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  إصالح المنظمة
  

 قيمة أفضل وصحة أفضل
  
  لتحقيق القيمة مقابل المال في منظمة الصحة العالميةالتنفيذ ستراتيجية وخطة اال

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
مواءمـة تحسـين ، يلـزم العالميـة األكثـر ضـيقاً  في عهد أهـداف التنميـة المسـتدامة وفـي ظـل األحـوال الماليـة -١

تعريف أدوار أصحاب المصلحة المتعددين والقيمة المضافة التي يسهمون بها. ويتعـين علـى زيادة وضوح الجهود و 
تحقـق أعظـم أثـر علـى  هاتنفيذبصرف النظر عن مكان المنظمة أكثر من أي وقت مضى إثبات أن أنشطتها كافة 

 الصحة من خالل كل دوالر ُينفق.
  
ويحـدد األبعـاد الرئيسـية لهـذا المفهـوم ويطبقـه نظمـة مفهوم القيمة مقابل المال في سياق المف التقرير ويعرّ  -٢

تصــــميم البــــرامج ) ٢؛ (تحديــــد األولويــــات االســــتراتيجية العالميــــة) ١(علــــى ثالثــــة مســــتويات مختلفــــة هــــي التاليــــة: 
 .١مرفقة ضمن الملحق وقد وضعت األمانة أيضًا خطة للتنفيذ القيادة والوظائف التمكينية. ) ٣وتنفيذها؛ (

  
مـن قائمـة علـى النتـائج واألثـر ثقافـة تنظيميـة كان بدء تنفيذ نهج كلي لتحقيق القيمة مقابل المـال وتعزيـز و  -٣

. وهـذا الـنهج محـوري فـي مسـودة برنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر ضمن أول مبادرات اإلدارة الجديدة في المنظمـة
"سـتركز المنظمـة علـى األثـر: يحـدد برنـامج التـي تـنص علـى مـا يلـي: (برنامج العمـل العـام)  ٢٠٢٣-٢٠١٩للفترة 

العمل العام غايات لكل أولوية من أولوياته االستراتيجية تتمثل في الوصول إلى مليـار شـخص. وٕاذ تنتقـل المنظمـة 
إلــى مــا يتجــاوز التركيــز علــى العمليــة أو المخرجــات وحــدها، ســتجعل األثــر علــى األشــخاص محــور تركيــز عملهــا. 

...  مساهمتها بدعم البلدان والعمل إلى جانـب جهـات فاعلـة أخـرى فـي الحصـائل واألثـر. وستقيس نتائجها وتفصل
وسيدعم التركيز على األثر مبررات االسـتثمار فـي المنظمـة. وسـيبرز تحقيـق القيمـة مقابـل المـال مـن خـالل تـدابير 

 ١."واضحة متصلة بالمردودية
  
هـو إطـالع الـدول األعضـاء علـى عمـل األمانـة الجـاري المتصـل بتحقيـق القيمـة والغرض مـن هـذا التقريـر  -٤

  والحصول على المشورة واإلرشاد من المجلس التنفيذي بخصوص التوجهات القادمة.مقابل المال 
  

  ما هي القيمة مقابل المال؟
 
لمال التي ينصب التركيز ا القيمة مقابلوتحقيق  أو االقتصاد في التكلفةكثيرًا ما يجري الخلط بين التوفير  -٥

لنتائج. فالعملية التي تتحول من خاللها المدخالت إلى مخرجات لتحقيق ا منظمةأي المتبعة في طريقة الفيها على 
                                                           

 .EBSS/4/2الوثيقة    ١
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المـال  القيمـة مقابـليجـب أن ُينظـر إليهـا مـن منظـور  هـي عمليـة تؤدي إلى الحصائل وتؤثر على العالم الخـارجيو 
 نجــازإلالصــحيح  المســارعلــى  المنظمــة اســتمرار ســيرالمــوارد علــى النحــو األمثــل وضــمان وٕاتاحــة بــذل الجهــود ل

 أهدافها.تحقيق مهمتها و 
  
  أبعاد رئيسية أال وهي: ثالثةالمال مزيجًا من  القيمة مقابلويتطلب تحقيق  -٦

 خلو المدخالت (الموارد البشرية والمالية) بقدر اإلمكان من أي زيادة ال داع لها؛ - االقتصاد  
 ؛"ئهشرالأو " من المخرجاتممكن استخدام هذه المدخالت للحصول على أكبر قدر  - الكفاءة  
 لتحقيــق أعظــم أثــر  نظمــةالحفــاظ علــى أعلــى مســتوى ممكــن مــن الجــودة فــي مخرجــات الم - الفعاليــة

  .ممكن
  :هماأال و عدين آخرين مهمين خاصين بطبيعة مهمة المنظمة وعملياتها إضافة بُ وقررت األمانة أيضًا 

 صـعب الوصـول إليهـا مـن األشد ضعفًا التي يمراعاة مدى استفادة المجموعات السكانية  - اإلنصاف
  ؛ق هذه المخرجاتيعن طر  المخرجات وضمان تغطيتها

 الت والمخرجــات والحصــائل للمبــادئ األخالقيــة األساســية ضــمان إعــالء جميــع المــدخ - األخالقيــات
  ١المتمثلة في االحترام وحسن النوايا والعدالة وعدم اإلضرار.

 
 في الوقت الحاضر المال في المنظمة القيمة مقابلتحقيق 

 حدَّدالمال في كل مرحلة من المراحل بدءًا من المدخالت وحتى األثر، يجب أن ت لقيمة مقابلل اً تحقيق -٧
  .اً وصريح اً واضح تحديداً أدوار األمانة والدول األعضاء وأوجه المساءلة التي تخضع لها 

  
  الخمسة للقيمة مقابل المال بعادالشكل: هيكل النتائج في المنظمة واأل

  

  
                                                           

 لالطالع على الرسم البياني لألبعاد الخمسة. ٦/ معلومات/٧٠جانظر الوثيقة    ١

الفعاليةالكفاءة

 اآلثر الحصائلالمخرجاتاألنشطة المدخالت

جميع الموارد 
المخصصة لكل 

 برنامج

كل مهمة وكل 
إجراء تنفذه 
 المنظمة

مخرجات محددة 
تبين بوضوح 

اإلنجازات التي 
 ستقدمها المنظمة

زيادة إتاحة 
الخدمات الصحية 

الحد من  أو
 عوامل الخطر

تحقيق حصائل 
 تعزيز الصحة

 االقتصاد

اإلنصاف
األخالقيات

 األمانة والدول األعضاء والشركاءالمسؤولية المشتركة بين مساءلة األمانة
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الهيكــل ســير العمليــة بــدءًا مــن  هــذا ويحــدد .٢٠١٤عتمــد فــي عــام مالشــكل أعــاله هيكــل النتــائج اليوضــح و  -٨
وصــــفًا  المــــدخالت وحتــــى تحقيــــق األثــــر الصــــحي ويصــــف األدوار والمســــؤوليات علــــى مســــتويات المنظمــــة الثالثــــة

فعاليــة ال يمكــن أن تتحســن ال فــي حــين أن الشــكل أن األمانــة هــي المســؤولة عــن االقتصــاد والكفــاءة بــين. ويواضــحاً 
 بمشاركة الدول األعضاء. إال
  
ضـــرورة النظـــر فـــي بعـــدي  مالحظـــةأيضـــًا  المهـــمومـــن  -٩

اإلنصاف واألخالقيات علـى جميـع مسـتويات سلسـلة النتـائج فـي 
االقتصــاد والكفــاءة والفّعاليــة ُتعــاَين وتُقــاس عنــدما أبعــاد أن حــين 

تتحـــــول عناصـــــر معينـــــة مـــــن هيكـــــل النتـــــائج مـــــن مســـــتوى إلـــــى 
المســـتوى التـــالي (مثـــل النظـــر فـــي أوجـــه الكفـــاءة عنـــدما تتحـــول 

. ولكــن، ال ينبغــي أن يعنـــي ومخرجـــات) المــدخالت إلــى أنشــطة
ذلـــــك إمكانيـــــة اســـــتخدام اإلنصـــــاف واألخالقيـــــات كحجـــــة عامـــــة 

 لدحض االعتبارات الخاصة بالكفاءة.
  

ـــدذلـــك فـــي االعتبـــار، يمكـــن أن ت وٕاذ يؤخـــذ -١٠ األبعـــاد  جسَّ
إطـار للعمـل تسـتند إليـه  فـيلقيمـة مقابـل المـال تحقيـق االخمسة ل

 المنظمة عن طريق ما يلي:
  علـى نحـو  األولويات االستراتيجية العالميةتحديد

يراعـــي مـــدى تنفيـــذ المنظمـــة لإلجـــراءات المالئمـــة 
فـي األمـاكن المالئمــة؛ ومـا إذا كــان ينبغـي البحــث 
عــن الحلــول فــي الطريقــة التــي تســاعد بهــا الهياكــل 
المؤسسية للمنظمة على تحديد األولويات؛ وما إذا 
كان تصـريف شـؤون المنظمـة يضـمن مسـتوى مـن 

لملكيــــة يــــدعم عمليــــة تحديــــد األولويــــات؛ والتقيــــيم ا
 والتعلم التنظيمي لضمان التحّسن المستمر؛

  ــــى ــــز عل ــــع التركي ــــذها م ــــرامج وتنفي تصــــميم الب
بحيث يكـون تصـميم أي برنـامج المستوى الُقطري 

موضــع بحــث نقــدي وتُقــارن الخيــارات البديلــة عنــد 
النظـــــر فـــــي التـــــدخالت ويـــــولى االهتمـــــام لحســـــاب 

استخدام الموارد البشرية والمالية ويجـري التكاليف و 
 رصد التقدم الُمحرز وتقييم األثر الحقًا؛ 

 يشــدَّد فــي ظلهــا التــي  القيــادة والوظــائف التمكينيــة
تحقيق الكفاءة في الوظـائف المؤسسـية دعمـًا  على

لتحقيـــق النتـــائج. وفـــي هـــذا الصـــدد، ُتراعـــى أيضـــًا 
 عوامــل التمكــين الشــاملة التــي تركــز علــى تحســين

 التخطـيط والرصـد والتقيـيمأنشـطة وتعزيـز الشفافية 
 .المسّندة بالبّينات

 

 تحقيق القيمة مقابل المال في المنظمة:
  المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال

المبــــــادرة العالميــــــة الستئصــــــال شــــــلل  اســــــتهلت
 فــرص لتحديــد ٢٠١٢عــام  دراســة فــي األطفــال
 بهـدف وتقييمهـا المـال مقابـل القيمـة تحقيـق
 الدراســة وفعاليتهــا. وحــددت كفاءتهــا تحســين

 والفـوارق بـين المسببة للتكاليف العوامل الرئيسية
واستكشــفت فــرص تحقيــق واستعرضــتها  البلــدان

الكفــــاءة مـــــن حيـــــث التكلفــــة وٕاعـــــادة تخصـــــيص 
أفضــل الممارســات التــي ينبغــي  تبّينــتالمــوارد و 

 تبادلهــا واســتخدامها فــي أمــاكن أخــرى. وشـــملت
 مبـادرات مـع التكـاليف تقاسـم الممارسـات هـذه
 إليهم الوصول يصعب من إلى والوصول أخرى

 وتعزيـز الجديـدة التكنولوجيـات مـن واالسـتفادة
ــــــــدابير  وتحســــــــين المخــــــــاطر تخفيــــــــف وطــــــــأة ت

 ضــاً أي الدراســة التخطـيط المســتقبلي. وأصــدرت
 علـى المحـددة التشـغيلية التوصـيات مـن عـدداً 
 االحتياطي المخزون إدارة التالي: تحسين النحو
 وجودة األطفال المضاد لشلل الفموي اللقاح من

وتـــواتره فـــي األمـــد القصـــير (األشـــهر  التـــدريب
 العمليــات حجــم االثنــا عشــر القادمــة)؛ وتعــديل

 شـلل مـن خاليـة منـاطق إلـى المنـاطق تحـول مع
 الخاصــــــــــــــة التقــــــــــــــديرات األطفــــــــــــــال بتحســــــــــــــين

 وتحقيــــــــق المســــــــتهدفة الســــــــكانية بالمجموعــــــــات
اإلضافي  التمنيع أنشطة لحمالت األمثل التواتر

ــــادم أو العامــــان  فــــي األمــــد المتوســــط (العــــام الق
 بشـأن األجـل طويلـة خطـة القادمـان)؛ ووضـع

ــــــى ــــــة البن ــــــادرة  الخاصــــــة واألنشــــــطة التحتي بالمب
الموظفين  على لإلنفاق األمثل المستوى وتحقيق
المبـادرة  التـي تـدعمها لألنشـطة تقيـيم وٕاجـراء
بشـلل األطفـال فـي األمـد الطويـل (الفتـرة  وتتعلق

المتراوحــة بــين العــامين القــادمين واألعــوام الســتة 
  القادمة).
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مع الدول األعضاء ويصب في المستفيض التشاور  على ١تحديد األولويات االستراتيجية العالمية نطوييو  -١١
ـــدول  هاتـــان األداتـــانجســـد تبرنـــامج العمـــل العـــام والميزانيـــة البرمجيـــة. و  الجهـــود المشـــتركة التـــي تبـــذلها األمانـــة وال

وتأخـذ مسـودة برنـامج العمـل العـام الثالـث سـنوات لبلـوغ الغايـات الصـحية المحـددة. ال عـدد مـناألعضاء على مدى 
 الرئيســية إذ تحــدد بوضــوح عــددًا مختــارًا مــن األولويــات االســتراتيجيةتحقيــق القيمــة مقابــل المــال تمامــًا بــنهج عشــر 

المخرجـات) وتسـتخدم إطـارًا (ثالث) وتربطها بغايات عالمية طموحة إلحراز التقدم وتركـز علـى األثـر (بمـا يتجـاوز 
 عن اآلثار لقياس النتائج وتفصيل مساهمة األمانة فيها.

 
وفي وقت الحق، ستضع الميزانية البرمجية األولويات االستراتيجية الثالث الواردة في برنـامج العمـل العـام  -١٢
مســتويات المنظمــة الثالثــة خــالل ل أداة رئيســية لصــنع القــرارات تركــز الجهــود المبذولــة علــى تشــكّ ضــع التنفيــذ و مو 

 الثنائيات المقبلة.
  

  رسم خرائط تحقيق القيمة مقابل المال على نطاق المنظمات المتعددة األطراف
  

رســم إلــى بهــدف مســاعدة المنظمــة علــى تصــميم نمــوذج نهجهــا لتحقيــق القيمــة مقابــل المــال  ســعت األمانــة -١٣
منظومـة األمـم  ضـمن نطـاق ٢متعـددة األطـرافأخـرى الصـلة المتبعـة فـي منظمـات خرائط الممارسات الحاليـة ذات 

ات ياالســــتراتيجوفـــي ة المتاحـــة للعمـــوم يــــونظـــرت فــــي الخطـــط االســـتراتيجية والميزانيـــات البرمجالمتحـــدة وخارجـــه. 
 فــي منظمــات ذات طبيعــة مختلفــة (تقنيــة/المحــددة المتعلقــة بتحقيــق القيمــة مقابــل المــال (لــدى توافرهــا) والمعتمــدة 

 باستخدام المعايير التالية:ممولة) و  ومنفذةمعنية بوضع القواعد والمعايير 
  اســتراتيجيات المنظمــة المعنيــة ه بصــراحة فــي أو عــدم تحديــدمفهــوم القيمــة مقابــل المــال مــدى تحديــد

 وخططها؛
  مدى تغطية المفهوم أو عدم تغطيته لألبعـاد نفسـها المقترحـة فـي إطـار المنظمـة المفـاهيمي أي أبعـاد

 االقتصاد والكفاءة والفعالية واإلنصاف واألخالقيات؛
  ياتهــا عملعلــى مــدى تطبيــق المنظمــة المعنيــة أو عــدم تطبيقهــا للمفهــوم علــى قــدر أكبــر مــن االتســاق

 على المستفيدين من خدماتها على المستوى الخارجي. أو على المستوى الداخلي 
 

ولم يحدد مبادئ تحقيق القيمة مقابل المال بدرجات مختلفة. أدمجت كل المنظمات التي ُرسمت خرائطها و  -١٤
بوضــوح مفهــوم اســتراتيجيات تحقيــق القيمــة مقابــل المــال ضــمن خططــه االســتراتيجية بــل العديــد مــن هــذه المنظمــات 

إلــى التركيــز المعنيــة بوضــع القواعــد والمعــايير  ونزعــت الوكــاالت التقنيــة/مبــادئ. تلــك المــن أدرج عناصــر معينــة 
ــــى المراقبــــة الداخليــــة واإلجــــراءات التــــي يمكــــن ألماناتهــــا اتخاذهــــا  بشــــكل فوائــــد الكفــــاءة الماليــــة.  عزيــــزلتأكبــــر عل
بتفــويض المســؤولية عــن تركيــزًا علــى المســتوى الخــارجي أكثــر  رؤيــةالمنظمــات المنفــذة أو الممولــة فقــد اعتمــدت  أمـا

 ضــموهــي تعمــل فــي أطــر ت متعاقــدة معهــاجهــات تحقيــق القيمــة مقابــل المــال فــي الواقــع إلــى جهــات شــريكة لهــا و 
اءة والفعاليـة فـي الحسـبان فـوأخذت المنظمـات كافـة الكنموذج المنظمة.  التي يشملهاعناصر مختلفة عن العناصر 

                                                           
لالطــــالع علــــى بحــــث أكثــــر تفصــــيًال لتصــــميم البــــرامج وتنفيــــذها والقيــــادة والوظــــائف  ٦/ معلومــــات/٧٠جانظــــر الوثيقــــة    ١

  التمكينية.
وق المنظمـــات موضـــع االستقصـــاء: منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة والتحـــالف العـــالمي مـــن أجـــل اللقاحـــات والتمنيـــع والصـــند   ٢

العــالمي لمكافحــة األيــدز والســل والمالريــا ومنظمــة العمــل الدوليــة وبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز وبرنــامج 
منظمـة األمـم المتحـدة و ومنظمـة األمـم المتحـدة للطفولـة ومنظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة األمم المتحـدة اإلنمـائي 

  غذية العالمي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والبنك الدولي.مج األوبرناللتنمية الصناعية 
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غير أنه لم يكن هناك ما يدل على األخـذ باعتبـارات األخالقيـات فـي أي منهـا. أمـا اعتبـارات االقتصـاد واإلنصـاف 
 .كانت متباينةفقد 

 
على الرغم من استمرار  المنظمةيمكن نقله مباشرة إلى عدم وجود حل "جاهز" عملية رسم الخرائط  وبّينت -١٥

أبرزت  ومع ذلك، .تحقيق القيمة مقابل المال في معظم منظمات األمم المتحدة بخصوصالتفكير والعمل المكثفين 
 مبادرات مهمة يمكن أخذها في االعتبار. عدة عناصر/

  
  الخطوات القادمة التي ستتخذها المنظمة

  
للمنظمــة ينبغــي و قيمــة أفضــل مقابــل المــال. إلــى تحقيــق اعتمــاد عمليــات معقــدة مــن المســتبعد أن يــؤدي  -١٦

األخيـرة المـال وٕالـى اإلنجـازات  القيمـة مقابـلاالستناد إلـى الممارسـات المتبعـة حاليـًا لتحقيـق  أن تركز علىباألحرى 
المــال فــي  القيمــة مقابــلتحقيــق الراميــة إلــى عمليــات بعــض ال وتوجــدإصــالح المنظمــة.  عمليــة المحققــة مــن خــالل

 . تقييمًا مالئمًا على الدوامم تُقيَّ ال  ُيحسن توثيقها أووال  اً أو منهجي اً موحد تطبيقاً ق طبَّ أنها ال تالمنظمة غير 
 

وأيدت . لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبةُبحث المفهوم مع ، ٢٠١٧وفي تموز/ يوليو  -١٧
 ١مفهوم القيمة مقابل المال في المنظمة."المبالغة في إضفاء الصبغة المؤسسية" على اللجنة النهج وحذرت من 

 
 ها فيما يلي: غراضالرئيسية وأوتتمثل مجاالت الخطة  ،للتنفيذوللمضي قدمًا، ُوضعت خطة أولية  -١٨

  المنظمة بمبادئ تحقيق القيمة مقابل المال؛تحديد أولويات ضمان استرشاد 
 تشجيع العمل المشترك بين القطاعات والحد من التجزئة؛ 
  ّبرنامج وتنفيذه والتبليغ عنه؛ لدى استهالل تدخل/مة متينة وضع اقتراحات قي 
  وبيان ذلك؛ هالاعمأالخاصة ب قواعدالو في سياسات المنظمة المال  مقابل القيمةترسيخ مفهوم ضمان 
  التغيير الثقافي في المنظمة.إدارة 

  
تطبيــق خطــة التنفيــذ فــي  ٢أنشــطة ويجــري تنفيــذها علــى نطــاق المنظمــة. ويعــرض الملحــق واســُتهلت عــدة  -١٩

 .شرق المتوسط التابع للمنظمةبرامج الطوارئ في إقليم 
  
  

  طلوب من المجلس التنفيذياإلجراء الم
  

 .وتقديم المزيد من اإلرشاد بهذا التقريرالمجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا  -٢٠

                                                           
التابعـة لمنظمـة  المراقبـة مجـال فـي االستشـارية المسـتقلين لخبـراءا للجنـةاالجتمـاع الثـاني والعشـرين انظـر التقريـر عـن    ١

  ) (على الموقع اإللكتروني التالي: ٢٠١٧تموز/ يوليو  ٢٨-٢٦الصحة العالمية (جنيف، 
http://apps.who.int/gb/ieoac/PDF/22/IEOAC_Report_of_the_22th_Meeting.pdf ، تشـــرين الثـــاني/  ١٠تـــم االطـــالع فـــي

  ).٢٠١٧نوفمبر 
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  ١الملحق 
  

 خطة التنفيذ
  
  ضمان استرشاد تحديد أولويات المنظمة بمبادئ تحقيق القيمة مقابل المال - ١
  

المالئمــة؟ هــل  اإلجــراءاتالمنظمــة  تنفــذهــل علــى "مســتوى الحافظــة" فــي المنظمــة. تركــز اإلجــراءات الــواردة أدنــاه 
  ؟عليها أكبر أثر ويكون لهايكون لها فيها أكبر ميزة نسبية تركز المنظمة على مسائل 

  
  اإلطار الزمني  قياس النجاح  أنشطة التنفيذ  الغرض االستراتيجي

ــــــد  ضــــــمان استرشــــــاد تحدي
علــــــى أولويــــــات المنظمــــــة 
بمبــــادئ المســــتوى القطــــري 

  تحقيق القيمة مقابل المال

تنقـــــــيح اســـــــتراتيجية التعـــــــاون 
القطــــري مــــن منظــــور القيمــــة 

  مقابل المال

عــــــدد اســــــتراتيجيات التعــــــاون 
ثـــــة باســـــتخدام المحدّ القطـــــري 
القائمــــــــة المرجعيـــــــــة  الــــــــنهج/

  لتحقيق القيمة مقابل المال

  في األمد المتوسط

وضــــع برنـــــامج العمـــــل العـــــام   
 ٢٠٢٣-٢٠١٩الثالث عشر 

وتحديد مجموعة واضحة مـن 
ـــــــــات  ـــــــــي األولوي وتطبيقهـــــــــا ف

الميزانيــــــة البرمجيــــــة للثنائيـــــــة 
٢٠٢١-٢٠٢٠  

وضع خطة تحديد األولويـات 
تفــــــاق عليهــــــا مــــــع الــــــدول واال

األعضـــــــــاء خـــــــــالل جمعيـــــــــة 
الصــــــــحة العالميــــــــة الحاديــــــــة 

  والسبعين

  قيد التنفيذ

تـــــدعيم إطـــــار الرصـــــد علــــــى   
المنظمــة لزيــادة تيســير نطــاق 

  قياس أثر أنشطة المنظمة

لمؤشــرات علــى نطــاق لإطــار 
المنظمـــــــة وبيانـــــــات أساســـــــية 
وغايـــــات وتعـــــاريف ومعـــــايير 

  واضحة قياس

  قيد التنفيذ

  
  تشجيع العمل المشترك بين القطاعات والحد من التجزئة - ٢
  

تنفيــذ األنشــطة فــي تكامــل التحســين علــى مــن عمــل المنظمــة لقيمــة مقابــل المــال المســتوى األمثــل لينطــوي تحقيــق 
باتجـــاه ذلـــك هــي خطـــوات رئيســية نشــطة الـــوارد ذكرهــا أدنـــاه واألعلــى مســـتويات المنظمــة الثالثـــة. وتحقيــق النتـــائج 

  التحسين.
  

  اإلطار الزمني  قياس النجاح  أنشطة التنفيذ  الغرض االستراتيجي
تشجيع العمـل المشـترك بـين 
  القطاعات والحد من التجزئة

مبـــــــررات لالســـــــتثمار إعـــــــداد 
  االستشرافي للمنظمة

نســــبة المنــــافع إلــــى التكــــاليف 
كأســاس لالســتثمار  اإلجماليــة

االستشــــــــــرافي لفتــــــــــرة زمنيــــــــــة 
واســـعة (فتـــرة أهـــداف التنميـــة 

  المستدامة)

  قيد التنفيذ

مسـاهمات مراكـز رسم خرائط   
الميزانيــة فــي تحقيــق التغطيــة 

  الصحية الشاملة

رســــــــــم الخــــــــــرائط واســــــــــتخدام 
التحليــــــــــل لتحســــــــــين تكامــــــــــل 
ــــــــــــى  أنشــــــــــــطة المنظمــــــــــــة عل

  مستويات المنظمة الثالثة.

  في األمد المتوسط
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   برنامج وتنفيذه والتبليغ عنه مة متينة لدى استهالل تدخل/اقتراحات قيّ  وضع - ٣
  

ولكـن هو أكثر وجودًا بشكل ملمـوس علـى المسـتوى القطـري حيـث تنفَّـذ معظـم المشـاريع. مفهوم القيمة مقابل المال 
فــي الخيــارات البديلــة؟ تــم النظــر كيــف علــى حســاب خيــارات بديلــة؟ مشــروع معــين  كيــف يقــع االختيــار علــى تــدخل/

  كيف تمثَّل األبعاد الرئيسية الخمسة؟
  

  اإلطار الزمني  قياس النجاح  أنشطة التنفيذ  الغرض االستراتيجي
مــة متينــة وضــع اقتراحــات قيّ 

برنامج  لدى استهالل تدخل/
  وتنفيذه والتبليغ عنه

بــرامج  رســم خــرائط تــدخالت/
 تراعي/ يالمنظمة الحالية الت

ــــــق القيمــــــة  ــــــج تحقي ــــــدمج نُه ت
مقابل المال من خالل تحديـد 
أفضـــل الممارســـات والعقبـــات 

 هيكــــــــــــــل الحــــــــــــــاليال(مثــــــــــــــل 
  )للتمويل

أمثلـة  دراسات حاالت/ توثيق
  مختارة

  في األمد القصير

دمج األساس المنطقي للقيمة   
مقابـــــل المـــــال فـــــي اقتراحـــــات 

الجهـات  المقدمـة إلـىالتمويل 
  المانحة

إلـى  المقدمـةعدد االقتراحـات 
الجهــــات المانحــــة والمحتويــــة 
على فـرع بشـأن القيمـة مقابـل 

  المال

  في األمد المتوسط

فرع بشأن سبل مساهمة  دمج  
البرنــــامج فــــي تحقيــــق القيمــــة 
ــــــارير  مقابــــــل المــــــال فــــــي التق
  المقدمة إلى الجهات المانحة

عـــــدد التقـــــارير المقدمـــــة إلـــــى 
والمحتويــــة الجهــــات المانحــــة 

على فـرع بشـأن القيمـة مقابـل 
  المال

  في األمد المتوسط

تــــــــــــوفير التــــــــــــدريب وٕاعــــــــــــداد   
ــــــــــــــــــــــي تمكــــــــــــــــــــــن األدوات  الت

هـــــذا تحقيـــــق المـــــوظفين مـــــن 
  الغرض

  قيد التنفيذ  

  
 وبيان ذلك بأعمالهاقواعد الخاصة الو المال في سياسات المنظمة  مقابل القيمةضمان ترسيخ مفهوم  - ٤
  

ويأخــذ هــذا الغــرض تحقيــق الكفــاءة فــي الوظــائف المؤسســية التمكينيــة واإلداريــة دعمــًا لتحقيــق النتــائج. يشــدَّد علــى 
الشاملة المركزة على تعزيز الشفافية وتدعيم أنشطة التخطيط والرصد والتقييم ة يأيضًا في االعتبار الوظائف التمكين

  المسندة بالبّينات.
  

  اإلطار الزمني  قياس النجاح  أنشطة التنفيذ  الغرض االستراتيجي
 القيمةضمان ترسيخ مفهوم 

إجــراءات المــال فــي  مقابــل
  المنظمة إدارة أعمال

اســــــــــــــــــتعراض التوصــــــــــــــــــيات 
الثالثــة الصــادرة عــن المرحلــة 

 مــــن تقيــــيم إصــــالح المنظمــــة
)٢٠١٧-٢٠١١(  

دمـــــج التوصـــــيات فـــــي تنقـــــيح 
  سياسات المنظمة وٕاجراءاتها

  في األمد القصير

استعراض السياسات والقواعد   
واالســـــــــتراتيجيات المؤسســـــــــية 
المتصـــلة بتنفيـــذ البـــرامج مـــن 

  منظور القيمة مقابل المال

سياســات المنظمــة اســتعراض 
ــــــل المشــــــترياتالرئيســــــية   (مث

  وٕادارة االجتماعات)

  قيد التنفيذ
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  إدارة التغيير الثقافي في المنظمة - ٥
  

تغييــر أساســي فــي الثقافــة التنظيميــة. تعمــيم تحقيــق القيمــة مقابــل المــال فــي عمــل المنظمــة اليــومي دون ال يمكــن 
  إدارة هذا التغيير على جميع مستويات المنظمة.ويعني نجاح تحقيق القيمة مقابل المال 

 
  اإلطار الزمني  قياس النجاح  أنشطة التنفيذ  االستراتيجيالغرض 

إدارة التغييـــــر الثقـــــافي فـــــي 
  المنظمة

إجــراء مشــاورات مــع المــوظفين 
علــى جميــع مســتويات المنظمــة 
الثالثــــــة ومــــــع ســــــائر الجهــــــات 
صاحبة المصـلحة بشـأن القيمـة 

  مقابل المال

جلســــــات  عقــــــد مشــــــاورات/
جلســــــات  لتبــــــادل األفكــــــار/
ن القيمــة أإلذكـاء الــوعي بشــ

ــــــع  مقابــــــل المــــــال فــــــي جمي
مكاتــــب المنظمــــة اإلقليميــــة 

  ٢٠١٧خالل عام 

  في األمد القصير 

ــــــــل    إدراج مفــــــــاهيم القيمــــــــة مقاب
المال في مبادرات بناء القدرات 
لتــدعيم الثقافــة ضــمن المنظمـــة 

  وخارجها

إدراج مفـــاهيم القيمـــة مقابـــل 
المنظمـــة المـــال فـــي بـــرامج 
  لتوجيه الموظفين

  األمد المتوسط في

مناصـــري القيمـــة مقابـــل تحديـــد   
  المال على نطاق المنظمة

مــن مناصــري إنشــاء شــبكة 
ــــى  ــــل المــــال عل القيمــــة مقاب

  نطاق المنظمة

  في األمد القصير

تعزيـــــــز الشـــــــفافية مـــــــن خـــــــالل   
  إتاحة المعلومات للعموم

تحـــــــــديث بوابـــــــــة الميزانيـــــــــة 
ــــــت  ــــــى اإلنترن ــــــة عل البرمجي
لتشــــــــــــــمل أمثلــــــــــــــة علــــــــــــــى 

ــــــي  المبــــــادرات/ البــــــرامج الت
تبـــين تحقيـــق القيمـــة مقابـــل 

  المال

  في األمد القصير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  EB142/7 Rev.1          ANNEX 2     ١تنقيح  ١٤٢/٧ت  م

9 

  ٢الملحق 
  

  في  مقابل المال في برامج الطوارئتحقيق القيمة إدارة 
  شرق المتوسط ل اإلقليمي لمنظمةامكتب 

  
ص المـوارد، اعتمـد مكتـب المنظمـة فـي فتـرة تشـهد تقلّـالتـي ال مثيـل لهـا تصديًا لتناقض واقع االحتياجات اإلنسـانية 
علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن المحــدودة لضــمان اســتخدام المــوارد الحاليــة اإلقليمــي لشــرق المتوســط نهجــًا اســتراتيجيًا 

لتعزيـز الحصـائل جهـودًا شـاملة المكتـب ويبـذل الفعالية والكفاءة من أجـل إنقـاذ األرواح وبنـاء القـدرة علـى الصـمود. 
ويـأتي هـذا الـنهج اإلقليمـي والمخرجات إلى أقصى حد لصالح الجهات المستفيدة والمجموعات السكانية المستهدفة. 

فهــو مترســخ فــي اســتراتيجية المنظمــة المتصــل بــالبرامج والعمليــات الطارئــة فــي الوقــت المناســب لســببين رئيســيين. 
يتطلـب نـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية ر بفي حين أن تنفيـذ  المؤسسية لتحقيق القيمة مقابل المال في المقام األول

  ن الكفاءة.وضع قواعد وممارسات جديدة خاصة باألعمال على أرقى درجة م
  
وداخـل الجمهوريـة العربيـة السـورية وفـي  غـازي عنتـاب "سورية برمتها" (المراكز في تركيا/نهج ذ يستخدم المكتب إ و 

  سيركز على ثالثة عناصر من خطة التنفيذ كخطوة أولى.، كنقطة دخول عمان) األردن/
  

  مجال التركيز  الغرض االستراتيجي
ضمان استرشاد تحديد أولويات المنظمـة 
ــــى  ــــي مجــــال االســــتجابة للطــــوارئ عل ف

بمبـادئ تحقيـق القيمـة المستوى القطري 
  مقابل المال

تدعيم عمليات تخطيط الطـوارئ مـن خـالل مواءمـة اسـتراتيجية تعبئـة المـوارد مـع 
  برنامج المنظمة للطوارئ الصحيةالتخطيط التشغيلي ل

مــــــة متينــــــة لــــــدى وضــــــع اقتراحــــــات قيّ 
برنامج وتنفيـذه والتبليـغ  استهالل تدخل/

  عنه

البــــرامج الحاليــــة فــــي إطــــار برنــــامج المنظمــــة للطــــوارئ  رســــم خــــرائط التــــدخالت/
مــن خــالل تحديــد تــدمج نُهــج تحقيــق القيمــة مقابــل المــال  الصــحية التــي تراعــي/

  )للتمويل الحاليالمنظمة أفضل الممارسات والعقبات (مثل هيكل 
عقــد مشــاورات مــع المــوظفين علــى جميــع مســتويات المنظمــة الثالثــة ومــع ســائر   التغيير الثقافي في المنظمةإدارة 

  بشأن القيمة مقابل المالالجهات صاحبة المصلحة 
  
  
  
  

=     =     = 


