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  ص يخصالتبشأن المبادئ التوجيهية 
  االستراتيجي للموارد

  
  

  ةـمقدم
  
 بنـاء علـى تقريـر األمانـة         ، العالمية السابعة والخمسون إلى المـدير العـام        طلبت جمعية الصحة    -١

، وضع مبادئ توجيهية ومعايير للتخصيص االستراتيجي للموارد على جميـع           ٣١-٥١ع ص ج بالقرار الخاص
 فيما يلي نص المقـرر    و .تقديمها إلى المجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة بعد المائة         لمستويات المنظمة   

  :اإلجرائي
  

 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     

 تـستند إلـى معـايير       المدير العام أن يضع، بالتشاور مع الدول األعضاء واألقاليم، مبادئ إرشادية          
موضوعية وتطبق في تخصيص األموال من جميع الموارد، مع مراعاة العدالة والكفاءة واألداء وتقديم  

     ما أقل البلدان نمواً، لينظر فيها المجلس التنفيـذي فـي دورتـه             الدعم إلى أشد البلدان احتياجاً، والسي
  )٢٠٠٤مايو /  أيار٢٢) ١٠(٥٧ع ص جالمقرر اإلجرائي ( ."الخامسة عشرة بعد المائة

  
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
  
 المائة، التقدم المحـرز فـي إعـداد         وقد استعرض المجلس التنفيذي، في دورته الخامسة عشرة بعد          -٣

والقى األسلوب الشامل المتبع والتقدم المحرز في إطـار         . المبادئ التوجيهية للتخصيص االستراتيجي للموارد    
طلب إلى األمانة أن تواصل عمليـة        و .عملية تشاورية مع الدول األعضاء وداخل األمانة الكثير من الترحاب         

 دورة المجلس التنفيذي    إلىوأن تقدم مسودة جديدة     لتي أبداها أعضاء المجلس     مع مراعاة المالحظات ا   التشاور  
  ١.السادسة عشرة بعد المائة

  
وتستفيض هذه الوثيقة في عرض المنهجية المتبعة وعملية التخصيص االستراتيجي للموارد في سياق               -٤

 آلية التحقق التـي مـن شـأنها أن          كما أنها تعرض تفاصيل   . إطار المنظمة لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج      

                                                           
 ).كليزيالنص اإلن (١، المحاضر الموجزة للجلسة العاشرة، الفرع ٢/سجالت/ ٢٠٠٥/ ١١٥ت م   انظر الوثيقة ١
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العالميـة  تضمن زيادة العدالة وكذلك توجيه الموارد إلى أشد البلدان احتياجاً، مثلما أعربت عنه جمعية الصحة                
  .بوضوح

  
كما أن برنـامج العمـل      .  أخرى رئيسيةويجري االضطالع بهذا العمل باالقتران مع عمليات إدارية           -٥

وتعتبر الطرق الجديـدة للعمـل بـين        . ٢٠١٥ - ٢٠٠٦المنظمة في الحقبة    الحادي عشر سيوجه عمل      العام
" ةاستراتيجية وخطة وميزانية قطرية موحـد     " بما في ذلك وضع      مختلف مستويات المنظمة وعلى نحو يشملها،     

الجهـود المبذولـة علـى نطـاق     جميع تدعم وس. وتطبيق الالمركزية، مدخالت أساسية أيضاً ترفد هذا العمل      
على نحو أكثر فعالية كما أنها جميعـاً ستـستفيد مـن هـذا              الفعالية والكفاءة استخدام الموارد     زيادة  لالمنظمة  
  .االستخدام

  
ويشكل وضع المبادئ التوجيهية للتخصيص االستراتيجي للموارد فرصة للمضي قـدماً فـي تـدعيم                 -٦

 إيجاد التوازن الصحيح بـين أسـلوب   والبد من. أسلوب اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج الذي تتبعه المنظمة  
وفي حين ال ينفي    . الميزنة القائمة على تحقيق النتائج ووضع مبادئ ومعايير التخصيص االستراتيجي للموارد          

 للحيلولة دون   توخي الحرص  بل إنهما  قد يكونان متكاملين، فإنه البد من           ،أي من األسلوبين اآلخر بالضرورة    
االسـتراتيجي   على الموارد، حيث يتم تخصيص الموارد بمعزل عـن التوجـه             إلى اتباع أسلوب قائم   العودة  

  . االستراتيجية للمنظمةواألغراض
  
 لإلدارة القائمة علـى     مجددإطار   تم وضع    ماضيةواستناداً إلى الخبرة المكتسبة على مدى الثنائيات ال         -٧

تبـسيط العمليـات     وبغـرض    لتخطيط عملية ا  يتبع في  أكثر استراتيجية    أسلوبتحقيق النتائج، بغرض تحقيق     
ترتكـز  على نطاق المنظمة برمتها     متوسطة األجل   ومن شأن هذا اإلطار أن يضم خطة استراتيجية         . الرئيسية

  . وقرارات األجهزة الرئاسيةمع البلدان برنامج العمل العام الحادي عشر واستراتيجيات التعاون على
  
جل، التي توضع من خالل عملية تشاور شـاملة وتقرهـا           وستوفر الخطة االستراتيجية المتوسطة األ      -٨

وهكذا فإنهـا  . األجهزة الرئاسية، التوجه الالزم للمنظمة على مدى ست سنوات وثالث ميزانيات برمجية ثنائية      
وسـتُعرض أول خطـة اسـتراتيجية       . ستدعم الميزانية البرمجية الثنائيـة وتعززهـا وتكفـل اسـتمراريتها          

 مـع الميزانيـة     ٢٠٠٧مـايو   / على جمعية الصحة العالمية الستين في أيار      ) ٢٠١٣-٢٠٠٨(األجل   متوسطة
 وذلك مع إجراء مشاورات مسبقة من خالل اللجان اإلقليمية والمجلس           ٢٠٠٩-٢٠٠٨البرمجية المقترحة للمدة    

  .التنفيذي
  
ر، ومـن   وثمة عدد محدود من المرامي الرفيعة المستوى، مستمد من برنامج العمل العام الحادي عش               -٩

األغراض االستراتيجية، سيشكل أساس الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل، مما يمثـل التزامـات الـدول               
. وستشمل الخطة أيضاً النتائج المتوقعة على نطاق المنظمة لمدة الـسنوات الـست            . األعضاء وأمانة المنظمة  

وستحتوي . جية وعلى مدى الثنائيات الثالث     األغراض االستراتي  يما يتعلق بجميع  وسيتم تقديم توقعات للموارد ف    
الميزانية البرمجية الثنائية على أهداف تحدد لسنتين، والميزانيات المرتبطة بها لتحقيق النتائج المتوقعة المبينـة             

  .في الخطة االستراتيجية
  
السـتراتيجي  ويبين الرسم البياني التالي هذه العمليات واألدوات المختلفة ذات الصلة بالتخـصيص ا               -١٠

  .للموارد
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  عمليات التخصيص االستراتيجي للموارد
  
  

  
  
  
 ألي إطار   العناصر الرئيسية وتشكل القدرة على رصد األداء مع مرور الوقت وتقييم أثر البرامج أحد               -١١

 المجددخالل اإلطار    الرصد والمساءلة من     على المنظمة   ةوسيتم تعزيز قدر  .  على تحقيق النتائج   لإلدارة القائمة 
 التخطيط على نحو أفضل، مما سيؤدي إلى إعداد الميزانيـة البرمجيـة             اتتوضيح عملي المقترح، حيث سيتم    

من خالل تقارير المنظمة عـن      و األداء والكفاءة في هذا السياق بالذات        عامليويتعين تناول   . بشكل أكثر كفاءة  
  .يهاتقييم األداء وغيرها من آليات الرصد والتقييم ف

  
  المبادئ التوجيهية: التخصيص االستراتيجي للموارد

  
التخصيص االستراتيجي للمـوارد علـى مختلـف        دعم   بهدفضعت مسودة المبادئ التوجيهية     ولقد    -١٢

 عـن   ،لكترونيـة إتمت بوسـائل    تشاور  وأعربت بعض الدول األعضاء، من خالل عملية        . مستويات المنظمة 
 أدناه تفاصيل المسودة     ترد وبما أن هذه المبادئ توجه العمل الجاري      . ئ التوجيهية لمسودة المباد تأييدها عموماً   

  ١.المنقحة للمبادئ التوجيهية السبعة
  

  ١المبدأ 
  

 أوالً وقبـل   هما،ينبغي أن يكون التخطيط االستراتيجي والميزنة القائمة على تحقيق النتائج    
 االستراتيجي للمـوارد، علـى أن تحـدد          األساس الذي يستند إليه التنسيق والتخصيص      ،كل شيء 

علـى  وأن تعد الميزانيـات     النتائج المتوقعة بعد إجراء عملية التخطيط على نطاق المنظمة برمتها،           

                                                           
 .١/وثيقة استشارية/ ١١٥ت مانظر الوثيقة    ١

مؤشر الموارد المرتكز
المنطلقات البرمجية  على

  والوظيفية والتنظيمية

التحقق من حصيلة الميزنة
القائمة على تحقيق النتائج 

ات ـالمنطلقعلى أساس 
  الثالثة

 يص االستراتيجي للمواردالتخص
  التخطيط االستراتيجي

 ،برنامج العمل العام
٢٠١٥- ٢٠٠٦  

الخطة 
  االستراتيجية

المدخل في 
برنامج العمل 

  العام

األجهزة الرئاسية 
استراتيجيات التعاون 

  القطري
رصد األداء 
  والتقييم

رصد 
  األداء

الميزنة القائمة على 
  تحقيق النتائج

  التخطيط التنفيذي

برمجية الميزانية ال
  نائية ثال

الخطط
  التنفيذية
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ووصوالً إلـى   المتطلبات المقدرة من الموارد     لمستويات إلى أعالها انطالقاً من      انحو متدرج من أدنى     
  . النتائج المتوقعةتحقيق تلك

  
  ٢المبدأ 

  
 المتطلبـات مـن     النظر في ويتعين  .  أن تشمل الميزانية جميع موارد المنظمة المالية       ينبغي  

 من جميع مصادر التمويل كجزء من ميزانية         المتأتية الموارد بصورة متكاملة، بما في ذلك اإليرادات      
  .واحدة للمنظمة كلها

  
  ٣المبدأ 

  
سـتراتيجي الطويـل األجـل      بالتوجـه اال  االستراتيجي  ينبغي أن تسترشد عملية التخطيط        

، وكـذلك االسـتنتاجات     برنامج العمل العام والخصوصيات اإلقليمية والقطرية     للمنظمة، بما في ذلك     
 منطلقات التخصيص االستراتيجي    وستوفر. مع البلدان تحليل استراتيجيات التعاون    سفر عنها   يالتي  

  . العملية لهذهالمعلومات الالزمة) البرمجية والوظيفية والتنظيمية(للموارد 
  

  ٤المبدأ 
  

. ينبغي تحديد مؤشرات الموارد النسبية لكامل فترة التخطـيط االسـتراتيجي ذات الـصلة             
 علـى  ال بالقدر الكافي، وأن يساعد على المرونـة         متسعاًوينبغي أن يكون المؤشر الخاص بالموارد       

  .ودمالج
  

  ٥المبدأ 
  

 وذلـك   . هـذه العمليـة    في في االعتبار     لبرامج أو مكاتب بعينها    السابقينبغي أخذ األداء    
، وسيتم النظر في تقـارير       ما تستحقه عن هذا األداء      البرامج أو المكاتب الجيدة األداء     لضمان أن تنال  

وسيتم تقصي البرامج أو المكاتب التي عجزت عن        . األداء خالل دورة أو دورات الميزنة السابقة      تقييم  
  .لقصور فيها على نحو أفضل وتوفير الدعم الكافي لهاتحقيق النتائج المتوقعة لتفهم أوجه ا

  
  ٦المبدأ 

  
  . عند تحديد نطاقات التخصيص االستراتيجي للمواردمتكاملة النظر في ثالثة منطلقات ينبغي

  
وفيه .  أولويات المنظمة من حيث إنجاز البرامج الجوهرية، ويجسدالمنطلق البرمجي  )أ(

 وتـرد   ."التي تريد المنظمة بلوغها؟   واألغراض  لمرامي  ما هي ا  " :التالي على السؤال    إجابة
في برنامج العمل العام، وفي قرارات المجلس التنفيـذي وجمعيـة           واألغراض  هذه المرامي   

  .الصحة، وااللتزامات العالمية األخرى مثل األهداف اإلنمائية لأللفية
  
 تحقـق المنظمـة     كيف يمكن أن   ": على السؤال التالي   إجابة وفيه   المنطلق الوظيفي   )ب(

 يتعلق بالوظـائف األساسـية للمنظمـة،      وهو  ".  على أفضل وجه ممكن؟    مراميها وأغراضها 
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بلوغ التوازن بين هذه الوظائف بغية      المنظمة  ييسي والتعاون التقني، وكيفية تحقيق      كالعمل التق 
  .بأكبر قدر من الكفاءة االستراتيجية والنتائج المتوقعة العالمية أغراضها

  
. بمكاتب المنظمة في البلدان واألقاليم والمقـر الرئيـسي        ويتعلق   طلق التنظيمي المن  )ج(

ـ أين يتم أداء العمل على أفضل وأف      : " على السؤال التالي   إجابةوفيه   ل وجـه ممكـن فـي       ع
العمل فيها، ممـا يكفـل العدالـة         توجيه الموارد إلى المجاالت التي يتم        وينبغي ."المنظمة؟

  . احتياجاًوالتركيز على أشد البلدان
  

  ٧المبدأ 
  

ينبغي التحقق من حصيلة عملية التخطيط االستراتيجي والميزنة القائمة على تحقيق النتائج            
 وقد تدعو الحاجة إلى إجراء بعـض        . ومعايير التخصيص االستراتيجي للموارد    على أساس منطلقات  

 عملية التـشاور  وتعد  . ةالتعديالت في هذا الصدد، بما في ذلك رفع أو خفض مستوى النتائج المتوقع            
حياد ومصداقية أسلوب الميزنة القائمة على تحقيـق         األهمية في ضمان     المتكررة والشفافة أمراً حاسم   

  . النتائج
  

 .  النطاقـات المـستهدفة    على أساس التخصيص الفعلي للموارد    رصد  وسيتم، بشكل دوري    
 في أجزاء من    ألهداف المنشودة اوعلى الرغم من احتمال تفاوت أو انحراف المخصصات الفعلية عن           

وفي حالـة ظهـور     .  الفترة ذات الصلة   على مدى دورة التخطيط االستراتيجي فإنه يتعين أن تتوازن        
 يمكن تنقيح النطاقات المستهدفة بحيث تعكس التغيرات االستثنائية الطابع في الظروف            كبيرةتفاوتات  
  .السائدة

  
 وينبغي أن تفضي هـذه    . أوالً وقبل كل شيء   ملية تشاورية   ويعتبر التخصيص االستراتيجي للموارد ع      -١٣

، جالمبادئ إلى استخدام الموارد على نحو أكثر فعالية، والتحقق من حصيلة الميزنة القائمة على تحقيق النتـائ                
القيام بالعمـل المناسـب      : باختصار ويعني ذلك . ألشد البلدان احتياجاً  وإعطاء األولوية في تخصيص الموارد      

  . وفي الوقت المناسب المكان المناسبفية المناسبة بالطريق
  
ويتعلـق  . ويقتضي تحويل هذه المبادئ إلى ممارسات عملية اتباع أسلوب مـزدوج ولكنـه متكامـل              -١٤

أما األسلوب الثاني . ٦األسلوب األول بعملية التخطيط االستراتيجية والمنطلقات الثالثة المبينة بإيجاز في المبدأ   
ويرد في الفرعين التاليين    . ة تحقق قائمة على معايير تكفل العدالة والتركيز على أشد البلدان احتياجاً           فيتعلق بآلي 

  .عرض مستفيض لهذين األسلوبين
  

  التخصيص االستراتيجي للموارد في المنطلقات الثالثة
  
يجياً واضحاً ويضمن   ، مما يوفر توجهاً استرات    "القيام بالعمل المناسب  " بمسألة   المنطلق البرمجي يتعلق    -١٥

  .تزود المنظمة بوسائل تنفيذ هذا التوجه من خالل استخدام مواردها بأكبر قدر من الفعالية
  
 بمثابة التي سيرد بيانها في الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل االستراتيجية األغراضوستكون   -١٦

ويمكن مراجعة هذه . نطاق المنظمة برمتها شفافة على تشاور تحديدها من خالل عملية وسيتمنقطة االنطالق، 
 خالل دورات الميزنة البرمجية الثنائية الالحقة كي تؤخذ بعين االعتبار الظروف المتغيرة األغراض

  .، ولضمان أن تظل المنظمة قادرة على االستجابة الحتياجات البلدانواالحتياجات المستجدة
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 األبعاد تلكوقد أوضحت . في عدد من األبعاد األساسية االستراتيجية النظر األغراضويتطلب تحديد   -١٧
  :انطالقاً من هذا العمل سيتم النظر في األبعاد التالية و١.من خالل عدد من الطرق المختلفة فيما مضى

  
  ؛المرامي الواردة في برنامج العمل العاماعتماداً على   •

  العالمي واإلقليمي؛التحديات الصحية الكبرى الهامة والمالئمة على المستويين   •

  الطلبات المقدمة من الدول األعضاء، والتي تجسدها المناقشات والمقررات اإلجرائية والقرارات؛  •

احتياجات الدول األعضاء التي يتم تحديدها من خـالل اسـتراتيجيات التعـاون مـع البلـدان                   •
  والمسوحات الوبائية وعبء المرض؛

  د البلدان احتياجاً، وخصوصاً أقل البلدان نمواً؛العدالة والكفاءة واألداء، ودعم أش  •

  الميزة النسبية التي تتمتع بها المنظمة على أساس أغراضها ووظائفها األساسية؛  •

  مدى المالءمة بالنسبة إلى مستويات المنظمة الثالثة كافة؛  •

  . تحقيق أثر قابل للقياس خالل فترة التخطيط االستراتيجي المتوسط األجلالتاحتما  •

  
سليم من أجل ضمان تـوفير   إيجاد التوازن البكفاءة وفعالية هوستخدام الموارد الوسيكون أهم عنصر      -١٨

فر قـدر   ا النظر إلى تو   ينبغيال  و. على النحو المالئم   االستراتيجية للمنظمة    غراضاألالموارد الالزمة لجميع    
  .فر لها الموارد الكافيةاتوعن برامج أخرى ال تعلى أنه تعويض كبير من الموارد لبرنامج ما 

  
وفي ظل وجود أغراض استراتيجية واضحة سيتم وضع مؤشرات الموارد النـسبية لتوجيـه عمليـة                -١٩

وفي حين أن األغراض االستراتيجية تشكل التزامـات مـن قبـل الـدول              . الميزنة القائمة على تحقيق النتائج    
  .لق بالعمل الذي يتعين أن تضطلع به األمانةاألعضاء واألمانة على السواء فإن مؤشرات الموارد تتع

  
. ويقتضي وضع مؤشرات الموارد تحديد دور األمانة في تحقيق مختلـف األغـراض االسـتراتيجية                -٢٠

وباالستناد إلى ذلك سيحدد تحليل رفيع المستوى يجرى لكل غرض استراتيجي على حدة أين ينبغي التركيز من 
ويعد المنطلق الوظيفي العنصر الرئيـسي      . المبين في برنامج العمل العام     األساسية على النحو     الوظائفحيث  

 والفرضية المطروحة في هذا المضمار هـي أن الطـابع المختلـف             ".بالطريقة المناسبة "لضمان القيام بالعمل    
يـث  لألغراض االستراتيجية واألساليب المتبعة وما يتصل بذلك من وظائف قد تترتب عليه آثار مختلفة من ح               

  .التكاليف
  
 باالتساق مع   ،ومن شأن إجراء تحليل آخر لألغراض االستراتيجية وما يتصل بها من وظائف أن يبين               -٢١

 في المقر   :منطلق تنظيمي سياسة الالمركزية التي تتبعها المنظمة، أين يمكن أداء العمل على أفضل وجه، من              
وال يتوخى في هذا المضمار بيان المتطلبات المطلقـة مـن           . الرئيسي أو المكتب اإلقليمي أو المكتب القُطري      

  .الموارد في هذه المرحلة
  

                                                           
 تحديد األولويات في المنظمـة،      ،EBPDC3/7؛  ١٣، الفقرة   ٦ ، الصفحة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ للفترة برنامج العمل العام       ١
أولويـات الميزانيـة     ،EUR/RC43/4  والوثيقـة  ؛٦-٤، الفقـرات    ٣-٢الصفحتان  ،  ١٩٩٦نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٢٠

  .١٣ الفقرة ٤-٣ الصفحتان، ١٩٩٧-١٩٩٦ة البرمجي
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ويجب إتاحة المـوارد علـى      ". في المكان المناسب  "ويضمن المنطلق التنظيمي قيامنا بالعمل المناسب         -٢٢
يبين أين يمكن القيام بالعمل بأكبر قدر من الكفاءة، وباالعتماد على مواطن            مستويات المنظمة كافة، على نحو      

ويتم االضطالع بكل الوظائف مـن قبـل مـستويات          . قوة مستويات المنظمة الثالثة التي يكمل بعضها بعضاً       
. المنظمة كافة مع التركيز على وظيفة معينة في أحد المستويات أكثر من التركيز عليها فـي مـستوى آخـر                   

  .وسيتفاوت ذلك التركيز من غرض آلخر
  
وسيبين ذلك، مـن حيـث      . وسيتم أيضاً إعداد توقعات نسبية للموارد من أجل كل غرض استراتيجي            -٢٣

النوعية، التطور المتوقع للمتطلبات من الموارد طيلة مدة التخطيط االستراتيجي بما يتناسب مع ما يتم استثماره                
 المثال، الزيادة الكبيرة ثم االستقرار ثم الزيادة األولية ثم االنخفاض المحتمل،            على سبيل (في هذا المجال    حالياً  

  ).وما إلى ذلك
  
 األغراض االستراتيجية سيتم وضـع مؤشـر نـسبي          وبمجرد االنتهاء من إعداد تلك التوقعات لجميع        -٢٤

سـاليب االسـتراتيجية،    وسيجري ذلك باالستناد إلى األهداف المنـشودة واأل       . للموارد لكل األغراض المحددة   
ومن المقترح، في هذا الصدد، تقسيمها إلى فئـات بوصـفها           . وباالستناد أيضاً إلى التحليل الوظيفي والتنظيمي     

  .تتطلب تكاليف متوقعة مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة، بالنسبة إلى بعضها البعض
  
واضحاً علـى نطـاق المنظمـة       وستوفر األغراض االستراتيجية ومؤشرات الموارد النسبية شعوراً          -٢٥

بالتوجه المفيد للميزنة البرمجية الالحقة، على سبيل المثال في تحديد النتائج المتوقعة وحساب تكاليفها، وكذلك               
وسـتحتوي الخطـة    . فيما يتعلق بالتحقق من حصيلة الميزنة القائمة على تحقيق النتـائج، أو التثبـت منهـا               

ستعرض على األجهزة الرئاسية للبت فيها، علـى مؤشـر اسـتراتيجي            االستراتيجية المتوسطة األجل، التي     
  .للموارد يوفق بين المؤشر الرئيسي المبين أعاله وبين حصيلة الميزنة القائمة على تحقيق النتائج

  
ظهـار  إوستفضي حصيلة عملية التخطيط االستراتيجي والميزنة القائمة على تحقيـق النتـائج إلـى                 -٢٦

لمتطلبات المنظمة من الموارد، والتي سيتم توزيعها حسب الغرض االسـتراتيجي والمقـر             الميزانية البرمجية   
المكتـب اإلقليمـي   (سيختلف التوزيع داخل األقـاليم      باالعتراف بالخصوصيات اإلقليمية،    و. الرئيسي واألقاليم 

 التـي تـضعها اللجـان        من إقليم آلخر حسب السياسات اإلقليمية المعنية       )والبرامج البلدانية والمكاتب القطرية   
  .اإلقليمية، وبما يتسق مع رؤية المنظمة وسياساتها العامة

  
نقوم بالعمل المناسب بالطريقة المناسـبة      "والهدف من العملية المعروضة بإيجاز أعاله هو ضمان أننا            -٢٧

تتم تكملتها بآليـة    وس. ، كما أن هذه العملية هي محور اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج           "وفي المكان المناسب  
للتحقق بغية ضمان أن يكون تحقيق العدالة والتركيز على أشد البلدان احتياجاً محور االهتمام في األقاليم كافـة      

  .وعلى أساس معايير موضوعية
  

  آلية التحقق
  
ت ستستخدم آلية تحقق لتقييم وتحليل حصيلة إعداد خطة العمل االستراتيجية المتوسطة األجل والتوقعا              -٢٨

وتبين الفقرات التالية البارامترات الرئيسية واألسلوب المقترح ولكنها، مع ذلك، ال تعـرض             . الخاصة بالموارد 
المزيد مـن  البد من اتخاذ و. تفاصيل ما سيتم تطبيقه من المؤشرات والمقاييس والعتبات المحددة، وما إلى ذلك           

  .د هذا األسلوب وإجراء المزيد من المشاورات إذا أريد اعتمااإلجراءات
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وستّطبق اآللية على المنظمة برمتها وعلى جميع المصادر المالية وستبين مستويات التمويل النـسبية                -٢٩
المالئمة لكي يتم تمويل الوظائف األساسية على نحو رشيد على كامل نطاق المنظمة، ولكـي تكـون مبـادئ                   

اً أقل البلدان نمواً، هي األسس الراسخة التي يقوم عليها العدالة والتضامن دعماً ألشد البلدان احتياجاً، وخصوص    
  .توزيع المخصصات بين األقاليم

  
وسـتُعرض  . ولن يتم تطبيق اآللية بطريقة جامدة وإنما سيتم تطبيقها كنقطة مرجعية هامـة وشـفافة                -٣٠

وسيلزم اتباع أسـلوب    . لةالنتائج كنطاق نسبة مئوية للمقر الرئيسي ولكل إقليم لمدة التخطيط االستراتيجي الكام           
مرن، وخصوصاً في استخدام المساهمات الطوعية نظراً لجوانب التعقيد في المواءمة بين مساهمات طوعيـة               

وستكون المرونة ضرورية في ظروف استثنائية، مثـل حـاالت          . محددة وبين البرامج المتكاملة غير الممولة     
 يمكن مواجهتها بشكل معقول دون المساس ببساطة اآلليـة          الطوارئ واألزمات التي تمر بها البلدان، والتي ال       

  .وموضوعيتها وإمكانية تكرارها
  
  :وستقوم اآللية على النظر في ثالثة عناصر  -٣١
  

 ويشمل الوظائف األساسية التي يجب االضطالع بها في مختلف مـستويات            العنصر األساسي،   )أ(
  المنظمة؛

  
ليمية األساسية التي تتفاوت تكلفتها حسب عدد البلدان التي          ويجسد الوظائف اإلق   عنصر االلتزام،   )ب(

تقدم لها الخدمة، بما في ذلك التكلفة التنظيمية لاللتزام مع كل الدول األعضاء في إقليم معـين                 
  بصرف النظر عن أوضاعها الصحية واالجتماعية االقتصادية النسبية؛

  
الصحية واالجتماعية االقتصادية النسبية مـع       ويجسد الحالة    العنصر المرتكز على االحتياجات،     )ج(

  .يةلجماإلعامل السكان، وسيشكل ذلك معظم مجموعة الموارد ا
  
وسيكون هناك نطاق للتقديرات قائم على      .  هو قوام المقر الرئيسي بالكامل     العنصر األساسي وسيكون    -٣٢

اسـمة فـي تحقيـق األغـراض        المعلومات ويستند إلى سياسة الالمركزية، كما سيجري تحليل للوظائف الح         
االستراتيجية وفي تحديد أين يمكن االضطالع بها بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية علـى أسـاس األغـراض                  

وسيشمل ذلك، نموذجياً، وضع سياسات ومقاييس ومعايير ومبادئ توجيهية عالميـة، وتحليـل             . االستراتيجية
  .تزام بالعمل مع الشركاء الرئيسيين على المستوى العالميالمعلومات الصحية العالمية وإدارتها ونشرها، واالل

  
 فـي   وعلى المستوى اإلقليمي سيوضع كل من عنصر االلتزام والعنصر المرتكز على االحتياجـات              -٣٣

وهكذا سيتم تحديد احتياجات كل إقليم من الموارد من هذه االعتبارات . االعتبار باإلضافة إلى العنصر األساسي
  .ة، على أن يكون االعتبار الغالب هو العامل المرتكز على االحتياجاتالثالثة مجتمع

  
 بالوظائف األساسية التي ال تختلف كثيراً عن عدد البلدان التي تقـدم لهـا               العنصر األساسي وسيتعلق    -٣٤

مقـاييس  وسيشمل ذلك، على سبيل المثال، تكييف السياسات وال       . الخدمة أو مع االحتياجات النسبية لتلك البلدان      
والمعايير والمبادئ التوجيهية العالمية مع خصوصيات اإلقليم واألقاليم الفرعية، وتحليل الخبرة اإلقليمية وتوفير      
التعليقات عليها للمستوى العالمي بهدف زيادة التحسين، وتحليل وإدارة المعلومات الصحية اإلقليمية فيما يتعلق              

ودون اإلقليمي، وتحديد التفاوض بشأن الـشراكات اإلقليميـة ودون          بآثار السياسات على المستويين اإلقليمي      
اإلقليمية والحرص على استمرارها لتعزيز جدول األعمال المشترك في مجال الصحة العموميـة، والتكـاليف               
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وسيكون العامل المرجح نسبة مئويـة مقـدرة مـن          . الثابتة لخدمة آليات التشاور اإلقليمية مع الدول األعضاء       
  . تطبق على كل األقاليم بالتساويالموارد

  
وسـيعكس التكـاليف    . دوالر لكل دولة من الدول األعـضاء      بال مبلغاً متساوياً    االلتزام عنصرويحدد    -٣٥

اإلضافية لالضطالع بالوظائف األساسية والتي تتحملها األقاليم التي تخدم عدداً أكبر من البلدان، مثل االلتـزام                
. ضاء وبصرف النظر عن احتياجاتها النسبية، وتحفيز التعاون التقني بين البلـدان           سياسياً مع جميع الدول األع    

ويمكن تحمل التكاليف الفعلية على مستوى المكتب اإلقليمي أو على المستوى القُطري وأن يتم، فـي خاتمـة                  
يقصد وعالوة على ذلك فعلى الرغم من أنه ال         . المطاف، تخصيصها في أحدهما حسب ظروف اإلقليم المعني       

أساساً من هذا العنصر أن يرتبط بالوظائف اإلدارية مما يضيف عامالً مرجحاً من حيث الموارد حسب عـدد                  
وسوف . البلدان فإنه يعكس أيضاً حقيقة ارتفاع التكاليف اإلدارية مع وجود عدد أكبر من البلدان في إقليم معين                

سي أو العنصر المرتكز على االحتياجاتا للعنصر األسايكون لهذا العنصر عامل مرجح أقل بكثير مم.  
  
 إلى تفويضات موضوعية فيما يتعلق باالحتياجات الصحية        العنصر المرتكز على االحتياجات   وسيستند    -٣٦

واالجتماعية االقتصادية النسبية للبلدان التي تقل عتبة الدخل الخاصة بها عـن عتبـة دخـل محـددة بـشكل                    
 ومناسبة يجب أن تكون اإلحصاءات المستخدمة التي تقوم عليها تلك           ولكي تكون النتائج موضوعية   . موضوعي

النتائج متاحة لكل البلدان وقوية نسبياً وأن يتم تحديثها بانتظام وأن تكون مناسبة لألغراض االستراتيجية التـي                 
  .ومن شأن تلك المعايير البسيطة أن تحد كثيراً من اختيار المؤشرات. تنشدها منظمة الصحة العالمية

  
وبمجرد اختيار مؤشرات الحالة الصحية واالجتماعية االقتصادية سيتم تحديد ثقلها من أجـل إعـداد                -٣٧

. وبصرف النظر عن المؤشرات المختارة فإن درجة الثقة فيها ستكون متفاوتـة           . مقياس قائم على االحتياجات   
ولكن يمكن، بدالً مـن ذلـك،       وبهذا لن يعتمد تخصيص الموارد اعتماداً مباشراً على حساب المقياس بالضبط            
وسـتكون لكـل مجموعـة      . استخدام المقياس في تقسيم البلدان إلى مجموعات على أساس االحتياجات النسبية          

عوامل ترجيح مختلفة لتحديد ثقلها من حيث الموارد على نحو تدريجي لكي تحصل أشد البلدان احتياجاً علـى                  
قائم على االحتياجات عن طريق عامل السكان لكي تحصل األقاليم وسيتم تحديد ثقل الطلب ال. ثقل أكبر تدريجياً  

التي تضم بلداناً ذات عدد سكان أكبر على حصة أكبر من الموارد مما يمكن أن تحصل عليه البلدان ذاتهـا إذا         
ومع ذلك ينبغي تطبيق طريقة إحصائية تبسيطية على األرقام الخاصة بالسكان نظراً ألن             . كان عدد سكانها أقل   

. الموارد التي تحتاجها المنظمة، لكي تتعاون بفعالية مع البلدان، ال تتناسب بشكل مباشر مـع حجـم الـسكان                  
وبمجرد أن يتم حساب الحصة النسبية من الموارد القائمة على االحتياجات سيتم تجميع البيانات حسب األقاليم                

  .لى االحتياجاتبغية الوصول إلى الحصص اإلقليمية النسبية من التمويل القائم ع
 

وفي حين تطبق اآللية على جميع المصادر المالية فإنها ستراعي أيضاً الطابع المختلف للمـساهمات                 -٣٨
واعترافاً بضرورة توافر إمكانية التنبؤ في تمويل الوظائف األساسية على كامـل            . الطوعية والميزانية العادية  

اض الميزانية العادية مع مراعاة الوظـائف األساسـية         نطاق المنظمة سيتم تحديد توزيع خاص للموارد ألغر       
وسيمكّن ذلك من إجراء التوزيع االستداللي للمساهمات الطوعيـة         . واالحتياجات الصحية واالقتصادية النسبية   
وسيثمر ذلك عن آلية لتوجيه مخصصات الموارد بحيث يتم تخصيص . باالعتماد تماماً على االحتياجات النسبية

لقة من مجمل التمويل على أساس االحتياجات النسبية، مع تحميل الوظائف األساسية في المنظمـة               الغالبية المط 
  .برمتها، بأسلوب رشيد، على أكثر مصادر التمويل موثوقية
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  العملية:  للموارديجيالتخصيص االسترات
  
علـق بعمليـة قويـة وشـفافة        يتعلق التخصيص االستراتيجي للموارد بالحصيلة المرجوة بقدر ما يت          -٣٩

وكما جرى التركيز عليه منذ بداية هذه الوثيقة فإنه جزء ال يتجزأ من العمليات              . وتشاورية على نطاق المنظمة   
  .اإلدارية التي تضطلع بها المنظمة والتي تتعلق بها األطر الزمنية الواسعة النطاق المبينة أدناه

  
ومـن  . عد برنامج العمل العام الحادي عشر نقطة االنطالق       ي. )٢٠١٥-٢٠٠٦(برنامج العمل العام      -٤٠

 والمجلس التنفيذي فـي     ٢٠٠٥المقرر أن تتم مناقشة المسودة األولى من قبل كل من اللجان اإلقليمية في عام               
 وجمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين في       ٢٠٠٦يناير  / دورته السابعة عشرة بعد المائة في كانون الثاني       

  .٢٠٠٦ مايو /أيار
  
 باالستناد إلى مسودة مرامي برنامج العمـل  ).٢٠١٣-٢٠٠٨(الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل     -٤١

، بما في ذلك مؤشـرات  ٢٠٠٥العام سيتم إعداد خطة استراتيجية متوسطة األجل خالل الجزء األخير من عام             
لثالث للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في      وسيتم عرض تقرير مرحلي على االجتماع ا      . الموارد االستراتيجية 

ومن شأن ذلك أن يمكّن األمانة من استطالع وجهات نظر الدول األعضاء علـى              . ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني 
وبعد ذلك سـيتم عـرض      . نحو أفضل، وقد يفضي هذا إلى إجراء تعديالت على عملية التخطيط االستراتيجي           

 ودورة المجلس التنفيذي التاسعة عشرة بعد المائـة فـي           ٢٠٠٦قليمية في عام    التقرير على كل من اللجان اإل     
  .٢٠٠٧مايو /  وجمعية الصحة العالمية الستين في أيار٢٠٠٧يناير / كانون الثاني

  
 سيتم، باالستناد إلى الخطوة االستراتيجية المتوسطة األجـل،         ).٢٠٠٩-٢٠٠٨(الميزانية البرمجية     -٤٢

وستُعرض مع الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل على كل مـن اللجـان            . جية الثنائية إعداد الميزانية البرم  

  المقر الرئيسي
 

 المقر الرئيسي
 

 عنصر
 االلتزام

 العنصر المرتكز على االحتياجات
 

سي
سا
األ

ر 
ص
لعن
ا

  
 

  األقاليم
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ينـاير  /  ودورة المجلس التنفيذي التاسعة عشرة بعد المائة في كانون الثاني          ٢٠٠٦سبتمبر  / اإلقليمية في أيلول  
  .٢٠٠٧مايو /  وجمعية الصحة العالمية الستين في أيار٢٠٠٧

  
م اآللية كجزء من عملية التخطيط االستراتيجي وعملية الميزنة البرمجية طيلـة             ستُستخد .آلية التحقق   -٤٣

ومن المقترح، في هذا الصدد، أن تعرض على كل من لجنة البرنامج والميزانيـة              . مدة التخطيط االستراتيجي  
 مؤشـرات    نطاقات ٢٠٠٦يناير  / واإلدارة ودورة المجلس التنفيذي السابعة عشرة بعد المائة في كانون الثاني          

  .الموارد التي ستتمخض عنها تلك اآللية
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  .المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علماً بالتقرير الوارد أعاله  -٤٤
  
  
  

=     =     =  


