
   ٢إضافة  ٦٥/٥ج  الخامسة والستونجمعية الصحة العالمية  
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ١٩  من جدول األعمال المؤقت ١٢البند 

  A65/5 Add.2    
  
 
 

  العالمية الصحة منظمة إصالح
 

  األولى المرحلة :المستقل التقييم تقرير
  
  
  

 الخــارجي المراجــع تقريــر والســتين الخامســة العالميــة الصــحة جمعيــة لنظــر تحيــل أنبــ ةالعامــ ةالمــدير  تتشــرف
 انظـر( عن المرحلة األولى من التقيـيم المسـتقل بغـرض اإلسـهام فـي عمليـة اإلصـالح العالمية الصحة منظمةلحسابات 
 ١).الملحق

  
  
  

                                                 

  .EBSS/2/2011/REC/1، الوثيقة EBSS2(3)المقرر اإلجرائي  انظر    ١



�

�

�

	قـــالملح
 األولى المرحلة :المستقل التقييم تقرير

�



 3

�

�
�
 

 

 األولى المرحلة تقرير

 تقييم من

 منظمة بإصالح الخاصة االقتراحات
 العالمية الصحة

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الخارجي المراجع تقرير

 ٢٠١٢ مارس/آذار ٣٠ إلى فبراير/شباط ٢٧



 4

  اتــالمحتوي دولــج

 الصفحة رقم

 ٥   وافٍ  ملخص

 ٩  ومنهجيته ونطاقه التقييم مقدمة :األول الفصل

 ١٦ التحديات تحديد :الثاني الفصل

 ٣١ والمشاورات البدائل :اإلصالح ةإستراتيجي صياغة :الثالث الفصل

 ٤٢ باإلصالح الخاصة االقتراحات تقييم :الرابع الفصل

 ٦٢  التقييم من الثانية للمرحلة المقترحة واالختصاصات التوصيات :الخامس الفصل

 ٧٥ التقرير في المستخدمة االختصارات قـائـمة :١ التذييل

 ٧٨ قريرالت في المستخدمة الوثائق قائمة :٢ التذييل

 
 
 



 5

 

 وافٍ  صــــملخ

 المعقـدة المتغيـرات مـع التكيـف في مساعدتها بقصد إصالح عملية تنفيذ في )WHO( العالمية الصحة منظمة شرعت
 المعنيــة الرائــدة العالميــة الوكالــة باعتبارهــا بــدورها الفاعليــة، مــن بمزيــد النهــوض، وفــي العموميــة الصــحة تشــهدها التــي

 العالميــة، الصــحة منظمــة تواجههــا التــي الماليــة التحــديات فــي بــالنظر اإلصــالح عمليــة دأتبــ وقــد .العموميــة بالصــحة
 والمـــوارد والتمويـــل، الشـــؤون، تصـــريف مجـــاالت فـــي كلهـــا المنظمـــة مســـتوى علـــى إصـــالحات شـــملت مـــا ســـرعان لكنهـــا

 تقــديمها قبــل داخليــاً  ابشــأنه والتــداول باإلصــالح الخاصــة االقتراحــات مناقشــة جــرت ،٢٠١١ مــايو/أيــار ومنــذ .البشــرية
 علــى فيهــا النظــر إعــادة بعــد الورقــات، هــذه وُقــدمت .والنقــاش التشــاور مــن للمزيــد تخضــع كــي مفــاهيم ورقــات بوصــفها
 وقـد .باإلصـالح الخاصـة االقتراحـات فـي للنظـر ُعقـدت التنفيـذي للمجلـس خاصـة دورة إلى مشاورات، من تم ما أساس
 فضـالً  المجـاالت، من العديد في باإلصالح الخاصة االقتراحات على االستثنائية الدورة تلك في التنفيذي المجلس وافق
 ال العالميـة الصـحة منظمـة إصـالح عملية فإن هنا، ومن .أخرى مجاالت في والتعمق التوسع من بالمزيد مطالبته عن
  .وساق قدم على جارية تزال

 المضـي باإلصـالح الخاصـة االقتراحـات فـي للنظـر قـدتعُ  التـي الخاصـة التنفيـذي المجلس دورة خالل أيضاً  تقرر كما
 عبــارة أوالهمـا مـرحلتين، مـن يتـألف نهـج خــالل مـن اإلصـالح عمليـة فـي اإلسـهام بغــرض مسـتقل تقيـيم إجـراء فـي قـدماً 
 المتعلقــــة والقضــــايا المنظمــــة، تواجــــه التــــي الماليــــة التحــــديات علــــى التركيــــز مــــع الحاليــــة للمعلومــــات اســــتعراض عــــن

 متـى والمتابعـة األعضاء، الدول ِقَبل من )internal governance( للمنظمة الداخلية الشؤون وتصريف بالموظفين،
دورتــه و  التنفيــذي المجلــس يطرحهــا التــي التســاؤالت عــن لإلجابــة الالزمــة المعلومــات مــن مزيــد إيجــاد أجــل مــن أمكــن

 جمعيـــة تـــتمكن حتـــى المحـــدد الوقـــت فــي هـــذه لـــىاألو  التقيـــيم مرحلـــة مــن االنتهـــاء يـــتم أن المجلـــس واقتـــرح ،االســتثنائية
 تقتـرح أن التقييم من األولى المرحلة على أيضاً  وتعين .انعقادها أثناء فيه النظر من والستون الخامسة العالمية الصحة
 .الثانية التقييم مرحلة نطاق

 الهنــد، فـي العــام الحسـابات جـعومرا المــالي المراقـب مكتـب إلــى األولـى التقيــيم بمرحلـة االضـطالع بمســؤولية ُعهـد وقـد 
 باإلصـالح، الخاصـة االقتراحـات لتقيـيم األولـى المرحلـة وجـرت .العالمية الصحة لمنظمة الحالي الخارجي المراجع وهو
 التوصــل إلــى ســعياً  ،٢٠١١ مــارس/آذار ٣٠ إلــى فبرايــر/شــباط ٢٧ مــن الفتــرة خــالل المتاحــة، المعلومــات أســاس علــى
 فــي المنظمــة ســكرتارية صــاغتها التــي باإلصــالح الخاصــة االقتراحــات وكفايــة وشــمولية اكتمــال مــدى بشــأن تفــاهم إلــى

 عمليــة اشــتملت كمــا .الصــلة ذات الوثــائق فــي وردت حســبما الشــؤون، وتصــريف البشــرية، والمــوارد التمويــل، مجــاالت
 المجلس طرحها التي تساؤالتال عن لإلجابة الالزمة المعلومات من مزيداً  تتطلب قد التي للمجاالت تحليل على التقييم

  .التقييم عملية من الثانية للمرحلة طريق خارطة واقترحت ،دورته االستثنائيةو  التنفيذي

 تحـدي مواجهـة فـي منهجيـاً  أسـلوباً  اتبعـت قـد العالميـة الصـحة منظمـة أن باإلصـالح الخاصـة االقتراحـات تقيـيم ويظهـر
 التــي التحــديات تحديــد وتــم .الماليــة االســتقاللية وتقلــص العالميــة الصــحية الشــؤون لتصــريف الجديــد الواقــع مــع التكيــف
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 التحــديات جيــد نحــوٍ  علــى داخليــاً  صــيغت وقــد .أيضــاً  وخارجيــاً  داخليــًا، المتاحــة المعلومــات أســاس علــى المنظمــة تواجــه
 أن ورغـم .لشـفافيةوا والمسـاءلة، التنظيميـة، والفاعليـة الخارجيـة، الشؤون تصريف مثل مجاالت في المنظمة تواجه التي

 المرونــة مــن كانــت فإنهــا التمويــل، مجــال فــي المنظمــة تواجــه التــي القيــود إلــى يرجــع اإلصــالح عمليــة بــدء فــي الســبب
 الوفــاء فــي تحــديات المنظمــة تواجــه حيــث األولويــات، تحديــد والســيما أخــرى، مجــاالت لتشــمل امتــدت بحيــث والحيويــة
 تجميـدها، يتقـرر أن قبـل مختلفـة مراحـل خـالل بـدائل عـدة في النظر جرى ،التحديات من األكبر الجانب وفي .بواليتها

 أسـلوباً  قصـد، عـن المنظمة، اتبعت كما .للمداوالت الطبيعي التطور إطار في أو واعية سياسة باعتبارها قصد عن إما
 المسـتويات مختلـف علـى جـرت قـد المشـاورات مـن عريضـة طائفـة أن علـى الوثـائق برهنـت حيـث المـداوالت، في أشمل
  .باإلصالح الخاصة باالقتراحات يتعلق فيما مختلفة فترات وعلى

 منظمـة أن التقيـيم أظهـر دقيقـا، تحديـدا تحـديات مـن تحديده تم ما معالجة على االقتراحات هذه قدرة بمدى يتعلق وفيما
 الشـؤون تصـريف لمجـا فـي المصـلحة أصـحاب إليهـا أشـار التـي للتحديات كاف نحو على تصدت قد العالمية الصحة

 عمـــل ومجـــاالت أولوياتهـــا ترتيـــب إلعـــادة األعضـــاء الـــدول تقودهـــا تشـــاور بعمليـــة قيامهـــا خـــالل مـــن وذلـــك الداخليـــة،
 تـزال ال الداخليـة الشـؤون تصـريف مجـال فـي الموارد وحشد الرئاسية األجهزة بتدعيم المتعلقة القضايا أن غير .برامجها
 بإصـــالح الخـــاص االقتـــراح أن التقيـــيم أكـــد الماليـــة، التحـــديات يخـــص وفيمـــا .والتعمـــق التوســـع مـــن المزيـــد إلـــى بحاجـــة
 األمــوال بتــوفر التنبــؤ إمكانيــة ضــمان أجــل مــن قيــود، مــن الماليــة المــوارد تواجهــه مــا شــاملة معالجــة عــالج قــد المنظمــة
 نطـاق علـى المـوارد حشد مثل أخرى، مالية تحديات االقتراح هذا عالج كما .المتاحة الموارد حدود في برامجها وتطويع
 وغيـر العمومية، الصحية للطوارئ احتياطي صندوق وتأسيس اإلداري، والجهاز العليا اإلدارة تكاليف وتمويل المنظمة،

 اإلجـراءات مرونـة ضـمان مجـاالت فـي العمـل مـن للمزيـد حاجـة ثمـة أن غيـر .المالئـم النحـو علـى التحـديات، من ذلك
 الطوعيـة المسـاهمات أن إلـى وبـالنظر ذلـك، علـى وعـالوة .العمـالت أسـعار تقلبـات ارأخطـ مـن المنظمـة ووقاية المالية
 علـى المـوارد لحشـد التصـميم جيـدة إستراتيجية هناك تكون أن المهم فمن المنظمة، برامج تمويل مصادر أهم أحد تمثل
 .للمنظمة التالي "العام البرنامج" أجل من كلها المنظمة نطاق

 تـم قد البشرية الموارد بسياسات المتصلة القلق بواعث معظم أن إلى التقرير خُلص اإلدارية، اتباإلصالح يتعلق وفيما
 يتصـــل فيمـــا النتـــائج إلـــى المســـتندة اإلدارة مجـــال فـــي ملموســـة خطـــوات اقترحـــت العالميـــة الصـــحة منظمـــة وأن بحثهـــا

 األمـر لكـن والشـفافية، بالمسـاءلة لمتصـلةا التحـديات بمعالجـة أيضـا المنظمـة قامـت كمـا .المحددة البرامجية باألولويات
 بــين فيمــا والتوافــق التنســيق وتعزيــز التنظيميــة الفاعليــة مجــال فــي للتحــديات تصــديها بشــأن التفاصــيل مــن مزيــداً  يتطلــب
 تعـالج لـم ومـا برمتهـا اإلصـالح لعمليـة المحـرك هـو المجال هذا فإصالح .ومستوياتها الشؤون تصريف طبقات مختلف

 لـن والشـفافية، المسـاءلة وكـذلك الشـؤون، لتصـريف األخـرى المجـاالت إصـالح فـإن تحـديات مـن يواجهـه ام االقتراحات
 فـي شـرعت قـد المنظمـة أن التقيـيم مـن تبـين العالميـة، الصـحية الشـؤون تصـريف مجال وفي .منه المرجوة الثمار يؤتي
 إن إذ العمـل مـن مزيـداً  يتطلـب األمـر لكـن .مواجهتهـا تريـد التـي بالتحـديات يتعلق فيما عريضة طموحات ولديها األمر

 .جداً  قليلة كانت تنفيذها في وُشرع التنفيذي للمجلس الدورة االستثنائية على األمر نهاية في ُعرضت التي االقتراحات
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 المضــي إلــى بحاجــة المنظمــة أن علــى باإلصــالح الخاصــة االقتراحــات صــياغة فــي اتُبعــت التــي اإلجــراءات تقيــيم ودل
 الــدورة االســتثنائية فــي وٕاقرارهــا عليهــا االتفــاق تــم التــي المجــاالت فــي طريــق خارطــة برســم اإلصــالح عمليــة فــي قــدما

 تنفيـذ فـي تـؤثر قـد التـي والتحـديات المسـاعدة العوامـل أن كمـا .األولويـات تحديـد حالـة فـي فعلـت كمـا التنفيذي للمجلس
 ســواء المالئمــة، اإلســتراتيجيات وضــع ويجــب بتــأن فيهــا ظــرُين أن يجــب المتعــددة مكوناتهــا بمختلــف التغييــر إســتراتيجية

 المقترحــة التغييــرات عنهــا تســفر أن المتوقــع الحصــائل تحديــد مــن والبــد .المخــاطر عوامــل لتخفيــف أو المســاندة لتلقــي
 وضـع فـي المنظمـة تسـاعد أن قياسـها ومؤشـرات الحصـائل تحديـد شـأن فمـن .للقيـاس قابلـة أداء مؤشـرات وضع وكذلك
 االقتراحـات؛ هـذه لتنفيـذ الالزمـة المـوارد تحـدد أن المنظمـة علـى يتعين يزل ولم .باإلصالح الخاصة اقتراحاتها لتفاصي
 عنـد بهـا االسـتنارة فـي المعنيـة السـلطات يسـاعد أن المطلوبـة المـوارد تحديـد تتضـمن استرشـادية خطـة وضع شأن ومن
 .القرار اتخاذ

  :يلي ما باإلصالح الخاصة االقتراحات تقييم دبع ُوضعت التي التوصيات أهم بين من وكان

 هــذه إن إذ اإلقليميــة، والمكاتــب الرئيســي بــالمقر الرئاســية األجهــزة بــين فيمــا الــروابط بإيجــاد االعتنــاء ضــرورة 
  .إستراتيجيا تركيز محور للمنظمة وستوفر التنظيمي التماسك على المدى بعيد تأثير لها سيكون الروابط

 فــي يؤخــذ أن علــى الثالثــة، الشــؤون تصــريف لمســتويات والمســؤوليات المســاءلة هياكــل رســم إعــادة ضــرورة 
 .وتطبيقهـا البـرامج تخطـيط على القطري والتركيز الموارد، تخصيص وآلية الجديد، البرامجي النهج االعتبار
  .المطلوبة تالصال يوفر أن والتطوير، لألداء فاعلة وٕادارة النتائج، إلى مستند إدارة نظام إليجاد ويمكن

 المقترحـة التغييـرات جوانـب مختلـف بـين تربط القطري التركيز إستراتيجيات لتطبيق عمل خطة وضع ضرورة 
 .واإلجرائية الهيكلية المساندة وكذلك

 للتوعيــة، خطــة وضــع األمــر يتطلــب كمــا .المســتويات مــن العديــد علــى قبــوالً  النطــاق واســعة التغييــرات تتطلــب 
 عمليـــة إلدارة تفصـــيلية خطـــة ووضـــع التغييـــر، دعـــاة وتحديـــد التغييـــر، تراتيجيةإســـ مـــدلوالت شـــرح أجـــل مـــن

  .المختصة السلطات موافقة على الحصول بعد العمل، خطة لتنفيذ وذلك التغيير،

 تحديـــد يـــتم أن بمكـــان األهميـــة مـــن أنـــه غيـــر .اإلصـــالح بعمليـــة الخـــاص االقتـــراح فـــي جاريـــا العمـــل يـــزال ال 
 التعليقـات ومتابعـة لرصـدها وآليات تصميمها لقياس مؤشرات وٕايجاد واآلثار، ئلوالحصا المرجوة المخرجات
  .تجاهها التقييمية

 بإعــداد يوصــى ولــذلك .الجبهــات مــن العديــد علــى التحــرك يتضــمن شــامال، إصــالحيا برنامجــا المنظمــة تقتــرح 
  .تدريجي نحو وعلى بسالسة يتم أن للتحول تتيح أولويات لترتيب خطة

 المـوارد سياسـات علـى تغييـرات إدخـال علـى منهـا، جانـب في باإلصالح، الخاصة االقتراحات نجاح سيتوقف 
 تضــطر فقــد صــارمة، ضــوابط علــى تصــميمها صــلب فــي تنطــوي السياســات هــذه أن إلــى وبــالنظر .البشــرية
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 الممارســات بأفضــل االعتبــار فــي األخــذ تجيــز التوصــيات فــإن ولــذلك، .مبتكــرة لحلــول اللجــوء إلــى المنظمــة
  .المماثلة المكانة ذات المؤسسات في بها المعمول

 ورائهــا مــن المرجــوة للمكاســب المصــلحة أصــحاب بــتفهم مباشــراً  ارتباطــاً  للتغييــر إســتراتيجية أيــة نجــاح يــرتبط. 
 االقتراحـات تطـور بشـأن األمـر يعنـيهم من بكل منتظم تواصل على الحفاظ ضرورة التوصيات تقترح ولذلك

 .للتنفيذ مالئمة بيئة تهيئة في يساعد أن شأنه من ما وهو باإلصالح، الخاصة

 فـإن ولـذا، بعضـا، بعضـها علـى االعتماد شديدة مكونات على تشتمل باإلصالح الخاصة االقتراحات أن كما 
  .التنفيذ إستراتيجية نسيج صلب في ووضعه المتبادل االعتماد هذا إدراك ضرورة يتطلب العملية نجاح

 القـرار ويقضـي .بهـا المتعلقـة األسـئلة وأهـم ونهجهـا، التقيـيم، عمليـة من الثانية المرحلة نطاق كذلك التقييم تقرير واقترح
 الواحـدة دورتـه فـي المجلـس علـى معينـة اقتراحـات ُتعـرض بـأن التنفيذي للمجلس المائة بعد الثالثين الدورة عن الصادر
 فــي البــدء يجــوز ال فإنــه ذلــك، وبموجــب .العالميــة صــحةال لجمعيــة والســتين الخامســة الــدورة وعلــى المائــة بعــد والثالثــين
 نطــاق تحديـد فـي ذلـك يسـاعد وقـد .الرئاســية األجهـزة هـذه علـى االقتراحـات هـذه عــرض قبـل التقيـيم مـن الثانيـة المرحلـة
  .دقيقا تحديدا إجراؤه المقرر التقييم
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 األول لـالفص

 ومنهجيته ونطاقه التقييم مقدمة

 المقدمة

 األمـــم منظومـــة إطـــار فـــي وتنســـيقه الصـــحي العمـــل توجيـــه بهـــا المنـــوط الهيئـــة هـــي العالميـــة الصـــحة منظمـــة .1
 الصـحية، البحـوث أجنـدة ووضـع العالميـة، الصـحة بقضـايا يتعلـق فيمـا القيـادة بـدور القيـام عن المسؤولة وهي .المتحدة
 ورصــد للبلــدان، التقنــي الــدعم وتقــديم بالبّينــات، المســندة العامــة السياســات خيــارات وصــياغة والمعــايير، القواعــد وتحديــد

 شـــهر فـــي ،١٩٤٦ يوليـــو/تمـــوز فـــي إقـــراره تـــم الـــذي المنظمـــة، دســـتور ســـريان بـــدأ وقـــد .وتقييمهـــا الصـــحية االتجاهـــات
 وحســب .١٩٤٨ يونيــو/حزيــران فــي جنيــف فــي العالميــة للصــحة جمعيــة أول وانعقــدت ،١٩٤٨ عــام مــن أبريــل/نيســان
 ".ممكن صحي مستوى أرفع الشعوب جميع تبلغ أن" في يتمثل المنظمة هدف نفإ الدستور بهذا الوارد التعريف

 الثالثـــة واألجهـــزة .وميزانيتهـــا وأعضـــاؤها، الرئاســـية، أجهزتهـــا وكـــذلك الخاصـــة، الدســـتورية وثيقتهـــا للمنظمـــة .٢
 العالميــة الصــحة جمعيــة وُتعــد .والســكرتارية )EB( التنفيــذي والمجلــس )WHA( العالميــة الصــحة جمعيــة هــي للمنظمــة
 األعضـاء والـدول األعضـاء الـدول جميـع عـن منـدوبون ويحضـرها سـنويا تجتمع وهي .المنظمة في رئاسي جهاز أعلى

 التنفيــذي المجلــس ويتــألف .العالميــة الصــحة منظمــة سياســات تحديــد فــي للجمعيــة الرئيســية الوظيفــة وتتمثــل .المنتســبين
 انتخـاب ويـتم .األعضـاء الـدول مـن دولـة ٣٤ بتعييـنهم وتقـوم ة،الصـح مجـال فـي تقنيـة بكفاءة يتمتعون عضواً  ٣٤ من
 المجلـس علـى ويجـب .عـام كـل التنفيـذي المجلس أعضاء ثلث تجديد ويتم العالمية، الصحة جمعية بواسطة الدول هذه

 جمعيـة تقرهـا التـي والسياسـات القـرارات وضـع فـي األولـى وظيفتـه وتتمثـل سـنويًا، األقـل على مرتين يجتمع أن التنفيذي
 للمنظمـــة العـــام المـــدير مـــن فتتـــألف الســـكرتارية أمـــا .التنفيذيـــة ذراعهـــا بـــدور والقيـــام التنفيـــذ، موضـــع العالميـــة الصـــحة
 يتبـع وهـو بالمنظمـة، واإلداريـين التقنيـين المسـؤولين كبيـر هـو العـام المـدير أن على المنظمة دستور وينص .وموظفيها
  .التنفيذي المجلس

 يتعلـق فيمـا القيـادة )أ( :مـن تتـألف بوظـائف القيـام خـالل مـن أهـدافها بتنفيـذ العالميـة ةالصـح منظمة تضطلع  .3
 برنـامج بلـورة )ب( مشـتركة، بأعمـال القيـام تقتضـي التـي الشـراكات فـي والـدخول للصـحة البالغـة األهمية ذات بالمسائل
 تنفيــذها؛ ورصــد وتعزيــز والمعــايير، اعــدالقو  تحديــد )ج( وبثهــا، وتجســيدها المفيــدة المعــارف توليــد وحفــز البحــوث أعمــال

 وبنــاء التغييــر وحفــز التقنــي الــدعم إتاحــة )ه( بالبّينــات؛ المســندة العامــة والسياســات األخالقيــة الخيــارات توضــيح )د(
 ودولهـــا المنظمـــة وتعمـــل .الصـــحية االتجاهـــات وتقيـــيم الصـــحي الوضـــع رصـــد )و( لالســـتمرار؛ قابلـــة مؤسســـية قـــدرات

 الحكوميـة، غيـر والمنظمـات المانحـة، والجهـات المتحـدة، األمـم وكـاالت ذلك في بما الشركاء، من العديد مع األعضاء
  .الخاص والقطاع المنظمة، مع المتعاونة والمراكز

 إقليميـة، مكاتـب وسـتة قطريـًا، مكتبـاً  ١٤٧ فـي بلداً  ١٥٠ من أكثر من شخص آالف ٨ نحو بالمنظمة يعمل .4
 تتـــوزع حـــين فـــي جنيـــف فـــي للمنظمـــة الرئيســـي المقـــر ويقـــع .بسويســـرا جنيـــف فـــي ظمـــةللمن الرئيســـي المقـــر عـــن فضـــالً 
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 ومنطقــة ،)المتحــدة الواليــات واشــنطن، ومقــره( واألمــريكتين ،)الكونغــو برازافيــل، ومقــره( أفريقيــا علــى اإلقليميــة المكاتــب
 نيــودلهي، ومقــره( آســيا رقشــ وجنــوب ،)الــدانمرك كوبنهــاغن، ومقــره( وأوروبــا ،)مصــر القــاهرة، ومقــره( المتوســط شــرق
 المنظمــة بهــا تعمــل التــي البلــدان جميــع المنــاطق هــذه وتضــم ).الفلبــين مــانيال، ومقــره( الهــادئ المحــيط وغــرب ،)الهنــد

ـــداً  ١٤٧ وعـــددها ـــة المكاتـــب رؤســـاء ويقودهـــا بل ـــة الرئيســـية المهـــام تتمثـــل حـــين وفـــي .القطري ـــورة فـــي اإلقليميـــة للجن  بل
 للمنظمـة اإلقليمـي المكتـب دور فـإن منطقـة، لكـل اإلقليمـي المكتـب أنشـطة علـى واإلشراف يةاإلقليم والبرامج السياسات

 المســتدامة الصــحية بالتنميــة الخاصــة السياســات وضــع بمســاندة يتعلــق فيمــا المضــيفة البلــدان لطلبــات االســتجابة هــو
 الالزمـة المحليـة العالقـات وبنـاء ،اإلرشـاد تقديم ذلك ويشمل .الصحية للرعاية شامل نظام أساس على يقوم نهج واتباع
  .األزمات أوقات في وتنسيقها العمومية الصحة إجراءات توفر وكفالة واالتفاقيات، والمعايير التقني، التعاون لتنفيذ

 أناسـاً  الوبائيـات، وأخصائيي والعلماء العمومية الصحة وأخصائيي األطباء عن فضالً  المنظمة، موظفو يضم .5
 اإلحصـــاءات مجـــاالت فـــي خبـــراء علـــى عـــالوة المعلومـــات، وأنظمـــة والماليـــة اإلداريـــة األنظمـــة إدارة علـــى تـــدربوا ممـــن

 :همـــا اثنـــين، مصـــدرين مـــن المنظمـــة تمويـــل ويـــأتي .الطـــوارئ حـــاالت فـــي واإلغاثـــة االقتصـــادية، والشـــؤون الصـــحية،
 لتعزيــز المانحــة الجهــات تــدفعها غمبــال وهــي الطوعيــة، والمســاهمات األعضــاء الــدول تــدفعها التــي المقــدرة االشــتراكات

  .النتائج تحقيق جهود

 فقــد .فاعلــة عالميــة صــحة منظمــة وجــود إلــى بالحاجــة والشــركاء األعضــاء الــدول شــعرت األخيــرة، اآلونــة فــي .6
 المنظمة خدمات على والطلب التوقعات وتغير العالمية، الصحة هيكل وتعقد والسكانية، الوبائية االتجاهات تطور أدى
 تغييـر إدخـال تتطلـب المنظمـة بهـا تعمـل التـي البيئة أن كما .المنظمة على جذرية إصالحات إدخال ضرورة إبراز إلى
 المنظمـة دور وتوضـيح جديـدة، عمل سبل إيجاد وٕالى المنظمة، أعمال لجدول التقني التركيز بؤرة وعلى المحتوى على
  .العالمية الفاعلة األطراف من بغيرها بعالقتها يتصل فيما

 المتغيــرات مــع التكيــف فــي مســاعدتها بقصــد إصــالح عمليــة تنفيــذ فــي األخيــرة اآلونــة فــي المنظمــة شــرعت .7
 لهــا يتــيح أن المنظمــة إصــالح برنــامج شــأن ومــن .العموميــة الصــحية الشــؤون تصــريف أســلوب يشــهدها التــي المعقــدة
 أكثــر منظمــة وٕايجــاد العــالم مســتوى علــى موميــةالع للصــحة الرائــدة الوكالــة بوصــفها بــدورها الفاعليــة مــن بمزيــد النهــوض
 إصــالح ولعمليــة .والعشــرين الحــادي القــرن فــي العالميــة الصــحية االحتياجــات لتلبيــة أفضــل نحــوٍ  علــى مهيــأة – مرونــة

  :هي عامة، أهداف ثالثة المنظمة

 ويـــاتأول معالجـــة فـــي وشـــركائها األعضـــاء دولهـــا بتوقعـــات المنظمـــة وفـــاء مـــع الصـــحية، الحصـــائل تحســـين 
 بوظيفــة المنظمــة فيهـا تضــطلع التـي والمجــاالت اإلجـراءات علــى التركيــز مـع عليهــا، المتفـق العالميــة الصـحة
 .التركيز هذا تيسر بطريقة التمويل على تحصل وأن نسبية، بميزة فيها تتمتع أو فريدة

 العديدة الفاعلة طرافاأل مختلف تمكين في قيادي بدور المنظمة قيام مع العالمية، الصحة في االتساق زيادة 
 .للجميع الصحية الخدمات توفير في وفاعل نشط بدور االضطالع من
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 والشــــفافية والموضــــوعية االســــتجابة علــــى والقــــدرة والفاعليــــة بالكفــــاءة والتمتــــع االمتيــــاز؛ إلــــى المنظمــــة ســــعي 
 .للمساءلة والخضوع

 شـملت مـا سـرعان لكنهـا المنظمـة، واجههـات التي المالية للتحديات حلول إيجاد بغرض اإلصالح عملية بدأت .8
 هــذه ُلخصــت وقــد .البشــرية والمــوارد والتمويــل، الشــؤون، تصــريف مجــاالت فــي كلهــا المنظمــة مســتوى علــى إصــالحات
 لجمعيــة والســتين الرابعــة الــدورة فــي تقــديمها تــم "العالميــة الصــحة منظمــة تمويــل مســتقبل" معنونــة ورقــة فــي التحــديات
 إلـى المسـتندة واإلدارة التنظيميـة، الفاعليـة مجاالت في اإلصالحات ناقشت التي ٢٠١١ مايو/يارأ في العالمية الصحة
 الشـؤون تصـريف فـي دورهـا وتـدعيم القطـري، المستوى على المنظمة فاعلية ومدى البشرية، والموارد والمساءلة، النتائج
 الصـحة لجمعيـة والسـتين الرابعـة الـدورة عـن لصـادرا الواليـة ببيـان وعمالً  .التمويل قضايا عن فضالً  العالمية، الصحية
 تـم اإلصـالح، أعمـال جـدول وضـع فـي قـدماً  بالمضي التنفيذي للمجلس المائة بعد والعشرين التاسع واالجتماع العالمية
 فرقـة(" المنظمـة بإصـالح المعنيـة العمـل فرقـة إلـى وُعهـد .العالميـة الصـحة منظمـة بإصـالح المعنية العمل فرقة تشكيل

 العالميـة السياسـات فريـق ناقشـتها التـي االقتراحـات وهي للمنظمة، اإلداري لإلصالح اقتراحات وضع بمسؤولية ")لعملا
)GPG( تشـــرين فـــي فيهـــا للنظـــر التنفيـــذي للمجلـــس خاصـــة جلســـة إلـــى االقتراحـــات مـــن نهائيـــة مجموعـــة إحالـــة قبـــل 

 المســـتويات مـــن مســـتوى كـــل مـــن مـــوظفين ضـــموت عضـــواً  ٢٥ مـــن تتـــألف العمـــل فرقـــة وكانـــت .٢٠١١ نـــوفمبر/الثـــاني
 اجتماعـــه فـــي التنفيـــذي المجلـــس قـــرر كمـــا .المتنوعـــة والتجـــارب المهنيـــة الخبـــرات ذوي مـــن للمنظمـــة الثالثـــة التنظيميـــة
 وتتســـم األعضـــاء، البلـــدان تقودهـــا المنظمـــة إصـــالح بشـــأن تشـــاورية عمليـــة فـــي الشـــروع المائـــة بعـــد والعشـــرين التاســـع

 وتقـرر .اإلصـالح مجـاالت بشـأن مفـاهيم ورقـات ثـالث إعـداد وطلـب القائمـة، اآلليات أساس على يةوبالشفاف بالشمولية
 ُعقــدت التــي الــدورة وهــي األعضــاء، الــدول مــع التشــاور بعــد التنفيــذي، للمجلــس خاصــة دورة إلــى الورقــات هــذه تقــديم

 تشـــــرين فـــــي ُعقـــــدت التـــــي يـــــذيالتنف للمجلـــــس الـــــدورة االســـــتثنائية خـــــالل وتـــــم .اإلصـــــالح عمليـــــة لمناقشـــــة خصيصـــــاً 
 قـدماً  المضـي العـام المـدير مـن وطلبـت الـثالث المفـاهيم ورقـات في الواردة االقتراحات استعراض ٢٠١١ نوفمبر/الثاني
 المجلــس طلــب كمــا .٢٠١٢ فبرايـر/شــباط فــي األعضـاء للــدول خــاص اجتمـاع فــي المنظمــة أولويـات تحديــد عمليــة فـي

 مجـال فـي باإلصـالح الخاصة االقتراحات بعض تنفيذ في قدماً  المضي العام المدير من دورته االستثنائية في التنفيذي
 الصـلة، ذات المجـاالت بشـأن التفصيلية واالقتراحات اإليضاحات بعض وتقديم اإلدارية واإلصالحات الشؤون تصريف

 للمجلــس المائــة بعــد الثالثــين الــدورة خــالل فيهــا النظــر يــتم كــي المترتبــة الماليــة واألعبــاء الزمنيــة الجــداول تحديــد مــع
 وقيـد األعضـاء الـدول نظـر محـل تـزال ال اإلصـالح عمليـة فـإن وهكـذا، .٢٠١٢ مايو/أيار في إجراؤها المقرر التنفيذي
  .اإلنجاز

 التقييم عملية أهداف

 سـهاماإل بغـرض مسـتقل تقيـيم إجـراء فـي قـدماً  المضـي التنفيـذي للمجلـس الـدورة االسـتثنائية خـالل أيضـاً  تقرر  .9
 التركيـز مـع المتاحـة للمعلومـات اسـتعراض عـن عبـارة أوالهمـا مرحلتين، من يتألف نهج خالل من اإلصالح عملية في
 ِقَبـل مـن للمنظمـة الداخليـة الشـؤون وتصريف بالموظفين، المتعلقة والقضايا المنظمة، تواجه التي التمويل تحديات على
 المجلــس طرحهــا التــي للتســاؤالت اســتجابة المعلومــات مــن مزيــد يجــادإ أجــل مــن أمكــن متــى والمتابعــة األعضــاء، الــدول
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 حتــى المحــدد الوقــت فــي هــذه األولــى التقيــيم مرحلــة مــن االنتهــاء يــتم أن المجلــس واقتــرح ،دورتــه االســتثنائيةو  التنفيــذي
 التقيـيم بمرحلـة عاالضطال بمهمة وُعهد .انعقادها أثناء فيه النظر من والستون الخامسة العالمية الصحة جمعية تتمكن
 .العالميــة الصــحة لمنظمــة الحــالي الخــارجي المراجــع وهــو العــام، الحســابات ومراجــع المــالي المراقــب مكتــب إلــى األولــى
 براسـاد، وناميتـا شـارما، ميناكشـي أيـدي علـى مـارس/آذار ٣٠ إلـى فبرايـر/شـباط ٢٦ مـن الفتـرة خـالل التقيـيم إجراء وتم

  .الخارجي المراجع لحساب لكوذ كومار، ودارمندرا وراجكومار

  :التالية األسئلة أهم عن اإلجابة إلى التقييم من األولى بالمرحلة الخاصة االختصاصات تهدف .10

 والتوظيـف المنظمـة، تواجـه التي المالية بالتحديات الصلة ذات القضايا المنظمة سكرتارية إصالح عملية تحدد هل .١ 
  :تحديداً  األعضاء الدول قبل من للمنظمة الداخلية الشؤون وتصريف

 الداخليـة، وٕاجراءاتهـا المنظمـة بهيكـل المتعلقـة الجوانـب المنظمـة إصالح عملية تعالج مدى أي إلى .أ
 فـي بمـا المرجـوة، النتيجـة قيـاس يمكـن وكيـف الطويل األمد على منها المتوقعة والحصائل مهامها عن فضالً 
 الصلة؟ ذات المؤشرات بشأن النصح تقديم ذلك

 للمنظمـــة اإلداريـــة اإلصـــالحات كانـــت إذا مـــا لتقيـــيم كافيـــة تفاصـــيل المتاحـــة المعلومـــات تـــوفر هـــل .ب
 وكفاءة؟ فاعلية أكثر نحو على بمهامها القيام من ستمكنها

 الممكنـة، الممارسـات وأفضـل الممكنـة، البدائل االعتبار في المتاحة المعلومات تأخذ مدى أي إلى  .ج
ـــدول توقعـــات تلبيـــة أجـــل مـــن األخـــرى المنظمـــات مـــن المســـتفادة والـــدروس  بتـــدعيم يتعلـــق فيمـــا األعضـــاء ال
 المنظمة؟ سكرتارية داخل األولوية ذات المجاالت

 المنظمـة؟ تواجـه التـي التحـديات علـى التعـرف أجـل مـن إضـافية معلومـات لجمـع ضرورة هناك هل .د
 ت؟المجاال أي وفي المعلومات هذه نوع هو فما كذلك، األمر كان وٕاذا

 فــي بــه االســتنارة أجــل مــن الخــارجي التقيــيم عمليــة مــن الثانيــة المرحلــة نطــاق عليــه يكــون أن ينبغــي الــذي مــا  .٢ 
 المنظمـة لهيكـل الثالثـة المسـتويات بـين فيمـا باالنسـجام يتعلـق فيمـا األعضـاء الـدول لتوقعـات استجابة السكرتارية عمل
 بمهامها؟ نهوضها ومدى

 النطاق

 بوصـفها فالمنظمـة، .اإلصالحات من طموح مشروع تنفيذ في العالمية الصحة منظمة شرعت :التقييم سياق  .١١
 األعضـاء الـدول توقعـات سـقف ارتفـاع تلبيـة تحـدي تواجـه الصـحية، الشـؤون تصـريف مجـال فـي العالمية الرائدة الجهة
 الـدول مـن الطوعيـة مسـاهماتال مسـتوى وتحسـن المقـدرة االشـتراكات شـكل فـي بتقـديمها المتعهـد األمـوال ثبـات ظـل في

 فـي باإلصـالح الخاصـة االقتراحـات ُطرحـت وقـد .الشـروط مـن مختلفـة بـدرجات المانحـة الجهـات مـن وغيرها األعضاء
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 مجـاالت لتشـمل فيهـا التوسـع جـرى ثـم ألولوياتها، المتاح بالتمويل المتعلقة الصعوبات على التغلب بغرض األمر بادئ
  .وفاعليتها المنظمة عمليات بكفاءة االرتقاء أجل من الشؤون تصريف مجاالت من أخرى

 بواليتهــا، االضــطالع علــى المنظمــة قــدرة مثــل األعضــاء، الــدول انتبــاه تلفــت كانــت أخــرى قضــايا أيضــاً  هنـاك  .١٢
 لتخصـيص بالكفـاءة يتسـم نمـوذج وجـود وُيعـد .المقصـودة الخدمات تقديم في للمنظمة التنفيذية المكاتب وفاعلية وكفاءة

 الحتميـة األمـور مـن للمسـاءلة، وآليـة النتـائج، إلـى يسـتند فاعـل إدارة وهيكـل البشـرية، للمـوارد مالئمة وسياسات لموارد،ا
 الزاويـــة تلـــك مـــن التقيـــيم هـــذا وٕالـــى باإلصـــالح الخاصـــة االقتراحـــات إلـــى النظـــر وينبغـــي .المرجـــوة النتـــائج هـــذه لتحقيـــق
  .أعاله المذكورة

 الخاصــــة االقتراحـــات وكفايــــة وشـــمولية اكتمــــال مـــدى تقــــدير فـــي التقيــــيم هـــذا نطــــاق يتمثـــل :التقيــــيم نطــــاق  .١٣
 حسـبما الشـؤون، وتصـريف البشـرية، والمـوارد الماليـة، الشـؤون مجاالت في المنظمة سكرتارية صاغتها التي باإلصالح

 ذات الوثـــائق فـــي يـــاً حال المتاحـــة المعلومـــات ومراجعـــة اســـتعراض إلـــى التقيـــيم ويســـتند .الصـــلة ذات الوثـــائق فـــي وردت
 علـى التقيـيم ويركـز .باإلصالح المعنية العمل فرقة أعضاء مع المناقشات وٕالى باإلصالح الخاصة باالقتراحات الصلة

 لجمعيـة والسـتين الرابعـة والـدورة التنفيـذي، للمجلـس المائـة بعـد والعشـرين الثامنة الدورة أجل من وثائق من إعداده تم ما
 المجلـــس عقـــدها التـــي الـــدورة االســـتثنائيةو  التنفيـــذي، للمجلـــس المائـــة بعـــد والعشـــرين التاســـعة ورةوالـــد العالميـــة، الصـــحة
 تحديـــد بشـــأن األعضـــاء الـــدول واجتمـــاع التنفيـــذي، للمجلـــس المائـــة بعـــد الثالثـــين والـــدورة اإلصـــالحات، بشـــأن التنفيــذي
 تـوفير األمـر فيهـا يتطلـب قـد التـي المجـاالت التقيـيم يحلـل كمـا .باإلصالح الخاصة باالقتراحات الصلة ذات األولويات

 يقتـرح أنـه كمـا .دورتـه االسـتثنائية فـي التنفيـذي المجلـس أثارهـا التـي التسـاؤالت عـن اإلجابـة بقصد المعلومات من مزيد
 .التقييم عملية من الثانية للمرحلة طريق خارطة

 المنهجية

  :التالي نحوال على التقييم في اتُبعت التي المنهجية إيجاز يمكن  .١٤

 مـع إجمـاال، باإلصـالح الخاصـة االقتراحـات مراعـاة أسـاس علـى التقيـيم إجـراء تـم :القائمة الُنُظم إلى االستناد 
 انســجامها ومــدى ومكوناتهــا، باإلصــالح الخاصــة االقتراحــات مكونــات بــين فيمــا البينيــة الــروابط علــى التشــديد
 .الداخلي واتساقها

 فـي المنظمـة تواجههـا التـي والتحـديات البرامجيـة، للمجـاالت مواضـيعي اسـتعراض فهـو :مواضيعي استعراض 
 عمليـة لتسـيير الراميـة اإلدارية واالستجابة الداخلية، الشؤون تصريف وقضايا والبشرية، المالية الموارد مجالي
  .التغيير

  راحـــاتاالقت صـــيغ مختلـــف فـــي المتاحـــة المعلومـــات فحـــص جـــرى :بالموضـــوع وعالقتهـــا المعلومـــات كفايـــة 
 وجـرت .المعنـي بالموضـوع وعالقتهـا كفايتهـا مـن للتأكد االقتراحات لهذه المرجعية والمواد باإلصالح الخاصة
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 مـن تـم مـا تقيـيم أجـل مـن باإلصـالح الخاصـة االقتراحات إعداد في الضالعين الرئيسيين األفراد مع مناقشات
 .عمل

 المستخَدمة التقييم معايير:  

  :التالية العوامل ضوء في المنظمة تواجهها التي والخارجية الداخلية التحديات تحديد تم هل .١ 

 للمنظمة القيادي الدور  

 والبشرية المالية الموارد 

 اإلستراتيجية األهداف تحقيق 

 المصلحة أصحاب تصورات 

 النتائج تحقيق في وفاعليتها المنظمة كفاءة 

ــــداخليين المصــــلحة أصــــحاب بــــين المشــــاورات مــــدى  .٢   وعالقتهــــا كفايتهــــا – يينوالخــــارج ال
  بالموضوع

 جدوى األكثر الحل إلى للوصول البدائل دراسة .٣ 

 اإلداريـــة اإلصـــالحات كانـــت إذا مـــا لتقيـــيم كافيـــة تفاصـــيل المتاحـــة المعلومـــات تـــوفر هـــل .٤ 
  :ضوء في وكفاءة فاعلية أكثر نحو على بمهامها القيام من ستمكنها للمنظمة

 الريادي ورهاود وطموحاتها، المنظمة، والية 

 واإلدارية البشرية أم المالية أم السياسية سواء – للمنظمة المتاحة الموارد 

  :باإلصالح الخاصة االقتراحات .٥ 

 المنظمة حددتها التي للتحديات الكفاية فيه بما تستجيب هل 

 المتبعة واإلجراءات التنظيمي الهيكل ظل في تنفيذها يمكن هل 

 المستهدفة الحصائل تحقق وأن للقياس وقابلة محددة مخرجات إلى تؤدي أن يمكن هل 

 التنظيمية األهداف مع واالنسجام الداخلي باالتساق تتسم هل 
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 التـي التقييميـة التعليقـات إدراج وتم ٢٠١٢ مارس/آذار ٢٩ يوم اإلدارة جهاز مع التقييم تقرير مسودة نوقشت .١٥
  .ائيالنه التقرير في مناسب نحو على اإلدارة جهاز أبداها

 النطاق محدودية

 مقــــرر هـــو كمــــا باإلصـــالح الخاصـــة باالقتراحــــات المتعلقـــة المتاحــــة المعلومـــات حـــدود فــــي التقيـــيم ينحصـــر .١٦
 التقيـيم لفريـق ُأتـيح مـا اسـتخدام وتـم .التقيـيم إجـراء أثنـاء جديـدة معلومات أية جمع يتم ولم .التقييم عملية باختصاصات

 .التقييم ألغراض ٢٠١٢ مارس/آذار ٢٢ حتى معلومات من

 يلزم ما توفير في المنظمة جانب من تعاون من لقيه ما على والتقدير بالشكر يتقدم أن الخارجي المراجع يود .١٧
 أثنـاء مـداخالت مـن اإلدارة جهـاز بـه أسـهم لما تقديرنا عن نعبر أن أيضاً  ونود .التقييم ألغراض وتقارير معلومات من

 .المناقشات
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 يــالثان لــالفص

 اتــــالتحدي دــحديــت

 الرغبــة أســباب تحديــد في المعتاد العمل أسلوب على إدخاله يتم تغيير عملية أية في األولى الخطوة تتمثل .١٨
ــر فــي ــدا التغيي ــد.واضــحا تحدي  اســتجابة صــياغة فــي يســاعدها المنظمــة تواجههــا التــي للتحــديات الواضــح فالتحدي

 .المتعمق يروالتفك بالتخطيط تتسم للتحديات تنظيمية

 وكــاف، مناســب نحــو علــى قامــت، قــد العالميــة الصــحة منظمــة كانــت إذا مــا بدراســة التقيــيم، إطــار فــي قمنــا، .١٩
 فتحديـد .إلـخ البشـرية، والمـوارد الشؤون، وتصريف التمويل، مثل المجاالت، مختلف في تواجهها التي التحديات بتحليل
 المنظمـة حـددتها كمـا التحـديات، مجاالت تقسيم ويمكن .اإلصالح ليةعم اكتمال في يؤثر أن شأنه من التحديات أبرز

  :يلي كما التحليل، بغرض وذلك المواضيع، من نوعية مجموعات إلى مواجهتها، على العمل في وشرعت

 الداخلية الشؤون تصريف 

 التمويل تحديات 

 اإلدارية اإلصالحات 

 العالمية الصحية الشؤون تصريف 

  .المواضيع حسب اإلصالح عملية نناقش يلي وفيما

 التحديات مجاالت تحديد

 الداخلية الشؤون تصريف

 الـذي النظـام بوصفها عام بشكل )internal governance( الداخلية الشؤون تصريف عملية تعريف يمكن .٢٠
 قيــامال عــن المســؤولون األشــخاص يتبعهــا كــي مــا منظمــة تضــعها التــي والقواعــد واإلجــراءات والسياســات الهيكــل يجمــع

 أصـــحاب مختلــف بهــا يــنهض التــي واألدوار أجلهـــا مــن المنظمــة تعمــل التــي األســـباب يشــمل وهــذا .المنظمــة بأعمــال
 تصـريف مجـال فـي التاليـة القضـايا العالمية الصحة منظمة حددت وقد .األهداف تلك تحقيق إلى السعي في المصلحة
  :اإلصالح عملية إطار في المبين النحو على الداخلية الشؤون

 األولويات تحديد 

 الرئاسية األجهزة تدعيم 
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 الموارد تخصيص آلية 

 األولويات تحديد

 العالميـة، الصـحة منظمـة علـى إصـالحات إدخـال ضـرورة عـن واسـع نطاق على التعبير المنصرم العقد شهد  .٢١
  .العالم أسواق المالية األزمة ضربت بعدما ،٢٠٠٨ عام في اإللحاح سمة األمر واكتسب

 منظمــة ألوضــاع )MOPAN( األطــراف متعــددة المنظمــات أداء تقيــيم شــبكة أجرتــه الــذي االســتعراض رأشــا .٢٢
 علـى نتائجها أُطر تحسين" :بينها ومن الممكنة، التحسين مجاالت إلى ٢٠١١ يناير/الثاني كانون في العالمية الصحة
 للمعونــات اســتعراض حــدد وكــذلك ".تحديــداً  أكثــر مؤشــرات ووضــع والمخرجــات، الحصــائل وتحديــد المؤسســي، المســتوى
 مــن بريطانيــا تقدمــه لمــا المــال مقابــل فــي قيمــة أقصــى ضــمان" عنــوان تحــت ٢٠١١ مــارس/آذار فــي إجــراؤه تــم الدوليــة
 العالميـة الصـحة منظمـة منها تعاني التي الضعف نقاط منها أمور عدة ،"األطراف متعددة المنظمات خالل من معونة
 المجلــة"و )Nature( "الطبيعــة" مثــل مجــالت نشــرتها ومقــاالت تقــارير وأشــارت .األداء ٕادارةو  اإلســتراتيجية اإلدارة فــي

  .المنظمة تواجهها عامة تحديات إلى .إلخ )British Medical Journal( "البريطانية الطبية

 غيـر اتمناقشـ بشـأن تقريـر عـن عبـارة وهـي ،"العالميـة الصـحة منظمة تمويل مستقبل" المعنونة الورقة ذكرت .٢٣
 منظمــة تمويــل أســلوب عــن المطروحــة األســئلة عــن اإلجابــة تتعــذر" أنــه ٢٠١٠ ينــاير/الثــاني كــانون فــي جــرت رســمية
 والقيمـة األعمـال لهـذه المتغيـرة والطبيعـة األساسـية المنظمـة أعمال ألولويات مسبقة مناقشة إجراء دون العالمية الصحة
 ُتعــد لهــا واالســتجابة العالميــة الصــحية الرعايــة مجــال فــي الجديــدة اتاالتجاهــ توقــع علــى المنظمــة فقــدرة .لهــا المضــافة
 التعبير من مزيداً  ٢٠١١ مايو/أيار شهر وشهد ". المستوى هذا إلى ترقى ال األولويات تحديد على قدرتها ولكن جيدة،
 منظمـة تمويـل مسـتقبل" ةالمعنونـ الورقـة في ورد عندما األولويات بتحديد يتعلق فيما المنظمة تواجه التي التحديات عن

 تجـــد العقــد هــذا نهايــة فــي" أنـــه العالميــة الصــحة لجمعيــة والســتين الرابعــة الـــدورة علــى ُعــرض الــذي "العالميــة الصــحة
 أن كمـا .محـددة إصـالحات إجـراء إلـى حاجـة وفـي طاقتهـا مـن أكثـر ومتوسـعة مفرطة بالتزامات ملتزمة نفسها المنظمة
 الوكـاالت عـدد لكبـر ونظراً  .اإلستراتيجي الجانب على والتركيز االنتقائية من يكفي بما تتسم ال األولويات تحديد عملية
 وهـو االسـتجابة، أنشـطة وتجـزؤ الجهـود فـي االزدواجيـة مـن كـل كثيراً  زاد فقد الصحة مجال في اآلن بنشاط تعمل التي
 فـــي العمــل فرقـــة تقريــر ذكـــر كمــا .".التنســـيق فــي الفاعليـــة وتعزيــز االتســـاق تعزيــز إلـــى مســبوقة غيـــر حاجــة أوجـــد مــا

 تســتلزم العالميــة الصــحة منظمــة تواجههــا التــي الجديــدة والمطالــب الناشــئة االحتياجــات" أن أيضــاً  ٢٠١١ يونيــو/حزيــران
 إدخـال ضـرورة وبـين ذلك بين التقرير وربط ،"األطول األمد على لمسعاها اإلستراتيجي التوجه في النظر إعادة ضرورة

  .إدارية إصالحات

  الرئاسية األجهزة تدعيم

 نظــام وٕايجــاد اإلداري الهيكــل ترشــيد أجــل مــن اإلصـالح مجــاالت أحــد باعتبــاره الرئاســية األجهــزة تــدعيم أقتُـرح .٢٤
 مختلـف بـين واالنسـجام التماسـك مـن مزيـد تحقيق أيضاً  االقتراح هذا ويشمل .األعضاء الدول تقوده فاعلية أكثر إداري
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 منظمـــة" بعنـــوان مقـــال فـــي )Nature( الطبيعـــة مجلـــة ذكـــرت ٢٠١١ مـــايو/أيـــار وفـــي .مـــةللمنظ الهيكليـــة المســـتويات
 كمــا ،"وتعقــدها الشــؤون تصــريف بنيــة تجــزؤ مــن تعــاني نفســها المنظمــة" أن "التغييــر إلــى حاجــة فــي العالميــة الصــحة
 فـــي )CMJ( بيـــةالط كمبريـــدج مجلـــة وذكـــرت ".كبـــرى مشـــكلة أيضـــا يمـــثالن والتســـييس البيروقراطيـــة" أن أيضـــاً  ذكـــرت
 بأنهـا واسـع نطـاق علـى النتقـادات تتعـرض العالميـة الصـحة منظمـة ظلـت السنين، لعشرات " أنه ٢٠١١ سبتمبر/أيلول

 تعـاني بأنهـا متهمـة المنظمـة وأن القليـل، إال يجيـد وال األداء سـيئ إدارتـه يصـعب متوحش بيروقراطي كيان إلى تحولت
  ".البسيطة الفساد وحاالت القيادة ضعف مواطن مثل عيوب، من

 ذكــرت عنــدما ٢٠١١ يونيــو/حزيــران فــي العالميــة الصــحة منظمــة داخــل مــن التحــدي هــذا بوجــود اإلقــرار تــم .٢٥
 منظمـة فـي الرئاسـية األجهـزة بين أفضل التساق حاجة في" أنها ٢المنظمة شؤون تصريف بشأن المفاهيم ورقات إحدى

 تحقيــق فــي تتمثــل الرئيســية القضــية" أن الورقــة بتلــك أيضــا وجــاء ."واإلقليمــي العــالمي الصــعيد علــى العالميــة الصــحة
 يتسـنى بحيـث المعنيـة العمـل ألجنـدة أفضـل تنسـيق مـع واإلقليميـة، العالميـة الرئاسـية األجهـزة بـين أكبـر وتماسك اتساق
 التـي للسياسـات يـةالعالم المجموعـة اجتماعـات جـاءت ثـم ".النقـاش ازدواجية واجتناب والتوافق التكامل بمستوى االرتقاء
 تحــديات االجتماعــات تلــك وحــددت .تحديــدها تــم التــي التحــديات تلــك مالمــح لترســم ٢٠١١ ســبتمبر/أيلــول فــي ُعقــدت
 أعمــال جــدول فــي االنســجام لتحقيــق رســمية آليــة تتــوفر ال" إنــه قائلــة العالميــة الصــحة جمعيــة عمــل فــي تــؤثر معينــة

 الــدول تفضــيل ضــوء فــي والســيما البنــود، مــن جــداً  الكثيــر علــى معيــةوالج العالميــة الصــحة أجنــدة تحتــوي إذ الجمعيــة
 نظـــراً  )أ"( :يلـــي فيمـــا التنفيـــذي المجلـــس تواجـــه التـــي التحـــديات حـــددت كمـــا ".قصـــيرة دورات لعقـــد الواضـــح األعضـــاء
 نهـوضال يسـتطيع ال التنفيـذي المجلـس فـإن العالميـة، الصـحة جمعيـة وأعمـال أجنـدة إلعـداد الـالزم العمـل كـم لضخامة
 المجلـــس قـــدرة فـــي يـــؤثر المـــدة لمنتصـــف عليهـــا متفـــق أولويـــات إلـــى االفتقـــار أن )ب( والرقـــابي، التنفيـــذي دوره بكامـــل
 العالميــة، الصــحة جمعيــة ألجنـدة اإلســتراتيجي التركيــز بــؤرة علـى حارســا بوصــفه بــدوره بفاعليـة النهــوض علــى التنفيـذي

 النهـــوض وضـــرورة عملـــه أســـاليب فـــي والشـــمولية االنفتـــاح بـــين التوفيـــق فـــي معضـــلة يواجـــه التنفيـــذي المجلـــس أن )ج(
 اإلداريـة السـكرتارية أعمـال سـالمة علـى فاعـل نحـو علـى تشـرف ال الرئاسية األجهزة أن )د( والرقابية، التنفيذية بمهامه
  ".العالمية الصحة منظمة عمل تقييم في كافٍ  نحو على تشارك وال والمالية

 تصـريف بـين الـروابط ضـعف" فـي تحديـدها تـم التـي التحـديات تمثلـت اإلقليميـة، نالشؤو  تصريف مجال وفي  .٢٦
 الرئاسـية لألجهـزة اإلسـتراتيجية القرارات بين االنسجام تحقيق على التركيز يكون أن وينبغي .واإلقليمية العالمية الشؤون
 اللجنـة مناقشـات صـلب فـي لتنفيـذيا والمجلـس العالمية الصحة جمعية أعمال حصائل إدخال وعلى والعالمية اإلقليمية
 المجــال وفــي ".ومناقشــاته التنفيــذي المجلــس أعمــال جــدول فــي اإلقليميــة اللجنــة مناقشــات إدخــال دون ولكــن اإلقليميــة،
 الـــدول جميـــع" أن فـــي الورقـــة تلـــك فـــي تحديـــدها تـــم التـــي التحـــديات تمثلـــت دعـــم، مـــن الســـكرتارية تقدمـــه بمـــا المتعلـــق
 الوثـائق أن كمـا فيهـا، والمشـاركة الرئاسـية األجهـزة الجتماعـات لإلعـداد يكفـي مـا والموارد قتالو  من تملك ال األعضاء

  ".المناسب النحو على دائما تتوفر ال

 الموارد تخصيص آلية

                                                 
  التنفيذي للمجلس الدورة االستثنائية إلى إلحالتها ُأعدت  ٢
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 العالميـة الصـحة لمنظمـة بالنسـبة معقـدة عمليـة شؤون تصريف مستويات مختلف على الموارد تخصيص ُيعد .٢٧
 يتسـم نحـو علـى تحويلهـا يجـب المنظمـة، إلـى األموال وصول فلدى .الخدمة تقديم وآليات حاليةال تمويلها وسائل بسبب

 ومــن .والمكاتــب البــرامج مختلــف تمويــل يكفــل بمــا إليهــا، ماســة الحاجــة تكــون حيــث إلــى والشــفافية والمنطقيــة بالكفــاءة
 تمثـل التـي الطوعيـة المسـاهمات صتخصـي دقـة درجـة منهـا تحد ذلك توجيه على المنظمة قدرة فإن عملية، نظر وجهة
 المتحـرر اإلطـالق مـن تتفـاوت أن يمكن الطوعية للمساهمات المحددة فالشروط .تمويل من تتلقاه ما أرباع ثالثة تقريباً 
  .بشدة المقيد التخصيص إلى

 فيهـا بمـا لكبـرى،ا المكاتـب بين األموال توزيع بتقييم تقوم "تحقق بآلية" الموارد لتخصيص الحالية اآللية ترتبط .٢٨
 اآلن إليهـــا ُينظـــر أصـــبح التـــي المعـــايير مـــن مجموعـــة أســـاس علـــى يـــتم ذلـــك فـــإن للمنـــاطق، وبالنســـبة .الرئيســـي المقـــر

 والمقر المناطق بين تقسيمها أيضاً  تقترح أنها كما .الكفاية فيه بما الشفافية أو المنطق أو باإلنصاف تتسم ال باعتبارها
 المعتمــدة البرامجيــة الميزانيــة وتحــدد .موضــوعي نحــو علــى منــه التحقــق يــتم لــم مــا هــوو  ،٣٠ إلــى ٧٠ بنســبة الرئيســي
 ما تمثل األرقام وهذه .التنظيمية الوحدة ومستوى للحصائل تبعاً  الطوعية المساهمات وأسقف األساسية الميزانية إجمالي
 النتـــائج لتحقيـــق إتاحتـــه فـــي ميـــةالعال الصـــحة منظمـــة تأمـــل ومـــا الميزانيـــة ضـــمن إدراجـــه علـــى األعضـــاء الـــدول وافقـــت

 األرقـام هـذه وفـق العمـل خطـط وضـع ويتم .عليها المتفق البرامجية الميزانية وثيقة في بالتفصيل وردت حسبما المتوقعة
 بمهمتهــا الكفايــة فيــه بمــا تقــوم تعــد ولــم الطموحــات عــن تعبيــراً  بعيــد حــد إلــى البرامجيــة الميزانيــة وُتعــد .الماليــة واألســقف
 ٣.للمساءلة ليةآ بوصفها

  برضاه العالمية الصحة منظمة موارد وحشد تنسيق لوظائف )IOS( الداخلية الرقابة خدمات مكتب تقييم أفاد  .٢٩
 نشـر توقيـت والسيما ،)القطرية والمكاتب اإلقليمية والمكاتب المقر( المنظمة في الموارد لتخصيص الحالية اآلليات عن

 المعنيــة العمــل لفرقــة وتبــين ٤.التخصــيص معــايير وشــفافية )CVCA( ساســيةاأل الطوعيــة المســاهمات حســاب بيانــات
 تقـدير وضـع عـن النتـائج فصـل فـي تمثلـت مقصـودة غيـر تـداعيات لـه كانـت النتـائج علـى الزائـد التركيز أن باإلصالح

  .للموارد واقعي

 الداخليــة، الشــؤون يفتصــر  مجــال في تحديات من تواجهه ما شامال إدراكا العالمية الصحة منظمة أدركت .٣٠
 المجــاالت مــن لوظائفهــا الرئاســية األجهــزة أداء وتنســيق تــدعيم وُيعــد .المــوارد تخصــيص مجــال في التحديات وكذلك
 يبـــدو المجـــال هـــذا أهميـــة علـــى التشـــديد فـــإن ولـــذا،.العامـــة اإلصـــالح أعمـــال جـــدول تعـــزز أن شـــأنها مـــن التـــي

 والمســـاءلة للرصـــد الحاليـــة الهياكـــل فاعليـــة فـــي ويـــؤثر خليـــة،الدا بـــاإلجراءات يـــرتبط المـــوارد فتخصـــيص.مناســـباً 
 .المطلوب االتجاه في خطوة يمثل به واالعتراف التحدي هذا إدراك فإن هنا، ومن.النتائج إلى المستندين

  

  التمويل تحديات

                                                 
  ٢٠١١,٠٩,٠٧ نسخة والموارد، النتائج أجل من المساءلة: ٢ العمل مسارات ناتج  ٣
  ٢٠١٠ مايو/أيار العالمية، الصحة بمنظمة الموارد حشد وظيفة بشأن 09/816 رقم الداخلية الرقابة خدمات تقييم تقرير  ٤
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 عمليــة فــي المنظمــة تتبناهــا التــي الرؤيــة "العالميــة الصــحة منظمــة مســتقبل تمويــل" :المعنونــة الورقــة تعكــس .٣١
 والمســـتقبل التمويـــل كلمتـــا تبـــرز وكـــذلك .فصـــاعدا ٢٠١٠ ينـــاير/الثـــاني كـــانون مـــن اعتبـــارا بهـــا تقـــوم التـــي اإلصـــالح
 العالميــة الماليــة األزمــة بســبب التحــديات جســامة ازدادت فقــد .حاليــاً  تنفيــذه الجــاري اإلصــالح لســيناريو شــعارا بوصــفهما

 هــذه المنظمــة أدركــت وقــد .القلــق علــى يبعــث أمــراً  للمنظمــة المتــاح التمويــل نــوع وأصــبح .٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عــامي فــي
 .الحالية باإلصالح الخاصة االقتراحات شكل الحق وقت في أخذت التي هي وتفكير تأمل عملية في وبدأت التحديات
  :يلي فيما المجال هذا في القضايا أهم نعدد أن ويمكن

 الدخل ومرونة بالتمويل التنبؤ إمكانية  

 واردالم حشد 

 المالية الرقابة وضوابط والتنظيمية اإلدارية التكاليف 

 أخرى مالية قضايا 

 للتنبؤ قابلية أكثر المنظمة تمويل جعل

 ينبغـي التي الخصائص من مجموعة ٥تمويلها، مستقبل بشأن مداوالتها أثناء العالمية، الصحة منظمة حددت .٣٢
 وتحقيـــق والمرونـــة، والمواءمـــة، التنبـــؤ، علـــى القـــدرة هـــي ائصالخصـــ وهـــذه .التمويـــل بشـــأن العـــام نهجهـــا بهـــا يتســـم أن

 إلــى حاجــة فــي المنظمــة ســكرتارية أن أيضــا أدركــت كمــا .بالنتــائج قويــة روابــط وٕايجــاد المانحــة، الجهــات بــين االنســجام
 لـدى لاألمـوا تتجمـع أن بالتمويـل التنبـؤ إمكانيـة وتعنـي .الخصـائص هـذه تفعيـل يتسنى كي المانحة الجهات ثقة تعزيز

 دون األمـوال لصـرف التقديريـة السـلطة المنظمـة لـدى تكـون أن فتعنـي التمويـل مرونـة أمـا .لهـا متوقـع هـو كما المنظمة
  .معينة شروط أو بنود بأية مقيدة تكون أن

 يـأتي الـذي العـام التمويـل مـن جـزء فباسـتثناء .وطبيعتهـا االشـتراكات تركيبـة من التمويل يواجه تحد أكبر ينبع .٣٣
 المســاهمات مـن يـأتي التمويـل مــن األكبـر الجـزء فـإن مــثًال، المائـة فـي ٢٥ نحـو ولــيكن المقـدرة، االشـتراكات خـالل مـن

 علـــى المنظمـــة قـــدرة مـــن يحـــد مـــا وهـــو محـــددة، الشـــتراطات الطوعيـــة المســـاهمات مـــن أكبـــر جـــزء ويخضـــع .الطوعيـــة
 فـإن أولوياتهـا، علـى اإلنفـاق فـي للمنظمـة المتاحـة لمرونةا وباستثناء .عليها المتفق أولوياتها وبين الموارد بين المواءمة
 ٦.أهدافها وتحقيق بالتخطيط يتعلق فيما للمنظمة تحدياً  أيضاً  تمثل الطوعية بالمساهمات التنبؤ عن العجز مشكلة

 علــى األعضــاء الــدول توافــق أن المســتبعد مــن ولكــن بهــا التنبــؤ وٕامكانيــة باالســتقرار المقــدرة االشــتراكات تتســم .٣٤
 تـداعيات العالميـة التنميـة أولويـات علـى طـرأ الـذي والتحـول الماليـة لألزمـة كانـت فقـد .الراهنة الظروف ظل في زيادتها
 المسـاهمات تقلـص لمخـاطر ٢٠٠٩ عـام في إجراؤه تم تحليل أظهر حيث العالمية؛ الصحة منظمة تمويل على خطيرة

                                                 
  ٢٠١٠ يناير/الثاني كانون ١٣-١٢ العام، المدير أجرتها التي الداخلية المشاورات بشأن تقرير: العالمية الصحة منظمة تمويل لمستقب  ٥
  العالمية الصحة منظمة لتمويل معَدل إطار): ٢٠١١,٠٨,٠٥ نسخة: (٣ العمل مسارات ناتج  ٦
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 كافــة مســاهمات إجمــالي مــن المائــة فــي المائــة فــي ٨٨ تمثــل نــتكا والتــي( مانحــة دولــة ١٥ أكبــر مــن اآلتيــة األساســية
 أكبــــر مــــن لثالثــــة بالنســــبة مرتفعــــة واســــتقطاعات تخفيضــــات حــــدوث مخــــاطر أن )٢٠٠٨ عــــام فــــي األعضــــاء الــــدول

 المســـاهمات زادت فقـــد ذلـــك، مـــن الـــرغم وعلـــى .لســـبعة بالنســـبة ومتدنيـــة مـــنهم، لخمســـة بالنســـبة ومتوســـطة المـــانحين،
 المسـاهمات مسـتوى علـى الحفاظ من المنظمة وتمكنت .٢٠١١ وحتى ٢٠٠٠ من الفترة في أمثالها الثةث إلى الطوعية
  ٧.زيادتها أو مانحة، جهة ٢٠ ألكبر الطوعية

 المســـاهمات" حـــول ٢٠٠٧ عـــام فـــي دراســـة المتحـــدة لألمـــم التابعـــة )JIU( المشـــتركة التفتـــيش وحـــدة أجـــرت .٣٥
 حيــث "المــوارد مــن االســتفادة وٕاســتراتيجيات البــرامج إنجــاز علــى وأثرهــا – ةالمتحــد األمــم هيئــة منظمــات فــي الطوعيــة
 باعتبـاره الدوليـة الهيئـة منظمـات إلـى محـددة ألغـراض طوعيـة مساهمات تقديم في المتمثل التحدي األخرى هي أبرزت

 ٨.المرونة إلى يفتقر أمراً 

 الميزانيـــة مـــن المائـــة فـــي ٥٠ مـــن أكثـــر العالميـــة الصـــحة منظمـــة مـــوظفي تكـــاليف تبلـــغ الـــراهن، الوقـــت فـــي .٣٦
 ويفـاقم .الطوعيـة المسـاهمات خـالل مـن والبـاقي المقـدرة االشـتراكات خـالل مـن منها األكبر الجزء تمويل ويتم البرامجية

 فتـرة مسـتهل فـي معقولـة بدرجـة توقعـه الممكـن المنظمـة دخـل وكـان .المنظمة بها تشعر التي المالية الضغوط من ذلك
 ٢٥( اإلجمـالي مـن المائـة في ٣٥ حوالي يتجاوز ال للمنظمة المرن التمويل أن غير .المائة في ٤٥ نحو يبلغ السنتين

 للمنظمـة ذلـك يتـرك وال ).األساسية الطوعية المساهمات حساب من المائة في ١٠ و المقدرة االشتراكات من المائة في
 تقـع التـي األنشـطة علـى وكـذلك أولويـات مـن تحـدده مـا علـى والصـرف التخطيط في التقديرية سلطتها الستخدام متسعاً 
 مـا إذا التمويـل برمجـة إلعـادة يكفـي بمـا المرنـة الطوعيـة المسـاهمات إلـى المنظمـة تفتقـر كمـا .األساسية مهامها ضمن
 ٩.واألولويات الطارئة االحتياجات لمعالجة الكافية بالسرعة األموال لتحويل أو االشتراكات في خلل حدث

  :يلي فيما التمويل بمرونة المتعلقة األخرى لجوانبا تتمثل .٣٧

I. للمنظمة الرئاسية األجهزة تقرها التي األولويات بين المواءمة تحسين كيفية – المعونات استخدام فاعلية زيادة 
 ١٠.لها المتاحة األموال وبين

II. يكـون وأال ".وجـه أتـم علـى هتحقيق المنظمة تستطيع ما" وبين "أموالها مقابل في البلدان تريده ما" بين التوفيق 
 .المشـكلة لحجـم أو البرنـامج ألهميـة رمـزاً  معينـة مشـكلة لحل أو معين لبرنامج المخصصة األموال حجم
 لفـت وقـد .النتـائج تحقيـق علـى المنظمـة قـدرة هـو المخصصة األموال حجم يحكم ما يكون أن ينبغي بل

                                                 
) د( المعــَدل؛ التمويـل إطـار) ج( المـانحين؛ قاعـدة توسـيع) ب( المؤسسـية؛ واردالمـ لحشــد المعَدلـة اإلسـتراتيجية) أ: (٣ العمـل مسـارات نـاتج  ٧

  ٢٠١١,٠٩,٠٦ نسخة. المؤسسية لالتصاالت الجديدان واإلطار اإلستراتيجية
 لتفتـيشا وحـدة إعـداد مـن" المـوارد وحشـد البـرامج تحقيـق علـى التـأثير – المتحـدة األمـم هيئـة منظمـات فـي الطوعية المساهمات" بشأن تقرير  ٨

  .٢٠٠٧ المتحدة، األمم المشتركة،
 جـدول مـن ٣ البنـد أكتـوبر،/األول تشرين ١٥ في العالمية الصحة منظمة إصالح بشأن الدورة االستثنائية) EBSS/2/2( التنفيذي المجلس  ٩

  المؤقت األعمال
  ٢٠١٠ يناير/الثاني كانون ١٣-١٢ العام، المدير أجرتها التي الداخلية المشاورات بشأن تقرير: العالمية الصحة منظمة تمويل مستقبل  ١٠
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 مــن الــرغم علــى أنــه إلــى االنتبــاه األطــراف ةمتعــدد المنظمــات أداء تقيــيم شــبكة أجرتــه الــذي االســتعراض
 غيـر تـزال ال الصـدد هـذا في ممارساتها فإن والنتائج، المالية الموارد بين الربط في تقدماً  المنظمة إحراز
 ١١.كافية

 كلها المنظمة مستوى على الموارد حشد

 اجتــذاب إلـى العالميـة الصـحة منظمـة تحتـاج الضـغوط، وطـأة تحـت الحكوميـة الميزانيـات فيـه تـرزح وقـت فـي .٣٨
 ١٢.والتجــــاري الخــــاص والقطــــاع المؤسســــات ذلــــك فــــي بمــــا التمويــــل، إليجــــاد جديــــدة ســــبل واستكشــــاف جــــدد مــــانحين

 االفتقـار ويجعـل .التنسـيق وانعـدام بـالتجزؤ الـنهج يتسـم كمـا معـزل؛ فـي تطبيقهـا يتم الموارد لحشد الحالية فاإلستراتيجية
 أن المنظمــة أجهــزة بعــض علــى الصــعب مــن المانحــة الجهــات مــع للتعامــل اضــحاو  تحديــدا محــددة وُنُهــج أولويــات إلــى

 شــعرت فقــد ولــذا، .المــوارد حشــد عمليــة تســاند كــي للتواصــل إســتراتيجية تتــاح ال كمــا .المــوارد حشــد فــرص مــن تســتفيد
 أن خاللهما من تطيعتس للتمويل وٕاطار المؤسسية الموارد لحشد معَدلة إستراتيجية لديها تكون أن إلى بحاجتها المنظمة
 فـي أفضـل انسـجام تحقـق إلـى بـدوره يؤدي أن ذلك شأن ومن .واستدامة مرونة وأكثر للتنبؤ، قابلية أكثر التمويل تجعل
 ١٣.بالعمل قيامها كيفية وتدعيم المنظمة أولويات تمويل

 منظمـات في عيةالطو  المساهمات" بشأن 2007 عام في الصادر تقريرها في المشتركة التفتيش وحدة ذكرت .٣٩
 أحــرزت المنظمــات بعــض" أن "المــوارد مــن االســتفادة وٕاســتراتيجيات البــرامج إنجــاز علــى وأثرهــا – المتحــدة األمــم هيئــة
 التشـريعية لألجهـزة ينبغـي" بأنـه ذلـك، علـى عـالوة الوحدة، وأوصت .الموارد لحشد إستراتيجيات إعداد في ملموساً  تقدماً 

 إســتراتيجية وضــع منهــا لكــلٍ  التنفيــذيين الرؤســاء مــن تطلــب أن بالفعــل بــذلك تقــم لــم تــيال المتحــدة األمــم هيئــة لمنظمــات
 ١٤".عليها والموافقة لبحثها التشريعية األجهزة على لعرضها الموارد لحشد مؤسسية

 المـوارد لحشد إستراتيجية توفر عدم أن إلى ٢٠١٠ مايو/أيار في الداخلية المراقبة خدمات مكتب أشار كذلك .٤٠
ـــُنُهج األولويـــات تحديـــد وعـــدم كلهـــا المنظمـــة مســـتوى علـــى  علـــى المنظمـــة قـــدرة مـــن يقلـــل المـــانحين فئـــات لمختلـــف وال

 .عام بوجه الموارد حشد جهود اتساق من ويحد التمويل لحشد الجديدة الفرص من االستفادة

  لتنظيميةوا اإلدارية التكاليف تمويل :المالية الرقابة وضوابط والتنظيمية اإلدارية التكاليف

 يـــتم ال التكـــاليف هــذه فـــإن ولـــذا، الطوعيــة؛ المســـاهمات مــن الممولـــة المشـــاريع إدارة تكلفــة بالكامـــل ُتســترد ال .٤١
 التكــاليف هــذه تغطيــة لضــمان الــراهن الوقــت فــي ُتســتخدم التــي الرئيســية الــدخل تــدفقات ومــن .الكــافي بالقــدر تمويلهــا

                                                 
  ٢٠١١ يناير/الثاني كانون االستقصاء، تقرير األطراف، متعددة المنظمات أداء تقييم شبكة  ١١
  ٢٠١١ البريطانية، الطبية المجلة  ١٢
) د( المعـَدل؛ التمويـل إطـار) ج( نحين؛المـا قاعـدة توسـيع) ب( المؤسسـية؛ المـوارد لحشـد المعَدلـة اإلسـتراتيجية) أ: (٣ العمـل مسارات ناتج  ١٣

  )٢٠١١,٠٩,٠٦ نسخة. (المؤسسية لالتصاالت الجديدان واإلطار اإلستراتيجية
 التفتـيش وحـدة إعـداد مـن" المـوارد وحشـد البـرامج تحقيـق علـى التـأثير – المتحدة األمم هيئة منظمات في الطوعية المساهمات" بشأن تقرير  ١٤

  .٢٠٠٧ المتحدة، األمم المشتركة،
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 النســبة فيـه تبلـغ الـذي الوقــت فـي أنـه غيـر .الطوعيــة المسـاهمات مـن مجيـةالبرا المســاندة تكلفـة لتغطيـة رسـوم اسـتقطاع
 .فقـط المائـة فـي ٧ علـى المتوسـط فـي تزيـد ال الفعليـة اإليـرادات فـإن المائـة، فـي ١٣ البرامجية المساندة لتكلفة الرسمية
 ولكــن .المشــغولة اصــبالمن مـن تســتقطع التــي بالرســوم الخـاص المكــون خــالل مــن التكميليـة الــدخل تــدفقات أحــد ويـأتي
 .بالميزانية المدرجة اإلدارية التكاليف لتمويل كاف غير يظل التياران هذان يدره ما مجموع حتى

 المالية الرقابية الضوابط تدعيم

 مـن العديـد وجـود ورغـم " أنـه التنفيـذي للمجلـس الـدورة االسـتثنائية إلـى تقريرهـا فـي العـام المـدير السـيدة ذكرت  .٤٢
 نطـــاق علـــى متســـق نحـــو علـــى ُيطبَّـــق ال أنـــه كمـــا بانتظـــام، المخـــاطر بتقـــدير الحـــالي الـــنهج يقـــوم ال اليـــة،الم الضـــوابط
 العالمية الصحة منظمة أن إلى األطراف متعددة المنظمات أداء تقييم شبكة أجرته استقصاء وأشار ١٥". دائماً  المنظمة
 إدارة إلســتراتيجيات وتطبيقهــا الفســاد، بمكافحــة الخاصــة وسياســاتها والخارجيــة، الداخليــة مراجعاتهــا بكفــاءة لهــا مشــهود
 االستقصـاء فـي شـاركوا مـن نظـر وجهـة مـن كافيـة باعتبارهـا الماليـة المسـاءلة مجـال فـي ممارساتها وُصِنفت .المخاطر
 ١٦.الوثائق استعراض حيث من عام بوجه وقوية

 اسـتخدامها يمكـن فكيـف ،"مبتكـرة" مصـادر مـن جديـدة أمـوال تعبئـة وتمـت حـدث مـا إذا :التسـاؤل أيضاً  يتردد .٤٣
 وجــود إلــى ذلـك ويشــير .التعقيــد هـرم إلــى إضـافية طبقــات تضــيف أن مـن بــدالً  والمسـاءلة المنطقيــة مــن يزيـد نحــو علـى
 .المالية الضوابط تدعيم إلى حاجة

  العمومية الصحية للطوارئ احتياطي صندوق :أخرى مالية قضايا

 اإلنســـانية الطـــوارئ حـــاالت مخـــاطر وٕادارة العموميـــة الصـــحة مجـــال فـــي ميـــةالعال الصـــحة منظمـــة دور ُيعـــد .٤٤
 لتوصـيات وطبقـاً  .العـالم مسـتوى علـى نوعـه مـن فريـداً  ،)٢٠٠٥( العالميـة الصـحية اللـوائح ذلك في بما عليها، والرقابة
 الصـــحية رئللطـــوا احتيـــاطي صـــندوق تأســـيس إلـــى حاجـــة فـــي المنظمـــة فـــإن العالميـــة الصـــحية اللـــوائح مراجعـــة لجنـــة

 ١٧. العمومية

 العمالت أسعار تقلبات :أخرى مالية قضايا

 الــدخل، عمــالت عــن اإلنفــاق عمــالت اخــتالف فــي يتمثــل آخــر تحــديا العالميــة الصــحة منظمــة تمويــل يواجــه .٤٥
 ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عـامي ففـي .الصـرف أسـعار تذبـذب بسـرعة تتسـم بيئة في ملموسة مخاطر يشكل أن يمكن ما وهو
 العملـة بهـذه نفقات من تحمله تم ما يزد لم حين في األمريكي، بالدوالر دخل من تلقيه تم ما أرباع ثالثة من أكثر كان
 ٤٥ نحـو واليـورو السويسـري بالفرنـك نفقـات مـن تحملـه يـتم مـا نسـبة تبلـغ إذ .المائة في ٢١,٤ على نفسها الفترة خالل

                                                 
  ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ،EBSS/2/2 العام، المدير للسيدة تقرير: صحي مستقبل أجل من العالمية الصحة منظمة إصالحات  ١٥
  ٢٠١١ يناير/الثاني كانون االستقصاء، تقرير األطراف، متعددة المنظمات أداء تقييم شبكة  ١٦

 مــن ٣ البنــد أكتــوبر،/األول تشــرين ١٥ فــي العالميــة الصــحة منظمــة إصــالح بشــأن الــدورة االســتثنائية) EBSS/2/2( التنفيــذي المجلــس  ١٧
  المؤقت األعمال جدول
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 تراجــع قــد األمريكــي الــدوالر أن األمــر وواقــع .األمريكــي والرالــد مقابــل فــي أســعارهما ارتفعــت عملتــان وهمــا المائــة، فــي
 القـدرة فـي ملمـوس هبـوط حـدث فقـد لـذلك، ونتيجـةً  .المنظمـة عمليـات بها تتم التي األخرى الرئيسية العمالت كافة أمام

  ١٨.اإلنفاق في المنظمة تستخدمها التي العمالت لمعظم الشرائية

 المالية األزمة :أخرى مالية قضايا

 و ٢٠٠٨ عـــامي فـــي العالميـــة الماليـــة األزمـــة تمثلـــه الـــذي التحـــدي أهميـــة العالميـــة الصـــحة منظمـــة أدركـــت .٤٦
 كــان أيــا البلــدان علــى آثارهــا حــدة مــن التخفيــف إلــى بالحاجــة شــعور هنــاك وكــان .الشــأن بهــذا مــداوالت وأجــرت ٢٠٠٩
 االجتماعية، الحماية توفر التي األمان شبكات رتنها فسوف االرتفاع، في البطالة معدل استمر فإذا .اإلنمائي مستواها
 يترافــق التــي البلــدان وفــي .البشــر صــحة وتتضــرر العــام، اإلنفــاق وســيقل التقاعــد، صــناديق وأمــوال المــدخرات وســتتآكل

 ماب – الطبية والمعدات الخام والمواد المستوردة األدوية أسعار سترتفع المحلية، العمالت قيمة انخفاض مع الركود فيها
 العالمية الصحة منظمة تقوم وسوف .للمرضى وبالنسبة للحكومات، بالنسبة الصحية للرعاية اإلجمالية التكلفة من يزيد

 الدالـة العالمات في النظر وستمعن الصحة، أجل من المانحة والجهات الحكومات من القادمة المالية التدفقات بمتابعة
 ال الـذي الـدعم تقـديم فـي رئيسياً  دوراً  المعونات وستلعب .الرعاية تلقي عن الناس إقصاء على أو التكاليف ارتفاع على

   ١٩.بمفردها تمويله الدخل منخفضة البلدان من العديد يستطيع
 

 توفر شأن فمن.العالمية الصحة منظمة تواجه التي التحديات أهم ومرونته بالتمويل التنبؤ على القدرة ُتعد .٤٧
 حمــل ويتطلــب.الفاعليــة مــن بمزيــد بمهامهــا النهــوض فــي المنظمــة يســاعد أن بــه بــؤالتن ويمكــن مرونة أكثر تمويل

 تصــريف أســاليب علــى التغييــرات مــن الكثيــر إدخــال والمرونــة للتنبــؤ بالقابليــة يتســم تمويــل تقــديم علــى المــانحين
 منهــا االســتفادةو  المــوظفين قــدرات حجــم تقــدير وحســن التنظيميــة، الفاعليــة وزيادة األولويات، تحديد مثل الشؤون،

 وقــد .الماليــة الرقابــة ضــوابط وفاعليــة التكــاليف، إدارة وكفــاءة والشــفافية، المســاءلة وتعزيــز المحددة، األغراض في
 المطروحــة االقتراحــات ضــمن وأدخلتهــا غيــره، عــن أهميــة يقــل ال تحــدياً  تمثــل مهــام هــذه أن بالفعــل المنظمــة أدركت
 يتســم نهــج إيجــاد إن إذ حتميــاً  أمــراً  كلهــا المنظمــة مســتوى على التمويل دحش على التركيز وُيعد.باإلصالح الخاصة
 حــل إيجــاد ســياق فــي أهميتــه الماليــة الرقابــة ضوابط لتدعيم أن كما.المرجوة النتائج لتحقيق منه البد أمر بالتنسيق
 المســتوى ىعلــ المخــاطر إلدارة نظــام إيجــاد شــأن ومــن.للمســاءلة الخضــوع وضــمان المشــاريع لخدمــة األمــد طويــل

 إلمكانيــة المســبق اإلدراك مــن البــد المســتمرة، العالميــة المالية األزمة ظل وفي.القضية هذه يدعم أن كله المؤسسي
  .الموارد لتخصيص الجديدة واآللية القطري التعاون إستراتيجيات إعداد أثناء والسيما الصحية، الميزانيات تقلص

  

 اإلدارية اإلصالحات

                                                 
 جـدول مـن ٣ البند أكتوبر،/األول تشرين ١٥ في العالمية الصحة منظمة إصالح حول الدورة االستثنائية) EBSS/2/2( التنفيذي المجلس  ١٨

  المؤقت األعمال
  ٢٠٠٩ فبراير/شباط جنيف،/ اإلنسان حقوق لمجلس الخاصة الدورة إلى العالمية الصحة منظمة بيان: العالمية والصحة المالية األزمة  ١٩
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 العالميـة الصـحة منظمـة تطـوير إلـى الراميـة اإلصـالحات من عريضة طائفة من اإلدارية تاإلصالحا تتألف .٤٨
  :عموماً  اإلدارية اإلصالحات عنوان تحت تندرج التي لالقتراحات العريضة الخطوط يلي وفيما .فاعليتها وتحسين

 البشرية الموارد سياسات 

 واإلدارية التنظيمية الفاعلية 

 البشرية الموارد سياسات 

 الـــدورة االســـتثنائية خـــالل إال يحـــدث لـــم البشـــرية المـــوارد إدارة مجـــال فـــي للتحـــديات الواضـــح التحديـــد أن ولـــو .٤٩
 العالمية الصحة منظمة أنظار عن تخفى تكن لم القضايا هذه فإن ،٢٠١١ نوفمبر/الثاني تشرين في التنفيذي للمجلس

 أعمـــار بكبـــر تتصـــف المنظمـــة أن إلـــى ٢٠المشـــتركة التفتـــيش وحـــدة تقريـــر أشـــار ،٢٠٠١ عـــام ففـــي .طويـــل وقـــت منـــذ
 التوزيـــع أو الجـــنس حيــث مـــن ســـواء المــوظفين، هـــؤالء تنـــوع وأن العليــا، المناصـــب بكثـــرة مثقــل هيكـــل ضـــمن موظفيهــا
 دور وتحديـد السـرعة، وجـه علـى البشـرية الموارد إدارة إصالح في قدما المضي ضرورة واقُترح .بالخلل يتسم الجغرافي،
 وحـديث وفاعـل متكامـل معلومـات بنظـام المنظمـة وتزويد واألفرع، اإلقليمية بالمكاتب مقارنةً  جديد من كزيةالمر  الخدمة
 بعـض حـدة مـن للتخفيـف األداء وٕادارة التوظيف عملية على التحسينات من مزيد إدخال التقرير واقترح .البشرية للموارد

 إجـراء األخـرى التوصـيات من وكان .األمد قصير التوظيف على االعتماد في المنظمة إفراط إلى أدت التي المشكالت
 كمبيـــوتري نظـــام ضـــمن وٕادخالهـــا الســـجالت وتحـــديث المنظمـــة، مســـتويات كافـــة علـــى حاليـــاً  المتـــوفرة للمهـــارات حصـــر

  .المهنيين للموظفين حقيقي تناوب نظام وٕانشاء المختصة، التقنية الوحدات مع بالتشاور بانتظام منها واالستفادة

 الصـــحة منظمـــة ألوضـــاع ٢١األطـــراف متعـــددة المنظمـــات أداء تقيـــيم شـــبكة أجرتـــه الـــذي االســـتعراض أشـــار .٥٠
 .البشـرية المـوارد بينهـا مـن المجاالت، من بالعديد تحسينات إدخال إمكانية إلى ٢٠١١ يناير/الثاني كانون في العالمية
 بالمؤشـرات يتعلـق فيمـا االستقصـاء فـي واشـارك مـن قبـل مـن تصـنيف درجـة أدنـى االسـتعراض ذلـك فـي المنظمة ونالت

 تقيــيم بنظــام يتعلــق فيمــا "مالئــم غيــر" تصــنيفا الصــحة منظمــة الشــبكة أعضــاء وأعطــى .البشــرية المــوارد بــإدارة الخاصــة
 بوجـه قلـق مبعـث واالسـتحقاق الجـدارة أسـاس علـى االختيـار وكـان( لـديها التوظيـف ونظام موظفيها أداء وشفافية أدائها
 مـا وهـو األداء، إلـى يسـتند بشـرية مـوارد نظـام مكونـات لـديها المنظمـة أن أيضـاً  الوثـائق اسـتعراض مـن نوتبـي ).خاص
  .والممارسات السياسات بين فجوة هناك تكون ربما بأنه يوحي

 مــن وكــان .المجــال هــذا فــي تحســينات إلدخــال إمكانيــة لوجــود نفســها المنظمــة داخــل إدراك أيضــاً  هنــاك كــان  .٥١
 بتحقيـق والفخـر الكفـاءة إلـى تسـتند المنظمـة داخـل عمل أخالقيات بناء الصدد هذا في المنظمة حددتها لتيا المجاالت

  .البشرية الموارد تخطيط وتحسين اإلدارية، اإلجراءات وترشيد الصحة، أجل من نتائج

                                                 
  )JIU/REP/2001/5( ،٢٠٠١ العالمية، الصحة منظمة في اإلدارة وجهاز العليا اإلدارة استعراض بشأن المشتركة التفتيش وحدة تقرير  ٢٠
  ٢٠١٠ العالمية، الصحة منظمة المشترك، جالنه األطراف، متعددة المنظمات أداء تقييم شبكة  ٢١
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 كانون في قدتعُ  التي ،١٢٨/٢١ رقم التنفيذي المجلس لدورة المؤقت األعمال جدول من الخامس البند نص .٥٢
 عديــدة تحــديات هنــاك ذلــك، ومــع .موظفيهــا فــي تكمــن العالميــة الصــحة منظمــة قــوة أن علــى ٢٠١٠،٢٢ ديســمبر/األول
 الصــحة مجــال فـي المهنيــين أفضـل واســتبقاء اجتــذاب فـي المتمثــل المنظمـة هــدف تحقيــق أجـل مــن لهـا التصــدي يتعـين
 األمـد طويـل ولـيس التحديـد بـالغ تمويـل هو المنظمة تمويل من يراً كب قدراً  أن في تتمثل أساسية مشكلة وهناك .العالمية

 القــوى واســتبقاء تطــوير علــى المنظمــة قــدرة يعــوق التمويــل مــن النمــوذج وهــذا .بالمرونــة يتســم وال بــه التنبــؤ يمكــن وال
 أكثـر لـدى نأ كمـا .جديـدة مهـارات تلـزم عنـدما أو جديـدة تحـديات تظهـر عندما بسرعة تستجيب أن يمكن التي العاملة

 تقنيــة طلبــات متزايــد نحــو علــى المنظمــة وتواجــه .الوظيفيــة حيــاتهم نهايــة حتــى الخدمــة فــي للبقــاء توقعــات المــوظفين
 وقــد .والخبــرات المعــارف فــي التغيــر وتيــرة تتســارع حيــث تخصصــية، مجــاالت فــي المهــارات مــن مســتوى أعلــى تتطلــب
 بالتمويـل المرتبطـة المهـام بـين يميـز ال الـذي الحـالي العمل قوة نموذج مشكالت تحديد الداخلية المناقشات خالل أمكن
 راسخة ثقافة وجود إلى والحاجة األمد، قصير الطوعي بالتمويل المرتبطة المشاريع مهام وبين للتنبؤ القابل األمد طويل
 أن إلـى ُأشـير كمـا .والتنـاوب للتـنقالت إطـار وجـود وضـرورة للمسـاءلة والخضـوع وتميـزه األداء ارتفـاع أسـاس على تقوم

 االحتياجــــات وبــــين البشــــرية المــــوارد بــــين التوفيــــق فــــي بــــه تــــنهض أن عليهــــا إســــتراتيجيا دورا البشــــرية المــــوارد لسياســــة
 المـوارد أجنـدة بوضـع يتعلـق فيمـا التالية المجاالت في النظر المنظمة بإصالح المعنية العمل فرقة واقترحت .التنظيمية
 األداء إدارة ونهــج التوظيــف، إجــراءات هندســة وٕاعــادة العمــل، بقــوة الخــاص التخطــيط نهــجو  التوظيــف، نمــوذج :البشــرية
 .وتطويره

 واإلدارية التنظيمية الفاعلية

 قـدر بأقصـى واإلداريـة التنظيميـة بالكفـاءة يتعلق فيما العالمية الصحة منظمة تواجهها التي التحديات صيغت .٥٣
 ،٢٠١١ ينــاير/الثــاني كــانون فــي األطــراف متعــددة المنظمــات أداء تقيــيم شــبكة أجرتــه الــذي االســتعراض فــي الدقــة مــن

 النتــائج، علــى المؤسســي والتركيــز المرجــوة، النتــائج تحقيــق بقصــد التوجيهــات إعطــاء مثــل قضــايا تحديــد فيــه تــم والــذي
 الخارجيــة النتــائج دورصــ األداء معلومــات وتقــديم واألداء، المعونــات إدارة بــين والــربط األداء، معلومــات مــن واالســتفادة
 فــي إجــراؤه تــم الــذي الدوليــة المعونــات اســتعراض أشــار وكــذلك .عليهــا التحســينات إلدخــال محتملــة مجــاالت بوصــفها

 خـــالل مـــن معونـــة مـــن بريطانيـــا تقدمـــه لمـــا المـــال مقابـــل فـــي قيمـــة أقصـــى ضـــمان" عنـــوان تحـــت 2011 مـــارس/آذار
 هـــذا وذكـــر .المجـــال هـــذا فـــي العالميـــة الصـــحة منظمـــة جههـــاتوا التـــي التحـــديات إلـــى "األطـــراف متعـــددة المنظمـــات
 اإلبالغ عن فضالً  القطري، المستوى على اإلستراتيجي وأدائها تركيزها تحسين إلى حاجة في" المنظمة أن االستعراض

 الصــحة لمنظمــة التنظيميــة القــوة مــواطن التقريــر ووصــف ".والشــفافية الماليــة، واإلدارة بالتكــاليف، والــوعي النتــائج، عــن
 الفاعليــة لمراجعــة أنظمــة وجــود إلــى افتقارهــا مثــل مجــاالت فــي التحــديات بعــض تحديــداً  وذكــر "ضــعيفة" بأنهــا العالميــة

 لمتابعـة رسمياً  نظاماً  امتالكها وعدم والمخرجات، اإلجراءات بين وخلطها واضحة، نتائج سلسلة وجود وعدم التنظيمية،
 األداء، وٕادارة اإلســــتراتيجية واإلدارة النتــــائج، تحقيــــق فــــي اإلســــهام مثــــل تمجــــاال التقريــــر عــــدد كمــــا .إلــــخ التقييمــــات،
  .الضعف نقاط من جميعاً  بوصفها والمساءلة، والشفافية،

                                                 
  )EB 128/21( المؤقت، األعمال جدول من ٥ البند العام، المدير للسيدة تقرير العالمية، الصحة منظمة تمويل مستقبل  ٢٢
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 يتعلــق فيمــا المنظمــة تواجــه التــي التحــديات "العالميــة الصــحة منظمــة تمويــل مســتقبل" المعنونــة الورقــة ناقشــت .٥٤
 المتصـلة التحـديات بالتفصـيل حـدد ٢٠١١ يونيـو/حزيـران فـي العمـل لفرقـة األول التقريـر إن بل .اإلدارية باإلصالحات

 إلـى االفتقـار مثـل قضـايا بالـذكر التقريـر وخـص .المسـاءلة وهياكـل النتائج، إلى المستند والتخطيط التنظيمية، بالفاعلية
 الطلـب ال العـرض جانـب قودهوي أسفل إلى أعلى من ينحدر الذي الحالي التخطيطي والنهج العمل، تقسيم في الوضوح
 تســود حيـث الحاليـة الثقافـة تغييـر إلـى والحاجـة القطريـة، المكاتـب مسـتوى علـى المنظمـة بعمـل وفاعليتـه صـلته وانعـدام
 الحـــالي اإلطـــار تعقـــد مثـــل تحـــديات التقريـــر حـــدد فقـــد ذلـــك علـــى وعـــالوة .إلـــخ الراســـخة، القواعـــد علـــى اللينـــة القواعـــد

 تعكــس ال الميزانيــات لوضــع الحاليــة الخطــط أن عــن فضــالً  فهمــه، وســوء للوقــت اســتهالكهو  واقعيتــه، وعــدم للتخطــيط،
  .والمخرجات للمنظمة اإلستراتيجية التوجيهات وبين التمويل بين الموارد روابط

 الجديـدة والمطالـب الناشـئة االحتياجـات" :أن ٢٠١١ سـبتمبر/أيلـول فـي باإلصـالح المعنيـة العمل فرقة ذكرت .٥٥
 األمـــد علـــى لمســـعاها اإلســـتراتيجي التوجـــه فـــي النظـــر إعـــادة ضـــرورة تســـتلزم العالميـــة الصـــحة منظمـــة اجههـــاتو  التـــي

 للسـكرتارية المتعـددة الطبقـات نهـوض يكفـل بمـا – المنظمـة عمـل طريقـة تحسـين ذلـك مع يترافق أن من والبد األطول،
 هــذا فـي المنظمــة تواجـه معينـة مشــكالت اً أيضـ العمـل فرقــة حـددت كمـا ".واحــدة عالميـة صـحة منظمــة بوصـفها بـدورها
 مختلـف بـين االنسـجام إلـى واالفتقـار برمتهـا، المنظمـة مسـتوى علـى موحـدة إداريـة إجـراءات إلـى االفتقـار مثـل المجال،
 .إلــخ الصــالحيات، تخويــل إلــى واالفتقــار المســتهدفة، األمــاكن علــى العمالــة تقســيم وضــوح وعــدم الســكرتارية، مســتويات

 تبــدو المنظمــة" أن وذكــرت المؤسســية، االتصــاالت وٕاطــار إســتراتيجية مجــال فــي تحــديات أيضــاً  الفرقــة ههــذ حــددت كمـا
 أحيانـا بـل وٕانجازاتهـا، للمنظمـة متماسـك حـس إظهـار على قادرة غير ولكنها متعددة، مجاالت في خبيرة – مجزأة اليوم
 ".المنظمــة مـن تتوقعـه أن لهـا ينبغــي مـا تعـرف كثيـرة دوائـر تعــد لـم حتـى ووظيفتهـا، العامــة توجهاتهـا فـي واضـحة غيـر

 مثـــل قضـــايا بالـــذكر واختصـــت التحـــديات، أحـــد باعتبارهـــا والمـــوارد النتـــائج عـــن المســـاءلة العمـــل فرقـــة ذكـــرت وكـــذلك
 اآلليـــات وضـــعف منهـــا، التحقـــق تـــم واضـــحة أداء نتـــائج إلـــى واالفتقـــار للمنظمـــة، التدقيقيـــة والقـــدرات الرقابيـــة محدوديـــة
 المتعلقــة المفــاهيم ورقــة لتكــون اإلداريــة اإلصــالحات مجــال فــي األفكــار هــذه كــل تضــافرت وقــد .إلــخ رقابــة،لل الحاليــة
  .التنفيذي للمجلس المائة بعد والعشرون التاسعة الدورة وضعها إلى دعت التي اإلصالح بعملية

 الصــحة منظمــة تواجــه ســيمةج تحــديات هنــاك بأن القائل الرأي مع فإننا اإلدارية، باإلصالحات يتعلق فيما .٥٦
 فــإن وبالمثــل، .المنتــديات مــن العديــد أمــام التحــديات هذه حددت قد المنظمة وأن البشرية الموارد مجال في العالمية
 الضــوء خارجيــة مصــادر ســلطت وقــد والتنظيميــة، اإلدارية الفاعلية مجال في المنظمة تواجه ملموسة تحديات هناك
 أساســه وعلى شامًال، أمراً  كان التحديات تحديد فإن هنا، ومن .بها وأقرت المنظمة أدركتها كما التحديات، تلك على
  .المجال بهذا اإلصالح عملية في قدماً  المنظمة مضت

  العالمية الصحية الشؤون تصريف

 فــي التحــديات مــن طائفــة تواجــه العالميــة الصــحة منظمــة أن فــي المتمثلــة للحقيقــة النطــاق واســع إدراك هنــاك .٥٧
 بشـــأن بحـــث ورقـــة ٢٠١٠ مـــايو/أيـــار فـــي الخارجيـــة العالقـــات مجلـــس أصـــدر وقـــد .الخارجيـــة الشـــؤون تصـــريف المجـــ



 28

 الصـــحية الشـــؤون تصـــريف تواجـــه التـــي التحـــديات بعـــض الورقـــة تلـــك فـــي المجلـــس وحـــدد العالميـــة، الصـــحة تحـــديات
  .ذاتها حد في الميةالع الصحة بمنظمة الخاصة العالمية الصحية الشؤون تصريف يكن لم وٕان العالمية،

 كــــانون فــــي الصــــادر األطــــراف متعــــددة المنظمــــات أداء تقيــــيم شــــبكة تقريــــر فــــإن أخــــرى، ناحيــــة مــــن ولكــــن .٥٨
 أقصـى ضـمان" عنـوان تحـت 2011 مـارس/آذار فـي إجـراؤه تـم الذي الدولية المعونات واستعراض 2011 يناير/الثاني
 أليــة ذكــر بهمــا يــرد لــم "األطــراف متعــددة المنظمــات خــالل مــن معونــة مــن بريطانيــا تقدمــه لمــا المــال مقابــل فــي قيمــة

 آليـات فـي جيـداً  ممثلـون الشـركاء" أن إلـى خلُـص الدوليـة المعونات استعراض إن بل .الشؤون بتصريف تتعلق تحديات
 هـــذا ذكـــر كمـــا ".لهـــا الشـــريكة الحكومـــات مـــع جيـــد نحـــوٍ  علـــى تعمـــل العالميـــة الصـــحة منظمـــة" وأن "الشـــؤون تصـــريف

 واألمــور بالتنميــة يتعلــق فيمــا الطاقــات حشــد علــى وقــدرة عالميــة قيــادة تــوفر العالميــة الصــحة منظمــة" أن تعراضاالســ
 والسـادس والخـامس الرابع والسيما لأللفية، اإلنمائية المرامي لتحقيق األهمية بالغة أمور وهي اإلنسان، بصحة الخاصة

  ".منها

 الشـؤون تصـريف فـي تحـديات تواجه العالمية الصحة منظمة أن في ةالمتمثل للحقيقة قوي داخلي إدراك هناك .٥٩
 مجموعـة اجتمـاع أجـل مـن إعـدادها تـم التـي العالميـة، الصـحية الشـؤون بتصـريف الخاصـة فالمـذكرة .العالميـة الصحية
 أصـبحت فقـد :السـاحة علـى الوحيـد الالعـب تعـد لم الدول" أن على تنص ٢٠٠٩ يونيو/حزيران في ٢٣الصحية الثماني
 بينهــا ومــن العالميــة، الصــحية الشــؤون تصــريف فــي بــدور تقــوم التــي الفاعلــة األطــراف مــن واســعة طائفــة اآلن هنــاك

 والنقابـــات الخاصـــة، والشـــركات المرضـــى، عـــن الـــدفاع ومجموعـــات الخيريـــة، والمؤسســـات المـــدني، المجتمـــع منظمـــات
  .للناس الصحية الخدمات تقديم كفاءة ىعل تأثيرها إلى االهتمام هذا وأرجعت ،"الكثير وغيرها العمالية،

 مسـتقبل" عنـوان تحمـل التـي البحـث ورقة في بالتفصيل المنظمة تواجه التي العالمية الصحة تحديات صيغت .٦٠
 علـــى والشـــراكات والتنميـــة، الصـــحة مجـــالي فـــي العاملـــة الجهـــات بيئـــة ازدحـــام مثـــل ،"العالميـــة الصـــحة منظمـــة تمويـــل

ـــخ، التقنـــي، والتعـــاون ري،والقطـــ العـــالمي المســـتويين  ورقـــة وكانـــت .والتمويـــل الشـــؤون لتصـــريف بالنســـبة وتـــداعياتها إل
 للمجلس المائة بعد والعشرين التاسعة الدورة من طلب على بناءً  ُأعدت التي العالمي، الصحة بمنتدى المتعلقة المفاهيم
 الخارجيـة، الشؤون بتصريف متعلقة تحديات من المنظمة تواجهه بما اعتراف بمثابة ٢٠١١ يونيو/حزيران في التنفيذي

 عـن تمخـض قـد الصـحة فـي االسـتثمار زيـادة من الماضي العقد شهده ما " أن خاص نحوٍ  على الورقة هذه ذكرت وقد
 الصـحة مجـال فـي العاملـة المنظمـات عـدد وزيـادة المؤسسـية، البيئـة تعقد وزيادة الصحية، الحصائل في كبيرة تحسنات
 إلـى حاجـة هنـاك فـإن ترحيبـًا، يلقـى أمـراً  ُيعـد الدوليـة الشـؤون فـي المتنـامي الصـحة بـروز أن مـن رغمالـ وعلى .العالمية
 الفاعلـة األطراف مختلف بين اشتماالً  أكثر حوار قيام أمام الفرصة وٕاتاحة واالنسجام التماسك من المزيد على التشجيع
 :صـحي مسـتقبل أجـل مـن العالميـة الصـحة منظمـة الحإصـ" المعنونـة الورقـة وجـاءت .المجـال هذا في الضالعة الكثيرة

                                                 
 وقوصـند العالميـة، الصـحة منظمـة وهـي بالصـحة عالقـة ذات منظمـات ثمـاني مـن مؤلفـة مجموعـة هـي) H8( الصـحية الثمـاني مجموعـة  ٢٣

 اإليــدز لمكافحــة المشــترك المتحــدة األمــم وبرنــامج ،)UNFPA( للســكان المتحــدة األمــم وصــندوق ،)اليونيســف( للطفولــة المتحــدة األمــم
)UNAIDS(، والمالريـا والـدرن اإليـدز لمكافحة العالمي والصندوق )GFATM(، والتمنيـع اللقاحـات أجـل مـن العـالمي والتحـالف )GAVI(، 

 المرامـي بلـوغ وٕالحـاح أهميـة بمـدى العـالم إشـعار أجـل مـن ٢٠٠٧ عـام منتصـف فـي ُأنشـئت وقـد. الـدولي والبنـك غيـتس، وميلنـدا بيـل ومؤسسة
  .لأللفية اإلنمائية
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 الجــاري اإلصــالحية المنظمـة ألجنــدة اســتعراض بمثابـة وكانــت ٢٠١١ يوليــو/تمـوز فــي إعــدادها تـم والتــي ،"عامــة نظـرة
 الفاعلـة األطـراف مـن كبير عدد اآلن هناك صار حتى كثيرًا، توسعت قد العالم في الصحية الدوائر" أن اآلن، تطويرها
 العالميـــة الصــحية المنظمـــة هــي العالميـــة الصــحة منظمــة كانـــت ١٩٤٨ عــام ففـــي .ومســؤولياتها أدوارهـــا تتــداخل التــي

 إلــى االفتقــار إلــى للمبــادرات الواســع االنتشــار هــذا أدى وقــد .كثيــرة منظمــات مــن واحــدة صــارت فقــد اآلن أمــا الوحيــدة؛
 كبيــر إدراك أيضـًا، الـداخلي المســتوى علـى هنـاك، نكــا فقـد ثـم، ومــن ".العالميـة الصـحة مجــال فـي واالنسـجام التماسـك
  .الخارجية الشؤون تصريف مجال في العالمية الصحة منظمة تواجه التي للتحديات

 منظمــة تواجــه التــي للتحــديات والخــارجي، الداخلي المستويين على وتحديد، إدراك هناك كان أنه نرى إننا   .٦١
 الخارجيــة الشــؤون تصــريف إدخــال فــإن ثــم، ومــن العالميــة؛ حةالصــ شــؤون تصــريف مجــال فــي العالميــة الصــحة
   .مبرراً  أمراً  كان اإلصالحية عمليتها عناصر أحد باعتباره

 الخالصة 

 المتمثــل المباشــر بالتحــدي فبــدءاً  .تدريجية مرحلية عملية تزال، وال التحديات، مجاالت تحديد عملية كانت .٦٢
 اقتراحــاً  لتصــبح العمليــة اتســعت األعضــاء، للــدول المتزايــدة والتوقعــات ويــلبالتم التنبــؤ علــى القــدرة عدم معالجة في

 جميــع دراســة فــي تتمثــل فائدة ناحية، من التطور، ولهذا .العالمية الصحة لمنظمة التنظيمي الهيكل إلصالح شامالً 
 بكــل تحقيقهــا، دالمــرا األهــداف فــي المبالغــة مخــاطر على أخرى، ناحية من ينطوي، قد ولكنه المنظمة، عمل جوانب

 كافــة علــى ويشــتمل نطاقــه باتســاع يتســم التحــديات فئــات مــن تحديــده تــم ومــا .وجهــد تكاليف من ذلك عن ينتج ما
 اتبــاع تــم قــد بأنــه القائــل الــرأي مــع ونحــن .المصــلحة أصــحاب من وغيرها األعضاء الدول تثيرها التي القلق بواعث
  .ومهامها اختصاصاتها بفاعلية النهوض سبيل في ظمةالمن تواجهها التي المخاطر تحديد في نظامي نهج
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 ثــالثال لــالفص

 والمشاورات البدائل :اإلصالح إستراتيجية صياغة

 البدائل دراسة

 يمكنها التي الخيارات من طائفة تحديد تحديات من رصده تم لما تتصدى تغيير إستراتيجية صياغة تتطلب .٦٣
 التنفيــذ، وتحــديات المتاحــة، والمــوارد كالتكلفــة، معــايير أســاس علــى الخيارات ذهه من كلٍ  وتقييم التحديات، معالجة
 فــإن ولــذا.للمنظمــة بالنســبة التكلفة بفاعلية أيضاً  يتسم بل التحديات، تلك فحسب يعالج ال خيار إلى والوصول إلخ،
 .ةالمرصود للتحديات حل أفضل إلى للوصول ضرورياً  أمراً  ُيعد ودراستها الخيارات تقييم

 معينــة بــدائل حــددت قــد العالميــة الصــحة منظمــة كانــت إذا مــا بدراســة قمنــا أجرينــاه، الــذي التقيــيم إطــار فــي .٦٤
 فاعليـة وكـذلك اسـتحقاقها تحليـل حيث من البدائل مختلف مناقشة أساس على باإلصالح الخاصة االقتراحات وأحكمت
 إلـــى للوصـــول المصـــلحة أصـــحاب مختلـــف مـــع تشـــاورت قـــد المنظمـــة كانـــت إذا لمـــا تقييمـــاً  أيضـــاً  أجرينـــا كمـــا .تكلفتهـــا

  :فئات إلى مصنفة المجال هذا في تقييمنا لنتائج عرض يلي وفيما .باإلصالح الخاصة االقتراحات

 الداخلية الشؤون تصريف 

 التمويل تحديات 

 اإلدارية اإلصالحات 

 العالمية الصحية الشؤون تصريف 

 الداخلية الشؤون تصريف

 األولويات تحديد

 مجـــاالت فـــي ٢٠١١ أغســـطس/آب فـــي ٢٤عمـــل ورقـــة ١٢ المنظمـــة بإصـــالح المعنيـــة العمـــل فرقـــة أعـــدت .٦٥
 واالتصــــاالت المــــوارد، وحشــــد والتمويــــل، النتــــائج، إلــــى المســــتندتين والمســــاءلة واإلدارة واالتســــاق، التنظيميــــة الفاعليــــة

 البديلـــة العمـــل بخطـــط قائمـــة ووضـــع تالمشـــكال بيـــان الورقـــات هـــذه بعـــض وتضـــمنت .البشـــرية والمـــوارد اإلســـتراتيجية،
                                                 

 المنظمـة مسـتوى علـى إطـار ووضـع العالميـة، الصـحة لمنظمـة المؤسسـي العمـل نمـوذج تحسـين( واالتسـاق التنظيميـة الفاعليـة ورقـات هـي  ٢٤
 وٕاطــار والشــفافية، المســاءلة وٕاطــار النتــائج، إلــى المســتندة اإلدارة إطــار( والمســاءلة النتــائج إلــى المســتندة واإلدارة ،)الجــودة ةوٕادار  للمعرفــة كلهــا

 المـــوارد لحشـــد المعَدلـــة واإلســـتراتيجية العالميـــة، الصـــحة منظمـــة تمويـــل إطـــار( اإلســـتراتيجية واالتصـــاالت المـــوارد، وحشـــد والتمويـــل، ،)التقيـــيم
 العمـل، قـوة تخطـيط وآليـات بالمنظمـة، للتوظيـف معدل نموذج( البشرية والموارد ،)اإلستراتيجية واالتصاالت الموارد، قاعدة وتوسيع المؤسسية،
  ).األداء إدارة وتطوير األداء، عالية ثقافة وٕايجاد بالمنظمة، التوظيف مصادر وٕاجراءات
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 الصــلة فــإن ولــذا واألولويــات، البــرامج تحديــد أجــل مــن منفصــلة مفــاهيم ورقــة هنــاك وكانــت .المبَينــة المشــكالت لمعالجــة
 أن ولـو واألولويـات، البـرامج بتحديـد المتعلـق اإلصـالح مجـال حالـة فـي وجـود لهـا يكـن لم النهائي واالقتراح البدائل بين

 المنظمــة أعمــال لتحقيــق ضــرورياً  أمــراً  بوصــفه العمــل ألســاليب العالميــة الصــحة منظمــة تحســين ربطــت قــاتالور  إحــدى
 تـم الـذي البرامجية اإلصالحات بشأن )GPG( العالمية السياسات فريق بمناقشات الخاص التقرير وتضمن .األساسية
  .تركيزها ومحاور يتفق بما بها القيام منظمةلل ينبغي معينة بإجراءات قائمة ٢٠١١ نوفمبر/الثاني تشرين في إعداده

 الرئاسية األجهزة تدعيم

 توجيهــات علــى بنــاءً  الشــؤون، تصــريف بشــأن ٢٠١١ يونيــو/حزيــران فــي ُأعــدت التــي المفــاهيم ورقــة تضــمنت .٦٦
 إلــى ةكالحاجــ الشــؤون، بتصــريف المتصــلة للقضــايا تلخيصــاً  التنفيــذي، للمجلــس المائــة بعــد والعشــرين التاســعة الــدورة
 وضــلوع الرئاســية األجهــزة اجتماعــات تسلســل تحســين وٕالــى واإلقليميــة، العالميــة الرئاســية األجهــزة بــين المواءمــة تحســين
 إعـدادها تـم التي المسودة واحتوت .المنظمة شؤون تصريف في والنشاط الفاعلية من بمزيد ومشاركتها األعضاء الدول
 تصـريف مجـال فـي محـددة اقتراحـات قائمـة علـى ٢٠١١ سـبتمبر/أيلول في العالمية السياسات فريق مناقشات أجل من

 إلى ُقِدمت التي الورقات وحتى .لمناقشتها بدائل أية تحدد لم ولكنها الرئاسية، األجهزة تدعيم أجل من والسيما الشؤون،
 االقتراحــات مــن القليــلب إال تــأت لــم 2011 نــوفمبر/الثــاني تشــرين فــي ُعقــدت التــي التنفيــذي للمجلــس الــدورة االســتثنائية

 .الدورة االستثنائية تلك في لمناقشتها بدائل ألي ذكر دون الرئاسية األجهزة لتدعيم المحددة

 الموارد تخصيص آلية

 النتـــائج، إلـــى المســتندة واإلدارة التمويـــل بإطـــار يتعلــق فيمـــا ،٢٠١١ ســبتمبر/أيلـــول فـــي العمــل فرقـــة اقترحــت .٦٧
 لمنظمـة اإلسـتراتيجية باألولويـات مرتبطـة الجديـدة اآلليـة تكـون بحيـث المـوارد لتخصيص الحالية اآللية استبدال ضرورة
 بـديل نمـوذج أي دراسـة تجـر لم أنه المتاحة، السجالت واقع من ويبدو، .المتوقعة النتائج إلى ومستندة العالمية الصحة

الـــدورة  إلـــى إحالتـــه أثنـــاء عـــديالتت عليـــه ُأدخلـــت العمـــل فرقـــة بـــه تقـــدمت الـــذي االقتـــراح أن غيـــر المـــوارد، لتخصـــيص
 أفضـل نحـوٍ  علـى يعكـس الموارد لتخصيص جديد نموذج إيجاد ضرورة االقتراح وتضمن .التنفيذي للمجلس االستثنائية
 :هــي مهمـة مسـبقة باشــتراطات التقيـد مـن المــوارد لتخصـيص جديـدة آليــة أليـة والبـد .التنظيميــة واالحتياجـات األولويـات

 بوضوح محددة نتائج سلسلة وضع )ب( بينها، فيما واالنسجام ومسؤولياتها الثالثة المنظمة وياتمست أدوار إيضاح )أ(
 جانــب مــن للمســاءلة الخضــوع )د( واقعيــة، ميزانيــة وضــع )ج( الثالثــة، بمســتوياتها المنظمــة عمــل علــى الضــوء تســلط
 .للمنظمة التنفيذي والمستوى الموارد بتخصيص المختصة الهيئة

 مــايو/أيــار فــي ُعقــدت التــي والســتون الرابعــة العالميــة الصــحة جمعية به اتسمت ما إلى بالنظر أنه نالحظ .٦٨
 ماســة حاجــة هنــاك تكــن لــم فلربمــا جــوهره، فــي العالميــة الصــحة منظمة عمل على النطاق واسع توافق من ٢٠١١

 أن المنظمــة مقــدور فــي كان نهأ أيضاً  نالحظ كما .الجوهرية واألعمال والبرامج لألولويات تفصيلية قائمة وضع إلى
 الدورة االســتثنائية/الصحة جمعية/التنفيذي المجلس على لعرضها الرئاسية األجهزة لتدعيم عديدة بدائل قائمة تضع

 تقــارير تجميــع مثــل اقتراحــات بــأن ونشــعر.عليهــا واالتفــاق االحتمــاالت مــن طائفــة فحــص يتســنى بحيــث لمناقشــتها
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 مســتقل تقيــيم وٕاجــراء األعضــاء، الــدول إلــى المرفوعــة وتقاريرهــا الرئيســية كاتــبالم مــن مكتــب بكــل الخاصــة األداء
  .ذلك من أبعد هو ما إلى قدماً  فيها المضي الممكن من كان إلخ، والحصائل، المخرجات إنجاز من للتحقق

 التمويل تحديات

 للتنبؤ قابلية أكثر المنظمة تمويل جعل

 أقصـى إلى بالمرونة ويتسم للتنبؤ قابالً  أمراً  العالمية الصحة نظمةم تمويل جعل قضية ظلت عديدة، لسنوات .٦٩
 المسـاهمات بشـأن المشـتركة التفتـيش وحـدة وتقريـر ،)٢٠٠٥( المـوارد حشد إطار وألح .والتداول النقاش قيد ممكن، حد

 في نشطة واتخط اتخاذ على ،)٢٠١٠( الموارد حشد بشأن الداخلية الرقابة خدمات مكتب وتقرير ،)٢٠٠٧( الطوعية
  .االتجاه هذا

 األمــر، بدايــة وفــي .الممكنــة البــدائل وضــع علــى وعملــت القضــية هــذه باإلصــالح المعنيــة العمــل فرقــة درســت .٧٠
 للتنبـــؤ والقابليـــة بالمرونـــة المتـــاح الـــدخل مـــن األقـــل علـــى المائـــة فـــي ٥٠ نســـبة تتســـم أن ضـــرورة العمـــل فرقـــة اقترحـــت

 االقتـــراح تعــديل تـــم الحــق، وقــت وفـــي .الرئيســية الطوعيـــة والمســاهمات المقــدرة تاالشـــتراكا ذلــك فـــي بمــا واالســتدامة،
 المائــة فــي ٤٠ ونســبة للتنبــؤ، بالقابليــة المتــاح الــدخل مــن األقــل علــى المائــة فــي ٧٠ نســبة تتســم أن بضــرورة ليطالــب
 المـوارد لتجديـد نموذجـاً  العمـل فرقـة واقترحـت .الرئيسية الطوعية والمساهمات المقدرة االشتراكات ذلك في بما بالمرونة،

 قبـل البرامجيـة الميزانيـة مـن جـزء بتمويل جماعي التزام وجود يكفل بحيث العالمية، الممارسات أفضل أساس على يقوم
 التنفيـذي للمجلـس الـدورة االسـتثنائية إلـى ُأحيـل الـذي االقتـراح فـي النمـوذج، ذلك على ُأطلق وبعدها .سريانها فترة بداية
 الــدول جانــب مــن مشــترك التــزام إيجــاد واســتهدف ،"الجمــاعي التمويــل نمــوذج" اســم ،٢٠١١ نــوفمبر/لثــانيا تشــرين فــي

 فــي األعضــاء الــدول عليهــا تتفــق حســبما المنظمــة ألولويــات الكامــل بالتمويــل المانحــة الجهــات مــن وغيرهــا األعضــاء
 .بالمرونــة التمويــل مــن المائــة فــي ٤٠ بةنســ تتســم أن بضــرورة المتعلــق الجــزء حــذف تــم أنــه غيــر .البرامجيــة الميزانيــة
 المتسـم المنظمـة دخـل نسـبة مـن تزيد أن المانحة الجهات من وغيرها األعضاء للدول يجوز أنه ذلك عن عوضاً  وُذكر

 اإلســتراتيجية بالمكونــات مــثالً  تــرتبط كــأن تخصيصــها، فــي تحديــداً  أقــل طوعيــة مســاهمات تقــديم خــالل مــن بالمرونــة
 يتسـم تخصـيص خـالل مـن أو األساسـية الطوعيـة المسـاهمات حسـاب خـالل من إما البرامجية زانيةللمي مستوى األعلى
 هـذا علـى التعـديالت مـن مزيـد إدخـال تـم التنفيـذي للمجلـس المائـة بعـد الثالثين الدورة وخالل .النسبية الليونة من بمزيد

 الموافقــة بعــد المانحــة الجهــات مــع حــوار إجــراء :هــي مكونــات ثالثــة مــن التمويــل مرحلــة تتــألف أن اُقتــرح فقــد .االقتــراح
 .المــوارد حشــد ومتابعــة بالمســاهمة، التعهــدات لتقــديم مــؤتمر وعقــد الصــحة، جمعيــة قبــل مــن البرامجيــة الميزانيــة علــى

 .الراهن الوقت في للنقاش االقتراح هذا ويخضع

 كلها المنظمة مستوى على الموارد حشد

ــ بتلــك القضــية هــذه تــرتبط .٧١  ،)٢٠٠٥( المــوارد حشــد إطــار شــدد وقــد .للتنبــؤ وقابليتــه التمويــل بمرونــة ةالمتعلق
 بشــأن الداخليــة الرقابــة خــدمات مكتــب وتقريــر ،)٢٠٠٧( الطوعيــة المســاهمات بشــأن المشــتركة التفتــيش وحــدة وتقريــر
 لحشد إستراتيجية خالل من التمويلية مواردها بتعزيز العالمية الصحة منظمة قيام ضرورة على ،)٢٠١٠( الموارد حشد
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 تمويـل لـديها يتـوفر بحيـث االتجـاه هـذا فـي خطـوات اتخـذت أن المتحـدة األمـم هيئـة منظمات من للعديد وسبق .الموارد
 الـرغم وعلـى .برامجهـا لتنفيـذ متاحـة األمـوال تكـون حتـى المـوارد تجديـد سـنتي فتـرة بدايـة فـي للتنبؤ وقابلية استقراراً  أكثر
 إليـه خُلصـت مـا إلـى اسـتناداً  االقتـراح تعـديل تـم فقد مختلفة، بدائل أية تحديداً  تدرس لم يةالعالم الصحة منظمة أن من

 التفتـــيش وحـــدة اســـتخدام رغـــم ،"المؤسســـي" مصـــطلح أن غيـــر .األعضـــاء الـــدول مـــع والمشـــاورات الداخليـــة المناقشـــات
 يبدو، فيما وتتسم، واضحة صورة هإعطائ بقصد "كلها المنظمة مستوى على" تعبير محله حل تقريرها، في له المشتركة

  .االنحياز بعدم

  والتنظيمية اإلدارية التكاليف تمويل :المالية الرقابة وضوابط والتنظيمية اإلدارية التكاليف

 مختلفـة بدائل دراسة جرت المالية، الرقابة ضوابط من ذلك وغير والتنظيمية اإلدارية التكاليف لتمويل بالنسبة .٧٢
 قبـل باإلصـالح المعنيـة العمـل فرقـة وضـعتها التـي االقتراحـات ُعـِدلت فقد .األمام إلى االقتراحات إعداد عملية تقدم مع

 والمحاسـبة الميزانية إعداد يتم أن ضرورة اقترحت قد العمل فرقة وكانت .التنفيذي للمجلس الدورة االستثنائية إلى رفعها
 بينهــا فيمــا المقارنــة بإمكانيــة يســمح بمــا المكاتــب، جميــع مســتوى علــى متســق نحــو علــى اإلداريــة المهــام تكــاليف علــى

 بكـل المتعلقـة المبـالغ مـع جنب إلى جنباً  التكاليف إجمالي تقديم ويمكن .أفضل نحو على التكاليف تلك أسباب وتفسير
 البـرامج ةلجنـ علـى يتعـين بحيـث االقتـراح هـذا تعـديل تـم التنفيـذي، للمجلـس الدورة االسـتثنائية وخالل .حدة على تعامل

 ووضع بالمنظمة اإلدارة وجهاز العليا لإلدارة الفعلية للتكاليف تفصيلي تحليل بإجراء تكليفاً  تصدر أن واإلدارة والميزانية
 .تمويلها كيفية بشأن توصيات

 المالية الرقابية الضوابط تدعيم :المالية الرقابة وضوابط والتنظيمية اإلدارية التكاليف

 الرقابيـة الضـوابط لتـدعيم اقتـراح ألي ذكـر باإلصـالح المعنيـة العمل فرقة تقرير في منفصل نحو على يرد لم .٧٣
 بحيـث التقـارير، وضـع إجـراءات تحسين )أ( :يلي كما عدة أماكن في عليها العثور يمكن المسألة هذه أن غير المالية،
 )ب( المـــانحين، لتوقعـــات وفقـــاً  هــاكل المنظمـــة مســـتوى علـــى متســق نحـــو علـــى للتقـــارير القياســية النمـــاذج وضـــع يتعــين
 الميزانيــة، وٕاعــداد الماليــة، الرقابــة ضــوابط وبــين وحشــدها المــوارد علــى الحصــول توقعــات بــين الوثيــق التكامــل ضــمان

 الــدورة االســتثنائية خــالل منفصــل اقتــراح إعــداد تــم األعضــاء، الــدول مــع مشــاورات وعقــب .التقــارير ووضــع والتخطــيط،
 اإلداريـة العمليـات علـى المالية الرقابة متطلبات شاملة معالجة يعالج معززة رقابة إطار إعداد تضمن التنفيذي للمجلس
 المسـؤولين األفـراد وتحديـد منهـا، والغـرض الرقابـة وصف :التالية العناصر الرقابي اإلطار هذا وسيشمل .األهمية بالغة
 ونهـج الرقابيـة، للضـوابط مخالفـة حـدوث حـال فـي وتصـحيحية تصـعيدية وٕاجـراءات الرقابـة، فاعليـة ورصـد الرقابـة، عن
 الرقــابي اإلطــار ضــمن األولويــة ذات لألعمــال ذكرهــا اآلتــي المجــاالت االقتــراح وشــمل .المخــاطر لتقيــيم انتظامــاً  أكثــر

 فصــــل عنــــد البشــــرية المــــوارد وتســــويات الضــــيافة، ومصــــاريف الســــفر، ونفقــــات المانحــــة، الجهــــات اتفاقيــــات :المعــــزز
  .البشرية الموارد استحقاقات ارةوٕاد الموظفين،

  العمومية الصحية للطوارئ احتياطي صندوق إنشاء :أخرى مالية قضايا
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 فرقــة جانــب مــن ذكــر العموميــة الصــحية للطــوارئ احتيــاطي صــندوق إنشــاء لضــرورة يــرد لــم األمــر، واقــع فــي .٧٤
 إلـى العالميـة الصـحة منظمـة قـدمتها التـي الورقـات فـي قبلهـا األمـر نـوقش أن يحـدث لـم كمـا باإلصالح، المعنية العمل

 الشــأن بهــذا اقتراحــاً  أن غيــر .العالميــة السياســات فريــق مناقشــات فــي أو العالميــة، الصــحة جمعيــة أو التنفيــذي المجلـس
 وقــت فــي ســُترفع الصــندوق هــذا بمثــل المتعلقــة التفاصــيل أن ُذكــر حيــث التنفيــذي للمجلــس الــدورة االســتثنائية إلــى ُقــِدم

 .٢٠١٢ مايو/أيار في واإلدارة البرامجية الميزانية لجنة ىإل الحق

 العمالت أسعار تقلبات :أخرى مالية قضايا

 أسـعار لتقلبـات السـلبي التـأثير معالجـة أجل من للتحوط خيارات ثالثة باإلصالح المعنية العمل فرقة اقترحت .٧٥
ـــارات هـــذه وكانـــت .العالميـــة الصـــحة منظمـــة دخـــل علـــى العمـــالت ـــين المطابقـــة )أ( :يلـــي كمـــا الخي  الـــدخل عمـــالت ب
 دنيــا حـدود وضــع )ج( اآلجلـة، األجنبــي الصـرف تعاقــدات خـالل مــن المسـتقبلية الصــرف أسـعار تثبيــت )ب( واإلنفـاق،

 المــذكورة التحــوط أســاليب مــن كــل وتختلــف .آجلــة بعقــود األجنبــي النقــد شــراء خيــارات خــالل مــن الصــرف لســعر وعليــا
 اخــتالف مخــاطر مــن التحــوط المنظمــة تســتطيع القصــير، األمــد فعلــى .وتأثيرهــا وجــدواها، ،الزمنيــة آفاقهــا فــي أعــاله
 ذلــك تحقيــق ويمكــن( النقديــة المبــالغ تســلم وتــاريخ التحصــيل قيــد المســاهمات تســجيل تــاريخ بــين األجنبــي النقــد أســعار
 مـن التحـوط للمنظمـة يمكـن متوسـطال األمـد وعلـى ؛)الرئاسـية األجهزة من تصديق إلى يحتاج ال أنه كما نسبية بسهولة
 أيضــاً  ويمكــن( بالميزانيــة المدرجــة األســعار عــن واألجــور، الرواتــب مثــل الفعليــة، النفقــات صــرف أســعار تــدني مخــاطر
 الـــدخل عمـــالت بـــين التطـــابق تحقـــق أن للمنظمـــة يمكـــن الطويـــل األمـــد وعلـــى ؛)العـــام المـــدير تقـــدير حســـب ذلـــك تنفيـــذ

   .واإلنفاق

 إلـى باإلضـافة التنفيـذي، للمجلـس الـدورة االسـتثنائية فـي واُقترحـت بعـد فيما تعديلها جرى لبدائلا هذه أن غير .٧٦
  :بغرض وذلك الحالي، التحوط نظام

 هـو لـذلك األمثـل والشـكل( بالفرنـك تـدفع بأن المانحة الجهات إقناع خالل من السويسري بالفرنك الدخل زيادة 
 الطوعيـة المسـاهمات تُـدفع وأن السويسـري، بالفرنـك لتصـبح كلهـا وأ المقـدرة االشـتراكات فـواتير بعـض تحويل
  ).العملة بهذه األخرى هي

 الكبـرى التقلبـات مـع يتـواءم بمـا المنظمـة ميزانيـة لضـبط سـنوياً  "الميزانيـة تكلفـة حسـاب إلعـادة" آلية استحداث 
 .المتحدة األمم منظمات بعض في الحال هو مثلما العمالت، أسعار في

 بتوزيــع وذلـك( الرئيسـي بــالمقر العـاملين السـكرتارية مــوظفي حجـم بتقلـيص السويســري بالفرنـك كـاليفالت تقليـل 
 ).تكلفة األقل الخدمة محطات على المثال سبيل على الموظفين

 المالية األزمة :أخرى مالية قضايا



 35

 الخاصـــة القضـــايا ةلمعالجـــ منفصـــل اقتـــراح بـــأي تتقـــدم أو المنظمـــة بإصـــالح المعنيـــة العمـــل فرقـــة تـــدرس لـــم  .٧٧
 بواعث بعض أن غير .القضايا هذه مع للتعامل محددة بدائل ألية ذكر بالسجالت يرد ولم .المالية األزمة عن الناجمة
 .المالية للمجاالت العامة اإلصالحات إطار في عولجت قد تكون ربما القلق

 المقتــرح العمــل مســار إلــى صــلت أن قبــل متعــددة بــدائل درســت قــد العالميــة الصــحة منظمــة أن نــرى نحــن .٧٨
 بــبعض االقتراحــات مــرت بالتمويــل، الصــلة ذات األخــرى القضــايا بعــض وفــي.بالتمويــل التنبــؤ علــى بالقــدرة المتعلــق

 العمــل مســار علــى النهائيــة اللمســات إضــفاء قبــل البدائل في النظر تم قد أنه إلى يشير الذي األمر وهو التعديالت،
  .المفضل

 اإلدارية اإلصالحات

 البشرية الموارد سياسات

 وهـي البشـرية، المـوارد سياسـات بشـأن عمـل ورقـات أربـع بإعـداد المنظمـة بإصـالح المعنيـة العمل فرقة قامت .٧٩
 والثقافـة المـوظفين، مـع التعاقـد وٕاجراءات العمل، قوة تخطيط وآليات العالمية، الصحة بمنظمة المعدل التوظيف نموذج
 ُطرحــــت المنظمــــة، بإصــــالح المعنيــــة العمــــل فرقــــة أجرتهــــا التــــي المــــداوالت وخــــالل .ألداءا إدارة وتعزيــــز األداء عاليــــة

 مــن بــدائل أيضــاً  ُطرحــت كمــا .النهــائي شــكله البشــرية المــوارد إصــالح اقتــراح أعطــت التــي هــي عديــدة ببــدائل اقتراحــات
 ممثلـين بحضـور )GSMC( نالمـوظفي شـؤون إلدارة العالميـة اللجنـة اجتمـاع أثناء ٢٥الموظفين وجمعيات روابط جانب
 بأنحــاء المــوظفين مــع ومناقشــات تحلــيالت مــن اللجنــة أجرتــه مــا إلــى واســتناداً  ٢٦.للمنظمــة الرئيســية المكاتــب كافــة عــن

 أمـراً  سـيكون المـوظفين بعمـل الخاصـة القواعـد علـى مقترحـة تغييـرات أية إدخال أن على االتجاهات دلت فقد المنظمة،
 بنمــوذج التغييــرات هــذه ربــط ودون المــوظفين عمــل تحكــم التــي القواعــد علــى ألوانــه ســابق رتغييــ فإدخــال .ألوانــه ســابقاً 

 المخـاطر، إلدارة المتوقـع الجديـد اإلسـتراتيجي ونموذجهـا للمنظمـة اإلسـتراتيجي التوجـه إلـى ويستند عليه، متفق توظيف
 مــن الــرغم وعلــى .والمــديرين نالمــوظفي همــة تثــبط ســلبية برســالة أيضــاً  ســيبعث بــل فحســب، للجهــد مضــيعة يكــون لــن

 جديــدة تعاقديــة تــدابير ووضــع العاملــة القــوى توظيــف لنمــوذج مبتكــرة صــيغ بإيجــاد المــوظفين وجمعيــات روابــط ترحيــب
 يتسـم نهـج باتبـاع المصـلحة أصـحاب نصـح فقـد المنظمـة، بهـا تقـوم التـي المـدة محـددة األنشطة في العاملين للموظفين
 .الحذر وتوخي بالحرص

 مـرن توظيـف نمـوذج وجـود مـع واإلدارة، والتخطـيط البشـرية، المـوارد لسياسـات ديناميكي نهج إيجاد أن ظلوح .٨٠
 تتعلــق قضــايا المــوظفين مــن الكثيــر ذكــر وقــد .اإلصــالح عمليــة مــن يتجــزأ ال جــزءاً  يمثــل المنظمــة، واحتياجــات يتفــق

 إلــى واالفتقــار المشــاريع، ومــدة العقــود بــأنواع تتعلــق مشــكالت وجــود ذلــك فــي بمــا البشــرية، للمــوارد الحاليــة بالسياســات
 الثقــة انعــدام عنصــر علــى مــنهم العديــد وعقــب .لــألداء أقــوى إدارة وجــود وضــرورة المنظمــة، أرجــاء بــين والتنقــل التنــاوب

 مراجعة إجراء ذلك في بما بالمؤسسة المناصب مختلف بين العالقة لتحسين المحتملة والسبل والموظفين، المديرين بين
                                                 

  EB129/8 المؤقت، األعمال جدول من ١,٧ دالبن العالمية، الصحة منظمة موظفي روابط ممثلي بيانات  ٢٥
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 تقــيس أن الممكــن ومــن .وأعمــالهم المــديرين قــرارات فــي والمشــاركة آرائهــم عــن للتعبيــر الفرصــة المــوظفين تعطــي املةشــ
 علـى كثيـرون وشـدد .التقنيـين والمـوظفين المديرين لكافة المنظمة داخل التعاون )PMDS( األداء وتطوير إدارة أنظمة

 عـــدم مـــن اســـتيائه عـــن مـــنهم الـــبعض وعبـــر .عليـــه تكـــافئهم وال نالمـــوظفي التـــزام الكفايـــة فيـــه بمـــا تقـــدر ال المنظمـــة أن
 القــادة كبــار جانــب مــن المتابعــة تعزيــز ذلــك تحقيــق وســائل تشــمل أن ويمكــن .منهــا واالســتفادة المواهــب كافــة اكتشــاف
 واردبــالم المتعلقــة للممارســات الحــالي النظــام كامــل علــى وبيئــي ثقــافي تغييــر إدخــال المــوظفين معظــم وأيــد .والمــديرين
 .البشرية

 وتركـزت ،٢٠١١ سـبتمبر/أيلـول فـي جـرت التـي البعثـات مشـاورات خـالل وبدائلها المقترحة التغييرات نوقشت .٨١
 مـــن وكـــان .االنتـــداب وآليـــات واالختصاصـــات، والمهـــارات المـــوظفين، علـــى التـــأثير ذات االقتراحـــات حـــول المناقشـــات
 علـــى المعَدلـــة البشـــرية المـــوارد سياســـات أثـــر لدراســـة حاجـــة اكهنـــ أن المناقشـــات تلـــك خـــالل ُأبـــديت التـــي التعليقـــات
 التغييـــر إلدارة إســـتراتيجية وضـــع مـــن فالبـــد .المالئـــم بالشـــكل التغييـــرات هـــذه إلدارة خطـــط وجـــود وضـــرورة المـــوظفين،
 المناسـبة، واالختصاصـات المهـارات امـتالك ضـرورة علـى التشـديد ينبغـي كمـا .اإلصـالحات إدخـال فـي بهـا لالسترشاد

 مـن ُطلـب كمـا .األعضـاء الـدول مـع االنتـداب آليـات وتحسـين استكشـاف يـتم أن واقتُـرح .التنـوع إلى الحاجة مراعاة مع
 وأوجــه قضــايا مــن تحديــده تــم ومــا البشــرية للمــوارد الحاليــة الخطــط بشــأن المعلومــات مــن مزيــد تــوفير أيضــاً  الســكرتارية
 وأنـــواع المعـــايير، بشـــأن تحديـــداً  األكثـــر المعلومـــات مـــن مزيـــد وتـــوفير الحاليـــة، الخطـــة عـــن المعدلـــة الخطـــة اخـــتالف
 إسـتراتيجيات" بشـأن المسـتفيض اإليضـاح مـن المزيـد تقـديم أيضاً  ُطلب كما .الوثيقة في ذكرها الوارد والحوافز المكافآت
 ٢٧،وممثلـيهم ظفينالمـو  مـع بالتشـاور سـتتم اإلصـالحات جميـع أن أيضـاً  ُفهم مما وكان .الوثيقة في ذكرها الوارد "التعلم
 مـــع التشـــاور مـــن النابعـــة المـــدخالت مـــن مزيـــداً  تتطلـــب اإلصـــالح عمليـــة أن علـــى تـــدل أعـــاله المـــذكورة العبـــارات لكـــن

 فـي المقتـرح التوظيـف نمـوذج إلـى بـالنظر والسـيما عام، بوجه اإلصالح بعملية تأثراً  األكثر الطرف هم ألنهم الموظفين
 بالفقرة مذكور هو كما الموظفين مع تشاور عملية خالل من ما حد إلى اآلن ذلك ُأضيف وقد .اإلصالح أعمال جدول
  .٩٣ رقم

   والتقييم والشفافية، والمساءلة، والكفاءة، واالتساق، التنظيمية، الفاعلية

 الــدورة االســتثنائية أعمــال جــدول بنــود مــن باعتبارهــا التنظيميــة الكفــاءة مجــال فــي القضــايا مــن أربــع ُطرحــت .٨٢
 المكاتـب وعمـل البلـدان مسـاندة بتـدعيم تتعلـق القضـايا هـذه وكانـت .٢٠١١ نوفمبر/الثاني تشرين في التنفيذي للمجلس
 إدارة وتحسـين والعمليـات، للبـرامج اإلسـتراتيجي التوزيـع وٕاعادة والتعاون، والتوافق الجهود اتساق على والتشجيع القطرية
 أحـد بوصـفها تحديـدها تـم التي والتقييم والشفافية المساءلة بقضية ينفصم ال ارتباطاً  أيضاً  القضايا هذه وترتبط .المعرفة

 موضع المفاهيم هذه وضع كيفية بشأن البدائل بعض تحديد ما، حد إلى وتم، .اإلدارية لإلصالحات األخرى المكونات
 إلـى المسـتندة ارةاإلد إطـار ورقـة" أوردت فقـد وتحديـداً  ،٢٠١١ أغسـطس/آب فـي ُقدمت التي العمل ورقات في التطبيق
 إطار إيجاد حيث من المساءلة مجال في بدائل ٢٠١١ مارس/آذار في ُقدمت التي "نهائية مسودة – والمساءلة النتائج

 إلـــى المســتندة لــإلدارة معــدل إطــار – العالميــة الصــحة منظمـــة إدارة إصــالح" المعنونــة الورقــة تــورد وكــذلك للمســاءلة،
                                                 

٢٧     
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 إصــالح" ورقــة واقترحــت الثالثــة، الشــؤون تصــريف لمســتويات تخطيطيــاً  إطــاراُ  ٢٠١١ مــارس/آذار فــي المقَدمــة "النتــائج
 فــــي المقَدمــــة "كلهــــا المنظمــــة مســــتوى علــــى الجــــودة وٕادارة المؤسســــية للمعرفــــة إطــــار نحــــو :العالميــــة الصــــحة منظمــــة

 لرسـم بـدائل تتضـمن ال ولكنهـا الجـودة، وٕادارة المؤسسـية للمعرفـة سياسـة لصـياغة معينـة خطـوات ٢٠١١ أغسطس/آب
 حيـث مـن العالميـة الصـحة منظمـة عمـل تنظـيم وكيفيـة القطـري التركيـز عن أيضاً  نفسها الورقة وتتحدث .السياسة هذه

 المعنونـة الورقـة فـإن وبالمثـل، .والرأسي األفقي والتوافق الخبرة، ومحاور وشبكات والالمركزية، القطري، التركيز تحسين
 فـــي ُقـــدمت التـــي "والشـــفافية المســـاءلة علـــى المؤسســـي الطـــابع إضـــفاء – لعالميـــةا الصـــحة لمنظمـــة اإلداري اإلصـــالح"

 تطـرح الورقـات فـإن وهكـذا، .بالمنظمة والشفافية المساءلة إطار ضمن إدراجه ينبغي عما تتحدث ٢٠١١ أغسطس/آب
 الفكريــة راتالتيــا هــذه بعــض بــين جمعــت قــد بــدوره العمــل فرقــة أن كمــا .اإلصــالح مجــاالت لمختلــف بــدائل مــا حــد إلــى

 ســـبيال بوصـــفه جيـــدة لدراســـة إخضـــاعه تـــم اتســـاقاً  أكثـــر نهجـــاً  يشـــبه فيمـــا الممكنـــة، البـــدائل وكـــذلك المتباينـــة، واألفكـــار
  .قدماً  للمضي

 اإلستراتيجية االتصاالت 

 هـذه وشـملت .التواصـل تحسين أجل من اقتراحات ٢٠١١ سبتمبر/أيلول في البعثات مشاورات خالل نوقشت .٨٣
 فــــي الحديثــــة بالوســــائل واالســــتعانة اللغــــات، متعــــددة واالتصــــاالت االجتمــــاعي التواصــــل وســــائل اســــتخدام اتاالقتراحــــ

 العمـل فرقـة اقترحـت البدايـة وفـي .والنشـر بالمطبوعـات المتعلقـة السياسـات فـي النظـر وٕاعادة واالجتماعات االتصاالت
 هــو اإلطــار هــذا وضــع مــن الهــدف يكــون أن لعمــلا فرقــة واقترحــت .المؤسســية لالتصــاالت جديــدة إلســتراتيجية إطــاراً 
 أن االقتـراح هـذا فـي وجـاء .المانحـة الجهـات وتقارير الموارد، وحشد اإلستراتيجية، االتصاالت بين روابط وجود ضمان
 هـــذه تجميـــع وتـــم .االتصـــاالت ووحـــدات التقنيـــة الوحـــدات بـــين فيمـــا والتعـــاون التفاعـــل تحســـين إلـــى ماســـة حاجـــة هنـــاك

 إعـدادها تم اإلدارية اإلصالحات بشأن واحدة ورقة في المختلفة، الوثائق بين متناثرة اآلن حتى كانت التي االقتراحات،
 .للمجلـــس الـــدورة االســـتثنائية فـــي بحثهـــا أجـــل مـــن التنفيـــذي للمجلـــس المائـــة بعـــد والعشـــرين التاســـعة الـــدورة مـــن بتوجيـــه
 والشـفافية، والمسـاءلة والكفـاءة، واالتسـاق التنظيميـة، اعليةالف مجاالت في المقترح العمل بوضوح المفاهيم ورقة وحددت
 ســبتمبر/أيلــول فـي النهــائي شـكلها ٢٠١١ أغســطس/آب فـي نوقشــت التـي القضــايا أخـذت وهكــذا، .القضـايا مــن وغيرهـا
  .المفاهيم ورقة إعداد تم عندما ٢٠١١

 بــدائل بحــث إلــى وثــائق نمــ بعــدها ومــا البحــوث ورقــات تطرقــت البشــرية، المــوارد سياســات حالــة فــي .٨٤
 أن رؤي فقــد األخــرى، المجــاالت مــن تنفيذه في صعوبة أكثر المجال هذا في التغيير أن إلى بالنظر أنه غير.متعددة
 المنتــديات فــي خيارات من مناقشته جرت ما باستخدام بديلة إستراتيجيات تضع أن تود ربما العالمية الصحة منظمة

 اإلداريــة وتــداعياتها البدائل إيضاح في االستفاضة أن نرى اإلدارية، اإلصالحات البمج يتعلق فيما ونحن،.المختلفة
 .مفيداً  أمراً  يكون قد

 العالمية الصحية الشؤون تصريف
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 الصــحة منظمــة" اجتمــاع خــالل العالميــة الصــحية الشــؤون تصـريف مجــال فــي محــددة بــدائل فــي النظــر جـرى .٨٥
 حــول تمحــورت قــد المناقشــات هــذه أن ويبــدو .٢٠١١ مــارس/آذار فــي قــدعُ  الــذي "العالميــة الصــحية الشــؤون وتصــريف

 تــم والتــي ،"عامــة نظــرة :صــحي مســتقبل أجــل مــن العالميــة الصــحة منظمــة إصــالح" عنــوان تحمــل التــي المفــاهيم ورقــة
 بعد اوفيم .اإلصالح مجاالت من المجال هذا في المقررة الحصائل سوى فيها ُيدرج ولم2011 يوليو/تموز في إعدادها
 علــى التشــجيع إلــى الداعيــة لالقتراحــات التحليــل مــن مزيــد إجــراء تطلــب أن التنفيــذي للمجلــس الــدورة االســتثنائية قــررت

 الشــراكات فــي األعضــاء الــدول ضــلوع تحســين لنمــاذج التحليــل مــن والمزيــد اآلخــرين؛ المصــلحة أصــحاب مــع المشــاركة
 بالمنظمــات المعنيـة الدائمـة للجنـة الممنوحـة واالختصاصــات مهـامال فـي التوسـع إمكانيـة ذلــك فـي بمـا عليهـا، واإلشـراف

 تأخــــذ لــــم التنفيــــذي للمجلــــس المائــــة بعــــد الثالثــــين الــــدورة فــــإن ذلــــك، علــــى وعــــالوة .الصــــدد هــــذا فــــي الحكوميــــة غيــــر
 شـــؤون تصـــريف بشـــأن القـــرار اتخـــاذ وأرجـــأت العالميـــة الصـــحية الشـــؤون تصـــريف مجـــال فـــي المقترحـــة باإلصـــالحات

 .العالمية الصحة لجمعية والستين الخامسة الدورة في لمناقشته المنظمة

ــة الصــحة لمنظمــة يمكــن  .٨٦ ــدائل فــي النظــر العالمي ــد الصــدد هــذا فــي المتاحــة الب  الرئاســية األجهــزة وتزوي
 .وحيوية نشاطاً  أكثر العملية وجعل المجال هذا في قرار إلى الوصول لها تتيح بخيارات

 الخالصة

 علــى المداوالت من مراحل بعدة اآلن حتى ومرت طويلة العالمية الصحة لمنظمة اإلصالحية ةالمسير  كانت .٨٧
 عــن إما وبدائل، خيارات عدة في النظر جرى التحديات، من األكبر الجزء حالة في أنه الحظنا وقد.متعددة مستويات

  .للمداوالت الطبيعي التطور إطار في أو واعية سياسة باعتبارها قصد

 اتالمشاور 

 فعمليــة .تغييــر إســتراتيجية أية لنجاح حتمياً  أمراً  والخارجيين الداخليين المصلحة أصحاب مع التشاور يعد .88
 قــد الــذين أولئــك لــدى قبــوالً  أكثــر أيضــاً  تجعلهــا بــل فحســب، شــمولية أكثــر اإلصــالح عمليــة مــن تجعــل ال التشــاور
 .اإلصالحات هذه جراء من يتأثرون

 ينــاير/الثــاني كــانون وبحلــول األخــرى، والهيئــات الــدول جميــع أمــام مفتوحــة العالميــة الصــحة منظمــة وعضــوية .89
 تطلعــات تعكــس أن المنظمــة مــن ُينتظــر عالميــة، هيئــة وبصــفتها .دولــة ١٩٣ يبلــغ المنظمــة أعضــاء عــدد كــان ٢٠١١

 كـي األعضـاء الـدول مـع الكامـل بالتشـاور تتم أن ينبغي إصالح عملية أية فإن ثم، ومن .األعضاء بلدانها واحتياجات
 للمنظمـة، األخـرى الشـؤون تصـريف هياكـل فـي أيضـاً  سـتؤثر اإلصـالح عمليـة أن كمـا .للمنظمـة الـدولي الطابع تعكس

 كــي للمنظمــة، البــد فإنــه هنــا، ومــن .والمناصــب المواقــع مختلــف فــي بالمنظمــة والعــاملين والقطريــة اإلقليميــة كالمكاتــب
 تعمل المنظمة أن كما .المعنيين المصلحة أصحاب مع تتشاور أن من مشاركة،و  شمولية أكثر اإلصالح عملية تجعل

 شــأن ومــن .بواليتهــا النهــوض أجــل مــن .إلــخ الحكوميــة غيــر والمنظمــات التمويليــة الهيئــات مــن العديــد مــع باالشــتراك
  .اأعماله تحسين أجندة تنفيذ في أيضاً  المنظمة يساعد أن والمنظمات الهيئات هذه مثل مع التشاور
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 نطاقهـا حـدد الـذي الرئيسـي المقـر مـن نبعـت فكـرة بوصـفها اإلصـالحات بـدأت :األعضاء الدول مع التشاور .٩٠
 مـا الفتـرة فـي اإلصـالح عمليـة بشـأن األعضاء الدول مع اإلنترنت شبكة عبر مشاورات إجراء وتم .المرجوة ومخرجاتها

 ذلــك فــي اإلقليميــة اللجــان جلســات أثنــاء مناقشــات اً أيضــ جــرت كمــا ،٢٠١٠ أكتــوبر/األول وتشــرين أبريــل/نيســان بــين
 على المنظمة استفادة ضرورة :هي رئيسية تركيز محاور ثالثة األعضاء الدول ردود في وتكراراً  مراراً  وترددت ٢٨.العام
 البيئـة مـع تتكيف كي المرونة على حفاظها وضرورة العالمية؛ الصحة مجال في القيادي وضعها من فاعلية أكثر نحو

 ضـرورة وبالتـالي الحاليـة، أنشـطتها تنـوع اسـتدامة وتعـذر جديـدة؛ تحـديات أيـة مواجهـة علـى القـدرة لديها وتكون المتغيرة
  .عدداً  أقل ألولويات انتقائها

 أنــه ٢٠١١ يونيــو/حزيــران فــي ُعقــدت التــي المائــة بعــد والعشــرين التاســعة دورتــه فــي التنفيــذي المجلــس وذكــر .٩١
 يتم أن وتقرر ".األعضاء البلدان تقودها العالمية، الصحة منظمة إصالح حول شاملة تشاورية ةعملي في الشروع قرر"

 ُيسمح ال محمياً  إلكترونياً  موقعاً  العمل فرقة وأنشأت .األعضاء الدول مع اإلنترنت شبكة عبر مشاورات خالل من ذلك
 الوثـائق علـى بتعليقاتهـا تبعـث أن تسـتطيع حتـى سـرية، مـرور كلمـة باسـتخدام وحـدها األعضـاء للـدول إال إليه بالدخول
 إلطــالع بعثــات إيفــاد مــرتين تــم فقــد ذلــك، علــى وعــالوة .األعضــاء الــدول مــن ٢٩دولــة ١٢ لــذلك واســتجابت .المقترحــة
 تعليقاتهــا اســتطالع بقصــد وذلــك التنفيــذي للمجلــس الــدورة االســتثنائية انعقــاد علــى الســابقة الفتــرة خــالل األعضــاء الــدول
 مـع لقـاءات بعقـد اإلصـالح عمليـة طـوال المنظمـة سـكرتارية قامت وكذلك .المرجعية والوثائق االقتراحات تجاه يةالتقييم
  .أسئلتها عن واإلجابة المستجدات أحدث على إلطالعها رسمي غير حوار في األعضاء والجماعات الدول

 اإلقليمية، اللجان واجتماعات اإلقليمية، ببالمكات البرامج إدارات ومديري اإلقليميين، المديرين مع التشاور .٩٢
 التقـى، حيـث :القطريــة المكاتــب رؤســاء/المنظمــة ممثلــي مــع والمشاورات الرئيسي، بالمقر المديرين مع والمشاورات

 مناقشـات إلجراء العالمية السياسات فريق إطار في اإلقليمية والمكاتب الرئيسي بالمقر المديرين كبار ،٢٠١٠ عام منذ
 نيويـورك وفـي ٣٠بسويسـرا جنيـف فـي االجتماعـات ُعقـدت ،٢٠١١ عـام وفـي .المتوقعة والحصائل لإلصالح يجيةإسترات

 باإلصــالح الخاصــة االقتراحــات علــى اإلقليميــين المــديرين إطــالع جــرى االجتماعــات، تلــك وفــي ٣١.المتحــدة بالواليــات
 لضمان البرامج إدارات مديري مع التشاور أيضا جرى كما .اإلصالح عملية إثراء أجل من بآرائهم اإلدالء منهم وُطلب

 بوصـفها ٢٠١١ خريـف فـي ُعقـدت التـي اإلقليميـة اللجان اجتماعات واسُتخدمت .اإلصالح عملية تطوير في إسهامهم
 بـالمقر العـاملين المـديرين مـع التشـاور مناسـبات عـدة في وتم .األعضاء ودولها اإلقليمية المكاتب مع للتشاور منتديات
ـــاتهم التقـــدم مـــنهم وُطلـــب يالرئيســـ  واإلصـــالح الشـــؤون، بتصـــريف المتعلقـــة الـــثالث الورقـــات بشـــأن ومـــداخالتهم بتعليق

 الــذي اجتمــاعهم وخــالل .جنيــف فــي ســنوي أســاس علــى المنظمــة ممثلــو ويجتمــع .واألولويــات البــرامج وتحديــد اإلداري،
 فـي قـدماً  المضـي سـبل علـى االتفاق" هو الجتماعا هدفي أحد كان نوفمبر/الثاني تشرين ١٠ إلى ٨ من الفترة في ُعقد

                                                 
 الثامنـة الـدورة السـكرتارية، أعدتـه تقريـر تشـاور، لعمليـة مـوجز: العالميـة الصـحة منظمـة تمويـل مسـتقبل" تقريـر في المناقشات هذه ُلخصت  ٢٨

  )المؤقت األعمال دولج من ٥ البند( ٢٠١٠ ديسمبر/األول كانون ١٦ التنفيذي، للمجلس المائة بعد والعشرون
  .المتحدة والمملكة وسويسرا، وٕاسبانيا، والسنغال، والنرويج، والمكسيك، والعراق، وألمانيا، وٕاكوادور، وكندا، األرجنتين،: هي الدول هذه  ٢٩
  ٢٠١١ مارس/آذار ٢٣-٢٢  ٣٠
  ٢٠١١ سبتمبر/أيلول ١٨-١٧  ٣١
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 لضـمان االجتماعـات فـي بنشـاط العليـا اإلدارة وشـاركت ".المعنيـة البلـدان فـي العالميـة الصـحة منظمـة إصالحات تنفيذ
 .القطرية المكاتب بمداخالت االهتمام

 إن إذ اإلصـالح القتـراح النسـبةب األهميـة بـالغ مكونا الموظفين مع المشاورات ُتعد :الموظفين مع المشاورات .٩٣
 طــرح علــى موظفيهــا المنظمــة شــجعت وقــد.إصــالح عمليــة أيــة طريــق فــي معوقــات تضــع أن يمكــن المــوظفين مقاومــة

 ذكـر تشـترط ال إلكترونيـة تشـاور صـفحة عبـر وذلـك النفقـات، تـوفير بشـأن واقتراحـاتهم قلقهـم، بواعـث وٕابـداء تساؤالتهم،
 أيضـاً  ُعقـدت كمـا .الثالثـة المنظمـة مسـتويات علـى المـوظفين كافـة أمـام مفتوحـاً  نترنتاإل عبر التشاور وكان .األسماء
 المــوظفين بمقــدور وكــان المنظمــة، إصــالح عمليــة مســتجدات أحــدث علــى المــوظفين إلطــالع مفتوحــة لقــاءات بانتظــام
 وجــرى .للمنظمــة الداخليــة اإللكترونيــة الصــفحة علــى االجتماعــات هــذه مشــاهدة والقطريــة اإلقليميــة بالمكاتــب العــاملين
 االطـالع سـهولة لضـمان داخليـة إلكترونيـة صـفحة إنشـاء وتـم باإلصـالح، المتعلقـة الوثـائق كافـة على الموظفين إطالع
 اللجنـــة اجتمـــاع أثنـــاء ٣٢مستفيضـــة مناقشـــات المـــوظفين وجمعيـــات روابـــط وأجـــرت .باإلصـــالح المتعلقـــة الوثـــائق علـــى

  ٣٣.للمنظمة الرئيسية المكاتب كافة عن ممثلين ضوربح الموظفين شؤون إلدارة العالمية

 سـعياً  المنظمـة مـع أيضـاً  الخـارجيون المصـلحة أصـحاب يعمـل :الخــارجيين المصــلحة أصــحاب مــع التشاور .٩٤
 فـي العاملـة الحكوميـة غيـر المنظمـات مـع مشـاورات المنظمـة أجـرت وقـد .القطـري المسـتوى علـى بأهدافها االرتقاء إلى

 شــركاء مــع مشــاورات أيــة إجــراء علــى يــدل مــا علــى ُيعثــر لــم أنــه غيــر .اإلصــالح بعمليــة يتعلــق افيمــ الصــحة مجــال
 يسـاهمون الـذين أولئـك مـع أو الغرض، محددة طوعية مساهمات أو جوهرية، طوعية مساهمات يقدمون الذين المنظمة

  .للمنظمة أخرى خاصة برامج أية في

 الخالصة

 الوثــائق وتظهــر.المــداوالت فــي أشمل أسلوباً  منها وعي عن اتبعت قد ميةالعال الصحة منظمة أن رأينا في .٩٥
 الخاصة باالقتراحات يتعلق فيما مختلفة فترات وعلى مستويات عدة على جرت قد المشاورات من عريضة طائفة أن

 لعمليــةا يعطــي أن شــأنه مــن كــان األعضــاء الــدول غيــر من المانحين آراء استطالع بأن نشعر أننا غير .باإلصالح
 .مضافة قيمة

  
 

  

                                                 
  EB129/8 المؤقت، األعمال جدول من ١,٧ دالبن العالمية، الصحة منظمة موظفي روابط ممثلي بيانات  ٣٢
٣٣  EB129/8  
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 عــالراب لـالفص

  باإلصالح الخاصة االقتراحات تقييم
 

 تصـــريف )أ( :وهـــي ،باإلصـــالح الخـــاص لالقتـــراح الرئيســـية للفئـــات وفقـــا اإلصـــالح لعمليـــة تحليـــل إجـــراء تـــم .٩٦
   .عالميةال الصحية الشؤون تصريف )د( اإلدارية، اإلصالحات )ج( التمويل، تحديات )ب( الداخلية، الشؤون

 

 المحددة التحديات لمواجهة المقترحة الحلول

 

 نجاحهــا ويــرتبط كالمعتــاد بالعمــل النهــوض تعــوق تحــديات مــن يطــرأ مــا علــى رد هــي إصــالح عمليــة أي .٩٧
 للمضــي طريق خارطة وضع يتم أن المهم ومن .التحديات لتلك التصدي على المقترحة الحلول بقدرة مباشراً  ارتباطاً 
 يتعلــق فيمــا وذلــك اإلصــالحية، المســيرة خــالل للتنفيــذ واضــحة توجيهــات تعطــي بحيــث اإلصــالح يــةعمل فــي قــدماً 

 .الزمنية والجداول المتوقعة بالحصائل

  
 الداخلية الشؤون تصريف

  
  األولويات تحديد

 

 أصـــحاب بواســـطة األولويـــات ترتيـــب مجـــال فـــي العالميـــة الصـــحة منظمـــة تواجـــه التـــي التحـــديات تحديـــد تـــم .٩٨
 لهـا لمـا المنظمـة إلصـالح بالنسـبة جوهريـة ُتعتبـر التحـديات هذه إن بل .الخارجيين أم منهم الداخليين سواء حة،المصل
 عــام فــي المجــال هــذا فــي اإلصــالحات أهميــة المنظمــة أدركــت وقــد .والمــوظفين المنظمــة تمويــل قضــايا علــى تــأثير مــن

 الخـاص االجتمـاع فـي تُـوج مـا وهو وبرنامجها، ياتهاأولو  تحديد أسلوب لتغيير خطوات الحين ذلك منذ واتخذت ٢٠٠٩
 علـى وكـذلك وفئاتهـا األولويات تحديد معايير على خالله الموافقة تمت والذي ٢٠١٢ فبراير/شباط في األعضاء للدول

 رسـم إعـادة خالل من األولويات بتحديد المتعلقة اإلصالحات هذه تطبيق يتم أن المقرر ومن .الرئيسية العمل مجاالت
 دورتهـا بذلك لتقلص( سنوات ٦ لفترة المنظمة لعمل اإلستراتيجي اإلطار تعكس بحيث عشرة الثانية العامة العمل خطة
 الســت الســنوات دورة لــتالئم ســنتان منهــا الواحــدة مــدة برامجيــة ميزانيــات ثــالث ووضــع ،)ســنوات ٦ إلــى ســنوات ١٠ مــن

 عـن والتخلـي األساسـية ومهامهـا وفئاتهـا، رسـمها، المعـاد اتاألولويـ تلـك أوثـق بدرجة تعكس بحيث العامة العمل لخطة
 علـى المتوقعـة والنتـائج للمنظمـة اإلسـتراتيجية األهـداف تقسـيم يـتم أن اُقتـرح وكـذلك.األمـد متوسـطة اإلسـتراتيجية الخطة
 اإلسـتراتيجية دافاألهـ عـن التخلي المنظمة وتقترح ٣٤.الجديدة األساسية والمهام الفئات لهذه تبعاً  كلها المنظمة مستوى
 للوحدات الضرورية المرونة إتاحة واُقترح .األساسية المهام من ١+٥ القريب المستقبل في لتصبح الحالية عشر الثالثة

                                                 
  ٢٠١٢آذار/مارس  ١٣في  منظمة الصحة العالميةالمناقشات مع جهاز إدارة   ٣٤
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 للمنظمـة ينبغي أنه غير .األعضاء للدول المختلفة االحتياجات تلبية في وأيضا الموارد بتخصيص يتعلق فيما التنفيذية
  .المرجوة األهداف تحقيق تكفل كي وذلك النتائج، إلى المستندة الصارمة اإلدارة مع ونةالمر  هذه تماشي تراعي أن
 

 والخــارجيون الداخليون المصلحة أصحاب إليه أشار لما كاف نحو على استجابت قد المنظمة أن رأينا في .٩٩
 ومــن.وبرامجهــا أولوياتهــا مجاالت تحديد إلعادة تشاورية عملية باستخدامها األولويات تحديد مجال في تحديات من

 الشــؤون تصــريف مجــال فــي الرائــدة مكانتهــا علــى البنــاء فــي المنظمــة تفيــد أن المجــال هــذا فــي اإلصــالحات شــأن
 الصــحية للتحــديات والكفــاءة الفاعليــة مــن بمزيــد للتصــدي يؤهلهــا موقــع فــي عندئــذ ستصــبح إذ العالميــة الصــحية
 واالتســاق التماســك مــن المزيــد تحقيــق فــي المنظمــة تســاعد أن أيضــاً  اإلصــالحات هــذه شــأن مــن أن كمــا.العالميــة
 .الحقل هذا في العاملة المنظمات من غيرها مع الفاعل التعاون من والمزيد التنظيمي

  
  الرئاسية األجهزة تدعيم

 

 مـن يصـبح الصـحية، التحـديات نطـاق واتسـاع جديـدة فاعلـة أطـراف وظهـور المتاحة، األموال تقلص ظل في  .١٠٠
 تــدعيم شــأن ومــن .المتعــددة ومســتوياتها طبقاتهــا بــين فيمــا التنســيق تحســين علــى المنظمــة تحــرص أن بمكــان هميــةاأل

 واجتنـــاب والمنـــاطق، المســـتويات مختلـــف جهـــود بـــين االنســـجام تحقيـــق فـــي يســـاعد أن الرئاســـية األجهـــزة مهـــام وتنســـيق
   .الجهود ازدواجية

 

 الــدور تــدعيم )أ( :هــي مجــاالت أربعــة علــى الرئاســية األجهــزة متــدعي بقصــد المنظمــة إصــالح اقتــراح يشــتمل .١٠١
 )د( ٣٧اإلقليميـــة، اللجـــان تـــدعيم )ج( ٣٦العالميـــة، الصـــحة جمعيـــة دور تـــدعيم )ب( ٣٥التنفيـــذي، للمجلـــس اإلســـتراتيجي

 للمجلـس ئيةالـدورة االسـتثنا إلى المجاالت بهذه المتعلقة االقتراحات ُقدمت وقد .مساندة من السكرتارية تقدمه ما تحسين
 البرامجيــة الميزانيــة لجنــة مهــام توزيــع إعــادة وأبرزهــا بعضــها، قبــول تــم إذ ،٢٠١١ نــوفمبر/الثــاني تشــرين فــي التنفيــذي
 هنـا، ومـن .للغايـة محـدود مجـال فـي إال تحديـداً  أكثـر باقتراحـات المجلـس إلـى تعـود أال السـكرتارية من وُطلب .واإلدارة

 للمجلــس الــدورة االســتثنائية تنــاول عــدم بســبب محــدوداً  الرئاســية األجهــزة بتــدعيم المتعلقــة اإلصــالحات نطــاق صــار فقــد
 توضـع ولم .المجال هذا في المجلس جانب من واإلرشاد التوجيه من بمزيد مطالبتها أو االقتراحات من للمزيد التنفيذي
 لتطبيــق واضــحة طريــق خارطــة رســم بعــد يــتم ولــم االقتراحــات؛ مــن فقــط بــاثنين يتعلــق فيمــا إال محــددة زمنيــة جــداول

   .الوطنية التقارير وضع مثل األخرى، االقتراحات
 

                                                 
مـن خــالل وسـائل كوضــع خطـة عمـل ألربــع أو خمـس ســنوات لالسترشـاد بهـا فــي توجيـه عمــل المجلـس التنفيـذي؛ وكفالــة أال توضـع علــى   ٣٥

عالميــة ســوي البنــود ومســودات القــرارات المقترحــة التــي تــدخل ضــمن خطــة العمــل اإلســتراتيجية المتفــق عليهــا؛ جــدول أعمــال جمعيــة الصــحة ال
  والتوسع في عمل لجنة الميزانية البرامجية واإلدارة بحيث يصبح لها دور ملموس بدرجة أكبر في القضايا البرامجية، إلخ.

  ت كي تسترشد به األجهزة الرئاسية في عملها، إلخ.من خالل وسائل مثل إعداد برنامج عمل متعدد السنوا  ٣٦
بوسـائل مثــل إدراج البنــود ذات األولويــة التــي أقرهــا المجلــس التنفيــذي علــى جـداول عمــل اللجــان اإلقليميــة، وذلــك فــي إطــار برنــامج العمــل   ٣٧

  ، إلخ.الرئاسية لألجهزةمتعدد السنوات 
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 األجهــزة عمل طريقة في يؤثر الذي الشؤون بتصريف المتعلق المجال هذا بأهمية اإلحاطة إلى حاجة ثمة .١٠٢
 وتعزيــز نســجاماال  بتحقيــق الخاصــة القضــية لمعالجــة العمــل مــن مزيــداً  األمــر ويســتلزم.للمنظمــة الرئيســية الرئاســية
  .اإلقليمية واللجان التنفيذي والمجلس العالمية الصحة جمعية بين فيما الروابط

 

  الموارد تخصيص آلية
 

 جديــد نمــوذج اعتمــاد ضــرورة التنفيــذي للمجلــس الــدورة االســتثنائية خــالل ُطرحــت التــي االقتراحــات مــن كــان .١٠٣
 المسـبقة االشـتراطات وسـتتمثل .المتغيـرة واالحتياجـات يـةالتنظيم األولويـات أفضـل نحـو على يعكس الموارد لتخصيص

 المنظمــة مســتويات أدوار إيضــاح )أ( :يلــي فيمــا المــوارد لتخصــيص جديــدة آليــة أيــة إعــداد فــي بهــا التقيــد الــالزم المهمــة
 لعمــ علــى الضــوء تســلط واضــحا تحديــدا محــددة نتــائج سلســلة وضــع )ب( بينهــا، فيمــا واالنســجام ومســؤولياتها الثالثــة
 بتخصـيص المختصـة الهيئـة جانـب مـن للمسـاءلة الخضـوع )د( واقعية، ميزانية وضع )ج( الثالثة، بمستوياتها المنظمة
 المتعلــق االقتــراح إعـداد مواصــلة المنظمــة سـكرتارية مــن التنفيــذي المجلـس وطلــب .للمنظمــة التنفيـذي والمســتوى المـوارد
 فــي عشــر الســادس اجتماعهــا فــي واإلدارة البرامجيــة الميزانيــة نــةلج تدرســها كــي المــوارد، لتخصــيص جديــدة آليــة بإيجــاد
 التوزيـع أن علـى الـنص خـالل مـن المـوارد تخصـيص بسـالمة المتعلـق التحـدي االقتـراح هـذا ويعالج .٢٠١٢ مايو/أيار
  .االحتياجات عن فضالً  المحددة النتائج مقابل في األداء أساس على يقوم أن يجب

 

 االحتياجــات أســاس علــى األولويات تحديد إعادة مع منسجمة المقترح بشكلها مواردال تخصيص آلية تبدو .١٠٤
  .الثالثة المنظمة لمستويات تحديدها المقترح المساءلة وهياكل النتائج وسلسلة

 

  التمويل تحديات
 

  للتنبؤ قابلية أكثر المنظمة تمويل جعل
 

 للمجلــس المائــة بعــد الثالثــين الــدورة إلــى للتنبــؤ بليــةقا أكثــر المنظمــة تمويــل جعــل إلــى الرامــي االقتــراح قُــدم .١٠٥
 لتمويـــل مراحـــل ثـــالث مـــن جديـــدة آليـــة وضـــع االقتـــراح وتضـــمن .٢٠١٢ ينـــاير/الثـــاني كـــانون فـــي ُعقـــد الـــذي التنفيـــذي
 اتاألولويـ تحديـد يظـل أن أيضـاً  واقتُـرح .المنظمـة بتمويـل التنبـؤ علـى القـدرة مـن تزيـد أن شـأنها مـن البرامجيـة الميزانية
 مرحلـة اسـتحداث مـع الرئاسية؛ األجهزة خالل من إجراؤه يتم وأن األعضاء الدول اختصاص من األولى المرحلة خالل
 تقــديم عــن المشــترك اإلعــالن فــي الــدول وغيــر الــدول مــن المنظمــة ممــولي بكافــة األعضــاء الــدول تجمــع مبتكــرة ثانيــة

 تقــديم عــن الصــريح اإلعــالن خــالل شــفافية مــن يتحقــق مــا أن علــى االقتــراح نــص فقــد ذلــك، علــى وعــالوة .التبرعــات
 أن كمـا .لهـا كـاف تمويـل تـوفر كفالـة ومسـؤولية األولويات تحديد مسؤولية بين أوثق صلة يخلق أن شأنه من التبرعات

 علــى المــانحين لكبــار مشــروع غيــر نفــوذ أي مــن أيضــاً  تقلــل أن التبرعــات تقــديم عــن اإلعــالن عمليــة شــفافية شــأن مــن
 منبـراً  يـوفر أن التمويـل فـي فجوات وأية والنفقات النتائج عن واإلبالغ الرصد شأن من أن كما .لألولويات العام دالتحدي
 المائــة بعــد الثالثــين دورتــه فــي التنفيــذي المجلــس وقــرر .الثالثــة المرحلــة وهــي – التقــارير وضــع عمليــة لتعزيــز جديــداً 
 المعلومـات إلـى اسـتناداً  وذلـك للتنبـؤ، القابـل التمويـل بآليـة المتعلقـة االقتراحـات شـرح في باالستفاضة السكرتارية تكليف
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 لجنـة خـالل مـن التنفيـذي، للمجلـس المائـة بعـد والثالثـين الحاديـة الـدورة إلـى وتقديمها الدورة، تلك من المستقاة التقييمية
   .واإلدارة البرامجية الميزانية

 

 التـــي التحـــديات أهـــم مـــن ومرونتـــه بالتمويـــل التنبـــؤ علـــى درةالقـــ اعتبـــرت قـــد العالميـــة الصـــحة منظمـــة كانـــت .١٠٦
 الغايـة كانـت االقتـراح هـذا إعـداد فـي المنظمـة شـرعت وعنـدما .واألساسي األصلي التحدي األمر واقع في بل تواجهها،
ــ المائــة فــي ٧٠ إلــى بــه التنبــؤ الممكــن الــدخل بنســبة المــوارد، تجديــد عــامي بدايــة عنــد الوصــول، هــي المســتهدفة  ىعل

 كفالــة ســوى يســتهدف ال االقتــراح فــإن الحــالي، شــكله فــي أمــا .المائــة فــي ٤٠ إلــى بالمرونــة يتســم الــذي والــدخل األقــل،
 بكفالــة يتعلـق فيمـا أمـا .فقـط ثانويـا ناتجـا باعتبـاره ولكـن فيــه، المرونـة بعـض تحقيـق ويتوقـع بالتمويـل التنبـؤ علـى القـدرة
 بواليتهـا، بـالنهوض يتعلـق فيمـا االطمئنـان علـى نسـبياً  تبعـث وسـيلة لمنظمـةل يتيح أن شأنه من ما وهو التمويل، مرونة
 أن مـا، حـد إلـى الحـالي، االقتـراح باسـتطاعة أن غير .الصدد هذا في ملموس اقتراح أي اآلن حتى األفق في يبدو فال
 األعضـــاء، الـــدول هاحـــددت التـــي اإلســـتراتيجية األولويـــات بأهميـــة المانحـــة الجهـــات إقنـــاع خـــالل مـــن المرونـــة مـــن يزيـــد

 وضـع يـؤدي وربمـا .اإلسـتراتيجية االتصاالت وسالمة وشفافيته، الموارد تخصيص وكفاءة األداء، إلى المستندة واإلدارة
 يتســـم تمويـــل اســـتقطاب إلـــى المنظمـــة مســـتويات جميـــع علـــى محـــددة ومســـؤوليات أدوار ذات المـــوارد لحشـــد إســـتراتيجية
  .بؤللتن القابلية من والمزيد بالمرونة

 

 الماليــة المــوارد تــوفير تواجــه التــي الصــعوبات حــدد قــد المنظمــة إصــالح اقتــراح بــأن القائــل الــرأي مع نحن .١٠٧
 بالتمويــل التنبــؤ علــى القــدرة تعــزز أن ُنفــذت، لــو شــأنها، مــن مكونــات يتضــمن اإلصــالح فــاقتراح.شــامل نحــو علــى

 فــي المرونــة مــن مزيــد تحقيــق أن غيــر.المتاحــة دالمــوار  وبــين برامجهــا بــين االتســاق تحقيــق فــي المنظمــة وتســاعد
  .تحدياً  يمثل يزال ال التمويل

 

  كلها المنظمة مستوى على الموارد حشد
 

 بالنهج الصلة ذات الموارد حشد أنشطة فاعلية بتدعيم اقتراح ُطرح التنفيذي، للمجلس الدورة االستثنائية خالل .١٠٨
 يتصــل فيمــا واالســتنارة والتناســق باالتســاق تتســم ُنُهــج وضــع )أ( :لــيي مــا خــالل مــن وذلــك الجمــاعي، للتمويــل الجديــد
 بمسـتوياتها كلهـا المنظمـة مستوى على واضحة وأدوار أولويات من تحديده تم ما إلى استناداً  المانحة بالجهات بالعالقة
 القــدرة تعزيــز )ج( ،كلهــا المنظمــة مســتوى علــى التمويليــة واألهــداف لالحتياجــات مســتقبلية توقعــات وضــع )ب( الثالثــة،
 تتــيح ُنهُــج خــالل مــن المــانحين قاعــدة وتــدعيم توســيع )د( القطــري، المســتوى علــى والســيما بفاعليــة، المــوارد حشــد علــى

   .اإلستراتيجية واالتصاالت المانحين إلى التقارير ورفع التنفيذ تدعيم )ه( والناشئة، الجديدة المانحة للجهات الوصول
 

 تكــون أن المهــم فمــن المنظمــة، بــرامج تمويــل مصــادر أهــم أحــد تمثــل الطوعية مساهماتال أن إلى بالنظر .١٠٩
 الثــاني "العــام العمــل برنــامج" أجــل مــن كلهــا المنظمــة مســتوى علــى المــوارد لحشــد التصــميم جيــدة إســتراتيجية هناك
 يــتم أن األفضــل مــن مؤسســي نشــاط األولى بالدرجة هو الموارد حشد أن هو السائد الشعور أن غير.للمنظمة عشر
 إرشــادات وضــع األمــر ويتطلــب.القطريــة المكاتــب مستوى على ال اإلقليمية، المكاتب أو الرئيسي المقر مستوى على

 إلســتراتجية تكــون أن ينبغــي ال أنــه علــى التأكيــد أخــرى مــرة ونكــرر.المرجــوة النتــائج لتحقيق المجال هذا في واضحة
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 البــرامج لتنفيــذ الالزمــة الماليــة المــوارد تــوفير باألســاس هي التي الموارد حشد بآلية مباشرة عالقة أية الموارد حشد
   .عليها المتفق

 

   والتنظيمية اإلدارية التكاليف تمويل :المالية الرقابة وضوابط والتنظيمية اإلدارية التكاليف
 

 والـذي "والتنظيميـة اإلداريـة التكلفـة" بتمويـل الخـاص االقتـراح علـى التنفيـذي للمجلـس الـدورة االسـتثنائية وافقت .١١٠
 العليا لإلدارة الفعلية للتكاليف تفصيلي تحليل بإجراء تكليفاً  تصدر أن واإلدارة البرامجية الميزانية لجنة على بأنه يقضي
 ضــرورة الـدورة االســتثنائية تلــك خــالل أيضـاً  اقتُــرح كمــا .تمويلهـا كيفيــة بشــأن توصـيات ووضــع بالمنظمــة اإلدارة وجهـاز
 بتكــاليف االلتــزام فــرض خــالل مــن اإلدارة وجهــاز العليــا اإلدارة فاعليــة ضــمان أجــل مــن وشــفافيته التمويــل فايــةك كفالــة

 للرقابـــة مركـــزي نظـــام تطـــوير علـــى المنظمـــة ســـتعمل كمـــا .الرئاســـية األجهـــزة عليهـــا وافقـــت التـــي البرامجيـــة المســـاندة
 الطوعيــة للمســاهمات البرامجيــة المســاندة تكــاليف نبشــأ عليــه االتفــاق تــم بمــا االلتــزام مــدى رصــد أجــل مــن واإلشــراف
   .والتنظيمية اإلدارية للتكاليف تقدير على المحتملين المانحين إلى المرفوعة المقترحة المشاريع كافة اشتمال وضمان

 

 منظمــة فــإن االقتــراح، علــى التنفيــذي للمجلــس الــدورة االســتثنائية موافقــة مــن الــرغم علــى أنــه نــرى نحــن .١١١
   .الصدد هذا في التخاذها معينة خطوات تحديد إلى حاجة في العالمية ةالصح

 

  المالية الرقابية الضوابط تدعيم :المالية الرقابة وضوابط والتنظيمية اإلدارية التكاليف
 

 خالل من المالية الرقابة ضوابط بتدعيم يقضي الذي االقتراح على التنفيذي للمجلس الدورة االستثنائية وافقت .١١٢
 البالغـة األهميـة ذات اإلداريـة العمليـات علـى الماليـة الرقابة متطلبات شامل نحو على يعالج متطور رقابي إطار وضع
 وٕاجـراءات الرقابـة، فاعليـة ورصـد الرقابـة، عـن المسـؤولين األفـراد وتحديـد منهـا، والغـرض الرقابـة وصف يتضمن بحيث

 االقتـراح وشـمل .المخـاطر لتقيـيم انتظامـاً  أكثـر ونهـج رقابيـة،ال للضـوابط مخالفـة حـدوث حـال في وتصحيحية تصعيدية
 ونفقـــات المانحـــة، الجهـــات اتفاقيـــات :المعـــزز الرقـــابي اإلطـــار ضـــمن األولويـــة ذات لألعمـــال ذكرهـــا اآلتـــي المجـــاالت
 وتعمـل .البشـرية المـوارد اسـتحقاقات وٕادارة الموظفين، فصل عند البشرية الموارد وتسويات الضيافة، ومصاريف السفر،
 األهــداف هــذه تحقيــق فــي أيضــاً  يســاعد أن شــأنه مــن المخــاطر لتقيــيم إطــار تطبيــق علــى الــراهن الوقــت فــي المنظمــة
   .المرجوة

 

 أن كمــا.وتوحيــدها الماليــة الرقابــة ضــوابط لترشــيد مالئمــة إجــراءات لوضــع يجتهد االقتراح هذا أن رأينا في .١١٣
 ضــوابط توحيــد إلــى الراميــة العمليــة هــذه يــدعم أن شــأنه مــن المؤسســي المســتوى علــى المخاطر إلدارة إطار تطبيق
  .المالية الرقابة
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 الــدورة علــى بشــأنه وتقريــر العموميــة الصــحية للطــوارئ احتيــاطي صــندوق بإنشــاء التفصــيلي االقتــراح ُعــرض .١١٤
 العالميـة الصـحة جمعيـة قـرار إلى االقتراح واستند .٢٠١٢ يناير/الثاني كانون في التنفيذي للمجلس ئةالما بعد الثالثين
 الطيــور أنفلــونزا وبــاء تفشــي وبشــأن )٢٠٠٥( العالميــة الصــحية اللــوائح فاعليــة بشــأن المراجعــة لجنــة توصــيات بتنفيــذ

)H1N1( التصـدي على العالمية الصحة منظمة درةق لتدعيم طارئ صندوق إنشاء االقتراح وتضمن .٢٠٠٩ عام في 
 وكــان .تفشــي حالــة أيــة رصــد عنــد المكــان إلــى الوصــول ســرعة علــى التصــدي فــرق قــدرة مــن والتأكــد األمــراض لتفشــي
 لـــدى بالفعـــل الموجـــودة الطـــوارئ صـــناديق مثـــل القائمـــة، لآلليـــات مكمـــالً  يكـــون أن هـــو الصـــندوق إنشـــاء مـــن الغـــرض
 وســيتم .طارئــة حالــة أيـة حــدوث حــال فـي األعضــاء للــدول المسـاندة بتقــديم اإلســراع تهدفتسـ والتــي اإلقليميــة، المكاتـب
 أي اجتنــاب وبغيــة .المانحــة الجهــات مــن وغيرهــا األعضــاء للــدول الطوعيــة المســاهمات خــالل مــن الصــندوق تمويــل
 .بشــأنها واجبــةال التمحــيص إجــراءات اتخــاذ مــع المســاهمات كافــة عــن عالنيــة اإلفصــاح ســيتم المصــالح، فــي تعــارض
 مقـدمي إلـى تقـارير إحالة تتم وأن محددة ألغراض مخصصة غير للصندوق المقدمة المساهمات كافة تكون أن ويجب
 .الحاجـــة حســـب مـــوارده تجديـــد يـــتم دواراً  صـــندوقاً  الصـــندوق وســـيكون .المجَمعـــة بالمبـــالغ يتعلـــق فيمـــا المســـاهمات تلــك

 الثالثـين دورتـه فـي( التنفيـذي المجلـس طلب وقد .أمريكي دوالر ليونم ١٥ هو الصندوق عمل لبدء المستهدف والمبلغ
   .االقتراح تفاصيل شرح في أكثر تستفيض أن العالمية الصحة منظمة سكرتارية من )المائة بعد

 

 ودون إبطــاء دونمــا الطارئة الحاالت متطلبات مع التعامل في يساعد أن يمكن الصندوق هذا أن نرى نحن .١١٥
  .ورصدها األموال باستغالل يتعلق فيما اإليضاح من مزيد إلى بحاجة التفاصيل ولكن الجارية، رامجبالب المساس

 

  العمالت أسعار تقلبات :أخرى مالية قضايا 
 

 الحالي النظام عن فضالً  التنفيذي، للمجلس الدورة االستثنائية على اقترحت قد العالمية الصحة منظمة كانت .١١٦
 المانحـة الجهـات مـع االتفـاق خـالل مـن السويسـري بالفرنـك الدخل زيادة )أ( :يلي ما يتم أن ملة،الع تقلبات من للتحوط
 بالفرنـــك لتصـــبح كلهـــا أو المقـــدرة االشـــتراكات فـــواتير بعـــض تحويـــل هـــو لـــذلك األمثـــل والشـــكل( بالفرنـــك تـــدفع أن علـــى

ـــدفع وأن السويســـري،  تكلفـــة حســـاب إلعـــادة" آليـــة تحداثاســـ )ب( ،)العملـــة بهـــذه األخـــرى هـــي الطوعيـــة المســـاهمات ُت
 بعـض فـي الحـال هو مثلما العمالت، أسعار في الكبرى التقلبات مع يتواءم بما المنظمة ميزانية لضبط سنوياً  "الميزانية
 بـــالمقر العــاملين الســكرتارية مــوظفي حجـــم بتقلــيص السويســري بالفرنــك التكـــاليف تقليــل )ج( المتحــدة، األمــم منظمــات
 الـدورة االســتثنائية حثــت وقـد ).تكلفــة األقـل الخدمــة محطـات علــى المثـال ســبيل علـى المــوظفين توزيـعب وذلــك( الرئيسـي
 تحــرك أي فـي النظــر قبـل والتشــاور التحليـل مــن مزيـد إجــراء لضـرورة منهــا إدراكـاً  الحــذر تـوخي علــى التنفيـذي للمجلـس
 "الميزانيـة تكلفة حساب إلعادة" سنوية آلية حداثاست )ب( للموظفين، اإلستراتيجي التوزيع إعادة )أ( :مثل بأمور يتعلق
  .العمالت أسعار تقلبات من الحماية توفير أجل من

 فــي النظــر تــود ربمــا المنظمــة أن كمــا المــداوالت، مــن مزيــد إلــى حاجــة فــي التحــدي هــذا بــأن نشــعر إننــا .١١٧
 أن يمكــن ال للمــوظفين اإلســتراتيجي يــعالتوز  فإعــادة .المماثلــة المكانــة ذات المنظمــات تتبعهــا التــي اإلســتراتيجيات

  .للمنظمة التنظيمية األهداف مع يتسق بما إال خياراً  يصبح
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  المالية األزمة :أخرى مالية قضايا
 

 مــن العديــد فــي ونقــاش تفكيــر محــل العالميــة الصــحة علــى الماليــة لألزمــة المحتملــة اآلثــار مــن العديــد كــان .١١٨
ـــــدوات ـــــل ،٢٠١٠ و ٢٠٠٩ عـــــامي خـــــالل واالجتماعـــــات الن ـــــة الصـــــحة منظمـــــة بيـــــان مث ـــــي الصـــــادر( العالمي  ٢٠ ف
 ،"العالميـة والصـحة الماليـة األزمة" بشأن جنيف في اإلنسان حقوق لمجلس الدورة االستثنائية إلى )٢٠٠٩ فبراير/شباط

 ،"ةالعالميـــ والصـــحة واالقتصـــادية الماليـــة األزمـــة" بشـــأن )٢٠٠٩ عـــام فـــي جـــرت التـــي( المســـتوى رفيعـــة والمشـــاورات
  .العالمية السياسات فريق واجتماعات

 

 للتعامــل المنظمــة مســتوى علــى الالزمة اإلجراءات واتخذت خططت قد العالمية الصحة منظمة أن نرى إننا .١١٩
 بالتحــديات العــالم بلــدان مختلــف توعيــة إلــى حاجــة فــي المنظمــة أن غيــر .الماليــة األزمــة بســبب األمــوال نقــص مــع

  .أعاله المذكورة الندوات في جرت التي المداوالت توصلت حسبما المالية مةاألز  عن الناجمة الصحية

  
  اإلدارية اإلصالحات

 

  البشرية الموارد سياسات
 

 المـوارد أجنـدة بوضـع يتعلـق فيمـا التاليـة المجـاالت فـي النظـر المنظمـة بإصـالح المعنيـة العمـل فرقـة اقترحت .١٢٠
 وتطــوير إدارة ونهــج التوظيــف؛ إجــراءات هندســة وٕاعــادة العمــل؛ بقــوة الخــاص والتخطــيط التوظيــف؛ نمــوذج ٣٨:البشــرية
 ُعقـدت التـي التنفيـذي للمجلـس الـدورة االسـتثنائية في المقترحة الحصائل بجانب البشرية الموارد قضايا وُطرحت .األداء
 التوظيـف نمـوذج لكـن ،محـددة لمشـاريع بـالموظفين االسـتعانة تتم بأنه التسليم تم وقد .٢٠١١ نوفمبر/الثاني تشرين في
 ال أنــه كمــا للمــوظفين، األساســية االحتياجــات مــع تتماشــى ال المــرن التمويــل ونســبة مرنــة، تغييــرات بإدخــال يســمح ال

 والبرمجـــة المشـــترك التخطـــيط وأن الثالثـــة، المنظمـــة مســـتويات علـــى العاملـــة القـــوى لتخطـــيط عـــام عـــالمي نهـــج يتـــوفر
 علــى للحصــول الســعي علــى المــوظفين تشــجع البشــرية للمــوارد الحاليــة السياســة نفــإ وكــذلك .تــدعيماً  يتطلبــان المشــتركة
 ومـن .األجـل قصـيرة للمشـاريع هـو إنما المنظمة تمويل أن حين في العالمية، الصحة منظمة لدى األمد طويلة وظائف
 خــالل مــن لحــاالت،ا بعــض فــي دعمهــا، يــتم كــان المحــدد التمويــل مقابــل فــي البــرامج تحققهــا التــي النتــائج أن المــزعج
 توزيـــع بإعــادة المرتبطــة التكـــاليف فــإن ذلــك، علــى وعـــالوة .التنفيــذ إتمــام ضــمان بغـــرض للمنظمــة األساســية األنشــطة
  .الطارئة لالحتياجات بسرعة تستجيب أن المنظمة على الصعب من تجعل فصلهم أو الموظفين

 التنبـؤ علـى قـدرة تتطلـب التـي األمـد طويلـة المهـام بـين مـا يميز العاملة للقوى جديد نموذج بوضع اقتراح ثمة .١٢١
 المــوارد تخطــيط بــدمج االقتــراح هــذا ويقضــي .األمــد قصــير بالتمويــل تــرتبط التــي المــدة محــددة المشــاريع وبــين بالتمويــل
 للنتـــائج مالئمـــة التوظيـــف هياكـــل تكـــون أن لضـــمان وذلـــك الميزانيـــة ووضـــع التخطـــيط عمليـــة ضـــمن بالكامـــل البشـــرية

 كــي التعاقــدات أنــواع فــي النظــر وســيعاد .األطــول أم األقصــر األمــدين علــى ســواء تــوفره، المتوقــع والــدخل المخططــة
  .تمويلها وآليات المنظمة أولويات مع تتماشى

                                                 
  )٢٠١١حزيران/يونيو  ٣٠-٢٨المعنية بإصالح المنظمة (التقرير المتعلق باالجتماع األول لفرقة العمل   ٣٨
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 واالختيار التوظيف إجراءات ترشيد السكرتارية تتولى أن تقرر وتأخرها، التوظيف إجراءات تعقد معالجة بغية .١٢٢
 أجـل مـن وقياسـية عموميـة أكثـر وظيفية توصيفات وضع خالل من األمور في للبت الالزم الوقت لتقلي مع وتوحيدها،

 فيمـا والتنـاوب المـوظفين تـنقالت وتسـهيل المناصـب تصـنيف زمن وتقليص كلها، المنظمة مستوى على االتساق تعزيز
 ســرعة وزيــادة التوظيــف اســاتسي فــي االنســجام تحقيــق فــي للمســاعدة قياســية عمــل إجــراءات بوضــع تقــوم وأن بيــنهم،

   .الجدد بالموظفين االستعانة
 

 أســاس علــى العــالي األداء ثقافــة أهميــة علــى التأكيــد أجــل مــن األداء إدارة إجــراءات تحســين أيضــاً  تقــرر كمــا .١٢٣
 جنبـاً  ،اآلراء السـتطالع شـاملة عمليـة خـالل مـن المـوظفين تقيـيم سـيتم الحـالي، النظام على فعالوة .والمساءلة االمتياز

 برنـامج تطبيـق ٢٠١١ عـام فـي بـدأ وقـد .ومعالجتـه األداء تـدني ورصـد المجيـدين، لمكافـأة سياسـة وضـع مع جنب إلى
 إلدارة جديـد نظـام بإدخـال حينئـذ السـكرتارية سـتقوم التجريبـي البرنـامج هـذا حصـائل إلـى واستناداً  .األداء إلدارة تجريبي
  .إجماال المنظمة مستوى على األداء

 

 .الهـــادئ المحـــيط غـــرب لمنطقـــة اإلقليمـــي المكتـــب فـــي وتنـــاوبهم المـــوظفين لتـــنقالت إلطـــار تجربـــة ُأجريـــت .١٢٤
 .اإلطــار بهــذا المتعلقــة التــداعيات مــن وغيرهــا التكــاليف بشــأن تحليــل بــإجراء الســكرتارية ســتقوم العمــل، لهــذا واســتكماالً 
 سياســة وضــع ذلــك وسيشــمل .والموقــع للمهمــة تبعــاً  ينالمــوظف لتــنقالت دوري نظــام إنشــاء فــي التاليــة الخطــوة وســتتمثل
  .المهني المستوى على المناصب لشغل لألهلية الالزمة الدنيا المتطلبات من وجعله التنقل على للتشجيع حوافز

 

 تطبيـق في قدما بالمضي ٣٩قراراً  ٢٠١١ نوفمبر/الثاني تشرين في التنفيذي للمجلس الدورة االستثنائية اتخذت .١٢٥
 مزيـد إجـراء ضـرورة علـى وأكـدت الحـذر تـوخي علـى أيضـا حثـت لكنهـا أعاله، المذكورة بالمجاالت المتعلقة احاتاالقتر 
 المتعلقــة تلــك وأبرزهــا اإلصــالح، مجــاالت مــن عــدد فــي تحركــات أيــة فــي النظــر يتســنى أن قبــل والتشــاور التحليــل مــن

   .لعملياتوا والبرامج، والموارد، للموظفين، اإلستراتيجي التوزيع بإعادة
 

 القلــق بواعــث معظــم أن إلــى البشــرية الموارد بسياسات المتعلقة باإلصالح الخاصة االقتراحات تقييم يشير .١٢٦
 وضــع إمكانيــة دراســة مــن والبــد .الطريق وخارطة اإلدارية التداعيات تمحيص من البد أنه غير بالدراسة، حظيت قد

ــ البشــرية، المــوارد سياســات فــي التغييــرات هــذه ــد، بالصــرامة عــادةً  تتســم يالت ــذ موضــع والتعقي  األمــد خــالل التنفي
  .القصير

 

  والكفاءة واالتساق، التنظيمية، الفاعلية
 

 إلـــى العالميـــة، الصـــحة منظمـــة مـــن النابعـــة الداخليـــة أم الخارجيـــة ســـواء الهيئـــات، تقـــارير مـــن الكثيـــر يشـــير .١٢٧
 فقـد المجـال، هـذا فـي التحـديات معالجـة وبغيـة .واإلداريـة نظيميـةالت بالكفـاءة يتعلـق فيمـا المنظمـة تواجـه التي التحديات

 غيـــر المشـــاورات نتـــائج يتنـــاول الـــذي التقريـــر وهـــو ،"العالميـــة الصـــحة منظمـــة تمويـــل مســـتقبل" المعنـــون التقريـــر أشـــار
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 أعمـال علـى الالمركزيـة إضـفاء ضـرورة إلـى ،٢٠١٠ ينـاير/الثـاني كـانون فـي العـام المدير السيدة أجرتها التي الرسمية
 عمـل فـي الرئيسـية المكونـات مـن القطـري المسـتوى علـى العمـل تيسـير يكـون أن يتعـين أنـه إلـى أيضـاً  وأشار المنظمة،
 وتعـدد .المنظمـة فاعليـة إبـراز تتـيح بطريقـة المطلوبـة والمنجـزات الحصـائل تحديـد مـن البـد أنـه كمـا األساسي، المنظمة
 تقريـر وكذلك التنظيمية، الفاعلية مجال في المطروحة االقتراحات بعض دهابإعدا العمل فرقة قامت التي العمل ورقات
 اإلداريــة اإلصـالحات بشــأن ٢٠١١ سـبتمبر/أيلـول فــي تقـديمها تــم التـي الورقـة وعرضــت .البحـوث وورقــات العمـل فرقـة
 مـن باعتبارهـا يـةالتنظيم الكفـاءة مجـال فـي قضـايا أربـع طـرح األمـر نهاية في وتم المجاالت هذه في االقتراحات بعض
 تتعلــق القضــايا هــذه وكانــت .٢٠١١ نــوفمبر/الثــاني تشــرين فــي التنفيــذي للمجلــس الــدورة االســتثنائية أعمــال جــدول بنــود

 المنظمـة مسـتويات علـى والتعـاون والتوافـق الجهود اتساق على والتشجيع القطرية المكاتب وعمل البلدان مساندة بتدعيم
 المطروحـــــة االقتراحـــــات وكانـــــت .المعرفـــــة إدارة وتحســـــين والعمليـــــات، للبـــــرامج راتيجياإلســـــت التوزيـــــع وٕاعـــــادة الثالثـــــة،

 بمهامهـا تـنهض كـي القطريـة للمكاتـب الصالحيات من المزيد بتفويض تحديداً  تتعلق األربعة المواضيع هذه بخصوص
 إجـراءات ووضـع لسكرتارية،ل الثالثة المستويات ومسؤوليات أدوار تحديد وٕاعادة الصالحيات، تخويل وتعظيم الرئيسية،

 اإلقليميــة، المكاتــب بــين فيمــا وكــذلك القطريــة المكاتــب بــين فيمــا المشــترك العمــل وتــدعيم التعــاون، لتيســير قياســية عمــل
 للبــــرامج اإلســــتراتيجي التوزيــــع وٕاعــــادة والــــدعم، اإلســــناد بمهمــــة لتقــــوم المنــــاطق بمختلــــف عالميــــة تميــــز مراكــــز وٕانشــــاء

 التنظيميــة الفاعليــة مــن القلــب موقــع وفــي .المعرفــة إدارة وتحســين معــايير، لثالثــة تبعــاً  البالغــة األهميــة ذات والعمليــات
 المنظمــة تقترحهــا التــي اإلصــالحات هــذه أن غيــر .والتكنولوجيــا واإلجــراءات، المــوظفين، تســتهدف التــي األعمــال تكمـن

 المنظمـة، ثقافـة مثـل والتكنولوجيـا، المـوظفين ياقضا تعالج ال لكنها باإلجراءات، المتعلقة القضايا معالجة فقط تستهدف
   .إلخ المنظمة، داخل الرسمية غير والعالقات الرسمية الهياكل وتغيير

 

 واالقتراحــات.برمتهــا اإلصــالح لعمليــة األساســي المحــرك هــو اإلصــالح مجاالت من المجال هذا أن رأينا في .١٢٨
 ونحن.توافق وٕايجاد االتساق، على والتشجيع المؤسسي، ملالع أسلوب على تغييرات إدخال تشمل بشأنه المطروحة

 فــي جديــدة معــادالت اســتحداث يقتــرح إنــه إذ التفصــيلي اإليضــاح مــن مزيــد إلــى حاجــة فــي المجــال هــذا بــأن نشــعر
 مجــاالت فــي اإلصــالحات فــإن التنفيــذ موضــع التغييــرات هــذه توضــع لــم مــا فإنــه نفســه، الوقت وفي.القائمة األنظمة
 .ثمارها تؤتي لن األخرى ونالشؤ  تصريف

  
  النتائج إلى المستندة اإلدارة

 

 :هـي المجـاالت وهـذه .النتـائج إلـى المسـتندة لإلدارة الحالي النظام لتدعيم مجاالت خمسة االقتراحات عالجت .129
 أساسـاً  ليشـك أن المؤشـرات مـن قياسـية مجموعة بها جديدة نتائج سلسلة وجود شأن فمن :جديدة نتائج سلسلة تنفيذ )أ(

 تغطيهــا التـي الفتــرة تزيـد بحيـث :المراجعــة إطـار فــي النظـر إعـادة )ب( وتقييمهــا، والمخرجـات والحصــائل اآلثـار لرصـد
 العمل إطار ضمن فرعية فئات إلى األمد متوسطة اإلستراتيجية الخطة وتصنيف سنوات، ثالث إلى البرامجية الميزانية
 ترتيـــب )ج( البرامجيـــة، للميزانيـــة دورات ثـــالث يشـــمل بحيـــث للمنظمـــة لعـــاما للبرنـــامج الزمنـــي اإلطـــار وتعـــديل العـــام،

 إلــــى اســــتناداً  حــــدة علــــى بلــــد لكــــل التخطــــيط يــــتم بحيــــث :القطريــــة االحتياجــــات يعكــــس كــــي تعاقبيــــاً  ترتيبــــاً  التخطــــيط
 خطـط جودمـ الـوطني، المسـتوى علـى والتخطـيط الـوطني، الصـحية الرعايـة قطـاع وخطـط القطـري التعاون إستراتيجيات
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 وذلـك :واقعيـة ميزانية إعداد )د( الرئيسي، المقر مستوى على والتخطيط اإلقليمي، المستوى خطط في القطري المستوى
 األخـرى المشـتركة واألنشـطة للمـدخالت القياسـية التكـاليف أسـاس علـى المخرجـات لتكلفـة موحـد حساب أسلوب بتطوير
 تطــوير استرشــاد لضــمان عنهــا واإلبــالغ الفعليــة والنفقــات خلالــد ورصــد ،٢٠١٢ عــام خــالل بــالموظفين المتصــلة غيــر

    .الواقعية والتقديرات بالتوقعات التالية البرامجية الميزانية
 

 إلـى المسـتند التخطـيط باقتراحات قدماً  المضي وطلبت باالقتراحات التنفيذي للمجلس الدورة االستثنائية رحبت .130
 ميزانيـة وٕاعداد القطرية، االحتياجات ليعكس المتعاقب والتخطيط جديدة، نتائج سلةسل تنفيذ :يلي بما يتعلق فيما النتائج
 زمنـي جـدول إليجـاد االقتراحـات تطـوير مـن بالمزيـد القيـام العـام المدير السيدة من الدورة االستثنائية طلبت كما .واقعية
 للخطــة الجيــدة التجــارب أخــذ مــع ًا،فصــاعد ٢٠١٤ عــام مــن للفتــرة للمنظمــة العامــة والخطــة البرامجيــة الخطــة لتطــوير

 ثـالث لتصـبح البرامجيـة الخطـة دورية تغيير وسلبيات لمزايا تحليل إجراء مع االعتبار، في األمد متوسطة اإلستراتيجية
   .٢٠١٢ مايو/أيار في والستين الخامسة العالمية الصحة جمعية إلى بذلك تقرير ورفع سنوات،

 

 بــالبرامج وربطهــا النتــائج إلــى المستند التخطيط لتطوير خطوات اتخاذ في العالمية الصحة منظمة شرعت  .١٣١
 هــو مــا إلى العملية بهذه تمضي أن المنظمة وبمقدور.البرامجية والخطة للمنظمة العامة بالخطة وكذلك واألولويات،

  .للتنفيذ الزمنية والجداول الطريق خارطة لتفاصيل بتحديدها أبعد
 

  والمساءلة الشفافية
 

 خارجهـا فـي بـل فحسـب المنظمـة داخـل فـي ال المهمـة القضـايا مـن األخريان هما والشفافية المساءلة اعتُبرت .١٣٢
 الدوليـة التنميـة وزارة اسـتعراض وفـي األطراف متعددة المنظمات أداء تقييم شبكة مثل هيئات جانب من والسيما أيضًا،

 التـي العمل ورقات ولفتت ".ضعيف" تصنيف العالمية حةالص منظمة لدى والتصنيف المساءلة أعطى الذي البريطانية
 التحــديات إلــى االنتبــاه العالميــة، السياســات فريــق واجتماعــات العمــل، فرقــة وتقريــر العمــل، فرقــة أجــل مــن إعــدادها تــم

 فــــي للمنظمــــة اإلداريــــة باإلصــــالحات المتعلقــــة الورقــــة فــــي األفكــــار هــــذه عــــن التعبيــــر وتــــم المجــــال، هــــذا فــــي الماثلــــة
 الداخليــة، الرقابــة إطــار تــدعيم مثــل المقترحــة، اإلجــراءات بعــض إلــى بالتفصــيل تطرقــت والتــي ٢٠١١ ســبتمبر/لــولأي

الـدورة  إلـى رفعهـا بغـرض إعدادها تم التي األعمال جدول وثيقة وتحدد .إلخ والمراقبة، الحسابات مراجعة آليات وتدعيم
 إطـار عـن واإلبـالغ رصـد مثـل مقترحـات ٢٠١١ نـوفمبر/الثـاني تشـرين في عقدها المقررة التنفيذي للمجلس االستثنائية
ــــة ــــة، الرقاب ــــدورة  وطلبــــت .المعلومــــات عــــن واإلفصــــاح المصــــالح، وتعــــارض والمراقبــــة، الحســــابات ومراجعــــة الداخلي ال

 ورفـــع الرصـــد أســـاليب تحســـين مثـــل اقتراحـــات فـــي االستفاضـــة العـــام المـــدير الســـيدة مـــن التنفيـــذي للمجلـــس االســـتثنائية
 بتعـارض الخاصـة السياسـة وتعزيـز والمراقبـة، الحسابات مراجعة قدرات وتعزيز الداخلية، الرقابة إطار وتدعيم ارير،التق

   .المعلومات عن لإلفصاح سياسة ووضع المصالح،
 

 المســتندة لــإلدارة معقــول إطــار وضــع يكمله أن يجب والشفافية المساءلة مجال في اإلصالح أن نرى نحن .١٣٣
 المناصــب مختلف ومسؤوليات لمهام وضوحاً  أكثر تحديد وضع فإن وكذلك،.التقارير ورفع لإلبالغ وآلية النتائج إلى
  .المنظمة في والشفافية المساءلة قضية يعزز أن أيضاً  شأنه من المنظمة داخل
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  اإلستراتيجية االتصاالت
 

 لهياكـل المتزايـد فالتعقـد .العالم اءأنح مختلف في والسياسي الشعبي القلق بواعث وأبرز أهم من الصحة تظل .١٣٤
 العامـــة جانــب مـــن المطالبــة وتنـــامي الصــحي، القـــرار صــنع فـــي تــؤثر جديـــدة فاعلــة أطـــراف وظهــور الدوليـــة، الصــحة

 جديـدة، عالميـة صـحية تحديات ونشوء بوضوح، العالمية الصحة منظمة أعمال أثر بإظهار سواء حد على والسياسيين
 إن إذ—مفتتـة أو مجـزأة أحيانـاً  تبـدو فالمنظمـة .ومنسقة فاعلة اتصاالت وجود إلى اجةالح مدى بجالء يوضح هذا كل
 أجل ومن ٤٠.وٕانجازاتها المنظمة تجاه متماسك إحساس إعطاء عن عاجزة ولكنها المجاالت من العديد في الخبرة لديها

 خالل من والتواصل االتصاالت مجال في قدراتها ونشر ببناء المنظمة تقوم أن اقُترح أعاله، المذكور للتحدي التصدي
 واالرتقــاء االتصــال، بوظـائف النهــوض بهـا يــتم التـي الطريقــة فــي الكفـاءة وتعزيــز المنظمـة، أجــزاء بـين التنســيق تحسـين
 وتوجهـات المـوارد حشـد بـين أفضـل انسـجام وتحقيـق الحاجـة، عنـد مكـان بـأي الطـوارئ أحوال في االنتشار على بالقدرة

 مهـارات تحسـين فـي االسـتمرار علـى عـالوة الطـوارئ، أحـوال فـي لالتصـاالت قياسـية عمل إجراءات وتطوير المانحين،
   .الموظفين لدي االتصاالت

 

 والمردوديـة، بالفاعليـة تتسـم لالتصـاالت منصات بتطوير العالمية الصحة منظمة تقوم بأن اقتراح أيضاً  ُطرح .١٣٥
 عمـــل أثـــر تصـــف التـــي النجـــاح قصـــص اســـتخدام عبـــر بجـــالء نظمـــةالم بـــه تقـــوم مـــا إبـــراز والشـــركاء للمـــوظفين وتتـــيح

 االجتمــــاعي، التواصــــل لشــــبكات الحكــــيم واالســــتعمال باســــمها، والنــــاطقين بالمناصــــرين الفاعلــــة واالســــتعانة المنظمــــة،
 ىإلــ المســتندة اإلعــالم ووســائل البــث تكنولوجيــا فــي االســتثمارات وتوظيــف وتثقيفهــا، اإلعــالم بوســائل النشــط واالحتكــاك

   .األعضاء الدول في أوسع جمهور إلى اللغات المتعددة اإلعالمية المواد من المزيد وصول وضمان اإلنترنت، شبكة
 

 علــى وذلــك للمنظمــة، اإلســتراتيجية االتصــاالت مجــال فــي التحــديات معالجة يحاول االقتراح أن نرى هكذا، .١٣٦
 الــوعي يقتصــر ال بحيث قوية إبالغ آلية بإيجاد ستراتيجيةاإل االتصاالت تدعيم اقتراحات تكملة من والبد.منتظم نحو

  .الجمهور عموم إلى يتعداها بل وحدها، األعضاء الدول على ومهامها ألهدافها وتحقيقها المنظمة بأعمال

  .التقييم
 

 بشـأن مفـاهيم مـذكرة تضـع أن السـكرتارية مـن المائـة بعـد والعشرين التاسعة دورته في التنفيذي المجلس طلب .١٣٧
ـــيم ـــة الصـــحة منظمـــة لعمـــل المســـتقل التقي  قامـــت المفـــاهيم، مـــذكرة علـــى أفعـــال ردود مـــن ورد مـــا علـــى وبنـــاءً  .العالمي

 علــى لعرضــها المنظمــة عمــل مجــال تركيــز لمحــاور المســتقل للتقيــيم االختصاصــات مســودة وتوزيــع بإعــداد الســكرتارية
 تكليفـاً  التنفيـذي المجلس إصدار إمكانية )أ( :هما خيارين االقتراح وتضمن .الدراسة من المزيد بغرض األعضاء الدول
 تتــألف مــرحلتين، مــن نهــج تطبيــق )ب( االختصاصــات؛ ومســودة المفــاهيم مــذكرة فــي ورد حســبما مســتقل تقيــيم بــإجراء
 قطريــة،ال والمكاتــب والتوظيــف والتعاقديــة، الماليــة والرقابــة للتمويــل، المســتوى رفيعــة مســتقلة مراجعــة إجــراء مــن أوالهمــا
 والتمويـــل المـــوظفين، وشـــؤون شـــؤونها، وتصـــريف للمنظمـــة، األساســـية للمهـــام شـــاملة مســـتقلة مراجعـــة تليهـــا أن علـــى
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 آليـة إيجـاد ذلـك فـي بما الرسمي، التقييم سياسات مسودة على التطوير من المزيد إدخال ٤١النهاية في وتقرر .المستدام
 ورفـع المسـتقلين الخبراء إلشراف االستشارية اللجنة بآراء ذلك في ستنيرةم التقييم، عملية على الرئاسية األجهزة إلشراف
   .٢٠١٢ يناير/الثاني كانون في المائة بعد الثالثين دورته في التنفيذي المجلس إلى بذلك تقرير

 

 نهــج خــالل مــن اإلصــالح عمليــة فــي اإلســهام بغــرض مســتقل تقيــيم إجــراء فــي قــدماً  المضــي أيضــاً  تقــرر كمــا .١٣٨
 الصـــحة منظمـــة عمـــل بتقيـــيم الخاصـــة بالسياســـة يتعلـــق وفيمـــا .الحـــالي التقيـــيم هـــذا هـــي أوالهمـــا مـــرحلتين، مـــن لفيتـــأ

 بالدخول ُيسمح ال الذي اإللكتروني الموقع عبر التقييم سياسة مسودة على بالتعليقات التقديم إلى الدعوة تمت العالمية،
 بإعداد السكرتارية ستقوم تعليقات، من يرد ما أساس وعلى .سرية مرور كلمة باستخدام وحدها األعضاء للدول إال إليه

 خـالل مـن وذلـك التنفيذي، للمجلس المائة بعد والثالثين الحادية الدورة إلى رفعها أجل من التقييم لسياسة معَدلة مسودة
  .واإلدارة والميزانية البرامج لجنة

 

 إطــار بوضــع العالميــة الصــحة منظمــة مبــادرة أن غيــر.وساق قدم على بالفعل اإلصالح تقييم عملية تجري .١٣٩
  .الصدد هذا في راسخة مكانة تحتل لبرامجها الشامل للتقييم

 

  العالمية الصحية الشؤون تصريف
 

 األوســاط، مــن الكثيــر انتقــاد محــل العالميــة الصــحة منظمــة بواســطة العالميــة الصــحية الشــؤون تصــريف كــان .١٤٠
 اتفقـت ،٢٠١١ نوفمبر/الثاني تشرين وفي .المنظمة تواجه التي التحديات أكبر أحد المصادر، لبعض وفقاً  تمثل، وهي

 المصـــلحة أصـــحاب مـــع المالئـــم بالشـــكل والتعـــاون الحـــوار تـــدعيم ضـــرورة علـــى التنفيـــذي للمجلـــس الـــدورة االســـتثنائية
 وينبغي المصالح؛ تعارض من والحد األعضاء الدول مع الكاملة المشاركة أهمية االعتبار في تؤخذ أن على اآلخرين،
 متى -وتنسق تقود بل تشارك أن المنظمة، دستور من )ب( فقرة الثانية والمادة )أ( فقرة الثانية المادة بموجب للمنظمة،

 .الصـحة فـي المـؤثرة القضـايا بشـأن الدوليـة الوكـاالت مـن غيرهـا ومـع المتحدة األمم هيئة إطار في الجهود -األمر لزم
 التحليـــل مـــن مزيـــد إجـــراء العـــام المـــدير الســـيدة مـــن التنفيـــذي للمجلـــس الـــدورة االســـتثنائية بـــتطل ذلـــك، علـــى وعـــالوة

 تحسـين لنمـاذج التحليـل مـن والمزيـد اآلخـرين؛ المصـلحة أصـحاب مـع المشـاركة علـى التشـجيع إلى الداعية لالقتراحات
 الدائمـة للجنـة الممنوحـة الواليـة فـي التوسـع إمكانيـة ذلـك فـي بمـا عليهـا، واإلشـراف شـراكات فـي األعضـاء الدول دخول
   .الصدد هذا في الحكومية غير بالمنظمات المعنية

 

 مجال في عريضة طموحات ولديها اإلصالح عملية تنفيذ في شرعت قد العالمية الصحة منظمة أن نالحظ .١٤١
 اقتراحاتهـــا نأ نـــرى أننـــا غيـــر.لهـــا التصـــدي تريـــد التـــي التحـــديات ومواجهـــة العالميـــة الصـــحية الشـــؤون تصـــريف

 هــذا فــي للتحــديات التصــدي مــن المنظمــة تمكــين أجل من العمل من مزيد إلى حاجة في المجال هذا في اإلصالحية
   .المجال

  

                                                 
٤١  EBSS2/DIV/2  



 53

  والمعوقات المساعدة العوامل

 

 قــد التــي تلــك وكــذلك األمــام، إلــى اإلصالح بعملية ستمضي التي والهياكل العوامل تحديد يتم أن المهم من .١٤٢
 قــدماً  تمضــي كــي اإلصــالح لمحركــات تمكــن أن والمعوقــات المســاعدة العوامــل هــذه مثــل تحديــد شــأن ومــن .تعوقهــا
  .المعوقات تثير التي القضايا ومعالجة المساعدة العوامل بتشجيع

 

  الداخلية الشؤون تصريف
 

  األولويات تحديد
 

ـــد أن واألولويـــات البـــرامج تحديـــد مجـــال فـــي اإلصـــالحات شـــأن مـــن .١٤٣  الصـــحة منظمـــة عمـــل طريقـــة رســـم تعي
 أو اإلصـالح بنجـاح األخـرى اإلصـالح مجـاالت كافـة وتـرتبط اإلصـالح، مجـاالت أهـم مـن المجـال هـذا وُيعد .العالمية
 لالسترشـاد أساسـية ومهـام جديـدة معـايير مجموعـة بالفعـل العالميـة الصـحة منظمـة وضـعت وقـد .المجـال هـذا في فشله
 هـو اإلصـالح هـذا عجلـة دفـع فـي مسـاعد عامـل أكبـر وُيعـد .للمنظمـة عشـرة لثانيةا العامة الخطة إعداد توجيه في بها

 شــيئاً  ُتعــد واإلقليميــة القطريــة المســتويات علــى الشــؤون تصــريف هياكــل مســاندة فــإن وكــذلك، .األعضــاء الــدول مســاندة
 اإلصـالح بشـأن الـرأي فـي توافـق وبنـاء متسـق تنظيمـي هيكـل إيجـاد أيضـاً  المطلـوب ومـن .الجديـد النهج لتطبيق حتمياً 
 .البــرامج وتنفيــذ الخطــة صــياغة فــي التغييــرات تحقيــق أجــل مــن وذلــك األمــر، يعنــيهم مــن كــل لــدى مشــترك وعــي وخلــق
 التعــاون إســتراتيجيات تحويــل كيفيــة فــي للمنظمــة عشــرة الثانيــة العامــة الخطــة إعــداد يواجــه الــذي التحــدي يتمثــل وســوف
ــ اإلبقــاء مــع عمــل، خطــة إلــى القطريــة  المهمــة العوامــل ومــن .االهتمــام بــؤرة فــي العالميــة الصــحة منظمــة أجنــدة ىعل
  .المرجوة النتائج إنجاز مدى تقييم أجل من النتائج وسلسلة التقارير لوضع جديد هيكل إيجاد األخرى

  الرئاسية األجهزة تدعيم
 

 بــين االنســجام تحقيــق إلــى تســعى التــي تلــك والســيما الرئاســية، األجهــزة تــدعيم إلــى الراميــة اإلصــالحات ُتعــد .١٤٤
 أولوياتها تحقق أن العالمية الصحة منظمة أرادت ما إذا األهمية بالغ أمراً  العالمية، الرئاسية والهيئات اإلقليمية الهيئات
 فـي لإلصـالحات والمعوقـات المسـاعدة العوامـل تحديـد مـن فالبـد ثـم، ومـن .تركيزهـا محـاور فـي النظر المعاد البرامجية

 إلقـاء الرئاسـية الهياكـل لعمـل الحاليـة والطريقـة بذاتـه القـائم الحـالي الوضـع يتطلب وقد .بعد يتم لم ما وهو جال،الم هذا
 علـى ُيعـد والسياسات الخطط إلى للتوصل التشاوري النهج أن غير .الهيئات هذه دور تدعيم بقصد عليهما أخرى نظرة
  .المهمة القوة نقاط من حال أي
 

  الموارد تخصيص آلية
 

ـــة المنظمـــة مســـتويات أدوار إيضـــاح االقتـــراح يتطلـــب فاعـــل، نحـــو علـــى المـــوارد تخصـــيص أجـــل مـــن .١٤٥  الثالث
 بمســتوياتها المنظمـة عمـل علـى الضـوء تسـلط بوضـوح محـددة نتـائج سلسـلة ووضـع بينهـا، فيمـا واالنسـجام ومسـؤولياتها
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 التنفيــذ ومســتويات المــوارد بتخصــيص المختصــة الهيئــة جانــب مــن للمســاءلة والخضــوع واقعيــة، ميزانيــة ووضــع الثالثــة،
  .العناصر هذه من لكل والمعوقات المساعدة العوامل تحديد من والبد .للمنظمة

  
  التمويل تحديات

 

  للتنبؤ قابلية أكثر المنظمة تمويل جعل
 

 تتعهـد قد فإنها هاعلي األعضاء الدول وموافقة األولويات تحديد من االنتهاء فور أنه منطلق من االقتراح ينبع .١٤٦
 قيــام بكيفيــة يتعلــق فيمــا الشــفافية تــوفر الثالثــة للمرحلــة المقتــرح الــنهج ويكفــل .األولويــات لهــذه المطلوبــة األمــوال بتقــديم

 مـن تلقيـه تـم عمـا لإلبـالغ جديـداً  منبـراً  يـوفر فهـو .عـام بوجـه المنظمـة برنـامج بتمويـل الـدول وغيـر الدول من الممولين
 التمويـل محصـلة أي( نتـائج مـن تحقق وما )ال أم بتعهداتها أوفت قد المانحة الجهات كانت إذا ما رصد بمعني( موارد

 مصـدر حسـب تصـنيفها مـع المتبقيـة، والفجوات والتعهدات بالدخل المتعلقة المعلومات تكون أن ذلك ويعني ).المشترك
 بانتظـام تحـديثها مـع بأول أوالً  اإلنترنت شبكة على متاحة المستهدفة، والمخرجات والحصائل المانحة، والجهة التمويل،

  .االقتراح قوة نقاط إحدى الشفاف األسلوب هذا ويمثل .للمنظمة اإللكتروني الموقع على بذلك خاص قسم خالل من
 

ــــديم عــــن اإلعــــالن بشــــأن مستفيضــــة خطــــة وضــــع الســــكرتارية مــــن التنفيــــذي المجلــــس طلــــب .١٤٧  .التبرعــــات تق
 مـــن المتبقـــي المبلـــغ ويـــأتي .البرامجيـــة الميزانيـــة إجمـــالي مـــن المائـــة فـــي ٢٥-٢٠ ســـوى تمثـــل ال المقـــدرة فاالشـــتراكات
 مـن فئـة كـل ففـي .تقريبـاً  نفسـها بالنسـب المانحـة الجهـات مـن وغيرها األعضاء الدول تقدمها التي الطوعية المساهمات

 للتنبـؤ القابـل التمويـل بنسـبة الوصـول ظمـةالمن أرادت وٕاذا .المائـة فـي ٧٥ بنحـو األوائل العشرة المانحون يساهم الفئات
 تقـــديم عـــن اإلعـــالن نجـــاح فـــإن هنـــا، ومـــن .التعهـــد علـــى األقـــل علـــى نصـــفهم موافقـــة مـــن فالبـــد المائـــة، فـــي ٧٠ إلـــى

 غيــر مــن المــانحين مــع المنظمــة تتشــاور ولــم .ومســاهماتهم المــانحين كبــار رضــا علــى بعيــد حــد إلــى يتوقــف التبرعــات
 الدول من مانحين ٤ أو ٣ أكبر من رد أي التشاور عملية خالل تتلق لم أنها كما .االقتراح اهذ بشأن األعضاء الدول

 بنسـبة الوصـول هـدف تحقيـق الصـعب مـن يكـون فقـد اإلصـالح، اقتـراح علـى المـانحون هـؤالء يوافـق لم وما .األعضاء
 االتحـاد مثـل األعضـاء، بعـض أبـداها لتـيا التعليقـات بشـأن التـداول مـن والبد .المائة في ٧٠ إلى للتنبؤ القابل التمويل

 سويســرا بــه تقــدمت الــذي االقتــراح فــإن وبالمثــل، .األعضــاء الــدول علــى واقعــي اقتــراح طــرح بقصــد وسويســرا، األوروبــي
 مـن أمـوال مـن جمعـه يـتم مـا علـى إيجـابي أثـر لـه يكـون ربمـا الطوعيـة المسـاهمات بتقديم التبرعات عن اإلعالن لحفز
  .البرامجية المساندة تكلفة ارتفاع مشكلة يعالج أن شأنه من ذلك أن كما .التبرعات تقديم عن اإلعالن خالل

 

  كلها المنظمة مستوى على الموارد حشد
 

الـــدورة  علـــى ُعـــرض الـــذي االقتـــراح تضـــمنها معينـــة مســـاعدة عوامـــل علـــى المـــوارد حشـــد فـــي النجـــاح يتوقـــف .١٤٨
 مسـتوى علـى بوضـوح واألدوار األولويـات تحديـد حسـن المسـاعدة عوامـلال هـذه بـين ومـن .التنفيـذي للمجلـس االستثنائية
 كلها، المنظمة مستوى على التمويلية واألهداف لالحتياجات مستقبلية توقعات ووضع الثالثة، بمستوياتها كلها المنظمة
 إجــراءات وتحســين ة،المحتملــ الجديــدة المانحــة الجهــات وتحديــد المــوارد، حشــد علــى واإلقليميــة القطريــة القــدرات وتــدعيم
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 كلهـا المنظمـة مسـتوى علـى المحـددة األولويـات تتطـابق لـم ومـا .اإلسـتراتيجية واالتصـاالت المانحين إلى التقارير إحالة
 إعاقـة إلى ذلك يؤدي فقد صحية، ومشكالت أولويات من المانحة الجهات من غيرها أو األعضاء الدول حددته ما مع

 االتصــاالت فــي ثغــرة أيــة تتســبب وقــد .الطــرفين أولويــات بــين االنســجام تحقيــق مــن فالبــد ولــذا، .المــوارد حشــد جهــود
 حشد لمعايير فالبد المانحين، قاعدة توسيع يتسنى ولكي .الموارد حشد جهود على سلبي تأثير حدوث في اإلستراتيجية

 يتعــين التـي التحــديات مأهـ ومــن .األعضـاء الــدول عليهـا وتوافـق بوضــوح ُتحـدد أن مــن الخاصـة المنظمــات مـن المـوارد
   .المنظمة مستويات مختلف على الموارد حشد مجال في القدرات بناء تعالجها أن المنظمة على

 

  المالية الرقابة وضوابط والتنظيمية اإلدارية التكاليف
 

 بـين مـا تتـراوح يةوالتنظيم اإلدارية التكلفة فإن للتكاليف، "الدقيق غير" التقدير إلى واستناداً  الراهن، الوقت في .١٤٩
 سـوى ُيـدفع ال المبلغ هذا ومن .الطوعية المساهمات خالل من مشاريع من تنفيذه يتم لما بالنسبة المائة في ٢٥ و ٢٠
 مصــادر مــن العالميــة الصــحة منظمــة فتتحملهــا المتبقيــة التكلفــة أمــا بــرامج، مســاندة تكلفــة المائــة فــي ١٣ و ٧ بــين مــا

 ولكـن والتنظيميـة، اإلداريـة التكلفـة تخفـيض )أ( :همـا محتملـين أسـلوبين بأحـد لتحـديا هـذا معالجة الممكن ومن .أخرى
 التمويــل اقتــراح ضــمن والتنظيميــة اإلداريــة للتكلفــة الــدقيق المبلــغ إدراج )ب( معينــة، حــدود يتجــاوز فيمــا يتعــذر قــد ذلــك
   .التكلفة ارتفاع على يوافقون ال قد المانحين لكن علمي، تقدير أساس على

 

 المانحة الجهات إلقناع إستراتيجية باتصاالت القيام العالمية الصحة منظمة على يجب االقتراح، هذا إلنجاح .١٥٠
 اإلعـالن لتحفيـز سويسـرا بـه تقـدمت الـذي االقتـراح يسـاعد وربمـا .بالكامل والتنظيمية اإلدارية للتكاليف تمويلها بضرورة

 فـي المسـاهمة التبرعـات جمع مؤتمر خالل يعلنون الذين فالمانحون .فالتكالي هذه تمويل زيادة في التبرعات تقديم عن
 بتقــديم ويكتفــون يتعهــدون ال مــن أمــا مشــاريع، مســاندة تكلفــة بوصــفها أقــل مبــالغ ســيدفعون البرامجيــة األولويــات نفقــات
 تـؤدي وقـد .ةالمائـ فـي ٢٠ إلـى تصـل بنسـبة تزيـد قـد أكبـر مبـالغ فسـيدفعون التبرعـات جمـع عملية إطار خارج تبرعات

   .سلبية آثار حدوث إلى والتنظيمية اإلدارية التكاليف بتمويل المتعلقة اإلستراتيجية االتصاالت في ثغرات أية
 

 عــاتق علــى يضــع رقــابي إطــار وضــع فــي الماليــة الرقابــة ضــوابط تــدعيم علــى المســاعدة العوامــل أهــم يتمثــل .١٥١
 .إلـخ انحرافـات، أيـة حـدوث حـال فـي تصـحيحية إجـراءات ووضـع فاعـل، رصـد نظـام وٕانشاء محددة، مسؤوليات األفراد
 إجــراءات باتخــاذ المتعلقــة الرقابيــة بالمخــاطر التنبــؤ فــي أيضــاً  يســاعد أن المخــاطر لتقيــيم نظــام إيجــاد شــأن مــن أن كمــا

  .تراحاالق هذا تنفيذ إعاقة إلى الزمنية اُألطر اتباع عدم أو متدنية أولوية األمر إعطاء يؤدي وقد .تصحيحية
 

  العمومية الصحية للطوارئ احتياطي صندوق تأسيس :أخرى مالية قضايا
 

 الدول بعض طلبت كما .االقتراح تفاصيل شرح في أكثر تستفيض أن السكرتارية من التنفيذي المجلس طلب .١٥٢
 فقد .توزيعها في سُتستخدم التي اآللية هي وما األموال استخدام سيتم ومتى كيف مثل تفاصيل إيضاح أيضاً  األعضاء
 مــتفش مــرض هنــاك كــان إذا مــا ســيقرر عمــن شــيئاً  يــذكر ال االقتــراح أن إلــى المثــال، ســبيل علــى المكســيك، أشــارت
 بـاقتراح تـأتي أن العالميـة الصـحة منظمـة مـن سويسـرا وطلبـت .القـرار اتخـاذ سـيتم كيف أو الصندوق من موارد يتطلب
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 JW( لـي .و .ج بمركـز صـالته ُيظهـر ومعـاييره، وآلياتـه، وٕادارتـه، ق،الصـندو  مـن االستفادة بهيكل يتعلق فيما واضح

Lee( اإلقليمـي المسـتويين علـى وغيرهـا المتحـدة األمـم آليـات مـن بالفعـل قـائم هـو وبما اإلستراتيجية الصحية للعمليات 
 .العالميــة الصــحة جمعيــة موافقــة علــى يحصــل قــد الصــندوق، هــذا بــإدارة المتعلقــة التفاصــيل هــذه تقــديم وفــور .والقطــري
  .والبحث التدبر من مزيدا األمر يتطلب وقد التفصيل، من مزيد إلى بحاجة فاالقتراح

 

  العمالت أسعار تقلبات :أخرى مالية قضايا 
 

 المصـروفات غالبيـة إن إذ السويسـري، بالفرنـك الـدخل زيـادة )أ( :هـي خطـوات ثـالث مـن يتألف االقتراح كان .١٥٣
 أســـعار فـــي ملموســـة تقلبـــات أيـــة مـــع مواءمتهـــا بقصـــد ســـنويا الميزانيـــة تكـــاليف حســـاب عـــادةإ )ب( العملـــة، بهـــذه تـــتم

 وٕاعــادة الرئيســي بــالمقر الســكرتارية مــوظفي حجــم تخفــيض )ج( المتحــدة، األمــم منظمــات بعــض تفعــل مثلمــا الصــرف،
 األعضــاء الــدول فقــةوموا باســتعداد تحظــى أن مــن األولــى للخطــوة والبــد .تكلفــة األقــل الخدمــة محطــات علــى تــوزيعهم
 يمكـن الميزانية تكاليف حساب إعادة وسلبيات إيجابيات فإن الثانية، بالخطوة يتعلق وفيما .المانحة الجهات من وغيرها
 حجـم بتخفـيض والمتعلقـة الثالثة الخطوة أما .األسلوب هذا تتبع التي المتحدة األمم منظمات تجارب على قياساً  تحليلها
 مســـتويات احتياجـــات ضـــوء فـــي للمـــوظفين اإلســـتراتيجي التوزيـــع إعـــادة مـــن تنبـــع أن فيجـــب يســـيالرئ بـــالمقر العـــاملين
 هـذه تـأثير اتجاهـات تحليـل وينبغـي .السويسـري بالفرنـك المصـروفات تخفيض لمجرد تتقرر أال ويجب .الثالثة المنظمة
  .األمد طويل حل إلى التوصل قبل التقلبات

  المالية األزمة :أخرى مالية قضايا
 

 والمعوقــات المســاعدة العوامــل تحديــد يتعــذر فإنــه ولــذا، عليهــا، الموافقــة أو معينــة اقتراحــات أيــة تحديــد يــتم لــم .١٥٤
   .اإلصالح من المجال لهذا بالنسبة

 

  اإلدارية اإلصالحات
 

  البشرية الموارد سياسات
 

 بتحديـــد وقـــام العاملـــة للقـــوى المعـــدل بـــالنموذج المتعلقـــة المخرجـــات تيـــارات تحديـــد إلـــى العمـــل فرقـــة توصـــلت .١٥٥
 كمنظمــة المعرفــة أســاس علــى تقــوم منظمــة فــي البشــرية بــالموارد المتعلقــة السياســة تغييــر بــأن نشــعر ونحــن .تــداعياتها
 االقتراحـــات مـــن اقتـــراح كـــل وســـلبيات إيجابيـــات المنظمـــة ناقشـــت وقـــد .متعمقـــاً  تحلـــيالً  يتطلـــب أمـــر العالميـــة الصـــحة

 النعــدام نتيجـةً  المنظمــة تواجـه التـي للتحــديات التصـدي أجـل مــن متوازنـة نظـرة إلقــاء هـمالم مـن يظــل ولكـن المطروحـة،
 مجــال فــي والســيما البشــرية، المــوارد سياســات وتتطلــب .المشــاريع علــى المــوظفين وتوزيــع التمويــل نمــوذج فــي التوافــق
 إمكانيـة تكـون وقد .المصلحة بأصحا مختلف بين اآلراء في توافق إلى والتوصل مشاورات إجراء والتنقالت، التوظيف
 أكثــر حلــوالً  يتطلــب قــد الراهنــة القضــايا مــع التعامــل لكــن جــدوى، ذا أمــراً  بعــد فيمــا السياســات لهــذه المســتقبلي التطبيــق
 فهــم أجــل مــن بوضــوح عليــه ُيــنص وأن للتحليــل إخضــاعه يجــب أمــر المقترحــة السياســات تــأثير أن نــرى ونحــن .ابتكــاراً 
   .النموذج هذا مثل جدوى
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  والكفاءة واالتساق، التنظيمية، الفاعلية
 

 باللجـان المتعلقـة تلـك والسـيما القائمـة، الهياكـل علـى تغييـرات إدخـال إلـى المجـال هـذا في اإلصالحات ترمي .١٥٦
 تخويــل زيــادة حالــة فــي خــاص بوجــه القــول هــذا ويصــدق .وأهميــة نفــوذ ذات كيانــات ذاتهــا حــد فــي ُتعــد التــي اإلقليميــة

 بحيـث المرونـة مـن مزيـداً  تعطـي التـي األولويـات تحديد عملية وُتعد .القطرية المكاتب على التركيز وزيادة الصالحيات
 يعـد وكـذلك .الصـحيح االتجـاه فـي خطـوة للمنظمـة العامـة الخطـة فـي بلـد وكـل منطقـة بكـل الخاصة االحتياجات تشمل
 القطريـة النظـر وجهـة مـن الصـغرى الخطـط فاصيلت في واالستفاضة المنظمة مستوى على األولويات تحديد بين المزج
 علــى المواءمــة تكفــل المــوارد لتخصــيص جديــدة آليــة إيجــاد شــأن مــن أن كمــا .التغييــر هــذا علــى المســاعدة العوامــل مــن
 الكفـــاءة إلـــى يضـــيفا أن والنشـــاط بالفاعليـــة تتســـم نتـــائج سلســـلة ووضـــع واالحتياجـــات المتاحـــة المـــوارد بـــين أفضـــل نحـــو

 اإلرادة تـوفر وُيعتبـر .الداخليـة واإلجـراءات القـرار لصـنع الحاليـة األسـاليب تغييـر فـي األكبـر التحدي يتمثلو  .التنظيمية
  .الهدف هذا لتحقيق حتمياً  أمراً  المنظمة والتزام السياسية

 

  النتائج إلى المستندة اإلدارة
 

 اإلصــالح اقتــراح تنفــذ أن مــن عالميــةال الصــحة لمنظمــة البــد النتــائج، إلــى المســتندة اإلدارة إطــار يــنجح لكــي .١٥٧
 تحديــــد مثــــل اإلصــــالح، مجــــاالت مــــن بغيرهــــا تــــرتبط اإلصــــالحات هــــذه ألن فنظــــراً  .باالنســــجام تتســــم متســــقة بطريقــــة

 إلـــى المســـتند التخطـــيط مـــن االنتهـــاء يجـــب النتـــائج، إلـــى المســـتند والتخطـــيط والكفـــاءة، التنظيميـــة والفاعليـــة األولويـــات،
 مؤشـــرات وضـــع مـــع والمـــدخالت واألنشـــطة، والمخرجـــات، والحصـــائل، اآلثـــار، تحديـــد مـــن بـــدوال .موعـــده فـــي النتـــائج

 المؤشــرات هــذه وتقيــيم لرصــد الزمنيــة الفتــرات تحديــد مــن أيضــاً  والبــد .والتقيــيم الرصــد أجــل مــن للقيــاس قابلــة موضـوعية
 أمـراً  التخطـيط يجعـل أن الرئيسـي المقـر وأولويات واإلقليمية القطرية االحتياجات بين االنسجام مراعاة شأن ومن .دوريا
   .فاعلية أكثر

 

  والشفافية المساءلة
 

 بالهياكـــل يخـــل أن يمكـــن نفســـه الوقـــت فـــي ولكنـــه بالترحـــاب، يحظـــى هـــدفاً  والشـــفافية المســـاءلة تعزيـــز يمثـــل .١٥٨
 أصــوات ســتيعابا علــى المنظمــة قــدرة علــى يتوقــف نجاحــه فــإن ولــذا، .المتبعــة واإلجــراءات الســلطة، ومراكــز القائمــة،
 محــــددة نتــــائج سلســـلة وجــــود ويمثــــل .المســـاعدة للعوامــــل اإليجابيـــة الفعــــل ردود مــــن تســـتفيد وأن والمعوقــــات المنشـــقين
 .اإلصالحات لنجاح أساسية عناصر للمساءلة، واضح هيكل وٕانشاء وتطويره، األداء إلدارة فاعلة وأداة بوضوح،

  
  اإلستراتيجية االتصاالت

 

 مركزيــــة ال مجــــال فــــي والســــيما الحــــالي، النظــــام تشــــوب التــــي المعوقــــات مــــن العديــــد مــــلالع فرقــــة حــــددت .١٥٩
 وجـود وعـدم المـوارد، حشـد وبـين االتصـاالت بـين والفصـل المفاجئـة، األحـداث مواجهـة علـى القـدرة وتـدني االتصاالت،
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 ســيخلقان االتصـاالت وٕاطـار الجديـدة اإلسـتراتيجية أن وُفهـم .إلـخ المنظمــة، بشـأن السـائد العـام للـرأي ملمـوس قيـاس أي
 كانـت المؤسسـية الهويـة أن هـو لـدينا السـائد الشـعور ولكن ٤٢العمل، فرقة مخرجات ضمن ورد كما قوية مؤسسية هوية
   .النهائي االقتراح صلب في المطاف نهاية في ُتدرج لم التي القضايا من
 

  العالمية الصحية الشؤون تصريف
 

 العموميـة الصـحة منظمـة لتمكين ضرورياً  أمراً  العالمية الصحية الشؤون فتصري مجال في اإلصالحات ُتعد .١٦٠
 وجـود يلزم كما المجال، هذا في عمله ينبغي مما الكثير هناك يزال وال .الريادي بدورها المرتبطة التحديات مواجهة من

   .المجال هذا في اإلصالحات تحقيق أجل من األعضاء الدول جانب من السياسية المساندة من الكثير
 

 التغييــر إســتراتيجية تنفيــذ فــي تــؤثر قــد التــي والتحــديات المســاعدة العوامل بعض تحديد أعاله ورد فيما تم .١٦١
 وأن العوامــل هــذه كافــة وٕادراك وعــي عــن تحــدد أن يجــب التغييــر إدارة إســتراتيجية أن رأينــا وفــي .مكوناتهــا بمختلــف
 وضــع مــن االنتهــاء لحــين المخــاطر عوامــل مــن للتخفيــف أو تأييــدال الســتقطاب ســواء المالئمة اإلستراتيجيات تضع
   .التفصيلية العمل خطة

  
 الداخلية وٕاجراءاتها ومهامها، المنظمة، بوالية الصالت

 

 علــى مســاعداً  عنصــراً  تكــون أن لهــا وينبغــي.المنظمــة واليــة مــع تتســق أن مــن تغيير إستراتيجية ألية البد .١٦٢
 إستراتيجية تنفيذ أجل من الداخلية اإلجراءات هندسة إعادة األمر تطلب وربما.امهاومه المنظمة هذه أهداف تحقيق
    .التغيير

 

 الشـعوب جميـع تبلـغ أن " في دستورها في الوارد للتعريف وفقاً  المنظمة هدف يتمثل :والمهام بالوالية الصلة .١٦٣
 مع ولكن أهدافها، تحقيق على وقدرتها ظمةالمن فاعلية في النظر إعادة تتم أن المهم ومن "ممكن صحي مستوى أرفع
 الــنهج أهميــة علــى التشــديد فــإن هنــا، ومــن .الصــحية الشــؤون تصــريف بمجــال اختصاصــها اســتمرار مــن أيضــاً  التأكــد

 إن إذ ســديداً  قــراراً  ُيعــد الصــحية الشــؤون تصــريف مجــال فــي اإلصــالح عمليــة إطــار فــي األولويــات وتحديــد البرامجــي
 أن األولويــات عــن الواضــح التعبيــر شــأن ومــن العالميــة، الصــحة منظمــة بواليــة مباشــراً  ارتباطــاً  بطيــرت األولويــات تحديــد
 مــن المجــال هــذا فــي اإلصــالحات فــإن ذلــك، علــى وعــالوة .الفاعليــة مــن بمزيــد بواليتهــا النهــوض فــي المنظمــة يســاعد
 التــوجيهي دورهــا مــع واتســاقاً  أهميــة األكثــر هــو المنظمــة مهــام مــن أيــا فحســب تحــدد لــن األولويــات تحديــد إعــادة خــالل

 التوجيـه سـلطات هـي الرئاسـية واألجهـزة .العمـل موضـع العامـة خطتها وضع من أيضاً  المنظمة ستمكن بل والتنسيقي،
 يمكـن هـذا وكـل إلـخ، التقنيـة، بالمسـاعدة وتزويـدها الحكومـات، ومسـاعدة العـالمي، الصـحي بالعمل المختصة والتنسيق
ـــ نحـــو علـــى تحقيقـــه  تتســـم بطريقـــة تعمـــل أن المســـتويات كافـــة علـــى الرئاســـية األجهـــزة اســـتطاعت مـــا إذا فاعليـــة رأكث

                                                 
  (د) ٣لعمل مسار ا اتمخرج  ٤٢
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 الصـــحة منظمـــة بواليـــة إيجابيـــاً  ارتباطـــاً  يـــرتبط الرئاســـية األجهـــزة تـــدعيم فـــإن هنـــا، ومـــن .والتوافـــق واالتســـاق باالنســـجام
 وأن للمنظمــة اإلســتراتيجي التركيــز ســينتح علــى إيجــابي أثــر اإلصــالح لهــذا يكــون أن المتوقــع ومــن .ومهامهــا العالميــة
 آليـــة وهـــو أال الداخليـــة، الشـــؤون تصـــريف مجـــاالت مـــن الثالـــث المجـــال أمـــا .التنظيمـــي التماســـك مـــن المزيـــد لهـــا يـــوفر

 للمهـام المـوارد إتاحـة تنسـيق فـي يسـهم أن شـأنه مـن إن إذ العالميـة الصحة منظمة ووالية يتفق فهو الموارد، تخصيص
  .المنظمة مستويات مختلف على اأجله من المخصصة

 

 .ومهامهــا العالميــة الصــحة منظمــة بواليــة وثيقــاً  ارتباطــاً  التمويــل بتحــديات المتعلقــة اإلصــالحات تــرتبط كــذلك .١٦٤
 لتحقيــق والحيويــة الضــرورية األمــوال تــدبير إلــى تهــدف المنظمــة فــإن للتنبــؤ، قــابالً  التمويــل لجعــل اجتهادهــا خــالل ومــن

 شأن ومن .األعضاء الدول بواسطة األولويات تحديد عن فضالً  الصحية، الشؤون بتصريف المتعلقة ةالتنظيمي أهدافها
 بـذل فإن ذلك، على وعالوة .للمساءلة هيكل وٕايجاد المالية اإلجراءات ترشيد في يسهم أن المالية الرقابة ضوابط تدعيم

 وأن الماليـة الخسـائر مـن الحـد فـي المنظمـة يسـاعد أن أيضـاً  شـأنه مـن العمـالت أسـعار تقلبـات آثار لمعالجة محاوالت
  .أهدافها وتحقيق بواليتها للنهوض الموارد من مزيداً  لها يتيح

 

 فــي عليهــا المنصــوص األهــداف لتحقيــق ال األهميــة، بــالغ أمــرا البشــرية المــوارد مجــال فــي اإلصــالحات ُتعــد .١٦٥
 أكــدت وقــد .المنظمــة عمــل لجوانــب بالنســبة هميتهــاأ علــى الحفــاظ فــي أيضــا تســتمر لكــي بــل فحســب، المنظمــة دســتور
 العـاملين من مستوى أرقى اجتذاب البشرية الموارد إستراتيجية تكفل أن ضرورة على بتشديدها ذلك على أيضا المنظمة

 مثــل البشــرية، المــوارد إصــالحات شــأن مــن فــإن ذلــك، علــى وعــالوة .الجديــدتين ورؤيتهــا المنظمــة بتوجهــات منهــا إيمانــاً 
 بمزيـد مهامهـا أداء من المنظمة يمكن أن إلخ، العمل، قوة في األمثل التوازن وٕايجاد التوظيف، نموذج في النظر دةإعا
 إلــى النتــائج إلــى المســتندة واإلدارة والكفــاءة واالتســاق التنظيميــة الفاعليــة مجــال فــي اإلصــالحات وتهــدف .الفاعليــة مــن

 نحـو علـى بواليتهـا المنظمـة نهـوض فـي يسهم أن شأنه من ما وهو ثة،الثال المنظمة مستويات بين فيما االتساق تعزيز
 مــا إذا الفاعليــة مــن بمزيــد بواليتهــا النهــوض فــي المنظمــة يســاعد أن أيضــاً  القطــري التركيــز شــأن مــن أن كمــا .أفضــل
 المنظمـة تقـديم آليـة سـمات أرقـى يمثـل مـا وهـو القطـري، المسـتوى علـى المرجـوة األهـداف تحقيق نحو المنظمة توجهت
 تعظــيم مثــل تغييــرات، إدخــال إن إذ ووظائفهــا، المنظمــة بمهــام بشــدة المجــال هــذا فــي اإلصــالحات وتــرتبط .لخــدماتها

 والعمليات، البرامج توزيع وٕاعادة الصالحيات، تخويل وزيادة بمهامها، تقوم كي القطرية للمكاتب الممنوحة الصالحيات
 والشـفافية المسـاءلة مجـال فـي اإلصـالحات وُتعـد .الفاعلية من بمزيد هابمهام النهوض من المنظمة يمكن أن شأنه من

 مكونـات اآلن أصـبحت وقـد .نـاجح تنظـيم ألي بالنسـبة األهميـة بالغـة المتطلبـات مـن والتقيـيم اإلستراتيجية واالتصاالت
 ووظـائف الداخليـة، للرقابـة إطـار ووضـع واإلبـالغ، الرصـد إلجـراءات البلدان ترشيد كتعزيز والتقييم، والشفافية المساءلة
 مـــن المعلومــات، عــن اإلفصــاح وسياســـة المصــالح، بتعــارض الخاصــة السياســـة وتعزيــز والمراقبــة، الحســابات مراجعــة
   .بها تقوم أن منظمة أية من ُينتظر التي األشياء

 

 ودســتورها، ابواليتهــ قويــاً  ارتباطــاً  بالمنظمــة العالميــة الصــحة شــؤون تصــريف مجــال فــي اإلصــالحات تــرتبط .١٦٦
 .المتحـدة األمـم منظومـة إطـار فـي الدوليـة الصـحة أنشـطة وتنسـيق بتوجيـه المكلفـة السـلطة مكانـة المنظمـة تحتـل حيـث

 المنظمـــة بمهـــام قويـــة صـــالت العالميـــة الصـــحية الشـــؤون تصـــريف مجـــال فـــي المنظمـــة بهـــا تقـــوم التـــي ولإلصـــالحات
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 منظمـات مـن غيرها ومع الحقل، هذا في العاملة الهيئات من اغيره مع شراكات في الدخول إمكانية كتحري ووظيفتها،
 الخـدمات تقـديم فـي المنظمـة يسـاعدوا أن المجـال هـذا فـي العـاملين المصلحة أصحاب من لغيرها يمكن ,المتحدة األمم

   .الخدمات هذه مثل إلى المحتاجة للبلدان وفاعلية تركيزاُ  أكثر بأسلوب الصحية
 

 مـن تتألف وهي .بعملها ما منظمة قيام لطريقة انعكاس هي الداخلية اإلجراءات :لداخليةا باإلجراءات الصلة .167
 تصـريف مجـال فـي المقترحـة والتغييـرات .والرصـد بـالتقييم الخاصـة وآليتهـا اإلداريـة، وٕاستراتيجيتها عملها، ولوائح قواعد

 إدخال تتطلب الموارد لتخصيص جديدة آلية عووض الرئاسية، األجهزة وتدعيم األولويات، تحديد مثل الداخلية، الشؤون
   .المرجوة الحصائل بلوغ أجل من الداخلية اإلجراءات على تغييرات

 

 والسـيما مثًال، الداخلية الرقابة كضوابط الداخلية، اإلجراءات تدعيم األمر يتطلب التمويل، تحديات مجال في .168
 ُتعــد اإلداريــة، باإلصــالحات يتعلــق وفيمــا .الماليــة المســاءلة تحســين أجــل مــن وذلــك إلــخ، الماليــة، بالرقابــة المتعلقــة تلــك

 مــن والبــد التغييــر إلدارة األهميــة بــالغ أمــراً  التوظيــف، لــوائح كتغييــر البشــرية، المــوارد مجــال فــي المقترحــة اإلصــالحات
 منظومـة مـلع عـن العالميـة الصـحة منظمـة عمـل نظـام فصـل يمكـن وال .اإلصـالح عمليـة إطار في بوضوح معالجتها

 منظمـة عمـل ونظـام المتحـدة األمـم عمـل نظـام بـين الصـلة بشأن المعلومات من مزيد إلى حاجة وهناك .المتحدة األمم
 منظمــات مــن غيرهــا مــع توافقهــا ومــدى المــوظفين لــوائح علــى إدخالهــا المقتــرح بــالتغييرات يتعلــق فيمــا العالميــة الصــحة
 صــلة والتقيــيم، النتـائج، إلــى المسـتندة واإلدارة التنظيميــة، الفاعليـة مجــال فــي لإلصـالحات أن كمــا .المتحـدة األمــم هيئـة

 وتحديـد القطريـة، المكاتـب صـالحيات وتعزيـز الصالحيات، تخويل إن إذ العالمية الصحة لمنظمة الداخلية باإلجراءات
 المنظمـة هياكـل فـي ثرسـيؤ  ذلـك كـل والعمليـات، البـرامج توزيـع إلعـادة واضـحة معـايير وتحديـد قياسـية، عمل إجراءات
 المســـاءلة مجـــال فـــي لإلصـــالحات فـــإن وكـــذلك .المقتـــرح اإلصـــالح بســـبب تحديـــد إعـــادة إلـــى ســـتحتاج التـــي الداخليـــة
 الرقابـــة إطـــار وتغييـــر الوطنيـــة، التقـــارير وضـــع أســـاليب توحيـــد إن إذ للمنظمـــة الداخليـــة بـــاإلجراءات صـــلة والشـــفافية
 ذلـك كـل واألخالقيـات، للقـيم مكتب وٕانشاء للتقييم، إطار ووضع لمعلومات،ا عن لإلفصاح سياسة واستحداث الداخلية،
 مجـال فـي اإلصـالحات وتتركـز .األفضـل إلـى وتغييرهـا للمنظمة الداخلية اإلجراءات وضع أسلوب على أثره له سيكون
 عـن مسـتقلة عتبـرت فإنهـا ولـذلك، الـدولي، اإلسـتراتيجي التوجيـه مـن نـوع تـوفير حـول العالميـة الصـحية الشؤون تصريف

   .للمنظمة الداخلية اإلجراءات
 

 نظر إعادة إلى الداخلية اإلجراءات وتحتاج.ومهامها المنظمة بوالية المقترحة اإلصالحات رأينا، في ترتبط، .169
 باإلصــالحات الصــلة ذات المجــاالت فــي خاصــة أهميــة ذلــك ويكتســب.التغييــرات تنفيــذ أجــل مــن دقيــق توليــف وٕالــى

  .اإلدارية
  
  المرجوة الحصائل اسقي

 

 كانــت إذا ممــا للتأكــد حتمــي أمر لقياسها الالزمة والمؤشرات الحصائل وتحديد.عمله يمكن قياسه يمكن ما .١٧٠
 تنفيــذ قبــل وتحديــدها ومؤشــراتها الحصــائل وضــع الضــروري ومــن.ال أم لهــا المرسوم الطريق في تمضي اإلصالحات
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 وتصــحيح الصــلة، ذات األداء مؤشــرات علــى قياســاً  تقــدم مــن إحــرازه ميــت ما متابعة يمكن بحيث اإلصالحي البرنامج
   .األمر لزم إذا المسار

 

  الداخلية الشؤون تصريف
 

  الموارد تخصيص وآلية الرئاسية األجهزة وتدعيم األولويات، تحديد
 

 المؤشـــراتو  المرجــوة الحصــائل لقيــاس وســيلة أيــة بعــد تطــور لــم المنظمــة فــإن الزمنيــة، الجــداول وضــع رغــم .١٧١
 صــياغة إعــادة مثــل األولويــات، تحديــد مجــال فــي اإلصــالح مخرجــات تحديــد تــم قــد أنــه مــن الــرغم وعلــى .بهــا الخاصــة
 اآلن حتـى يتم لم بدقة، واألولويات األساسية المجاالت تعكس التي البرامجية والخطة عشرة الثانية المنظمة عمل خطة
 بــاألجهزة يتعلــق ففيمــا .اإلصــالح مجــاالت مــن المهــم المجــال ذاهــ فــي القصــور أو النجــاح مــدى لقيــاس مؤشــرات وضــع

 يرجـع ذلك في السبب كان وربما .الداخلية الشؤون تصريف مجال في مخرجات أو حصائل أية تحديد يتم لم الرئاسية،
 .لإلصــالح األصــلي االقتــراح مــن جــزءاً  تكــن ولــم الحقــة إضــافة باعتبارهــا جــاءت المجــال هــذا فــي اإلصــالحات أن إلــى
 أو المخرجات لتفاصيل ذكر دون النموذج هذا حصائل إلى الحالي االقتراح يشير الموارد، تخصيص بآلية يتعلق وفيما
 المختلفـة المسـتويات بـين فيمـا المـوارد وتخصـيص .اآلليـة هذه سريان لبدء منه البد أمر والتفاصيل .أخرى تفاصيل أية

  .بوضوح محددة أداء وتقييمات نتائج وجود على سيعتمد للمنظمة

  
  التمويل تحديات

 

  للتنبؤ قابلية أكثر المنظمة تمويل جعل
 

 عنهــا ســيتمخض التــي فالحصــائل .التمويــل القتراحــات بعينهــا عريضــة حصــائل إلــى الحــالي االقتــراح يشــير .١٧٢
 ليــتم البرامجيــة الخطــة فــي للمســاهمات خريطــة ترســم تمويــل خطــة فــي ســتتمثل التبرعــات تقــديم عــن اإلعــالن اجتمــاع
 التمويـل خطة وستحدد .٢٠١٤ يناير/الثاني كانون في التنفيذي للمجلس المائة بعد والثالثين الرابعة الدورة إلى تقديمها
 البرامجيـة الخطـة دورة أثنـاء المـوارد لحشـد الراميـة جهودهـا السـكرتارية وستواصـل .متبقيـة تمويليـة فجوات أية أيضاً  هذه
 أيضـاً  االقتـراح يشـير كمـا .والشـركاء المانحة الجهات مع المستمر التواصل إطار في وذلك الفجوات، هذه سد أجل من
 بذل إلى تؤدي بحيث إعدادها سيتم التمويلية والفجوات المقَدمة، والتعهدات المطلوبة، باألموال المتعلقة التقارير أن إلى
  .الموارد لحشد الجهود من مزيد

 

  كلها المنظمة مستوى على الموارد حشد
 

 والفجـــوات المقَدمـــة، والتعهـــدات المطلوبـــة، بـــاألموال المتعلقـــة التقـــارير إتاحـــة ســـتتم أنـــه إلـــى االقتـــراح يشـــير .١٧٣
 .المسـتهدفة والمخرجـات والحصـائل المانحـة، والجهـة التمويـل، مصـدر حسـب وتصنيفها اإلنترنت، شبكة على التمويلية

   .الموارد حشد مرحلة خالل ستتاح وريةالد التقارير هذه مثل كانت إذا لما ذكر يرد ال أنه غير
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   والتنظيمية اإلدارية التكاليف تمويل :المالية الرقابة وضوابط والتنظيمية اإلدارية التكاليف
 

 .بالمنظمـة اإلدارة وجهـاز العليـا لـإلدارة الفعلية للتكاليف التفصيلي التحليل في باالقتراح المذكور الناتج يتمثل .١٧٤
 هـــذه تمويـــل كيفيـــة بشـــأن توصـــيات تضـــع أن واإلدارة البرامجيـــة الميزانيـــة لجنـــة علـــى يتعـــين فإنـــه ،ذلـــك إلـــى واســـتناداً 
 تــم بمــا االلتــزام مــدى رصــد أجــل مــن واإلشــراف للرقابــة مركــزي نظــام تطــوير فــي فيتمثــل اآلخــر النــاتج أمــا .التكــاليف
 المرفوعـة المقترحـة المشـاريع كافـة اشـتمال وضـمان الطوعيـة للمساهمات البرامجية المساندة تكاليف بشأن عليه االتفاق
 هـــذه أثـــر لقيــاس محـــددة مؤشـــرات وضــع وينبغـــي .والتنظيميـــة اإلداريــة للتكـــاليف تقـــدير علــى المحتملـــين المـــانحين إلــى

  .التغيرات
 

  المالية الرقابية الضوابط تدعيم :المالية الرقابة وضوابط والتنظيمية اإلدارية التكاليف
 

 عـن المسـؤولين األفـراد وتحديـد الرقابـة، وأغراض بسمات يتصف رقابي إطار إيجاد في مذكورال الناتج يتمثل .175
 اإلطـار أن كمـا .انتهاكـات حـدوث حـال فـي وتصـحيحية تصعيدية إجراءات واتخاذ الرقابة؛ فاعلية مدى ورصد الرقابة،
 فــي والمــراجعين اإلدارة جهــاز يســاعد أن شــأنه مــن مــا وهــو المخــاطر، لتقيــيم انتظامــا أكثــر نهجــاً  أيضــاً  ســيوفر الرقــابي
 إطـار صـياغة :التاليـة الخطـوات اتخـاذ المعـَزز الرقـابي اإلطـار وضع ويتطلب .الرئيسية الرقابية الضوابط فاعلية رصد
 تســـاعد أن يمكـــن التـــي الرقابيـــة النقـــاط وتحديـــد المكاتـــب، كـــل فـــي القياســـية العمـــل إجـــراءات وتوثيـــق المخـــاطر، لتقيـــيم

 تخويــــل خــــالل مــــن ذلــــك فــــي بمــــا للمســــاءلة، القــــرار صــــناع خضــــوع وٕايضــــاح المخــــاطر، حــــدة يــــفتخف فــــي المنظمــــة
 ذوي مــن المــوظفين مــن وغيــرهم والمــديرين، اإلداريــين، المســؤولين تمتــع وضــمان االمتثــال، عــدم وعواقــب الصــالحيات
 إجـراء علـى المؤسسـي الطـابع ءوٕاضـفا عملهـم، فـي والمسـاندة المطلوبة والكفاءات بالقدرات اإلدارية-المالية المسؤوليات
 ذلـك حصـيلة وسـتتمثل .كلهـا المنظمـة مسـتوى علـى االمتثـال لمـدى مشـتركة وتقنيـة إداريـة طبيعـة ذات دورية مراجعات

  .آثارها حدة من والتخفيف المخاطر لتقييم فاعل إطار وٕايجاد المالية الرقابة ضوابط تحسن في
 

  أخرى مالية قضايا
 

 إنشــاء فــي لالقتــراح المرجــوة النتيجــة تتمثــل العموميــة، الصــحية للطــوارئ طــوارئ صــندوق بإنشــاء يتعلــق فيمــا .١٧٦
 إلـى النظـر وينبغـي .معينة ألغراض مخصصة غير مجمعة موارد ذي أمريكي دوالر مليون ١٥ قدره برأسمال صندوق
 أســـعار تقلبـــاتل بالنســـبة أمـــا .طارئـــة صـــحية حـــاالت حـــدوث حـــال فـــي العمليـــات ســـهولة زاويـــة مـــن االقتـــراح حصـــيلة
 حـد أقصـى إلـى التقلبـات هـذه لمثـل المنظمـة تعـرض احتمـاالت مـن التقليـل فـي تتمثـل الوحيـدة الحصـيلة فـإن العمالت،

   .ممكن
 

  اإلدارية اإلصالحات
 

  البشرية الموارد سياسات
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 البشـــرية ردالمـــوا سياســـة إزاء الـــنهج اتبـــاع وراء مـــن المتوقعـــة والمخرجـــات للحصـــائل العـــام اإلطـــار تحديـــد تـــم .١٧٧
 مـع يتسـق للتوظيـف مـرن نمـوذج وضـع المتوقعـة الحصائل وتضمنت ٤٣.المقترح األعمال جدول في واإلدارة والتخطيط
 ُذكـــر وكــذلك .العــالي واألداء الكفــاءة ذوي المــوظفين مــن المخضـــرمين علــى والحفــاظ واالســتعانة المنظمــة، احتياجــات

 المشــاريع؛ موظفــو يكملهــم األساســيين، للمــوظفين كــادر مــن يتــألف توظيــف نمــوذج وضــع المتوقعــة الحصــائل ضــمن
 وكفــاءة الــوظيفي، والتطــوير األداء، وتقيــيم العمــل، لقــوة إســتراتيجيا تخطيطــاً  تشــمل البشــرية للمــوارد إســتراتيجية ووضــع

 ولكـن .المتوقعـة المخرجـات مـن بوصـفها التوظيـف قواعـد علـى تغييـرات إدخـال اقتراحات إلى وُنظر .الجديدة التعيينات
 مزيـد إلـى بحاجـة يـزال ال المرجـوة النتـائج قيـاس أسـلوب فـإن المتوقعـة، والمخرجـات للحصـائل العـام اإلطـار تحديـد رغم
   .تحديده على العمل من
 

  والكفاءة واالتساق، التنظيمية، الفاعلية
 

 والتـي ،"امـةع نظـرة :صـحي مسـتقبل أجل من العالمية الصحة منظمة إصالح" المعنونة البحث ورقة عددت .١٧٨
 )ب( القطريــة، المكاتــب تــدعيم )أ( :بينهــا ومــن المجــال، هــذا فــي المتوقعــة النتــائج ،2011 يوليــو/تمــوز فــي إعــدادها تــم

 تحســين )د( والعمليــات، للبــرامج اإلســتراتيجي التوزيــع إعــادة )ج( والتعــاون، والتوافــق االتســاق مــن المزيــد علــى التشــجيع
 أدوار وتحديـــد القطريـــة، المكاتـــب مســـتوى علـــى والمســـاءلة الصـــالحيات لتخويـــل متناســـق إطـــار بوضـــع المعرفـــة إدارة

 .المشـترك والعمـل التعـاون تسـهيل أجـل مـن قياسـية عمـل إجـراءات ووضـع التنظيميـة، المسـتويات ووظائف ومسؤوليات
 هــذا يفــ اإلصــالحات وراء مــن المتوقعــة الحصــائل قــاطع نحــو علــى حــددت قــد العالميــة الصــحة منظمــة تكــون وهكــذا،
 المجـاالت، هـذه بعـض فـي الحصـائل لقيـاس معينـة ومحـددات إطـار وضـع إلـى بحاجة تظل المنظمة أن غير .المجال
 يمكــن محــددة نتيجــة إلــى ال اإلجــراءات إلــى وتســتند الشــديدة بالعموميــة تتســم نتيجــة وهــي القطريــة المكاتــب تــدعيم مثــل

   .جداً  عموميال المجال هذا في عمله بالضبط ينبغي ما حيث من قياسها
 

  النتائج إلى المستندة اإلدارة
 

 والمــدخالت واألنشــطة، والمخرجــات، والحصــائل، اآلثــار، تحديــد ضــرورة علــى النتــائج سلســلة فــي التشــديد تــم .١٧٩
 تحظــى أن مــن لهــا البــد أنــه كمــا .بأســرها المنظمــة عــن فضــالً  الرئيســي، بــالمقر وكــذلك ومنطقــة، بلــد بكــل يتعلــق فيمــا

 سلسـلة شأن ومن .الغرض لهذا الموضوعة المؤشرات على قياساً  كله ذلك وتقييم رصد وسيتم .األعضاء لالدو  بموافقة
 األداء ثقافــة تطــوير أيضــاً  يكفــل أن بــل فحســب، والفاعليــة بالكفــاءة ال يتســم بأســره النظــام تجعــل أن المقترحــة النتــائج

  .التوجهات هذه حصائل لقياس محددة مؤشرات تطوير إلى األمر ويحتاج .والمساءلة
 

  والشفافية المساءلة
 

                                                 
  ٥الجمعية الرابعة والستون/وثيقة معلومات/  ٤٣
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 والتـي ،"عامـة نظـرة :صـحي مسـتقبل أجل من العالمية الصحة منظمة إصالح" المعنونة البحث ورقة عددت .١٨٠
 تحســين )أ( :يلــي كمــا وكانــت والشــفافية، المســاءلة مجــال فــي المتوقعــة الحصــائل ،2011 يوليــو/تمــوز فــي إعــدادها تــم

 السياسـة تعزيز )د( والمراقبة، الحسابات مراجعة قدرات تعزيز )ج( الداخلية، الرقابة إطار متدعي )ب( واإلبالغ، الرصد
 الداخليـة، الرقابـة خـدمات مكتـب تـدعيم )و( المعلومـات، عن لإلفصاح سياسة وضع )ه( المصالح، بتعارض الخاصة

 مـن إحـرازه تـم عمـا تقرير وتقديم ستقلم تقييم إجراء في الشروع )ط( للقيم، مكتب إنشاء )ح( للتقييم، سياسة وضع )ز(
 قـاطع نحـو علـى حـددت قـد العالميـة الصـحة منظمـة تكـون وهكـذا، .والسـتين الخامسة العالمية الصحة جمعية إلى تقدم

 الرصــد تحســين مثــل المكونــات، لــبعض بالنســبة أنــه غيــر .المجــال هــذا فــي اإلصــالحات وراء مــن المتوقعــة الحصــائل
 بتعـارض الخاصـة السياسة وتعزيز والمراقبة، الحسابات مراجعة قدرات وتعزيز الداخلية، لرقابةا إطار وتدعيم واإلبالغ،
   .والنتائج الحصائل لقياس حدود أو ُأطر أية تحديد يتم لم المصالح،

 

  اإلستراتيجية االتصاالت
 

 الرئيســــية شــــطتهاأن وكــــذلك المتوقعــــة المخرجــــات تحديــــد وتــــم االتصــــاالت، إســــتراتيجية العمــــل فرقــــة اقترحــــت .١٨١
 الصـحة منظمـة تتـولى بحيـث والتقيـيم، بالرصد القيام الرئيسية األنشطة من يكون أن أيضاً  اقُترح كما .الزمنية وجداولها
 أن إلـى حاجـة هنـاك بـأن شـعور وثمـة ٤٤.والتواصـل االتصـاالت أنشـطة وتقيـيم لرصـد دوري نظام وتنفيذ وضع العالمية

  .الحصائل هذه مثل قياس وحدود نطاق تحديد بوضوح يتم
 

  العالمية الصحية الشؤون تصريف
 

 فــي إعــداده تــم والــذي ،"عامــة نظــرة :صــحي مســتقبل أجــل مــن العالميــة الصــحة منظمــة إصــالح" تقريــر عــدد .١٨٢
 مخرجــات :يلــي كمــا اإلصــالح مــن المجــال هــذا فــي المتوقعــة والحصــائل المخرجــات تــام بوضــوح ،٢٠١١ يوليــو/تمــوز

 مجــال فــي الشــركاء مــن عريضــة طائفــة مــع منــتظم تشــاور إلجــراء األســس إرســاء :العالميــة الصــحية الشــؤون تصــريف
 الصـــحة منظمـــة وتتـــولى المصـــلحة، أصـــحاب مختلـــف فيـــه يشـــارك العالميـــة للصـــحة منتـــدى وٕانشـــاء العالميـــة؛ الصـــحة
 فــي التوجيــه دقــة مراعــاة بهــدف والمســؤوليات األدوار وٕايضــاح األصــوات؛ كافــة إلــى االســتماع لضــمان عقــده، العالميــة
 أو ميثـاق ووضـع الصحية؛ الحصائل تحسين في واإلسهام الجهود ازدواجية على والقضاء التجزؤ وتجنب العمل تقسيم
 التنســيق وتعزيــز المشــاركة، قاعــدة توســيع فــي المتوقعــة الحصــائل وتمثلــت .العالميــة الصــحية الشــؤون لتصــريف إطــار
 مـن المصلحة أصحاب مع التفاعل وتوجيه والشراكات، والتحالفات ئتالفاتاال مع والتنسيق المتحدة، األمم إطار ضمن
 .المصـلحة أصـحاب مـع التفاعل لتوجيه إطار ووضع الشراكات على اإلشراف في التنفيذي المجلس دور تطوير خالل
 المجـال هـذا في تاإلنجازا قياس فإن ثم ومن للقياس، والقابلية بالدقة تتسم ال فإنها والحصائل، المخرجات تحديد ورغم
   .صعبا أمرا سيكون اإلصالح من
 

                                                 
  (د) ٣مسارات العمل  مخرجات  ٤٤
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 وضــع وكــذلك المقترحــة التغييــرات عنهــا تســفر أن المتوقــع الحصــائل تحديــد بضــرورة القائل الرأي مع نحن .١٨٣
 بعــد إال تحديــدها يمكــن ال الحصــائل هذه أن ندرك ونحن.أعاله المذكورة المجاالت من كلٍ  في األداء لقياس مؤشرات
 أن شــأنه مــن قياســها ومؤشــرات الحصــائل تحديــد أن غيــر.بها القيام ينبغي التي األعمال على عريض اتفاق حدوث
   .باإلصالح الخاصة االقتراحات تنفيذ تقييم في المنظمة يساعد

  
 اإلصالح عملية تنفيذ أجل من والسياسية والتقنية، والبشرية، المالية، الموارد توفر

 

 فــإن وكــذلك.والخبــرات والماليــة البشــرية المــوارد تــوفر يتطلــب ذلك فإن بنجاح، إصالح عملية أية ُتنَفذ لكي .١٨٤
 سياســية مســاندة وجــود إلــى حاجــة فــي األعضــاء، دولهــا مــن تتــألف دوليــة هيئــة بوصــفها العالمية، الصحة منظمة
  .وحصائلها رؤيتها باإلصالح الخاصة االقتراحات تحقق كي إصالحها لعملية

 

  الداخلية الشؤون تصريف
 

 مثلمـا األساسية ومهامها البرامجية أولوياتها تحديد إلعادة كامل سياسي بدعم العالمية الصحة منظمة تحظى .١٨٥
 اآلراء فـي توافـق تحقيـق المنظمـة اسـتطاعت حيـث األعضـاء الـدول مـع ُعقدت التي الدورة االستثنائية في بوضوح تبين
 المســاندة علــى الحصــول أيضــاً  المنظمــة اســتطاعت كمــا .رهــاومعايي أعمالهــا، وبنــود األساســية، عملهــا مجــاالت بشــأن

 حســب للمنظمــة عشــرة الثانيــة العامــة الخطــة علــى تحديــدها إعــادة بعــد وأولوياتهــا برامجهــا مجــاالت النعكــاس السياســية
 عملهـا ومجـاالت ببنودهـا العامـة الخطـة هـذه تقـدم أن السـكرتارية علـى ويتعـين .األعضـاء للدول الدورة االستثنائية قرار

 ووضــع الرئاســية األجهــزة تــدعيم قضــية تتطلــب وال .والســتين الخامســة العالميــة الصــحة جمعيــة إلــى المعدلــة األساســية
 واألهم والتقنية، البشرية، اإلرادة بتوفر التعهد ضرورة تتطلب ولكنها معينة، مالية موارد أية الموارد لحشد الجديدة اآللية
 التغييــرات بإدخــال يتعلــق فيمــا وخاصــةً  العالميــة، الرئاســية األجهــزة عمــل أســاليب ييــرلتغ السياســية اإلرادة كلــه ذلــك مــن
   .اإلقليمية اللجان عمل طريقة على

 

  التمويل تحديات
 

 مـن وغيرهـا األعضـاء الـدول وهـي المنظمـة، قيـادة مسـتويات أعلـى علـى دعمـاً  التحديات هذه مواجهة تتطلب .١٨٦
 وفــرض المــوارد لتخصــيص جديــدة آليــة فتنفيــذ .تنظيميــة ومســاندة للمنظمــة، العليــا ارةاإلد جانــب مــن والتزامــاً  المــانحين،
 بأساليب يتعلق فيما والتوجيهات اإلرشادات بتقديم بدءاً  للموارد، كافياً  وتوزيعاً  مفصالً  تخطيطاً  يتطلب المالي االنضباط

   .المانحة الجهات مع التعامل أسلوب وحتى الموارد حشد
 

  اريةاإلد اإلصالحات
 

 دفـع أجـل مـن البشـرية، المـوارد وكـذلك السياسـية، أم التقنيـة أم الماليـة سواء الموارد، من الكثير توفر من البد .١٨٧
 فــي المنظمـة أفلحـت فـإذا السياسـية، المـوارد هـي الالزمـة المـوارد وأهـم .األمـام إلـى المجـال هـذا فـي اإلصـالحات عجلـة
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 السياسـية فـاإلرادة .والتنفيذ التخطيط في سهولة أكثر المجال هذا في حاتاإلصال تصبح فسوف السياسي، التأييد حشد
 أفلحـت مـا وٕاذا ،والكفـاءة واالتسـاق، التنظيميـة، الفاعليـة مجـال فـي اإلصـالح عجلة لدفع منه البد أمر األول المقام في

 .والتنفيـذ التخطـيط فـي سـهولة أكثـر اإلصـالحات تصـبح فسوف المجال هذا في األعضاء الدول تأييد نيل في المنظمة
 .النتـائج إلى المستند التخطيط مجال في اإلصالح عجلة لدفع منه البد أمر السياسية واإلرادة المؤسسية الثقافة أن كما
 وٕاذا ،والشـفافية المسـاءلة مجـال فـي اإلصـالح عجلـة لـدفع منـه البـد أمـر األول المقام في السياسية اإلرادة توفر أن كما
 التخطيط في سهولة أكثر اإلصالحات تصبح فسوف المجال هذا في األعضاء الدول تأييد نيل في ةالمنظم أفلحت ما

    .والتنفيذ
 

  العالمية الصحية الشؤون تصريف
 

 تصــريف آليــات فــي التحــول إحــداث تســتطيع كــي هائــل سياســي رأســمال إلــى العالميــة الصــحة منظمــة تحتــاج .١٨٨
 السياســـية المســـاندة علـــى الحصـــول ستســـتطيع كانـــت إذا لمـــا مســـبق تقـــديرب تقـــوم أن لهـــا وينبغـــي .الخارجيـــة شـــؤونها
 ازديـاد فتـرة فـي األهميـة بالغـة األخـرى هـي سـتكون الماليـة المـوارد فـإن األخـرى، المـوارد عن أما .المجال هذا إلصالح

 لمتابعــة الماليــة تللتــداعيا مســبق بتقــدير تقــوم أن مــن أيضــاً  للمنظمــة والبــد .العــالم بهــا يمــر التــي الماليــة المصــاعب
   .المجال هذا في اإلصالحات

 

 ومــن.باإلصالح الخاصة االقتراحات لتنفيذ الالزمة الموارد بتحديد اآلن حتى العالمية الصحة منظمة تقم لم .١٨٩
 مدروســة قــرارات اتخاذ في المعنية السلطات يساعد أن المطلوبة الموارد تحديد تتضمن استرشادية خطة وضع شأن

 .وواعية
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 ســالخام لــالفص

  التقييم من الثانية للمرحلة المقترحة واالختصاصات التوصيات
 

 بفاعليـة النهـوض لهـا يتـيح بمـا تـدعيمها فـي العالميـة الصـحة لمنظمـة اإلصـالحات برنـامج مـن الهـدف يتمثل .190
 إيجـاد إلـى أيضـاً  صالحاتاإل هذه ترمي كما .العالم مستوى على العمومية للصحة الرائدة الوكالة بوصفها بدورها أكبر

 وقـد .والعشـرين الحـادي القـرن فـي العالميـة الصـحية لالحتياجات لالستجابة أفضل نحو على مهيأة مرونة أكثر منظمة
 إلـى الثـاني مـن الفصـول فـي تقييمنـا نتـائج وصـياغة الجاريـة اإلصـالح إجـراءات بتحليـل التقيـيم، عمليـة إطـار في قمنا،
   .الرابع

  
 الخالصة

 

 :التالية العامة النتائج إلى نخُلص أن يمكن اإلصالحات، تقييم بعد .191

i. الشــؤون لتصــريف األحـدث الواقــع مـع التكيــف لقضـية معالجتهــا فـي والنظــام باالنضـباط يتســم نهجـاً  المنظمــة اتبعـت 
  .العالمية الصحية

ii. الماليـــة المجـــاالت صتمحـــي جـــرى حيـــث .بالشـــمولية يتســـم التحـــديات تحديـــد فـــي المنظمـــة اتبعتـــه الـــذي الـــنهج كـــان 
 أســـاس علـــى التحـــديات تحديـــد وتـــم .والفاعليـــة الكفـــاءة منظـــور مـــن البشـــرية، المـــوارد وقضـــايا واإلجرائيـــة، والهيكليـــة
  .أيضاً  وخارجياً  داخليًا، المتاحة المعلومات

iii. وتصــريف ف،والتوظيــ للمنظمــة، الماليــة بالتحــديات المتعلقــة القضــايا مــع اإلصــالح اقتــراح فــي بشــمولية التعامــل تــم 
 للتحـــديات األولــي التحديــد فــي العمـــل فرقــة اتبعتــه الــذي الـــنهج وكــان .األعضــاء الــدول َقبـــل مــن الداخليــة الشــؤون

 .وطبقاتها المنظمة مستويات مختلف من أعضاء من العمل فرقة تألفت إذ مالئمًا، والمقترحات

iv. فـــي اإلســـهام وتســـتهدف الداخليـــة، جراءاتهـــاوإ  المنظمـــة بهيكـــل المتعلقـــة الجوانـــب المقترحـــة اإلصـــالح عمليـــة تعـــالج 
 .الفاعلية من بمزيد المرجوة األهداف تحقيق

v. قصـد عـن إمـا تحـديات، مـن تحديـده تـم لمـا الممكنـة الحلـول بـدائل االعتبـار فـي المختلفـة، نسـخه في االقتراح، أخذ 
 صــياغة أجــل مــن خصيصــاً  البــدائل توضــع ولــم .للمــداوالت الطبيعــي التطــور إطــار فــي أو واعيــة سياســة باعتبارهــا
  .العالمية الصحية الشؤون وتصريف اإلدارية، واإلصالحات اإلدارية، الهيئات تدعيم مثل مجاالت في القرارات

vi. يتعلــق فيمــا مختلفــة فتــرات وعلــى مســتويات عــدة علــى جــرت قــد المشــاورات مــن عريضــة طائفــة أن الوثــائق تظهــر 
 أن شــأنه مــن كــان األعضــاء الــدول غيــر مــن المــانحين آراء اســتطالع بــأن نشــعر أننــا غيــر .اإلصــالح بمقترحــات

  .مضافة قيمة العملية يعطي

vii. فــي جــرت التــي المناقشــات خــالل المماثلــة المكانــة ذات بالمنظمــات الممارســات أفضــل فــي النظــر االقتــراح أمعــن 
 المسـتفادة لـدروسا أو النجـاح قصـص لدراسـة رسـمي نهـج اتبـاع يبـدو فيمـا يـتم لـم أنـه غيـر .العمل فرقة اجتماعات

 .مشابهة تحديات تواجه التي المتحدة األمم منظمات والسيما األخرى، المنظمات لدى
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viii. تحديات من والخارجيون الداخليون المصلحة أصحاب إليه أشار لما كافية بدرجة المنظمة إصالح عملية استجابت 
 تظــل أنــه غيـر .وبرامجهــا أولوياتهـا التمجــا تحديــد إلعـادة تشــاورية عمليـة باســتخدامها األولويــات تحديـد مجــال فـي

 جمعيــة بــين فيمــا شــامل نحــو علــى الــروابط وتعزيــز االنســجام بتحقيــق المتعلقــة للقضــية حــل إيجــاد إلــى حاجــة هنــاك
 عمــل وفــي السياســات وضــع عمليــة فــي يــؤثر ذلــك إن إذ اإلقليميــة؛ واللجــان التنفيــذي، والمجلــس العالميــة، الصــحة
  .للمنظمة اإلدارية الهيئات

ix. اإلصــالح فــاقتراح .شــامل نحــو علــى الماليــة المــوارد تــوفير تواجــه التــي الصــعوبات المنظمــة إصــالح اقتــراح حــدد 
 االتسـاق تحقيـق فـي المنظمـة وتسـاعد بالتمويـل التنبـؤ علـى القـدرة تكفـل أن ُنفـذت، لـو شـأنها، مـن مكونـات يتضمن

  .تحدياً  يمثل يزال ال التمويل في لمرونةا من مزيد تحقيق أن غير .المتاحة الموارد وبين برامجها بين

x. ألن نظــراً  وذلــك كلهــا، المنظمــة مســتوى علــى المــوارد لحشــد التصــميم جيــدة إســتراتيجية هنــاك تكــون أن المهــم مــن 
 .المنظمة برامج تمويل مصادر أهم أحد تمثل الطوعية المساهمات

xi. لخدمـــة األمـــد طويـــل حـــل إيجـــاد ســـياق فـــي أهميـــة مـــن لـــذلك لمـــا الماليـــة رقابتهـــا ضـــوابط تـــدعيم المنظمـــة اقترحـــت 
 يـدعم أن كلـه المؤسسـي المسـتوى علـى المخـاطر إلدارة نظـام إيجاد شأن ومن.للمساءلة الخضوع وضمان المشاريع

 .القضية هذه

xii. حاليـًا، بهـا المعمـول البشرية الموارد سياسات على النطاق واسعة تغييرات إدخال اإلصالح في المتبع النهج يتطلب 
  .للطريق خارطة رسم ضرورة مع اإلدارية بالتداعيات يتعلق فيما الحرص توخي يتعين أنه إال

xiii. خـالل مـن عليهـا المتفـق اإلصـالح عمليـة لتطبيق المالئمة البيئة إيجاد قضية باإلصالحات الخاص االقتراح يعالج 
 النتـائج، إلـى المسـتندة دارةواإل التنظيميـة، الفاعليـة مجـاالت فـي عمليـة إجـراءات فاتخـاذ ".إداريـة إصـالحات" إدخال

 لإلصـالح المطلـوب األثـر إلحـداث حتميـاً  أمـراً  ُيعد التقييم، وسياسة اإلستراتيجية، واالتصاالت والشفافية، والمساءلة
 .المجاالت هذه من أيٍ  في

xiv. المــوارد، ومتطلبــات الزمنيــة، الجــداول تحديــد ذلــك فــي بمــا التغييــر، إلســتراتيجية التنفيذيــة الخطــة إعــداد بعــد يــتم لــم 
   .والمسؤوليات

xv. خـالل مـن سواء األعضاء الدول على المقترحات ُعرضت وقد .اإلصالح عملية زمام تتولى األعضاء الدول كانت 
 حاليــا وتجــري .المختلفــة البحــوث ورقــات بشــأن المشــاورات عبــر أو العالميــة، الصــحة جمعيــة أو التنفيــذي المجلــس
 .األعضاء الدول من أو التنفيذي المجلس نم مقترحات من تلقيه تم فيما النظر إعادة

xvi. المـوارد تخصـيص فـي االنسجام تحقيق نحو للبحث المطروحة اإلصالح مقترحات في الواردة المكونات كافة تتوجه 
 بــين فيمــا المتبــادل االعتمــاد مــن عاليــة درجــة وهنــاك .األعضــاء الــدول عليهــا وافقــت التــي لألولويــات تبعــاً  الماليــة

 القــدرة مــن أعلــى بدرجــة األمــوال مــن مزيــد بتقــديم المثــال، ســبيل علــى المانحــة، الجهــات فإقنــاع ة،المختلفــ المكونــات
 واضـــحة وهياكـــل النتـــائج، إلـــى يســـتند فاعـــل تسلســـل ووجـــود بوضـــوح، العمـــل خطـــة إيصـــال يتطلـــب التنبـــؤ، علـــى

  .للتقييم وآلية إستراتيجية، اتصاالت وسياسة للمساءلة،

xvii. مكوناتهـا بمختلـف التغييـر إسـتراتيجية تنفيـذ فـي تـؤثر قـد التـي والتحـديات المسـاعدة لالعوامـ بتحديد المنظمة قامت. 
 إلـى تحتـاج الداخليـة اإلجـراءات لكـن ومهامهـا، المنظمـة بواليـة تـرتبط المقترحـة اإلصـالحات فإن ذلك، على وعالوة
  .المقترحة التغييرات تنفيذ أجل من دقيق توليف وٕالى نظر إعادة
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xviii. مقترحــات لتنفيــذ الالزمــة والمــوارد اإلصــالح عمليــة وراء مــن المتوقعــة الحصــائل بتحديــد اآلن حتــى المنظمــة تقــم لــم 
  .المجاالت كافة في اإلصالح

 
 التوصيات

 

 :التالية بالتوصيات التقدم نود فإننا تقدم، ما ضوء في .192

i. الـروابط هـذه إن إذ اإلقليمية، اتبوالمك الرئيسي بالمقر اإلدارية الهيئات بين فيما روابط بإيجاد االعتناء ضرورة 
  .إستراتيجيا تركيز محور للمنظمة وستوفر التنظيمي التماسك على المدى بعيد تأثير لها سيكون

ii. القطريـــة، كالمكاتـــب الثالثـــة، الشـــؤون تصـــريف لمســـتويات والمســـؤوليات المســـاءلة هياكـــل رســـم إعـــادة ضـــرورة 
 والتركيــز المــوارد، تخصــيص وآليــة الجديــد، البرامجــي الــنهج اراالعتبــ فــي يؤخــذ أن علــى والعالميــة، واإلقليميــة،
 ونظام لألداء فاعلة وٕادارة النتائج إلى يستند إداري نظام إليجاد ويمكن .وتطبيقها البرامج تخطيط على اإلقليمي
 .المطلوبة الروابط هذه يوفر أن للتطوير

iii. إلـى البرامجيـة، بالصـياغة بـدءاً  اإلصالح، اقتراح في التركيز محاور من واحداً  يبدو فيما القطري التركيز يشكل 
 مختلف بين ما تربط تفصيلية إستراتيجية صياغة من والبد .البرامج تنفيذ من االنتهاء وحتى الموارد، تخصيص
 .لها واإلجرائية الهيكلية المساندة توفير مع المقترحة التغيير جوانب

iv. للمنظمـة والبـد .المنظمـة أنشـطة بشـأن الطمأنينـة تـوفير أجـل مـن اآلراء السـتطالع منتظمـة آليـة إيجـاد مـن البد 
  .منتظمة فترات على البرامج لتقييم وذلك واضحة، ونتائج أهداف ذات تقييمية سياسة وضع من

v. خطة وضع يتطلب األمر فإن ولذا، .المستويات من العديد على قبوالً  النطاق واسعة التغييرات هذه مثل تتطلب 
 خطــة ووضــع التغييــر، ودعــاة محفــزات وتحديــد التغييــر، إســتراتيجية وعواقــب تــداعيات شــرح أجــل مــن للتوعيــة
  .المختصة السلطات موافقة على الحصول بعد العمل، خطة لتنفيذ وذلك التغيير، عملية إلدارة تفصيلية

vi. المقترحـة، غييـراتالت تنفيـذ أجـل مـن تعـديالت وٕادخـال دقيقـاً  توليفاً  حالياً  بها المعمول الداخلية اإلجراءات تتطلب 
  ".اإلدارية اإلصالحات" ضمن الواردة المجاالت بتنفيذ يتعلق فيما خاصة أهمية ذلك ويكتسب

vii. فــي االقتــراح مكونــات مــن العديــد يــزال ال إذ اإلعــداد، طــور فــي عمــالً  يــزال ال اإلصــالح اقتــراح أن المفهــوم مــن 
 المرجــــوة المخرجــــات تحديــــد يــــتم أن انبمكــــ األهميــــة مــــن أنــــه غيــــر .والتمحــــيص الدراســــة مــــن مختلفــــة مراحــــل

  .تجاهها التقييمية تعليقاتها ومتابعة لرصدها وآليات تصميمها لقياس مؤشرات وٕايجاد واآلثار، والحصائل

viii. بإعــداد يوصــى ولــذلك، .الجبهــات مــن العديــد علــى التحــرك يتضــمن لإلصــالح، شــامال برنامجــا المنظمــة تقتــرح 
 بـــين تميـــز أن أيضـــاً  الخطـــة لهـــذه ويمكـــن .تـــدريجي نحـــو وعلـــى ســـةبسال يـــتم أن للتحـــول تتـــيح أولويـــات خطـــة

 .المطلوبة الموافقات مستوى أساس على المقترحة التغييرات عناصر

ix. التقنية أم الزمنية أم البشرية أم منها المالية سواء المطلوبة، الموارد تحدد أن التنفيذ إلستراتيجية ينبغي. 

x. قلقهـا بواعـث تفهـم أجل من األعضاء الدول غير من المانحة الجهات مع مشاورات إجراء في النظر يلزم ربما. 
 .واقعية إستراتيجية إلعداد بالغة أهمية ذات والتعليقات اآلراء هذه تكون وقد

xi. هـــذه أن إلـــى وبـــالنظر .البشـــرية المـــوارد سياســـات علـــى تغييـــرات إدخـــال علـــى أيضـــاً  االقتـــراح نجـــاح ســـيتوقف 
 .مبتكـرة لحلـول اللجـوء إلـى المنظمـة تضـطر فقـد صـارمة، ضـوابط علـى تصـميمها صـلب في تنطوي السياسات
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 المكانـة ذات المؤسسـات فـي بهـا المعمـول الممارسـات بأفضـل االعتبـار فـي األخذ بإمكانية نوصي فإننا ولذلك،
 .المماثلة

xii. ورائهـــا مـــن المرجـــوة للمكاســـب المصـــلحة أصـــحاب بـــتفهم مباشـــراً  ارتباطـــاً  للتغييـــر إســـتراتيجية أيـــة نجـــاح يـــرتبط. 
 اإلصــالح، مقترحــات تطــور بشــأن األمــر يعنــيهم مــن بكــل منــتظم اتصــال علــى الحفــاظ بضــرورة يوصــى ولــذلك،
 .للتنفيذ مالئمة بيئة خلق في يسهم أن شأنه من ما وهو

xiii. يتطلـب العمليـة نجـاح فـإن ولـذا، بعضـا، بعضـها على االعتماد شديدة مكونات على اإلصالح مقترحات تشتمل 
  .التنفيذ إستراتيجية نسيج صلب في ووضعه المتبادل االعتماد هذا إدراك ضرورة

  
 التقييم من الثانية للمرحلة االختصاصات

  
 مــع الجاريــة اإلصــالح عمليــة فــي اإلســهام هــو اإلصــالح عمليــة تقيــيم مــن األولــى المرحلــة مــن الغــرض كــان .193

 ِقَبــل مــن للمنظمــة الداخليــة الشــؤون وتصــريف ،التوظيــف وقضــايا المنظمــة، تواجــه التــي الماليــة التحــديات علــى التركيــز
 مـن الثانيـة المرحلـة عمل نطاق تقرر أن أيضاً  عليها كان كما .المتاحة المعلومات أساس على وذلك األعضاء، الدول
 بين باالنسجام يتعلق فيما األعضاء الدول لتوقعات استجابة السكرتارية عمل في به االستنارة أجل من الخارجي التقييم

  .بمهامها نهوضها ومدى المنظمة لهيكل الثالثة لمستوياتا
 

  .التقييم من الثانية المرحلة أثناء به النهوض المقرر للعمل مقترحات وضعنا فقد لذا، .194

ـــت  )١( ـــيم توقي  تقـــديم ينبغـــي التنفيـــذي، للمجلـــس المائـــة بعـــد الثالثـــين الـــدورة عـــن الصـــادر القـــرار بموجـــب :التقي
 الخامسـة دورتهـا فـي العالميـة الصـحة جمعيـة وٕالـى المائـة بعد والثالثين الحادية دورته في المجلس إلى معينة مقترحات
 المقترحـات هـذه عـرض قبـل التقيـيم مـن الثانيـة المرحلـة فـي البـدء يجـوز ال أنـه نـرى فإننـا تقـدم، مـا ضوء وفي .والستين
 .بدقة إجراؤه المقرر التقييم نطاق تقرير في ذلك يساعد وقد .اإلدارية الهيئات تلك على

 فـي بمدخالت يسهم أن للتقييم يمكن :عليها المطروحة األسئلة وأهم التقييم من الثانية المرحلة عمل نطاق  )٢(
 :التالية المجاالت في اإلصالح اقتراح

 التقييم من األولى المرحلة توصيات بشأن إجراءات من اتخاذه تم بما يتعلق فيما الوضع  )أ(

 إســتراتيجية كفايــة ذلــك فــي بمــا اإلصــالح، اقتــراح مــن عليهــا المتفــق المكونــات تنفيــذ أدوات محــيصت ضــرورة  )ب(
  :يلي ما شاملة التغيير، إدارة

 اإلصالح لعملية المختلفة المكونات أولويات ترتيب 

 التغيير ودعاة محفزات تحديد 

 اإلصالح عملية دعم على المساءلة هياكل قدرة 

 اإلصالح اقتراح لتنفيذ المطلوبة الموارد 

 اإلصالح اقتراح لتنفيذ المحددة الزمنية الجداول 

 اإلصالح نحو التحرك لقياس الموضوعة األداء مؤشرات 
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 المساعدة والعوامل المعوقات مع التعامل إستراتيجية 

 اإلصالح عملية تنفيذ أجل من الداخلية والهياكل اإلجراءات في التغييرات 

 والمكاتــب اإلقليميــة، والمكاتــب الرئيســي، المقــر – الثالثــة المنظمــة مســتويات مــن كــلٍ  ألدوار الواضــح التحديــد  )ج(
 علـى المـدى بعيـدة آثـار لـه ستكون ذلك إن إذ الداخلي، واالتساق التنظيمية الفاعلية ضمان أجل من للمنظمة، القطرية
  :يلي ما ضوء في والسيما المجال، هذا تمحيص من والبد .المنظمة شؤون تصريف

  البرامج إدارة في نةالمرو 

 الموارد تخصيص آلية 

 البرامج وضع وفي التخطيط في التعهدات على الرقابة نظام على التركيز 

 للبرامج المقترح التوزيع 

 وتنقالتهم الموظفين تناوب 

 النتائج إلى المستندة اإلدارة  

 علــى عــالوة اإلداريــة الهيئــات وتوجهــات العمــل أجنــدة باتســاق يتعلــق فيمــا للمنظمــة الداخليــة الشــؤون تصــريف  )د(
 التنظيمي التماسك تعزيز أجل من تدعيمها

 الرائـدة مكانتهـا المنظمـة تسـتعيد بحيـث الخارجيـة الشـؤون تصـريف مجـال فـي خطـوات مـن المنظمة تتخذه ما )هـ(
 :يلي ما على التركيز مع العالمية، الصحية الشؤون تصريف في

 العالمية الصحي العمل أجندة  

 األخرى الدولية الصحية لمنظماتا مع العمل 

 الدول غير من الشركاء مع العمل  

 الوطنية التقارير   

 ووضـــع النتـــائج، إلـــى المســـتندة اإلدارة وتطبيـــق التنظيميـــة، الكفـــاءة لتعزيـــز خطـــوات مـــن المنظمـــة تتخـــذه مـــا  )و( 
 .والمساءلة الشفافية لضمان الالزمة واإلجراءات الهياكل

 المسـتقل التقيـيم مـن الثانيـة المرحلـة خـالل المَتبعة الخطوات أهم تشمل أن يمكن :َتبعالم والنهج العمل خطة )٣(
 :يلي ما

 التقييم من األولى المرحلة تقرير إلى استناداً  النهائية االختصاصات على االتفاق  .أ 

 بالمنظمة الخاصة اإلصالحات مقترحات بشأن المتاحة البيانات وتحليل ومراجعة جمع  .ب 

 معلومات من وتحليله جمعه تم ما على بناءً  وحدوده مالتقيي أهداف وضع  .ج 

 للمنظمة الثالث الطبقات من التقييم أثناء جمعها المراد والمعلومات باألسئلة قائمة إعداد  .د 

 إلـى اسـتناداً  تنفيذه، وٕاستراتيجية وكفايته، الداخلي واتساقه اإلصالح، اقتراح وشمولية مالءمة مدى تقدير  .ه 
  معلومات من جمعه تم ما

 والتعليقات اآلراء استطالع أجل من المنظمة مع األولية النتائج مناقشة  .و 

 التقييم بمحددات لعالقتها تبعاً  نتائج من إليه التوصل يتم ما صياغة  .ز 

 نتائج من إليه التوصل يتم ما أساس على التوصيات وضع  .ح 
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 العالمية صحةال جمعية على للعرض اإلصالح عملية تقييم من الثانية المرحلة بشأن تقرير إعداد  .ط 
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 التقرير في المستخدمة االختصارات قائمة :األول التذييل

 

AC  المقدرة االشتراكات 

CVCA األساسية الطوعية المساهمات حساب 

ADG المساعد العام المدير 

AFRO أفريقيا لمنطقة اإلقليمي العالمية الصحة منظمة مكتب 

AMRO لألمريكتين إلقليميا العالمية الصحة منظمة مكتب 

BRICS ،بريك( أفريقيا وجنوب والصين، والهند، وروسيا، البرازيل( 

CCO القطري التركيز قسم 

CO قطري مكتب 

CVCA األساسية الطوعية المساهمات حساب 

DDG العام المدير نائب 

DFID البريطانية الدولية التنمية وزارة 

DPM البرامج إدارة مدير 

DRD اإلقليمي ديرالم نائب 

EB التنفيذي المجلس 

EBSS التنفيذي للمجلس الدورة االستثنائية 

EMRO المتوسط البحر شرق لمنطقة اإلقليمي العالمية الصحة منظمة مكتب 

EURO أوروبا لمنطقة اإلقليمي العالمية الصحة منظمة مكتب 

FAO والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمة 

GA العامة الجمعية 

GAVI والتمنيع اللقاحات أجل من العالمي التحالف 

GFATM والمالريا والسل اإليدز لمكافحة العالمي الصندوق 
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GPG  العالمية السياسات فريق 

GPW العام العمل برنامج 

GSM العالمي اإلداري النظام 

HQ الرئيسي المقر 

HR البشرية الموارد 

IEOAC  المراقبة مجال في االستشارية قلينالمست الخارجيين الخبراء لجنة  

IOS الداخلية الرقابة خدمات مكتب 

MDGs لأللفية اإلنمائية المرامي  

MoH الصحة وزارة 

MOPAN األطراف متعددة المنظمات أداء تقييم شبكة 

MSTP األمد متوسطة اإلستراتيجية الخطة 

NGO حكومية غير منظمة 

OSER حدة على مكتب لكل المتوقعة النتائج 

OWES كلها المنظمة مستوى على المتوقعة النتائج 

PB البرامجية الميزانية 

PBAC واإلدارة والميزانية البرامج لجنة 

PHC األولية الصحية الرعاية 

PMDS األداء وتطوير إدارة أنظمة 

POC المناصب شغل رسوم 

PSC البرامجية المساندة تكلفة 

RD اإلقليمي المدير 

RBM النتائج إلى المستندة دارةاإل 
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RO إقليمي مكتب 

SEARO آسيا شرق جنوب لمنطقة اإلقليمي العالمية الصحة منظمة مكتب 

UN المتحدة األمم 

UNAIDS اإليدز ومرض فيروس بمكافحة المعني المشترك المتحدة األمم برنامج 

UNFPA للسكان المتحدة األمم صندوق 

UNICEF للطفولة المتحدة األمم صندوق  

USD أمريكي دوالر 

VC الطوعية المساهمات 

WCO العالمية الصحة لمنظمة القطرية المكاتب 

WHA العالمية الصحة جمعية 

WHO العالمية الصحة منظمة 

WPRO الهادئ المحيط غرب لمنطقة اإلقليمي العالمية الصحة منظمة مكتب 
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  التقييم يف المستخدمة الوثائق قائمة :الثاني التذييل
 عشر الحادي العام العمل برنامج .١

 الرئيس ملخص ،العالمية الصحة منظمة إصالح المائة، بعد الثالثون الدورة .٢

 العالمية الصحة منظمة إصالح وبرنامج النقاش ورقات بشأن اقتراحاً  ١٤ .٣

):CSIS( والدوليــــة اإلســــتراتيجية الدراســــات لمركــــز التــــابع العالميــــة الصــــحة سياســــات لمركــــز تقريــــر .٤
 العالمية الصحة لمنظمة الجوهرية القوة نقاط من االستفادة

 العالمية الصحية الشؤون تصريف بشأن الخاص االستشاري االجتماع .٥

 العالمية الصحة منظمة دستور .٦

 ١٣٠/٥ التنفيذي المجلس دورة .٧

 Add.1 ،١٣٠/٥ التنفيذي المجلس دورة .٨

 Add.2 ،١٣٠/٥ فيذيالتن المجلس دورة .٩

 Add.3 ،١٣٠/٥ التنفيذي المجلس دورة .١٠

 Add.4 ،١٣٠/٥ التنفيذي المجلس دورة .١١

 Add.5 ،١٣٠/٥ التنفيذي المجلس دورة .١٢

 Add.6 ،١٣٠/٥ التنفيذي المجلس دورة .١٣

 Add.8 ،١٣٠/٥ التنفيذي المجلس دورة .١٤

 Add.9 ،١٣٠/٥ التنفيذي المجلس دورة .١٥

ـــدورة االســـتثنائية .١٦ ـــة الصـــحة منظمـــة إصـــالحات :٢/٢/التنفيـــذي للمجلـــس ال مســـتقبل أجـــل مـــن العالمي
 صحي

 اإلجرائية المقررات :٢/ DIV/٢/التنفيذي للمجلس الدورة االستثنائية .١٧

 العالمية الصحة منظمة تمويل :٢/المعلومات وثائق/٢/التنفيذي للمجلس الدورة االستثنائية .١٨

  التشاور عملية حصائل :٣/المعلومات وثائق/٢/التنفيذي للمجلس ة االستثنائيةالدور « .١٩
 بأفريقيا الخاصة اإلقليمية اللجنة »



 77

  التشاور عملية حصائل :٤/المعلومات وثائق/٢/التنفيذي للمجلس الدورة االستثنائية« .٢٠
 آسيا شرق بجنوب الخاصة اإلقليمية اللجنة »

  :التشاور عملية حصائل :٥/المعلومات وثائق/٢/التنفيذي مجلسلل الدورة االستثنائية« .٢١
 بأوروبا الخاصة اإلقليمية اللجنة »

  :التشاور عملية حصائل :٦/المعلومات وثائق/٢/التنفيذي للمجلس الدورة االستثنائية« .٢٢
 باألمريكتين الخاصة اإلقليمية اللجنة »

   :التشاور عملية حصائل :٧/المعلومات ئقوثا/٢/التنفيذي للمجلس الدورة االستثنائية .٢٣
 المتوسط البحر بشرق الخاصة اإلقليمية اللجنة

  :التشاور عملية حصائل :٨/المعلومات وثائق/٢/التنفيذي للمجلس الدورة االستثنائية« .٢٤
 الهادئ المحيط غرب بمنطقة الخاصة اإلقليمية اللجنة »

  :٩/المعلومات وثائق/٢/التنفيذي للمجلس الدورة االستثنائية« .٢٥
 »العام المدير للسيدة االفتتاحية الكلمة 

مســـتقبل أجـــل مـــن العالميـــة الصـــحة منظمـــة إصـــالح - EB129//DIV/2 التنفيـــذي المجلـــس قـــرار .٢٦
 صحي

لمنظمة التابع العالمية السياسات فريق أجل من تحديث :العالمية والصحة واالقتصادية المالية األزمة .٢٧
 لميةالعا الصحة

 )الصحية الثماني مجموعة أجل من إعدادها تم( العالمية الصحية الشؤون لتصريف مرجعية مذكرة .٢٨

لمنظمــة التــابع العالميــة السياســات فريــق أجــل مــن ُأعــدت مــذكرة :العالميــة الصــحية الشــؤون تصــريف .٢٩
 العالمية الصحة

  شباباً  ثراألك منافسوها سبقها الصلة منقطعة عالمية صحة منظمة« .٣٠
  هوكيز نايغل :بقلم »

 تشاو جاك :بقلم صلة؟ ذات غير العالمية الصحة منظمة أصبحت هل .٣١

  للمناقشات ملخص :٢٠١١ يوليو/تموز ١ :البعثات موجز .٣٢

  للمناقشات ملخص :٢٠١١ سبتمبر/أيلول ١٥ :البعثات موجز .٣٣

 العالمية الصحة منظمة :٢٠١٠ األطراف متعددة المنظمات أداء تقييم لشبكة المشترك النهج .٣٤
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اإلنمائيــة المرامــي مــن بالصــحة المتعلــق الهــدف بلــوغ علــى العالميــة واالقتصــادية الماليــة األزمــة أثــر .٣٥
 العالمية الصحة منظمة بيان :لأللفية

 المتحدة لألمم واالجتماعي االقتصادي للمجلس السنوية الوزارية المراجعة اجتماع إلى

بشـــأن تحـــديث :العالميـــة الصـــحة منظمـــة مـــوظفي إلـــى العـــام المـــدير الســـيدة قدمتـــه قـــديميت عـــرض .٣٦
 المنظمة إصالحات

 ٢٠١٣-٢٠١٢ البرامجية الميزانية .٣٧

  اإلدارية اإلصالحات بشأن العمل لفرقة األول االجتماع تقرير .٣٨

تصـريف بشـأن نقـاش ورقـة :نفيذيالت للمجلس المائة بعد والعشرين التاسعة الدورة من طلب على بناءً  .٣٩
 العالمية الصحة منظمة شؤون

التقيـيم بشـأن نقـاش ورقـة :التنفيـذي للمجلـس المائـة بعـد والعشـرين التاسـعة الـدورة مـن طلـب علـى بناءً  .٤٠
 األولية للصياغة المستقل

منتـدى بشـأن اشنقـ ورقـة :التنفيـذي للمجلـس المائـة بعـد والعشـرين التاسـعة الـدورة مـن طلب على بناءً  .٤١
 العالمي الصحة

 اإلدارية اإلصالحات بشأن العمل فرقة لمقترحات ملخص .٤٢

 الخارجية العالقات مجلس العالمية، الصحية الشؤون تصريف تحديات .٤٣

حقــوق لمجلــس الخاصــةالــدورة  إلــى العالميــة الصــحة منظمــة بيــان :العالميــة والصــحة الماليــة األزمــة .٤٤
 اإلنسان

الســيدة أجرتهــا التــي الرســمية غيــر المشــاورات بشــأن تقريــر :العالميــة الصــحة منظمــة تمويــل بلمســتق .٤٥
 العام المدير

 اآلن؟ نقف أين :العالمية الصحة تحدي .٤٦

 الدولية للمعونات البريطاني االستعراض .٤٧

 العالمية الصحة منظمة تقييم :الدولية للمعونات البريطاني االستعراض .٤٨

 العالمية الصحة منظمة رد :الدولية للمعونات البريطاني ستعراضاال .٤٩

 العالمية الصحة منظمة إصالح بشأن ٦٤/٢ العالمية الصحة جمعية قرار .٥٠

 العالمية الصحة منظمة تمويل مستقبل :٦٤/٤ العالمية الصحة جمعية .٥١
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العالمية الصحة منظمة تمويل تقبلمس :٥/المعلومات وثائق/والستون الرابعة العالمية الصحة جمعية .٥٢

 العالمية الصحة لمنظمة اإللكتروني الدليل .٥٣

 العالمية والصحة واالقتصادية المالية األزمة بشأن المستوى رفيعة العالمية الصحة منظمة مشاورات .٥٤

 العالمية الصحة لمنظمة اإلدارية اإلصالحات نقاش ورقة .٥٥

 بلوم باري :بقلم التغيير، إلى حاجة يف العالمية الصحة منظمة .٥٦

 عام عرض :صحي مستقبل أجل من العالمية الصحة منظمة إصالحات .٥٧

الطبيـــة الجمعيـــة بمجلـــة مقالـــة( كثيـــراً  تـــأخرت العالميـــة الصـــحة منظمـــة إصـــالحات :يقولـــون منتقـــدون .٥٨
 )الكندية

 تاالختصاصا :اإلداري اإلصالح بشأن المنظمة عمل فريق تقرير .٥٩

 العمل بحوث مخرجات ورقات .٦٠

الصـحة لمنظمـة المؤسسـي العمـل نموذج تحسين( واالتساق التنظيمية بالفاعلية المتعلقة العمل ورقات .٦١
اسـتناداً  واإلدارة والمسـاءلة ،)الجـودة وٕادارة للمعرفـة كلهـا المنظمـة مسـتوى علـى إطار ووضع العالمية،

والتمويـل، ،)التقيـيم وٕاطـار والشـفافية، المسـاءلة وٕاطـار النتائج، إلى المستندة اإلدارة إطار( النتائج إلى
المعَدلة واإلستراتيجية العالمية، الصحة منظمة تمويل إطار( اإلستراتيجية واالتصاالت الموارد، وحشد
نمـوذج( البشـرية والمـوارد ،)اإلستراتيجية واالتصاالت الموارد، قاعدة وتوسيع المؤسسية، الموارد لحشد

وٕايجـاد بالمنظمـة، التوظيـف مصـادر وٕاجـراءات العمـل، قوة تخطيط وآليات بالمنظمة، للتوظيف عدلم
  )األداء إدارة وتطوير األداء، عالية ثقافة

 ٢٠١١ العالمية، الصحة تقرير .٦٢

 ٢٠١١ العالمية، الصحة إحصاءات .٦٣

 
 
 
 
 


