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  زيادة الفعالية والكفاءة اإلدارية 
  عالميةمنظمة الصحة الفي 

    
 متزايداً على الصعيدين العالمي والمحلي، ويواكب ذلك وجود         تعقيداًتشهد بيئة الصحة العمومية اليوم        -١

عقيد معـه   ويحمل هذا الت  . أطراف فاعلة جديدة وهامة تغير الطريقة التي تتصدى بها البلدان للتحديات الصحية           
  .لمي والمستويات اإلقليمية والقطريةم والتنسيق على المستوى العاالحاجة للمزيد من التواؤ

  
 العـشر    الخمـس إلـى    وقد زادت االستثمارات الموظفة في الصحة زيادة كبيرة على مدى السنوات            -٢

فمعظم األموال تـأتي مـن المـساهمات        . شركائها الرئيسيين بالماضية، مما أسهم في تغيير عالقات المنظمة        
وتـؤثر  . الشفافية والمساءلة وكذلك تحقيق نتائج قابلـة للقيـاس        توافر   الطوعية، وعليه فإن الشركاء يتوقعون    

عوامل من قبيل اإلنجازات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأثر الدورات االقتـصادية، واالبتكـارات فـي                
  .  العمل، على الطريقة التي يمكن وينبغي أن تدار بها المنظمةالتقنيات اإلدارية، وازدياد المنافسة في أسواق

  
وقد اضطلعت المنظمة بدور أساسي في تحديد معالم التغيير في مجال الصحة العمومية واالسـتجابة                 -٣

 ويتطلب  ة والكفاءة في بيئة سريعة التطور،     له، حيث كانت تحركاتها تنطلق من استراتيجية الحفاظ على الفعالي         
ومن األمثلة علـى ذلـك أن       . ذ البرامج األمر، لإلبقاء على هذه الكفاءة، توافر األدوات اإلدارية الصحيحة لتنفي         

المنظمة سرعان ما اعتمدت اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج، لكن السياق الذي يتم فيه ذلك يعاني من أوجـه                   
 ذلك  التعاوني في شتى مستويات المنظمة،    حيث إن اإلطار اإلداري الحالي ال يشجع على العمل          : قصور محددة 

ن رصد تنفيـذ الميزانيـة البرمجيـة        أكما  . مية الميزانية بوصفها أداة استراتيجية    أن دورة السنتين تحد من أه     
استناداً إلى تحقيق النتائج يتفاوت على مختلف مستويات المنظمة، وتفتقر النظم المالية للمرونة الالزمة، كمـا                

  .يمكن أن تتداخل المتطلبات في مجاالت التخطيط والرصد واإلبالغ مع بعضها البعض
  
ورغم ما تشهده إدارة الموارد البشرية من إصالحات ال يستهان بها، فإنه يمكن تحسين آليات معينـة                   -٤

كي توفر لمحة عامة شاملة عن الكفاءات والمهارات المتوفرة داخل المنظمة، ومن أجـل تكييـف مـؤهالت                  
  .الموظفين مع االحتياجات السريعة التطور، وتحسين الكفاءات التنظيمية واإلدارية

  
إن استخدام الموارد على نحو أكثر كفاءة يتطلب أيضاً توفر مجموعة من برامج تكنولوجيا المعلومات                 -٥

تضمن تالقي مختلف النظم وتواصلها، وتؤمن الحماية لسالمة البيانات واكتمالها، وتتيح السبل الكافية للحصول              
  .على المعلومات الالزمة لتنفيذ برامج المنظمة على نحو فعال

  
ويقتضي المضي قدماً في تدعيم حضور المنظمة في البلدان وما يتبع ذلك من تحويل للموارد زيـادة                   -٦

التعاون على صعيد المنظمة، ووضع تعريف واضح لألدوار والمسؤوليات على مختلف المستويات، ووجـود              
  .آليات مناسبة للمساءلة، والمزيد من الشفافية بشأن استخدام الموارد
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 تضطلع أمانة المنظمة حالياً بعملية إصالح إداري تهدف إلى تحسين           ا تقدم من اعتبارات   وفي ضوء م    -٧
 والحـصائل   استخدام المـوارد  في كل مستويات المنظمة، و    التعاون  لمتطلبات البلدان و  االستجابة  القدرة على   

 ولتحقيق هذه .ة الثالثة على المستويات التنظيميقدرات الموظفينوبيئة العمل ، والنزاهة والمساءلةوالشفافية و
استناداً إلى المدخالت التي تسهم بها مختلف المصادر، يتم تركيز الجهود على الجوانب التالية التي               واألهداف،  

  :تتميز بها اإلدارة الفعالة
  

  الداعمة، وإعالن هذه السياسات وااللتزام بهاللسياسات ضمان وضع األطر الالزمة   •
  

   الجوهريةات واإلجراءمالنُظتحسين   •
  

  الخدمةرفع مستويات   •
  

  .التعلّموللمساءلة  آليات سليمة ضمان نشوء  •
  

 التخطيط ومراقبة األداء، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة       :ويتضمن العمل خمسة مجاالت إدارية جوهرية وهي      
وعلى هذا النحو تشكل اإلصـالحات       .ستياتيتية واللوج معلومات واالتصاالت، والبنى التح   الموارد المالية، وال  

. اإلدارية استجابة لالحتياجات الناشئة أو المستمرة أحياناً داخل األمانة، ولتوقعات وشواغل الـدول األعـضاء              
  .وحيثما أمكن، يتم السعي في كل الجهود المبذولة إلى التأسيس على ما تحقق فعلياً، وتعزيزه

  
دارية باعتبارها مجموعة من المبـادرات المترابطـة التـي          ولذلك، ينبغي النظر إلى اإلصالحات اإل       -٨

  :تتضمن
  

رشادات عامة للمديرين والموظفين بشأن     من أجل توفير إ    السياسات اإلدارية والمبادئ  استعراض    •
  نموذج عمل منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك القيم والسلوكيات الخاصة بها 

  
  برنامج العالمي لتخريج القياداتالتحسين الكفاءات اإلدارية من خالل   •
  
مالية والبشرية على نطـاق     ، أي نظام محكم للتخطيط، وإلدارة الموارد ال       نظام إدارة شامل   تنفيذ    •

  المنظمة
  
 التي تـدعم تخطـيط االسـتراتيجية        باإلدارة القائمة على تحقيق النتائج    تجديد اإلطار الخاص      •

  الية للمنظمة وتنفيذها ومراقبتهااإلجم
  
  ١.بين مكاتب المنظمةالترابط تحسين الشفافية وسبل الحصول على المعلومات من خالل زيادة   •

  
هذه المبادرات اإلدارية وغيرها إلى إدخال عدد من التحسينات بمرور          حصيلة  ومن المتوقع أن تؤدي       -٩

  :الوقت، بما في ذلك
  

مع األساليب القطرية، وزيادة القدرة     م   لعمل األمانة مع تحسين التواؤ     اتّباع نهج أكثر استراتيجية     •
  لبية االحتياجات الصحية العالميةعلى ت

                                                           
  .   التفاصيل الخاصة بهذا األمر متاحة، عند الطلب، في مكتب المدير العام المساعد، دائرة اإلدارة العامة١
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على نحو أكثر فعالية يؤدي إلى زيادة التوافق بـين احتياجـات البـرامج    إدارة الموارد البشرية     •
  نحو هادف وتنويع الموظفين وحفزهموكفاءات الموظفين، وزيادة التوظيف على 

  
ة واالستفادة من الموارد  ترمي إلى تحسين الشفافية والنزاه ارة الماليـة  اتّباع سياسات حديثة لإلد     •

  المالية
  

 من خالل توفير المعلومات المناسبة التوقيـت         القرارات وصنعتنفيذ البرامج   زيادة كفاءة وفعالية      •
  دية عن طريق نظام اإلدارة الشاملوالدقيقة عن الموارد المالية والبشرية والما

  
  :ومنها ما يليالمجاالت اإلدارية الرئيسية  عن طريق زيادة الكفاءة في تحقيق وفورات  •

  
متفاوض عليها عالمياً بـشأن ُأجـور الـسفر،          عن طريق إبرام عقود      تكاليف السفر خفض    -

  وخفض التكاليف اإلدارية عن طريق ترشيد سياسة السفر وإجراءاته
  

ف إدارية عـن طريـق توصـيف         وما يتصل بذلك من تكالي     للتوظيفتقصير الوقت الالزم      -
  معياري للوظائف، مصنَّف مسبقاً

  
 المـشتريات تحسين المردود مقابل المال المنفق، وخفض التكاليف اإلدارية من خـالل أداء               -

  باالستناد إلى الشبكة اإللكترونية العالمية، وكتالوجات المنتجات المتفاوض عليها عالمياً
  

  اإلجراءات الماليةدارية من خالل تبسيط زيادة المساءلة وخفض التكاليف اإل  -
  

عن طريق إدخـال    المعامالت المالية وغيرها من المعامالت اإلدارية       خفض تكاليف معالجة      -
  نظام اإلدارة الشامل

  
 من خالل زيـادة التناسـق والتوحيـد القياسـي           إدارة المساهمات الطوعية  خفض تكاليف     -

  ل متطلبات تقديم التقارير أكثر تناسقاً ومعياريةلالتفاقات المبرمة مع الجهات المانحة وجع
  

، وما إلى ذلك مـن خـالل        وإدارة المباني خفض تكاليف خدمات من مثل الطبع والترجمة          -
  لفرص االستعانة بمصادر خارجيةاستعراض مستمر 

  
 عن طريق زيادة عقد المؤتمرات عن بعد، أو المؤتمرات الفيديوية           تكاليف االتصاالت خفض    -

  . الخاصة العالمية األمر الذي يؤدي أيضاً إلى تقليل الحاجة إلى السفرداخل الشبكة
  
  
  

=     =     =  


