
 

  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ٣/ وثيقة معلومات/٥٨ج   والخمسونالثامنةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٥ أبريل/ نيسان ٢٨   من جدول األعمال المؤقت١٢البند 

  A58/INF.DOC./3  
  
  
  
  

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة 
  
  والنظامية) يةالتقعيد(تنفيذ الوظائف التقييسية 

  لمنظمة الصحة العالمية
  
  

  معلومات عامة
  
أدى النمو المحدود الذي شهدته الميزانية العادية في السنوات األخيرة، إلى جانب اقتراح إلبقاء ميزانية        -١

 عند المستويات ذاتها التي كانت عليها في الثنائية الـسابقة، إلـى             ٢٠٠٧-٢٠٠٦المقر الرئيسي للمنظمة للمدة     
) التقعيديـة (جيل بطرح أسئلة تتعلق بمدى كفاية التمويل الخاص باالستمرار في أداء الوظائف التقييـسية               التع

  .والنظامية
  
فلمعظم األنشطة التقنية التي تـضطلع      . بوضع المقاييس والمعايير ونشرها   " التقييسية"ويتعلق مصطلح     -٢

 أما الوظائف النظامية فهي األنشطة العاديـة        .بها المنظمة عناصر تقييسية، وهي تظل عمل المنظمة األساسي        
والميزنة، والوظائف اإلدارية   المنصوص عليها دستورياً، بما في ذلك اجتماعات األجهزة الرئاسية، والتخطيط           
  .المتعلقة بالنظام المالي والالئحة المالية والئحة الموظفين والنظام األساسي للموظفين

  
  وظائف منظمة الصحة العالمية

  
ل العـام   ـة وبرنامج العم  ـتور المنظم ـة، وهما دس  ـاً وظائف المنظم  ـددان حالي ـهناك وثيقتان تح    -٣

٢٠٠٥١-٢٠٠٢.  
  
) مثـل البحـوث   ( وظيفة بعضها ذو طابع عـام        ٢٢ من الدستور قائمة تحتوي على       ٢وتورد المادة     -٤

ـ    ). مثل الصحة النفسية أو صحة الطفل     (وبعضها يخص برامج معينة       صـلة بـاألدوار    شطةوترد أوثـق األن
) ز(و) ق(و) س(٢ت واألنظمة والتوصيات، وفـي المـادة        بشأن االتفاقيات واالتفاقا  ) ك(٢ التقييسية في المادة  

  .بشأن التصنيفات، وطرق التشخيص، وتقرير ونشر المعايير الدولية) ش(و
  
  :ها عنصر تقييسي قائمة بالوظائف األساسية، والتي لكل من٢٠٠٥-٢٠٠٢ويورد برنامج العمل العام   -٥
  

 توضيح مواقف سياسية وتبشيرية أخالقية ومتساوقة تقوم على القرائن؛  •
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إدارة المعلومات عن طريق تقييم االتجاهات السائدة ومقارنة األداء؛ ووضع البـرامج الخاصـة                •
 بالبحث والتطوير وحفزهما؛

  
عمل وتساعد على بناء قدرات     حفز التغيير بفضل الدعم التقني والسياسي بطرق تنشط التعاون وال           •

 وطنية وبلدانية مضمونة االستمرار؛
  
 التفاوض بشأن إقامة شراكات وطنية وعالمية واستدامتها؛  •
  
 وضع المقاييس والمعايير وإجازتها ورصدها ومواصلة تنفيذها على النحو المناسب؛  •
  
 الجديدة فيما يتعلق بمكافحة     رشاديةإلتشجيع استحداث واختبار التكنولوجيات واألدوات والمبادئ ا        •

  .األمراض والحد من احتماالت الخطر وإدارة الرعاية الصحية وإيتاء الخدمات
  
 بتلك الوظائف األساسية من أجل وضع السياسات أو التـدخالت الـصحية             ويقتضي األمر االضطالع    -٦

اه، وسيتم شرحه كذلك في عملية      ويمكن تلخيص التيار العام للوظائف على النحو المبين أدن        . وتنفيذها ورصدها 
  :صياغة برنامج العمل العام الحادي عشر

  
 التي يتم الترويج لها عن السياسات والمقاييس والمعايير   الرامية إلى إعداد قرائن لتحديد       البحوثحفز  

مع تقديم الدعم    (التعاون التقني  الدول األعضاء في سياق      اعتمادها من قبل   و الدعوة واالتصال طريق  
 تتبع التقدم المحـرز؛     الرصد والترصد والتقييم   عن طريق    ، ويتم )التنفيذأمثلة محدودة ألغراض    في  

 مـع الـدول األعـضاء     الشراكة والتعـاون   إطارضطالع بكل الوظائف المذكورة أعاله في       الويتم ا 
  .والمجتمعات المحلية وسائر الشركاء التنظيميين

 
 غالباً على أنه وظيفة يتم تنفيـذها        يفهم" يالتقييس"فإن العمل   وكما ورد في برنامج العمل العام الحالي          -٧

ويخفـي تـصنيف    . والقُطريـة لرئيسي بينماُ يعتبر الدعم التقني مسؤولية مكاتب المنظمة اإلقليمية          افي المقر   
 على  كل الوظائف بالضرورةاألمر تُنفذففي حقيقة . المسؤوليات وتقسيمها على هذا النحو وضعاً مختلفاً ومعقداً 

جميع مستويات المنظمة، وقد يتم التركيز على وظيفة بعينها في مستوى ما أكثر من التركيز عليها في مستوى                  
ويتفاوت توزيع الوظائف أيضاً تفاوتاً كبيراً      .  فيه على أفضل وجه     تُنفذ ؛ ويتوقف ذلك على المستوى الذي     آخر

 مثل البحـوث ووضـع      ،"القَبلّية" الوظائف   حسب مجاالت العمل، حيث التركيز في بعضها بصورة أكبر على         
  .مثل الرصد والترصد والتنفيذ" الَبعدية"السياسات، بينما يتم التركيز في بعضها اآلخر على الوظائف 

  
  والنظامية) التقعيدية(تمويل الوظائف التقييسية 

  
غم مـن أن نـسبة       وعلـى الـر    ١.يتم تمويل المنظمة من االشتراكات المقدرة والمساهمات الطوعية         -٨

  :زالت تتيح ما يليجمالية آخذة في التناقص فإنها مااالشتراكات المقدرة في الميزانية اإل
  

وجه خـاص لتمويـل الوظـائف       القدرة النسبية على التنبؤ بالمبالغ والتوقيتات، وهو أمر هام ب           •
 النظامية

  
                                                 

 .  تتألف الميزانية العادية من االشتراكات المقدرة واإليرادات المتنوعة ١
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 شد الموارد والتبليغا يتعلق بحزيادة الكفاءة في اإلدارة، وذلك ألن تكاليفها اإلضافية أقل فيم  •
  
 ساق التام مع الميزانية البرمجيةاالت  •
  
تجميع الموارد، والطابع غير المحدد لالشتراكات المقدرة يتفـادى ظهـور أي تـضارب فـي                  •

 .المصالح يكون له أي تأثيرُ يذكر فيما يتعلق بالوظائف التقييسية الهامة
 

  .دول األعضاء كافة عن تمويل المنظمةوهي تبين أيضاً المسؤولية المشتركة لل
  
وتتأتى المساهمات الطوعية بدرجات متفاوتة من التحديد فيما يخص شروط استخدامها، وذلك حـسب                -٩

وتقدم بعض الجهات المانحة إلى المنظمة مساهمات طوعية دون شـروط           . السياسة التي تتبعها الجهة المانحة    
وهذه المساهمات يمكن تماماً التوفيق بينها وبين الميزانية البرمجية، كما أنها تتيح قـدراً أكبـر مـن                  . محددة

وفي الوقت الحالي هناك نسبة صـغيرة فحـسب مـن           . المرونة مما تتيحه المساهمات ذات الشروط المحددة      
لتي تؤخذ من المـساهمات     ويتم تجميع تكاليف دعم البرامج، وا     . المساهمات الطوعية تقدم دون شروط محددة     

وهي تتـسم بمرونـة   . لطوعية، واستخدامها لدعم التكاليف اإلدارية اإلضافية المرتبطة بإدارة هذه المساهمات   ا
  .مماثلة وتوفر بعضاً من الميزات نفسها التي توفرها االشتراكات المقدرة

  
ت جميع الوظائف تمول مـن      وفي السنوات األولى التي مرت على إنشاء منظمة الصحة العالمية كان            -١٠

لطوعيـة مرتبطـاً    اوقد أصبح األخذ بأسلوب المساهمات      . الميزانية العادية ألنها كانت مصدر التمويل الوحيد      
 إلـى الميزانيـة      ينظـر  بأنشطة التعاون التقني وأنشطة التطوير، وأدى إلى تمييز مصطنع بعض الشيء حيث           

وفي الواقع ال تمول الوظائف التقييسية      . ألنشطة التقييسية والنظامية  العادية غالباً على أنها تقتصر على تمويل ا       
وفي الواقع يعني تأثير النمو المحدود الذي تشهده الميزانية العادية، إلى           . والنظامية من الميزانية العادية فحسب    

 للمنظمة انخفـضت    جانب ارتفاع التكاليف وتقلبات أسعار صرف العمالت، أن القوة الشرائية للميزانية العادية           
وبالنظر إلى أن حجم العمل المتعلق بالوظائف التقييسية والنظامية ما          . كثيراً مقارنة بما كانت عليه في الماضي      

 يتم استخدامها على نحو متزايد، وحسب االقتـضاء، فـي تنفيـذ بعـض          زال يتزايد فإن المساهمات الطوعية    
د اعتماد المنظمة علـى المـساهمات الطوعيـة فـإن وضـع            وبالنظر إلى تزاي  . الوظائف التقييسية والنظامية  

  .استراتيجية تمويل طويلة األجل يكتسي أهمية كبيرة
  
ولضمان الحيادية يتم تمويل الوظائف التقييسية والنظامية إلى أبعد حد ممكن من الميزانيـة العاديـة                  -١١

وتوجد بعض الفروق فيما    .  البرامج والمساهمات الطوعية المقدمة دون شروط محددة، بما في ذلك تكاليف دعم          
  :يتعلق بتمويل وظائف معينة منها

  
أن وضع السياسات المتعلقة بالمقاييس والمعايير يتم بشكل نموذجي من خالل اجتماعات لجـان                •

الخبراء ومجموعات الدراسة وسائر المجموعات العلمية ومجموعات الخبـراء، وتمـول هـذه             
العادية أو المساهمات الطوعية المقدمة دون شروط محددة، أمـا          االجتماعات عادة من الميزانية     

 ددة فيتم استخدامها حسب االقتضاءالمساهمات الطوعية المح
  
مثـل  (وأن تمويل وضع االتفاقيات واالتفاقات واللوائح، التي تنطوي على عمليات حكومية دولية              •

يـتم،  ) وتنقيح اللوائح الصحية الدولية   اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ         
 لتغطية تكاليف   أساساً، من الميزانية العادية، مع استخدام بعض األموال من تكاليف دعم البرامج           

 الوظائف اإلدارية
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أن تمويل اجتماعات األجهزة الرئاسية ووظائف مراجعة الحسابات يتم من الميزانية العاديـة أو                •
وعلى الرغم من   .  تخضع لعدم اليقين    دعم البرامج ألنها ال يمكن أن      باألموال المتاحة من تكاليف   

تمويل معظم الوظائف اإلدارية من الميزانية العادية فإنه يتم دعم بعـض منهـا عـن طريـق                  
وبالنظر إلى زيادة تكاليف . المساهمات الطوعية المقدمة دون شروط محددة وتكاليف دعم البرامج

الميزانية العادية ظلت ثابتة، فإنه توجد صـعوبة متزايـدة فـي            الوظائف النظامية، في حين أن      
 .تمويلها تمويالً كافياً

  
  التدابير الرامية إلى الحفاظ على نزاهة الوظائف التقييسية والنظامية

  
  :ُتتخذ الخطوات التالية لضمان نزاهة الوظائف التقييسية والنظامية  -١٢
  

 تشاور مع الدول األعضاء باليتعين وضع استراتيجية تمويل طويلة األجل  •
  
أنشأت المنظمة آليات للتصدي الحتمال حدوث تضارب في المصالح وتأثير غير ضروري عنـد          •

مشاركة أطراف خارجية في أنشطة المنظمة، وهي مناسبة أيضاً لألنشطة التقييسية الممولة مـن              
جيين واسـتعراض   المساهمات الطوعية، وتشمل اإلعالن عن المصالح من قبل الخبراء الخـار          

 ة من قبل مكتب المستشار القانونيالترتيبات التعاقدي
  
سيتم جرد األنشطة التقييسية داخل المنظمة كمساهمة في إعداد برنامج العمل العام الحادي عشر                •

. وفي وضع خطة استراتيجية وميزانية متوسطتي األجل؛ وستتم إتاحة هذا الجرد للدول األعضاء            
قة التي ينفذ بها العمل التقييسي، ومستوى المنظمة الذي سينفذ عنـده هـذا              وسيحدد الجرد الطري  

 أن يتسنى   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ومن المتوقع في الميزانية البرمجية      . العمل، وكذلك التكاليف اإلرشادية   
لنتـائج المتوقعـة    إنجاز العمل التقييسي والعمل الخاص بوضع المعايير فـي المنظمـة طبقـاً ل             

 المعروضة بإيجاز
  
 استعراض للتوجه االستراتيجي والكفاءات في كل مجال من مجاالت العمل خالل عـام              سيجرى  •

 من أجل ضمان المواءمة بين األنشطة المخططة والنواتج على المـستوى المالئـم مـن                ٢٠٠٥
مستويات المنظمة، وتمتع الموظفين بالكفاءات الالزمة لتحقيق النتائج المتوقعة، وتحديد األولويات           

 .خدام الميزانية المتاحةفي است
 
  
  

=      =       =  


