
  ٦٧/٨ج  والستون السابعةجمعية الصحة العالمية  
 ٢٠١٤أيار/ مايو  ٩  من جدول األعمال المؤقت ٤-١١البند 

  A67/8    
  
  
  الحوار الخاص بالتمويل  

    
  التقييم المستقل

  
  تقرير من المديرة العامة  

  
  

  
) تتشــرف المــديرة العامــة بــأن تحيــل ٨(٦٦ج ص عوالمقــرر اإلجرائــي  ٦٦/٤٨طبقــًا لمــا يــرد فــي الوثيقــة ج  -١

التمويــل الخــاص بللحــوار جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين تقييمــًا مســتقًال مــن إعــداد مستشــار خــارجي  إلــى
  .(انظر الملحق)

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
وتقـــديم اإلرشـــاد بشـــأن مســـتقبل الحـــوار الخـــاص  التقريـــرهـــذا مـــدعوة إلـــى اإلحاطـــة علمـــًا بجمعيـــة الصـــحة   -٢
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  بيان بإخالء المسؤولية
منظمــة لألغــراض اإلعالميــة الخاصــة ب) PricewaterhouseCoopers( أعــّدت هــذه الوثيقــة شــركة بــرايس ووتــر هــاوس كــوبرز

أو / ضـريبة والتزام بتقديم الخدمات فيما يتعلـق باالستشـارات المن أي  ل هذا التقرير جزءاً ال يشكّ و . )المنظمة( صحة العالميةال
الـواردة الحقـائق واالعتبـارات والنتـائج وتسـتند . أو القانونيـة الضـريبيةفـي الشـؤون المشورة ، وهو غير معّد بقصد إسداء القانونية

ة لشـركة في المجال العام أو معروفـ، وهي معلومات متاحة منظمةتي قدمتها المعلومات الكم محدود من الفي هذه الوثيقة إلى 
بشـكل مسـتقل مـن أي مـن ولـم تتحقـق الشـركة  .ألسباب ال تتعلق بتنفيذ أي التزام في هـذا المضـمار هاوس كوبرز برايس ووتر

، لذا فهي ال تنطوي علـى أي تـأثير ملـزم، أو أي طرف ثالثمخاطب عّول عليها الهذه الوثيقة أن ي ُيقصد بوال. هذه المعلومات
أو أي طـرف تلحق بالمخاطب عواقب التي قد من الن أي نوع عي مسؤولية بتحمل أ هاوس كوبرز برايس ووتروال تقبل شركة 
  .االعتماد على هذه الوثيقةمن منطلق ثالث يتصرف 

  



 
PricewaterhouseCoopers SA 
Avenue Giuseppe-Motta 50 
P.O Box 2895 
1211 Geneva 2 
Phone +41 58 792 91 00 
Fax +41 58 792 9110 
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   Office 7121 

Ref: Financing dialogue 
Evaluation Attn: Mr David 
Webb, Director Office of 
Internal Oversight 
Services World Health 
Organization 20, Avenue 
Appia CH-1211 Geneva 27 
Switzerland 

  
  ٢٠١٤نيسان/ أبريل  ١٧جنيف، 

  
  ،السيد ديفيد

  
  تحية طيبة وبعد،

  
نظمــة الصــحة العالميــة الــذي أجرتــه م) "التقيــيم"(تمويــل الحــوار الخــاص بالتقيــيم عــن تقريرنــا يســر فريــق شــركة بــرايس ووتــر هــاوس كــوبرز أن يــزّودكم ب

  .")منظمةال("
  

فــي الفتــرة أجرينــا التقيــيم وقــد . ههنــا حكــام والشــروط الــواردةباألو  ٢٠١٤فبرايــر / شــباط ١٩تــاريخ لعقــد المبــرم بيننــا ببا عمــالً هــذا التقريــر وقمنــا بإعــداد 
مقابلـة مـع  ١٢ة، منهـا مقابلـ ٢٦في تلـك الفتـرة تنظـيم  كوبرز  ووتر هاوسبرايس شركة فريق وتولى . ٢٠١٤أبريل  /نيسانفبراير و  /شباط بينالواقعة 

ها مؤسسة واحـدة ومنظمتـان معنيتـان بشـؤون غير الدول، بما فيالجهات المساهمة دول األعضاء و ن عن الممثليمع أخرى  ١١ولمنظمة لاإلدارة العليا 
مـن المقدمـة المـالي والمسـاهمات المنظمـة وضـع لتحليـل للشـؤون المكتبيـة وباسـتعراض آخـر و  اسـتعراض شـاملبالمقابالت واستكملنا . العالمية صحةال

الدول األعضـاء دولة من  ٢٣٠حوالي شمل نترنت ًا عبر اإلاستطالع أجرينا أيضاً ، و ٢٠١٥- ٢٠١٤و ٢٠١٣- ٢٠١٢في الثنائيتين الجهات المانحة 
  .تمويلالخاص بالحوار الحضور ى لإيت عِ غير الدول التي دُ  جهة من الجهات المساهمةو 
  
  .االستماع منكم عن قريب لىإنتطلع و  ،ن هذه الوثيقةأخرى عأية معلومات أو توضيحات نحن دومًا في خدمتكم للحصول على و 
  
  ،،تفضلوا بقبول فائق االحترام،و 
  

  كوبرز  ووتر هاوسبرايس شركة 
  
  
  
  
  جوزيفين باالند       جيل سيفيير 

  القائم على إدارة المشروع   مدير المشروع
  
  
  
  

 سـانت غـالنوسـيتتن و  نوشـاتيلو  سـيرنتلو و  لوغـانوو  لـوزانو  جنيـفو  شـورو  رنيـبو  بـازلو  آرو كل من مكاتب فيلدى شركة برايس ووتر هاوس كوبرز 
عضـو ، وهـي أيضـًا قانونيـة والتجاريـةفـي الشـؤون ال استشاريةبشأن مراجعة الحسابات وأخرى خدمات وهي شركة تقدم  زوغ وزيوريخ،و  فينترتورو  ونوت

  .ميع أنحاء العالمبج بلداً  ١٥٠في نحو تمثلها  المذكورة جهاتالشبكة إحداها عن األخرى؛ ولدى  قانونياً  شركات مستقلةمؤلفة من في شبكة عالمية 



  
  جدول المحتويات

  
  ١   موجز تنفيذي   -١

  ٤  مقدمة  -٢

  ٦  عملية الحوار الخاص بالتمويل   -٣

  ١٣   مبادئ الحوار الخاص بالتمويل  -٤
    

  ١٤  المواءمة   

  ١٥  إمكانية  التنبؤ والمرونة   

  ١٨  الشفافية   

  ٢٠  توسيع قاعدة المساهمين   
  
  ٢٣   التوصيات  -٥

    عملية الحوار الخاص بالتمويل -١الملحق 
    االختصاصات -٢الملحق 
    منهجية التقييم -٣الملحق 
    قائمة المقابالت -٤الملحق 
    البيبلوغرافيا -٥الملحق 
    نتائج المسح -٦الملحق 
    ميزانية الحوار الخاص بالتمويل -٧الملحق 
   شبكة اإلنترنت استعراض البوابة المتاحة على -٨الملحق 

  
  
  
  
  
  
  
  



  تنفيذيموجز 
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  موجز تنفيذي  -١
  

طلبــت الــدول األعضــاء أثنــاء انعقــاد جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين إجــراء تقيــيم للحــوار الخــاص بالتمويــل، وتولــت 
  .٢٠١٤أبريل / فبراير ونيسان/ شركة برايس ووتر هاوس كوبرز زمام إجرائه وٕاكماله في الفترة الواقعة بين شباط

  
قــد المــوارد المتصلة به بشأن تعبئة التمويل والخبرات الخاص بما إذا كان الحوار تقدير هو دف الرئيسي من التقييم الهوكان 

ت قـد وّسـعت ومـا إذا كانـ ،المنظمـةوٕامكانيـة التنبـؤ والمرونـة والشـفافية فـي تمويـل المواءمـة المتعلقـة ب المبــادئ الخمســةحّسنت 
  .لمنظمةفي اقاعدة المساهمين نطاق 

  
فــل غإلكترونــي ومســح ة كتبيــواســتعراض شــامل للشــؤون الم متعمقــةمقابلــة  ٢٦ على إجراء التقييمالُمتبع في  انطوى النهجو 

ــت ــى اإلنترن عمليــة الحــوار دير ركــز التقيــيم علــى تقــو . التمويــلالخــاص بالحــوار الجهــات التــي ُدِعيــت إلــى حضــور لجميــع  عل
  .لحوارمضي قدمًا في هذا االالتمويل وتحقيق مبادئه الخمسة وطريق الخاص ب

  
لتخطـيط مرحلـة اسـتراتيجية لاشـتملت علـى و  سلســلة متكاملــة مــن الفعاليــات واألنشــطةالخاص بالتمويـل الحوار  عمليةوكانت 

للبعثــات  إعالميــةجلســات إحاطــة ثنائيــة و أخــرى التمويــل واجتماعــات الخــاص بلحــوار علــى اجتمــاعين بــارزين بشــأن اعــداد و واإل
  .اإلقليميةاللجان  أجرتهاومناقشات 

  
  .والر أمريكيد ٩٣٥ ٩٦٧بمبلغ مويل الخاص بالتمجموع تكاليف عملية الحوار وُيقّدر 

  
  :ييم عملية الحوارلتق يجابية الرئيسيةالحصائل اإلفيما يلي و 
  

وتـود  .الجهــات المســاهمة توقعاتفيما يخص  تمويل صدى جيداً الخاص بالاالستراتيجية الشاملة للحوار القت   ●
 ٪٩٣، فيمـا تـود نسـبة عملية وضع الميزانيةشفافية إزاء منظمة جيبين على المسح أن تبدي ال٪ من الم٩٨ سبةن

  .منظمةالالشفافية في عملية تمويل منهم أن تشهد تحسينًا في 
  

  خطــوة هامــة إلــى  دولبـين الــدول األعضـاء والجهــات الفاعلـة غيــر الــبشــأن التمويــل نقـاش عــام جديـد قامــة إتمثـل
  .منظمةالإصالح على طريق م األما

  
  جيبــين علــى المســح ضــرورة ٪ مــن الم٩٦ ت نســبةوأكــدالنجاح، بالتمويل الخاص بعملية الحوار  عموماً تكلَّلت

  .استمرار العملية
  

  :التمويلالخاص بمن عملية الحوار  العبر الهامة المستخلصةوفيما يلي 
  

  علــى نطــاق المــوارد لتعبئــة واسـتراتيجية  رؤيــةراسـخ إلـى الخاص بالتمويل بفعل عدم استناده بشـكل الحوار تعّثر
  المنظمة ككل

  
   إلجراءات عقــد اجتمــاع عــادي لألجهــزة الرئاســية فــي  جداً  ينمماثل االضطالع بها كانـاسبل تحديد اإلجراءات و

  .نو ن المحتملو المانح ُيدع أيضاً  تمييز، ولمإلى قدر كاٍف من اللشكل الحالي ولم يفض ا. المنظمة
  
فـي إال  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية  على تمويل التمويلالخاص بمبادئ الحوار ر تطبيق ثتقييم كامل ألجراء يمكن إ الو 

الطارئــة التغيــرات التنظيميــة مــن الميزانيــة البرمجيــة المــذكورة ال تكفــي لمالحظــة ثالثــة أشــهر ألن انقضــاء ، ٢٠١٥نهايــة عــام 
  .منظمةال طريقة تمويلعلى 



  تنفيذيموجز 
  
  

التقرير الختامي –تقييم الحوار الخاص بالتمويل لمنظمة الصحة العالمية  2  
PwC   شركة

  :لتاليعلى النحو احتى اآلن  إيجابية كبيرةحصائل ققت رغم ذلك تحو 
  

  ــلالخــاص بالحــوار يعــّزز ــدة بوصــفه  التموي مســتوى يوّلــد . أداة هامــة لتعبئــة المــواردالميزانيــة البرمجيــة الجدي
 إجمـاًال، إذالميزانيـة مـع التمويـل واءمـة لم حـافزاً  ٢٠١٥-٢٠١٤ي الميزانية البرمجية االنتقاليـة جديد فالتفاصيل ال
بمواءمــة تمــويلهم بالكامــل مــع الميزانيــة البرمجيــة، أو  نيملتــزمالمجيبــين علــى المســح مــن ال٪ مــن ٤٤ يوجــد نســبة

  .مّمن ينظرون في مواءمته معها بالكامل

 إلـى تمويـل عـدل الـتمكن مـن التنبـؤ بالم وصل. ٢٠١٥-٢٠١٤مطلع الثنائية تمويل في زيادة إمكانية التنبؤ بال
٪ ٥٢٪ و٦١( تينالسـابق تينلمـالية، وهـو معـدل لـم ُيحقـق فـي الثنـائيتين االجديـدالثنائيـة ه ٪ في بداية هـذ٦٩نسبة 

  ).على التوالي

 الميزانية البرمجية قبل إقامــة الحــوار  تمويلتقريبًا من إجمالي ٪ ٢٥ ُأبِديت توقعات بشأن الحصول على نسبة
بـل لالضـطالع لتعهـدات قطـع امـؤتمر لثابـة ليكـون بمالتمويـل الخـاص بلحـوار لـم ُيَقـم ا. الثاني الخــاص بالتمويــل

إمكانيــة زيــادة بشــأن  كبيــرة مــن الجهــات المانحــة الرئيســية توقعــاتطائفــة ت أبــدك رغــم ذلــو . لحــوارإجــراء اعمليــة ب
  .منظمةالتمويل بالتنبؤ 

  أنجيبـين علـى المسـح ٪ مـن الم٨٥ ت نسـبةأكـد. التمويــلالخــاص بلحوار بارزة على اإلنترنت لبوابة إلكترونية 
، بينمــا تــرى نســبة منظمــةالتمويــل بشــأن  لــم تكــن موجــودة ســابقاً  شــفافية تــّؤمنعلــى اإلنترنــت البوابــة اإللكترونيــة 

. بها المنظمة شـؤونها التمويليـةالطريقة التي تدير عّزز ثقتهم في أن البوابة اإللكترونية ت جيبين عليه٪ من الم٥٥
  .على الصعيد الداخلي فافية والمساءلةالشإبداء  على البوابة اإللكترونيةوتساعد أيضًا 

  إذا وجـدت تشـغيل األمـوال جوز للمنظمة ي. أموالميزان مواءمة ما يرد من ختالل تالفيًا التدابير صارمة تطبيق
 ٪ مــــن٢٠ علــــى أنهــــا تســــتخدم نســــبة جديــــدة الداخليــــةوُينظــــر إلــــى التــــدابير ال. حاســــمةحلــــول بديلــــة لمواءمتهــــا 

  .بطريقة استراتيجيةمات الطوعية األساسية االشتراكات المقدرة والمساه

  ــداء ــزام قــوي إب ــادة المانحــالجهــات قاعــدة نطــاق وســيع بتالت ــدول األعضــاء ة بهــدف زي التــي تتكفــل نســبة ال
التـي تتعهـد بتقـديم المـنح والمتبـرعين تليها المؤسسات  ،لدول األعضاءى الإعطى األولوية ستُ . سؤولية التمويلبم

عامــة  أصــحاب الثــروات، وأخيــراً والميســورين مــن اع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــباألعمــال الخيريــة 
  .الجمهور

  
لكـن و  جيبـين علـى المسـح مـن المؤيـدين السـتمرار عمليـة الحـوار الخـاص بالتمويـل،٪ مـن الم٩٦ أبدتـه نسـبةتأييد ساحق وثمة 
  :إلى تحقيق ما يلي السعيمنظمة في إحداث أثره يلزم أن تكفل الالحوار يستمر ن ًا ألضمان

  
  أوضح مهمة المنظمــة واســتراتيجيتها ورســالتها حدد بشكل ي التمويل في إطار استراتيجيالخاص بدمج الحوار

  .وواليتها

  ــًا لنهــج فــي دمــج الحــوار لــى نطــاق بشــأن التمويــل عالنجــاح القائمــة قصــص عــزز ي تعبئــة المــواردمنّســق مركزي
  .ككل المنظمة



  تنفيذيموجز 
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  شخصـياً  اإلدارة العليـا، بوسـائل منهـا مشـاركة كـادر القــدرة علــى تعبئــة المــواردتعزيــز لاالستفادة من االستثمارات 
  .في أنشطة التمويل

 إعـادة النظـر فـي شـكل ، لتشـمل كـذلك التمويلالخاص باجتماعات الحوار من  ومهمتهكل اجتماع  تحديد غرض
  .االجتماعات وطول المدة التي تستغرقها

  ــة الجهــات المانحــة  ، بمــا فــي ذلــكجمهــورال رقعــةتوســيع  ،تلــك المتخصصــة فــي الشــؤون العلميــةو المحتمل
ـــدور الرئيســـي الـــذي ستواصـــل المتعلقـــة بكبـــرى فـــي المناقشـــة  للحصـــول علـــى مســـاهماتها التحـــديات الصـــحية وال

 .أداءه منظمةال
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  مقدمة  -٢
  

رســمية حــول مســتقبل تمويــل  وفــي غمــرة األزمــة الماليــة العالميــة دعــت المــديرة العامــة إلــى عقــد مشــاورة غيــر ٢٠١٠فــي عــام 
وجــاءت مبــادرة المــديرة العامــة تلــك تبديــدًا النشــغال الــدول األعضــاء إزاء الســبل الكفيلــة بتمكــين المنظمــة مــن تحســين . المنظمــة

وأفضــت تلــك المشــاورة إلــى إعــداد . مواءمــة أغراضــها مــع التمويــل المتــاح ومــن ضــمان حصــولها علــى التمويــل فــي المســتقبل
، ومهّـدت السـبيل ٢٠١١ينـاير / فـي كـانون الثـاني) فـي دورتـه الثامنـة والعشـرين بعـد المائـة(ى المجلـس التنفيـذي قُـّدم إلـ ١تقريـر

  .امنظمة التنظيمي ومن ثم تمويلهأمام وضع برنامج إصالح مدفوع بطموحات الدول األعضاء من شأنه أن يتناول أوًال أداء ال
  

نبــذة عامــة  ١الملحــق التــي يبــّين ، الحــوار الخــاص بالتمويــلعمليــة الع باالضــطمنظمــة فــي ال إدارةومــن هــذا المنطلــق شــرعت 
  .ألحداث الرئيسيةعنها، بما فيها تصريف الشؤون واألغراض واكاملة 

  
ووقــع . بالتمويــل طلبــت الــدول األعضــاء أثنــاء انعقــاد جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين إجــراء تقيــيم للحــوار الخــاصو 

فبرايـر / رايس ووتـر هـاوس كـوبرز لكـي تجـري التقيـيم المسـتقل الـذي أكملتـه فـي الفتـرة الواقعـة بـين شـباطاالختيار على شـركة بـ
وعمــًال . ٢٠١٤مــايو / جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين فــي أيــارقدم نتــائج التقيــيم إلــى وســتُ  .٢٠١٤أبريــل / ونيســان

األسـئلة فقـد ُحـدِّدت األغـراض باإلجابـة علـى  )لمـن التفاصـيمزيـد للحصـول علـى  ٢الملحــق انظـر (اختصاصات هذا التقيـيم ب
  :التالية

  
  وٕامكانيـة المواءمـة إلـى تحسـين المـوارد فـي تعبئـة خبـرات مـا يتصـل بـه مـن التمويـل و الخـاص بالحوار أفضى هل

  ؟ٕالى توسيع نطاق قاعدة الجهات المساهمةو  ،المنظمةالتنبؤ والمرونة والشفافية في تمويل 
  

º   تعبئة الموارد؟ن قوة اآللية المطبقة ومواطن ضعفها والعبر المستخلصة من الخبرات المتعلقة بمكامما هي  
  
  مهمـًا، وهـل زال المـوارد ال يـتعبئـة المتعلقـة بالتمويـل والخبـرات الخـاص بحـوار المتبع حاليـًا فـي إجـراء الهل النهج

  ؟٢٠١٧-٢٠١٦لميزانية البرمجية بشأن وضع الية تطبيق هذه اآلينبغي النظر في 
  

º  ؟كم بلغت تكلفته  
  

º  تحسينه؟ل أو التمويالخاص بتعزيز الحوار السبيل إلى التمّكن من يف ك  
  
أصـدر تكليفـًا تعاون وثيق مع أمانة المنظمة، بما في ذلك رئيس مكتب خدمات الرقابة المستقلة، الذي إطار ي التقييم في جرِ أُ و 

تقيــيم مــن  ٢المرحلــة  لــى نتــائجإالتقيــيم أن يرتكــز ضــمان بكــوبرز   تــر هــاوسوو بــرايس شــركة فريــق وقــد أهــتم . التقيــيمبــإجراء 
  .٣الملحق نهجية التقييم في إضافية عن متفاصيل وترد . التمويلالخاص بتلك المتصلة بالحوار السيما منظمة، و الإصالح 

  
  
  

                                    
كانون  ١٥لعشرون بعد المائة، مستقبل تمويل منظمة الصحة العالمية، تقرير من المديرة العامة، المجلس التنفيذي، الدورة الثامنة وا    ١

 .٢٠١٠ ديسمبراألول/ 
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  :وفيما يلي عناصر منهج التقييم
  

 ــة  ٢٦ ــةتعمممقابل أعضــاء عضــوًا مــن  ١٢مــع الهــاتف عبــر لوجــه أو  وجهــاً  مقابلــة ٢٦أجرينــا مــا مجموعــه . ق
وزارة الصـحة، وزارة (الدول األعضاء  عن ممثالً  ١١و )والمكاتب اإلقليميةالمقر الرئيسي ( بالمنظمة اإلدارة العليا

غيـر  ةمسـاهمجهـات الوال) اإلعانة اإلنمائيـة التـي تتخـذ مـن جنيـف مقـرًا لهـا والبعثات ووكاالت ،الشؤون الخارجية
عــن قائمــة تفاصــيل  ٤الملحــق رد و ويــ .العالميــة صــحة، ومنهــا مؤسســة واحــدة ومنظمتــان معنيتــان بشــؤون الالــدول

  .أسماء األشخاص والجهات الذين ُأجريت مقابالت معهم
 إلقامـة  عدادإطار اإلاستعرضنا جميع المواد الصادرة في لقد . وتحليلها تمويلاستعراض مواد الحوار الخاص بال

بــين الواقعــة فــي الفتــرة ُأِقيمــت ت واألنشــطة الرئيســية التــي فعاليــاالتمويــل والتقــارير ومحاضــر الص بالخــاالحــوار 
  .مستعرضةالتقارير البقائمة غير حصرية  ٥الملحق ترد في و . ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثانييونيو و / حزيران

  كليهمـا بوصـفهما التمويـل ص بالخـاالحظنا اجتماعي الحـوار . كليهما التمويلالخاص بالحوار اجتماعي حضور
  .من التقييم ٢من أنشطة المرحلة  اً جزء

  ٢٠١٣-٢٠١٢فـــــي الثنـــــائيتين الجهـــــات المانحـــــة ومســـــاهمات  المـــــاليالمنظمـــــة وضـــــع اســـــتعراض وتحليـــــل  
  .٢٠١٥-٢٠١٤و

  علـى االنترنـتزِّع مسـح إلكترونـي غفـل وُ . التمويــلالخــاص بالحــوار خاص بالجهات المدعوة إلى حضــور مسح 
الحــوار الخــاص بالتمويــل وأثــره ومــا فعاليــة بغيــر الــدول الجهــات المســاهمة الــدول األعضــاء و مــدى وعــي  لتقيــيم

مــارس / آذار ٢١بــين الواقعــة المســح ألســبوعين فــي الفتــرة واســتمر  ٢.تعبئــة المــوارديتصــل بــه مــن خبــرات فــي 
عــــدد مجموعــــه  مجملــــهبالمســــح كمل واســــت. ليزيــــة والفرنســــية واإلســــبانيةباإلنك ُأتــــيحو ، ٢٠١٤أبريــــل / نيســــان ٤و

 بالتفصــــــيلنتــــــائج المســــــح وتــــــرد  .٪٢٠نســــــبته  معــــــدل اســــــتجابةالحصــــــول علــــــى ، مــــــا أدى إلــــــى مشــــــاركاً  ٤٧
  .٦ الملحق في

مــن  ٪٤وفيمــا يخــص القيــود المفروضــة فــي هــذا المضــمار فــإن نطــاق المقــابالت فســح المجــال أمــام إجــراء مقــابالت مــع نســبة 
نتـائج المستخلصـة مـن تطبيـق حسـاب المثلثـات علـى ال علـى أننـا كفلنـا .اهمة غيـر الـدولجميع الدول األعضـاء والجهـات المسـ

التـي نقـدمها فـي النتـائج والتوصـيات ويلـزم النظـر فـي . باالقتران مع نتائج المسح ونتـائج اسـتعراض الشـؤون المكتبيـةالمقابالت 
  . أعالهالمبّينة قيود التقييم في ضوء الخاص بالهذا التقرير 

  
  : هذا التقرير على النحو التاليم األجزاء المتبقية من وتُقسّ 

  
  التمويلالخاص بعملية الحوار : ٣القسم   
  التمويلالخاص بمبادئ الحوار : ٤القسم   
  توصياتال: ٥القسم  

                                    
ية وتلـــك اإلنمائيـــة، فضـــًال عـــن الجهـــات رأســـمالالالبعثـــات والوكـــاالت شـــمل المســـح المـــدعوين مـــن الممثلـــين عـــن الـــدول األعضـــاء و     ٢

مليــون زيــد مبلــغ مســاهمتها علــى التـي يألمــم المتحــدة والشــراكات الصــحية لتابعــة لوكـاالت االالمؤسســات و  بمــا فيهــار الــدول، المسـاهمة غيــ
 ي.دوالر أمريك



  الحوار الخاص بالتمويلملية ع
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  عملية الحوار الخاص بالتمويل  -٣
  

  :ملت ما يليالتي شسلسلة متكاملة من الفعاليات واألنشطة الخاص بالتمويل عملية الحوار كانت 
  

 ُوَضع بموجبها إطار عملية الحوار الخاص بالتمويل، بما فـي ذلـك المبـادئ  عدادواإللتخطيط مرحلة استراتيجية ل
  .اإلرشادية الخمسة

  
 تشـرين الثـاني ٢٦و ٢٥يونيـو ويـومي / حزيـران ٢٤ُعِقـدا فـي  التمويــلالخاص بلحوار اجتماعان بارزان بشأن ا /

ول أعضــاء وجهــات فاعلــة غيــر دول، ومنهــا مؤسســات ووكــاالت تابعــة لألمــم وشــاركت فيهمــا د ٢٠١٣نــوفمبر 
  .المتحدة وشراكات صحية عالمية

  
 فـــي الفتـــرة التـــي تخللـــت عقـــد  ٣دولـــة عضـــوًا وجهـــة فاعلـــة مـــن غيـــر الـــدول ١٩بـــين األمانـــة و اجتماعـــات ثنائيـــة

  .نوفمبر/ يونيو وتشرين الثاني/ اجتماعي حزيران
  
  شــملت الــدول األعضــاء التــي لــديها بعثــات مقرهــا فــي جنيــف مــن أجــل تعزيــز  ثــاتللبع إعالميــةجلســات إحاطــة

  .فهمها ألغراض الحوار الخاص بالتمويل
  
 وُنـوِقَش  ٢٠١٣أكتـوبر / سـبتمبر وتشـرين األول/ ُعِقـدت فـي الفتـرة الواقعـة بـين أيلـول اإلقليميــةللجان  اجتماعـات

  .فيها الحوار الخاص بالتمويل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    
سويســرا، و  ســتراليا،وأالتمويــل: هولنــدا، الخــاص بالحــوار فيمــا يلــي الجهــات المســاهمة التــي ُأجريــت معهــا مناقشــات ثنائيــة فــي إطــار    ٣
ماليزيـا، والمملكـة المتحـدة، والمفوضـية لوكسـمبرغ، وفنلنـدا، والنـرويج، وجمهوريـة كوريـا، وألمانيـا، والصـين، و و اليابان، و الواليات المتحدة، و 

 .بيل وميليندا غيتس، والسويد، وجنوب أفريقيامؤسسة األوروبية، وكندا، و 
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  .٢٠١٥-٢٠١٤ دورة الميزانية البرمجيةداخل التمويل الخاص بملية الحوار الموضع المناسب لعأدناه  ١ن الشكل ويبي
  

  
  

ُيقـــّدر مجمـــوع تكـــاليف عمليـــة الحـــوار الخـــاص بالتمويـــل 
ويمثـــل هـــذا المجمـــوع  ٤.دوالر أمريكـــي ٩٣٥ ٩٦٧بمبلـــغ 

، ) ٪ ٣٦(الحــوار التكــاليف المباشــرة المتعلقــة بتنظــيم جلســات 
، ووقــت ) ٪ ٢٨(وتكــاليف تصــميم وٕانشــاء البوابــة اإللكترونيــة 

موظفي المنظمة المقـدر المخصـص لعمليـة الحـوار الخـاص 
 مــــينيإلــــى  ٢الشــــكل  ويتضــــح ذلــــك مــــن).  ٪ ٣٦(بالتمويــــل 
  .الصفحة

 
وتضمنت التكاليف المباشرة تكلفة توريـد األغذيـة والمـوظفين 

ية للجلسـات إلـى سـت لغـات وٕاعـداد اإلداريين والترجمة الفور 
وفيمـــا يلـــي . المـــواد اإلعالميـــة بســـت لغـــات وتكـــاليف الســـفر

  :ملخص هذه التكاليف
                                    

/ منظمة الصحة العالمية، وثيقة عمـل، توزيـع تكـاليف الحـوار الخـاص بالتمويـل، إدارة التخطـيط وتنسـيق المـوارد ورصـد األداء، آذار   ٤
 .٢٠١٤مارس 

وقت موظفي 
المنظمة 

  ٪ ٣٦ المقدر

 التكلفة المباشرة
الحوار  لتنفيذ

  التمويلالخاص ب
٣٦ ٪  

البوابة اإللكترونية 
بما في ذلك وقت (

) موظفي المنظمة
٢٨ ٪   

تحديد األولويات ووضع الميزانية 
 ٢٠١٥-٢٠١٤البرمجية 

اعتماد جمعية الصحة العالمية السادسة 
 ٢٠١٥- ٢٠١٤والستين للميزانية البرمجية 

  ١المرحلة 

  ٢المرحلة 

  ٣المرحلة 

  الحوار الخاص بالتمويل

جلسة الحوار الخاص 
/ بالتمويل األولى في حزيران

 ٢٠١٣يونيو 

االجتماعات 
 الثنائية

جلسات اإلحاطة 
ة للبعثاتاإلعالمي  

االجتماعات 
 الثنائية

جلسة الحوار 
الخاص بالتمويل 
الثانية في تشرين 

الثاني/ نوفمبر 
٢٠١٣ 

 ٢٠١٥- ٢٠١٤تنفيذ الميزانية الثنائية 
وتنسيق تعبئة الموارد على نطاق 

 المنظمة ككل

 تفاصيل تكلفة الحوار الخاص بالتمويل: ٢الشكل 

 عملية الحوار الخاص بالتمويل: ١ل الشك
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    التكاليف المباشرة
  دوالر أمريكي ٨٧ ١٧٣  ٢٠١٣يونيو / مصروفات اجتماع حزيران

  دوالر أمريكي ١٨٨ ٢٧٢  ٢٠١٣نوفمبر / مصروفات اجتماع تشرين الثاني
  دوالر أمريكي ١٥٨ ٧١٠  المتفرغين إلدارة المشروعتكاليف الموظفين 

  دوالر أمريكي ٢٢٠ ٦٦٢  تكاليف إنشاء بوابة إلكترونية
    

    التكاليف غير المباشرة
  دوالر أمريكي ٢٨١ ١٥٠  تقديرات وقت موظفي المنظمة

  دوالر أمريكي ٩٣٥ ٩٦٧  مجموع تكاليف تنفيذ الحوار الخاص بالتمويل
  

  ليف تنفيذ الحوار الخاص بالتمويلمجموع تكا: ١ الجدول
  .٧يرد المزيد من تفاصيل التكاليف في الملحق 

  
  .وفي القسم التالي نوضح مكامن القوة ومواطن الضعف في عملية الحوار الخاص بالتمويل

  
  مكامن القوة في عملية الحوار الخاص بالتمويل

  
  الرؤية والتركيز االستراتيجي

  
 مــن المجيبــين علــى المســح عــن ٩٦الخاص بالتمويل بالنجــاح، وأعربــت نســبة  تكلَّلت عمومًا عملية الحوار ٪

جــاءت الرســالة القويــة نفســها مــن األشــخاص الــذين ُأجريــت معهــم المقــابالت والــذين . ضــرورة اســتمرار العمليــة
  . تمويل الميزانية البرمجية فيالتباعها نهج استراتيجي  أشادوا بالمنظمة

 أدرك المسـاهمون التسـعة الـذين أجرينـا معهـم . ية الحوار الخاص بالتمويــل واضــحاً كان الهدف االستراتيجي لعمل
مــن المجيبــين   ٪ ٩٧ويعتقــد . الخــاص بالتمويــل ليســت مــؤتمرات لقطــع التعهــدات مقــابالت، أن اجتماعــات الحــوار

ثة منهم إلى وأشار ثال. على المسح أن الغرض من الحوار الخاص بالتمويل وأهدافه قد تم التعبير عنها بوضوح
  . وجود مجال للتحسين، ولكنهم أقروا بأن العملية مازالت جديدة

  ًفيمـا يتعلـق . يفهم معظم المجيبين على المسح المبادئ الخمسة الرئيسية للحوار الخاص بالتمويل فهمــًا جيــدا
فـه قـد تـم من المجيبين على المسح أن الغـرض مـن الحـوار الخـاص بالتمويـل وأهدا  ٪ ٩٧بوضوح الغرض، يعتقد 

كمـــا ذكـــر بعـــض األشـــخاص الـــذين أجرينـــا معهـــم المقـــابالت أن كتيـــب الحـــوار الخـــاص . بوضـــوح التعبيـــر عنهـــا
صـــفحة مـــن النصـــوص الخاصـــة بالميزانيـــة البرمجيـــة قـــد ســـاهم فـــي تحســـين فهـــم  ١٩٠بالتمويـــل الـــذي يلخـــص 

ت الحــوار الخــاص بالتمويــل مــن وتعــد الشــفافية أهــم محــرك الجتماعــا. لتمويــلالراهنــة ل حالــةلالعناصــر الرئيســية ل
مــن المجيبــين لــم يتوقعــوا أن يكــون   ٪ ٧٢ومــن األهميــة بمكــان أن المســح يبــين أيضــًا أن . بــين المبــادئ الخمســة

 . الحوار الخاص بالتمويل مؤتمرًا لقطع التعهدات
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 تـود . اهمةالقت االستراتيجية الشاملة للحوار الخاص بالتمويل صدى جيدًا فيمــا يخــص توقعــات الجهــات المســ
٪ من المجيبين علـى االسـتطالع عبـر اإلنترنـت أن تبـدي المنظمـة شـفافية إزاء عمليـة وضـع الميزانيـة، ٩٨نسبة 

 ٣٪ مــنهم أن تشــهد تحســينًا فــي الشــفافية فــي عمليــة تمويــل المنظمــة، كمــا يتضــح مــن الشــكل ٩٣فيمــا تــود نســبة 
   :أدناه

  
  ن الحوار الخاص بالتمويل: توقعات المجيبين على المسح بشأ٣الشكل 

  
  مشاركة أصحاب المصلحة

  
 ــا للمنظمــة والــدول األعضــاء لمفهــوم الحــوار الخــاص بالتمويــل وتأييــده بالكامــل إن تقريــر . قبــول اإلدارة العلي

/ والعشـــرين بعـــد المائـــة فـــي كـــانون األول ةالثامنـــ فـــي دورتـــه المـــديرة العامـــة الـــذي قدمتـــه إلـــى المجلـــس التنفيـــذي
وعـــدة جـــوالت مـــن المشـــاورات مـــع  ٥؛"مســـتقبل تمويـــل منظمـــة الصـــحة العالميـــة"ن تحـــت عنـــوا ،٢٠١٠ديســـمبر 

الجهــات المانحــة بقيــادة مبعــوث خــاص؛ وعــدد مــن االجتماعــات البــارزة لألجهــزة الرئاســية المتعلقــة باالقتراحــات 
الثانيـة بشأن تحسين التمويل، أفضت جميعها إلـى اعتمـاد المجلـس التنفيـذي للحـوار الخـاص بالتمويـل فـي دورتـه 

وتمكنــت األمانــة بعــد إجــراء عمليــة للتقيــيم االســتراتيجي . ٢٠١٣ينــاير / والثالثــين بعــد المائــة فــي كــانون الثــاني
لحوار الخاص بالتمويل علـى المبدئية ل عمليةالوالتحقق على مدى سنتين، من الوصول إلى فهم مشترك ألهداف 

  . مستوى اإلدارة العليا للمنظمة

 خاص بالتمويل باعتبار أنه قيمة كبيرة مضافة وأنه يجمع معًا الدول األعضاء وغيرهــا مــن ُينظر إلى الحوار ال
وتقدر الدول األعضاء والجهات الفاعلة غير الدول سـواًء بسـواء قيمـة . المساهمين للتركيز على تمويل المنظمة

ار الخـاص بالتمويـل فريـدًا وُيعـد الحـو . مبادرة التحرك صوب عملية شفافة في الحوار بين جميع الجهـات المانحـة
                                    

ميـــة، مســـتقبل تمويـــل منظمـــة الصـــحة العالميـــة، تقريـــر مـــن المـــديرة العامـــة، المجلـــس التنفيـــذي، الـــدورة الثامنـــة منظمـــة الصـــحة العال   ٥
 .٢٠١٠ديسمبر / كانون األول ١٥والعشرون بعد المائة، 

  المنظمة على نحو أفضلفهم كيفية تمويل 
  تلقي المعلومات عن ميزانية المنظمة وجوانب القصور في

  على نحو من الشفافية ٢٠١٥-٢٠١٤ة تمويل الثنائي
  المنظمة تمويلاالستفادة من فرصة إقامة حوار تفاعلي متعدد األطراف بشأن 

  ضمان التمويل الكامل للميزانية البرمجية
  تحسين مواءمة تمويل المنظمة مع الميزانية البرمجية

  فهم احتياج المنظمة إلى الحصول على تمويل يمكن التنبؤ به
  ص المنظمة التمويل المرنفهم كيف ستخص

  تحسين فعالية عمل المنظمة وجودته
  زيادة شفافية تمويل المنظمة

  توسيع قاعدة المساهمين
  حضور مؤتمر لقطع التعهدات

 أوافق بشدة أوافق  أختلفال أوافق وال  أختلف أختلف بشدة
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وتمثـل إقامـة نقـاش عـام . من نوعه في منظومة األمم المتحدة، وتضع المنظمة سابقة يتابعها اآلخرون عن كثب
جديـــد بشـــأن التمويـــل بـــين الـــدول األعضـــاء والجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول خطـــوة هامـــة إلـــى األمـــام علـــى طريـــق 

  . إصالح المنظمة

  علــى هــذه . اجتماعـــات الحـــوار الخـــاص بالتمويـــل مـــؤتمرات لقطـــع التعهـــداتكـــان هنـــاك تعمـــد فـــي أال تكـــون
مـــن  ٦ ٪ ٢٥تتضـــح أهميـــة أنـــه ألول مـــرة أمكـــن إطـــالع المنظمـــة علـــى إســـقاطات بلـــغ إجمالهـــا زهـــاء  الخلفيـــة،
وكانـــت تلـــك حصـــيلة . نـــوفمبر/ البرمجيـــة، قبـــل اجتمـــاع الحـــوار الخـــاص بالتمويـــل فـــي تشـــرين الثـــاني الميزانيـــة
ــــدا فــــي لال مباشــــرة ــــذين انعق ــــل الل ــــين اجتمــــاعي الحــــوار الخــــاص بالتموي ــــي انعقــــدت مــــا ب ــــة الت جتماعــــات الثنائي
مــــن الــــدول  ١٨ومــــع ذلــــك فــــإن هــــذه اإلســــقاطات لــــم يقــــدمها ســــوى . نــــوفمبر/ يونيــــو وتشــــرين الثــــاني /حزيــــران

ــــم يقــــد األعضــــاء ــــين اآلخــــرين ل موا بعــــد والجهــــات الفاعلــــة مــــن غيــــر الــــدول، مــــا يعنــــي أن المســــاهمين المحتمل
 إسقاطات.  أي

 التعبيـر عـن غـرض  شـهدر. بتحسنت عملية الحــوار مــا بــين اجتمــاعي حزيــران / يونيــو وتشــرين الثــاني/ نــوفم
/ نـوفمبر. في تشرين الثـاني  ٪ ٩٧في حزيران/ يونيو إلى   ٪ ٧٩الحوار الخاص بالتمويل وأهدافه تحسنًا كبيرًا من 

إمكانيـــة تحســـين مســـتوى مالءمـــة توقيـــت الوثـــائق المقدمـــة وكفايـــة  مـــن المجيبـــين  ٪ ٣٠رأى  وفـــي حزيـــران/ يونيـــو
  في تشرين الثاني/ نوفمبر.  ٪ ١٥تفاصيلها ومستوى هذه التفاصيل؛ وتراجعت هذه النسبة إلى 

 مـن المجيبـين يـرون   ٪ ٩٢يشـير المسـح إلـى أن  .ساعدت االجتماعات الثنائية عملية الحــوار الخــاص بالتمويــل
منهم على أن االجتماعات الثنائية أضافت القيمة على   ٪ ٧٥ووافق . ئية كانت جيدة التنظيمأن االجتماعات الثنا

 كثـر فائـدةعملية الحوار الخاص بالتمويـل، ولكـن لـم يـر أي مـن المجيبـين علـى المسـح أن االجتماعـات الثنائيـة أ
لتهم المقابالت إلى أنهـم وأشار اثنان فقط من أصل تسعة مساهمين شم. من اجتماعات الحوار الخاص بالتمويل

مــن المجيبــين علــى المســح أشــاروا إلــى أنهــم يقــدرون قيمــة   ٪ ٩٣وجــدوا أن المــدخالت التقنيــة ذات قيمــة، إال أن 
  .أدناه النتائج التي توصلنا إليها ٤الشكل  يوضحو . من جانب إدارات المنظمة التقنيةالمدخالت 

  

                                    
ين تشــر  ٢٢منظمــة الصــحة العالميــة، وثيقــة عمــل، إســقاطات التمويــل حســب المســاهمين وحســب الفئــات، بالــدوالر األمريكــي، فــي     ٦

إسقاطات دقيقة لمسـاهمات قـدمها المسـاهمون ولكنهـا لـم تـتح بعـد للمنظمـة، وهـذا ) ١(والتمويل المتوقع إما يمثل . ٢٠١٣نوفمبر / الثاني
أو مســاهمات معتمــدة ولكنهــا مازالــت فــي ) ٢(، )مــن جانــب البرلمــان أو المجلــس مــثالً (التمويــل عــادة مــا يكــون خاضــعًا للموافقــة عليــه 

أو اتفاقات موقعة وضعت في صيغتها النهائية ولكن المنظمة لم تسجلها بعد ولذا فال يظهر بعد ) ٣(، االتفاق توقيع ة منالمرحلة األخير 
 .دوالر أمريكي ٩٣٥ ٩٨١ ٧١٤ وبلغت القيمة اإلجمالية لإلسقاطات المقدمة في الحوار الخاص بالتمويل. التمويل على أنه متاح
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  : النتائج الخاصة باالجتماعات الثنائية٤الشكل 

  
  إدارة المشروع

  
  تـولى مكتـب المـدير العـام فـي البدايـة تـوفير القـدرات  .قائد برنامج متفرغ لعملية الحوار الخاص بالتمويــلتعيين

لخــاص بالتمويــل ولكــن ُأحيلــت هــذه المهمــة إلــى إدارة التخطــيط وتنســيق الخاصــة بــإدارة المشــروع لعمليــة الحــوار ا
وعينـــت إدارة التخطـــيط وتنســـيق المـــوارد . المـــوارد ورصـــد األداء قبـــل االجتمـــاع األول للحـــوار الخـــاص بالتمويـــل

ولكــن لــم يســبق هــذا االجتمــاع  ٢٠١٣يونيــو / ورصــد األداء مــدير مشــروع للحــوار الخــاص بالتمويــل فــي حزيــران
  . ل للحوار الخاص بالتمويل إال بثالثة أسابيعاألو 

  
  التغيرات السلوكية والتغيرات الخاصة بالعملية

  
 تنظر الدول األعضاء إلى البوابة اإللكترونية باعتبار أنها خطوة . البوابة اإللكترونية تحفز على زيادة الشفافية

ومـا يتسـم . ات المتعلقـة بتخصـيص المـواردمهمة صوب تحقيق المزيد من الشفافية بشأن فجوات التمويل والتحـدي
فالبوابـة تحفـز التغيـرات اإلداريـة . بالقدر نفسه من األهميـة أن البوابـة تمثـل عـامًال للتغييـر الـداخلي فـي حـد ذاتهـا

والسلوكية والتغيرات الخاصة بالعملية داخل المنظمة، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة دقـة التخطـيط وتحسـين 
  . وتعزيز اإلدارة المالية تخصيص الموارد

  
 بخـالف مـا كـان يحـدث فـي الماضـي، . اسُتخدمت الميزانية البرمجية ألول مرة كــأدة اســتراتيجية لتعبئــة المــوارد

وفـي الغالـب ستصـبح الميزانيـة . بأكملها ٢٠١٥-٢٠١٤وافقت الدول األعضاء ألول مرة على المرحلة االنتقالية 
وستســعى . لجمــع األمــوال، وســوف تعززهــا عمليــة الحــوار الخــاص بالتمويــلالبرمجيــة فــي حــد ذاتهــا أداة رئيســية 

المنظمة اآلن إلى الحصول على األمـوال مـن أجـل تمويـل الميزانيـة البرمجيـة بأكملهـا مـا سيسـفر عـن المزيـد مـن 
  . وفيما يليها ٢٠١٧-٢٠١٦التحسينات الهيكلية في الفترة 

 كانت االجتماعات الثنائية جيدة التنظيم
 ة القيمة على عملية الحوار الخاص بالتمويلأضافت االجتماعات الثنائي

جعل محتوى االجتماعات الثنائية اجتماع الحوار الخاص بالتمويل الذي انعقد في 
 نوفمبر أكثر مالءمة / تشرين الثاني

 كانت االجتماعات الثنائية مفيدة في توضيح الفجوات التي تعتري تمويل المنظمة
من اجتماعات الحوار الخاص بالتمويل بالنسبة  كانت االجتماعات الثنائية أكثر فائدة

 لي كجهة مانحة
 كانت العملية الالزمة لبدء المشاركة في اجتماعات ثنائية مع المنظمة واضحة

 كنا نرغب في مزيد من المشاركة في االجتماعات الثنائية مع المنظمة
 أوافق بشدة أوافق  أختلفال أوافق وال  أختلف أختلف بشدة
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    اص بالتمويلالعبر الهامة المستخلصة من عملية الحوار الخ
    الرؤية والتركيز االستراتيجي

 ال يستند الحوار الخاص بالتمويل بشكل راسخ إلى رؤية واستراتيجية لتعبئة الموارد على نطاق المنظمة ككــل .
نهـج تعبئـة المـوارد  ينسـقولـم . مازالت المنظمة تتبع نهجًا مفككًا في جمـع األمـوال علـى جميـع مسـتوياتها الثالثـة

    . منظمة مع عملية الحوار الخاص بالتمويلالموحد في ال
 الحوار الخاص بالتمويل ما هو إال حل واحد من الحلول المتاحة لتحقيق اإلصالحات التنظيمية فــي المنظمــة .

ال تتواءم المبادئ الرئيسية للحوار الخاص بالتمويل مع غيرها مـن العناصـر، بمـا فـي ذلـك التخطـيط مـن القاعـدة 
    .  القائمة على تحقيق النتائج، وتحديد التكاليف، وتخصيص الموارد إلى القمة، واإلدارة

    إدارة المشروع
 أشــار ثالثــة مســاهمين مــن أصــل تســعة إلــى أن البوابــة . تحتـــاج البوابـــة اإللكترونيـــة إلـــى المزيـــد مـــن النضـــج

م إلـى أن البوابـة وفضـًال عـن ذلـك، أشـار أربعـة مـنه. اإللكترونية ما زالت عامة وتحتاج إلى المزيـد مـن التفصـيل
ونقــر بــأن البوابــة اإللكترونيــة اعُتبــرت نجاحــًا . اإللكترونيــة يلــزم أن تــوفر معلومــات دقيقــة لبنــاء الثقــة فــي العمليــة

ينبغــي إنجــاز الكثيــر لضــمان دقــة المعلومــات ومالءمــة  مــازال كبيــرًا لعمليــة الحــوار الخــاص بالتمويــل، ومــع ذلــك
    . التقرير المزيد من التفاصيل حول تقييم البوابة اإللكترونية الهذ ٨ويقدم الملحق . توقيتها ومدى صلتها

 هنـاك خطـأ فـي فهـم مـا يشـير إليـه مصـطلح الحـوار الخـاص . مصطلحات الحوار الخاص بالتمويل غير واضحة
فالعديــد مــن األشــخاص الــذين أجرينــا معهــم المقــابالت ال يفهمــون بوضــوح إذا مــا كــان الحــوار الخــاص . بالتمويــل

تعبئة الموارد الخاصة ب نشطة األخرىاألمويل يشير إلى االجتماعين بشأن الحوار فحسب أم يشير أيضًا إلى بالت
    . التي جرت في الفترة ما بين االجتماعين

    مشاركة أصحاب المصلحة
 مثلـي استشـعرنا بقـوة مـن المقـابالت التـي أجريناهـا مـع م. التركيز الشديد على الجهات المانحة القائمــة والحاليــة

االقتصــادات الناشــئة أن الحــوار فشــل فــي اجتــذابهم إلــى المشــاركة علــى نحــو يتــيح استكشــاف قــدرتهم علــى زيــادة 
وأكـــد ثالثـــة مســـاهمين مـــن أصـــل تســـعة أن الجهـــات المانحـــة غيـــر الـــدول ال . مســـاهماتهم المقدمـــة إلـــى المنظمـــة

لمنظمــة ويلــزم أن ينطــوي علــى مزيــد مــن وركــز الحــوار علــى الجهــات التقليديــة المانحــة ل. تشــارك مشــاركة كافيــة
من جميع المجيبين على المسح أنهم يرغبـون فـي أن يتوسـع الحـوار الخـاص   ٪ ٧٠وأشار . التفاعل في المستقبل

   . بالتمويل ليشمل الجهات المانحة الجديدة المحتملة
  ُنــة جميــع الــدول دعــت األما. بعدوا مــن عمليــة االجتماعــات الثنائيــةشــعر بعــض أصــحاب المصــلحة أنهــم اســت

حضــور اجتمــاع ثنــائي، ومــع ذلــك فقــد أشــار ثلــث المجيبــين علــى المســح إلــى أنهــم  ةاألعضــاء كتابيــًا إلــى فرصــ
 . يرغبون في المشاركة بقدر أكبر في اجتماعات ثنائية مع المنظمة

  الشكل
 جهــزة الرئاســية فــي تحديد اإلجراءات وسبل االضطالع بها كانا مماثلين جدًا إلجــراءات عقــد اجتمــاع عــادي لأل

ال ُيعد الحـوار الخـاص بالتمويـل اجتماعـًا لجهـاز رئاسـي ولكـن الشـكل الـذي جـاء عليـه لـم يميـز بينهمـا . المنظمة
فكانــت قاعــة االجتمــاع هــي نفســها التــي تســتخدم فــي اجتماعــات تصــريف الشــؤون؛ وعلــى نحــو . بالقــدر الكــافي

ـــرئ عـــدد مـــن البي مـــا انـــات المكتوبـــة خـــالل اجتماعـــات الحـــوار الخـــاص يحـــدث عـــادة فـــي تلـــك االجتماعـــات، ُق
  . بالتمويل
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  مبادئ الحوار الخاص بالتمويل  -٤
  

يتنــاول هــذا القســم تحليــل أثــر الحــوار الخــاص بالتمويــل باالســتناد إلــى المبــادئ التوجيهيــة األربعــة المتفــق عليهــا كأســاس لعمليــة 
  الحوار الخاص بالتمويل: 

  
  معالجة االتساق  
 كانية التنبؤ إم  
  المرونة  
  الشفافية  
  .توسيع قاعدة المساهمين  

نقطــة ولذا، فمن األهميـة بمكـان أن ُتعتبـر . هااستهلت عملية الحوار الخاص بالتمويل كمبادرة جديدة ومازالت في مراحل تكوين
تمويـل تقييمـًا نهائيـًا سـابقًا ومـازال تقيـيم نجاحـات الحـوار الخـاص بال. صوب تحسين آلية تمويـل المنظمـة بداية في رحلة أطول

وأشار أربعة من المساهمين التسعة الـذين ُأجريـت  ٢٠١٣نوفمبر / فقد انعقد االجتماع الرئيسي الثاني في تشرين الثاني. ألوانه
ونتوقــع أن نــرى أثــر الحــوارات الخاصــة . معهــم مقــابالت، إلــى أن القــول بنجــاح الحــوار الخــاص بالتمويــل مــازال ســابقًا ألوانــه

التمويل مع تقدم الثنائية وتتبع المنظمة لألموال الواردة من الجهات المانحة وتحـديثها للمعلومـات بشـأن فـرط تمويـل الفئـات أو ب
وعلى هذه الخلفية ستكون اإلدارة قادرة على فهم أثر الحوار الخـاص بالتمويـل علـى تمويـل المنظمـة، وستسـتطيع اتخـاذ . نقصه

  . قرارات مستنيرة
  

، أثـر الحـوار الخـاص بالتمويـل علـى قـدرة المسـتجيبين علـى أدنـاه ٥الشـكل ج االستبيان الذي أجريناه والموضحة فـي وتبين نتائ
  . دعم المبادئ

  

  
  
  
  

  : أثر عملية الحوار الخاص بالتمويل ٥الشكل 
  

  . ٢٠١٤ريل نوضح فيما يلي تقييمنا ألثر الحوار الخاص بالتمويل على كل مبدأ من المبادئ في نيسان/ أب

تقديم تمويل يتسم 
بمزيد من إمكانية 

  التنبؤ به
(مثل االتفاقات 
  المتعددة السنوات)

مواءمة التمويل 
مواءمة تامة مع 

  رمجيةالميزانية الب

  زيادة شفافية
  التمويل

السماح بتحويل 
التمويل المخصص 
من مجاالت العمل 
الزائدة التمويل إلى 
المجاالت الناقصة 
التمويل باالتفاق مع 

 المنظمة

تقديم تمويل أكثر 
مرونة (مثل خفض 

  مستوى
  التخصيص)

تقديم مبالغ تكميلية 
شتراكات المقدرة لال

  على أساس طوعي

بدء تقديم المساهمات 
  الطوعية إلى
  المنظمة
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    المواءمة 
ينبغـي للـدول األعضـاء وغيرهـا مـن الجهـات الممولـة أن تلتـزم بتخصـيص من مبادئ الحوار الخاص بالتمويل:  ١المبدأ رقم 

  التمويل على نحو يتواءم تمامًا مع الميزانية البرمجية المعتمدة. 
  

    المعلومات األساسية 
ت المدرجة في الميزانية البرمجية للمنظمة تحديًا ماليـًا كبيـرًا بالنسـبة إلـى المنظمـة. طرحت مواءمة التمويل مع البرامج واألولويا

التمويـل بمـا يتوافـق مـع أولويـات  الجهـات المسـاهمة أن تقـدمفالمواءمة التامـة للتمويـل تتطلـب مـن الـدول األعضـاء وغيرهـا مـن 
  البرمجية.  المنظمة، ويتطلب من األمانة رفض أي تمويل ال يتوافق مع الميزانية

  
وفـــي الماضـــي شـــهدت المنظمـــة فـــرط تمويـــل الميزانيـــة البرمجيـــة ونقصـــه علـــى مســـتوى األغـــراض االســـتراتيجية/ الفئـــات وعلـــى 

مــثًال، كــان هنــاك قصــور فــي  ٢٠١١-٢٠١٠المســتويات التــي تنــدرج تحتهــا وعلــى نطــاق البــرامج واألقــاليم. ففــي بدايــة الثنائيــة 
)، فـي حـين  ٪ ٣٠(كـان ممـوًال بنسـبة  ٩٧ور أشد ما يكون بالنسبة إلى الغرض االستراتيجي التمويل منذ البداية وكان هذا القص

وفي حـاالت أخـرى كـان التمويـل  ٩.فقط  ٪ ٣٧مموًال بنسبة  ٥٨كان الغرض االستراتيجي  ٢٠١٣-٢٠١٢أنه في بداية الثنائية 
يميـــة والُقطريـــة إلـــى جمـــع األمـــوال علـــى نحـــو مســـتقل الـــوارد يتجـــاوز االحتياجـــات. وقـــد لجـــأت اإلدارات التقنيـــة والمكاتـــب اإلقل

تمويل األنشطة غير المدرجة في الميزانية أيضًا. ونتيجة لـذلك، فـإن تعبئـة المـوارد و وٕايجابي من أجل سد الفجوات في برامجها 
  ال تتواءم مع الميزانية البرمجية. 

  
    األثر اإليجابي للحوار الخاص بالتمويل 

  لمشجعة الناجمة عن عملية الحوار الخاص بالتمويل فيما يتعلق بمواءمة التمويل، وتتمثل فيما يلي: هناك عدد من التطورات ا
  

قررت المـديرة العامـة ألول مـرة االحتفـاظ بنسـبة التخصيص االستراتيجي لالشتراكات المقدرة والمساهمات الطوعية األساسية. 
لـى جانـب المسـاهمات الطوعيـة األساسـية توزيعـًا اسـتراتيجيًا لضـمان من االشتراكات المقدرة. وسـوف تـوزع هـذه األمـوال إ  ٪ ٢٠

  إمكانية تحقيق المزيد من المواءمة. 
  

إن المسـتوى الجديـد للتفاصـيل التـي  .أداة مهمــة لتعبئــة المــواردكــالحوار الخــاص بالتمويــل يعــزز الميزانيــة البرمجيــة الجديــدة 
على صعيد مستويات المنظمة الثالثة، يوجد حافزًا على تحقيـق  ٢٠١٥-٢٠١٤ جاءت في الميزانية البرمجية االنتقالية للثنائية

المزيـــد مـــن مواءمـــة التمويـــل مـــع الميزانيـــة عمومـــًا. كمـــا يوضـــح للـــدول األعضـــاء مـــا الـــذي يمكـــن أن تتوقـــع أن تقـــدم المنظمـــة 
  اإلنجازات بشأنه، ويسهم في تعزيز إطار المساءلة. 

  
ُتعـد الميزانيـة البرمجيـة أداة ماليـة ضـرورية م بمواءمــة التمويــل مــع الميزانيــة البرمجيــة. عزز الحــوار الخــاص بالتمويــل االلتــزا

ســتحفز الجهــات المانحــة علــى مواءمــة التمويــل المقــدم مــع فئــات العمــل والمجــاالت البرمجيــة. وأقــر المشــاركون فــي اجتماعــات 
                                    

   .ية والسالمة الغذائيةهو التغذ ٩الغرض االستراتيجي    ٧
   .هو الطوارئ والكوارث ٥الغرض االستراتيجي    ٨
وحتـى  ٢٠١٠منظمة الصحة العالمية، إدارة التخطيط وتنسيق الموارد ورصد األداء، وثيقة عمل، القـيم فـي بدايـة الثنائيـات مـن عـام    ٩

  .٢٠١٤مارس / آذار ٣١، ٢٠١٥عام 
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مـن   ٪ ٩٣في الميزانية البرمجية. وفضًال عن ذلـك، فـإن الحوار بأن التخصيص ُيعد مقبوًال إذا ما ُوجه إلى سد فجوات التمويل 
المجيبين على االستبيان كان لديهم توقع رئيسي بأن الحوار الخاص بالتمويل سيحسن من مواءمة تمويل المنظمة مع الميزانية 

تحليــل  لكــنذلــك. و  عمــل مــنهم بمواءمــة التمويــل الــذي يقدمونــه مــع الميزانيــة البرمجيــة أو ينظــرون فــي  ٪ ٤٤البرمجيــة؛ ويلتــزم 
 يواجـهوالطوارئ) مازال  ٦برنامجًا (باستثناء الفئة  ٢٥برامج من أصل  ٨يشير إلى أن  ٢٠١٤األمانة في نهاية شباط/ فبراير 

  ١٠.مليون دوالر أمريكي ٥٠ علىتزيد قيمته  اً عجز 
  

ــواردة.  ــدابير صــارمة لتجنــب عــدم مواءمــة األمــوال ال ات األربــع الــذي اقترحتــه المــديرة إن نهــج الخطــو اإلعــالن عــن اتخــاذ ت
يشــجع الجهــات المانحــة علــى إعــادة تخصــيص التمويــل مــن المجــاالت الزائــدة التمويــل إلــى المجــاالت الناقصــة التمويــل  العامــة
ـــة  وقـــد ـــنهج الجديـــد عملي ـــة إلـــى نتيجـــة. ويتطلـــب هـــذا ال ـــم تـــؤد الحلـــول البديل يســـفر فـــي النهايـــة عـــن عـــدم قبـــول التمويـــل إذا ل

مـــــن   ٪ ٣٥ن تنفيـــــذ سياســـــة المنظمـــــة لتعبئـــــة المـــــوارد بمزيـــــد مـــــن االنضـــــباط. واتضـــــح لنـــــا مـــــن االســـــتبيان أن لضـــــما جديـــــدة
استعداد ألن ينظروا في تحويل التمويـل المخصـص مـن مجـاالت العمـل الزائـدة التمويـل إلـى المجـاالت الناقصـة  على المجيبين
  التمويل. 

  
ر الخاص بالتمويل بشــأن تحســين مواءمــة التمويــل الــذي يقدمونــه إلــى يتبادل المساهمون وجهات النظر خارج عملية الحوا

فهمنــا مــن مصــدرين اثنــين أن عمليــة الحــوار الخــاص بالتمويــل حفَّــزت مجموعــة صــغيرة مــن المســاهمين علــى إجــراء المنظمــة. 
  مناقشة فيما بينهم حول كيفية تحسين مواءمة تمويلهم الجماعي المقدم إلى المنظمة. 

  
    فادة الدروس المست

ومثـاًال علـى ذلـك أن الرسـالة الحاليـة التـي يتعين على اإلدارة ضمان أن رسائلها تعبر جيدًا عن المعاني الرئيسية المقصودة. 
) ال تعبِّــر عــن اســتمرار جوانــب ٢٠١٣كــانون األول/ ديســمبر  ٣١(فــي   ٪ ٦٩مفادهــا أن الميزانيــة البرمجيــة تــم تمويلهــا بنســبة 

وأعطت بعض الموظفين انطباعًا بأن المنظمة على وشك تحقيق التمويـل الكامـل. وفـي الواقـع أن  الضعف في تمويل المنظمة
  هناك عدة فئات عمل ومجاالت برمجية رئيسية مازالت تعاني نقصًا شديدًا في التمويل. 

  
مـن   ٪ ٦٨أشـار مة. تبادل المعلومات داخليًا وخارجيًا على حد سواء بشأن فرط التمويل ونقصه، من شأنه أن يحسن المواء

المجيبين على االستبيان إلى أن الحوار الخاص بالتمويل أثار نقاش داخل مؤسساتهم حول كيفيـة مواءمـة التمويـل الـذي تقدمـه 
مــع الميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة. وأشــار ثالثــة مســاهمين مــن أصــل تســعة شــملتهم المقــابالت إلــى أن عمليــة الحــوار الخــاص 

    تحسين التنسيق الداخلي وتجميع التمويل الذي يقدمونه إلى المنظمة.  بالتمويل تساعدهم على
    إمكانية التنبؤ والمرونة 

ينبغي للدول األعضاء وغيرها من الجهات الممولـة أن تلتـزم من مبادئ الحوار الخاص بالتمويل:  ٣والمبدأ رقم  ٢المبدأ رقم 
  الذي تقدمه من أجل تعزيز جودة التخطيط التشغيلي وفعاليته.  بالسعي إلى زيادة إمكانية التنبؤ والمرونة في التمويل

  
    المعلومات األساسية 

مـا يطـرح تحـديات كبيـرة بالنسـبة إلـى المنظمـة.  ١١؛ ٪ ٥٠عادة ما تبلغ نسبة التمويل المتاح في بداية الميزانية البرمجية حوالي 
زانية المنظمة، ولكن هـذا ال يشـمل المـوظفين اإلضـافيين الـذين قـد تنشـأ تقريبًا من إجمالي مي  ٪ ٥٠وتحتاج الموارد البشرية إلى 

                                    
  ، بالدوالر األمريكي )٢٠١٤فبراير / شباط ٢٨(د إلى بيانات نظام اإلدارة العالمي واإلسقاطات تمويل المجاالت البرمجية باالستنا   ١٠
ل؟، اســـتهالل حـــوار المنظمـــة الخـــاص بالتمويـــل، قاعـــة    ١١ ميزانيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة، مـــا الـــذي يقـــف وراء األرقـــام وكيـــف يمـــوَّ

  . ٢٠١٣يونيو / نحزيرا ٢٤المجلس التنفيذي، منظمة الصحة العالمية، جنيف، 



  الحوار الخاص بالتمويلبادئ م
  
  

التقرير الختامي –تقييم الحوار الخاص بالتمويل لمنظمة الصحة العالمية  16  
PwC   شركة

الحاجة إليهم إذا تحقق التمويـل الكامـل للميزانيـة البرمجيـة. ولـذا فـإن هـدف الحـوار الخـاص بالتمويـل هـو زيـادة مسـتوى إمكانيـة 
  .  ٪ ٧٠التنبؤ بالتمويل ليبلغ نحو 

  
المتوقعــة للميزانيــة   ٪ ٧٧لــثالث الماضــية، اســتمرت نســبة المســاهمات الطوعيــة فــي الزيــادة لتبلــغ نســبة علــى مــدى الثنائيــات او 

. وتخصص المساهمات الطوعية في معظمها من جانب الجهـات المانحـة وبالتـالي يتعـذر اسـتخدامها ٢٠١٥-٢٠١٤البرمجية 
مها في تغطية تكـاليف المـوظفين. ففـي الميزانيـة البرمجيـة تحويلها من برنامج إلى آخر أو استخدا إمكانية بمرونة، بما في ذلك

. ويـؤدي هـذا الموقـف ١٢.من المساهمات الطوعية في تغطيـة تكـاليف المـوظفين  ٪ ٢٦مثًال، لم يستخدم سوى  ٢٠١٣-٢٠١٢
رة المـــوارد إلــى اســـتمرار التحــديات التـــي تواجههــا المنظمـــة والســيما فيمـــا يتعلــق بـــالتخطيط لألنشــطة علـــى المــدى المتوســـط وٕادا

  البشرية الخاصة بها. 
  

  األثر اإليجابي للحوار الخاص بالتمويل 
  

لتنبـؤ بـه فـي بدايـة الـذي يمكـن ابلـغ مسـتوى التمويـل . ٢٠١٥-٢٠١٤التنبؤ به في بدايــة الثنائيــة  الذي يمكنتمويل زيادة ال
ومـــن الســـابق ألوانـــه محاولـــة  ٢٠١٠.١٣فـــي بدايـــة عـــام   ٪ ٥٢، و٢٠١٢فـــي بدايـــة عـــام   ٪ ٦١فـــي مقابـــل   ٪ ٦٩، ٢٠١٤عـــام 

  ٪ ٤٥إثبات السببية، ولكن في غالب األمر ُتعزى الزيـادة فـي التمويـل المبكـر إلـى أنشـطة الحـوار الخـاص بالتمويـل. فقـد أشـار 
مــن المجيبــين علـــى االســتبيان إلـــى أنهــم ينظــرون فـــي تقــديم تمويـــل أكثــر قابليـــة للتنبــؤ بــه إلـــى المنظمــة مـــن خــالل االتفاقـــات 

  ددة السنوات على سبيل المثال. المتع
  

كـان الحـوار الخـاص بالتمويـل بمثابـة ألول مرة تعلن بعض الجهات المانحة على المأل عن حافظة تمويــل المنظمــة بأكملهــا. 
 ٢٠١٣المحفــز بالنســبة إلــى بعــض الجهــات المانحــة لتوحيــد ميزانياتهــا قبــل االجتمــاع الــذي انعقــد فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر 

ي وضــع يتـيح لهــا أن تعلـن للمنظمـة عــن التزاماتهـا علــى نطـاق المنظمـة أو البلــد. وأعلـن بعــض المسـاهمين المهمــين ولتكـون فـ
عن زيادة التمويل المقدم إلى المساهمات الطوعية األساسية والمساهمات الطوعية، وأعلنت إحدى الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول 

. ومـع ذلـك فقــد أكـد أربعـة مســاهمين ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيـة البرمجيــة عـن زيـادة التمويـل غيــر المخصـص الـذي ســتقدمه إلـى 
  من أصل تسعة شملتهم المقابالت، أن عملية الحوار الخاص بالتمويل لن تؤدي تلقائيًا إلى زيادة التمويل الذي يقدمونه. 

  
التمويــل فــي تشــرين الثــاني/ مــن إجمــالي الميزانيــة البرمجيــة قبــل االجتمــاع الثــاني للحــوار الخــاص ب  ٪ ٢٥تــم التعهــد بنحــو 

عمليـة حـوار. ومـع ذلـك فقـد قـدمت مجموعـة كبيـرة مـن  بللم ُيعتبر الحوار الخاص بالتمويل مؤتمرًا إلعالن التبرعات نوفمبر. 
  الجهات المانحة الرئيسية إسقاطات زادت من إمكانية التنبؤ بتمويل المنظمة. 

  
تضـمنت اجتماعـات لمناقشة رغبة المساهمين في تقديم تمويــل مــرن.  أتاحت عملية الحوار الخاص بالتمويل محفًال مفتوحاً 

الحوار الخاص بالتمويل مناقشات حول مدى استعداد الدول األعضاء والجهـات الفاعلـة غيـر الـدول وقـدرتها علـى التحـول عـن 
وعيـة األساسـية أو تقديم التمويـل المحـدد/ المخصـص والنظـر فـي تقـديم التمويـل غيـر المخصـص بمـا فـي ذلـك المسـاهمات الط

نهــم ســينظرون فــي تحويــل التمويــل مــن إمــن المجيبــين علــى االســتبيان   ٪ ٣٥التمويــل المخصــص علــى نحــو أقــل تحديــدًا. وقــال 
                                    

ل؟، اســـتهالل حـــوار المنظمـــة الخـــاص بالتمويـــل   ١٢ قاعـــة ، ميزانيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة، مـــا الـــذي يقـــف وراء األرقـــام وكيـــف يمـــوَّ
   .٢٠١٣حزيران/ يونيو  ٢٤المجلس التنفيذي، منظمة الصحة العالمية، جنيف، 

/ نيســـان ٤، ورد فـــي ٢٠١٥وحتـــى عـــام  ٢٠١٠الثنائيـــات مـــن عـــام  تقريـــر إدارة منظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن القـــيم فـــي بدايـــة   ١٣
  .٢٠١٤ أبريل
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نهم سينظرون فـي تقـديم تمويـل أكثـر مرونـة، إمنهم   ٪ ٣٣مجاالت العمل الزائدة التمويل إلى المجاالت الناقصة التمويل. وقال 
غــراض االســتراتيجية مــثًال. وأكــد عــدد مــن بلــدان االتحــاد األوروبــي خــالل االجتمــاعين بشــأن الحــوار علــى مســتوى األيخصــص 

إلى عزمها على التحرك قدمًا صوب زيادة مرونة التمويل. وفي المقابالت التي أجريناها أشار ثالثة مساهمين من أصل تسعة 
  أنهم على استعداد لتقديم تمويل مرن. 

  
من شأن تقـديم مبـالغ إضـافية علـى االشـتراكات المقـدرة علـى نحـو طـوعي أن زيادة االشتراكات المقدرة. إبداء بعض االهتمام ب

مــن   ٪ ١٣يضــمن قاعــدة ماليــة أعــرض وأكثــر اســتدامة للمنظمــة وأن يعــالج مســألة إمكانيــة التنبــؤ بطريقــة أكثــر تنظيمــًا. وقــال 
المقدرة على نحو طوعي. ولكن لم يقترح سـوى مسـاهم واحـد مـن  نهم سينظرون في زيادة االشتراكاتإالمجيبين على االستبيان 

  أصل تسعة مساهمين شملتهم المقابالت زيادة االشتراكات المقدرة عمومًا لجميع الدول األعضاء. 
  

أعلـن الخطوة األولى لتحويل المساهمات الطوعية المخصصة من المجاالت الزائدة التمويل إلى المجاالت الناقصــة التمويــل. 
د كبار المساهمين عزمـه علـى إدخـال بنـد فـي اتفـاق المنحـة يتـيح تحويـل األمـوال المخصصـة مـن المجـاالت الزائـدة التمويـل أح

إلى المجاالت الناقصة التمويل بما يتمشى مع الميزانية البرمجية للمنظمة. وستكون هذه المرة األولى التي يـدرج فيهـا مثـل هـذا 
ل األطراف. واتضح لنا من المقابالت أن هناك مساهمين اثنين فقط من أصل تسعة علـى البند في اتفاق منحة من إحدى الدو 

  استعداد حاليًا لتنفيذ إعادة التخصيص. 
  

تسبب الحوار الخاص بالتمويل وعملية اإلصالح في أن تنظر إحدى الجهات الفاعلة غير الدول ذات األهمية فــي الحــد مــن 
ل الجهات الفاعلة غيـر الـدول إلـى المنظمـة عـادة عـن طريـق التخصـيص. ومـع ذلـك يقدم تمويالتخصيص في تمويل البرامج. 

ففــي االجتمــاع الــذي انعقــد فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر أعلــن أكبــر المســاهمين مــن غيــر الــدول فــي المنظمــة عــن تقديمــه تمويــل 
، وٕامكانيــة زيــادة هــذا ٢٠١٣-٢٠١٢مليــون دوالر أمريكــي لألنشــطة المتعلقــة باإلصــالح فــي الفتــرة  ١٥غيــر مخصــص بقيمــة 

. ويبحــث هــذا المســاهم نفســه ســبل التحــول مــن الــدعم التمــويلي ٢٠١٥-٢٠١٤مليــون دوالر أمريكــي فــي الفتــرة  ٢٠المبلــغ إلــى 
  القائم على المشاريع إلى الدعم التمويلي القائم على البرامج. 

  
  الدروس المستفادة 

  
أشار االستبيان إلـى ضـرورة تحسـين ستكمال إصالحات المنظمة بنجاح. تحتاج عملية الحوار الخاص بالتمويل إلى دعمها با

فعاليـة المنظمــة وأن تقــديم النتــائج يعــوق الجهـود المبذولــة إلقنــاع المســاهمين بزيــادة قيمـة التمويــل الــذي يقدمونــه وٕامكانيــة التنبــؤ 
فعاليـــة التنظــيم الجتـــذاب المزيـــد مـــن  مـــن المجيبــين علـــى االســـتبيان أن المنظمــة بحاجـــة إلـــى أن تــدلل علـــى  ٪ ٩٠بــه. ويعتقـــد 

  التمويل. 
  

لـيس الحـوار الخـاص يلزم على المنظمة أن تصمم عملية الحوار الخاص بالتمويل بحيث تناسب مختلف أنواع المســاهمين. 
 بالتمويــل مــؤتمرًا إلعــالن التبرعــات؛ ومــع ذلــك فقــد يرغــب بعــض المســاهمين فــي اإلدالء ببيــان عــام بخصــوص التعهــد بالتمويــل

خالل االجتماعات الرئيسية. ومن منظور مشاركة أصحاب المصلحة، ينبغي للمنظمة أن تعي هذه الحاجة وأن تخصص مـدة 
  مالئمة لهذا الغرض لهؤالء المساهمين. 

  
تهـدف المنظمـة إلـى تحسـين سـمعتها ومـن ثـم زيـادة الثقـة ضرورة إثبات النتائج الجتذاب المزيد من التمويل المــرن للمنظمــة. 

مــن المجيبــين علــى االســتبيان بــأن إثبــات النتــائج هــو العنصــر الرئيســي   ٪ ٩٣تضــعها الجهــات المانحــة فيهــا. وقــد أجــاب  التــي
  الذي يلزم أن تحسنه المنظمة لكي تزيد الجهات المانحة من مرونة التمويل الذي تقدمه. 
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  الشفافية 
  

ألعضــاء وغيرهــا مــن الجهــات الممولــة أن تلتــزم بــاإلعالن ينبغــي للــدول امــن مبــادئ الحــوار الخــاص بالتمويــل:  ٤المبــدأ رقــم 
  العام عن مخصصات التمويل، إلتاحة فهم مشترك للدخل المتاح في مقابل فئات الميزانية والبرامج والمكاتب الرئيسية.

  
  المعلومات األساسية 

  
المنظمــة علــى إضــفاء المزيــد مــن حــث علــى ت الــدول األعضــاء والجهــات الفاعلــة غيــر الــدول منــذ بدايــة عمليــة اإلصــالح دأبــ

الشــفافية علــى الفجــوات التــي تعتــري تمويلهــا وكيفيــة تخصــيص اإلدارة للمــوارد. وكانــت عمليــة الحــوار الخــاص بالتمويــل بشــيرًا 
  بتحول كامل في أسلوب التواصل والتبليغ صوب أسلوب يتسم بمزيد من االنفتاح واليسر والمساءلة.

  
  بالتمويل األثر اإليجابي للحوار الخاص 

  
وتقـدر أوجد الحوار الخاص بالتمويل توقعات إيجابية لدى المساهمين بأن الحوار فــي إمكانــه أن يتســم باالنفتــاح والشــفافية 

الدول األعضاء والجهات الفاعلة غير الدول بالغ التقدير التحرك صوب عملية شفافة في الحوار بـين جميـع الجهـات المانحـة. 
ن على االستبيان أن عملية الحوار الخاص بالتمويل تضفي المزيد من الشفافية على تمويل المنظمـة، من المجيبي  ٪ ٨٧ويعتقد 
بالمسـاءلة نتيجـة للحـوار الخـاص  لتزامهـامـنهم بمزيـد مـن الثقـة فـي أن المنظمـة سـتكون قـادرة علـى إظهـار مـدى ا  ٪ ٧٠ويشعر 

  . مستقبالً نهم يرحبون بالشفافية ويتوقعون المزيد منها إ بالتمويل. وقال سبعة مساهمين من أصل تسعة شملتهم المقابالت
  

رحـــب معظـــم المجيبـــين علـــى االســـتبيان بالبوابـــة البوابـــة اإللكترونيـــة أداة مثاليـــة لتعزيـــز عمليـــة الحـــوار الخـــاص بالتمويـــل. 
ين علــى االســتبيان (انظــر مــن المجيبــ  ٪ ٩٠اإللكترونيــة كــأداة جديــدة تعــرض أنــواع التمويــل المقــدم ومســتوياته. وأكــد مــا إجمالــه 

أدنــاه) أن البوابــة اإللكترونيــة تضــفي الشــفافية علــى تمويــل المنظمــة وهــو مــا لــم يكــن موجــودًا قبــل الحــوار الخــاص  ٦الشــكل 
من المجيبين على االستبيان أن البوابة اإللكترونية تمنحهم المزيد من الثقة في طريق إدارة   ٪ ٥٥بالتمويل. كما يرى ما إجماله 

شملتهم المقابالت بأن البوابة اإللكترونية ناجحة. ومع ذلـك فقـد رأى أقـل  ٩ظمة لتمويلها. وأجاب ستة مساهمين من أصل المن
  من المجيبين على االستبيان أن البوابة اإللكترونية ستؤثر على قراراتهم بشأن التمويل.   ٪ ٥٠من 
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اسـتطاع فريـق مشـروع الحـوار الخـاص بالتمويـل تسـجيل مـا إجمالـه إضفاء قــدر كبيــر مــن الشــفافية علــى إســقاطات التمويــل. 
حســـب المســـاهمين والفئـــات بمـــا فـــي ذلـــك خمســـة إســـقاطات صـــادرة عـــن جهـــات فاعلـــة غيـــر الـــدول. ويتضـــمَّن  ١٤إســـقاطاً  ١٨

قة لمساهمات تنتظر موافقة البرلمان أو المجلس؛ ومساهمات معتمدة ولكنهـا مازالـت فـي المراحـل التمويل المتوقع إسقاطات دقي
األخيـرة مــن توقيـع االتفــاق؛ واتفاقــات موقعـة لــم تســجلها بعـد المنظمــة. وبلــغ إجمـالي إســقاطات التمويــل المسـجلة قبــل االجتمــاع 

ه هــي أول مــرة تتــاح فيهــا مثــل هــذه المعلومــات قبــل بــدء وهــذ ١٥.مليــون دوالر أمريكــي ٩٣٥الثــاني للحــوار الخــاص بالتمويــل 
  ميزانية برمجية جديدة. 

  
أكـد معظـم المجيبـين علـى االسـتبيان شجع الحوار الخاص بالتمويل الجهات المانحــة للمنظمــة علــى أن تــتكلم بصــوت واحــد. 

مـة. وأعـادت المقـابالت التأكيـد علـى ) أن الحوار الخاص بالتمويل يدعم مـا يقومـون بـه مـن تنسـيق داخلـي لتمويـل المنظ ٪ ٥٥(
أن الجهــات المانحــة بــدأت تــدخل فــي نقــاش داخلــي حــول أعــداد وأنــواع اتفاقــات المــنح التــي أبرمتهــا وزاراتهــا ووكالــة (وكــاالت) 

  المعونة لديها مع المنظمة في مختلف اإلدارات والمكاتب على صعيد مستويات المنظمة الثالثة. 
  
  
  
  

                                    
مؤسســة بيــل وميلينــدا غيــتس، : يتضــمن المســاهمون الثمانيــة عشــر الــذين قــدموا إســقاطات خــالل الحــوار الخــاص بالتمويــل مــا يلــي   ١٤

والسـويد، والمملكـة المتحـدة، وهولنـدا، والمرفـق الـدولي  والنرويج، ومنظمة الروتاري الدولية، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيـع،
، وفنلنــدا، وجمهوريــة الصــين الشــعبية، والــدانمرك، وجمهوريــة كوريــا، والمفوضــية األوروبيــة، وألمانيــا، ولكســمبرغلشــراء األدويــة، وبلجيكــا، 
  .وفرنسا، ومؤسسة نيبون

/ تشــرين الثــاني ٢٢المســاهمين والفئــات، بالــدوالر األمريكــي، فــي منظمــة الصــحة العالميــة، وثيقــة عمــل، إســقاطات التمويــل حســب    ١٥
  . دوالر أمريكي ٩٣٥ ٩٨١ ٧١٤ بلغت القيمة اإلجمالية لإلسقاطات المقدمة في الحوار الخاص بالتمويل. ٢٠١٣نوفمبر 

تسترشد/ ستسترشد مؤسستي فـي اتخـاذ قراراتهـا بشـأن التمويـل بالمعلومـات 
  التي تتيحها البوابة اإللكترونية  

  قدمت البوابة اإللكترونية مستوى كاٍف من التفاصيل المالية 

لكترونيـة المزيـد مـن الشـفافية علـى تمويـل المنظمـة، وهـو أضفت البوابة اإل
  ما لم يكن موجودًا قبل الحوار الخاص بالتمويل 

كانــت البوابــة اإللكترونيــة الخاصــة بالميزانيــة البرمجيــة مــن المعــالم البــارزة 
  لعملية الحوار الخاص بالتمويل 

 بشدةأوافق  أوافق  أختلفال أوافق وال  أختلف أختلف بشدة

 بشأن البوابة اإللكترونية: آراء المجيبين على االستبيان ٦الشكل 
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  الدروس المستفادة 
  

زيادة التزامات الجهات المانحــة تجــاه حســاب المســاهمات الطوعيــة األساســية علــى االســتخدام االســتراتيجي للتمويــل  تتوقف
يشــعر بعــض المســاهمين فــي حســاب المســاهمات الطوعيــة األساســية بــالقلق إزاء اســتخدام التمويــل المقــدم إلــى هــذا الحســاب. 

وٕالـــى أن تـــرى الجهـــات المانحـــة لحســـاب المســـاهمات  ١٦.والتنظيميـــةالـــذي يقدمونـــه فـــي ســـد فجـــوات تمويـــل التكـــاليف اإلداريـــة 
الطوعية األساسية أن مساهمتها ُتستخدم بالطريقة االستراتيجية الفضلى، سيصعب على المنظمة اجتذاب المزيد مـن هـذا النـوع 

  من التمويل. 
  

باإلصــالحات  بجديــة المنظمــة فيمــا يتعلــق ُتعد حداثة المعلومات ودقتها وشفافيتها أهم العناصر الالزمــة إلقنــاع المســاهمين
من المجيبين يرغبون فـي أن تركـز عمليـة الحـوار   ٪ ٩٨يشير االستبيان بشأن الحوار الخاص بالتمويل إلى أن التي يجرونها. 

ية منهم في رؤ   ٪ ٩١على تزويد المساهمين بالمعلومات عن ميزانية المنظمة وجوانب القصور على نحو من الشفافية. ويرغب 
  منهم في رؤية تحسن في مواءمة تمويل المنظمة مع الميزانية البرمجية.   ٪ ٨٩تحسن في شفافية تمويل المنظمة، ويرغب 

  
أشد ضررًا من عدم إتاحــة  المعلومات المتاحة على البوابة اإللكترونية وافتقارها إلى الدقة والتوقيت المناسب كفايةعدم  ُيعد

عــدة مســاهمين ممــن أجرينــا معهــم مقــابالت علــى رغبــتهم فــي أن تضــم البوابــة اإللكترونيــة  علــقأي معلومــات علــى اإلطــالق. 
وجـــود معلومـــات غيـــر دقيقـــة علـــى البوابـــة  إنالمزيـــد مـــن البيانـــات المفصـــلة والفوريـــة. وفضـــًال عـــن ذلـــك، قـــال أحـــد المجيبـــين 

  اإللكترونية كان من الممكن أن يتسبب في إحراج مؤسسته. 
  

أكـد سـتة مسـاهمين مـن أصـل تسـعة شـملتهم المقـابالت علـى نجـاح البوابـة ر وظائف البوابة اإللكترونيــة ضرورة مواصلة تطوي
اإللكترونيــة، ومــع ذلــك فقــد أعربــوا عــن ضــرورة إدراج المزيــد مــن التفاصــيل بشــأن الفجــوات فــي التمويــل. كمــا اعتبــر مــا إجمالــه 

يــة علــى البوابــة اإللكترونيــة غيــر كــاٍف. وصــدرت دعــوات إلــى مــن المجيبــين علــى االســتبيان أن مســتوى التفاصــيل المال  ٪ ٤٢
تـدفق األمـوال بدايـة مـن التمويـل والمـدفوعات  عن طريقهـا يمكن للجهات المانحة أن ترى ،تحويل البوابة إلى أداة إلدارة الموارد

  ووصوًال إلى النتائج بما في ذلك عرض قصص النجاح. 
  

  توسيع قاعدة المساهمين
  

ينبغــــي للــــدول األعضــــاء وغيرهــــا مــــن الجهــــات الممولــــة أن تلتــــزم ن مبــــادئ الحــــوار الخــــاص بالتمويــــل: مــــ ٥المبــــدأ رقــــم 
  بالحد من اعتماد المنظمة على عدد صغير من كبريات الجهات المانحة للمنظمة وأن توسع قاعدة المساهمين.

  
  المعلومات األساسية 

  
الطوعيــة للمنظمــة. وقــد جعــل هــذا المنظمــة ســريعة التــأثر للغايــة مــن المســاهمات   ٪ ٨٠يقــدم المســاهمون العشــرون الرئيســيون 

بتغيــر أولويــات الجهــات المانحــة وبــالتطورات السياســية واالقتصــادية. فعــادة مــا تحصــل بــرامج محــددة ذات جاذبيــة بالنســبة إلــى 

                                    
نـــوفمبر / ن الثـــانيمنظمـــة الصـــحة العالميـــة، وثيقـــة عمـــل، مالحظـــات ســـجل اجتمـــاع الحـــوار الخـــاص بالتمويـــل المنعقـــد فـــي تشـــري   ١٦

  .٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني ٢٦-٢٥، ٢٠١٣
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إن أسـلوب تعبئـة المـوارد الجهات المانحة الرئيسية على التمويل الكافي، في حـين تظـل بـرامج أخـرى ناقصـة التمويـل. وكـذلك فـ
  في المنظمة أسهم في تفكك التمويل وعدم اتساقه على صعيد المنظمة. 

  
ويوضح االستبيان أن المساهمين يشعرون بالقلق إزاء تفكك عملية تعبئة الموارد في المنظمة وافتقارها إلى التوجه االسـتراتيجي 

ابالت بأنهم يتطلعون إلى تحسين المنظمة للنهج المتبـع فـي تعبئـة والتنسيق. وأفاد سبعة مساهمين من أصل تسعة شملتهم المق
  التعامل معهم بطريقة منسقة.  جريالموارد ووضع استراتيجيتها الخاصة بتعبئة الموارد. ويرغب المساهمون في أن ي

  
لتنظيميــة لكــي تســتطيع ويوضــح االســتبيان الــذي أجرينــاه بجــالء بأنــه علــى المنظمــة إبــراز النتــائج الواضــحة وتحقيــق الفاعليــة ا

  أدناه).  ٧اجتذاب تمويل المساهمين (انظر الشكل 
  

  
  : آراء المجيبين حول ما يلزم على المنظمة أن تفعله الجتذاب المزيد من التمويل ٧الشكل 

  
  األثر اإليجابي للحوار الخاص بالتمويل 

  
. اتضـح مـن جلسـة اجتمـاع الحـوار علــى عــاتق أقرانهــاتتفق الدول األعضاء على أن مهمــة توســيع قاعــدة المســاهمين تقــع 

الخاص بالتمويل التي انعقدت في تشرين الثاني/ نـوفمبر أن المشـاركين قلقـون بشـأن مخـاطر االعتمـاد علـى مجموعـة محـدودة 
مـــن الجهـــات المانحـــة للمســـاهمات الطوعيـــة. كمـــا أنهـــم يـــرون ضـــرورة توســـيع قاعـــدة الجهـــات المانحـــة بهـــدف وضـــع مســـؤولية 

من المجيبين يعتقدون أن الدول األعضـاء ينبغـي   ٪ ٨١تمويل على عاتق نسبة أكبر من الدول األعضاء. وأكد االستبيان أن ال
أن ُتعتبر المصدر األول لتمويل المنظمة. ورتب المجيبون المؤسسات األخرى من حيـث أهميتهـا كجهـات مسـاهمة رئيسـية فـي 

دمــة للمــنح، والمؤسســات الخيريــة، والقطــاع الخــاص، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، المنظمــة علــى النحــو التــالي: المؤسســات المق
  واألفراد ذوو األرصدة المالية الضخمة، وأخيرًا الجمهور العام. 

  
  

  وضوح الوالية  
  
  

  إثبات الفعالية التنظيمية
  
  

  إثبات النتائج
  

مواءمــــــة المشــــــاريع/ البــــــرامج مــــــع أولويــــــات السياســــــات/ 
  لتنظيمية الوطنية للجهات المانحةاألولويات ا

 أوافق بشدة أوافق  أختلفال أوافق وال  أختلف أختلف بشدة
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حتمــل التــي يتؤيد األغلبية العظمى من المشاركين الحاليين في الحوار الخاص بالتمويل دعوة الجهــات المانحــة غيــر الــدول 
كانت مجموعة الجهات المانحة غيـر الـدول الحاليـة التـي دعيـت لحضـور ماعات الحوار الخاص بالتمويل. مساهمتها إلى اجت

مليـــون دوالر أمريكـــي (باســـتثناء القطـــاع  تزيـــد مســـاهمتها علـــىاجتماعـــات الحـــوار الخـــاص بالتمويـــل تتـــألف مـــن الجهـــات التـــي 
حتمــل مســاهمتها لحضــور هــذه تــي يحــة غيــر الــدول الالخــاص التجــاري)، فــي حــين لــم توجــه الــدعوة إلــى أي مــن الجهــات المان

مــن المجيبــين يؤيــدون فــتح بــاب المشــاركة فــي اجتماعــات الحــوار الخــاص بالتمويــل   ٪ ٧٠االجتماعــات. ويوضــح االســتبيان أن 
فهـم أمام الجهات المانحة غير الدول التي يحتمل مساهمتها. وتمثلت األسباب التي سيقت لتوسيع نطاق المشاركة في تحسـين 

  اهتمامات الجهات المانحة غير الدول وعرض عمل المنظمة. 
  

  الدروس المستفادة 
  

وهـذه المجموعـة متنوعـة، إال أن البلدان المتوسطة الدخل لديها إمكانية ألن تصبح من المساهمين الرئيســيين فــي المنظمــة. 
خليــة فــي سـعيها إلــى تقـديم المســاهمات الطوعيــة، لـديها بعــض الجوانـب المشــتركة فيمـا يتعلــق بالتمويــل. فهـي تواجــه تحـديات دا

وهــذه التحــديات ذات طبيعــة إداريــة أو تنظيميــة أو سياســية؛ كغيــاب وكالــة إنمائيــة منشــأة حــديثًا علــى ســبيل المثــال. وتحــد هــذه 
  البلدان على تقديم المساهمات الطوعية إلى المنظمة بطريقة فعالة.  تلكالتحديات من قدرة 

  
أن تستفيد استفادة أكبر من مكاتبها اإلقليمية والُقطرية في تعبئــة المــوارد فــي إطــار اســتراتيجية منســقة  في إمكان المنظمة

ينبغــي للمنظمــة أن تســتمر فــي إيجــاد الســبل لــدمج خبــرات وعالقــات مكاتبهــا اإلقليميــة والُقطريــة مــع مركزيــًا لتعبئــة المــوارد. 
إطار رؤية منسقة على نطاق المنظمة حول كيفية توسيع قاعدة الجهات الجهات المانحة والنظر فيها. على أن يكون ذلك في 

المانحــة. وأشــار أربعــة مســاهمين مــن أصــل تســعة شــملتهم المقــابالت إلــى أن المنظمــة فــي إمكانهــا االســتفادة علــى نحــو أفضــل 
  بكثير من المدخالت على المستوى اإلقليمي في إعداد الحوار الخاص بالتمويل وٕاجرائه. 
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  التوصيات   -٥
  

وضــعت المنظمــة عمليــة مبدئيــة للحــوار الخــاص بالتمويــل يعتبرهــا المســاهمون خطــوة حقيقيــة صــوب معالجــة بعــض تحــديات 
التمويــل األشــد إلحاحــًا التــي تواجههــا المنظمــة. وتؤكــد عمليــة الحــوار الخــاص بالتمويــل التــزام المنظمــة بالشــفافية والمســاءلة وقــد 

مستويات أعلى من ثقة الجهات المانحة في المنظمة. واألهم هو أنها أسهمت في تحقيق خطوات أولى مهمة في سبيل  حققت
  تحسين تمويل الميزانية البرمجية. 

  
وساهمت حداثة الحوار بين الدول األعضاء والجهات الفاعلة غير الـدول، واسـتهالل البوابـة اإللكترونيـة واالجتماعـات الثنائيـة، 

مة كبيــرة فــي النجــاح المبــدئي لعمليــة الحــوار الخــاص بالتمويــل. ولكــن ضــمان اســتمرار جــذب الحــوار الخــاص بالتمويــل مســاه
للمساهمين في المنظمة والجهات المانحة المحتملة إلى استثمار المزيد من الوقت في هـذه العمليـة، يسـتوجب اتخـاذ طائفـة مـن 

  ل استدامة النجاح. لتحسين من أجالرامية إلى ا التدابير اإلضافية
  
  ما يلي: ، فيالحوار الخاص بالتمويل في إحداث أثر عملية لضمان استمرار تتمثل أهم األمور التي ينبغي للمنظمة أن تكفلهاو 
  
  .أنها مدرجة في إطار استراتيجي متفق عليه يحدد مهمة المنظمة واستراتيجيتها وواليتها بمزيد من الوضوح  
  أ مــن نهــج مركــزي منســق لتعبئــة المــوارد يســتفيد مــن النجاحــات القائمــة التــي تتحقــق فــي مجــال أنهــا تشــكل جــزءًا ال يتجــز

  التمويل على صعيد المنظمة. 
  أن تستفيد من االستثمارات فـي زيـادة القـدرة علـى تعبئـة المـوارد بمـا فـي ذلـك المشـاركة الشخصـية فـي أنشـطة التمويـل مـن

  جانب اإلدارة العليا. 
 اجتمــاع مــن اجتماعــات الحــوار الخــاص بالتمويــل واألنشــطة الداعمــة بمزيــد مــن الدقــة، وتغييــر  أن تحــدد الغــرض مــن كــل

  شكل هذه االجتماعات ومدتها. 
  أن توسع نطاق الحضور بما في ذلك الجهات المانحـة المحتملـة والعلمـاء ليسـهموا بمـدخالتهم فـي النقـاش حـول التحـديات

  ي ستواصل المنظمة االضطالع به. الرئيسية في مجال الصحة والدور الرئيسي الذ
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وفيما يلي نوضح التوصيات واإلجراءات الرامية إلـى مواصـلة عمليـة الحـوار الخـاص بالتمويـل بنجـاح. كمـا نشـير إلـى أولويـات 
  كل إجراء من اإلجراءات المقترحة وتكاليفه المقدرة. 

  
  ولويات الصحة العالمية وعرضها بما يتمشى معهاالتوصية: مواءمة متطلبات المنظمة من الموارد مع أ  -١

  السياق 
تمحــور محتــوى الحــوار الحــالي الخــاص بالتمويــل حــول الفجــوات التــي تعتــري تمويــل المنظمــة ولــيس حــول بيــان دور المنظمــة 

الميـــزة  وواليتهــا فـــي المشــهد الصـــحي العــالمي األوســـع نطاقــًا. ويلـــزم علــى المنظمـــة أن تعمــل علـــى نحــو اســـتباقي وأن تشــكل
وضع طلب الموارد للمنظمة في سياق الصحة العموميـة كما أن النسبية التي تتمتع بها والوظائف التمكينية التي تنهض بها. 

العالمية سيبعث برسالة مفادها أن هدف الحوار الخاص بالتمويل هو تحقيق النتـائج واألثـر البـالغ علـى صـعيد هيكـل الصـحة 
  ف المنظمة. العالمية وليس فقط تمويل أهدا

  التكاليف   األولوية   اإلجراءات 
ينبغـــي للمنظمـــة أن تجـــري تقـــديرًا لالحتياجـــات العالميـــة فـــي مجـــاالت العمـــل الرئيســـية (مثـــل برنـــامج 
االختبــار المســبق لصــالحية األدويــة، وشــلل األطفــال، واألمــراض الســارية، واألمــراض غيــر الســارية) 

  عتزم بها معالجة هذه المسائل. المساهمين على الطريقة التي ت أن تطلعو 

  منخفضة   متقدمة 

  سنوات). ٦التوصية: مد األفق الزمني للحوار الخاص بالتمويل من األجل القصير (سنتان) إلى األجل المتوسط (  -٢
  السياق 

ــنوات،معظــم األنشــطة االســتراتيجية للمنظمــة تتطلــب التخطــيط المتعــدد  ســات الصــحة سياتلــك التــي تتعلــق ببمــا فــي ذلــك  السَّ
العالمية، ورصد الفاشيات ومكافحتها، والصـحة فـي حـاالت الطـوارئ، والوقايـة مـن الحـوادث والعنـف. ويلـزم أن يتطلـع الحـوار 

تجاوز الميزانية البرمجية التالية من أجل ضمان تمويل يتسم بمزيد من إمكانية التنبؤ به في يالخاص بالتمويل إلى أفق أوسع 
  األجل المتوسط. 

  التكاليف   األولوية   راءات اإلج
االستفادة من نتائج تقدير االحتياجات العالمية في تحديد االحتياجات المقدرة من التمويل في األجـل 

  المتوسط ومناقشتها. 
  منخفضة   متوسطة 

  التوصية: دمج الحوار الخاص بالتمويل في استراتيجية المنظمة لتعبئة الموارد.   -٣
  السياق 

لــم تكــن عمليــة تعبئــة المــوارد فــي المنظمــة  نان أن تتســم عمليــة الحــوار الخــاص بالتمويــل بمزيــد مــن الفعاليــة إكــان فــي اإلمكــ
اتباع نهج منسق بعناية فـي التعامـل مـع كـل جهـة مانحـة خـالل عمليـة الحـوار الخـاص بالتمويـل، دون فقـدان وينبغي مفككة. 

  اإلقليميون على العملية. ظفون المو الخبرة والحماسة التي يضفيها الموظفون التقنيون و 
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  التكاليف   األولوية   اإلجراءات 

ينبغي على المنظمة إجراء تقييم لجميع أنشطة تعبئة الموارد الجارية ووضع استراتيجية واحدة لتعبئة 
  الموارد في المنظمة. 

  متوسطة   متقدمة 

  دة بروزها التوصية: تنفيذ االستثمارات الالزمة لتحسين صورة المنظمة وزيا  -٤
  السياق 

يلزم على المنظمة االستثمار فـي صـورتها وفـي الطريقـة التـي تقـدم و ُيعد إثبات النتائج حاسم األهمية لتحسين مرونة التمويل. 
رسائل بصرية أشد جاذبية حول أثر المنظمة  إذا ما اسُتخدمتفي إمكان الحوار الخاص بالتمويل أن يزداد قوة و بها نتائجها. 

  ن واألقاليم. في البلدا
  التكاليف   األولوية   اإلجراءات 

ينبغـــي علـــى المنظمـــة أن تســـتثمر فـــي المشـــورة حـــول التواصـــل االســـتراتيجي والـــتعلم مـــن غيرهـــا مـــن 
  وكاالت األمم المتحدة القوية في مجال التوعية. 

    مرتفعة  متقدمة 

قـــدم إلــى حســـاب المســـاهمات الطوعيـــة التوصــية: إضـــفاء الشـــفافية علـــى التخصــيص االســـتراتيجي للتمويـــل الم    -٥
  األساسية 

  السياق 
د القلـق إزاء اسـتخدام هـذا التمويـل فـي لـم يبـدَّ  نسيظل من الصعب اجتـذاب التمويـل لحسـاب المسـاهمات الطوعيـة األساسـية إ

كــن يلــزم عليهــا تحولــت المنظمــة إلــى ميزانيــة قائمــة علــى تحقيــق النتــائج ول وقــد مــلء فجــوات التمويــل فــي الميزانيــة البرمجيــة.
  إضفاء المزيد من الشفافية على تخصيص مواردها. 

  التكاليف   األولوية   اإلجراءات 
تحديــد عمليــات تخصــيص المــوارد القائمــة علــى االحتياجــات وٕاضــفاء الشــفافية علــى اســتخدام تمويــل 

  حساب المساهمات الطوعية األساسية. 
  منخفضة   متقدمة 

  بة اإللكترونية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسينها بحيث تحقق أثرها األمثل التوصية: إجراء تقييم للبوا  -٦
  السياق 

استهلت البوابة اإللكترونية كأداة للتواصل من أجل تزويد أصحاب المصلحة بالمعلومات. ويلزم على المنظمـة أن تقـيم دورهـا 
لبوابـة بـين مسـتوى تفاصـيل المعلومـات وبـين تلبيـة ووظائفها والمخاطر ذات الصلة لضمان التوازن الصـحيح فـي مـا تعرضـه ا

  بحاجة الجهات المانحة إلى فهم النتائج التي ستعود بها استثماراتها. 
  التكاليف   األولوية   اإلجراءات 

ينبغي للمنظمة أن تجري تقييمًا للبوابـة اإللكترونيـة لالسترشـاد بـه فـي االسـتخدام االسـتراتيجي للبوابـة 
  سط والطويل. في األجلين المتو 

  منخفضة   متقدمة 
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التوصية: االستثمار في قدرات الموظفين لكي يتمكنوا من تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد واالستفادة القصوى مــن   -٧

  الحوار الخاص بالتمويل 
  السياق 

مـن هــذه العالقـات لصــالح تـرتبط المنظمـة بالفعــل بعالقـات جيــدة مـع كبــار المسـؤولين الحكــوميين ولكـن ينبغــي لهـا أن تســتفيد 
عمليـة الحـوار الخــاص بالتمويـل. كمــا أن الجهـات المانحــة الرئيسـية والمحتملــة تتطلـب نهجــًا مصـممًا خصيصــًا يشـمل زيــارات 

  منتظمة للبالد والمشاركة الكاملة مع كبار المسؤولين الحكوميين ومعرفة تامة بجدول أعمال الصحة في هذه البلدان. 
  التكاليف   ة األولوي  اإلجراءات 

لتعبئــة المــوارد فــي المقــر الرئيســي يتــولى بنــاء فريــق مخصــص لتعبئــة  اً ينبغــي لألمانــة أن تعــين مــدير 
  الموارد. 

  متوسطة   متقدمة 

  التوصية: إجراء استعراض متوسط األجل للحوار الخاص بالتمويل في منتصف الثنائية   -٨
  السياق 

ستمرار الزخم الناجم عن الحوار الخاص بالتمويـل وعلـى تقيـيم التمويـل الفعلـي سيساعد إجراء استعراض متوسط األجل على ا
كمــا ســيحدد اإلجــراءات الالزمــة لتمويــل الميزانيــة البرمجيــة بالكامــل فــي حــال وجــود  ،للميزانيــة البرمجيــة فــي منتصــف الــدورة

الحـوار الخـاص بالتمويـل يمتـد ليـوم فجوات متبقيـة. ويلـزم مناقشـة نتـائج االسـتعراض مـن خـالل اجتمـاع متوسـط األجـل بشـأن 
واحــد، ويمكــن أن تستضــيفه إحــدى الجهــات المانحــة الرئيســية للمنظمــة. ويتمثــل هــدف آخــر لالجتمــاع المتوســط األجــل بشــأن 
الحوار الخاص بالتمويل في االتفاق حول اإلجراءات الالزمة التي ينبغي للمنظمة أن تتخـذها ليتسـنى أخـذ وجهـة نظـر الجهـة 

  االعتبار من جانب األجهزة الرئاسية عند وضع الميزانية البرمجية التالية واعتمادها.  المانحة في
  التكاليف   األولوية   اإلجراءات 

ينبغي للمنظمة إجراء استعراض متوسط األجل كل سنتين، وتنظـيم حـوار متوسـط األجـل كـل سـنتين 
  في تشرين الثاني/ نوفمبر في منتصف دورة الميزانية البرمجية.

  متوسطة   متقدمة 

  التوصية: جعل الحوار الخاص بالتمويل أكثر شموًال للجميع وتفاعًال وتركيزًا.  -٩
  السياق 

يتمثــل أحــد األغــراض الرئيســية للحــوار الخــاص بالتمويــل فــي تعزيــز مناقشــة االســتخدام الفعــال للمــوارد علــى نحــو يســتند إلــى 
غير رسمي وجمهورًا أعرض يشمل الجهات المانحـة غيـر التقليديـة والمـوظفين البينات العلمية السليمة. ويتطلب الحوار إطارًا 

التقنيين اإلقليميين والعلماء. وينبغي أن يتمحور النقاش حول كيفية تحقيق النتائج. ولكي يكون الحوار الخاص بالتمويل أكثر 
حزيــران / يونيــو نظــرًا للحاجــة إلــى خــوض تركيــزًا يلــزم إجــراء الحــوار التــالي للميزانيــة البرمجيــة علــى مــدى يــومين فــي شــهر 

مناقشـات مستفيضــة حــول النتـائج، وٕاجــراء الحــوار الســابق للثنائيـة فــي يــوم واحـد فــي تشــرين الثــاني/ نـوفمبر نظــرًا للحاجــة إلــى 
إضــفاء الشــفافية علــى اإلســقاطات وفجــوات التمويــل الباقيــة. يرجــى االطــالع فيمــا يلــي علــى اإلطــار الزمنــي المتصــور لســبيل 

  لمضي قدمًا. ا
  



  لتوصياتا
  
  

التقرير الختامي –تقييم الحوار الخاص بالتمويل لمنظمة الصحة العالمية  27  
PwC   شركة

  التكاليف   األولوية   اإلجراءات 
ينبغـــي للمنظمـــة أن تصـــمم الحـــوار وتنفـــذه فـــي شـــكل ينطـــوي علـــى المزيـــد مـــن التفاعـــل وأن تتـــوخى 
العنايــة فــي اختيــار المتحــدثين الرئيســيين مــن الــدول األعضــاء وأقــاليم المنظمــة واألوســاط األكاديميــة 

   وأن تقرر مدة الحوار وفقًا الحتياجاتهم.

  متوسطة   متقدمة 

  يشير الرسم البياني أدناه إلى جدول زمني مؤقت الجتماعات الحوار الخاص بتمويل المنظمة. 
  

ويتضــمن الرســم البيــاني أيضــًا اُألطــر الزمنيــة الجتماعــات التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع والصــندوق العــالمي 
تمتــد دورة تجديــد المــوارد الخماســية و ى افتــراض اســتمرار الــدورات القائمــة. لتجنــب حــدوث التــداخل. وتســتند هــذه المواعيــد إلــ

. فــي حــين تمتــد دورة تجديــد المــوارد ٢٠١٥إلــى عــام  ٢٠١١األولــى للتحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع مــن عــام 
  ).٢٠١٦-٢٠١٤للصندوق العالمي ثالث سنوات وقد دخل الصندوق اآلن دورته الرابعة (

  
  
  
  
  

المنظمة الخاص حوار 
ل التالي للميزانية بالتموي

 البرمجية في حزيران/ يونيو

المنظمة الخاص حوار 
ل التالي للميزانية بالتموي

 البرمجية في حزيران/ يونيو
المنظمة الخاص حوار 
ل التالي للميزانية بالتموي

 البرمجية في حزيران/ يونيو
المنظمة الخاص حوار 
ل التالي للميزانية بالتموي

 البرمجية في حزيران/ يونيو
المنظمة الخاص حوار 
ل التالي للميزانية بالتموي

 البرمجية في حزيران/ يونيو

السابعة لتجديد موارد التحالف لدورة ا
 إعالن التبرعاتمؤتمر  –العالمي 

ديد موارد التحالف الثالثة لتجلدورة ا
األول الرفيع االجتماع  –العالمي 

 ١المستوى، الفصل 

ديد موارد التحالف الثالثة لتجلدورة ا
 ؤتمر إعالن التبرعاتم –العالمي 

ديد موارد التحالف لتج لثانيةالدورة ا
األول الرفيع االجتماع  –العالمي 

 ي أيار/ مايوفالمستوى، 

ديد موارد التحالف لتج لثانيةالدورة ا
ي ف، الن التبرعاتؤتمر إعم –العالمي 

 يونيو / زيرانح

السابعة لتجديد موارد التحالف لدورة ا
الجتماع التحضيري الرفيع ا –العالمي 

 إعالن التبرعات المستوى

المنظمة وار ح
الخاص بالتمويل 
السابق للثنائية 

في تشرين 
 الثاني/ نوفمبر

 لمتوسطاالمنظمة وار ح
ألجل الخاص بالتمويل في ا

 تشرين الثاني/ نوفمبر

 لخاصاالمنظمة وار ح
التمويل السابق ب

للثنائية في تشرين 
 الثاني/ نوفمبر

المنظمة المتوسط وار ح
األجل الخاص بالتمويل 

في تشرين الثاني/ 
 نوفمبر

المنظمة المتوسط وار ح
األجل الخاص بالتمويل 

في تشرين الثاني/ 
 نوفمبر

المنظمة المتوسط وار ح
األجل الخاص بالتمويل 

في تشرين الثاني/ 
 نوفمبر

المنظمة وار ح
الخاص بالتمويل 

في السابق للثنائية 
تشرين الثاني/ 

 نوفمبر

المنظمة وار ح
الخاص بالتمويل 

في السابق للثنائية 
تشرين الثاني/ 

 نوفمبر

المنظمة وار ح
الخاص بالتمويل 

في السابق للثنائية 
تشرين الثاني/ 

 نوفمبر

الخامسة لتجديد لدورة ا
 –موارد التحالف العالمي 

 إعالن التبرعاتمؤتمر 
الخامسة لتجديد موارد لدورة ا

مؤتمر  –التحالف العالمي 
 ٤، الفصل إعالن التبرعات

الثانية لتجديد لدورة ا
موارد التحالف 

االجتماع  –العالمي 
الثاني الرفيع 

المستوى في تشرين 
الخامسة لتجديد موارد التحالف لدورة ا األول/ أكتوبر

التحضيري الرفيع االجتماع  –العالمي 
 ٢المستوى، الفصل 

لتجديد موارد التحالف  لثالثةالدورة ا
 لرفيع المستوىلثاني اااالجتماع  –العالمي 

السادسة لتجديد موارد التحالف لدورة ا
التحضيري الرفيع االجتماع  –العالمي 
 المستوى



  لتوصياتا
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  الخاتمة 
القــــــت عمليــــــة الحــــــوار الخــــــاص بالتمويــــــل التــــــي كانــــــت األولــــــى مــــــن نوعهــــــا التــــــي تنظمهــــــا المنظمــــــة، ترحيبــــــًا مــــــن الــــــدول 
األعضــــــاء والجهــــــات الفاعلــــــة غيــــــر الــــــدول ســــــواًء بســــــواء. ورأى معظــــــم المشــــــاركين أن تبــــــادل المعلومــــــات وزيــــــادة الشــــــفافية 
حـــــــول تخصـــــــيص تمويـــــــل المنظمـــــــة يعـــــــدان أبـــــــرز جوانـــــــب هـــــــذا الحـــــــوار. وأضـــــــافت البوابـــــــة اإللكترونيـــــــة قـــــــدرًا آخـــــــر مـــــــن 

  االنفتاح وزيادة المساءلة. 

وينظــــــر كثيــــــرون إلــــــى الحــــــوار الخــــــاص بالتمويــــــل فــــــي إطــــــار عمليــــــة إصــــــالح المنظمــــــة األوســــــع نطاقــــــًا، بهــــــدف تحويــــــل 
  ائج والشفافية والمساءلة. المنظمة إلى المزيد من التوجه إلى تحقيق النت

ويلـــــزم علـــــى المنظمـــــة ضـــــمان اســـــتفادتها مـــــن الـــــزخم النـــــاجم عـــــن النجـــــاح وٕاجـــــراء التغييـــــرات الالزمـــــة لالســـــتمرار فـــــي دعـــــم 
  هذه العملية. 
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