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  عملية إصالح األمم المتحدة ودور  

  منظمة الصحة العالمية في تنسيق أنشطة
  القطريالتنمية التشغيلية على الصعيد 

  
  
  

  تقرير من األمانة
  
  

  مقدمة 
  
 عملية إصالح األمم المتحدة ودور منظمة الصحة العالميـة فـي            بشأن ٢٥-٥٨ج ص ع  طلب القرار     -١

 مواصلة منظمة الصحة العالميـة      ضمان المدير العام    إلىتنسيق أنشطة التنمية التشغيلية على الصعيد القطري        
 ألولويات الدول األعضاء؛ والتأكد مـن التـزام مـوظفي المنظمـة             تنفيذ األنشطة على الصعيد القطري وفقاً     

بجدول األعمال الدولي الخـاص بتحقيـق التنـسيق          والمكاتب اإلقليمية والقطرية      الرئيسي وبرامجها في المقر  
التي تضطلع بها   ألنشطة التنفيذية   ة ا لسياس كل ثالث سنوات     يتمالذي   ومراعاة االستعراض الشامل     ،والمواءمة

  وتعزيز المـساواة بـين     الجنساني تعميم مراعاة المنظور  ، بما في ذلك      من أجل التنمية   ومة األمم المتحدة  منظ
 اإلجراءات والتقليل من تكاليف المعامالت على نحو ما ورد          تبسيطوتحري سبل الوصول إلى زيادة      ؛  الجنسين

  .ي هذا المجال، واتخاذ خطوات محددة ف٥٩/٢٥٠ في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
  
 الجمعيـة العامـة      شامالً لمساهمة منظمة الصحة العالمية في تنفيذ قرار        تحليالًويتضمن هذا التقرير      -٢

أحدث المعلومـات   ، و ٢٥-٥٨ج ص ع  القرار  التي ينص عليها     وفقاً لمتطلبات اإلبالغ     ٥٩/٢٥٠لألمم المتحدة   
  .مم المتحدة سائر التطورات األخيرة التي ترتبط بإصالح منظومة األعن
  

   في مجال التعاون القطرياستراتيجيات منظمة الصحة العالمية
  
 كإطار استراتيجي متوسط األجل لتعاون منظمة       ، بدأ تنفيذ استراتيجية التعاون القطري     ٢٠٠٠في عام     -٣

هـذا  ل على   تعماليوم  لمنظمة الصحة العالمية    التابعة  تكاد جميع المكاتب القطرية     و. ما الصحة العالمية مع بلد   
مواءمـة  تساعد على    التعاون القطري أداة     ستراتيجيةاو.  الثاني جيلهافي  األساس مع العديد من االستراتيجيات      

، وتنسيق تعاون منظمة الـصحة      والتنميةالصحة  الوطنية في مجالي    أنشطة منظمة الصحة العالمية مع الخطط       
 علـى    المتحدة والشركاء في مجالي الصحة والتنمية       سائر وكاالت األمم   التي تضطلع بها  العالمية مع األنشطة    

  .في مجمل التوجهات واألولويات العالمية للمنظمةفي الوقت ذاته االستراتيجيات وتسهم ، الصعيد القطري
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تغييرات ال مثل في البلدان    العملاالستراتيجيات مع التغيرات التي تشهدها بيئات       هذه  ف  يتكيباإلمكان  و  -٤
 مـساهمة منظومـة األمـم       الطارئة على الدورات والنظم أو التغيرات     اجات الوطنية أو    حتي اال تطرأ على التي  

. طار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيـة      األجيال المتعاقبة إل  على نحو ما بينته      المتحدة في التنمية الوطنية   
الـتعلم   من خـالل مواصـلة    ومشاركة،  تقوم على ال  عدت استراتيجيات التعاون القطرية من خالل عملية        ُأقد  و

عمليـة  فـي   لها للمـساهمة    هذه العملية ركيزة    منظمة الصحة العالمية من     تتخذ  و. في مجال التنظيم  كيف  والت
  .إصالح األمم المتحدة ودور منظمة الصحة العالمية في تنسيق أنشطة التنمية التشغيلية على الصعيد القطري

  
  من أجل التنسيق والمواءمةبناء القدرات 

  
 اسـتجابة   العاملين في المكاتب القطرية    هاهج لتعزيز قدرة موظفي    منظمة الصحة العالمية عدة نُ     اتبعت  -٥

إعالن و) ٢٠٠٣ (إعالن روما المعني بالتنسيق    مع   التنسيق والمواءمة وتماشياً  تحقيق   العالمية صوب    للخطوات
ويشمل ). ٢٠٠٥ (نتائج والمساءلة المشتركة  والتنسيق والمواءمة وتحقيق ال    الملكية: باريس بشأن فعالية المعونة   

الـدليل إلـى دور منظمـة    و) ٢٠٠٥( الموارد األساسية:  للمنظمةلتنسيق والمواءمةاأنشطة : دعم المطبوعات 
حاليـاً  ويجـري   ). ٢٠٠٦ (على الصعيد القطري في مجال التنمية الصحية       المتبعةج  هالصحة العالمية في النُ   

 المواءمة والتنـسيق علـى      على أنشطة تدريب موظفي المكاتب القطرية     لدوات  من األ اختبار مجموعة    ميدانياً
وتتميز هذه المجموعة   . لألمم المتحدة ووزارات الصحة   التابعة   القطرية   األفرقة مع   باالشتراكالصعيد القطري   
لمنظمـة  ابعـة   التلجميع المكاتب القطرية      قبل إتاحتها  الخبرة المكتسبة راجع في ضوء    ، وستُ بتفاعليتها وبجدتها 

واآلثـار   على الـصحة     األثر الواقع تناقش  كما  مفاهيم أساسية،   هذه  وتحدد مجموعة األدوات    . الصحة العالمية 
زيـادة  ل مهارات واختصاصات محـددة      ومن مقاصدها تعزيز اكتساب   لى منظمة الصحة العالمية،     ع المترتبة

 مؤسساتهيئات و شطة التعاون مع    نبأحافل  ية  وسجل منظمة الصحة العالم   . المشاركة الفعالة في هذه العمليات    
لنهوض بمبادئ إعالن    ا البرمجية المشتركة دعماً للبلدان التي تعمل على      مرامي  ال لتحقيقمنظومة األمم المتحدة    

  .باريس
  
 نقل  تعزيزذلك  في  ، بما   بل شتى بسمنظمة الصحة العالمية تعزيز مكاتبها اإلقليمية والقطرية        وتواصل    -٦

  .لتحويل المستمر للموارد البشرية والسلطة اإلدارية لتحقيق النتائجالموارد وا
  

  مراعاة المنظور الجنساني وتعزيز المساواة بين الجنسينتعميم 
  
سـتراتيجية دمـج تحليـل المـسائل        با ٢٥-٦٠ج ص ع   القـرار أشادت جمعية الصحة العالمية فـي         -٧

الـدول األعـضاء علـى بلـورة        بصفة خاصة    وحثت. واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس في عمل المنظمة      
أنـشطة  والتركيز على   ؛  ةاستراتيجيات وطنية لتناول مسائل الجنسين في السياسات والبرامج والبحوث الصحي         

؛ والتأكد من إدماج منظور المساواة بين        وتعزيزها  والمرأة والصحة   حول المسائل الجنسانية   التدريب والتوعية 
وتدريب الصحي  والتخطيط  الصحية  في السياسات   مراعاة ذلك   ، و ة وخدماتها لصحيإيتاء الرعاية ا  الجنسين في   

وطلب القرار إلى المديرة العامة، ضمن جملة أمور، دعم وتأييد إدمـاج            . الرعاية الصحية العاملين في مجال    
قرب منظور المساواة بين الجنسين في سياسات وبرامج ومطبوعات المنظمة، بما في ذلك تعيين موظفين في أ               

راج دبمسائل صـحة الجنـسين والمـرأة وإ       ات والخبرات المحددة في ما يتعلق       وقت ممكن من ذوي المسؤولي    
ستراتيجية إدماج تحليل وإجـراءات     اوتحظى  . في تقييم األداء  يقضي باتخاذ المنظور الجنساني معياراً      مطلب  

، وسـيجري   ٢٠١٣-٢٠٠٨ة األجل   متوسطال ستراتيجيةاال بمكانة رفيعة في الخطة      الجنسين في عمل المنظمة   
  .المجلس التنفيذيعن طريق  مرة كل سنتين ستراتيجيةاالالتقدم المحرز في تنفيذ جمعية الصحة العالمية بإبالغ 
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  تكاليف المعامالت والكفاءة
  
قـد  و. تشهد المساهمات الطوعية ازدياداً ملحوظاً، وهي تمثل حالياً المصدر الرئيسي لتمويل المنظمة             -٨

وبالتـالي زيـادة    للتقليل من تكاليف المعامالت في إدارة هذه التمـويالت،        الجهود التي تبذلها   األمانة   فتضاع
والمتبع داخـل    النتائج    تحقيق  نهج اإلدارة القائم على    ومن نتائج . تمويل الصحة والتنمية إلى أقصى حد ممكن      

لمخطط لها مع الموارد األنشطة امواءمة ل،  ميزانية متكاملة تتضمن جميع مصادر التمويالمنظمة باإلضافة إلى
 ويجري الترويج لمفهوم المساهمات الطوعية األساسية المتفاوض عليها وذلـك بتـشجيع الجهـات               .المستعملة

المانحة بتوفير مبالغ يمكن التكهن بها خالل مدة زمنية محددة وتكون متوائمة تماماً مع الغايات الـواردة فـي                   
  .٢٠١٣-٢٠٠٨توسطة األجل الخطة االستراتيجية الم

  
 وتعلق المنظمة أهمية كبرى على اقتناص الفرص المتاحة من أجل اتخاذ إجراءات جماعيـة الهـدف                 -٩

عمليات  ولقد شاركت المنظمة، بشكل متسق، في جميع      . منها ترشيد اإلجراءات والتقليل من تكاليف المعامالت      
الرؤسـاء   ك في الهيئات الفرعية المنبثقة عـن مجلـس        التخطيط الرامية إلى إصالح األمم المتحدة وهي تشار       
اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى ولجنة البرامج الرفيعـة        (التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق        

 ويشمل هذا النشاط قضايا السياسة العامة والتخطـيط والبرمجـة           ؛)المستوى ومجموعة األمم المتحدة اإلنمائية    
والمنظمة ملتزمة حيال نظام المنسقين المقيمين، كما أن مكاتبها القطرية هي مـن             . رة والقضايا التشغيلية  واإلدا

  .األعضاء النشطين في أفرقة األمم المتحدة القطرية وهي تشارك في جميع عمليات التخطيط
  

حاسبية الدولية للقطاع العام    ومن األمثلة على التقدم المحرز التزام المنظمة بالتنفيذ المبكر للمعايير الم            -١٠
وقد اعتمـد   . ٢٠٠٨بحلول عام   ) والتي اعتمدت بوصفها المعايير المحاسبية المشتركة لمنظومة األمم المتحدة        (

مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق، في اآلونة األخيرة، طائفة من المقترحات               
وفي مجال الخدمات   . بين الممارسات التجارية التي تنتهجها منظومة األمم المتحدة       األخرى الداعية إلى التنسيق     

اللوجيستية سيمكّن اتفاق تم توقيعه بين منظمة الصحة العالمية وبين برنامج األغذية العالمي منظمـة الـصحة                 
لدعم اللوجيستي وما إلى ذلك مـن       العالمية من االستعانة بتسهيالت برنامج األغذية العالمي الحالية في مجال ا          

/ ومن شأن اختبار موظفي منظمة الصحة العالمية بموجب نظام المـوظفين المهنيـين المـشاركين              . الخدمات
الصغار، والذي يتولى إدارته برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أن يفضي إلى تحقيق وفورات من حيث الكفـاءة                 

وعـالوة  .  أسلوب تنتهجه منظومة األمم المتحدة والشبكات المناظرة       ويمكّن أولئك الموظفين من االستفادة من     
على ذلك يجري اآلن تنفيذ قرار يقضي بنقل معالجة المعامالت المالية والمعامالت الخاصة بالموارد البـشرية                

  .إلى مركز عالمي جديد في موقع تنخفض فيه التكاليف
  

فاءة فيما يخص مباني األمم المتحدة المشتركة تظل        وفي ما يتعلق بعملية دراسة فرص التوسع في الك          -١١
النسبة بين التكاليف والمنافع معياراً مهماً حيث إن المنظمة تستفيد، في حاالت كثيرة، من ترتيبات االستـضافة          

وفي البلدان المائة والخمسة واألربعين التي تعمل فيهـا المنظمـة           . التي تتخذها وزارات الصحة وهي مجانية     
وفي اإلقليم األوروبي تستوعب مبـاني      . ة مكتباً قطرياً في مباني األمم المتحدة المشترك       ٢٧يوجد اآلن   ميدانياً  

األمم المتحدة أكثر من ثُلث من مكاتب المنظمة القطرية وكذلك الشأن بالنسبة إلى خُمس مكاتبها القطرية فـي                  
  .كل من اإلقليم األفريقي وإقليم جنوب شرق آسيا

  
  ات التنمية الوطنية وإطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةالمشاركة في عملي

  
لقد دعمت منظمة الصحة العالمية إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية منذ الشروع في تنفيـذه فـي               -١٢

وأسهم موظفو المنظمة في وضع المبادئ اإلرشادية ذات        . إطار الجهود المبذولة من أجل إصالح األمم المتحدة       
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وقد تم تشجيع موظفي المنظمة الميدانيين على       ). ٢٠٠٧فبراير  / جاءت آخر مراجعة لها بتاريخ شباط     (لة  الص
 وكما يتبـين مـن آخـر دراسـة          .المشاركة في العمل المضطلع بها بشأن هذه األطر على المستوى القطري          

في التقييمـات القطريـة     تشارك  ) ٪٨٦ مكتباً،   ١٢٠( فإن معظم مكاتب المنظمة القطرية       ١استقصائية ُأجريت، 
  .الموحدة التي تجريها األمم المتحدة وفي إطار المساعدة اإلنمائية

  
في ورقات استراتيجية الحد مـن الفقـر فـي          ) ٪٩٠(وقد شارك كل مكاتب المنظمة القطرية، تقريباً          -١٣

ظمة القطرية في   ٪ من مكاتب المن   ٨٥وبالمثل، تشارك اآلن نسبة     . البلدان حيث تمت صياغة مثل تلك الورقات      
  .٢٠٠٥٪ في عام ٧٣البلدان التي توجد فيها نهوج قطاعية شاملة بالمقارنة مع نسبة 

  
وهناك نظام مواز أثبت فائدته في ما يتعلق بتنسيق اإلجراءات اإلنسانية من أجل االستجابات القطرية                 -١٤

  .ركاء من الش٣٠الفعالة وذلك من خالل ترتيب دوائر صحية عالمية تشمل أكثر من 
  

  نظام األمم المتحدة للمنسقين المقيمين
  

إن األنشطة التي يضطلع بها موظفو مكاتب المنظمة القطرية تتطور بتغير طبيعة وآليـات التعـاون                  -١٥
وجاء في دراسة استقصائية ُأجريت في اآلونة األخيرة حول وجود المنظمة فـي البلـدان أن                . اإلنمائي الدولي 

طرية يكرسون معظم الوقت والموارد في تقديم الدعم التقني وإحداث التغيير وبنـاء             موظفي مكاتب المنظمة الق   
القدرات المؤسسية والعمل على استدامتها وتقديم التوجيهات بشأن المسائل الحاسمة األهمية بالنسبة إلى الصحة              

  ١.والمساهمة في الشراكات التي تستدعي اتخاذ إجراءات مشتركة
  

ف الصورة البيانية لممثلي المنظمة مع االحتياجات المتغيرة للبلدان النامية والعمليات           وفي محاولة لتكيي    -١٦
وفـي حـين    . واآلليات ذات الصلة بالتنمية، تعكف األمانة على توسيع مهارات ممثليها على الصعيد القطري            
ات أخرى ضمن   اليزال معظم ممثلي المنظمة يختارون من بين موظفيها فإن هناك موظفين ينتمون إلى مؤسس             

منظومة األمم المتحدة ومن خارجها أيضاً يتم اختيارهم وإلى هاتين الفئتين ينتمي حالياً حوالى عـشر ممثلـي                  
  .المنظمة

  
وقد عملت  . وبالمثل، فإن وظيفة نظام األمم المتحدة للمنسقين المقيمين في البلدان تتطور هي األخرى              -١٧

هيل برامج توجيه الممثلين المقيمين التي تعطي تصوراً عن منظومـة           مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية على تس     
 من الممثلين المقيمين الجدد عقدت المنظمة دورة        ١٦ وفي إطار برنامج التوجيه الذي ركز على         .األمم المتحدة 

  .٢٠٠٦ديسمبر / إعالمية في جنيف في كانون األول
  

 ينهض بها على صـعيد منظومـة األمـم المتحـدة            وحتى تكون وظيفة الممثل المقيم من المهام التي         -١٨
 البد من زيادة التوكيد على التنوع عند انتقاء المرشحين من مختلف مؤسـسات              ،ولضمان ملكية المنظومة لها   

، تم اختيار أحد موظفي منظمة الصحة العالمية لشغل منصب المنسق المقـيم فـي         ٢٠٠٧وفي عام   . المنظومة
وقد خاض عدة موظفين آخرين من مـوظفي        .  التي يتم فيها مثل هذا التعيين      وهذه هي المرة األولى   . مدغشقر

 يحتمل أن ينهـضوا     نالمنظمة بنجاح عملية تقييم كفاءة الممثلين المقيمين والتزال األمانة تتعهد المرشحين الذي           
ب في السنوات وسيجري اقتراح المزيد من موظفي المنظمة لتعيينهم في تلك المناص         . بتلك األعباء في المستقبل   

  .القادمة
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وفي محاولة لتحسين االتساق على الصعيد اإلقليمي، يعمل المكتب اإلقليمي لألمريكتين مـع فريـق                 -١٩
المديرين اإلقليميين التابعين لألمم المتحدة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي على تقديم دعـم منـسق                 

 ذلك عملية إصالح األمم المتحدة والبعثات المشتركة والتنميـة علـى      للمبادرات المتخذة في ذلك اإلقليم بما في      
الصعيد القطري، والتنسيق بين الوكاالت للتصدي ألنفلونزا الطيور وجوائح األنفلونزا البشرية المحتملة، كمـا              

 المنظمة وهناك جهود مشابهة تُبذل في سائر أقاليم. يعمل على حث التقدم صوب بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية      
حيث تتعاون المنظمة مع سائر وكاالت األمم المتحدة بما في ذلك من خالل عقد االجتماعات الدورية ألفرقـة                  

  .األمم المتحدة القطرية سواء حول إصالح األمم المتحدة أو القضايا الصحية ذات األولوية
  

  حدةعلى صعيد األمم المت" بالتساوق في اإلنجاز"المبادرات الرائدة الخاصة 
  

والـذي  " التساوق في اإلنجـاز   "تشارك منظمة الصحة العالمية بهمة في مشروع األمم المتحدة الرائد             -٢٠
، وضع كبار المسؤولين التنفيذيين في      ٢٠٠٧مارس  / وفي آذار  ١.يجري تنفيذه على قدم وساق في ثمانية بلدان       

ة اُألسس التي يقوم عليها نهج يشمل المنظمـة         المنظمة ورؤساء المكاتب القطرية التابعة لها في البلدان الثماني        
، اجتمعت المديرة العامة بمعية المدير اإلقليمـي لـشرق المتوسـط برؤسـاء              ٢٠٠٧مايو  /  وفي أيار  .برمتها

 أغسطس/ وفي آب . منظمات األمم المتحدة في باكستان لمناقشة التجارب المستقاة من المبادرة الرائدة في البلد            
 العامة بالمنسق المقيم التابع لألمم المتحدة وبفريـق األمـم المتحـدة القطـري فـي               ، اجتمعت المديرة  ٢٠٠٧

أوروغواي، وشددت على أهمية الشعور بالملكية والمسؤولية والتوجيه على الصعيد الـوطني ضـمن عمليـة              
كاتـب  وتم استعراض الدروس المستفادة من المشاريع الرائدة خالل اجتماع رؤساء الم          . إصالح األمم المتحدة  

  .٢٠٠٧نوفمبر / القطرية التابعة لمنظمة الصحة العالمية الذي انعقد في جنيف في تشرين الثاني
  

وتم، ضمن األمانة، إنشاء آلية مكرسة للدعم على صعيد المنظمة، وهي تشمل الدوائر ذات الصلة في                  -٢١
فريقاً مكرسـاً لتبـادل المعلومـات       المقر الرئيسي، والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية المعنية، كما تشمل          

وهـي عمليـة    " بالتساوق في اإلنجـاز   "وتشارك األمانة في عملية تقييم المبادرات الرائدة الخاصة         . والخبرات
  .تجري على صعيد منظومة األمم المتحدة برمتها

  
بلدان التي  ويجري إحراز تقدم كبير في مجال تطوير برنامج األمم المتحدة كوحدة عضوية في جميع ال                -٢٢

وتعمل األمانة على ضمان وضع ُأسس مختلف العمليات الالزمة لتمكين الحكومات الوطنية مـن              . يختبر فيها 
امتالك زمام هذه العملية اإلرشادية على النحو المناسب، وضمان اتفاق مؤسسات منظومة األمم المتحدة الممثلة               

أو بغير ذلك من الطرق، اتفاقـاً جماعيـاً علـى           على الصعيد القطري، سواء كان ذلك عن طريق ممثل مقيم           
، ودعم التطوير المـشترك لبرنـامج األمـم         "بالتساوق في اإلنجاز  "غايات وأساليب المبادرات الرائدة الخاصة      
  .المتحدة استناداً إلى تلك الغايات والمبادئ

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  .علماً بالتقرير الوارد أعالهالمجلس التنفيذي مدعو إلى أن يحيط   -٢٣
  
  

=     =     =  
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