية واالقتصادية، وأصبح مقبوالً اآلن على الصعيد الدولي أن األه

اإلنمائية لأللفية، وأغراض االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر ال يمكن بلوغها إال إذا حدثت زيادات هامـة                 
ويزيد االهتمام المتنامي بالعمل على الصعيد القطري من إلحاح         . في مستوى الموارد المكرسة لتحسين الصحة     

د من نظم المساءلة للمنظمات الدولية على الصعيد        الحاجة إلى زيادة تفويض السلطات والعمل على إقامة المزي        
وهذا يؤكد، في منظمة الصحة العالمية، أهمية وجود مكاتب قطرية ذات فعالية وكفاءة، مع التـسليم                . القطري

  .بأن االحتياجات تتفاوت كثيراً بمضي الوقت وتغير المكان
  

  سياسة التركيز على البلدان
  
ان عمليات المنظمة نحو تلبية احتياجات الدول األعضاء على الـصعيد           توجه سياسة التركيز على البلد      -٢

ويرتبط نجاح سياسة التركيز على البلدان بعمليات أخرى للمنظمة ترمي إلى تحسين األداء في أمانة               . القطري
المستوى بغية زيادة تأثير المنظمة على الصحة والتنمية على المنظمة ككل، والسيما بالنسبة للتغيير في الموارد 

والعناصر الستة المستخدمة فـي رصـد       . القطري، من خالل تقديم الدعم للبلدان في تطويرها لنظمها الصحية         
   ١: وهيالتقدم المحرز

  
 يعكس هذا العنصر استراتيجية المنظمة لألجل المتوسط من أجل          .استراتيجيات التعاون مع البلدان     •

 ١٢٠تملت استراتيجيات التعاون مع البلدان فـي         اك ١٩٩٩ومنذ عام   . التعاون مع الدول األعضاء   
بلداً من البلدان المائة واألربعين التي توجد فيها مكاتب للمنظمة، وسوف تغطى البلـدان المتبقيـة                

وقد أصبحت العملية بأكملها ملكاً لألقاليم، بدعم مـن المقـر           . ٢٠٠٧-٢٠٠٦بحلول نهاية الثنائية    
  .تقييسية وضمان الجودةالرئيسي، مع التركيز على األعمال ال

  

                                                           
 .١١١/٣٣م تانظر الوثيقة    ١
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يرمي هذا العنصر إلى ضمان كفايـة قـدرات          .االختصاصات الرئيسية وقدرات األفرقة القطرية      •
األفرقة القطرية التابعة للمنظمة على أداء المهام األساسية المنوطة بالمنظمة على الصعيد القطري،           

ألفرقة، تمشياً مع المهام المتفـق      اويجري حالياً إعادة تشكيل     . حسبما اتفقت عليه الدول األعضاء    
عليها في استراتيجية التعاون مع البلدان، وذلك في المكاتب اإلقليمية بحيث تتواءم اختـصاصات              

فتحسين انتقاء المـوظفين حـسب      . األفرقة القطرية مع االحتياجات التي تُحدد مع الدول األعضاء        
، في المكاتب   "الممارسات الجيدة " إرساء   ويتزايد. االختصاصات المتفق عليها هو العامل األساسي     

اإلقليمية في تعيين ممثلي المنظمة ومسؤولي االتصال، حيث يعلن عن الوظائف وينتقى المرشحون             
ففي كل األقاليم برامج    . في عملية شفافة على أساس االختصاصات المتفق عليها في المنظمة ككل          

رك جميع ممثلي المنظمة ومسؤولو االتصال فـي     لقطرية؛ ويشا لتنمية الموظفين الالزمين لألفرقة ا    
  .العالمي للتدريب على اإلدارة وتخريج القياداتامج نالبر

  
 يرمـي هـذا     .الدعم البرمجي والتقني المتساوق المقدم من المكاتب اإلقليمية والمقر الرئيـسي            •

اء وفقـاً   العنصر إلى تقديم الدعم التقني العالي الجودة والحسن التنـسيق إلـى الـدول األعـض               
وتبدو بعض مجاالت الدعم التقني المبينـة فـي اسـتراتيجيات           . الستراتيجيات التعاون مع البلدان   
 على المستوى القطري، وخاصة ما يتعلق منها بتعزيـز الـنُظم            التعاون مع البلدان ضعيفة نسبياً    

تجزئة في  وللتصدي ألي   .  تخصيص الموارد للبلدان   نمطوقد نشأ هذا الوضع جزئياً عن       . الصحية
مجاالت الدعم التقني الذي تقدمه المنظمة عززت المكاتب اإلقليمية تخطيطها المشترك حتى تكون             

ويجري العمل حالياً لضمان زيادة . في البلدانبرامج العمل اإلقليمية أكثر تلبية لالحتياجات المحددة 
وقد أخذ هـذا    . مج الوطنية مالءمة الدعم التقني الذي تقدمه كل مستويات المنظمة للسياسات والبرا         

الـذي سـيغطي    " خط وميزانية لكل بلد على حدة     "النهج طابعه المؤسسي بتطوير أسلوب المنظمة       
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ع أنشطة المنظمة بالبلد المعني، وسيجري تعزيزه في الفترة يجم

  
 الـسلطات    يرمي هذا العنصر إلى تحسين النظم اإلدارية وتفويض        .األداء الفعلي للمكاتب القطرية     •

وينبغي النظر في هذا العنصر مقترنـاً       . بحيث تؤدي المنظمة مهامها بفعالية على الصعيد القطري       
ويتواصـل حاليـاً تعيـين المـوظفين        . باإلصالحات اإلدارية الجارية في كل مستويات المنظمة      

 فـي   اإلداريين الذين يعينون دولياً في المكاتب القطرية من غير الموجودين من قبـل، وخاصـة              
وتقدم األفرقة القطرية جميعها فـي   . المكاتب اإلقليمية ألفريقيا وجنوب شرق آسيا وشرق المتوسط       

إطار إداري قائم على النتائج، يـربط النتـائج   الوقت الحاضر تقاريرها عن خطط العمل باستخدام    
ا، البد من بذل ومع هذ. المتوقعة على الصعيد القطري بالنتائج العامة المتفق عليها للمنظمة بأسرها

المزيد من الجهود لتحسين تقييم أداء المنظمة من جهة إسهامها في النتائج المتعلقة بالـصحة فـي                 
 وتطبق اآلن في جميع المكاتب القطرية تكنولوجيا االتـصاالت والمعلومـات األساسـية              .البلدان

بالـشبكة  . باً قطريـاً   مكت ٤٨، فتم ربط جميع المكاتب اإلقليمية و      ٢٠٠٥فبراير  / اعتباراً من شباط  
وهذا يتيح تحسين عقد المـؤتمرات      .  مكتباً قطرياً آخر مرحلة التنفيذ     ٦٠ودخل  العالمية الخاصة،   

عن بعد، والوصول بسرعة عالية إلى اإلنترنت وعقد المؤتمرات الفيديوية؛ ويستمر التنفيذ علـى              
 .في كثير من األقـاليم    ويتواصل تفويض السلطات    . الصعيد القطري كلما توافرت موارد إضافية     

 فـي جميـع     استرشاديةوسوف تتحسن نظم المساءلة بتنفيذ نظام اإلدارة العالمي، وستبدأ مشاريع           
  .٢٠٠٦األقاليم في عام 

  
 يرمي هذا العنصر إلـى كفالـة تحـديث      . وإدارة المعارف   من البلدان وإليها   المتدفقةالمعلومات    •

ت المعلومات الجيدة من البلدان إلى األقاليم إلى المقـر          المعلومات داخل األمانة عن البلدان وتدفقا     
ويجري اآلن تطوير نُظم إدارة المعارف في المكاتب القطرية؛ وفي عام . الرئيسي والعكس بالعكس
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 مكتباً مواقع قطرية على شبكة اإلنترنت وتبذل الجهود حالياً لتحسين الوصول من             ٣٦ أدار   ٢٠٠٤
وفضالً عن هـذا، تقـوم      . لقطرية للمنظمة عن طريق اإلنترنت    الخارج إلى المعارف والشبكات ا    

، بتحسين فـرص    "والبرامج اإلفضائية "، وهي مراكز وثائق متعددة اللغات،       " االفتراضية المكتبات"
المحرز متفاوت؛ فنُظم اإلدارة    الوصول الوطنية إلى مطبوعات وإرشادات المنظمة، غير أن التقدم          

  .بعض المكاتب القطرية بحاجة إلى تفعيلوالمعارف األساسية التزال في 
  
 هذا العنصر موجه إلى تعزيـز       .العمل مع مؤسسات منظومة األمم المتحدة والشركاء اإلنمائيين         •

عمل المنظمة مع الشركاء، وخاصة فيما يتعلق بالدعوة إلى إقامة شراكات بشأن الصحة والتنميـة               
فالمنظمة ملتزمة بأن تتكامل جهودها مـع جهـود األعـضاء           . والوساطة في إقامة هذه الشراكات    

 إرشادات الفريق اإلنمـائي     اآلخرين في فريق األمم المتحدة القطري، وهي تشترك بهمة في إعداد          
وبالنظر إلـى اخـتالف     . التابع لألمم المتحدة لألفرقة القطرية كما تشترك في تطوير االتصاالت         

دورات التخطيط فإن المنظمة تواصل مواءمة برامجها مـع الـشركاء وتنـسيق عملهـا حـسب          
كفـل أيـضاً تمثيـل      األولويات الوطنية، وذلك من خالل استراتيجيات التعاون مع البلدان، التي ت          

الصحة العمومية على نحو كاف في تقييم األمم المتحدة القطري المشترك وإطار األمـم المتحـدة                
الجهود الرامية إلى تحديد موقف مشترك بـشأن النهـوج          وتصدرت المنظمة   . للمساعدة اإلنمائية 

ة إبراز مـسألة    المتبعة على المستوى القطاعي، وهي تعمل مع عدد من الدول األعضاء على زياد            
ويجري حالياً تنمية قـدرات المكاتـب القطريـة         . الصحة في ورقات استراتيجيات الحد من الفقر      

التابعة للمنظمة على العمل في هذه المجاالت وذلك عن طريق أنشطة من قبيل عقد الحلقات العملية 
عناصر الصحية في   مع الشركاء الوطنيين بشأن النهوج المتبعة على المستوى القطاعي، وتحليل ال          
العمـل بمبـادرات   ورقات استراتيجية الحد من الفقر، وبرامج استهداف تنمية الموظفين في مجال         
  .التمويل العالمية، وصياغة ورقات مواقف وإرشادات إزاء القضايا ذات الصلة

  
مة يتعين عليها ومن الدروس األساسية المستفادة في السنوات األخيرة أن المكاتب القطرية التابعة للمنظ  -٣

ففـي كـل    .  أن يتوافر لها دعم من بقية المنظمة       ،لكي تدرك إمكاناتها الكاملة لتقديم الدعم إلى الدول األعضاء        
مكتب إقليمي وحدة دعم قطرية مرتبطة بالمقر الرئيسي وتختلف في حجمها وقدراتها بحسب الطلبـات داخـل                 

  .ي أفضل الممارسات األقاليمية والبلدانيةوتتقاسم المكاتب اإلقليمية والمقر الرئيس. اإلقليم
  

  المكاتب القطرية التابعة للمنظمة
  
تؤدي المكاتب القطرية التابعة للمنظمة دوراً رئيسياً داخل المنظمة في مجال ضمان التعاون التقنـي                 -٤

إسـداء  : هـي فللمكاتب القطرية ثالث مهام أساسية      . المناسب للمنظمة مع البلدان والريادة في القطاع الصحي       
. المشورة في ميدان السياسات والدعم التقني؛ والمعلومات والعالقـات العامـة والـدعوة؛ واإلدارة والتنظـيم               

ومن ضرورة تمكـين  . والطلبات الجديدة تأتي من عدد متزايد من النشطاء اآلخرين في العمل الصحي الوطني  
  .لمعقدة والكوارث الطبيعيةالمنظمة من االستجابة لمعاناة البلدان من حاالت الطوارئ ا

  
 بأن يكيف حجم ودور المكاتـب القطريـة بـشكل           ١٩٩٧وقد أوصت دراسة مستقلة أجريت في عام          -٥

 وقد تطـورت سياسـة المنظمـة إزاء         ١.استراتيجي ليواكبا احتياجات وسياقات البلدان التي تقع المكاتب فيها        

                                                           
مية للبرامج على الصعيد القطري، لنـدن، كليـة لنـدن    دعم منظمة الصحة العال: التعاون من أجل التنمية الصحية   ١

 .١٩٩٧ ،للصحة وطب المناطق المدارية



   EB116/6    ١١٦/٦ت م

4 

ية ونموذج للبلدان، إلى تفضيل وجود قطري مفصل        تعريف وجودها في البلدان، من مجرد اقتراح معايير قياس        
والنُهج االستراتيجية التي تلجأ إليها المنظمة في وجودها في البلدان مبينة في الفرع ذي              . حسب أوضاع كل بلد   

ضاء في إطار اسـتراتيجية      واتفق عليها مع الدول األع     ٢٠٠٧-٢٠٠٦الصلة من الميزانية البرمجية المقترحة      
  .دانالتعاون مع البل

  
فالمكتـب  . واستنبطت المكاتب اإلقليمية مؤخراً أساليب محددة لتعزيز وجود المنظمـة فـي البلـدان               -٦

وأنشئت في المكتب . اإلقليمي ألفريقيا أعد استراتيجية شاملة لإلقليم بأسره، شملت إعادة تشكيل األفرقة القطرية
فرقة القطرية في تنفيذ استراتيجية التعاون مـع        فرق عمل شاملة لبرامج من أجل دعم األ       اإلقليمي لألمريكتين   

وفي إقليم جنوب شرق آسيا عززت المكاتب القطرية بمنحها المزيد من           . البلدان في خمسة بلدان شديدة الحاجة     
السلطات البرمجية واإلدارية، مما يتيح لممثلي المنظمة اإلذن بإبرام عقود كبيرة وتعيـين مـوظفين وطنيـين                 

ويركز المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط علـى       . رة األجل وإصدار تفويضات شراء دولي     ودوليين بعقود قصي  
، وعلى صياغة اسـتراتيجية إقليميـة   ٢٠٠٥شمول اإلقليم كله باستراتيجيات التعاون مع البلدان قبل نهاية عام         

ديل وجود المنظمة   ويقوم المكتب اإلقليمي ألوروبا بتع    . مالئمة تشمل بوجه خاص إعادة تشكيل األفرقة القطرية       
لدى معظم البلدان التي توجد فيها المنظمة، فـي إقلـيم           وأصبحت  . األساسي بالتركيز على أشد الناس احتياجاً     

وأجرى تحليل لمهـام المكاتـب القطريـة وموظفيهـا          . غرب المحيط الهادئ استراتيجية للتعاون مع البلدان      
  .وميزانياتها بقصد تعزيز الوجود األساسي

  
  .ا أحرز من تقدم، التزال هناك قضايا معينة تحتاج إلى حلولورغم م  -٧
  

فنتيجة لألنماط التاريخية للتنمية في كل إقليم تفاوتت قدرة المكاتب القطرية المختلفة علـى تلبيـة                  •
  .احتياجات الدول األعضاء

  
تنفيـذه  مقبوالً من حيث المفهـوم ولكـن        " خطة وميزانية لكل بلد على حدة     "وأصبح مبدأ المنظمة      •

  .يتطلب جهداً متساوقاً من األمانة ومشاركة من كل الشركاء الرئيسيين على الصعيد القطري
  
وال يكفي رصد األداء حتى اآلن لوضع تقييم كامل إلسهام المنظمة في تحقيق النتائج الصحية في                  •

  .الدول األعضاء
  
مدير العام والدول األعـضاء عـن       وقد تحسنت نُظم تحسين المساءلة أمام المديرين اإلقليميين وال          •

  .المهام اإلدارية وتنفيذ البرامج
  

  اإلجراءات ذات األولوية لتعزيز سياسة التركيز على البلدان
  
  :سوف تتخذ اإلجراءات التالية ذات األولوية لتعزيز سياسة التركيز على البلدان  -٨
  

جي بشأن تعاون المنظمة مـع الـدول        استخدام استراتيجية التعاون مع البلدان إلقامة حوار استراتي         •
تواجد األساسـي   األعضاء، ويشمل ذلك تحديد القدرات األساسية الالزمة للتعاون التقني وتحديد ال          

  المناسب في كل بلد
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تقرير معايير ونهوج مشتركة إلنشاء وصون الوجود األساسي المالئم في البلدان، بما في ذلك تقديم   •
مة للدعم بحيث تؤدي المهام األساسية للمنظمة حسبما اتُفق عليه مـع            المراكز المتعاونة مع المنظ   

   التقييسية والتعاون بين البلدانالدول األعضاء، ويشمل ذلك أعمالها
  
، في إطـار الميزانيـة العاديـة والعمليـة          "خطة وميزانية لكل بلد على حدة     "تنفيذ مفهوم المنظمة      •

  كامل للدول األعضاءاإلدارية للمنظمة بغية تقديم دعم تقني مت
  
تحسين آليات مساءلة المكاتب القطرية للمنظمة في مجاالت مـن قبيـل إدارة المـوارد والتقيـد                   •

  باإلرشادات التقنية وجودة الدعم التقني
  
استنباط نظام لرصد أداء المنظمة على الصعيد القطري يشمل تأثيرها، مع شـركائها الرئيـسيين،                 •

  .ومية، وإسهامها في النتائج الصحية في الدول األعضاءعلى جدول أعمال الصحة العم
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  .المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علماً بالتقرير الوارد أعاله  -٩
  
  
  

=     =     =  
  
  


