
 

  ١٤٤/٦تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٨ كانون األول/ ديسمبر ١٣  بعد المائة األربعونو  الرابعةالدورة 
    EB144/6  من جدول األعمال المؤقت ١- ٥البند 

  
  
  

 ٢٠٢١- ٢٠٢٠الميزانية البرمجية المقترحة 
  
  

لتحقيق القيمة التنفيذ ستراتيجية وخطة اال: أفضل وصحة أفضلقيمة 
  معلومات محّدثة -  مقابل المال في منظمة الصحة العالمية

  
  
  
فــي  ،٢٠١٨ينــاير  بعــد المائــة فــي كــانون الثــاني/ثانيــة واألربعــين دورتــه ال خــالل ،المجلــس التنفيــذي نظــر - ١

 ١."يــةفــي منظمــة الصــحة العالم مــاللقيمــة مقابــل التحقيــق اتنفيــذ لالســتراتيجية وخطــة الا بشــأنتقريــر المــدير العــام 
االســتراتيجية وخطــة  دراجخطــة عمــل طموحــة علــى نطــاق المنظمــة إل وبعد ذلك شرعت منظمة الصحة العالميــة فــي

  .التنفيذ في جميع أنشطتها
  
فـــي جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الحاديـــة  ٢٠٢٣-٢٠١٩مناقشـــة برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــر،  وأثنـــاء  -٢

بالتقــدير  وملحقــةباالســتراتيجية وخطــة التنفيــذ  ةتعلقــمثمــاني مبــادرات  ، تــم عــرض٢٠١٨مــايو  أيــار/والســبعين فــي 
  ر.المالي لبرنامج العمل العام الثالث عش

  
  معلومات محّدثة بشأن التنفيذ

  
  في الجدول أدناه معلومات محّدثة بشأن تنفيذ تلك المبادرات. ترد  - ٣
  

  الوضع الراهن للمبادرات الخاصة باالستراتيجية وخطة التنفيذ :الجدول
  

 ٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ١الوضع في  وصف المبادرة 
يجــري وضــع الصــيغة النهائيــة لمبــررات االســتثمار مــن جانــب١

منظمة الصــحة العالميــة (المنظمــة) وســيتم نشــرها بعــد جمعيــة 
 الصحة العالمية.

تــم وضــع الصــيغة النهائيــة لمبــررات االســتثمار وُنِشــرت 
 .٢٠١٨في أيلول/ سبتمبر 

ــةتـــم ٢ ــانجـــوهريبشـــكلللمنظمـــةتجديـــد البوابـــة اإللكترونيـ لبيـ
 مـــوجزًا تفصـــيلياً اآلن وتتضـــّمن نفاقهـــا، إ جمـــع األمـــوال و  يـــةكيف

 حســـب، وللمـــرة األولـــى يالبرنـــامج جـــالماللإلنجـــازات حســـب 
 .البلدان

 تم تنفيذ هذه المبادرة.

                                                            
 .(باإلنكليزية) ، المحضر الموجز للجلسة الرابعة٢سجالت/ /١٤٢/٢٠١٨م تو ١تنقيح  ١٤٢/٧م ت انظر الوثيقتين   ١
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 ٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ١الوضع في وصف المبادرة 
جميــعيقضــي بتضــمينللسياســاتجديــد شــرطصــياغة  تجــري٣

ـــَنح ــ ــ ـــر والِمــ ــ ــ ــالي المباشـ ـــ ــ ــاون المـ ــ ــ ـــة بالتعـــ ــ ــ ــات الخاصـ ــ ـــ  االقتراحـ
ر  ل المنحــة المقترحــة قيمــة جيــدة مقابــل كيف تمثمسوِّغات تبرِّ

  .المال

تــم ر للتحــديث. و سياســة التعــاون المــالي المباشــخضعت
مــن  اً اعتبــار  للتبرير وبــدأ العمــل بــهإنشاء نموذج معياري 

ــديث . ٢٠١٨  أغســــطسآب/  ٢٠ ــداد لتحــ ـــري اإلعــ ويجـ
 .المنح اتسياس

ــة االمنظمــــة و عمــــل ت٤ ــندوق العــــالمي لمكافحــ والســــليــــدزألالصــ
ــًا علـــى ت ــا معـ ــيقوالمالريـ ــة  همـــا الخـــاص بتحقيـــقنهج نسـ القيمـ

 مشتركة.مقابل المال، بما في ذلك المصطلحات والمفاهيم ال

 قيد التنفيذ.العمل و ت مناقشات أولية؛ َيجرِ ُأ

القيمــة مقابــل المــال، بمــا فــيتحقيــقيتنــاولقســم  إدراج جــريي٥
القيمــة مقابــل تــم تطويرهــا حــديثًا لتحقيــق ذلــك مجموعــة أدوات 
ــامج ــ ـــي برنــ ـــال، فـــ ــد المـــ ــة الجديــــ ــ ــدريبل المنظمــ ــال  لتــــ ـــي مجــــ فـــ

 ت.لمشترياا

ويجــري . القيمــة مقابــل المــالتتعلــق بتحقيــق مــوادُأِعــّدت
حيــث تــم ، فــي مجــال المشــترياتوضــع برنــامج للتــدريب 

ــن ــ ــاء مــ ــ ــدات االنتهــ ــ ــدة وحــ ــ ـــة.  عــ ــ ــن المنموذجيـ ــ ــعومــ ـــ  زمـ
 .٢٠١٩ل من عام إطالقه في الربع األو 

ــار٦ ــر، ي فــــي إطــ ــريإدارة التغييــ ــولإعــــدادجــ ــديو تمهيــــدي حــ فيــ
ــالمعنـــى تحقيـــق  ــة مقابـــل المـ ــة. و  القيمـ ــيتم بالنســـبة للمنظمـ سـ

وسيشــكل  ،المشــتريات فــي مجــالربط الفيديو ببرنامج التدريب 
 المنظمـــة مـــن التـــدريب التعريفـــي لجميـــع مـــوظفي جـــزءاً  أيضـــاً 
  .الجدد

ـــــع ــــفُيزَم ــديو بحلــــــول منتصــ ــ ـــاء مــــــن الفيـ ـــرين  االنتهـــ تشـــ
 بجميــع اللغــات الرســمية ســُيتاحو  ٢٠١٨نــوفمبر الثــاني/ 
  .وباللغة البرتغالية للمنظمة

دورة تدريبيــة لمــدة يــومين لمــوظفية عمــل/حلقــيجري تصــميم ٧
 لتحقيق القيمة مقابل المال. صةمخصّ المنظمة،  برنامج

لتشــمل إنشــاء شــبكة علــى وتــم توســيع هــذه المبــادرة فيمــا بعــد 
القيمــة الرعــاة المعنيــين بتحقيــق  نطــاق المنظمــة مــن المــدربين/

التــدريب فــي  إطــالقيعملون، باإلضافة إلى ممن مقابل المال 
ــورة و  ـــديم المشـــ ــورد لتقــ ــاطقهم، كمـــ ـــداث المنـــ ــأثيرٕاحــ ــود تـــ  المنشـــ

 مقابــلالقيمــة  مبــادئ تحقيــق تطبيــقســبيل  الــزمالء فــي ٕارشــادو 
ــال ــوم علــــى تحقيــــقنهــــج  تبّنــــيو  ،المــ ــال يقــ ــل المــ ــة مقابــ  القيمــ

 ووضعه موضع التنفيذ.

 وُأطِلقــت لتشــملة العمــل/ الــدورة التدريبيــة حلقتم تصميم
تشــرين  ٢٠برنامج خالل الفتــرة مــن ال يموظفمن  ١٠٠

. ٢٠١٨نـــوفمبر تشـــرين الثـــاني/  ١أكتـــوبر إلـــى  األول/
وتوجيــه  ًا إضافيًا على تــدريبتدريب هؤالء من ٤٠ وتلّقى
ــزم ــ ـــأنالــ ــال تحقيــــــق الء بشـــ ــ ــة مقابــــــل المــ ــ ـــوزّ . ويالقيمــ ع تـــ
ــ وموظفـــ ــامج األربعـ ــاء و ن المعنّيـــو البرنـ ن فـــي جميـــع أنحـ

بشــكل منــتظم مــع  يّتصــلونو  المنــاطق التابعــة للمنظمــة،
علــى حــد  مــع اإلدارةو القيمــة مقابــل المــال تحقيــق شــبكة 
ــواء ـــُدمًا فـــــي المُ ، مـــــن أجـــــل ســـ ــادرات ضـــــي قُــ ــوير مبـــ تطـــ
 داخل المنظمة. المالالقيمة مقابل تحقيق

الفعاليــة والكفــاءة مــن حيــثالقيمــة مقابــل المــالتحقيــق  يشــمل٨
ــة ـــ ــوفير. التكلفـ ــ ــة إالو  والتــ ـــ ــة التكلفـ ـــ ـــاب فعاليـ ــ إذا   ال يمكــــــن حسـ
فــي برنــامج  رئيســياً  تحــوالً  األثــرقيــاس ويمثــل الفعاليــة؛  قيســت

يــتم اآلن فإنــه علــى ذلــك،  عــالوةً . و العمــل العــام الثالــث عشــر
فــي التقــدير  ةواضــح غايــة، ألول مــرة، كلتــوفيرالكفاءة وا إدراج
 .المالي

 

ـــــي  ـــــت فــــ ــودة ُأدرجــــ ــ ـــ ـــة مســ ـــ ــةالميزانيـــ ـــ ــ ــة  البرمجيــ ـــ ــ المقترحــ
ــتهدف  ٢٠٢١-٢٠٢٠ ـــ ــ ــة تسـ ـــ ـــادة غايـــ ــ ــ ـــيص الإعـ ـــ تخصــ

ـــــق الو  ـــاءة تحقيــ ــدار كفــــ ــ ـــي،  ٩٩بمقـــ ـــون دوالر أمريكــــ مليــــ
حيث يســتوعب المقــر الرئيســي للمنظمــة جانبــًا كبيــرًا مــن 

  .التوفير
لـــت دخِ علـــى ذلـــك، فـــي أعقـــاب التغييـــرات التـــي أُ  عـــالوةً و 

ــة ب ــ ــ ــفر الخاصـ ـــ ــة الســ ـــ ـــى سياســ ــ ـــــي العلــ ــة فــ ـــ آذار/ منظمــ
ــارس ــ ـــــري، ٢٠١٨  مـــ ــــي  يجــ ــورات فـــ ــ ــــق وفـــ ـــل تحقيـــ بالفعــــ

ـــاليف  ــدالتكــ ــفر ببنـــ ــ اً ونظـــــر . الســـ ــتحقاقللتغّيـــ  اتر فـــــي اســـ
ـــال،  ـــال األعمــ ــة رجــ ـــبةدرجـــ ـــذاكر  انخفضـــــت نســ ــراء تــ شـــ

 ٢٠١٨  درجــة رجــال األعمــال فــي الربــع الثــاني مــن عــام
. ٪، ممـــا أدى إلـــى تحقيـــق وفـــورات واضـــحة٣٥حـــوالي ب

ــن المتوقـــــع أن ي ــلومـــ ــ صـــ ـــالي الـــ ــاتج  وفرإجمــ ــنوياً النـــ  ســـ
ــةً  ــ ــ ــام  مقارنــ ـــ ـــــى ٢٠١٧بعـــ ـــي   ٩ إلـــ ــ ــين دوالر أمريكـــ ــ ماليــــ
 ألننظــرًا  ٢٠١٨لعــام  أمريكــي ماليين دوالر ٧(حوالي 

الربـــع  بدايـــة فـــيُأدِخلـــت  اتالسياســـالخاصـــة بالتغييـــرات 
 ).الثاني
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  التاليةالخطوات 
  
عمــل  ضــمن مــاللقيمــة مقابــل اللتحقيــق ااج االســتراتيجية وخطــة التنفيــذ ر تنفيــذ عــدة مبــادرات إلد زمعمن الم  - ٤
الجهــات الستفسارات الواردة مــن ا للرد على بشكل أفضل تجهيز األمانة هو. والهدف العام ٢٠١٩عام في منظمة ال

  .أدناه حّددةً المبادرات المعنية م. وترد قيمة مقابل المال منظمةالبرامج بها  التي تمّثلكيفية البشأن  المعنية

 ضــي فــيالمُ  ، ســيتم٢٠١٨أكتــوبر تشــرين األول/  خالل شهر ُأجِرَيتاستنادًا إلى المناقشات التي   (أ)
احتياجــات  بحيــث تلبــي القيمــة مقابــل المــالالخاصــة بتحقيــق العمــل ومــواد وأدوات التــدريب  حلقــاتتطــوير 
القيمــة مقابــل المــال فــي  إدراج تحقيــقحــول كيفيــة  فرع في نطاق المنظمة، وسيضافمج أنواع البرامختلف 

  .٢٠٢١- ٢٠٢٠ للثنائية نفيذيالتخطيط الت

  .استخدام األدوات الجديدة علىسيتم إعداد دليل لمساعدة الموظفين   (ب)

لضـــمان  االقتراحـــاتبشـــأن  للوحـــدات النموذجيـــة الموجـــودة حاليـــًا فـــي المنظمـــةملحـــق  إعـــدادســـيتم   (ج)
  .المستقبلية قتراحاتفي اال بوضوح المال مقابلة القيمتحقيق عد تحديد بُ 

 عقد لمــدة يــومينتنفيذ حلقــات العمــل التــي ســتُ لبدء وضع خطة تابعة للمنظمة سيتم في كل منطقة   (د)
  .وما بعده ٢٠١٩قيمة مقابل المال في عام بشأن تحقيق ال

 ســتعمل شــبكةو  ح المحّقق.القيمة مقابل المال لقياس النجاتحقيق  مؤشراتل بياني توضيح جرىسيُ   (ه)
إلظهــار القيمــة المضــافة  ســبلإيجــاد علــى  المنظمــة القيمة مقابل المال مع الزمالء في جميــع أنحــاء تحقيق
ذلـــك مـــن خـــالل مؤشـــرات  ولبيـــانمنظمـــة، الألمـــوال المســـتثمرة فـــي مقابـــل امختلفـــة ال العمـــل أنـــواع حســـب
  ة.مناسب

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
التقــدم المحــرز حتــى اآلن،  بشــأنتعليقــات  ٕابــداءو  بهــذا التقريــرالمجلــس التنفيــذي مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــًا   - ٥

  .٢٠١٩لعام  زمعةالمبادرات الم بشأنوكذلك 
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