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قامـة إ و جملهـا بمالميزانية عتماد منظمة (وخاصة االالتطورات الجديدة في مجال تمويل ة و الصحي هاواحتياجات الدخل
بشــأن نهــج جديــد اتبــاع الــدول األعضــاء إلــى أن تطلــب ) علــى نحــو منســقالتمويــل وتعبئــة المــوارد الحــوار الخــاص ب

  .للموارد لتخصيص االستراتيجيا
  
  لمنهجية الجديدة للتخصيص االستراتيجي للمواردعليها االتي تقوم الثالث  ركائزال
  
هــو تبديــد الشــاغل القائــل إن عمليــة  التخطــيط الرصــينة مــن القاعــدة إلــى القمــةعمليــة مــن وراء هــدف ال  -٦

الــروابط بالتــالي إلــى تقــويض ، األمــر الــذي أفضـى القمــة إلـى القاعــدةمــن تجــري إلــى حـد كبيــر  تكانــتلــك التخطـيط 
اسـتراتيجيات التعـاون القطـري و  )الخطط واالستراتيجيات الصحية الوطنيـةفي  ةالمبّين(ان دبلاحتياجات البين القائمة 

  .مةمنظالتخصيص االستراتيجي لموارد الو 
  
إلسـداء المشـورة إلـى المـدير  ٢٠١٧-٢٠١٦ لميزانيـة البرمجيـةاتخطـيط ة معنيـة بعمل داخليـت فرقة ئَ نشِ أُ و   -٧

القاعــدة إلــى القمــة التخطــيط مــن عمليــة مــة لتحســين توجيهــات قيّ الفرقــة وقــدمت  ١العالميــة، اتالعــام وفريــق السياســ
  :ما يلي ٢العمل قةفر ية لساساأل صياتتو ال. ومن للموارد االستراتيجيتخصيص الركائز إحدى  بوصفها

 مــنتخطــيط عمليــة بمــدفوعًا وقبــل كــل شــيء أوًال أن يكــون للمــوارد  ســتراتيجيتخصــيص االللالبــد   )١(
برنامج العمل العـام الثـاني باالستناد إلى وذلك النتائج،  تحقيق عملية ميزنة قائمة علىبالقاعدة إلى القمة و 

وُتعـّد  ككـلتخطـيط علـى نطـاق المنظمـة العمليـة عقـب االضـطالع بالنتائج المتوقعـة الذي ُتحّدد فيه عشر 
تلـك حقيـق لمقدرة من الموارد من أجـل تمن االحتياجات اانطالقًا القاعدة إلى القمة أسلوب الميزانيات بفيه 

  .لإليرادات واقعيةفي إطار إسقاطات النتائج المتوقعة 

 فـي مبـادئ اإلنصـاف؛راسـخة بقـوة التخصـيص االسـتراتيجي للمـوارد تكون أسـس أن  ينبغي أيضاً   )٢(
المواضـع التـي يمكـن فيهـا للمنظمـة أن سـتهدف ي؛ و تمـس حاجتهـا إلـى المـواردلبلدان التـي بما يدعم اوذلك 
  .أقل البلدان نمواً في خصوصًا أكبر أثر، و ُتحِدث 

مـــن أجـــل تحديـــد  هـــاالتشـــاور معينطـــوي علـــى لـــى احتياجـــات البلـــدان و إالتخطـــيط رتكـــز أن يالبـــد   )٣(
اللجـان ات دور فـي وقـت يسـبق بكثيـر انعقـاد بل ينبغي أن يتم في بداية العملية، و ؛ المجاالت ذات األولوية

  .٢٠١٤عام  في اإلقليمية

مــن خـــالل  ى القطـــريتخصـــيص المــوارد علـــى المســتو اتبــاع طريقـــة أكثــر اســـتراتيجية فــي ينبغــي   )٤(
برنـامج العمـل العـام الثـاني مراعـاة ، و مجيـةمـن األولويـات البر  أصـغر حجمـاً واقعيـة التركيز علـى مجموعـة 

  .القطرية وااللتزامات الدولية ألولوياتوا عشر
  
محســوبة التكــاليف غيــر ن المخرجــات فيبــّدد الشــاغل القائــل إ بشــكل واقعــي لمخرجــاتاتقــدير تكــاليف أمــا   -٨

تقدير التكـاليف أمـر بـالغ وزيادة التدقيق في هامة تكاليف موحدة، مثل الرواتب. الدخالت بعض المل وٕان كان، بدقة
ميزانيــة مــن أجــل مــن مراكــز المركــز مكتــب و الزمــة لكــل المــوارد القــدار د بدقــة ماألهميــة لتحقيــق ميزانيــة واقعيــة تحــدّ 

  كما ينبغي.هجية تخصيص الموارد المنجز وٕافادة من عليالعمل الف إتمام
                                                           

 يضم فريق السياسات العالمية المدير العام ونائب المدير العام والمديرين اإلقليميين.    ١

 )١١٨/٧م ت (فـــي الوثيقـــة ٢٠٠٦فـــي عـــام تـــي ُحـــدِّدت ال ي للمـــواردتخصـــيص االســـتراتيجالأســـاليب خضـــعت مبـــادئ و     ٢
منظمـة الصـحة فـي  ة الميزانيةبشأن سياس  CSP 28/7 (الوثيقة ٢٠١٢في إقليم األمريكتين في عام وُكيِّفت ألغراض تطبيقها 

، )EBPBAC18/3 (الوثيقـةواإلداريـة  يـةالتنظيمالمتعلقـة بالشـؤون إلـى جنـب مـع الدراسـة  جنباً لالستعراض )، للبلدان األمريكية
  العمل. ةمداوالت فرقوأفادت 
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عبـــر واإلدارة التنظـــيم  تحديـــد تكـــاليفمـــؤخرًا بشـــأن تحســـين  تزَ نِجـــاألعمـــال التـــي أُ فـــإن  ٕاضـــافة إلـــى ذلـــكو   -٩
: ٦خاصـــة فـــي الفئـــة تكـــاليف المخرجـــات، و إدخـــال تحســـينات علـــى تقـــدير هم فـــي تســـسالثالثـــة المنظمـــة مســـتويات 
  ية.التمكين ظائفو ال ية/مؤسسالخدمات ال

  
بعـض خرجـات و ممكونـات السـائر تقـدير تكـاليف عمليـة ل لتحسين عمامزيد من األيزال ضروريًا إنجاز الو   -١٠

والمنجـــزات المســـتهدفة فســـتُقّدر المخرجـــات أمـــا تكـــاليف . ٢٠١٧-٢٠١٦ للميزانيـــة البرمجيـــة المنجـــزات المســـتهدفة
  مراكز العمل.ات في شتى تكاليف الوحدلمختلف إعانات يقدم نهج باتباع 

  
ن أجــل تحديــد مــضــروري الثالثــة المنظمــة مســتويات ) عبــر تقســيم العمــل( األدوار والمســؤوليات حتوضــيو  -١١

التـي يلـزم تخصيصـها تخصـيص المـوارد عمليـة بـالغ األهميـة فـي توجيـه  اختالفهـا، وهـو ىعلـمهام تلك المستويات 
  م معينة.امهفيها تُنجز للمواضع التي 

  
 عمــلقــة فر بإنشــاء  ٢٠١٥-٢٠١٤ يــةميزانيــة البرمجوضــع اللتحضــير لوقامــت المــديرة العامــة فــي إطــار ا  -١٢
أسهمت فرقة العمل تلك إسهامًا كبيرًا  وقد. العالمية اتفريق السياسإلى سداء المشورة إلتقسيم العمل ة معنية بداخلي
المحددة في فيما يخص جميع المخرجات لكل مستوى من مستويات المنظمة  عض المنجزات المستهدفةبعداد في إ

  تخطيط األخيرة.الخالل عملية ها وتنقيحها استعراض، التي تواصل ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية 
  

شــبكات بــدعم مــن  ٢٠١٧-٢٠١٦ لميزانيــة البرمجيــةاأثنــاء وضــع عمــال مزيــد مــن األوسيتواصــل إنجــاز   -١٣
  الفئات والمجاالت البرمجية المعّززة.

  
  جديدة للتخصيص االستراتيجي للمواردالمنهجية بشأن الاعتبارات أولية 

  
 ية عامـةتشـغيل إلـى أربعـة قطاعـاتمنظمـة التقسـيم عمـل يمكـن لمـوارد السـتراتيجي لتخصـيص األغراض ال  -١٤

  :على النحو التالي

القاعــدة إلــى ولويــات القطريــة (نهــج مــن األعلــى أســاس تقيــيم  القطــري الفــرديالتعــاون التقنــي   )١(
العمــل رنــامج المواءمــة مــع اســتراتيجيات التعــاون القطــري وأولويــات بو خطــط االســتثمار الوطنيــة؛ و  ؛القمــة)

  .لمنظمةلة النسبية والميز  ؛العام الثاني عشر

 الصـكوكو المعـايير العالميـة/ اإلقليميـة؛ القواعـد و ومنهـا ، واإلقليميـةلسلع العامة العالمية اتـوفير   )٢(
ات الصـحية توجهـمعلومـات عـن ال؛ والتوجيهيـةالمبادئ الواالختبار الُمسبق للصالحية؛ و ؛ ض عليهااوَ تفَ المُ 

  وما إلى ذلك.، مية/ اإلقليميةة العالتشريعيالوالخطط والبرامج ستراتيجيات اال؛ و العالمية

تصـــــريف الشـــــؤون و  لقوامـــــةاا ومنهـــــالمنظمـــــة (دارة شـــــؤون إلالالزمـــــة  واإلدارة التنظـــــيموظـــــائف   )٣(
  ة.كافالثالثة المنظمة مستويات ُيضطلع بأدائها عبر وظائف ، وهي )ة والبنية التحتيةعامالخدمات الو 

 ه نظـراً وجـدير بالـذكر أنـ. اتاألزمـاالستجابة لمقتضـيات الفاشـيات و ك وارئألحداث الطاالستجابة   )٤(
  أثناء عملية التخطيط.تمامًا االحتياجات من الموارد ر معرفة فإن من المتعذّ ذه األحداث هطبيعة ى لإ

  
وألن تخصــيص مواردهــا لهــذه القطاعــات التشــغيلية. ًا فــي كيفيــة اســتراتيجيســبيًال المنظمــة تبــع وينبغــي أن ت  -١٥

تخصــيص فــإن مــن المتعــّذر تبط بــالموقع تحديــدًا الحــدث ويــر  يحركــهقطــاع االســتجابة ألحــدث الطــوارئ يتســم بطــابع 
مـن قطـاع كـل بالنسـبة إلـى أسـاس تخصـيص الميزانيـات والمـوارد . ويختلـف سبقعلى أساس مالموارد لذاك القطاع 

  ة.تباينلمعايير م وفقاً  امنهحد او كل بشأن مع اتباع نهج مختلف باالقتران ، قطاعات المحددة أعالهال
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فـــي صــيغة واحـــدة تطبيـــق االســتراتيجي ال فـــإن مـــن غيــر المحّبـــذ و االعتبــارات المـــذكورة أعــاله وفــي ضـــوء   -١٦
الموارد تخصيص التخصيص االستراتيجي للموارد في الحسبان . ويجب أن يأخذ بمجملهامنظمة التخصيص موارد 

 قســيمإطــار تفــي  الثالثــةالمنظمــة بــين مســتويات  ها فيمــاعــن تخصيصــ ، فضــالً الســبعةرئيســية المكاتــب فيمــا بــين ال
  .بوضوح لعملا
  

ــ  -١٧ ضــمن لمــوارد الســتراتيجي لتخصــيص ابشــأن الأي نهــج جديــد أن ُينظــر فــي ه يلــزم وعــالوة علــى ذلــك فإن
القادمـة.  لثنائيـاتاميزانيـة مسـتقرة علـى مـدى ضـرورة وضـع لـى إل األعضاء أشارت الدو  أوالً فالبيئة الحالية. نطاق 

عناصـر تكلفـة مسـتقرة مقتـرن بالميزانيـة قصـور كبيـر فـي تعاني من أي مؤسسة كبيرة فإن المنظمة مثلها مثل  ثانياً و 
  القصير.جل لموظفين والبنية التحتية الثابتة التي تحد من المرونة في األمن قبيل ا

  
جديـدة وضـع منهجيـة عنـد المبادئ األولية التاليـة دراسة  أعالهالمبّينة في سياق االعتبارات والقيود ويمكن   -١٨
  :لمواردالستراتيجي لتخصيص الل

عمليــة و أن تسترشــد أعمــال المنظمــة ينبغــي  تعــاون التقنــي علــى المســتوى القطــريالخــص فيمــا ي  )١(
بصيغتها الواردة فـي وأولويات القيادة  ؛وخطط التنمية الوطنية االحتياجات القطريةب هافي مواردالتخصيص 

فــي هــذا الصــدد . و المعنــي تحديــداً بلــد الفــي ســياق النســبية والتنافســية لمنظمــة ابرنــامج العمــل العــام ومزايــا 
 ١لمــواردالســتراتيجي لتخصــيص االبشــأن فــي وقــت سـابق ة ّتبعــاألعمــال المنجــزة والسياسـات المعلــى  وبنـاءً 

ومســتوى حتياجــات الصــحية لــى االفــإن تخصــيص مــوارد التعــاون التقنــي لفــرادى البلــدان يمكــن أن يســتند إ
المسـتخدمة لتخصـيص المـوارد داخـل هـذا القطـاع بـارامترات التجسـد  يجب أنلذا . التنمية في البلد المعني

  .فيه البعد السكانيعن  ، فضالً في البلدالقتصادي ااالجتماعي و الصحي الوضع 

فإن تخصيص الموارد يجب أن ُيبنى علـى  العالمية واإلقليميةالسلع العامة طوير توبالنسبة إلى   )٢(
حــــددها جميــــع الــــدول األعضــــاء، مثــــل تقيــــيم األولويــــات الصــــحية العالميــــة واإلقليميــــة وااللتزامــــات التــــي ت

وظــائف عــدة هــذا الموضــوع . ويشــمل لصــحة العالميــة واللجــان اإلقليميــةاألولويــات التــي وضــعتها جمعيــة ا
لهـذا الموارد فإن تخصيص  الرئيسي لمقرتصل بافيما يف اإلقليمية.لمقر الرئيسي والمكاتب انجزها برامج يو 

تحليل المعلومات و ؛ عالمية وجيهيةتسياسات وقواعد ومعايير ومبادئ وضع الجانب ينطوي على ما يلي: 
فـي االنخـراط ؛ و عالميـةالمشـاورات ات المتعلقـة بالخـدمالتكـاليف وتقـدير وٕادارتهـا ونشـرها؛ الصحية العالمية 

األمــر هــذا فــإن لمكاتــب اإلقليميــة أمــا بالنســبة إلــى امــع الشــركاء الرئيســيين علــى المســتوى العــالمي. العمــل 
قلـيم؛ خصوصيات اإلوفقًا لالعالمية تكييف السياسات والقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية ينطوي على س
فــي االنخــراط و إلقليميــة؛ انعكاســات السياســات امــن حيــث وٕادارتهــا يــة قليمتحليــل المعلومــات الصــحية اإلو 

مــع  اإلقليميــة؛ وتقــدير تكــاليف الخــدمات المتعلقــة بالمشــاورات مــع الشــركاء علــى المســتوى اإلقليمــيالعمــل 
  الدول األعضاء.

لــــى أدوار أن يســــتند إتخصــــيص المــــوارد فــــإن مــــن شــــأن  واإلدارة تنظــــيمالجانــــب يتعلــــق بوفيمــــا   )٣(
لتكلفـة الفعليـة للمنتجـات والخـدمات فـي ابأن يسترشـد ، و كافـة أنحاء المنظمـةعبر ووظائف محددة بوضوح 

مـوذج تواصـل وضـع نو واإلداريـة  يـةالتنظيموالمتطلبـات تكـاليف عـن ال ةمفّصلجريت دراسة هذا المجال. وأُ 
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وتضــطلع مســتويات المنظمــة كافــة بإنجــاز  ١.اللتخصــيص المــوارد فــي هــذا المجــ كــون أساســاً ييمكــن أن 
  .ةيفالعمل في إطار هذه الوظ

(أ) البنية التحتية والدعم اثنين هما: عنصرين ا القطاع أن يشمل تخصيص الموارد لهذمن شأن   •
  .تصريف الشؤونو  قوامةالوظيفتا و (ب) ، يتنظيمال

  :الخاصة بالتكلفة التاليةمقومات الأن يشتمل على األول ومن شأن العنصر   •
(التدفئــــة واإلضــــاءة  هاخــــدمات تشــــغيلو  المبــــاني دامــــةإتكــــاليف : تكــــاليف البنيــــة التحتيــــة  )١(
  من الخدمات األساسية) وتكاليف الصيانة. سواهماو 
الخـــدمات علـــى هـــا بمـــا فيلتشـــغيل بـــرامج المنظمـــة، الالزمـــة : يلتنظيمـــخـــدمات الـــدعم ا  )٢(

  المستوى الُقطري واإلقليمي وعلى مستوى المقر الرئيسي من أجل دعم تنفيذ البرامج.

  :الخاصة بالتكلفة التاليةمقومات الفيضم لعنصر الثاني أما ا  •
تكاليف الموظفين واألنشطة التي تدعم دور المنظمـة القيـادي علـى : اإلدارة االستراتيجية  )١(

المســتويات الثالثــة كافــة، وتشــمل التكــاليف الخاصــة بالمــدير العــام ونائــب المــدير العــام والمــديرين 
ـــين والمـــديرين العـــامين المســـاعدين  كـــذلك ورؤســـاء المكاتـــب الُقطريـــة التابعـــة للمنظمـــة، و اإلقليمي

  المرتبطة بها.تكاليف األنشطة 
وٕادارة  مشـتريات، والشـؤون الماليـة والككـل التخطـيط علـى نطـاق المنظمـة: عامةالدارة اإل  )٢(

هــذه الخــدمات أساســًا فــي المقــر الرئيســي للمنظمــة، مثــل إعــداد البيانــات  المــوارد البشــرية. وتوجــد
ووضـــع السياســـات العالميـــة الخاصـــة بـــالموارد البشـــرية، وفـــي ككـــل الماليـــة علـــى نطـــاق المنظمـــة 

   .مركز الخدمات العالمي
تنظــيم اللجــان اإلقليميــة ودورات المجلــس التنفيــذي وجمعيــة الصــحة، : األجهــزة الرئاســية  )٣(

حـد ن واألنشـطة علـى يالمـوظففيمـا يخـص متطلبـات الـدعم (واها مـن خدمات اللغات وسـها فيبما 
ســواء)، وكــذلك االجتماعــات األخــرى الحكوميــة الدوليــة. وتوجــد هــذه الخــدمات أساســًا فــي المقــر 

  .الرئيسي والمكاتب اإلقليمية
أساســًا فــي المقــر : توجــد هــذه الخــدمات القانونيــة وخــدمات المراقبــة واالمتثــال الخــدمات  )٤(

  .الرئيسي والمكاتب اإلقليمية
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

، بمـا فـي اإلرشـاداتتقديم مزيـد مـن و ستعراض النهج المقترح والمبادئ المبّينة بإيجاز المجلس مدعو إلى ا  -١٩
  .ذلكمواصلة تطوير إشراك الدول األعضاء في بشأن  حاتمقتر ذلك تقديم 

  
    =     = =  
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