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  منظمة الصحة العالمية وإصالح
  منظومة األمم المتحدة

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

  مقدمة
  
 قوة دفع جديدة للنقاش الخـاص بإصـالح األمـم           ١تمر القمة العالمي   شكلت نتائج مؤ   ٢٠٠٥في عام     -١

  علـى النتـائج فـي      وتركيزاً على ضرورة اتباع نهج أكثر استراتيجية وشموالً         بزيادة التشديد المتحدة، وذلك   
ين  تقرير الفريق الرفيع المستوى التابع لألم      نص أيضاً    الجديد ويتخلل هذا النهج  . إصالح منظومة األمم المتحدة   
ة والمـساعدة اإلنـسانية والبيئـة،        منظومة األمم المتحدة في مجاالت التنمي       نطاق العام والمعني باالتساق على   

  .٢٠٠٦نوفمبر /  تشرين الثاني٩، والذي قُدم إلى األمين العام في "توحيد األداء"المعنون 
  
 على نطـاق    في انعزالية مل   بدالً من الع   الجماعيوهناك مكاسب كثيرة يمكن تحقيقها من خالل العمل           -٢

 فرصاً لتحقيق وفورات في التكاليف وزيادة الكفـاءة وتبـادل           العمل الجماعي وسيتيح  . منظومة األمم المتحدة  
الخبرات فيما بين المنظمات، وتحسين الفعالية والتأثير، كما سيتيح لألمم المتحدة فرصة البرهنـة علـى أنهـا               

  . متطلبات القرن الحادي والعشرينتالئمأعمالها تستطيع إصالح نفسها لكي تجعل 
  
في ) ٢٠٠٥سبتمبر /  أيلول١٦-١٤نيويورك،  (٢٠٠٥وشاركت األمانة منذ مؤتمر القمة العالمي لعام     -٣

 من أجل تحسين عمل منظومة األمم المتحدة، بما في ذلـك المـشاورات              المضطلع بها مجموعة من العمليات    
 منظمة  برؤيةلتقرير بإيجاز سبعة من العناصر واألولويات ذات الصلة         ويعرض هذا ا  . الداخلية الواسعة النطاق  

  .الصحة العالمية بخصوص برنامج إصالح األمم المتحدة
  

  ستراتيجياالتوجه الضرورة تحديد 
  
تسوده العولمة على نحو جهودها اإلصالحية بالفعالية في عالم منظومة األمم المتحدة، لكي تتسم تحتاج   -٤

 أصـحاب    جميـع   حول وظائفها األساسية، على أساس رؤية شاملة يشترك فيهـا          التمركزادة  ، إلى إع  متزايد
 إلى تعريف   ، على وجه الخصوص   ،ويحتاج تقسيم العمل  . المصلحة، وإطار عمل مصمم من أجل تحقيق النتائج       

  .أفضل

                                                            
 . ٦٠/١مم المتحدة   قرار الجمعية العامة لأل  ١
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ـ                -٥ هـا  ق في ومن الضروري أن تركز منظومة األمم المتحدة جهودها على المجاالت التي يمكنها أن تحق
في مجال التنمية من المرجح أن يقتضي ذلك اإلنهاء التدريجي لبعض العمليات مـن أجـل                و. إنجازات فعلية 

ـ االضطالع بوظائف أكثر اتساماً بالطابع االستراتيجي وأكثر تحفيزاً، مثل دعم البلدان في وضـع                سياسات، ال
ح أن تكون قدرة األمم المتحدة على التفاوض         العولمة ُيرج  تزايدوفي ظل   . وتطوير القدرات الوطنية المستدامة   

ـ ولكي تال .  ميزاتها الرئيسية في المستقبل    إحدىعلى القواعد والمعايير العالمية      األمـم المتحـدة    م منظومـة    ئ
 العمل الخاص   تتصدر فيما يتعلق بالقضايا العالمية، وأن       تكون سباقة متطلبات القرن الحادي والعشرين يلزم أن       

 ، في هـذه المجـاالت  بوضع جيد منظمة الصحة العالمية وتتمتع. االبتكار وتطوير السياسات بتوليد المعارف و  
  . هذه القاعدةاالنطالق منومن الضروري 

  
إصالح منظومة األمم المتحدة في تحقيق النتائج علـى نحـو تكـاملي             المطروح في   ويتمثل التحدي     -٦

 حاجـة وقد تكون هناك    . ظائف الحاسمة للمنظومة  صورة مالئمة على الو   بتركيز  الومتساوق وفعال، من خالل     
 على المستوى القطري أهمية     االتساقبالفعل إلى بلورة بعض هذه الوظائف على المستوى العالمي، وسيكتسي           

وُيعد التنوع الذي تتميز به منظومة األمم المتحدة مصدراً من مصادر القوة التـي مـن الـضروري                  . حاسمة
وقد برهنت  . واضحة، بما في ذلك مسؤوليات الحكومات ومجتمع التنمية األعم        إدارتها على أساس مسؤوليات     

 ،وفي مجالي األيـدز والعـدوى بفيروسـه   . هذه اإلصالحاتب إمكانية القيامالتجارب في بعض المجاالت على  
 فعالة  آليات عملبإنشاء قامت منظومة األمم المتحدة، بصورة جماعية، ، على سبيل المثال،والمساعدة اإلنسانية

  .وتقسيم العمل على نحو متفق عليه
  

   الصحةتحقيق أقصى تأثير في مجال
  
بفعل تزايد الطلب فيما يتعلق بالصحة في العالم، بما في ذلك مجاالت المساعدة اإلنـسانية والتنميـة                   -٧

بر فـي    أك بصورةالبشرية واألمن الصحي، فضالً عن الثغرات في االستجابة الحالية، برزت القضايا الصحية             
ظومة المتعددة األطراف القيام    تجاوز ما باستطاعة المن   نامج العمل هذا ي   ومع ذلك فإن بر   . الدولي العمل   برنامج

وتتعاون منظمة الصحة العالمية مع اليونيسيف وصندوق األمم المتحـدة للـسكان وغيرهمـا مـن     .  وحدها به
لكن في ظل تزايد عدد أصحاب المصلحة وعمل، في ذلك ال  الشركاء في إطار منظومة األمم المتحدة على التقدم         

في مجال الصحة، خارج منظومة األمم المتحدة إلى حد بعيد، يتطلب عمل منظمة الصحة العالمية على جميـع         
  الوثيقة وتتشكل هذه الشراكات، بما في ذلك عالقات العمل       .  أشد وشراكات أمتن   اًالمستويات قيادة أقوى وتنسيق   

  . تكامل األدوار والكفاءاتعلى أساسدور عملي أكثر ولديهم قدرة أكبر في الميدان، مع الشركاء الذين لهم 
  
وقضايا  البيئة    قضايا شاملة، بما في ذلك   لصحة العالمية أيضاً في معالجة قضايا عالمية        وتُسهم منظمة ا    -٨

ايا ذات   وحقوق اإلنسان، كما توفر مدخالت صحية لعمل منظمات أخرى لها دور رئيسي فـي قـض                الجنسين
وفي الوقت ذاته تتلقى منظمة الصحة العالمية الدعم        . صلة، مثل التعليم والزراعة والتجارة والتنمية االقتصادية      
ومن المتوقع أن تعزز مـساهمة منظمـة الـصحة          . من شركاء ينتمون إلى قطاعات أخرى، حسب االقتضاء       

 المنظمات األخرى في منظومة األمم المتحدة،       العالمية في عملية إصالح األمم المتحدة قدرتها الخاصة، وقدرة        
  . إلى تحقيق الحصائل الصحيةسعياً ، شراكات فعالة تضم طائفة واسعة من أصحاب المصلحةإقامةعلى 

  
  التركيز على تحقيق النتائج

  
 عناصر منظومة   لمختلف بقدر ما يتيحه إطار محدد بشكل مالئم         إال تكون فعالة     ال إن جهود اإلصالح    -٩

ومن شأن أسلوب اإلدارة القائمة على تحقيـق        .  في تحقيق النتائج المتفق عليها     المساهمة المتحدة من أجل     األمم
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 قدر أكبر مـن التكامـل بـين المنظمـات           تحقيق النتائج بصورة أوضح و    يمكّن المنظومة من بيان   النتائج أن   
ومن شأن إقامة إطـار     . ة والمساءلة  الشفافي تعزيزاألعضاء، ومن ثم يكفل توجيه الموارد على النحو المالئم و         

إداري قوي قائم على تحقيق النتائج لمنظومة األمم المتحدة، بما في ذلك رصد األداء والتعليقات والتقيـيم، أن                  
ومن . على ضوء واليتها المعنية ومواطن قوتها النسبية      يمكّن مختلف الكيانات من أن تحدد بوضوح مساهماتها         

ات اإلدارية أن يزيد الفهم المتبادل لألدوار والمسؤوليات المتنوعة، وأن يعزز التقارب            شأن االلتزام بهذه العملي   
 الخاصة باإلدارة القائمة على تحقيق      خبراتهاوتعمل منظمة الصحة العالمية، بنشاط، على تبادل        . بين العمليات 

  . المنظومةعلى نطاق ،النتائج
  

  نمية الوطنية في مجال التالملكية القطرية والقيادة القطرية
  
 الصحة والتنمية عنصراً رئيسياً من عناصر أنشطة        يتُشكل االحتياجات واألولويات الوطنية في مجال       -١٠

لتوجهات االستراتيجية  ا من األمانة، بتحديد     معاً، مدعومة وتقوم دولها األعضاء    . المنظمة على المستويات كافة   
يم تنفيذها، وهي جميعاً أمور تُشكل أساس عمل المنظمـة          للمنظمة وأغراضها ونتائجها المتوقعة، وبرصد وتقي     

في البلدان ومعها، بما في ذلك دعم االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر، واالستراتيجيات والخطط الوطنيـة                
وتُعتبر استراتيجية منظمة الصحة العالمية للتعاون مع البلدان األداة التـي يتـسنى للمنظمـة               . لقطاع الصحة 

مـع األولويـات العالميـة واإلقليميـة،        في البلدان،    مع البلدان و   األعمال التي تضطلع بها    مواءمة   ابواسطته
كما تكفل استراتيجية التعاون مع البلدان التساوق مع المرامي اإلنمائية المتفـق            . واألولويات والخطط الوطنية  

  .إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةمع عليها دولياً و
  
، الذي اعتمدته جمعية الـصحة      ٢٠١٥-٢٠٠٦  للحقبة ويؤكد مجدداً برنامج العمل العام الحادي عشر        -١١

.  على دور منظمة الصحة العالمية في البلدان باعتباره من العناصر الرئيسية لعملها            ،٤-٥٩ج ص ع  في القرار   
ي البلدان وإقامة عالقة عمل وثيقـة        بواليتها وجود المنظمة ف    لقدرة المنظمة على الوفاء   ومن األمور األساسية    

 وتنفيذ  ؛ويشمل عمل المنظمة على المستوى القطري تقديم الدعم في بناء القدرات الوطنية            .مع وزارات الصحة  
 والتي يمكـن     باستمرار؛ لمخاطر الصحية المستجدة والمعاودة للظهور    والتصدي أوالً بأول ل   القواعد والمعايير،   

الصحة والتنمية واألمن في العالم، ومتابعة االتفاقات العالمية، مثل اتفاقية منظمـة            أن تتحول إلى أخطار تتهدد      
  ).٢٠٠٥(الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، واللوائح الصحية الدولية 

  
وتقر الدول األعضاء ومنظمات األمم المتحدة سواء بسواء، بضرورة إصالح عمل منظومـة األمـم                 -١٢

مستوى القطري، بما يتسق مع االلتزام األعم من قبل الجهات المانحـة والجهـات المـستفيدة                المتحدة على ال  
التـي  دة، والسيما الوكاالت المتخصصة،     منظومة األمم المتح  ول ١.بالتنسيق والمواءمة على المستوى القطري    

قديم الدعم التقني وبناء    تُشكل عادة مصدراً رئيسياً من مصادر التمويل، دور قوي يتعين أن تضطلع به في ت               ال
  .القدرات

  
، آلية التنسيق على المستوى القطري،      عادةويخضع اآلن نظام المنسقين المقيمين لألمم المتحدة، وهو،           -١٣

وقد تحقق الكثير فيما يتعلق بوظيفة      . الستعراض مستفيض، تشارك فيه منظمة الصحة العالمية مشاركة نشطة        
ع نهج أكثر شموالً للنظام في االختيار والتعيين ودخول الخدمـة وتقيـيم األداء              المنسق المقيم، بما في ذلك اتبا     

ية التابعة لألمم    القطر األفرقةومن الضروري زيادة التكامل بين أدوار ومسؤوليات مختلف أعضاء          . والمساءلة
  .مقيمين البالمنسقينتهم المتحدة، وعالق

                                                            
 ).٢٠٠٥(  إعالن باريس بشأن فعالية المعونة   ١
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 لدى تنفيذ األنشطة على المـستوى القطـري         "د األداء توحي"في إطار   ولضمان أن األمم المتحدة تعمل        -١٤
لحـصول علـى    لوسيتطلب ذلك اتباع نهج جماعي      .  األساسية المنظومةالبد من التركيز المالئم على عناصر       

.  من الموظفين ذوي المستوى الرفيع والكفاءات التي تناسب تلبية احتياجات مختلـف البلـدان              ة المناسب التوليفة
 مالئم للموارد البشرية أحد إسهامات منظمة الصحة العالمية في جهـود إصـالح األمـم                وسيكون إنشاء فريق  

 لبرامج مشتركة تركز على أغـراض ونتـائج          أيضاً وفي أحوال معينة يمكن   . المتحدة على المستوى القطري   
  .محددة أن تُسهم في زيادة االتساق والفعالية

  
  وظائف دعم األعمال ذات المردودية

  
 اإلدارة الحديثة جميع    ممارساتسياسات مختلف المنظمات يلزم أن تتخلل       الواجب ل  االهتمام   مع إيالء   -١٥

المردوديـة  ولـضمان   . المعاشـات أجزاء منظومة األمم المتحدة، بما في ذلك مجال الموارد البشرية وشؤون            
منظمات المـشاركة،    بالنسبة إلى كل ال    في األمم المتحدة   ممارسات األعمال    المستمرة ألنشطة تنسيق ومواءمة   

وسيتعين إجـراء تقـدير     . على وفورات الحجم الكبير والتركيز على معايير موحدة       إعداد البّينات الدالة    سيلزم  
 والمكاتب المشتركة المشتركة والخدمات   ةمجمبذولة، مثل األخذ المنتظم بالبر    على أساس هذه المعايير للجهود ال     

  .المشتركة
  
اإلصالح هذه من خالل مجلس الرؤسـاء       كل جهود   لمية مشاركة تامة في     اوتشارك منظمة الصحة الع     -١٦

يجري تحّري إقامتها في مجاالت أمن الموظفين واالتـصاالت         أو   قائمة بالفعل    المشتركةالخدمات  و. التنفيذيين
  . خفض التكاليف وتعزيز التعاونكانت تؤدي إلىويمكن النظر في المكاتب المشتركة إذا . والسفر

  
  داخل منظومة األمم المتحدةالتنسيق 

  
تشارك منظمة الصحة العالمية بنشاط في آليات التنسيق ذات الصلة، والتـي زاد عـددها ومـستوى                   -١٧

 التـي   جهـود ال التنسيق الفعال أساس كل      وُيعد. تعقيدها زيادة كبيرة منذ بداية النقاش الخاص بعملية اإلصالح        
ولهذه الغايـة، ولكـي تحـافظ       . ي هذا المجال للتحسين المستمر     وهناك متسع ف   ، منظومة األمم المتحدة   تبذلها

وسيشمل هذا النهج تبسيط    .  على نطاق المنظومة    للتنسيق المنظومة على مصداقيتها، يلزم اتباع نهج استراتيجي      
ومواءمة األدوار والمسؤوليات وخطط العمل المعنية لمختلف آليات التنسيق، مـع التركيـز الواضـح علـى                 

  .النتائجاألولويات و
  
تنفيذ الفعال لمبادرات اإلصالح المعنية إنشاء برنامج متسق أو حتى          لضمان ال وسيكون من الضروري      -١٨

 األمـم  ومجموعةمجلس الرؤساء التنفيذيين القدرة الوظيفية لوهناك حاجة إلى مراجعة    . موحد للتنسيق اإلداري  
عضوية مختلف آليات التنسيق، وإجراءات اتخاذ       ب فإن اإلجراءات الخاصة  وعالوة على ذلك    .  اإلنمائية المتحدة

  .تخدمها بشكل مالئم األوساط التي  يلزم أن تجسدقراراتها،
  

  التمويل المتسق والفعال لمنظومة األمم المتحدة
  
وتـشمل  .  بفعاليـة وكفـاءة    تمويل منظومة األمم المتحدة   عملية   الحكومات   تتصدرمن الضروري أن      -١٩

 بالعمل  تعنىلعالمية باعتبارها وكالة متخصصة من وكاالت منظومة األمم المتحدة          مسؤوليات منظمة الصحة ا   
الصحي التقييسي العالمي العمل مع البلدان على تحويل القواعد والمعايير إلـى إجـراءات قطريـة مالئمـة،                  

يـة تتـسم    ويتيح التمويل المناسب أن تعمل المنظمة بطريقة عالم       . ومعالجة احتياجات وأولويات وطنية محددة    
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محددة تشكل صعوبات محتملـة     السياق فإن الزيادة المطردة في مساهمات طوعية        وفي هذا   . بالتجرد والكفاءة 
  .جميع أعضائها المساءلة أمام وضرورة زيادة تكاليف المعامالت بسبببالنسبة إلى منظمة الصحة العالمية، 

  
 أكبر، من خالل االشتراكات المقـدرة أو         تمويل يمكن التنبؤ به بصورة     إتاحةومن ثم فمن الضروري       -٢٠

 من تحسين قدراتها في مجالي التخطـيط        منظمة الصحة العالمية  المساهمات الطوعية األساسية، وذلك لتمكين      
الحاليـة  وسيستعرض المجلس التنفيذي هذا الموضوع في دورته        . والتنفيذ، ومن ثم تحسين قدرتها على التأثير      

  ٢٠٠٩.١-٢٠٠٨الستراتيجية المتوسطة األجل والميزانية البرمجية المقترحة  في مسّودة الخطة الدى النظر
  
 التمويل،  األوسع نطاقاً لتحسين  ومن المتوقع أن يستمر النقاش الدائر بشأن نهج منظومة األمم المتحدة              -٢١

ظمـة  ومن شأن اتباع نهج متماسك إزاء التمويل الحكومي لجميع أجزاء من          . وخصوصاً على المستوى القطري   
الصحة العالمية، بما في ذلك االشتراكات المقدرة والمساهمات الطوعية، أن يمكّن المنظمة من تحسين كفاءتها               

  . هذا الصدد في الجهود الجارية إلصالح األمم المتحدةفي المساهمة بخبراتها من و
  

  خاتمة
  
مم المتحدة التي لها أكبر وجود      ينبغي لمنظمة الصحة العالمية، بصفتها الوكالة المتخصصة التابعة لأل          -٢٢

فـي   شركائهاعد ميزانيتها من أكبر الميزانيات، أن تواصل العمل على نحو وثيق مع على المستوى القطري وتُ   
وفي عالم تسوده العولمة على نحو متزايـد،       .  من أجل إعداد برنامج عمل اإلصالح وإحراز تقدم فيه         المنظومة

لة وأصحاب المصلحة في معالجة الشؤون الخاصة بالـصحة اضـطلعت    حيث ينشط العديد من األطراف الفاع     
 عملها  وتركيز ،منظمة الصحة العالمية بعملية إصالح خالل السنوات الماضية من أجل تعزيز محور تركيزها            

وهناك فرص هامة لتحسين االتساق والكفاءة فـي        .  منظمة الصحة العالمية فيها أحد     يبز األنشطة التي ال     على
مساهمة بنشاط بجهودها وخبراتها ودروسـها      الألمم المتحدة ككل، ومنظمة الصحة العالمية ملتزمة ب       منظومة ا 

  .المستفادة دعماً لتحقيق هذا الغرض
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  .المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علماً بالتقرير  -٢٣
  
  
  

=     =     =  
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