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  مالحظات متهيدية

ا الس التنفيذي يف دورته التاسعة والعشرين بعد املئة إىل عملية تشاورية حول إصالح منظمة الصحة دع
، وتستند على اآلليات القائمة، وطلب الس وتتسم بالشمولية وبالشفافية ،تقودها البلدان األعضاء ،العاملية

 . ملتعلقة بعملية إصالح منظمة الصحة العامليةالتنفيذي من اللجان اإلقليمية أن تساهم يف املناقشات التقنية ا

وتتألف الوثيقة . واستجابة لدعوة الس التنفيذي، فقد أعدت أمانة املنظمة نبذة عامة عن اإلصالح املقترح
من خالصات جلوانب اإلصالح تتناول الربامج  نبذة عامة: من أجل مستقبل صحيإصالح منظمة الصحة العاملية 

كما ). وهي القسم األول من هذه الورقة(األمور، إىل جانب نبذة عامة عن عملية اإلصالح واإلدارة وتصريف 
والتقييم التطويري املستقل ، تصريف أمور منظمة الصحة العامليةأعدت األمانة أيضاً ثالث ورقات للمفاهيم تناولت 

 س الذي تستند عليه املناقشاتوتشكل هذه الورقات األسا. واملنتدى الصحي العاملي، ملنظمة الصحة العاملية
أما ما يتعلق باإلصالحات اإلدارية، فقد قدمت )) ج(، )ب(و) أ(القسم الثاين (يف اللجان اإلقليمية  االستراتيجة

املقترحة إلجراء املشاورات حوهلا  ملنظمة الصحة العامليةاإلصالحات اإلدارية  تصفاألمانة للبلدان األعضاء وثيقة 
كما قدمت األمانة هذه الوثيقة أيضاً إىل اللجنة اإلقليمية . سبتمرب/أيلول 15قرها يف جنيف يف مع البعثات اليت م

  ).القسم الثالث( ملناقشتها إذا ما رغبت البلدان األعضاء يف ذلك

وقد طلب املكتب التنفيذي أن يتم توجيه عملية اإلصالح من خالل مشاورات مكثفة مع البلدان األعضاء، تقود 
وقد مت بالفعل عقد مشاورات وإجراء . 2011نوفمرب /دورة خاصة للمجلس التنفيذي يف تشرين الثاينإىل عقد 

إحاطات باملعلومات للبعثات اليت مقرها يف جنيف وذلك يف املقر الرئيسي للمنظمة، إىل جانب إعداد منتدى 
  .للتشاور على اإلنترنت خالل األشهر القليلة املنصرمة

وستقدم قبل هذه الدورة  2011نوفمرب /تشرين الثاين 3- 1ة للمجلس التنفيذي يف املدة اخلاص ةوستعقد الدور
خمتلف جوانب اإلصالحات  وتغطي، 2011أكتوبر /ورقة واحدة متكاملة للبلدان األعضاء يف منتصف تشرين األول

توجيهات اليت قدمتها البلدان وتصريف األمور، مع حتليل للتعليقات وللالربجمية واإلدارية  يف منظمة الصحة العاملية
أينما  للمناقشة املقترحة اخلياراتمع  األعضاء على ورقات املفاهيم الثالث وعلى الورقة اخلاصة باجلوانب اإلدارية

وباإلضافة إىل ذلك، . الدورة اخلاصة للمكتب التنفيذي يفمن قبل البلدان األعضاء والختاذ القرارات  كان مالئماً
  .فإن التقارير اليت توضح املناقشات اليت دارت يف اللجان اإلقليمية ستعرض يف الدورة اخلاصة للمكتب التنفيذي

  العملية املقترحة ملناقشة اللجنة اإلقليمية إلصالح املنظمة

  :هو اللجنة اإلقليمية يف االستراتيجيةاملتوخي من املناقشات  الغرضإن 

 إحاطة البلدان األعضاء باملعلومات حول مضمون اإلصالح وعملية اإلصالح؛ •
من البلدان األعضاء حول بعض اجلوانب اليت يتضمنها اإلصالح إلعداد املعلومات واملشورة التماس النصيحة  •

 االرجتاعية للدورة اخلاصة للمجلس التنفيذي؛
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بلدان األعضاء املختلفة واملشاغل اليت تثري القلق لديهم واألولويات اليت اكتساب فهم أفضل حول مواقف ال •

 .حتظى باهتمامهم

البلدان األعضاء حول املقترحات اليت تتضمنها  احلصول على توجيهمن املناقشات فهي  النتيجة املتوقعةأما 
 الصحة العاملية من أجل مستقبلإصالح منظمة : ورقات املفاهيم وحول نطاق وعملية اإلصالح املوضحة يف الوثيقة

يقدم للدورة اخلاصة للمجلس التنفيذي يف شهر تشرين حوله وسيتم تلخيص هذا التوجيه وإعداد تقرير . صحي
وباإلضافة إىل ذلك قد ترغب البلدان األعضاء باغتنام هذه الفرصة ملناقشة الورقة اليت تدور . 2011نوفمرب /الثاين

ستقدم هذه الورقات يف الدورة  حيث. ليت ستوزع مع الورقات األربعة السابقة الذكرحول اإلصالحات اإلدارية، وا
الثامنة واخلمسني للّجنة اإلقليمية، وستتضمن معلومات حول مجيع جوانب اإلصالح، مبا فيها جماالت العمل الرئيسية 

  .والتمويل واإلصالحات اإلدارية وتصريف األمور

  :أسئلة املناقشة التالية باهتمام اللجنة اإلقليمية أن حتظىيقترح قليمية، ولتيسري املناقشة يف اللجنة اإل

ما هي األدوات واالختيارات املختلفة املتاحة واليت متكِّن منظمة الصحة العاملية من االخنراط مع اتمع  )1(
املدين ومع الشركاء ومع القطاع اخلاص، بغعلى سبيل  ؟ ومن ذلكالعامليةيف الصحة  التماسكة حتسني ي

املنتدى وإطار التأهب جلائحة اإلنفلونزا،  على غراراملشاورات وجلسات االستماع املعلنة على املأل، : املثال
 .االتفاقات اإلطاريةوالصحي العاملي، 

 :كيف ميكن حتسني تصريف األمور يف منظمة الصحة العاملية من أجل )2(

 لكي تنفذ وظائفها املؤسسية على حنو فعال؛التركيز على العمل االستراتيجي للهيئات احلاكمة   )أ (

اإلقليمية مع ترتيب أفضل العاملية واحلصول على اتساق أفضل يف العمل لدى اهليئات احلاكمة   )ب (
 ها اهليئات احلاكمة؛دلالجتماعات املختلفة اليت تعق

 .يةتعزيز االخنراط واإلسهام الفعال للبلدان األعضاء يف تصريف أمور منظمة الصحة العامل  )ج (

 يف املستويات الثالثة ملنظمة الصحة العاملية؟ والتآزرما هي التغيريات الالزمة لتحسني التكامل  )3(

 كيف ميكن للتقييم املستقل أن يساهم يف حتسني أداء منظمة الصحة العاملية؟ )4(

  الورقةبنية 

  :)ومجيع األقسام التزال يف طور املسودات( تتألف الورقة من ثالثة أقسام

وتتألف من ملخصات موجزة  نبذة عامة: إصالح منظمة الصحة العاملية من أجل مستقبل صحي: القسم األول
  .جلوانب اإلصالح يف الربامج واإلدارة وتصريف األمور إىل جانب نبذة عامة عن عملية اإلصالح
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ملستقل ملنظمة والتقييم التطويري ا، تصريف األمور يف منظمة الصحة العامليةمذكرات مفاهيم حول : القسم الثاين

  .، وتشكل هذه الورقات األساس للمناقشات التقنية يف اللجنة اإلقليميةواملنتدى الصحي العاملي، الصحة العاملية

  .املقترحة ملنظمة الصحة العامليةاإلدارية  اإلصالحات: القسم الثالث
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  2011يوليو / تموز 20

  
  القسم األول

  نبذة عامة :من أجل مستقبل صحي إصالح منظمة الصحة العالمية
  

  ورقة مفاهيم
  
  

  مقدمة
  
هذه الورقة عبارة عن نبذة عن جدول أعمال إصالح منظمة الصحة العالمية الـذي يجـري إعـداده      -1

كما تصـف  . والهدف هو شرح األسباب المنطقية لعملية اإلصالح وبيان عناصرها ومدى التوافق بينها 1.اآلن
الورقة اإلطار الزمني لعملية التشاور مع الدول األعضاء والموظفين وسير العملية نفسها، والتي ستؤدي إلـى  

  .2011نوفمبر / تشرين الثاني 3إلى  1عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي في الفترة من 
  

  األسباب المنطقية لإلصالح
  
إن منظمة الصحة العالمية تضطلع بدور حاسم بوصفها السلطة التقنية الرئيسية المعنية بالصـحة فـي     -2

ومن الضروري أن تجري المنظمة التغييرات التي يقتضيها التصدي للتحديات المتزايدة التعقيـد فيمـا   . العالم
رن الحادي والعشرين، والتي تتراوح بين المشكالت الملحة وبين التهديدات الجديدة يتعلق بصحة السكان في الق

المستمر لسير العمل عنصراً حيوياً مـن العناصـر التـي     ويعد التحسين. والناشئة المحدقة بالصحة العمومية
  .تضفي التميز على المنظمة

  
ولدى التصدي أكثر فأكثر لهذه التحديات تجد منظمة الصـحة العالميـة نفسـها وقـد أفرطـت فـي         -3

وفي وقت يشهد أزمة مالية تعاني المنظمة نقصـاً فـي   . االلتزامات، شأنها في ذلك شأن منظمات أخرى عديدة
كمـا أن تمويـل   . لكـافي ولم تتسم عملية تحديد األولويات بالطابع االستراتيجي ا. التمويل وتوسعاً فوق طاقتها

  .المنظمة ال يتناسب دائماً التناسب الكافي مع أولوياتها وخططها
  
وعالوة على ذلك فإنه على الرغم من استحداث بعض االبتكارات خالل السنوات القليلة الماضية فقـد    -4

قترح اآلن حاسـماً  ويعتبر نوع اإلصالح الشامل الم. عفا الزمن على بعض أساليب العمل التي تتبعها المنظمة
فمنظمة الصحة العالمية بعد عمليـة التغييـر   . لتجديد المنظمة كي تتحلى في عملها بالكفاءة والفعالية والشفافية

  .ستزداد مرونة وقدرة على االستجابة والمساءلة
  
وأخيراً فإن مجتمع الصحة العالمي قد اتسع إلى حد بعيد حيث أصبح يضـم اآلن عـدداً كبيـراً مـن       -5
كانت منظمة الصـحة العالميـة هـي     1948ففي عام . المتداخلة طراف الفاعلة ذات األدوار والمسؤولياتاأل

وقد أسفر انتشـار المبـادرات عـن    . المنظمة الصحية العالمية الوحيدة، ولكنها اآلن واحدة من منظمات عديدة
  .نقص االتساق في مجال الصحة العالمية

  
  
  
  

                                                           
  ".من أجل مستقبل صحي: إصالحات منظمة الصحة العالمية" 64/4الوثيقة ج    1
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  اإلصالحالنتائج المتوقعة في عملية 

  
تجديد محور تركيز األعمال األساسية كي تتصدى للتحديات الصحية التي تواجه البلدان والعالم فـي    -6

إن المنظمة ستضيق نطاق عملها كي تركز على ما يمكنها أن تقوم به على أفضـل   .القرن الحادي والعشرين
ء مع تخصيص التمويل الكافي لمجـاالت  وجه، حيث ستعنى بالمسائل ذات األولوية التي تحددها الدول األعضا

الصـحة والتنميـة؛   ) 2(النُظم والمؤسسات الصحية؛ ) 1: (ومجاالت األعمال األساسية هذه هي. التركيز هذه
عقد االجتماعـات مـن أجـل    ) 5(البينات الخاصة باالتجاهات والمحددات الصحية؛ ) 4(األمن الصحي؛  )3(

  .االرتقاء بالصحة
  
سـوف تـؤدي هـذه     .دارة المنظمة كي تتصدى للتحديات الصحية بفعاليـة أكبـر  إصالح تمويل وإ  -7

تعزيز كفاءة المنظمة؛ والتفريق الواضح بـين أدوار ومسـؤوليات المقـر الرئيسـي     : اإلصالحات إلى ما يلي
تدام الذي والمكاتب اإلقليمية والقُطرية؛ وتحسين اإلدارة والمساءلة القائمتين على النتائج؛ والتمويل المرن والمس

يمكن التنبؤ به؛ وتعزيز تعبئة الموارد واالتصاالت االستراتيجية؛ ووضع نموذج جديد ومرن للموارد البشـرية  
  .يركز على تعيين الموظفين الممتازين واستبقائهم

  
ستسفر هذه التغييرات عـن زيـادة    .تغيير عملية تصريف الشؤون من أجل تعزيز الصحة العمومية  -8

. ريف شؤون المنظمة، وذلك بصورة جزئية من خـالل توضـيح أدوار األجهـزة الرئاسـية    الفعالية في تص
وستضطلع المنظمة أيضاً بعد عملية اإلصالح بدور أكبر في تصريف الشؤون الصحية العالمية عـن طريـق   

  .تحقيق االتساق بين المبادرات العديدة المعنية بالصحة العالمية
  

  عناصر عملية اإلصالح
  

  األساسية األعمال
  
األولويات في كـل  ) 1: (بعد تعريف مجاالت العمل تتمثل المهمة اآلن في اإلسهاب في وصف ما يلي  -9

ونسلط الضوء أدنـاه  . مقاييس األداء المقترحة) 3(النتائج المتوقعة؛ ) 2(مجال من مجاالت األعمال األساسية؛ 
  .على بعض األولويات التي تم تحديدها حتى اآلن

  
  المؤسسات الصحيةالنُظم و  

  
. إن تعزيز النُظم الصحية القائمة على الرعاية الصحية األولية سيظل األولويـة القصـوى للمنظمـة     -10

عناصر عديدة، التغطية الشاملة والتمويـل الصـحي، وتعزيـز إتاحـة المنتجـات       وسوف يشمل ذلك، ضمن
وستواصل المنظمة تركيز معظم جهودها في البلـدان ذات  . والمعلومات الطبية، وتنمية القوى العاملة الصحية

  .أضعف النُظم الصحية
  

  التنمية والصحة  
  

سوف ينصب تركيز المنظمة على دعم البلدان من خالل توفير اإلرشادات ذات الموثوقيـة والقواعـد     -11
اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة، والحد مـن  ) األهداف(المرامي : والمعايير والتعاون التقني في هذه المجاالت

عزيز الوعي بالمحـددات االجتماعيـة   الفقر، والوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، وصحة البيئة، وت
  .للصحة

  
  
  



  58/12 ل إ/ش م
  6الصفحة 

 
  األمن الصحي

  
فيما يتعلق بطوارئ الصحة العمومية ستضطلع المنظمة بأنشطة الترصـد واإلنـذار ودعـم التحقـق       -12

وسـتكون مـن   . وستوفر نظام إدارة األحداث، إلى جانب تقديم الدعم العملي المباشر في الميدان عند الضرورة
ة مساعدة البلدان على بناء قدرتها المؤسسية والمختبرية ومساعدتها في مجـاالت الترصـد   األولويات الرئيسي

الوبائي واإلبالغ عن المخاطر واالحتفاظ بمخزون من السلع الضرورية والشبكات والروابط وخطط االستجابة 
التام للوائح الصحية السريعة الالزمة من أجل التصدي لطوارئ الصحة العمومية، وكذلك مساعدتها على التنفيذ 

وفيما يتعلق بالكوارث الطبيعية واألزمات اإلنسانية األخرى ستتمثل أولوية المنظمة في تقديم ). 2005(الدولية 
  .المعلومات االستراتيجية وقيادة مجموعة الصحة

  
  البينات الخاصة باالتجاهات والمحددات الصحية

  
ع البيانات المتعلقة بالصحة من جميع البلدان ومضـاهاتها  من العناصر الرئيسية لألعمال األساسية جم  -13

وستكون األولوية عمومـاً هـي   . وتحليلها وتعميمها، وتعزيز نُظم المعلومات التي تعد هذه البيانات وتستخدمها
العمل مع البلدان على تعزيز قدرتها المؤسسية على إعداد المعلومات وعرضها بطريقة تلبي احتياجات راسمي 

وستكون النتائج ذات األهمية الخاصة هي إنشاء نُظم تسجيل األحوال المدنية، بما يتماشى . ات والمديرينالسياس
مع توصيات لجنة المعلومات والمساءلة، وتعزيز جودة قاعدة معلومات المنظمة ومبادئها التوجيهيـة المسـندة   

البيانات على نطاق المنظمـة يعـزز جـودة    بالبينات وتوصياتها وتعزيز دقتها وسالمتها، وإنشاء نظام إلدارة 
المعلومات والخدمات، وزيادة الكفاءة من خالل العمل مع المراكز المتعاونة والشركاء اآلخرين، وتقليل عـبء  

  .البيانات على البلدان
  

  عقد االجتماعات من أجل االرتقاء بالصحة
  

ى عقد االجتماعات فـي الجمـع بـين    ستشمل أولويات المنظمة في هذا المجال أن تستخدم قدرتها عل  -14
مختلف المبادرات من أجل تعزيز االتساق والشمول، بما في ذلك المبادرات الموجودة خارج قطـاع الصـحة   

وستستخدم المنظمة أيضاً قدرتها على عقد االجتماعات للجمع بين الشركاء اإلقليميـين  . ولها تأثير في الصحة
الذين يمكن أن يساعدوا البلدان فيما يتعلـق بسياسـاتها واسـتراتيجياتها    ودون اإلقليميين على مستوى البلدان و

  .وخططها الوطنية
  

  التمويل واإلصالحات اإلدارية
  

وفيما يلـي المجـاالت ذات   . يجري العمل على تحسين األسلوب الذي تتبعه المنظمة في أداء أعمالها  -15
  :األولوية

  
من خالل الوصف  خاص على تحسين األداء القُطريتعزيز فعالية المنظمة مع التركيز بوجه   )أ(

وتوضيح أدوار ومسؤوليات مستويات المنظمة الثالثة وجوانـب التـآزر    الواضح للنواتج والخدمات،
  .بينها ومواءمتها مع كل مجال من مجاالت األعمال األساسية

  
ي لإلدارة القائمـة  مع إرساء إطار قو تعزيز التخطيط واإلدارة والمساءلة على أساس النتائج،  )ب(

على النتائج يتضمن التخطيط القصير والمتوسط والطويل األجل، باالستناد إلى سلسلة نتائج واضـحة،  
واتخاذ تدابير محددة لتحسين المساءلة والشفافية، بما في ذلك الخطوات الخاصـة بتعزيـز الضـوابط    

إطار لسياسة التقيـيم يشـمل   البرمجية والمالية، ووضع سياسة بشأن الكشف عن المعلومات، ووضع 
  .التقييم الموضوعي لألداء ويتضمن نهجاً خاصاً بالتقييم المستقل

  



  58/12 ل إ/ش م
  7الصفحة 

 
مـن   .تعزيز التمويل باتباع نهج مؤسسي لتعبئة الموارد واالتصاالت االسـتراتيجية الفعالـة    )ج(

والمرونة،  به والذي يتسم باالستدامةعناصر اإلصالح الضرورية زيادة نسبة التمويل التي يمكن التنبؤ 
وستشمل النتائج وضع اقتراحات لتحقيق المسـتوى األقصـى لالشـتراكات    . مع تقوية اإلدارة المالية

المقدرة وإعداد نموذج لتجديد المساهمات الطوعية األساسية، واقتراحات لتوسـيع قاعـدة المـوارد،    
زيـز اإلدارة والضـوابط   في ذلك إمكانية إنشاء آلية لتجميع األموال من مصادر غير تقليدية، وتع بما

  .المالية، بما في ذلك تخصيص الموارد بموضوعية وشفافية
  
 وضع إطار محسن للموارد البشرية يتضمن نهجاً خاصاً بتخطيط شـؤون القـوى العاملـة،     )د(

، وتبسـيط عمليـات   )وموظفو المشاريع الموظفون األساسيون(ووضع نموذج معدل مالك الموظفين 
  .التعيين القائمة على الكفاءات وربطها باحتياجات المنظمة، وتعزيز إجراءات إدارة األداء وتطويره

  
  تصريف الشؤون

  
يتناول هذا الجزء من عملية اإلصالح تصريف الشؤون الصحية العالمية وتصريف شـؤون المنظمـة     -16

ات في هذا الصدد االستفادة بفعالية أكبر من موقع المنظمة القيادي في مجـال  ومن األولوي .على السواءنفسها 
سلطة التوجيه والتنسيق فـي ميـدان العمـل    "الصحة العالمية باستخدام واليتها الدستورية التي تنص على أنها 

  ".الصحي الدولي
  

إنشاء عملية تشـاور  ) 1( :ما يلي وتشمل النتائج المحتملة في مجال تصريف الشؤون الصحية العالمية  -17
إنشاء منتدى صحي عالمي يضم عـدداً  ) 2(منتظم مع مجموعة واسعة من الشركاء في مجال الصحة العالمية؛ 

من أصحاب المصلحة وتعقده المنظمة لضمان أن يعبروا جميعاً عن آرائهم، وتوضـيح األدوار والمسـؤوليات   
في االزدواجية في الجهـود، واإلسـهام فـي تحسـين     بهدف تحديد تقسيم العمل بوضوح وتجنب التجزؤ وتال

  .وضع ميثاق أو إطار لتصريف الشؤون الصحية العالمية) 3(الحصائل الصحية؛ 
  

إنشاء آلية أكثر اتساقاً وأمـتن  ) 1( :ما يليوتشمل النتائج المحتملة في مجال تصريف شؤون المنظمة   -18
بما في ذلك جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي (سية لتحديد األولويات المؤسسية من خالل األجهزة الرئا

، ويتم على نحـو  )ولجنة البرنامج واإلدارة والميزانية التابعة للمجلس التنفيذي واللجان اإلقليمية ودون اإلقليمية
يـة  إنشـاء آل ) 2(وثيق تنسيق هذه القرارات والمقررات اإلجرائية والبرامج وقدرات األمانة وشؤون التمويل؛ 

  .أقوى لإلشراف على مستويات المنظمة الثالثة
  

  عمليات اإلصالح المفضية إلى عقد الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي
  

  المبادئ
  

إعداد وتنفيذ عملية إصالح المنظمة يتسمان بالشمول وتقودهما الدول األعضـاء مجتمعـة، كمـا     إن  -19
يتسمان بالصراحة والشفافية ويتمان من خالل مشاورات موسعة مع الدول األعضاء والموظفين، فضـالً عـن   

  .أنهما يركزان على المنحى العملي
  

  االجتماعات والورقات األساسية
  

/ تشـرين الثـاني   3إلى  1فيما يتعلق بالدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي، التي ستُعقد في الفترة من   -20
، سوف تقوم كل الدول األعضاء باستعراض ومناقشة اقتراح شامل بخصوص عملية إصـالح  2011نوفمبر 

األعمـال   المنظمة ستضعه األمانة وسيتضمن نبذة عن برنامج اإلصالح، واقتراحـات بخصـوص إصـالح   
أولويـات   الفرع الخاص باألعمال األساسية وسيصف. األساسية والتمويل والشؤون اإلدارية وتصريف الشؤون
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كل مجال من مجاالت األعمال األساسية، والنتائج المتوقعة والمقاييس المقترحة لتقييم األداء في كـل مجـال،   

إطاراً للتخطيط القائم على  ويل والشؤون اإلداريةالفرع الخاص بإصالح التموسيشمل . وآلية لتحديد األولويات
الفرع الخـاص  أما  .النتائج وإطاراً للمساءلة والشفافية، ومسودة لسياسة التقييم، بما في ذلك نهج للتقييم المستقل

فسيصف االقتراحات الخاصة بتعزيز تصريف شؤون المنظمة وتعزيز االتساق في تصريف  بتصريف الشؤون
  .العالمية، بما في ذلك المنتدى الصحي العالمي المقترح الشؤون الصحية

  
، أن يعد ثـالث ورقـات   2011مايو / أيار 25ورجا المجلس المدير العام، أثناء دورته المعقودة في   -21

 1.تصريف شؤون المنظمة، والتقييم المستقل للمنظمة، والمنتدى الصحي العـالمي : مفاهيم بشأن المسائل التالية
ورجا المجلس المدير العام أيضاً أن يعقد مشاورات بين الدول األعضاء بخصوص هذه الورقات فـي المقـر   

ورجا كذلك اللجان اإلقليمية أن تخـوض فـي   . الرئيسي للمنظمة، وأن ينشئ آلية تشاور على شبكة اإلنترنت
  .مناقشات استراتيجية بخصوص عملية اإلصالح أثناء اجتماعاتها القادمة

  
  شاورالت
  

وأثنـاء هـذا   . 2011يوليـو  / تمـوز  1عقدت أول مشاورة مع البعثات التي مقرها في جنيف يوم   -22
وسوف تُعقد مشاورة ثانية مع البعثات التي مقرها في جنيـف  . االجتماع ناقشت البعثات ورقات المفاهيم الثالث

الخاصة بإصالحات التمويل والشؤون  ستتم أثناءها مناقشة مسودات االقتراحات 2011سبتمبر / أيلول 15يوم 
  .اإلدارية التي ستعدها األمانة

  
وسوف تتلقى اللجان اإلقليمية هذه الورقة التي تتضمن نبذة عامة مع الورقات الثالث بشأن تصـريف    -23

شؤون المنظمة والتقييم المستقل للمنظمة والمنتدى الصحي العالمي، إلى جانب ملخص المشاورة المعقودة فـي  
وستُوافى الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي بملخص مداوالت . يوليو مع البعثات التي مقرها في جنيف/ وزتم

  .اللجان اإلقليمية
  

ويجري إنشاء آليـات علـى   . وسيستمر التشاور مع الدول األعضاء والموظفين طيلة الشهور القادمة  -24
. ألحدث المعلومات وتلقي التعليقات حول االقتراحـات شبكة اإلنترنت إلتاحة االطالع على أوسع نطاق ممكن 

، وسيستمر التشـاور بشـأن   2011سبتمبر / وسيستمر التشاور بشأن ورقات المفاهيم الثالث حتى آخر أيلول
  .إصالحات التمويل والشؤون اإلدارية حتى اختتام أعمال الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي

  
منظمة على جميع المستويات بخصوص عملية اإلصالح، وذلـك مـن   ويجري التشاور مع موظفي ال  -25

خالل عقد اللقاءات المفتوحة وعن طريق موقع اإلنترنت، حيث توجـد أيضـاً اسـتمارة مخصصـة إلبـداء      
ودعماً لعملية إعداد االقتراحات الخاصة بعملية إصالح المنظمة قسمت األمانة نفسها إلى مجموعات . التعليقات

  .األفرقة العاملة على جميع مستويات المنظمةمن فرق العمل و
  

  .وسوف تبت الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي في الخطوات القادمة لعملية اإلصالح  -26
  
  

=     =     =  

                                                           
  .بشأن إصالح منظمة الصحة العالمية) 8(129ت  مالمقرر اإلجرائي     1
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  2011يونيو / حزيران 23

  
  القسم الثاني

  
  تصريف أمور منظمة الصحة العالمية) أ(

  
  ورقة مفاهيم

  
أن يحدد المجلس التنفيـذي عمليـة مناسـبة     2-64ج ص عالقرار  ت جمعية الصحة العالمية فيطلب  -1

ذلك طلب المجلـس   وبعد 1.المتعلقة بتصريف شؤون المنظمة والمحددة في تقرير المدير العام لدراسة القضايا
التنفيذي في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة أن تُعد األمانة ثالث ورقات مفاهيم في موعـد أقصـاه آخـر    

  .محتواها طيلة عملية التشاور وعلى أن يستمر تطوير 2011يونيو / حزيران
  
ودة األولـى لمـذكرة   تشكل هذه الورقة المس 2وعمالً بالمقرر اإلجرائي الصادر عن المجلس التنفيذي  -2

وهي تلخص أهم القضايا المحـددة فـي المشـاورات    . مفاهيم تتعلق بتصريف شؤون منظمة الصحة العالمية
المجراة مؤخراً وكذلك القضايا التي طرحتها جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون والمجلس التنفيـذي فـي   

  .ممكنة لمواصلة النقاش طرقاًدورته التاسعة والعشرين بعد المائة، كما تقترح 
  
ويتعلـق  . التي أثارتها الدول األعضاء ضمن أربعة مجـاالت عامـة  البارزة ويمكن تجميع الجوانب   -3

 وأن يتم علـى نحـو أكثـر   عمل األجهزة الرئاسية  يزيد تركيزالمجال األول بتحديد األولويات وضرورة أن 
وسوف يتمثل اإلصالح الرئيسي هنا في المواءمة بين . استراتيجية كي تؤدي وظائفها الدستورية بفعالية أكبر

قرارات األجهزة الرئاسية وبين األولويات المؤسسية، وضمان اتباع نهج أكثر استراتيجية وانضباطاً في اتخـاذ  
جمعية الصحة، والتمكين من اإلشراف الالزم على البرامج والتنفيذ المالي، بمـا فـي ذلـك    من قبل قرارات ال

  .لمالية لممارسات المنظمةالسالمة ا
  
وتتمثـل  . بضرورة تحسين المواءمة بين األجهزة الرئاسية العالمية واإلقليميةويتعلق المجال الثاني   -4

القضية الرئيسية في تعزيز االتساق بين األجهزة الرئاسية اإلقليمية والعالمية، مع تحسين تنسيق جداول األعمال 
  .المداوالتوتالفياً لالزدواجية في  المعنية تشجيعاً للتكامل والتآزر

  
. تحسين تسلسل انعقاد مختلف اجتماعات األجهـزة الرئاسـية  ويمكن تلخيص المجال الثالث على أنه   -5

وتشمل القضايا المحددة ضرورة تعزيز دور لجنة البرنامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي،     
، وخصوصاً فيمـا يتعلـق   وظائفها اإلشرافية والتحضيريةواستعراض توقيت ومدة اجتماعاتها من أجل تعزيز 

جانه عدداً من القضايا، والسيما الشؤون وضمان أن يتناول المجلس ول ؛بالنظر في الميزانية البرمجية المقترحة
القرارات التنفيذية النهائية بشأنها دون إحالتها إلى جمعيـة الصـحة،   كل منهم اإلدارية، بفعالية أكبر وأن يتخذ 

وتخطيط جدول أعمال أكثر تركيزاً ولكنه أكثر موضوعية في الوقت ذاته لألولويات التقنية وأولويات السياسات 
وتحري ضرورة إنشـاء هيئـات    ؛أكثر استراتيجية مداوالتجمعية الصحة ومن ثم تسهيل عقد المتفق عليها ل

والنظر فـي اسـتخدام لجنـة الخبـراء      ؛تابعة للمجلس، تُعنى على سبيل المثال بتطوير البرامج أخرىفرعية 
بأداء المراجعـات   المستقلين االستشارية في مجال المراقبة بصورة أكثر تركيزاً على التكتيكات، مثل مطالبتها

  .المواضيعية

                                                           
  .64/4الوثيقة ج     1
  ).8(129م تالمقرر اإلجرائي      2
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انخراط الدول األعضاء ومشاركتها بصـورة  تعزيز التشجيع على فيمكن وصفه بأنه أما المجال الرابع   -6

مشاركة كل الدول األعضاء مع تزويدهم : وتتمثل القضايا المحددة فيما يلي. في تصريف شؤون المنظمة أنشط
وزيادة االهتمام بإعادة التوازن للطريقـة   ؛الشؤون بالشمول الحقيقيبمعلومات أوفى كي تتسم عمليات تصريف 

اسـية،  التي تمارس بها الدول األعضاء دورها كمشاركين مطلعين على المعلومات ونشطين في األجهـزة الرئ 
على المعلومات بصورة كافية عن الخلفية التاريخية والتقنية للقضايا المطروحة  وذلك مثالً عن طريق إطالعها

  .للنظر
  
الـدول األعضـاء مـن     وتسييرها مـن قبـل  ولضمان الشمول في عملية إصالح تصريف الشؤون   -7

وقـد ترغـب الـدول    . بـالعمق الكـافي  ومناقشتها الضروري تقييم مجاالت التحسين والقضايا المحددة أعاله 
فه بمهمة وضع جـدول  األعضاء في النظر في إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية تابع للمجلس التنفيذي وتكلي

أثبت فعاليته حيث إن المجلس اتبعه  فهذا أسلوب عمل. أعمال لعملية التغيير في مجال تصريف شؤون المنظمة
  .من قبل هو وبعض اللجان اإلقليمية في تحديد الحلول الخاصة بعمليات تغيير مشابهة

  
  النقاط المطروحة للنقاش

  
تها على القضايا الرئيسية المحددة، واقتـراح قضـايا أخـرى    الدول األعضاء مدعوة إلى إبداء تعليقا  -8

  .واقتراح الحلول الممكنة للنقاط المحددة، واإلدالء بتعليقاتها على العملية المستمرة المقترحة
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  2011يونيو / حزيران 22

  
  المستقل لمنظمة الصحة العالمية التطويريالتقييم ) ب(

  
  ورقة مفاهيم

  
  المقدمة

  
يعد بالتشاور مع الـدول األعضـاء أسـلوباً للتقيـيم     "من المدير العام أن  2-64ج ص عطلب القرار   -1

المستقل وأن يعرض تقريراً أول عن التقييم المستقل لعمل المنظمة على جمعيـة الصـحة العالميـة الخامسـة     
وبعد ذلك طلب المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والعشرين بعد المائـة أن  . "2012مايو / والستين في أيار

تتم مراجعتها مجدداً وباسـتمرار   إعداد ثالث ورقات مفاهيم 2011يونيو / يتم في موعد أقصاه آخر حزيران
هذه الورقـة أول مسـودة    تُشكللمقرر اإلجرائي الصادر عن المجلس التنفيذي وعمالً با. تشاورالخالل عملية 

  .المقترحة للتقييم المستقل والعمليةلمذكرة مفاهيم تبين النطاق المقترح واالختصاصات 
  
للمنظمة تتسم بالكفاءة والفعالية والسـرعة وال تسـتهلك   والهدف المنشود هو إنشاء عملية تقييم مستقل   -2

وستوفر الخبرة المكتسبة من هذه العملية المعلومات . هام ويكون لها وقعترتب عليها أثر كبير يموارد كثيرة، و
التي أما المبادئ الرئيسية . المنتظم لعمل المنظمةوالالزمة التخاذ القرارات الخاصة بإنشاء آلية للتقييم المستقل 

كما أن من شـأن إجـراء   . ستطبق على تخطيط وإجراء التقييم فهي االستقاللية والشفافية والمصداقية والكفاءة
مستقل لمجال موضوعي معين من مجاالت عمل المنظمة أن يسهم في تشكيل وتوجيـه عـدة    1تطويريتقييم 

النتـائج، وتعزيـز كفـاءة     ين علىالقائمعناصر في عملية إصالح المنظمة، مثل تحسين التخطيط والمساءلة 
  .المنظمة على المستوى القُطري

  
  الغرض

  
. يتمثل الغرض المنشود في إعداد أسلوب للتقييم المستقل لعمل المنظمة من أجل تحسين أداء البـرامج   -3

حصيلة التقييم تقريراً يقدم إلى الدول األعضاء عن عمل المنظمة في مجال موضوعي معين، مشفوعاً  وستكون
  .بتوصيات محددة بخصوص الخطوات التي يلزم اتخاذها من أجل تعزيز عمل المنظمة في هذا المجال

  
  النطاق واالختصاصات

  
على تعزيز النُظم الصحية، حيث إن ذلـك مـن   أبدت الدول األعضاء تأييدها القتراح أن يركز التقييم   -4

األولويات العالية بالنسبة إلى الدول األعضاء، وشرط أساسي لتحسين الحصـائل الصـحية وبلـوغ المرامـي     
. اإلنمائية لأللفية، ومجال عمل رئيسي ومتزايد األهمية بالنسبة إلى المنظمة على كل مستوى مـن مسـتوياتها  

وسوف يركز على قدرة المنظمة على دعم البلدان . دور المنظمة في هذا المجال ويتيح التقييم الفرصة لتوضيح
في تعزيز نُظمها الصحية، بما في ذلك السياسـات واالسـتراتيجيات والخطـط الصـحية     ) المتقدمة والنامية(

ولوجيـات  الوطنية، والتغطية الشاملة وتمويل النُظم الصحية، والقوى العاملة الصحية، وإتاحـة األدويـة والتكن  
  .األساسية، ونُظم المعلومات الصحية

  
مبين في برنامج العمـل  كما هو ووظائفها األساسية الست،  التقييم مستويات المنظمة الثالثةوسيشمل   -5

التقييم وسيستعرض . تعزيز النُظم الصحيةمجال على النحو الذي ينطبق على المنظمة في  2العام الحادي عشر
                                                           

يصمم بغرض تحسين البرامج، وهو على خالف التقييم الختامي الذي يدرس آثار البـرامج أو  " التقييم التطويري"     1
  .حصائلها

  .2006العالمية، جنيف، منظمة الصحة . 2015-2006برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة      2
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وسيعد اقتراحات بخصوص تعزيز المواءمة والفعالية والكفاءة والشـفافية الداخليـة   هذه الوظائف،  أداءطرق 

 القـائمتين وسيتضمن ذلك اتخاذ تدابير محددة من أجل تحسين اإلدارة والمساءلة . والخارجية في عمل المنظمة
   .هاوارد وتخصيصالموارد البشرية، وتعزيز عملية تحديد األولويات والتمويل وحشد الم وتدعيمعلى النتائج، 

  

أسئلة الدراسة التي يتعين توجيهها على المستوى   وظائف منظمة الصحة العالمية
  العالمي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني

توفير القيادة فيما يتعلـق بالمسـائل ذات   
األهمية الحاسمة للصحة والـدخول فـي   
الشراكات التي تقتضـي القيـام بأعمـال    

  .مشتركة

تتوقع البلدان من المنظمة من حيث النـواتج والخـدمات    ماذا
الخاصة بتعزيز النُظم الصحية، وما هي الجوانـب الرئيسـية   

ـ لتعزيز النُظم الصحية التي ينبغي أن تركز المنظمـة انتباه  ا ه
هل تمارس المنظمة القيادة الفعالة في مجال وومواردها عليها؟ 

ا هي الشـراكات  النُظم الصحية، وكيف يمكن تحسين ذلك؟ وم
القائمة مع الوكاالت األخرى والتي كانت األكثر فعالية في دعم 
تعزيز النُظم الصحية، وكيف يمكن تقوية هذا التعاون من أجـل  

  تعزيز االتساق والمواءمة؟
بلورة برنامج أعمال البحوث وحفز توليـد  

  .المعارف المفيدة وتجسيدها وبثها
البحوث الخاصة بـالنُظم  كيف تؤثر المنظمة على برنامج عمل 

الصحية؟ وكيف يمكن أن تحسن المنظمة فعاليتهـا فـي نشـر    
  المعرفة واالبتكار؟

تحديد القواعد والمعايير وتعزيز ورصـد  
  .تنفيذها

ما مدى اعتماد عملية وضع القواعد والمعايير وتطوير المنافع 
ـ  اتالعامة العالمية للنُظم الصحية على الطلب ، وكيـف  ةالقُطري

يمكن تحسين ذلك؟ وهل هناك أية طريقة يمكن بها تعزيز كفاءة 
عملية وضع القواعد والمعايير وشفافيتها وموضوعيتها؟ ومـا  

القواعـد   تطبيقمدى فعالية المنظمة في الرصد والتبليغ بشأن 
  والمعايير، وكيف يمكن تحسين ذلك؟

توضيح الخيارات األخالقيـة والسياسـات   
  .ناتبالبيالعامة المسندة 

ترجمة القواعد على ما مدى فعالية المنظمة في مساعدة البلدان 
والمعايير إلى سياسات وطنية، وما الذي يمكن عمله من أجـل  

مختلف مستويات المنظمة كي تدعم هـذه  بين مواءمة التعزيز 
  العملية بصورة أكثر فعالية؟

إتاحة الدعم التقني وحفز التغييـر وبنـاء   
  .المؤسسية المستدامةالقدرة 

إلـى الـدول    المناسـب المنظمة تقديم الـدعم   هل يالئم هيكل
تعزيز النُظم الصحية، وكيف يمكن لمختلف  مجال األعضاء في

برامج المنظمة مواءمة عملها بصورة أكثر فعالية مـن أجـل   
المساهمة في تعزيز النُظم الصحية؟ وكيـف يمكـن أن تغيـر    

التقني كي تبني القدرة المؤسسـية   المنظمة طريقة تقديمها للدعم
  ؟بفعالية أكبر المستدامة في البلدان

رصد الوضع الصحي وتقييم االتجاهـات  
  .الصحية

كيف يمكن تعزيز رصد المؤشرات الصحية من قبل المنظمـة  
  أكثر فأكثر من أجل تحسين المساءلة؟

  
  :ح المنظمة، أال وهيوسوف يتناول التقييم المستقل أيضاً عدة جوانب من عملية إصال  -6

من أجل تقديم دعـم   ومستوى المواءمة لديهاكيف يمكن تعزيز هيكل المنظمة ومالكها الوظيفي   •
  أكثر فعالية إلى البلدان في مجال تعزيز النُظم الصحية؟
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ما مدى فعالية إطار التخطيط الحالي في التأكيد على عمل المنظمة فـي مجـال تعزيـز الـنُظم       •

  .هاللبرمجة والمساءلة وحشد الموارد وتخصيص كأداةوالصحية 

من أجل تعزيز التمويل وحشد الموارد واالتصـاالت  في المنظمة ما الخطوات التي يلزم اتخاذها   •
  ؟يجية من أجل تعزيز النُظم الصحيةاالسترات

جريت على سياسات الموارد البشرية وتخطيطها وإدارتها سـتحقق أكبـر   رات التي لو ُأيما التغي  •
  فيما يتعلق بدعم البلدان؟وقدرتها األثر في زيادة كفاءة المنظمة 

  
طريقة تقـديم التقـارير   البيانات وما هو موجود من لدى إجراء التقييم ستعتمد مجموعة التقييم على و  -7

وستقوم مجموعة التقيـيم  . ء الدول األعضاء والموظفين والشركاء، وستسعى إلى االطالع على آراوالتقديرات
وسيتاح لمجموعة التقييم االطـالع  . بزيارات إلى المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية وإلى مكاتب قُطرية معينة

  .على كل الوثائق ذات الصلة في األمانة
  

  اإلشراف
  
تقل ومراجعة االختصاصات وخطة العمل واختيار سيقوم المجلس التنفيذي باإلشراف على التقييم المس  -8

وسوف يقتـرح  . وسيتلقى التقارير المنتظمة عن أنشطة ومالحظات وتوصيات مجموعة التقييم ،مجموعة التقييم
علـى التقيـيم،    المشـرفة لجنة الالمدير العام أن ينشئ المجلس التنفيذي فريقاً فرعياً تابعاً للمجلس يكون بمثابة 

  .وسيوفر المدير العام خدمات األمانة الالزمة للتقييم المستقل. وذلك من أجل االضطالع بهذه الوظائف
  

  اختيار مجموعة التقييم
  
وستشكل . التقييم مجموعة تقييم مستقلة يتم اختيارها من خالل عملية موضوعية وشفافةإجراء ستتولى   -9

خصصات تتألف من ثمانية إلى عشرة أفراد من مجموعة من المؤسسات التـي  مجموعة التقييم فرقة متعددة الت
عمل المنظمات الدولية في ميدان الصـحة العموميـة وتتمتـع بـالخبرة      تقييمأثبتت قدرتها وخبرتها في مجال 

ـ  . ونطاقه والمهارات التقنية واإلدارية التي تجسد غرض التقييم ز وسيشمل ذلك الجوانب التقنية الخاصـة بتعزي
. النُظم الصحية والجوانب التنظيمية الخاصة بالتخطيط وإدارة الموارد والتصميم التنظيمي والمـوارد البشـرية  

  .المهنية وأال يشوبهم التعارض في المصالح يكونوا آراءهموسيتوقع من أعضاء مجموعة التقييم أن 
  

م على المأل فيما يتعلق بمجموعة التقيـي  ينشر" طلب تقديم اقتراحات"وسيتم اختيار مجموعة التقييم بعد   -10
ـ   ول. وخطة العمل  اتتجسيد نطاق وتنوع عمل المنظمة ستعطى األولوية لالقتراحات التي تقـدم مـن مجموع

  .على السواء المؤسسات المنتمية إلى البلدان النامية والمتقدمة
  

بـرة مجموعـة المؤسسـات    البرهنة على قدرة وخ) 1: (وستكون معايير اختيار مجموعة التقييم هي  -11
البينات الدالة على ) 2(المتقدمة باالقتراح في مجال تقييم المنظمات الدولية العاملة في ميدان الصحة العمومية؛ 

خبرة األعضاء المقترحين ) 3(فهم غرض التقييم وحصيلته المتوقعة، كما هو مبين في االقتراح وخطة العمل؛ 
  .التكلفة) 4(؛ هموكفاءتهم وتنوع في مجموعة التقييم

  
  العملية المقترحة

  
سيعرض المدير العام مسودة نطاق واختصاصات التقييم المستقل على الـدورة االسـتثنائية للمجلـس      -12

وبعد االعتماد من المجلس التنفيذي سيصـدر المـدير   . 2011نوفمبر / التنفيذي التي ستُعقد في تشرين الثاني
علـى التقيـيم    المشرفةلجنة الوسيتم تقييم هذه االقتراحات بواسطة . اقتراحات ينشر على المألتقديم العام طلب 

وسـيتم إبـالغ   . التي سيشكلها المجلس التنفيذي بناء على المعايير الواردة أعاله ومجموعة التقيـيم المختـارة  
  . المجلس التنفيذي بحصيلة عملية االختيار وخطة العمل المقترحة
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يعقد االجتماع األولي لمجموعة التقييم في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في كـانون  وسوف   -13

وستبدأ مجموعة التقيـيم  . يناير مع اللجنة المشرفة على التقييم، وذلك لمناقشة خطة عمل التقييم المستقل/ الثاني
  .2012فبراير / عملها في شباط

  
وعـدد مـن   ى المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها اإلقليميـة السـتة   وستقوم مجموعة التقييم بزيارات إل  -14

  .كما ستتصل مجموعة التقييم بالدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين. قُطريةال مكاتبها
  

في المقر الرئيسي لمنظمة الصـحة العالميـة    2012أبريل / وسوف تجتمع مجموعة التقييم في نيسان  -15
. األمانـة مـع  و) ذات البعثات القائمـة فـي جنيـف   (تها مع الدول األعضاء مشاورة بخصوص استنتاجا لعقد

  .2012مايو / وستعرض مجموعة التقييم تقريراً أول على جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين في أيار
  

  الجدول الزمني المقترح
  

الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي تقر اختصاصات التقييم المستقل وتنشـئ  
  جنة المشرفة على التقييمالل

  2011نوفمبر / تشرين الثاني

  2011نوفمبر / تشرين الثاني  المدير العام يصدر طلب تقديم االقتراحات بخصوص التقييم المستقل
  2011ديسمبر / كانون األول  اللجنة المشرفة على التقييم تستعرض االقتراحات وتختار مجموعة التقييم

  2012يناير / كانون الثاني  التقييممنح العقد لمجموعة 
اجتماع بداية عمل مجموعة التقييم مع اللجنة المشرفة على التقييم لمناقشـة  

  خطة العمل
  2012يناير / كانون الثاني

قيام مجموعة التقييم بالزيارات إلى المقر الرئيسـي والمكاتـب اإلقليميـة    
  والقُطرية

أبريل / نيسان -فبراير / شباط
2012  

  2012أبريل / نيسان  مشاورة بشأن التقرير المبدئي لمجموعة التقييمعقد 
تقديم التقرير األول للتقييم المستقل إلى جمعية الصحة العالميـة الخامسـة   

  والستين
  2012مايو / أيار

  
  )*بالدوالر األمريكي(الميزانية 

  
  850 000  يوم 100عشرة أعضاء في الفرقة لمدة : مجموعة التقييم
  400 000  )أيام لكل زيارة 7زيارات ميدانية لكل عضو من أعضاء الفرقة، و 6(السفر والنفقات 

  50 000  )النشر والترجمة(تقارير مجموعة التقييم 
  1 300 000  المجموع

  .وتكاليف األمانة غير مدرجة فيها. الميزانية الواردة إرشادية* 
  

  الدول األعضاءالمطروحة على المسائل 
  

  :تؤيد الدول األعضاء ما يلي هل  -16
  النطاق المقترح واالختصاصات المقترحة للتقييم المستقل؟  )أ(
  العملية المقترحة لالضطالع باإلشراف على التقييم المستقل؟  )ب(
  العملية المقترحة الختيار مجموعة التقييم؟  )ج(
  الجدول الزمني المقترح للتقييم المستقل؟  )د(
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  المنتدى الصحي العالمي
  

  ورقة مفاهيم
  

  المقدمة
  
عرض ورقة مفاهيم " من المدير العامالصادر عن جمعية الصحة العالمية  2-64ج ص عطلب القرار   -1

، تحـدد األهـداف وعـدد    2012نـوفمبر  / مفصلة للمنتدى الصحي العالمي الذي سيعقد في تشرين الثـاني 
/ المشاركين والشكل والتكلفة على المجلس التنفيذي في دورته الثالثين بعد المائة التي ستُعقد في كانون الثـاني 

في  ورته التاسعة والعشرين بعد المائة أن يعد المدير العاموبعد ذلك طلب المجلس التنفيذي في د ".2012يناير 
ثالث ورقات مفاهيم تتم مراجعتها مجدداً وباستمرار خـالل عمليـة    2011يونيو / موعد أقصاه آخر حزيران

لمذكرة مفـاهيم   أول مسودةهذه الورقة  التنفيذي تشكلالمجلس  وعمالً بالمقرر اإلجرائي الصادر عن .تشاورال
  .بالمنتدى الصحي العالميتتعلق 

  
وقد أسفرت زيادة االستثمار في الصحة على مدى العقد الفائت عن تحسينات هامـة فـي الحصـائل      -2

وفي حـين  . المعنية بالصحة العالمية وتنامي عدد المنظماتالمؤسسية  في البيئةالتعقيد المتزايد عن الصحية، و
التشجيع على تعزيز االتساق  الترحيب فإن من الضروريتلقى  أن األهمية المتزايدة للصحة في الشؤون الدولية

ال توجـد   الـراهن  ي الوقتفومع ذلك ف. المتعددة وإتاحة الفرصة لبناء حوار أشمل بين الجهات الفاعلة المعنية
التفاعل بين الحكومات والمنظمات الصحية العالمية والشـراكات والمنظمـات اإلقليميـة     وحدها أية آلية تتيح

كاالت الثنائية والمتعددة األطراف والمؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمـع المـدني ومنظمـات القطـاع     والو
  .الخاص وسائر أصحاب المصلحة المعنيين

  
 في الميدانوبإمكان منظمة الصحة العالمية، من خالل ممارسة دورها بصفتها سلطة التوجيه والتنسيق   -3

والمنتدى الصحي العالمي، بصفته هيئة غير رسمية تضم أصحاب . لية، أن تكون بمثابة هذه اآلالدوليالصحي 
على طائفة واسعة من اآلراء والمنظورات بشـأن أهـم المسـائل الراهنـة      سيتيح االطالعمصلحة متعددين، 

وهو لن يتخذ قرارات تمس مختلف المنظمات، ولن يغير الصـالحيات  . والمستقبلية في مجال الصحة العالمية
وسوف تحال االستنتاجات التـي تـتمخض عنهـا    . بها األجهزة الرئاسية للمنظمة في اتخاذ القرارالتي تتمتع 

مداوالت المنتدى إلى جمعية الصحة العالمية عن طريق المجلس التنفيذي، كمـا سـتتاح لجميـع المنظمـات     
  .المشاركة

  
  الغرض والحصيلة واألهداف

  
من المنتدى الصحي العالمي هو القيام، في إطار غير رسمي يشمل عدة أصحاب مصلحة،  الغرضإن   -4

بتحري السبل التي يمكن بها لألطراف الفاعلة الرئيسية في مجال الصحة العالمية أن تعمل معاً بفعاليـة أكبـر   
ومـن  حد من التجزؤ على المستوى العالمي والقُطري من أجل تعزيز الكفاءة واالتساق والمساءلة ومن أجل ال

  .الجهود االزدواجية في
  
وسوف يتيح المنتدى الفرصة لالستماع إلى مجموعة متنوعة من اآلراء واالطالع على عناصر أفضل   -5

. وفقاً للغرض العـام للمنتـدى   واألساليباألولية هي إعداد تقرير عن المبادئ  الحصيلةوستكون . الممارسات
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ولكنه سينصب أيضاً على السبل الكفيلة بتحسين الحصائل  فقط مة ودورهاولن ينصب التركيز على عمل المنظ
  .الصحية من خالل اتساق السياسات وزيادة فعالية العمل الجماعي عبر مجموعة من المنظمات والشراكات

  
ي تحديد العقبات والقيود الرئيسية الت) أ: (فيما يلي للمنتدى الصحي العالمي األهداف المحـددة وستتمثل   -6

تعريف المبـادئ  ) ب(تعترض سبيل العمل التعاوني عبر كل الشركاء المنخرطين في مجال الصحة العالمية؛ 
فعالية عالقات العمل على المسـتوى العـالمي والقُطـري؛    كما تعزز التي تعزز اتساق السياسات  واألساليب

  .ت عمليةتحديد الخطوات التي يلزم اتخاذها من أجل ترجمة المبادئ إلى ممارسا )ج(
  

  تنظيم وإدارة المنتدى األول
  
نـوفمبر  / ثالثة أيام في شهر تشرين الثـاني  مدى من المقترح أن يعقد المنتدى األول في جنيف على  -7

وبعـد ذلـك سـيجرى لـه     وبمجرد إنشاء المنتدى سوف يعقد مرة كل سنتين لمدة دورتين أخريين، . 2012
  .استعراض مستقل

  
كما سـتتم دعـوة ممثلـي جميـع     . في المنتدى مفتوحاً لكل الدول األعضاء وسيكون باب المشاركة  -8

أما المشاركون اآلخرون فسـيدعون مـن منظمـات    . المنظمات والشراكات الرئيسية المعنية بالصحة العالمية
مجامع التفكير والرابطات المهنيـة والمؤسسـات الوقفيـة والقطـاع     / ع المدني والمؤسسات األكاديميةالمجتم
تمثيـل  وسيكون القصد من ذلك هو اجتذاب عدد من المشاركين يكفي لضمان تنوع وجهات النظـر و . صالخا

والتوصـل إلـى   المؤسسات والتمثيل الجغرافي، على أن يظل العدد ال يتجاوز القدر الذي يتيح النقاش المنظم 
تتجاوز األعداد القـدرة   كي الوفي حين أن تقييد حجم مختلف الوفود قد يكون ضرورياً  1.واضحة استنتاجات

وقد يتسنى . ، فإن المنتدى سيبث عبر شبكة اإلنترنت لزيادة فرصة الوصول إلى جمهور أعرضاستيعابهاعلى 
مباشرة قبـل  أكثر القائمة على شبكة اإلنترنت إلتاحة التفاعل بصورة أيضاً تحري إمكانية استخدام التكنولوجيا 

  .انعقاد المنتدى نفسه
  
عـدد  عقد وسيجمع أسلوب العمل بين . ل أعمال االجتماع حول ثالثة أهداف لالجتماعوسيتمحور جدو  -9

وسينصب التركيز على النقاش المنظم . محدود من الجلسات العامة مع عقد جلسات موضوعية موازية وميسرة
للرئيس من المجموعـات   وسوف يختار االجتماع رئيساً ونواباً. اإلدالء ببيانات معدة سلفاًبدالً من العروض أو 

ولن يصدر إال الحد . هوستقوم أمانة منظمة الصحة العالمية بدور المقرر كما ستدعم الرئيس ونواب. ثلة فيهالمم
  . وسوف تعمم مسبقاًالرسمية األدنى من وثائق المعلومات األساسية 

  
كما سيعد تقريـر أكثـر    وستتم صياغة موجز يعرضه الرئيس ألهم االستنتاجات في نهاية االجتماع،  -10

لمنتدى على االجتماع التـالي للمجلـس   لوسوف يعرض رئيس االجتماع تقريراً . بعد ذلك بفترة وجيزة تفصيالً
  .التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

  
ويجري حالياً العمل على االستناد إلى خبرة المؤسسات والقطاعات األخرى التي تدير منتديات تجمـع    -11

يعرض في خاتمـة المطـاف علـى المجلـس     سصلحة متعددين من أجل تحسين االقتراح الذي بين أصحاب م

                                                           
يذكر أن المنتدى العالمي بشأن األمراض غير السارية، والذي سبق اجتماع موسكو الـوزاري المعقـود    للمقارنة     1

مشاركاً، أمـا   350وفي شراكة التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع نحو . مشارك 300مؤخراً قد اجتذب نحو 
فإن المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس يدعو وفي المقابل . مشارك 400الصندوق العالمي فيبلغ عدد المشاركين فيه 

. مشـاركاً  75 000عـدداً وقـدره    2011واجتذب المنتدى االجتماعي العالمي المعقود في عام . مشارك 2 500نحو 
فـي  ) الموئل(واألحدث في القائمة هو المنتدى الحضري العالمي الذي نظمه مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

  .مشارك 14 000واجتذب نحو  2010عام 
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سيعقد المدير  2012يناير / وبمجرد أن ينتهي المجلس التنفيذي من إعداد االقتراح في كانون الثاني 1.التنفيذي
ر األكثر تفصيالً، لإلشراف على أعمال التحضي) تضم الدول األعضاء والمنظمات األخرى(العام لجنة توجيهية 

  .بما في ذلك ترشيح ودعوة المشاركين والمتحدثين
وكذلك استضافة ) دوالر أمريكي 100 000(وسوف تشمل تكلفة المنتدى أنشطة األعمال التحضيرية   -12

سيكون تمويل مشاركته ذاتيـاً  وفي حين أن كثيراً من المشاركين ). دوالر أمريكي 675 000(االجتماع نفسه 
بـه الـدعم    يقـدم سيتم على األساس نفسه الذي ) أقل البلدان نمواً(الدعم الذي سيقدم إلى الدول األعضاء  فإن

  .لحضور جمعية الصحة العالمية
  

  النقاط المطروحة للنقاش
  

تسعى المرحلة األولى من المشاورة إلى االطالع على آراء الدول األعضاء فـي الغـرض المقتـرح      -13
وندعو الدول األعضاء إلـى إبـداء تعليقـاتهم علـى     . إدارة المنتدىالختيار المشاركين وواألهداف المقترحة 

  .في هذه المذكرة المذكورة االقتراحات الواردة أعاله أو طرح أية مسائل أخرى أو اقتراح أفكار بديلة لألفكار
  
  

                                                           
من األمثلة األخرى للمنتديات التي تجمع بين عدة أصحاب مصلحة لجنة األمن الغذائي العالمي والفريق العامـل       1

وقد ترغب الدول األعضاء أيضاً في أن تقترح . المعني بفعالية المعونة والحوار الدولي بشأن النزاعات وحالة الهشاشة
  .ةهيئات أخرى ذات صل
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  القسم الثالث
  

  ةميات اإلدارية لمنظمة الصحة العالاإلصالح
  
  

  تمهيد
  

وهي . هذه الورقة هي المسودة األولى لالقتراحات التي ُتعدها األمانة بشأن اإلصالحات اإلدارية لمنظمة الصحة العاليمة
وسُتنقح . عدت كوثيقة للمناقشةوقد أ. تلخص فكر األمانة حول جوانب اإلدراة التي يمكن تعزيزها لتحسين فعالية المنظمة

قدم الورقة وسُت. بعد تلقي التعليقات من خالل المشاورات المختلفة التي ستنعقد خالل األسابيع القادمة االقتراحاتهذه 
، كجزء من 2011نوفمبر / تشرين الثاني 3إلى  1المنقحة إلى الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي التي ستنعقد في الفترة من 

مجية واإلدارية واإلصالحات رة العالمية وتشمل اإلصالحات البأكبر حجمًا، تتناول إصالحات منظمة الصح مجمعةرقة و
   1.في مجال تصريف الشؤون

  
  االقتراحات الخاصة باإلصالحات اإلدارية

  : خمسة مجاالت رئيسية ضمناإلصالحات اإلدارية المقترحة  تندرج .1

من خالل توضيح أدوار ووظائف ومسؤوليات كل من  ،التنظيميةاءة تحقيق الفعالية والمواءمة والكف •
وجوانب التآزر بينها، وتحسين  - المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والقطرية أي  - مستويات المنظمة الثالثة 

  . فعاليتها التشغيلية

ة؛ وتبسيط وضع نموذج معدل للقوى العامل وسيتضمن ذلك تحسين سياسات وإدارة الموارد البشرية، •
  . لتعلملاستراتيجية وضع إدارة األداء والتطوير الوظيفي، بما في ذلك  عمليات؛ وتعزيز إجراءات التوظيف

من خالل إرساء إطار قوي لإلدارة القائمة على النتائج،  أساس تعزيز التخطيط واإلدارة والمساءلة على •
ساءلة والشفافية، بما في ذلك تعزيز الضوابط النتائج يستند إلى سلسلة نتائج واضحة؛ وتدابير لتحسين الم

  .نهج خاص بالتقييم المستقلوضع المصالح؛ و السياسات الخاصة بتعارضالبرمجية والمالية و

من خالل زيادة نسبة التمويل المستدام والذي  تعزيز تمويل المنظمة باتباع نهج مؤسسي لتعبئة الموارد، •
؛ وتوسيع قاعدة الموارد، بما في ذلك المواردنموذج لتجديد وضع ة؛ ويمكن التنبؤ به، وتقوية اإلدارة المالي

  . آليات للتمويل االبتكاريإنشاء 

 بوصفها السلطةمنظمة الصحة العالمية  مكانةلتعزيز الثقة في وضع إطار لالتصاالت االستراتيجية،  •
  .الرائدة ة العالميةيالصح

   

                                                  
تم إعداد ثالث ورقات مفاهيم حول تصريف الشؤون والمنتدى الصحي العالمي والتقييم التطويري المستقل لمنظمة الصحة العالمية  1

تتاح خالل الدورة االستثنائية  معةمجوستدمج التعليقات المقدمة حول هذه الموضوعات في ورقة . مع الدول األعضاء والتواصل بشأنها
  . للمجلس التنفيذي
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  التنظيميةالفعالية والمواءمة والكفاءة 
  

  المطروحة سائلالم  
  

دون اإلقليمية،  /البلدانيةتحظى منظمة الصحة العالمية بهيكل المركزي يشمل المكاتب القطرية، والمكاتب  .2
 فيها وقد حددت المنظمة خمسة مجاالت يمكن. تتمتع بها وتعد هذه ميزة. والمكاتب اإلقليمية، والمقر الرئيسي

  : التنظيمية تحسين فعاليتها

  القطرية للمنظمة إلى التعزيز وزيادة فعاليته؛  يحتاج عمل المكاتب •
  لبلدان؛ إلى االدعم  لتقديمالمواءمة بين المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية على نحو أفضل  يجب •
  بمزيد من الفعالية؛  الخاص بوضع القواعدينبغي تنفيذ العمل  •
  ممكنة؛  كفاءةهيكلة الوظائف المؤسسية على نحو يحقق أقصى  يتعين •
  .بعض الوظائف من مراكز العمل األعلى تكلفة إلى مراكز عمل أقل تكلفة نقلبغي ين •
   

  اإلجراءات المقترحة
  

تعزيز القدرات (أوًال، المكاتب القطرية ستحظى بمزيد من التمكين لزيادة فعاليتها في تنفيذ وظائفها األساسية  .3
؛ وتحفيز وجمع و التوسط في الحصول عليهاأ والخبرة التقنيةوتقديم المشورة الخاصة بالسياسات الوطنية؛ 

؛ وقيادة االستجابة الدولية على المستوى اإلقليمي والعالميالشركاء؛ وتيسير مساهمة البلد في مجال الصحة 
منح المكاتب القطرية المزيد من السلطات المفوضة وما يقابلها من زيادة في وسوف ُت). لطورائ الصحة العمومية

ى إعادة توزيع الموارد البشرية والمالية من المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية إلى المكاتب كما ستجر. المساءلة
وسيؤدي تحسين التعاون بين المكاتب القطرية ووكاالت األمم المتحدة األخرى إلى زيادة الدعم المقدم . القطرية
  . من البلدان بلد إلى كل

  
والقضاء على  إلى البلدانالدعم  لتقديمالرئيسي والمكاتب اإلقليمية ثانيًا، تحسين المواءمة والتنسيق بين المقر  .4

  : ما يليوتتضمن االقتراحات . الجهود يةازدواج
  

  .تحديد تقسيم العمل والتكامل •
ضطلع بقيادة أي من جوانب العمل، وكيفية التنسيق مع المستويات ييد أي مستويات المنظمة ينبغي أن تحد •

  . األخرى
  .موحدة لتشغي وضع إجراءات •
  . تبسيط كيفية التنسيق بين االستراتيجيات العالمية واإلقليمية •
لتكون  األقاليمتعزيز العمل المشترك بين البلدان وبين األقاليم ومراكز االمتياز العالمية المنتشرة في أنحاء  •

  . مصدرًا للدعم
  

الفعالية عن طريق فحص ما ينفذ على بمزيد من  الخاص بوضع القواعدثالثًا، المنظمة في حاجة إلى أداء عملها  .5
. لمواءمة وترشيد هذا العمل" قواعد المشاركة"لذا ستوضع . يةمختلف مستويات المنظمة للقضاء على االزدواج

وتتضمن الخطوات توحيد ومواءمة العمليات لوضع القواعد والمعايير والسياسات واإلجراءات والبيانات المسندة 
  . بالبينات

  
الموارد، والشؤون القانونية،  وتعبئةهيكلة الوظائف المؤسسية للمنظمة، مثل تصريف الشؤون،  رابعًا، ينبغي .6

  . ومراجعة الحسابات، واالتصاالت، بحيث تحقق الفعالية القصوى
  
لزيادة  أخرى تدابيرة إلى ذلك، سُتدخل المنظمة إضافو. بعض الوظائف إلى مراكز عمل أقل تكلفة سُتنقلخامسًا،  .7

  . ، في مجاالت مثل السفر والمطبوعاتالتنظيميةالفعالية 
  

  الموارد البشرية 
  

  المطروحة المسائل
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عدم : تسعى االقتراحات الخاصة بتحسين إدارة الموارد البشرية إلى مواجهة العديد من التحديات، مثل .8
عدم و؛ للتوظيفالحاجة إلى إجراءات أسرع والتمويل واستبقاء المالك الوظيفي؛  طريقةالتوافق بين 

وتشجع . تعزيز تدريب الموظفينوالمزيد من التنقالت والتناوب داخل المنظمة؛ وكفاية إدارة األداء؛ 
سياسة الموارد البشرية الحالية الموظفين على السعي للحصول على الوظائف طويلة األجل في 

منظمة إلى المزيد من وتحتاج ال. أن التمويل موجه في معظمه إلى المشروعات قصيرة األجلالمنظمة، رغم 
  . المرونة إلدارة المالك الوظيفي بفعالية

  
  اإلجراءات المقترحة

  
يميز ما بين الوظائف المرتبطة بالتمويل طويل األجل الذي  االقتراح األول هو وضع نموذج جديد للقوى العاملة .9

وستعدل العقود المحددة . وظائف المشروعات المرتبطة بالتمويل الطوعي قصير األجلبين يمكن التنبؤ به، و
وسيتيح هذا . زمنيًا بحيث تقر بالعمل قصير األجل، مع تقديم الحوافز التي تجعل هذه الوظائف أكثر جاذبية

سُيدمج تخطيط الموارد و. للقوى العاملة لتحصل على نتائج أكثر فعالية األمثلالتغيير للمنظمة أن تحقق التوازن 
خطيط والميزنة، لضمان مالءمة الهياكل الوظيفية للنتائج المخطط لها والدخل البشرية دمجًا تامًا في عملية الت

  . ، على كل من األمد القصير والطويلتوفرهالمتوقع 
  

وتتضمن السبل إلى ذلك إعداد . واالختيار، لتكون مدة تنفيذها أقصر التوظيفاالقتراح الثاني هو تبسيط عمليات  .10
  . وظيفية، ووضع قوائم لبعض الوظائفالوصف الوظيفي العام لكافة الرتب ال

  
. تقوم على االمتياز والمساءلة العالي التي االقتراح الثالث هو تحسين عمليات إدارة األداء لتعزيز ثقافة األداء .11

باإلضافة إلى النظام الحالي، سيجري تقييم الموظفين من خالل عملية أشمل الستقاء اآلراء، تصاحبها سياسة و
  . ر ومعالجة ضعف األداءللمكافأة والتقدي

  
وينبغي أن يتضمن هذا اإلطار اختيارات واقعية . واالقتراح الرابع هو مراجعة وتنفيذ إطار للتنقالت والتناوب .12

  . للمسار الوظيفي، تستفيد مما لدى الموظفين من مهارات وكفاءات ومعارف
  

نحاء المنظمة، مع إعطاء األولوية الموظفين وتعلمهم في شتى أ قدرات واالقتراح الخامس هو تحسين تنمية .13
  . للمستوى القطري

  
  النتائج تحقيق اإلدارة من أجل

  
  المطروحة المسائل    
  

سلسلة نتائج  تحديد :يتناول هذا االقتراح خمسة مجاالت لتعزيز نظام اإلدارة الحالي القائم على النتائج، وهي .14
وضع يط والتنفيذ؛ والتخطيط ذو التوجه القطري؛ وزمنية للتخطالطر تعديل األميزانية واقعية؛ ووضع واضحة؛ و

  . آلية جديدة لتخصيص الموارد
  

  اإلجراءات المقترحة
  

سلسلة النتائج الجديدة و. عبر بوضوح عن سلسلة نتائج يسهل فهمهاتلبرنامج والميزانية ال واأوًال، التخطيط  .15
مجموعة موحدة من المؤشرات  وهناك. ناه، موضحة أدعمومًا المقترحة، والقائمة على المصطلحات المتفق عليها

وستكون هذه المؤشرات . رصد وتقييم األثر والحصائل والمخرجاتالاألساس الذي تقوم عليه عمليات ستشكل 
على نطاق المنظمة على مستوى األثر والحصائل، بينما ستكون محددة بالنسبة للمكاتب القطرية واإلقليمية 

وسيكون عدد اآلثار والحصائل والمخرجات أقل مقارنة باألعداد . جاتوالمقر الرئيسي على مستوى المخر
وسيتم رصد كل من مستويات التخطيط باستخدام المنهجيات . االستراتيجية والنتائج المتوقعة لألغراضالحالية 

 . الدورية المحددة لكل منها حسبالمحددة سلفًا وفي نقاط زمنية معينة، 
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  ريفالتع  سلسلة النتائج

يمكن أن ) عادة في شكل تغيير مستدام في صحة السكان(أعلى مستوى من التغيير هو   األثر
على سبيل المثال، تحسين الوضع الصحي للسكان من . ُيعزى إلى المنظمة بشكل معقول

المرض أو القضاء عليه؛ أو  التخلص منوالوفيات؛ أو  المراضةخفض معدالت : خالل
   .خفض انتشار عوامل الخطر

قدرات الفي المقام األول التغييرات في و - العمل الذي من المتوقع أن تسهم به األمانة هي   الحصيلة
على سبيل المثال، تغطية . والذي سيقاس أداؤها من خالله - البلدان  في سلوكالو المؤسسية

تغطية  ومستوى؛ اللقاحاتتغطية  مستوى: ، مثلمعين نظام صحيأداء أو  معينتدخل 
  . ؛ وإمكانية الحصول على الرعايةالعالج

 والذيللتأثير على القدرة المؤسسية والسلوك في البلدان،  القيام بهما تعتزم األمانة هو   جالُمخَر
على سبيل المثال، المنتجات والخدمات الملموسة على كل من . عنهستخضع للمساءلة 

؛ )المقر الرئيسي( األطر القانونية والقواعد المعيارية: مستويات المنظمة، مثل
؛ وزيادة القدرة الوطنية على الترصد )المكاتب اإلقليمية(واالستراتيجيات اإلقليمية الصحية 

  ).المكاتب القطرية(
  .الُمدخالت إلى ُمخرجات تحولالعمليات التي هو   النشاط
تاج التي ستخصصها األمانة إلن) البشرية والمالية والمادية وغيرها(الموارد هو   لالُمدَخ

  .الُمخرجات
  

 طموحًاافتراضات أكثر واقعية وأقل  أساس ميزانية المنظمة على توضعثانيًا، طالبت الدول األعضاء بأن  .16
دقيق  أساس حسابعلى  الميزانية البرمجية وستوضع. والنفقات ،والدخل ،لمخرجاتالتكاليف المقدرة ل لحساب

 وستحدد. تكاليف المخرجات بطريقة موحدة سابنهوج لحستوضع و. لتكاليف المخرجات والنفقات والدخل
وافتراضات تكاليف الموظفين  الحالية والمقدرة ومعدالت التضخم أسعار صرف العمالتالنفقات على أساس 

على الوضع الدخل سيقوم تقدير و. والتكاليف غير المرتبطة بالموظفين، واألنشطة المستقبلية المخطط لها
المساعدة اإلنمائية الدولية في مجال الصحة، والمساهمات التاريخية للدول االقتصادي الحالي، واتجاهات 

  . األعضاء وغيرها من الجهات المانحة
  

من شأن األفق الزمني األطول اللتزامات الدول . أطر زمنية مختلفة للتخطيط والتنفيذ وضع ثالثًا، هناك حاجة إلى .17
 اإلعداد للميزانيةقصيرة ويبدأ  البرمجية للميزانيةة الزمنية الفترو. األعضاء والجهات المانحة أن يحسن التخطيط

وقتًا أطول من المنظمة  وتستغرقالتخطيط عددها أكثر من الالزم،  كما أن مراحل. قبل فترة الميزانية بمدة طويلة
 6عام، وسنوات لبرنامج العمل ال 10حاليًا  الراهنة عن عملية مرهقة، وهي تسفر الدوريةو. في التخطيط الالزم

. ، وسنتان للخطط التشغيليةللميزانية البرمجية، وسنتان جلطة األمتوسالللخطة االستراتيجية سنوات 
اإلبقاء على اإلطار الزمني الحالي لبرنامج العمل العام، : واالقتراحات الخاصة بتبسيط عملية التخطيط تتمثل في

إلى ثالث أو أربع سنوات،  الميزانية البرمجية فترة دة، وزياجلمتوسطة األالالخطة االستراتيجية مرحلة وإلغاء 
  .  على أن توضع الخطط التشغيلية سنويًا

  
تعديل عملية التخطيط لضمان أن احتياجات  ويلزم. احتياجات البلدان يجسدرابعًا، تخطيط المنظمة ينبغي أن  .18

  . ويات المنظمة الثالثةه التخطيط بدرجة أكبر، ولتعزيز االتساق بين الخطط على مستالبلدان توجِّ
  

على نحو أفضل التغير في أولويات  يجسدخامسًا، هناك حاجة إلى وضع نموذج جديد لتخصيص الموارد  .19
األعمال األساسية وألولويات  تأما البدائل فينبغي أن تتضمن تخصيص الموارد وفقًا لمجاال. واحتياجات المنظمة

   .المنظمة والبلدان
  

  المساءلة والشفافية
  

  المطروحة مسائلال
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نظام ف. واألجهزة الرئاسية ،عضاءوتحسين عملية إبالغ الدول األ ،والشفافية ،هناك حاجة إلى المساءلة اإلدارية .20
ولكن تحليل المعلومات، والتقارير . اإلدارة العالمي، وهو أحد أدوات المساءلة، يحتوي على ثروة من المعلومات

الموارد والنفقات مقارنة بالميزانية، ال  تقدير، والتي تتضمن الداللةسقة وذات مثبتة النتائج ومناسبة التوقيت والمت
يمكن  معظم السياسات الضرورية قائمة، ولكنو. إنفاذ آليات الرقابة الحالية ليس قويًا كذلك فإنو .تعد كافية
هناك حاجة إلى و. مراجعة الحسابات والمراقبة محدودة وُتعتبر قدرة نظام. االمتثال لهذه السياسات تحسين

معززة فيما يتعلق بتعارض المصالح واإلفصاح عن المعلومات لمواجهة ما تتسم به الصحة العالمية سياسات 
  . حاليًا من تعقيد

  
  اإلجراءات المقترحة

  
عن  األدق واألكثر تفصيًالالغ الدول األعضاء واألجهزة الرئاسية من خالل اإلب أمامستعزز المنظمة المساءلة  .21

آليات لتحسين رصد تخطيط وتنفيذ البرامج، وإدارة الموارد المالية والبشرية من ِقبل ستوضع و. النتائج والموارد
  . هاعلى كافة مستويات كبار مديري المنظمة

  
مع الرصد المنتظم  للموظفين، المسندةباألدوار والمسؤوليات  وربطهإطار الرقابة الداخلية  تعزيزكذلك م سيت .22

  . لالمتثال، واإلجراءات اإلدارية لمواجهة عدم االمتثال
  

أكبر  ًاوسيتيح ذلك تواتر. موارد أفضل لعمليات مراجعة الحسابات والمراقبة من أجل زيادة إمكانياتها ستخصص .23
  . وتغطية أوسع للمراجعة الداخلية للحسابات

  
وسيتضمن ذلك السياسة المعدلة الخاصة بالخبراء الخارجيين . بشأن تعارض المصالح العامة ةسُتعزز السياس .24

لمعالجة  المتخذة ، وعملية تقييم تعارض المصالح لدى الموظفين والتدابير2010يونيو /الصادرة في حزيرانو
  . خالقياتلألإنشاء مكتب وسيتم . التعارض المؤسسي

  
مثل سياسات (وثائق السياسة الداخلية ستوضع سياسة لإلفصاح عن المعلومات، تتضمن السياسات حول نشر  .25

مثل تقارير المراجعة الحسابية الداخلية واإلقرارات (والملعومات ) اإلبالغ عن المخالفات والتحرش والتحقيقات
  ). المالية، وما إلى ذلك

  
اقعية أكثر و إلى تحديد أهدافالمنظمة  تحتاجالمساءلة،  تعزيز لدعم حاسمًابالرغم من أن الرصد يعد عنصرًا  .26

للقياس فيما يتعلق باألداء، وتقييم أدق وأكثر استقالًال لألداء، والمزيد من التحديد والتفصيل في تقارير  وقابلية
ولمواجهة هذه التحديات، سيجري رصد الخطط التشغيلية لضمان تحسن . عواقب ضعف األداء وتوضيحاآلداء، 

وتحتاج . ساس مجموعة موحدة من مؤشرات األداء الرئيسيةعلى أ وذلك األداء فيما يتعلق بالبرامج والميزانية،
، وسيتم إعداد تقرير مجمع عن األداء.مستويات المنظمة الثالثةوالمنظمة إلى أساليب أفضل لمساءلة الموظفين 

  . المكاتب الرئيسية كل يغطي
  
  ج التقييم المستقلونه
  

  المطروحة المسائل
  

لمنظمة العديد من وتجرى ا. التنظيمي ء المنظمة وتحسينه، وفي دعم تطورهايلعب التقييم دورًا هامًا في تقدير أدا .27
وهذه  - في المتابعة المنتظمة للتوصيات الصادرة عن التقييمات  ًاولكن هناك قصور. مجية سنويًاالتقييمات البر

لمراقبة آلية راسخة إلى كما تفتقر المنظمة .  المتابعة من شأنها اإلسهام في التعلم وإدارة الملعومات داخل المنظمة
  . األجهزة الرئاسية من قبل تقييمالعمليات 

  
  اإلجراءات المقترحة

  
أوًال، . شامل للرصد والتقييم في عمل المنظمة بطريقتين إضفاء الطابع المؤسسي على نهجيستهدف اإلصالح  .28

سات، على أن تطبق على ج القائمة من خالل وضع سياسة تقييم للمنظمة قائمة على أفضل المماروبتعزيز النه
ثانيًا، بوضع آلية للتقييم المستقل رفيع المستوى، . كافة التقييمات التي يتم التكليف بها وإجراؤها في المنظمة

والسرعة وال تستهلك موارد كثيرة، ويترتب عليها أثر  والفعالية بتكليف من األجهزة الرئاسية، تتسم باالستدامة
  . كبير ويكون لها وقع هام

  



  58/12 ل إ/ش م
  23الصفحة 

  
  

  

لعمل  ةالمستقل اتهناك عدة ترتيبات مؤسسية يمكن من خاللها لألجهزة الرئاسية التكليف بإجراء التقييمو .29
  :وذلك على النحو التاليالمنظمة، وتوفير الرقابة عليها وتنفيذها، 

  
ة يتولى المجلس التنفيذي التكليف بإجراء التقييمات وتوفير الرقابة عليها، واعتماد االختصاصات، والموافق •

  .جراء التقييم، واعتماد خطة العمل، وتلقي تقرير التقييم والنظر فيهإل المستقلينعلى اختيار الخبراء 
الذي فيذي مراجعة برنامج عمل التقييم يتولى المجلس التن. التوسع في والية مكتب خدمات الرقابة الداخلية •

  . قييم والنظر فيهامكتب خدمات الرقابة الداخلية واعتماده، وتلقي تقارير التينفذه 
  .المجلس مباشرة تقدم تقاريرها إلىالمجلس التنفيذي تأسيس هيئة مستقلة  يلزم. تأسيس وحدة تقييم مستقلة •

   
  التمويل

  
  اإلطار المعدل للتمويل

  
  المطروحة المسائل

  
ات الطوعية من المتوقع أن تظل المساهمو. المستوى الحالي لالشتراكات المقدرة غير كاف لتنفيذ عمل المنظمة .30

هناك عدم توازن في تمويل : تسعى االقتراحات إلى معالجة المشكالت التاليةو. المصدر الرئيسي لتمويل المنظمة
، وتكاليف الموظفين واألنشطة، وال الخاص بوضع القواعدالبرامج المختلفة، ما بين المساعدة التقنية، والعمل 

من إمكانية  التمويل ال يتسم بقدر كاٍفف. الموارد عند الحاجة إلعادة تخصيصيتوفر سوى عدد قليل من اآلليات 
الميزانية  ليست هناك مواءمة تامة بينه وبين التنبؤ به أو االستدامة فيما يتعلق باألولويات المتفق عليها، كما أنه

في حالة  يةاالعتمادات المالإعادة برمجة  وال منالتخطيط ألفق زمني أطول  منالمنظمة وال تتمكن . البرمجية
  . قدرة على استجابة أقصى لتحقيق  ال تتمكن من نقل األموال بسرعةعدم توازن المساهمات، كما أنها 

  
زيادة لالذي يمكن التنبؤ به، على أن يتضمن آليات التمويل المستدام  يتيحتحتاج المنظمة إلى إطار تمويلي  .31

نموذج لتجديد  وضع ، بما في ذلكميزانية البرمجيةالالمساهمات الطوعية لسد الفجوة ما بين الدخل المطلوب و
  . للتمويل االبتكاريوآليات  الموارد 

  
وفي الوقت نفسه، فإن العبء الواقع على . الوظائف المؤسسيةالتنظيمي وللعمل اإلداري و ال يوجد تمويل كاٍف .32

ذلك عدم القدرة على جمع ويصاحب . المنظمة لدعم األنشطة التي تمولها عن طريق المساهمات الطوعية قد زاد
  . التمويل الكافي لدعم البرنامج

  
ويمكن أن يتسبب ذلك في مخاطر مالية . بين عمالت اإلنفاق وعمالت الدخل االختالفهناك تحديات بسبب  .33

سيستمر على األرجح، فإن ذلك  هذا االختالفولما كان .  العمالت تقلب أسعار صرفعندما يتسع  كبرى
  .اجليستدعي االهتمام الع

  
  اإلجراءات المقترحة

  
  :الخيارات ما يليتتضمن  .34
  

ويضمن ذلك تغطية تكاليف . % 70 إلى )الثنائيةقبل بداية (زيادة نسبة ميزانية المنظمة التي يمكن التنبؤ بها  •
إمكانية  يعززالموظفين واألعمال األساسية غير المرتبطة بالموظفين ذات األفق الزمني األطول، على نحو 

تكاليف الموظفين الذين تنفذ المنظمة من خاللهم عملها القائم على المعرفة  وذلك أمر ضروري ألنالتنبؤ، 
أعلى من الدخل الذي يمكن التنبؤ  ياتويمكن تحقيق مستو. من الميزانية % 50 علىوالخبرة، تمثل ما يزيد 

من خالل إعداد نموذج  به، على سبيل المثال، من خالل زيادة مطلقة في نسبة االشتراكات المقدرة، أو
 ويتعين. قبل بدء فترة الميزانية الميزانية البرمجيةُيسهِّل االلتزام الجماعي بتمويل جزء من  المواردلتجديد 

  . المتبعة في هذا الصدد أن يقوم هذا النموذج على أفضل الممارسات العالمية
ياجات واألوليات الناشئة، وإلعادة برمجة وتحتاج المنظمة إلى دخل يتسم بالمرونة الكافية لالستجابة لالحت •

التقديرية  لميزانية البرمجيةفي اتبلغ االشتراكات المقدرة و. تمويل األوليات ذات التمويل غير الكافي
 ومن الممكن والمهم . % 10الطوعية األساسية نحو  المساهمات، في حين تبلغ % 25نحو  2012-2013

على سبيل المثال، من وذلك، % 40تامة من خط األساس المقدر هذا إلى زيادة الدخل الذي يتسم بالمرونة ال
  . الميزانية البرمجية فيوى أعلى المساهمات الطوعية في مست زيادة خالل
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  . وابتكاريةجديدة  تمويل توسيع قاعدة الموارد من خالل تجميع األموال من مصادر •
العمالت التي قد تؤثر سلبًا  صرف أسعار تقلبات ربط االشتراكات المقدرة بالعمالت المستقرة للحماية من •

ويعد هذا حًال طويل األجل من شأنه أن يساعد على تصحيح عدم التوازن بين عمالت الدخل . على التنفيذ
العمالت، تتضمن تحليل عدم التوازن  صرف كذلك ينبغي إجراء مراجعة سنوية ألسعار. وعمالت اإلنفاق

  . وإدخال التعديالت الضرورية على الميزانية ،نفاقما بين عمالت الدخل وعمالت اإل
الميزنة ومحاسبة  تتم التي وافقت عليها األجهزة الرئاسية، وضمان أنومج، ابتكاليف دعم البر التقيدتعزيز  •

  . التكاليف على نحو متسق في جميع أنحاء المنظمة، إلتاحة المقارنة وتبرير التكاليف على نحو أفضل
  
  
  الموارد  تعبئةل المعدلة لمؤسسيةا ستراتيجيةاال
  

  ل المطروحةالمسائ
  

الذي تتبعه المنظمة تجعل النهج  مستودع الموارد والتي يمكن أنالموارد بطريقة  تعبئةل الحالية ستراتيجيةالذ اتنّف .35
األولويات  الموارد على المستوى المؤسسي، تحدد تعبئةل ومن شأن عدم اتباع استراتيجية. سقنمجزًأ وغير م

 تعبئةيجعل من الصعب على بعض أجزاء المنظمة االستفادة من فرص أن ، بوضوح للجهات المانحة والنهوج
وقد وضعت بعض أجزاء المنظمة استراتيجيات خاصة بها ونجحت في جمع مبالغ كبيرة، ولكن البعض . الموارد

أحيانًا ما يكون العمل فكذلك و. جيدًاالموارد في أنحاء المنظمة ليست منسقة  تعبئةلذا فإن جهود . اآلخر لم يفعل
  . الموارد تعبئةالروابط القوية ل دائمًا المتعلق باالتصاالت مجزأ، وال تتوفر

  
  اإلجراءات المقترحة

  
وتتمثل أهداف هذه االستراتيجية فيما . الموارد المؤسسية تعبئةالحل المقترح هو تطبيق استراتيجية معدلة لإن  .36

في مفاتحة الجهات  االستنارة واالتساقمن خالل وذلك الموارد ،  تعبئةل الجارية طةنشاألتحسين فعالية : يلي
، التي يمكن أن تصبح من الدول المانحةالمانحة؛ وتوسيع أو تعزيز قاعدة الجهات المانحة من خالل مفاتحة الدول 

). ارة المناسبة للمخاطرمع اإلد(والجهات المانحة على مستوى البلدان، والمنظمات الخيرية، والقطاع الخاص 
  .كما ينبغي تعزيز الروابط بين التنفيذ وإبالغ الجهات المانحة واالتصاالت االستراتيجية

  
  االتصاالت االستراتيجية

  
  المطروحة المسائل

  
وسائل الدول األعضاء والشركاء والجهات المانحة و لفتتفي ظل المشهد الصحي الذي يزداد تعقيدًا وازدحامًا،  .37

. المنظمة على نحو أكثر اتساقًا وتنسيقًا وبروزًا في االتصاالتاالنتباه إلى الحاجة إلى تمثيل  والجماهير اإلعالم
  .وموحد فاعل أن يكون للمنظمة صوت ضرورة أكدت على العديد من التقييمات الخارجية التي أجريت مؤخرًا ف

  
  اإلجراءات المقترحة 

  
بوصفها السلطة الصحية العالمية  مكانة المنظمة جية ضروريًا لتعزيزيعد وضع إطار شامل لالتصاالت االستراتي .38

وسيعمل هذا اإلطار على مواجهة التحديات الفورية ويأخذ في االعتبار بواعث القلق . وزيادة الثقة فيها الرائدة
  .طويلة األجل

  
هامة إلعداد دخالت م أن يوفر واحتياجات أصحاب المصلحة تصوراتآلية منتظمة لقياس  من شأن وضعأوًال،  .39

 عنوان تميزها تقوم المنظمة بمراجعةوس. مراجعتها دوريًال، والمنظمة على نطاقاستراتيجية اتصاالت شاملة 
في كافة أنحاء ا التميز لتطبيق معايير هذ عالية المردودتحدد أساليب سوهويتها في القرن الحادي والعشرين، و

ترصد ل معزز نظامبالسمعة بمزيد من الحزم من خالل  اإلضرار وسوف يتم التصدي لمخاطر. المنظمة
المبكر واالستجابة االستباقية، ومن خالل العمل المشترك مع األمم المتحدة وغيرها من  من أجلاالتصاالت 

  .الشركاء حول مصادر القلق المشتركة
  

من خالل تحسين  و المناسبعلى النح ثانيًا، ستعمل المنظمة على بناء قدراتها في مجال االتصاالت واستخدامها .40
القدرة على سد وظائف االتصاالت، وتطوير  الكفاءة في طريقة أداءالتنسيق بين شتى أنحاء المنظمة، وزيادة 



  58/12 ل إ/ش م
  25الصفحة 

  
  

  

وتحسين المواءمة مع  ،فيه تلزماالتصاالت الستخدامها في الطوارئ في أي موقع  في مجالة ئاالحتياجات المفاج
موحدة لالتصاالت في حاالت الطوارئ،  تشغيلالمانحة، ووضع إجراءات الموارد وإشراف الجهات  تعبئةعملية 

  .باإلضافة إلى التحسين المستمر لمهارات االتصال لدى الموظفين
  

ن الموظفين والشركاء من تبادل التي تمكِّ المردود التصاالت الفعالة وعاليةلثالثًا، ستؤسس المنظمة منصات  .41
بفعالية،  الرسميين والمتحدثين المناصرينب وستستعينمة من أثر، قصص النجاح التي توضح ما لعمل المنظ

في  وستستثمربوسائل اإلعالم وتوعيتها،  باالتصال وستبادراالجتماعية بحكمة،  وسائل اإلعالم وستستخدم
أكبر من  قدروصول  وستضمنشبكة اإلنترنت، على  ووسائل اإلعالممن خالل البث  للوصول التكنولوجيا 

  .متعددة إلى جمهور أعرض في الدول األعضاء بلغات صاالتاالت وىمحت


