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  EB115/INF.DOC./7   من جدول األعمال المؤقت ٣-٥البند 
  
  
  
  

  المبادئ التوجيهية للتخصيص االستراتيجي للموارد
  
  

  
  ةـقدمم

  
 بناء على تقرير األمانـة الخـاص        ،طلبت جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسون إلى المدير العام          -١

، وضع مبادئ توجيهية ومعايير موضوعية للتخصيص االستراتيجي للمـوارد علـى            ٣١-٥١ع ص ج بالقرار
فيما يلي نـص    و . بعد المائة  جميع مستويات المنظمة وتقديمها إلى المجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة          

  : ذي الصلةالمقرر
  

 ومع اإلحاطة علماً    بعد النظر في التقرير المتعلق بمخصصات األقاليم من الميزانية العادية،         "
، قررت جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسون أن تطلب إلـى           ٢١بالتوصيات الواردة في الفقرة     

 األعضاء واألقاليم، مبادئ إرشادية تـستند إلـى معـايير           المدير العام أن يضع، بالتشاور مع الدول      
موضوعية وتطبق في تخصيص األموال من جميع الموارد، مع مراعاة العدالة والكفاءة واألداء وتقديم  
الدعم إلى أشد البلدان احتياجاً، والسيما أقل البلدان نمواً، لينظر فيها المجلس التنفيـذي فـي دورتـه                  

  ."ائةالخامسة عشرة بعد الم
  

  )٢٠٠٤مايو /  أيار٢٢) ١٠(٥٧ع ص جالمقرر اإلجرائي (
  
ويعد وضع المبادئ والمعايير لتوجيه التخصيص االستراتيجي للمـوارد مهمـة تقتـضي التعـاون                 -٢

  .والمشاركة على جميع مستويات المنظمة ومن جانب الدول األعضاء أيضاً من خالل التشاور المتواصل
  
ة على التعليقات التي أبدتها بعض الدول األعـضاء بـشأن مـسودة المبـادئ               وتؤسس الوثيقة الحالي    -٣

كما أنها تتضمن المشاورات والمناقشات األخرى، أي تلك التي أجراها فريق عامل تـابع ألمانـة                . التوجيهية
يـة  المنظمة بمشاركة األقاليم والمقر الرئيسي، كما تورد تفاصيل مسودة المبادئ التوجيهية، عالوة علـى عمل              

  .استخدام الموارد على نحو استراتيجي
  
كما أن برنامج العمل العام . ويجري االضطالع بهذا العمل باالقتران مع عمليات إدارية أساسية أخرى       -٤

، واإلطـار   ٢٠١٥ - ٢٠٠٦الحادي عشر، الذي يتم إعداده حالياً، والذي سيوجه عمل المنظمة فـي الحقبـة               
ج، بما في ذلك الخطة االستراتيجية المقترحـة، سـيرتبطان ارتباطـاً وثيقـاً              حقيق النتائ اإلداري القائم على ت   

وتعتبر الطرق الجديدة في العمل بين المستويات المختلفة للمنظمة وغيرها،          . بالتخصيص االستراتيجي للموارد  
ضاً ترفد وتطبيق الالمركزية، مدخالت أساسية أي" استراتيجية وخطة وميزانية قطرية موحده"بما في ذلك وضع 

ستدعم الجهود المبذولة على نطاق المنظمة كلها لزيادة الفعالية والكفاءة استخدام المـوارد             ،  وأخيراً. هذا العمل 
  .بأكثر الطرق فعالية والفوائد المترتبة على ذلك
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ويشكل وضع المبادئ التوجيهية للتخصيص االستراتيجي للموارد فرصة للمضي قـدماً فـي تـدعيم                 -٥
والبد من إيجاد التوازن الصحيح بـين أسـلوب   . رة القائمة على تحقيق النتائج الذي تتبعه المنظمة أسلوب اإلدا 

وفي حين ال ينفي    . الميزنة القائمة على تحقيق النتائج ووضع مبادئ ومعايير التخصيص االستراتيجي للموارد          
ـ ه البد مـن اتخـاذ االحتيا      أي واحد من األسلوبين اآلخر بالضرورة بل إنهما  قد يكونان متكاملين، فإن             ات ط

الالزمة للحيلولة دون العودة لألسلوب القائم على الموارد، حيث يتم تخصيص الموارد بمعزل عـن التوجـه                 
  .والغايات االستراتيجية للمنظمة

  
وتم، على مدى األشهر القليلة الماضية، وضع اقتراح إليجاد إطار جديد لإلدارة القائمة على تحقيـق                  -٦

ومن شأن هـذا    . بغرض تحقيق نهج أكثر استراتيجية إزاء عملية التخطيط، وتبسيط العمليات األساسية          النتائج،  
اإلطار أن يضم خطة استراتيجية على نطاق المنظمة برمتها يؤسس على برنامج العمل العام الحـادي عـشر                  

 شاملة وأقرتـه    ةة تشاوري وبما أنه وضع بعد عملي    . واستراتيجيات التعاون القطري وقرارات األجهزة الرئاسية     
 فإنه سيرشد المنظمة على مدى األعوام الستة المقبلة، أي ثالث ميزانيـات برمجيـة ثنائيـة                 األجهزة الرئاسية 

  .وبذا فإنه سيدعم ويعزز الميزانية البرمجية ويؤمن استمراريتها. السنوات
  
بتخصيص المـوارد علـى نحـو       ويبين الرسم البياني التالي مختلف العمليات واألدوات ذات الصلة            -٧

  .استراتيجي
  

  عمليات التخصيص االستراتيجي للموارد
  
  

  
  
  
وتشكل القدرة على رصد األداء مع مرور الوقت وتقييم أثر البرامج أحد المكونات األساسية ألي إطار   -٨

المساءلة من خالل اإلطـار     وسيتم تعزيز قدرات المنظمة في مجال الرصد و       . إداري يقوم على تحقيق النتائج    
صوير وتوضيح عملية التخطيط على نحو أفضل، مما سيؤدي إلى إعداد الميزانية            الجديد المقترح، حيث سيتم ت    

مؤشر الموارد المرتكز
 البرمجية المنطلقات على

  والوظيفية والتنظيمية

التحقق من صحة حصيلة
عملية الميزنة القائمة على 
تحقيق النتائج بمقارنتها مع 

  المنطلقات الثالثة

 التخصيص االستراتيجي للموارد
  التخطيط االستراتيجي

 ،برنامج العمل العام
٢٠١٥- ٢٠٠٦  

الخطة 
  االستراتيجية

لمدخل في ا
برنامج العمل 

  العام

األجهزة الرئاسية 
استراتيجيات التعاون 

  القطري
رصد األداء 
  والتقييم

رصد 
  األداء

الميزنة القائمة على 
  تحقيق النتائج

 التخطيط التنفيذي

ميزانية برمجية 
  ثنائية السنوات

الخطط 
  التنفيذية
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ويتعين تناول موضوع عوامل األداء والكفاءة في هذا السياق بالذات، من خـالل             . البرمجية بشكل أكثر كفاءة   
  .ن آليات الرصد والتقييم فيهاتقارير المنظمة عن تقييم األداء وغيرها م

  
  المبادئ والمنطلقات التوجيهية: التخصيص االستراتيجي للموارد

  
لقد وضعت مسودة المبادئ التوجيهية لدعم التخصيص االستراتيجي للموارد على مختلف مـستويات               -٩

أييدها عمومـاً   لكترونية عن ت  إتمت بوسائل   تشاور  وأعربت بعض الدول األعضاء، من خالل عملية        . المنظمة
 فقد أوردنا أدناه تفاصـيل المـسودة المنقحـة للمبـادئ            ،وبما أن هذه المبادئ توجه العمل الجاري      . للمسودة

  ١.التوجيهية السبعة
  

  ١المبدأ 
  

ينبغي أن يكون التخطيط االستراتيجي والميزنة القائمة على تحقيق النتائج أوالً وقبـل كـل          
نسيق والتخصيص االستراتيجي للموارد، على أن تحـدد النتـائج          شيء األساس الذي يستند إليه الت     

وأن تعد الميزانيات باتباع أسـلوب      المتوقعة بعد إجراء عملية التخطيط على نطاق المنظمة برمتها،          
على أساس المتطلبـات المقـدرة مـن        ) متدرج من المستوى األدنى إلى المستوى األعلى      (تصاعدي  

  .متوقعةالموارد لبلوغ هذه النتائج ال
  

  ٢المبدأ 
  

ويتعين التعامل مع المتطلبات مـن      . يتعين أن تشمل الميزانية جميع موارد المنظمة المالية         
الموارد بصورة متكاملة، بما في ذلك اإليرادات من جميع مصادر التمويل كجزء من ميزانية واحـدة                

  .للمنظمة كلها
  

  ٣المبدأ 
  

الستراتيجي الطويل األجل للمنظمة، بما في ذلك       ينبغي أن تسترشد عملية التخطيط بالتوجه ا        
تحليل اسـتراتيجيات   سفر عنها   يالخصوصيات اإلقليمية والقطرية المحددة، وكذلك االستنتاجات التي        

) البرمجية والوظيفية والتنظيمية  (وستكون منطلقات التخصيص االستراتيجي للموارد      . التعاون القطري 
  .ةساس الذي تقوم عليه هذه العملياأل

  
  ٤المبدأ 
  

. ينبغي تحديد مؤشرات الموارد النسبية لكامل فترة التخطـيط االسـتراتيجي ذات الـصلة             
وينبغي أن يكون المؤشر الخاص بالموارد من االتساع بالقدر الكافي، وأن يساعد على المرونة ألعلى               

  .ودمالج
  
  

                                                           
 .١/وثيقة استشارية/ ١١٥ت مانظر الوثيقة    ١
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  ٥المبدأ 
  

 وذلـك   .تبار أثناء هذه العمليـة    ينبغي أخذ األداء الماضي لبرامج أو مكاتب بعينها في االع         
األداء خالل دورة أو    تقييم  للتأكد من مكافأة البرامج أو المكاتب الجيدة األداء، وسيتم النظر في تقارير             

وسيتم تقصي البرامج أو المكاتب التي عجزت عن تحقيق النتـائج المتوقعـة             . دورات الميزنة السابقة  
  .وفير الدعم الكافي لهالتفهم أوجه القصور فيها على نحو أفضل وت

  
  ٦المبدأ 

  
  .يتعين النظر في ثالثة منطلقات محتملة عند تحديد نطاقات التخصيص االستراتيجي للموارد

  
 الذي يجسد أولويات المنظمة من حيث إنجاز البرامج الجوهريـة           المنطلق البرمجي   )أ(

ايات التي تريد المنظمة ما هي المرامي والغ" وهو اإلجابة على السؤال المطروح وهو كالتالي
 وترد هذه المرامي والغايات في برنامج العمل العام، وفي قرارات المجلس التنفيذي      ."بلوغها؟

  .وجمعية الصحة، وااللتزامات العالمية األخرى مثل األهداف اإلنمائية لأللفية
  
لمرامي كيف يمكن أن تحقق المنظمة ا     " وفيه رد على السؤال التالي       المنطلق الوظيفي   )ب(

ييسي  كالعمل التق  يتعلق بالوظائف األساسية للمنظمة،   وهو  ". والغايات على أفضل وجه ممكن؟    
والتعاون التقني، وكيفية تحقيق التوازن بين هذه الوظـائف بغيـة التوصـل إلـى غاياتهـا                 

  .االستراتيجية والنتائج المتوقعة العالمية على أكفأ الوجوه
  
وفيه . كاتب المنظمة في البلدان واألقاليم والمقر الرئيسي       بم المنطلق التنظيمي ويتعلق    )ج(

ل وجه ممكن في جميع مستويات      عأين يتم أداء العمل على أفضل وأف      : "رد على السؤال التالي   
  . ويتعين توجيه الموارد إلى المجاالت التي يتم فيها تحقيق ذلك."المنظمة؟

  
  ٧المبدأ 

  
ستراتيجي والميزنة القائمة على تحقيق النتائج      ينبغي التحقق من حصيلة عملية التخطيط اال      

 وقد تدعو الحاجة إلى إجراء بعـض        .بمقارنتها مع منطلق ومعايير التخصيص االستراتيجي للموارد      
وتعد العملية التشاورية   . التعديالت في هذا الصدد، بما في ذلك رفع أو خفض مستوى النتائج المتوقعة            

همية في ضمان سالمة ومصداقية النهج القائم على تحقيق النتائج إزاء  األالمتكررة والشفافة أمراً حاسم
  .عملية الميزنة

  
 . التخصيص الفعلي للموارد بالمقارنة مع النطاقات المـستهدفة       رصد  وسيتم، بشكل دوري،    

وعلى الرغم من احتمال تفاوت أو انحراف المخصصات الفعلية عن المرامي في أجـزاء مـن دورة                 
وفي حالـة ظهـور     . تيجي، فإنه يتعين أن تتوازن وتستقيم طوال الفترة ذات الصلة         التخطيط االسترا 

تفاوتات معتبرة، فإنه يمكن تنقيح النطاقات المستهدفة بحيث تعكس التغيرات االستثنائية الطـابع فـي               
  .الظروف السائدة

  
ض أن تقـضي هـذه       ويفتر .ويعتبر التخصيص االستراتيجي للموارد عملية تشاورية في المقام األول          -١٠

، جالمبادئ إلى استخدام الموارد على نحو أكثر فعالية، والتحقق من حصيلة الميزنة القائمة على تحقيق النتـائ                
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القيام بالعمل المناسب بالطريقـة      :أي باختصار . وإعطاء األولوية في تخصيص الموارد للبلدان األشد احتياجاً       
  .المناسبة وفي المكان المناسب

  
فـالمنطلق  .  جوهر نهج التخصيص االستراتيجي للموارد٥ في المبدأ المبينةلمنطلقات الثالثة وتشكل ا   -١١

 يطبق ضمن عمليات التخطيط االستراتيجي، حيث يشكل  إطاراً إرشادياً لوضع البرامج وأداة للتحقق               البرمجي
في المضي قدماً في تحديـد      يؤدي مهمته    الوظيفي المنطلقومن هنا فإن    . من تطابق النتائج مع والية المنظمة     

أو الكفاءة، وتطبيـق    / الغايات االستراتيجية، من خالل ضمان تنفيذ الالمركزية  كُلّما كان ذلك يعزز الفعالية و             
 مجموعة موارد إرشادية لكل مستوى مـن مـستويات          التنظيمي المنطلق وسيشمل   .النُهج االستراتيجية المثلى  

تراتيجي وتشكل ضبطاً متقاطعاً لحصيلة الميزنة القائمة على تحقيق النتـائج            التخطيط االس  إليهاالمنظمة، يستند   
  .من أجل ضمان اإلنصاف والتضامن، ولدعم أشد البلدان احتياجاً

  
ويتعين أن يراعي التخصيص االستراتيجي للموارد كل هذه المنطلقات المتساوية في األهمية، والتـي                -١٢
 حيث يتعين النظر إليها من حيث ارتباط كّل منها باآلخر، ألنها متواقفة. بيان المزيد من تفاصيلهاأدناه يتم.  

  
  ق البرمجيلالمنط

  
، الذي يضمن وجود توجه استراتيجي واضح وضمان قيام "بإيتاء العمل المناسب"يتعلق هذا المنطلق   -١٣

  .لمتوفرة لها فعاليةالمنظمة بتوفير الوسائل الالزمة لتنفيذ هذا التوجه بأكثر طرق استخدام الموارد ا
  
وستكون الغايات االستراتيجية الوارد تلخيصها في الخطة االستراتيجية المقترحة بمثابة نقطة   -١٤

ويمكن مراجعة هذه . االنطالق، ويتم تحديدها من خالل عملية تشاورية شفافة على نطاق المنظمة برمتها
 الالحقة كي تؤخذ بعين االعتبار الظروف المتغيرة الغايات خالل دورات الميزنة البرمجية الثنائية السنوات

مراٍم رفيعة المستوى وخمس عشرة وستشمل الخطة االستراتيجية ما بين أربعة وثمانية . واالحتياجات المستجدة
  . االستراتيجيةبالنُهجإلى عشرين غاية استراتيجية، يتم دعم بلوغها 

  
وقد أوضحت . ويتطلب تحديد الغايات االستراتيجية النظر في عدد من األبعاد والمعايير األساسية  -١٥

تفاصيل هذه األبعاد والمعايير من خالل عدد من الطرق المختلفة فيما مضى، ومن المفيد التأسيس على هذا 
  : وتضم بعض المعايير التي تم تحديدها ما يلي١.دالجه

  
  ر معين؛احتمال إحداث تأثي

  المشاكل الصحية الرئيسية ذات األهمية والداللة العالمية؛

  التأسيس على الغايات والوظائف األساسية للمنظمة؛والميزة النسبية التي تتمتع بها المنظمة، 

  احتياجات الدول األعضاء المحددة من خالل المسوحات الوبائية وعبء األمراض؛

األعضاء، والواجبة التنفيذ مـن خـالل النقاشـات والمقـررات           الطلبات الرئيسية التي تقدمها الدول      
  .والقرارات

                                                           
، تحديد األولويات في المنظمة   ،  EBPDC3/7؛  ١٣، الفقرة   ٦ ، الصفحة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢برنامج العمل العام العاشر        ١
أولويـات الميزانيـة البرمجيـة      ،  EUR/RC43/4؛  ٦-٤، الفقـرات    ٣-٢الصفحتان  ،  ١٩٩٦مبر  نوف/  تشرين الثاني  ٢٠

  .١٣ الفقرة ٤-٣ الصفحتان، ١٩٩٧-١٩٩٦
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وسيتم تحديد االحتياجات النسبية من الموارد في ضـوء طبيعـة الغايـات والـنُهج االسـتراتيجية،                   -١٦
ومن المفترض في هذا الصدد أن اختالف طبيعة الغايات والنهج االستراتيجية وما يتعلق             . والتحليالت الوظيفية 

 الميزنة القائمة   عمليةوسيساعد مؤشر الموارد هذا على توجيه       .  من وظائف قد تنطوي على تكاليف مختلفة       بها
  .على تحقيق النتائج والتحقق منها بعقد مقارنات

  
وسيكون أهم عنصر في استخدام الموارد على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة إيجاد التـوازن الـصحيح                  -١٧

ويتعين عدم النظر إلى توفر قدر كبيـر مـن          . ت االستراتيجية للمنظمة تمويالً كافياً     الغايا جميعلضمان تمويل   
  .الموارد لبرنامج ما بوصفه تعويضاً عن برامج أخرى ال تتوفر لها الموارد الكافية

  
  المنطلق الوظيفي

  
  ".بالطريقة الصحيحة"يعد المنطلق الوظيفي أمراً أساسياً في ضمان التصرف   -١٨
  
 ذلك بالمنطلق البرمجي بقدر ما يمكن تحقيق كل غاية استراتيجية مـن خـالل مـزيج مـن                   ويرتبط  -١٩

.  العمل العام العاشر   وبرنامجالوظائف المختلفة، والوارد وصفها في دستور المنظمة، وقرارات جمعية الصحة           
  .وهناك حاجة الستعراض كل هذه األمور كجزء من عملية وضع برنامج العمل العام الحادي عشر

  
نـه  إإذ  .  أكثر األمور أهمية، ارتباطاً وثيقاً بالمنطلق التنظيمي       هويرتبط المنطلق الوظيفي أيضا، ولعل      -٢٠

على الرغم من أداء جميع الوظائف بقدر أكبر أو أدنى على جميع المستويات، فإن المستويات المختلفـة فـي                   
  .المنظمة تلعب دوراً مختلفاً

  
 غاية استراتيجية على حدة، كجزء من عملية التخطيط االسـتراتيجي،           ويتطلب األمر وضع تقييم لكل      -٢١

لتحديد األهمية النسبية لمختلف الوظائف واألدوار على مختلف مستويات المنظمة في االستفادة استفادة قصوى              
تحقيق  عملية الميزنة القائمة على      توجيهوهذه المؤشرات، على اتساع نطاقها، تساعد في        . من الفعالية والكفاءة  

  .النتائج وإجازتها
  
وينبغي أن يكون المبدأ األساسي، في هذا الصدد، أداء الوظائف في أقرب مكان ممكن مـن موضـع                    -٢٢

  .اتخاذ اإلجراءات والعمل ذي الصلة
  

  المنطلق التنظيمي
  
حيث البد مـن تـوفير      ". في المكان المناسب  "يكفل المنطلق التنظيمي التصرف على الوجه المناسب          -٢٣
تبين المجاالت التي يمكن فيها القيام باألنشطة على أكفأ وجه ممكن،           تلموارد لجميع مستويات المنظمة، بحيث      ا

  .وتتم االستعانة بأوجه الفعالية والكفاءة المتكاملة التي تتوفر لكل مستوى من مستويات المنظمة الثالثة
  
ليل حصيلة الميزنة القائمة علـى تحقيـق        ومن المفيد، فيما يخص هذا المنطلق، وضع آلية لتقييم وتح           -٢٤

النتائج للتأكد من تطابق الغايات االستراتيجية والتحليل الوظيفي وبين مستويات المنظمة التي يتم االضـطالع               
  .بهذا العمل فيها
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وتقتضي االستفادة والتعلم من اآلليات المماثلة األخرى أن تضمن المنظمة تطبيق بعض المبادئ العامة                -٢٥
  :ى تطوير هذه اآلليةلد
  

يتعين أن يكون النهج المتبع في استخدام الموارد على جميع مستويات المنظمة متجذّراً فـي مبـدأي                   
  اإلنصاف والتضامن في دعم أشد البلدان احتياجاً، وخصوصاً أقل البلدان نمواً؛

  
ـ               يد لألمـوال مـن جميـع       ينبغي أن يستند ذلك النهج إلى معايير يمكن تطبيقها لتقييم االستخدام الرش

المصادر كجزء من الميزانية المتكاملة للمنظمة برمتها، والتي تشمل االشتراكات المقدرة، واإليرادات            
 بيد أن اختالف طبيعة هذه األموال قد يتعين أخذها بعين االعتبـار             .المتنوعة، والمساهمات الطوعية  

  ؛لدى وضع اآللية المذكورة
  

. اقات الموارد الواجب تخصيصها لكل واحد من المـستويات الثالثـة          وسيتوفر مؤشر تمهيدي عن نط      
غير أنه يتعين عدم النظر إلى ذلك أبداً على أنه تفريغ لعملية الميزنة القائمة على تحقيق النتائج مـن                   

  .محتواها وتحديد مسبق ألسس تخصيص الموارد
  
وأن يجسد مجموعة الموارد اإلرشـادية      . ويتعين أن يتطابق المنطلق التنظيمي مع المنطلقين اآلخرين         -٢٦

لكل مستوى التوجه االستراتيجي العام والغايات والنُهج والوظائف ذات الصلة الواجب أداؤها ويمكن تحديـده               
  .وفقاً لألسس الواردة أدناه

  
  :يمكن أن تتألف الموارد المخصصة للمستوى القطري من عنصرين اثنين هما  -٢٧
  

النسبة لجميع البلدان، أي الموارد الالزمة لضمان توفير المستوى األساسي           المتساوي ب  االلتزامعنصر    
من الدعم المقدم للدول األعضاء في تلك البلدان، والذي من شأنه أن يمثل حصة أصغر من مجمـوع                  

  ؛الموارد القطرية
  

 - الذي يراعـي االحتياجـات الـصحية والوضـع االجتمـاعي             المرتكز على االحتياجات  العنصر    
  .تصادي، والعامل السكاني، استناداً إلى التوجه االستراتيجي والغايات المنشودةاالق

  
ويتعين أن تتسم المؤشرات المستخدمة بالموثوقية، والقابلية للمقارنة وأن يتم تحديثها بانتظام وإتاحتها               -٢٨

ر توفر المؤشرات الصحية لجميع الدول األعضاء، مما يعني إمكانية اللجوء إلى استخدام بدائل مناسبة في انتظا        
المزيد من الجهود لضمان تحقيق تقـدم       بذل  ويتطلب ذلك   . واالجتماعية االقتصادية األكثر داللة وصلة باألمر     

  .أسرع من حيث موثوقية المؤشرات
  
ويجب توفر عنصر أساسي لتغطية الوظائف اإلقليمية، على أن يكون متسقاً نسبياً فيما يخـص كـل                   -٢٩
ن تضطلع جميع المكاتب اإلقليمية ببعض الوظائف نيابة عن الـدول األعـضاء فـي اإلقلـيم،             وينبغي أ . إقليم

ويتعين التعامل مع الوظائف اإلقليمية بالمقارنة مـع الوظـائف          . بصرف النظر عن مستوى احتياجاتها النسبية     
االحتياجات ليجسد وسيتم إدراج عنصر آخر مرتكز على . التي يضطلع بها المقر الرئيسي والمستويات القطرية

  .الخصوصيات اإلقليمية
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وستتألف مجموعات الموارد المرصودة ألي إقليم بعينه من مجموع الموارد المخصصة للبلدان فـي                -٣٠
. ويتعين عرض ذلك على شكل نطاق من النطاقـات     . ذلك اإلقليم والموارد المخصصة للمكتب اإلقليمي المعني      

عها الحقاً ضمن األقاليم، وفقاً للسياسات اإلقليمية ذات الصلة التي ترسـمها            وستعمد األقاليم إلى التوصية بتوزي    
ويتعين وضع معالم على نطاق المنظمة      .  الرؤية والسياسات اإلجمالية للمنظمة    وبما يتمشى مع  اإلقليمية  اللجان  

اسي في البلدان مما    ضمان االتساق واإلنصاف فيما بين البلدان في كل األقاليم، بما في ذلك الحضور األس             لكلها  
  .قد يتطلب اتباع نهج تدريجي على مدى فترة من الزمن

  
ويتعين تحديد المستوى اإلرشادي والنسبي المالئم من الموارد للمقر الرئيسي فـي ضـوء المنطلـق                  -٣١

عالمي ويتعين النظر في الدور ال    . البرمجي وبالنسبة للوظائف التي يتم أداؤها على المستويين اإلقليمي والقطري         
  .للمقر الرئيسي في سياق األخذ بالالمركزية، مع ضمان استدامة الدور التقييسي العالمي للمنظمة

  
  العملية في حد ذاتها: التخصيص االستراتيجي للموارد

  
.  نـشطة وشـفافة    ةسيتطلب النجاح في تخصيص الموارد على نحو استراتيجي قيام عملية تـشاوري             -٣٢

النتائج، بما في ذلك عملية التخطيط االسـتراتيجي الـسداسية          تحقيق  ة القائمة على    ويتعين ربطها بإطار اإلدار   
  :وفيما يلي فكرة موجزة عن الخطوات الواجب اتخاذها في هذا المضمار. السنوات

  
. يتم كجزء من عملية التخطيط االستراتيجي، تحديد المرامي والغايات االسـتراتيجية أوالً           : ١الخطوة  

وهذه، في حد ذاتها،    .  غاية استراتيجية على حدة     االحتياجات النسبية من الموارد لكل     ومن ثم يتم تبيان   
 تشاورية على نطاق المنظمة كلها تدوم عدة أشهر، وتؤسس على صياغة برنامج العمـل               عمليةتشكل  

  .العام الحادي عشر
  

 الذي ينبغي تركيز    يتم تحليل كل غاية استراتيجية لوضع تقدير تقريبي للمستوى التنظيمي         : ٢الخطوة  
 وسيتم تعميم تحليل أدوار المـستويات       .العمل عليه بصورة رئيسية خالل فترة التخطيط االستراتيجي       

الثالثة، عالوة على مجموعات تخصيص الموارد الداللية القائمة على المنطلـق التنظيمـي بـصورة               
  .واضحة على جميع مستويات المنظمة

  
ايات االستراتيجية ومع أخذ مؤشـرات المـوارد االسـتراتيجية فـي            يتم، استناداً إلي الغ   : ٣الخطوة  

.  باتباع األسلوب المرتكز على النتـائج      الحسبان، وضع الميزانية البرمجية المقترحة الثنائية السنوات      
  .وقد يتطلب ذلك تكرار المشاورات على مستوى المنظمة مرات عدة

  
لمرتكزة على النتائج بمقارنتها مـع المنطلقـات        ويتم التحقق من سالمة حصيلة الميزنة ا      : ٤الخطوة  
  .٢ و١ ومع التوجهات المشار إليها في الخطوتين - البرمجي والوظيفي والتنظيمي -الثالثة 

  
وقد تدعو الحاجة إلى إجراء المزيد من االستعراضات للتأكد من تطابق النتائج مع التوجه              : ٥الخطوة  

  . قدراً من االستمرارية باالستعانة بالمخصصات الراهنةوالغايات االستراتيجيين؛ وسيتطلب األمر
  

 اقتراح بخـصوص التخـصيص       تشمل األمانة برمتها تقديم    ةيتم في أعقاب عملية تشاركي    : ٦الخطوة  
ـ                ااالستراتيجي للموارد إلى جمعية الصحة من قبل المدير العام إلى اللجان اإلقليمية والتماس تعليقاته

  .س التنفيذيعن طريق المجلوذلك عليه، 
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  الخطوات التالية
  
بعد تعليقات المجلس التنفيذي في دورته المنعقدة حالياً يتم إعداد مسودة جديـدة للمبـادئ التوجيهيـة                   -٣٣

  .والنهج ذي الصلة بغية تقديمها إلى المجلس التنفيذي في دورته السادسة عشرة بعد المائة
  
والنهج ذي الصلة على عملية التخطـيط االسـتراتيجي         وفي حالة إقرارها، تطبق المبادئ التوجيهية         -٣٤

، وسيتم وضـع خطـة اسـتراتيجية        ٢٠٠٥سبتمبر  / ومن ثم تعرض على اللجان اإلقليمية في أيلول       . الالحقة
ومن ثم تعرض على اللجـان      .  استناداً إلى برنامج العمل العام     ٢٠٠٩-٢٠٠٨وميزانية برمجية مقترحة للفترة     

  .٢٠٠٧مايو / ، وإلقرارها من قبل جمعية الصحة في أيار٢٠٠٦سبتمبر / في أيلولاإلقليمية للتعليق عليها 
    

  
 

=     =     =  
  


