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مـن الجـزء الثـاني ولـيس  ٢من الجزء األول والتوصية  ١٦و ١٠و ٦و ٤و ٣و ٢وتقبل األمانة التوصيات   -٤
  لديها تعليقات أخرى. 

  
  منظمة. من الجزء األول، تؤيد األمانة فكرة تقييم إعداد المنشورات في ال ٥وفيما يتعلق بالتوصية   -٥
  
مــن الجــزء األول علــى المــديرة العامــة أن تضــمن وضــع سياســة طويلــة األجــل بشــأن  ١٤وتشــير التوصــية   -٦

إدارة المبــاني ودعــم تنفيــذها بمعــايير وٕارشــادات علــى مســتوى المنظمــة. وذلــك أمــر يجــري التصــدي لــه بالفعــل مــن 
األمانة بشأن نقص الموارد الالزمـة لتمويـل مخطـط زال يساور لتجديد المباني. بيد أن القلق ماخالل المخطط العام 

  المنظمة العام لتجديد المباني .
  
مــن الجــزء األول، تــوّد األمانــة اإلشــارة إلــى أن لــدى المنظمــة سياســة خاصــة  ١٧وفيمــا يتعلــق بالتوصــية   -٧

  م.، وهي سياسة تفي بمعايير فريق األمم المتحدة المعني بالتقيي٢٠١٢بالتقييم منذ أيار/ مايو 
  
مـن الجـزء الثـاني؛ بيـد أنهـا تـوّد اإلشـارة إلـى أنـه رغـم عـدم  ٦وتدعم األمانة االتجاه المطروح في التوصية   -٨

  توافر تمويل منفصل دائمًا، فإن تعزيز التعاون البلداني واألقاليمي داخل المنظمة يجري بالفعل. 
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي 
  
اســتعراض التوصــيات المقدمــة إلــى المــديرة العامــة مــن وحــدة التفتــيش المشــتركة فــي المجلــس مــدعو إلــى   -٩

تقريرها، والنظر في التعليقات الرسمية التي أفادت المديرة العامة بها في هذا الصدد، وتوفير التوجيه بشأن القرارات 
ــــى اســــتعراض التوصــــيتين  ــــالزم اتخاذهــــا. والمجلــــس مــــدعو أيضــــًا إل مــــن الجــــزء األول  ١٥و ١١أو اإلجــــراءات ال

هــة إلــى الجهــاز التشــريعي، وقبــول هــذه  ١والتوصــية  مــن الجــزء الثــاني المقدمــة مــن وحــدة التفتــيش المشــتركة والموجَّ
  التوصيات أو رفضها أو تعديلها.
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  الملحق
  
  

JIU/REP/2012/6 
  
  

 استعراض شؤون التنظيم واإلدارة واألخذ بالالمركزية
  في منظمة الصحة العالمية

  الجزء األول
  استعراض شؤون التنظيم واإلدارة في المنظمة

  
  

  إعداد
  

  استيفان بوستا
  زهران محمد منير

  
  

  وحدة التفتيش المشتركة
  ٢٠١٢جنيف 

  
  
  
  

  األمم المتحدة
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  الموجز
  

   الجزء األول: استعراض شؤون التنظيم واإلدارة في منظمة الصحة العالمية 
JIU/REP/2012/6 

  
  األهداف

  
تتمثل أهداف االستعراض في توفير تقييم خارجي بشـأن ممارسـات شـؤون التنظـيم واإلدارة واألخـذ بالالمركزيـة فـي 
منظمــــة الصــــحة العالميــــة (المنظمــــة) وتحديــــد المجــــاالت التــــي تحتــــاج إلــــى التحســــين. وعــــالوة علــــى ذلــــك، يقــــّيم 

ســي والمكاتـب اإلقليميــة والقطريــة وكــذلك االسـتعراض درجــة األخــذ بالالمركزيـة وتفــويض الســلطات بـين المقــر الرئي
آليات التنسيق القائمة والتفاعالت بين المستويات الثالثة. ومن هذا المنطلق، يرتبط االسـتعراض الحـالي بالتقـارير 
السابقة التي صـدرت عـن وحـدة التفتـيش المشـتركة بشـأن هـذه المواضـيع حيـث يأخـذ فـي الحسـبان مـا ورد بهـا مـن 

ن أجــل تقيــيم التقــدم والتحســينات الرئيســية التــي طــرأت فــي المجــاالت ذات الصــلة. وينبغـــي نتــائج واســتنتاجات مــ
اعتبـــار االســـتعراض بمثابـــة إســـهام فـــي عمليـــة اتخـــاذ القـــرار التـــي تضـــطلع بهـــا الـــدول األعضـــاء بشـــأن إصـــالح 

  المنظمة. 
  

، طــرأت تغييــرات مهّمــة )JIU/REP/2001/5(ومنــذ صــدور تقريــر وحــدة التفتــيش المشــتركة الســابق عــن المنظمــة 
على عمل األجهزة الرئاسية واإلدارة التنفيذية سعيًا إلى تنفيـذ الهـدف الشـامل المتمثـل فـي "أن تبلـغ جميـع الشـعوب 
أرفــع مســتوى صــحي ممكــن". وبفضــل زيــادة التــزام الــدول األعضــاء ومشــاركتها وعمــل األجهــزة الرئاســية بمزيــد مــن 

ارة المؤسسية وتحسين آليات التعاون والتنسيق بين مسـتويات المنظمـة الثالثـة، االنفتاح والشمول وتعزيز ثقافة اإلد
  حافظت المنظمة على مكانتها المرموقة ودورها القيادي في قطاع الصحة. 

  
بيد أن المنظمة تعمـل بتمويـل محـدود ومخصـص إلـى حـد كبيـر ألغـراض معّينـة وال ُيمكـن التنبـؤ بـه، وهـي تواجـه 

طلبـــات عالميـــة وقطريـــة متزايـــدة والتصـــدي للطـــوارئ الصـــحية. وفـــي حـــين ُتســـلم الـــدول تحـــديات فـــي االســـتجابة ل
  األعضاء بهذه اإلنجازات فإنها تدعو إلى تحسين فّعالية تصريف شؤون المنظمة وٕادارتها. 

  
وقد ُبذلت جهود ناجحة في السـنوات األخيـرة مـن أجـل تحسـين التعـاون بـين المقـر الرئيسـي واألقـاليم وداخـل المقـر 
ذاته. وكان إلنشاء فريق السياسات العالمية ونشاطه واألسلوب اإلداري للمدير العام أدوار مهّمـة فـي هـذا الصـدد. 
بيد أنه ينبغي إضفاء الطابع المؤسسي بدرجة أكبر على عمل فريق السياسات العالمية. وينبغي اتخـاذ المزيـد مـن 

سيق األفقي عبر الدوائر فـي المقـر الرئيسـي واألقـاليم. الخطوات من أجل تدعيم االتساق على نطاق المنظمة والتن
وتحتاج وظائف إدارية عليا معّينـة وهياكـل تنظيميـة إلـى المزيـد مـن التنقـيح. وينبغـي أن ينصـب مزيـد مـن التركيـز 

  على تدريب المديرين على الكفاءات والمسؤوليات اإلدارية. 
  

كبيرة؛ ويجـري التشـاور بـين المـوظفين واإلدارة علـى المسـتوى وتعمل العالقات بين الموظفين واإلدارة دون نزاعات 
  العالمي بانتظام، ولو أن هذا التشاور يحتاج إلى التحسين على المستوى اإلقليمي.

  
ونتيجة لألخذ بنظام اإلدارة العالمي وٕانشاء مركز الخدمات العالمي في كواال المبور، حدث تقـدم مهـّم فيمـا يتعلـق 

محّســن الســتخدام المــوارد، كمــا أن ذلــك أســهم فــي تحســين الثقافــة اإلداريــة واتســاق العمليــات بالشــفافية والرصــد ال
اإلداريـــة فـــي المنظمـــة. بيـــد أن األمـــر يحتـــاج إلـــى إجـــراء تقيـــيم شـــامل لتصـــميم نظـــام اإلدارة العـــالمي وصـــعوباته 

ية طويلـة األجـل لعمـل مركـز التشغيلية والدروس المستفادة من تشـغيله. وينبغـي إلدارة المنظمـة أن تضـع اسـتراتيج
    الخدمات العالمي في المستقبل.
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وتستفيد إدارة المعارف فـي المنظمـة مـن اإلطـار المحسـن والمركـزي المتـاح للوصـول إلـى المعلومـات واالشـتراكات 
في المجالت والمنشورات العلمية. بيـد أن المـوظفين يحتـاجون إلـى المزيـد مـن التـدريب الشـامل بشـأن تـوافر قواعـد 
بيانات المعلومات وكيفية استخدامها، ال سيما على المستويين اإلقليمي والقطري. وفيما يتعلق بممارسات المنظمة 
بشــأن المنشــورات، يحتــاج األمــر إلــى اســتعراض متعمــق ألنشــطة النشــر مــن أجــل اســتبانة الوفــورات الُممكنــة فــي 

شبكة اإلنترنت والشبكة الداخلية وٕالـى تحسـين إدارة التكلفة. ويدعو المفتشان إلى تدعيم ملكية موقع المنظمة على 
  محتواه المركزي من أجل استخدام إمكاناته على نحو أفضل في إدارة المعارف.

  
وُتمثِّل مجاالت التخطيط والميزنة والرصد وتعبئة الموارد تحديات رئيسية بالنسبة للمنظمة. وفي الوقـت الـراهن، ال 

االعتبار بالقدر الكافي، ال سيما لدى إعداد الميزانية البرمجية. ومن شأن زيادة  يؤخذ صوت البلدان وأولوياتها في
مشاركة المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية في إعداد عملية التخطيط على نطاق المنظمة أن ُيساعد علـى زيـادة 

ن تكــون أالميزانيــة  التركيــز علــى االحتياجــات الفرديــة علــى المســتوى القطــري. وينبغــي لعمليــة تحديــد مخصصــات
ـــة  أكثـــر شـــفافية وشـــموالً  علـــى المســـتوى العـــالمي واإلقليمـــي علـــى الســـواء. وعـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن عمليـــة الميزن

والتخطــيط طويلــة ومعقــدة وتفتقــر إلــى المرونــة. وينبغــي تقصــيرها، وتبســيط سلســلة نتائجهــا، كمــا ينبغــي أن تتســم 
  الحدود العليا فيها بالمرونة.

  
الرئيسية األخـرى التـي يتعـّين علـى المنظمـة التصـدي لهـا فـي عمليـة اإلصـالح مجـال إدارة المـوارد ومن التحديات 

البشرية. فالنموذج التعاقدي للمنظمة، بما يتضمنه من عدد كبير من التعيينات المسـتمرة، يواجـه تحـديًا مـن أنمـاط 
شكل سوى نسبة صغيرة من تمويل المنظمة، وأن التمويل، ألن االشتراكات المقدرة التي ُيمكن التنبؤ بها تمامًا ال تُ 

الجــزء األكبــر مــن المســاهمات الطوعيــة ال يمكــن التنبــؤ بــه ويعتمــد علــى التزامــات متعــددة الســنوات. وثمــة حاجــة 
ملحة إلـى توفيـق الترتيبـات التعاقديـة مـع حقـائق التمويـل فـي المنظمـة. فاالفتقـار إلـى االتسـاق فـي تخطـيط تعاقـب 

هم المهنـــي، وجوانـــب التضـــارب فـــي تنفيـــذ السياســـات المعتمـــدة بشـــأن المـــوارد البشـــرية، وهيكـــل المـــوظفين وتطـــوير 
المــــوظفين الُمثقــــل بالوظــــائف العليــــا، وبــــطء عمليــــة التعيــــين، وعــــدم تفــــويض الســــلطات علــــى النحــــو المالئــــم فــــي 

داء وتنميــة القــدرات، وعــدم اإلجــراءات المتعّلقــة بــالموارد البشــرية، واالفتقــار إلــى ضــوابط للجــودة فــي نظــام إدارة األ
مالءمــة نظــام الجــوائز والحــوافز والعقوبــات هــي جميعــًا قضــايا يتعــّين التصــدي لهــا. وثمــة حاجــة أيضــًا إلــى وضــع 
وتنفيــذ سياســة شــاملة لتنقــل المــوظفين عبــر المنظمــة مــن أجــل ضــمان تالقــح األفكــار. والتخفيضــات الكبيــرة فــي 

تنمية قدرات الموظفين في السنوات األخيرة هـي قضـية تثيـر قلقـًا عميقـًا فـي الميزانية التي طرأت بالنسبة للتدريب و 
  "منظمة قائمة على المعارف".

  
لى جانب هذه التحديات الرئيسية، استبان المفتشان عددًا من القضايا التي تحتـاج معالجـًة فـي مختلـف مجـاالت إ و 

  التنظيم واإلدارة:
  

الماليــة الرئيســية واضــحة (عــدم إمكانيــة التنبــؤ بالتمويــل وتقلبــات فــي مجــال الشــؤون الماليــة، المخــاطر   •
أســعار الصــرف ومعــدل تكــاليف دعــم البــرامج) ولكنهــا تتطلــب قــرارًا مــن الــدول األعضــاء. ونتيجــة لعــدة 
تغييرات طرأت على عملية الميزنة، يحتاج األمـر إلـى تحـديث أحكـام مهّمـة فـي الالئحـة الماليـة والنظـام 

آلليــات االمتثــال والمراقبــة التــي ُوضــعت فــي غالبيــة المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة وكــذلك المــالي. وينبغــي 
فــي مركــز الخــدمات العــالمي أن تُــدَمج فــي إطــار مراقبــة داخلــي متســق. وينبغــي إيــالء االنتبــاه للتصــدي 

  على النحو السليم للمخاطر المرتبطة بالمساهمات المالية المباشرة واتفاقات أداء العمل.
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وفي مجال خدمات الدعم التشغيلي، أّدى إسناد وظائف معينة إلى جهـات خارجيـة ونقـل المـوظفين إلـى   •

مراكز عمل منخفضة التكلفة إلى زيادة المردودية. بيد أن األمر يحتاج إلى توفير اإلرشادات على نحـو 
مـــع المكاتـــب  مـــدعَّم فـــي مجـــال السياســـات إلدارة المســـاعدات والخـــدمات التشـــغيلية وتحســـين التواصـــل

اإلقليمية واجتماع الشبكات المهنية بمزيد من االنتظام. وتنطوي إدارة المباني على مشـاكل. فاحتياجـات 
المباني من الصيانة والتجديد ُتدار بناء على قرارات مخصصة، وال تفي بعض مكاتب المنظمة بمعايير 

رور الــــزمن، كمــــا أن صــــندوق األمــــن المقبولــــة أو بمتطلبــــات محــــددة بســــبب تنــــاقص االســــتثمار مــــع مــــ
العقــارات ال يتلقــى مخصصــات كافيــة مــن المــوارد ويعــاني مــن نقــص كبيــر فــي التمويــل. ويحتــاج األمــر 

  إلى التخطيط والتمويل في األجل البعيد لمعالجة هذه المشاكل.
 
منظمـة قائمـة وتكنولوجيا المعلومات هي أداة رئيسية بالنسـبة لتيسـير شـؤون التنظـيم واإلدارة بفّعاليـة فـي   •

علــى المعــارف والمركزيــة مثــل منظمــة الصــحة العالميــة. ومــع ذلــك، فقــد انخفــض تمويــل إدارة تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت بدرجــة كبيــرة فــي المقــر الرئيســي خــالل الثنائيــة األخيــرة. وعــالوة علــى ذلــك، ال 

تعــّين علــى المكاتــب اإلقليميــة أن يوجــد لمشــاريع تكنولوجيــا المعلومــات العالميــة آليــة تمويــل عالميــة، وي
تتحمــل التكــاليف ذات الصـــلة فــي إطـــار ميزانياتهــا هـــي، وهــو مــا يـــؤدي إلــى تضـــارب التنفيــذ وتـــأخيره. 
وتمويــــل تكنولوجيــــا المعلومــــات علــــى المســــتوى القطــــري غيــــر كــــاٍف، وفــــي كثيــــر مــــن األحيــــان تكــــون 

المشـــاريع. وينبغـــي تـــوفير تمويـــل اســـتثمارات تكنولوجيـــا المعلومـــات مخصصـــة أو ممولـــة مـــن ميزانيـــات 
عالمي لضـمان تنفيـذ المشـاريع العالميـة عبـر المنظمـة. وينبغـي تحسـين فـرص تـدريب مـوظفي المكاتـب 

  القطرية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
 
وجــرى تــدعيم أنشــطة مراجعــة الحســابات فــي المنظمــة واألخــذ بنظــام جديــد لتعقــب أنشــطة المتابعــة، كمــا   •

نطاق مراجعة الحسابات على المستوى القطـري. ومـع ذلـك، إذا ُأخـذت فـي الحسـبان مهـام جرى تحسين 
التقييم والتحقيق التي يتعّين على مكتب خدمات المراقبة الداخلية االضطالع بهـا، فـإن مـالك المـوظفين 

والتقيـيم  يظل أقل كثيرًا من األسس المرجعية التي اقترحتها وحـدة التفتـيش المشـتركة فـي تقـارير مختلفـة.
هو مجال ضعيف من عمل المنظمة الرقابي، حيث ال توجد للتقييم سياسة وال ُتخصص له سـوى مـوارد 
محدودة. وُتمثِّل سياسة التقييم التي ُوضعت مؤخرًا خطوة مهّمة نحـو إيجـاد ثقافـة تقيـيم أفضـل، بيـد أنهـا 

ني بالتقييم وأفضـل الممارسـات فـي ال تستوفي بالكامل قواعد ومعايير متطلبات فريق األمم المتحدة المع
 وظيفة تقييم منظمات األمم المتحدة.

  
هـــة إلـــى المـــدير العـــام  ١٥توصـــية؛  ١٧ومـــن أجـــل التصـــدي لهـــذه القضـــايا، وضـــع المفتشـــان  توصـــية منهـــا موجَّ

  وتوصيتان تردان أدناه كي تتخذ األجهزة الرئاسية بشأنهما إجراًء.
  

  ١١التوصية 
  

يوصــي بــأن تــدعم الــدول األعضــاء جهــود المــدير العــام فــي ســبيل زيــادة إمكانيــة  ينبغــي للمجلــس التنفيــذي أن
  التنبؤ بالتمويل، بما في ذلك عن طريق توفير مساهمات طوعية أكثر مرونة ومتعددة السنوات.

  
  ١٥التوصية 

  
يـل الـالزم ينبغي لجمعيـة الصـحة العالميـة أن تسـتعرض السياسـة البعيـدة األجـل إلدارة المبـاني وأن تـوّفر التمو 

  لتنفيذها.
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  ١التذييل 
 ٥٢      ......  بشأن التوصياتنظرة عامة على اإلجراءات المطلوب اتخاذها 
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  مقدمة
  
لشؤون التنظـيم واإلدارة واألخـذ بالالمركزيـة فـي  ، أجرت وحدة التفتيش المشتركة استعراضاً ٢٠١٢في عام   -١

الصـادر عـن المجلـس التنفيـذي فـي  EBSS/2/DIV/2منظمة الصحة العالمية (المنظمة) استجابة للمقرر اإلجرائي 
وهـذا الطلـب  ١طلب إلى الوحدة أن ُتحدِّث تقاريرهـا السـابقة عـن هـذه القضـايا.والذي  ٢٠١١تشرين الثاني/ نوفمبر 

هــو جــزء مــن الجهــود الجاريــة التــي تبــذلها الــدول األعضــاء وأمانــة المنظمــة مــن أجــل إصــالح جوانــب أساســية مــن 
اخـــل عمليـــات المنظمـــة. وقـــد نوقشـــت اقتراحـــات اإلصـــالح التـــي أعـــدتها أمانـــة المنظمـــة باستفاضـــة علـــى الســـواء د

  مع الدول األعضاء في عملية تشاورية شفافة وشاملة. المنظمة وخارجياً 
  

  معلومات أساسية  :ألف
  
كوكالــة متخصصــة مكّرسـة للصــحة فــي منظومـة األمــم المتحــدة. ويتمثــل  ١٩٤٨ُأنشـئت المنظمــة فــي عـام   -٢

كحـــق أساســـي لكـــل هــدفها الشـــامل الـــوارد فـــي دســـتورها فـــي "أن تبلـــغ جميـــع الشــعوب أرفـــع مســـتوى صـــحي ممكـــن" 
لــديها، بمســؤولية  ٢٠١٥-٢٠٠٦ولهــذا الغــرض، تضــطلع المنظمــة، حســبما يــرد فــي برنــامج العمــل العــام  ٢إنســان.

تولي القيادة بشأن المسائل الصحية العالمية ووضع المعايير والمبادئ التوجيهية في مجال الصحة الدولية وتشكيل 
ن بشــأن الصــحة العموميــة ورصــد االتجاهــات الصــحية العالميــة جــدول أعمــال البحــوث وتــوفير الــدعم التقنــي للبلــدا

  وتقييمها.
  
ومنظمة الصحة العالمية ليست فقط إحدى المنظمات األكثر اتسـامًا بالعالميـة ولكنهـا أيضـًا األكثـر تمثـيًال   -٣

كتها الواسـعة بين كافة المنظمات الصحية العالمية. فالمنظمة، من خالل أجهزتها الرئاسـية وهيكلهـا الالمركـزي وشـب
مــن المكاتــب القطريــة، متواجــدة فــي جميــع األقــاليم وتقريبــًا فــي جميــع البلــدان المحتاجــة، كمــا أنهــا تحــتفظ بعالقــات 

  وشبكات وثيقة مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من شركاء الصحة العمومية.
  
الصــعيد العــالمي. وحظيــت المنظمــة  وقــد احتلــت المنظمــة مركــز الوكالــة الرائــدة فــي مجــال الصــحة علــى  -٤

بــاالحترام لحيادهــا وقــدرتها القويــة علــى لــّم الشــمل؛ كمــا أثبتــت حّجيتهــا فــي تــوفير اللــوائح والمعــايير العلميــة علــى 
الصــعيد العــالمي. ومــن األمثلــة الجيــدة علــى ذلــك اللــوائح الصــحية الدوليــة واالتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ 

غـذائي. وتعتمـد بلـدان عديـدة علـى معـايير المنظمـة ومبادئهـا التوجيهيـة فـي شـراء األدويـة ومعـدات ولجنة الدستور ال
وفــي إطــار منظومــة األمــم المتحــدة، اضــطلعت المنظمــة بــدور اســتباقي فــي القضــايا الصــحية وقــادت  ٣التشــخيص.

  إلنمائية لأللفية. المشاركة في سبيل بلوغ األهداف الثالثة المتعلقة بالصحة من األهداف (المرامي) ا
  
وكانت المنظمة، وقت إنشائها، المنظمة الصحية العالمية الوحيدة. بيـد أن العقـد األخيـر شـهد ظهـور عـدد   -٥

مــن األطــراف الفاعلـــة العامــة والخاصـــة والمبــادرات والشـــراكات الصــحية الدوليـــة الجديــدة، منهـــا الصــندوق العـــالمي 
العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع ومؤسسة بيل وميليندا غيتس وبرنامج  لمكافحة األيدز والسل والمالريا والتحالف

ــًا  األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز، التــي تتفــاوت فــي طبيعتهــا وحجمهــا وتتــداخل أدوارهــا أو وظائفهــا أحيان
أكثـر تعقيـدًا وتتنافس. وهي نتيجة االلتزام السياسي والمـالي المتزايـد ألصـحاب مصـلحة متنـوعين فـي مشـهد صـحي 

                                                           
األخذ بالالمركزية في منظمات منظومة األمم المتحدة، الجزء الثالث: منظمة الصحة  -  JIU/REP/93/2الوثيقة     ١

 استعراض شؤون التنظيم واإلدارة في منظمة الصحة العالمية. – JIU/REP/2001/5العالمية، والوثيقة 

 .١الديباجة والمادة     ٢

 .٢٠١٥-٢٠٠٦برنامج العمل العام الحادي عشر     ٣
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وسريع التغّير، حيث تتحدى أطراف فاعلة جديدة دور المنظمـة القيـادي والفريـد الـذي لـم ينازعهـا فيـه أحـد مـن قبـل. 
وفي الوقت نفسه، وّسـعت منظمـات دوليـة أخـرى، مثـل البنـك الـدولي وصـندوق األمـم المتحـدة للسـكان واليونيسـيف، 

نفيذ البرامج. وبفضل موارد أكثر فّعالية ومرونة ونماذج تعمل جيدًا دورها في مجال الصحة واجتذبت موارد مهّمة لت
لتجديـــد المـــوارد، ُيمثِّـــل هـــؤالء الشـــركاء "منافســـين" جـــادين للمنظمـــة علـــى الســـاحة الصـــحية العالميـــة، ويتعـــّين علـــى 

  المنظمة أن تعمل جاهدة من أجل المحافظة على مالءمتها وفائدتها للدول األعضاء.
  
ظمــة، نظــرًا لعملهــا بتمويــل محــدود بدرجــة أكبــر ومخصــص إلــى حــد بعيــد وال ُيمكــن التنبــؤ بــه، وتواجــه المن  -٦

ظروفًا عسيرة فيما يتعلق بالمحافظة على امتيازها التقني واستجابتها للمطالـب العالميـة والقطريـة وحـاالت الطـوارئ. 
ور والتعـاون مـع عـدد متزايـد ومتنـوع مـن ويتمثل التحدي األساسي في التوفيق بين الحاجـة إلـى تعبئـة المـوارد والتشـا

األطــراف الفاعلــة الصــحية العامــة والخاصــة، وفــي الوقــت نفســه المحافظــة علــى حجّيتهــا وال ســيما كمنظمــة تضــع 
وٕاضـافة إلـى ذلـك، يتزايـد  ٤المعايير والسياسات وتتصدى الحتياجات البلـدان وتـدافع عـن حـق الجميـع فـي الصـحة.

غي للمنظمة أن توّفر مساعدة تقنيـة مـن أجـل حـل المشـاكل العمليـة المتعلقـة بالصـحة توقع الدول األعضاء بأنه ينب
علــى المســتوى القطـــري. وقــد أعـــرب عــن هـــذه الشــواغل علـــى الســواء دول أعضـــاء وموظفــون فـــي المنظمــة خـــالل 

  ت.المقابالت الشخصية التي جرت مع مفتشّي وحدة التفتيش المشتركة. وُتدرك إدارة المنظمة هذه التحديا
  
  األهداف  :باء
  
استنادًا إلى هذه الخلفيـة، تتمثـل أهـداف االسـتعراض الـراهن فيمـا يلـي: (أ) تـوفير تقيـيم خـارجي لممارسـات   -٧

التنظـيم واإلدارة فـي المنظمـة وتحديـد المجـاالت التـي تحتـاج إلـى التحسـين، حسـب االقتضـاء، كمسـاهمة فـي عمليــة 
شــكل النهــائي لعمليــة اإلصــالح الجاريــة؛ و(ب) تقيــيم درجــة األخـــذ اتخــاذ القــرار مــن ِقبــل جمعيــة الصــحة بشــأن ال

بالالمركزيــة وتفـــويض الســلطات بـــين المقـــر الرئيســي والمكاتـــب اإلقليميــة والقطريـــة، وكـــذلك آليــات التنســـيق القائمـــة 
ليـــة والتفــاعالت بـــين المســـتويات الثالثـــة بغيـــة تحقيـــق االتســـاق علـــى نحـــو أفضـــل مـــع متطلبـــات تنفيـــذ البرنـــامج بفّعا

وكفــاءة. وســوف ينظــر المجلــس التنفيــذي فــي نتــائج اســتعراض وحــدة التفتــيش المشــتركة خــالل اجتماعــه فــي كــانون 
  .٢٠١٣الثاني/ يناير 

  
  المنهجية والنطاق  جيم:

  
يتكـــون هـــذا التقريـــر مـــن جـــزأين. الجـــزء األول يتنـــاول مجـــاالت شـــؤون التظـــيم واإلدارة الرئيســـية وهياكلهـــا   -٨

وآلياتها وعملياتها المركزية عبر المنظمة. أّما الجـزء الثـاني فيركـز علـى الالمركزيـة. ويشـمل االسـتعراض مسـتويات 
  ات العالمي، والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية. المنظمة الثالثة، وهي: المقر الرئيسي، بما في ذلك مركز الخدم

  
وبــالنظر إلــى طــول الفتــرة الزمنيــة التــي انقضــت منــذ إجــراء استعراضــات وحــدة التفتــيش المشــتركة الســابقة،   -٩

والتغّيرات األساسية التي طرأت على األنشطة والظروف التي تعمل المنظمة اآلن في ظلها، ُصمِّم استعراض كامل 
ى أبعد من التحديث الذي طلبته الدول األعضاء. وُيقيِّم هذا االستعراض الممارسات التشغيلية الراهنة فيمـا يذهب إل

يتعلق بشؤون التنظيم واإلدارة واألخذ بالالمركزية في المنظمـة، ولكنـه ال ُيقـيِّم عمليـة اإلصـالح الجاريـة. ومـع ذلـك، 
  رية في الحسبان لدى وضع توصيات هذا التقرير.فقد ُأخذت التحليالت المتاحة لعملية اإلصالح الجا

  
  

                                                           
 .٦٥/٥الوثيقة ج    ٤
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ووفقـــًا لمعـــايير وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة الداخليـــة ومبادئهـــا التوجيهيـــة وٕاجـــراءات عملهـــا الداخليـــة، شـــملت   -١٠
ـــدئيًا للوثـــائق المتاحـــة وورقـــة افتتاحيـــة واســـتبيانات  ـــة المتّبعـــة فـــي إعـــداد هـــذا التقريـــر استعراضـــًا مكتبيـــًا مب المنهجي

الت شخصــية ومناقشــات جماعيــة مركــزة وبعثــات ودراســة استقصــائية للمــوظفين عــن طريــق شــبكة اإلنترنــت ومقــاب
مقابلـــة شخصـــية محـــددة  ٢٠٠وتحلـــيًال متعمقـــًا لكـــل المعلومـــات التـــي جـــرى جمعهـــا. وأجـــرى الفريـــق مـــا يقـــرب مـــن 

ة، وكـذلك مـع ممثلـي المـوظفين، الوحـدات التنظيميـ التفاصيل مع اإلدارة العليا ومع مـوظفين رئيسـيين فـي اإلدارات/
فـــي المقـــر الرئيســـي والمكاتـــب اإلقليميـــة الســـتة والمكاتـــب القطريـــة فـــي جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة وبنمـــا ونيبـــال 
وجمهورية مولدوفا ومصر والفلبين والسودان وجمهورية الو الديمقراطية الشـعبية، وفـي مركـز الخـدمات العـالمي فـي 

م مناقشات جماعية مركزة مع ممثلي دول أعضاء من المجموعات اإلقليمية على هـامش كواال المبور. وجرى تنظي
نترنــت إلــى أل. وُأرســل استقصــاء جــرى عــن طريــق شــبكة ا٢٠١٢جمعيــة الصــحة الخامســة والســتين فــي أيــار/ مــايو 

بشـأن الجوانـب  مهنيًا وموظفـًا مهنيـًا وطنيـًا فـي المقـر الرئيسـي والميـدان علـى السـواء مـن أجـل جمـع اآلراء ٣ ٨٤٠
، وقـــد ٪٤٥الرئيســـية لشـــؤون التنظـــيم واإلدارة فـــي المنظمـــة وعمليـــة األخـــذ بالالمركزيـــة فيهـــا. وكـــان معـــّدل اإلجابـــة 

ـــة أن باإلمكـــان اعتبـــار هـــذا االستقصـــاء ممـــثًِّال. (انظـــر  أظهـــرت المقارنـــة مـــع األســـس المرجعيـــة لمعـــدالت اإلجاب
  زيد من التفاصيل).لم www.unjiu.orgمعلومات تكميلية في الموقع 

  
من النظام األساسي لوحدة التفتيش المشتركة، ُوضع هـذا التقريـر فـي صـيغته النهائيـة  ٢-١١ووفقًا للمادة   -١١

بعد تشاور المفتشين بعضهم مع بعض من أجل اختبار استنتاجاته وتوصـياته اسـتنادًا إلـى الخبـرة الجماعيـة للوحـدة 
ة وموضــوعية مــن أمانــة المنظمــة وُأخــذت فــي الحســبان لــدى وضــع الصــيغة بكاملهــا. وقــد الُتمســت تعليقــات وقائعيــ

  النهائية للتقرير. 
  

وبغيــة تيســير التعامــل مــع التقريــر وتنفيــذ توصــياته ورصــد هــذا التنفيــذ، يتضــمن الملحــق األول جــدوًال يحــدد   -١٢
إذا كانــت توصــيات محــددة تتطلــب قــرارًا مــن الجهــاز التشــريعي أو الرئاســي فــي المنظمــة أو أن بإمكــان المــدير  مــا

  جراًء بشأنها. إالعام أن يتخذ 
  

ويود المفتشون أن يعربوا عن تقديرهم لكل مـن سـاعدوهم علـى إعـداد هـذا التقريـر، وخصوصـًا مـن شـاركوا   -١٣
  ًا لتبادل مهارتهم وخبراتهم.في المقابالت وأبدوا استعدادًا كبير 
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  تصريف الشؤون  :أوالً 
  

  األجهزة الرئاسية  :ألف
  

تمــارس الــدول األعضــاء تصــريف الشــؤون المؤسســية للمنظمــة مــن خــالل مشــاركتها فــي األجهــزة الرئاســية   -١٤
حيـــث تـــوفِّر  –وهـــي جمعيـــة الصـــحة والمجلـــس التنفيـــذي واللجـــان اإلقليميـــة ولجانهـــا الفرعيـــة  –العالميـــة واإلقليميـــة 

تمثـل دور إدارة المنظمـة فـي اسـترعاء التوجيه االستراتيجي لعمل المنظمـة وتمـارس اإلشـراف علـى عمـل األمانـة. وي
انتبــاه الــدول األعضــاء إلــى القضــايا الرئيســية وتيســير عمليــة اتخــاذ القــرار وتنفيــذ القــرارات وتــوفير خــدمات األمانــة 

  بفّعالية لهذه االجتماعات. 
  

 والنظـــام الـــداخلي ذات الصـــلة التـــي طـــرأت عليهـــا ٥ويخضـــع عمـــل هـــذه األجهـــزة ألحكـــام دســـتور المنظمـــة  -١٥
تنقيحــات وتحســينات علــى مــر الســنين. ومنــذ آخــر اســتعراض لوحــدة التفتــيش المشــتركة، طــرأت علــى عمــل األجهــزة 
الرئاســية تغّيــرات أساســية: فقــد أصــبحت أكثــر شــموًال وانفتاحــًا وشــفافيًة للــدول األعضــاء عمومــًا، وصــارت مشــاركة 

مارســة يوميــة. وفــي الوقــت نفســه، صــار عمــل الشــركاء الرئيســيين والمنظمــات غيــر الحكوميــة الرئيســية فــي عملهــا م
هــذه األجهــزة بفّعاليــة قضــية يتعــّين التصــدي لهــا دون تــأخير مــن قبــل الــدول األعضــاء واإلدارة علــى الســواء بســبب 
جداول أعمالهما المكتظـة والعـدد المتزايـد مـن المقـررات اإلجرائيـة والقـرارات وااللتزامـات بـالتبليغ التـي ال تتـرك سـوى 

  جراء مناقشات مجدية بشأن القضايا المهّمة.وقت ضئيل إل
  

وقد تصدت عملية إصالح المنظمة على نحو شامل للمشاكل التشغيلية لتصريف الشؤون. وُوضـعت عـّدة   -١٦
تحلــيالت واقتراحــات واُتخــذت مقــررات إجرائيــة بشــأن عــدد منهــا علــى النحــو الــذي لخصــته الــدول األعضــاء خــالل 

 الزمنيــــة الجدولــــة وصــــيغت قــــرارات بهــــدف "ترشــــيد ٢٠١٢.٦فــــي أيــــار/ مــــايو  جمعيــــة الصــــحة الخامســــة والســــتين
 مجال في التنفيذي المجلس دور وتعزيز أفضل، نحو على تصريف الشؤون عمليات مواءمة وضمان لالجتماعات

 فعاليـة زيادة على والتشجيع األجهزة الرئاسية اجتماعات في أكثر استراتيجية قرارات اتخاذ على والتشجيع المراقبة،
ويرى المفتشان أن التحليالت واالقتراحات هي بداية جيـدة لتحسـين عمـل  ٧المصلحة". أصحاب سائر مع المشاركة

األجهزة الرئاسية، بيد أن األمر يحتـاج إلـى إجـراءات وتـدابير ملموسـة مـن جانـب الـدول األعضـاء فـي المقـام األول 
  لتنفيذها.

  
ضـاء، علـى أسـاس استعراضـهما لوثـائق األجهـزة الرئاسـية ومـا أجريـاه واسترعى المفتشان انتبـاه الـدول األع  -١٧

مـــن مقـــابالت شخصـــية مـــع ممثلـــي الـــدول األعضـــاء ومـــوظفي المنظمـــة فـــي المقـــر الرئيســـي، إلـــى بعـــض القضـــايا 
  اإلضافية التي يتعّين التصدي لها من أجل زيادة فّعالية وظائف األجهزة الرئاسية:

غيــر المرتبــة حســب األولويــة أو غيــر المجّمعــة ممــا يــؤدي إلــى عــدم بنــود جــداول األعمــال الطويلــة و   •
  كفاية الوقت المخصص للمناقشات المجدية؛

                                                           
 .٥٠-٤٧و ٤٠-٣٨و ٢٩- ١٠المواد     ٥

، تشرين  EBSS2(2)؛ والمقرر اإلجرائي ٢٠١١، تشرين الثاني/ نوفمبر ٣-٢، الفقرتان EBSS/2/DIV/2الوثيقة     ٦
، أيار/ مايو ٣إضافة  ٦٥/٥؛ والوثيقة ج٢٠١٢، نيسان/ أبريل ٤٣-١٤، الفقرات ٦٥/٥؛ والوثيقة ج٢٠١١الثاني/ نوفمبر 

٢٠١٢. 

 .٢٠١٢، نيسان/ أبريل ١٧، الفقرة ٦٥/٥الوثيقة ج    ٧
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تكــــرار بنــــود جــــداول األعمــــال وتــــداخلها ومناقشــــة القضــــايا نفســــها علــــى مختلــــف مســــتويات األجهــــزة   •
  الرئاسية؛

  الرئاسية؛قصور التدريب والتحضير غير الكافي لشاغلي الوظائف وأعضاء األجهزة   •

عــدم عقــد جلســات إعالميــة مبدئيــة منتظمــة علــى نحــو كــاٍف للــدول األعضــاء بشــأن القضــايا المهّمــة   •
  المدرجة في جدول األعمال؛

إمكانية تفويض بعض المسؤوليات من جمعية الصحة إلـى المجلـس التنفيـذي ومـن المجلـس التنفيـذي   •
  جلس التنفيذي بما في ذلك اتخاذ القرارات؛إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للم

الحاجة إلى أدوات بحث محّسنة فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات لتيسـير تعامـل الـدول األعضـاء مـع   •
  وثائق األجهزة الرئاسية وقواعد البيانات ذات الصلة؛

  محدودية االنتباه الذي تحظى به القضايا المتعلقة باإلشراف؛  •

 الوثائق.التأخير في إصدار   •
  
وبالنظر إلى أن أهم القضايا الحاسمة كانت موضع مناقشة وأنه جرى التصدي لهـا فـي عمليـة اإلصـالح،   -١٨

فقــد امتنــع المفتشــان عــن تقــديم توصــيات ملموســة بشــأنها. ومــع ذلــك فإنهمــا يــوّدان التأكيــد علــى أهميــة االقتراحــات 
لمي استنادًا إلى المناقشات التـي تجـري علـى الخاصة بمراعاة آراء األقاليم والبلدان بطريقة أفضل على الصعيد العا

المســتوى اإلقليمــي. وفيمــا يتعلــق بهيكــل جــدول األعمــال، يوصــي المفتشــان بإعــادة تجميــع بنــود جــدول األعمــال فــي 
مجموعـــات لتيســـير اتخـــاذ القـــرارات والنظـــر فـــي بعـــض البنـــود كـــل ســـنتين واألخـــذ بأحكـــام انقضـــاء بالنســـبة للقـــرارات 

التقارير. وعالوة على ذلك، يمكن تحسين تحضير أعمـال الـدورات عـن طريـق تعزيـز العمـل بـين وااللتزامات بتقديم 
الدورات من خالل االجتماعات الرسـمية وغيـر الرسـمية واسـتخدام االتصـاالت اإللكترونيـة علـى نحـو أفضـل وأوسـع 

ضــرورة تــدعيم قــدرة  وقــد يترتــب علــى ذلــكوٕاصــدار الوثــائق فــي الوقــت المناســب بجميــع لغــات المنظمــة الرســمية. 
. وٕاضـافة إلـى ذلـك، فـإن ممثلـي الـدول القسم المسـؤول عـن العالقـات مـع الـدول األعضـاء فـي األجهـزة الرئاسـية

  األعضاء مدعّوون إلى تغيير ممارسات راسخة معّينة. 
  
  اإلدارة التنفيذية  :باء
  

ُبذلت جهود كبيرة في السـنوات األخيـرة مـن أجـل تـدعيم ثقافـة اإلدارة المؤسسـية فـي المنظمـة. وقـد أسـهمت   -١٩
فــي هــذا التحســين تــدابير مــن قبيــل إنشــاء فريــق السياســات العالميــة واألخــذ بنظــام اإلدارة العــالمي وٕاقامــة عــدد مــن 

  احًا قّرب بين األقاليم والمقر الرئيسي. آليات التنسيق، إلى جانب اّتباع أسلوب إداري أكثر شموًال وانفت
  

وهناك عّدة مبادرات جارية داخل عملية إصالح المنظمة الحالية مـن أجـل تعزيـز فّعاليـة اإلدارة وكفاءتهـا.   -٢٠
ومــع ذلــك، هنــاك خطــوات إضــافية ُيمكــن وينبغــي اتخاذهــا مــن أجــل تــدعيم االتســاق علــى صــعيد المنظمــة والتنســيق 

فــي المقــر الرئيســي واألقــاليم. وتحتــاج وظــائف إداريــة عليــا وهياكــل تنظيميــة معّينــة إلــى التنقــيح. األفقـي بــين الــدوائر 
وينبغي أن ينصب مزيد مـن التركيـز علـى تـدريب المـديرين علـى الكفـاءات والمسـؤوليات اإلداريـة. وُتمثِّـل الخطـوات 

رنــامج لتنميــة القــدرات اإلداريــة مبــادرًة التــي اتخــذتها إدارة شــؤون المــوارد البشــرية مــن أجــل تصــميم مــنهج دراســي لب
  مبشرًة في هذا السياق. 
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  الهيكل التنظيمي
  

في المقر الرئيسي، يتبع الهيكل التنظيمي فئـات الخطـة االسـتراتيجية المتوسـطة األجـل والميزانيـة البرمجيـة   -٢١
استراتيجيًا تقنيًا وغرضـان  غرضاً  ١١دون أن يكون صورة صادقة لهما تمامًا بالضرورة. وفي الوقت الراهن، هناك 

اســـتراتيجيان إداريـــان، وســـبع دوائـــر تقنيـــة ودائرتـــان إداريتـــان (دائـــرة اإلدارة العامـــة ومكتـــب المـــدير العـــام). وبعـــض 
األغراض االستراتيجية مجّمعة في دائرة واحدة في حـين أن بعضـها اآلخـر مشـتت فـي دوائـر مختلفـة، كمـا ال توجـد 

ئر. وٕاضــافة إلــى ذلــك، عنــد إدخــال تغييــرات فــي الهيكــل التنظيمــي للــدوائر ال يجــري معــايير واضــحة لتكــوين الــدوا
اإلعــالم بهــذه التغييــرات دائمــا علــى النحــو المناســب. ويــؤدي ذلــك إلــى زيــادة صــعوبة التعــاون والتنســيق فــي تنفيــذ 

الـــدول األعضـــاء  شـــغيل واالتصـــال فـــي التفـــاعالت، حســـبما أفـــاد بـــه ممثلـــوتالبرنـــامج وٕالـــى إيجـــاد قيـــود متعلقـــة بال
والموظفــون اإلقليميــون خــالل المقــابالت الشخصــية. ومــن المتوقــع أن يــؤدي نظــام التخطــيط الجديــد بفئاتــه التقنيــة 
الخمــس إلــى المزيــد مــن التركيــز والتــآزر، وقــد يوِجــد فرصــة جيــدة إللقــاء نظــرة أعمــق علــى مــدى مالءمــة الهيكــل 

  التنظيمي.
  

التنظيمـي الحـالي فـي االعتبـار علـى النحـو المناسـب خـدمات مؤسسـية  وٕاضافة إلـى ذلـك، ال يأخـذ الهيكـل  -٢٢
مهّمة مثل العالقات الخارجية والشراكات وتنسـيق منظومـة األمـم المتحـدة، كمـا أن موقـع إدارة التركيـز علـى البلـدان 

تصـاالت ليس مناسبًا داخل دائرة شلل األطفال وحاالت الطوارئ. وينبغـي تصـميم بعـض الوظـائف اإلداريـة مثـل اال
  الداخلية وموقع شبكة اإلنترنت وٕادارة التغيير على نحو أفضل وأشمل سواء من حيث المحتوى أو الهيكل.

  
  وينبغي أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تحسين فّعالية المنظمة.   -٢٣
  

  ١التوصية 
  

تعزيــز الفّعاليــة اإلداريــة  ينبغــي للمــدير العــام أن يســتعرض الهيكــل التنظيمــي الحــالي للمقــر الرئيســي مــن أجــل
  والتشغيلية بما يتماشى مع التغييرات المقرر الموافقة عليها في عملية اإلصالح الجارية.

  
  الهياكل اإلدارية وآليات التنسيق

  
بغيــــة تعزيــــز اإلدارة المؤسســــية الفّعالــــة واتســــاق االســــتراتيجيات والسياســــات والممارســــات، أنشــــأت األمانــــة   -٢٤

تنسيق مهّمة عبر كافة مستويات المنظمة. وآليات التنسيق هذه، التي تشمل فريق السياسات العالمية وأنفذت آليات 
واالجتماعات العالمية لرؤساء المكاتب القطرية واجتماعات المديرين العـاّمين المسـاعدين والفريـق المعنـي بالبرنـامج 

شـــؤون اإلداريـــة والماليـــة وغيـــر ذلـــك مـــن الشـــبكات واإلدارة علــى الصـــعيد العـــالمي واالجتماعـــات العالميـــة لمـــديري ال
ويرى المفتشان أن هذه اآلليات تضـطلع بـدور حاسـم  ٨الوظيفية، تعمل بانتظام وفقا الختصاصات محددة بوضوح.

ليـات التنسـيق علـى المسـتوى العـالمي آفي تحسين عقلية العمل االنعزالي التي ال تـزال سـائدة أحيانـًا. وفـي حـين أن 
مكــان جعلهــا أكثــر تركيــزًا مــع تعريــف العمــل إلالرئيســي شــاملة إلــى حــد كبيــر، يــرى المفتشــان أن با ومســتوى المقــر

وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي تحســين التنســيق األفقــي داخــل وتوزيعــه علــى نحــو أفضــل بــين كبــار مــديري المنظمــة. 
  .المقر الرئيسي وبين األقاليم

  
  

                                                           
 االختصاصات. وفرت المنظمة    ٨
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  فريق السياسات العالمية
  

يضــطلع فريــق السياســات العالميــة بــدور بــارز فــي تنميــة ثقافــة اإلدارة المؤسســية. فمــن الناحيــة التاريخيــة،   -٢٥
كانـــت العالقـــة بـــين المـــدير العـــام والمـــديرين اإلقليميـــين والتعـــاون بينهمـــا محفـــوفين بالمشـــاكل. بيـــد أن المـــدير العـــام 

ل تعزيــز دور فريــق السياســات العالميــة بجعــل الحــالي نجــح فــي تحســين العالقــة مــع المــديرين اإلقليميــين مــن خــال
اجتماعاته أكثر تواترًا ومخططـة ومنتظمـة. ويسـير تطـّور عمـل الفريـق فـي االتجـاه الصـحيح، حيـث أّدى إلـى نتـائج 
ملموسة وساعد المنظمة على العمل ككيان واحد. بيد أن هذا الترتيب التعاوني قـد يتعـرض للمخـاطر فـي المسـتقبل 

لى أساس قانوني أو مؤسسي وٕانما يقوم على االقتناع الشخصي للمـدير العـام الحـالي وجهـوده بـدعم ألنه ال يستند إ
ويــرى المفتشــان أنــه ينبغــي تــدعيم اإلطــار المؤسســي لفريــق السياســات مــن أعضــاء فريــق السياســات العالميــة. 

، وذلـك مـن خـالل قـرار العالمية مـن أجـل جعلـه أقـل تعرضـًا للمخـاطر. وُيمكـن إجـراء ذلـك دون "تغييـر دسـتوري"
  رسمي ُيقدَّم العتماده من الدول األعضاء من أجل إضفاء الصفة المؤسسية على وجوده.

  
والقضــايا الرئيســية، بالنســبة لجعــل فريــق السياســات العالميــة أكثــر فّعاليــة فــي تــدعيم االتســاق علــى صــعيد   -٢٦

نشــطة المكاتــب اإلقليميــة والمقــر الرئيســي، المنظمــة، هــي: تحســين تركيــزه علــى القضــايا التــي تــؤدي إلــى اتســاق أ
ومتابعــة القــرارات وتسلســلها إلــى المســتويات األدنــى علــى نحــو أفضــل، وٕادراج قضــايا ذات صــلة مــن هياكــل تنســيق 

  أخرى في جدول أعماله.  
  

  اجتماعات المديرين العامين المساعدين
  

لصلة بعمل الدوائر وتتفق عليها، كمـا تعـزز تناقش اجتماعات المديرين العامين المساعدين القضايا ذات ا  -٢٧
االتصــــال والتعــــاون بــــين الــــدوائر. وال ُتســــتخَدم اجتماعــــاتهم األســــبوعية وخلــــواتهم المنتظمــــة كمحفــــل فقــــط للتنســــيق 
الموضـــوعي وٕانمـــا أيضـــًا كحلقـــة عمـــل مهّمـــة إلعـــداد الوثـــائق الخاصـــة باالســـتراتيجيات والسياســـات. وقـــد تطـــورت 

مين المســاعدين باألقــاليم، بيــد أن األشــخاص الــذين ُعقــدت معهــم مقــابالت شخصــية أشــاروا اتصــاالت المــديرين العــا
إلــى أن ذلــك جــرى بتــواتر متفــاوت بــين مختلــف الــدوائر واألقــاليم. ويتوقــف تعــاون المــديرين العــامين المســاعدين مــع 

  األقاليم على الشخصيات وأساليب اإلدارة. 
  

  وظائف نائب المدير العام
  

شـاملة إلـى درجـة كبيـرة، بيـد  ١٢٠/٣٠م تف نائب المدير العام حسبما ترد بالتفصيل في الوثيقـة إن وظائ  -٢٨
أنــه ال يوجــد توصــيف وظيفــي لهــا. ولــيس هنــاك تفــويض محــدد للســلطات خــاص بنائــب المــدير العــام، وهــو يتــولى 

نحـو أفضـل بـدور نائـب  وظائف تقنية وٕادارية رفيعـة المسـتوى حسـب تعليمـات المـدير العـام. وينبغـي التعريـف علـى
المـــدير العـــام فـــي مســـاعدة المـــدير العـــام علـــى قيـــادة البـــرامج والعمليـــات وٕادارتهـــا. ويشـــارك نائـــب المـــدير العـــام فـــي 
اجتماعات فريق السياسات العالمية والمديرين العامين المساعدين ويرأس هذه االجتماعات في غياب المـدير العـام، 

هيكــل أو آليــة بشــأن اإلدارة والبرنــامج. وفــي إطــار المخطــط التنظيمــي الحــالي ولكنــه ال يــرأس علــى نحــو منــتظم أي 
للمنظمة، يوجد هذا المنصب في مكتب المـدير العـام، وشـاغل هـذا المنصـب مسـؤول أمـام المـدير العـام، بيـد أن ال 

  أحد من كبار موظفي المنظمة مسؤول مسؤولية مباشرة أمام نائب المدير العام.
  

ينبغي تمكين نائب المدير العام بدرجة أكبر عن طريق وضع توصيف وظيفي محدد. ويرى المفتشان أنه   -٢٩
وينبغي أن ُتحدَّد بوضوح مهامه في مجال اإلدارة في المقر الرئيسي وعلى صـعيد المنظمـة وفـي مجـال اإلشـراف 

نـة ويسـمح لـه بـالتركيز بدرجـة أكبـر على تنسيق الدوائر وأدائها، بحيث يزيح عن كاهل المـدير العـام مهامـًا معيّ 



  EB132/5 Add.6          Annex    الملحق        ٦إضافة  ١٣٢/٥ت  م

16 

علــى القضــايا العالميــة. وينبغــي جعــل دور نائــب المــدير العــام ومســؤولياته فــي اإلدارة التنفيذيــة ُمعلنــًة وشــفافًة 
   وواضحًة للجميع.

  
  المديرين العامين المساعدين وعملية تعيينهم وظائف

  
المصّنف على ُرتب. ويشغل المديرون اإلقليميـون منصبًا عند المستوى األول غير  ١٦يوجد في المنظمة   -٣٠

المنتخبون ستة من هذه المناصب، بينمـا يشـغل المـديرون العـامون المسـاعدون المعيَّنـون عشـرة مناصـب فـي المقـر 
الرئيسي (تسعة مديرين عامين مساعدين يرأسون الدوائر ومدير عام مساعد هو مستشـار خـاص فـي مكتـب المـدير 

فـي المنظمـة بيـد أن هـذا  فتشان أن انخفاضًا طرأ علـى عـدد الوظـائف غيـر المصـّنفة علـى رتـبالعام). ويالحظ الم
   ٩زال األعلى بين وكاالت األمم المتحدة المتخصصة.العدد ما

  
وقـــد ُأحـــيط المفتشـــان علمـــًا بأنـــه ال يوجـــد توصـــيف وظيفـــي للمـــديرين العـــامين المســـاعدين ألن وظـــائفهم   -٣١
تيـار وتعيـين معياريـة. فالمـديرون العـامون المسـاعدون يعيَّنـون مـن قبـل المـدير العـام ُتشغل عـن طريـق عمليـة اخ ال

لمــدة محــددة ُتِحــدُّها مــدة بقائــه هــو نفســه فــي منصــبه. وليســت لهــم حقــوق مكتســبة بشــأن بقــائهم فــي هــذه المناصــب 
لعـام المسـاعد المعنـي، عندما يتغّير شخص المدير العـام. وتنـاَقش اختصاصـات عملهـم بـين المـدير العـام والمـدير ا

ــــدة فــــي نظــــام تطــــوير إدارة األداء الخــــاص بهــــم الــــذي يشــــكِّل أســــاس التقيــــيم الــــدوري للمــــديرين العــــامين  وهــــي مجسَّ
المســاعدين. والواقــع أن المــديرين العــامين المســاعدين، باعتبــارهم رؤســاء دوائــر، يوّجهــون عمــل عــّدة إدارات وتنفيــذ 

ويات المنظمة الثالثة وُيشرفون على ذلك، كما يديرون المـوارد الماليـة والبشـرية أولوية استراتيجية أو أكثر عبر مست
ــداخــل دوائــرهم. ومــع ذلــك،  ينبغــي أن يكــون لجميــع المــديرين العــامين المســاعدين توصــيف  هيــرى المفتشــان أن

  حسبما تقضي به أفضل الممارسات اإلدارية. وظيفي متاح للعموم،
  

من دستور المنظمة، والنظام األساسي للموظفين الذي ينظم تعيين  ٣٥ن المادة وأخيرًا، يالحظ المفتشان أ  -٣٢
الموظفين، ال يعفيان أي موظف من مبـدأ المنافسـة، الـذي تتمثـل غايتـه الرئيسـية فـي ضـمان أعلـى معـايير الفعاليـة 

نــي واإلداري الرئيســي، والكفــاءة والنزاهــة. وبصــرف النظــر عــن ســلطة المــدير العــام التقديريــة، باعتبــاره المســؤول التق
ينبغـي أن يّتبـع بشأن تعيين كبار مديري المنظمة، فإن هذه السلطة التقديرية ال تعني أنه ُأعطـي تفويضـًا مطلقـًا. و

تعيين المديرين العامين المساعدين عملية مكّرسة معّينة، تتسم بالشفافية قدر اإلمكان، حسبما يرد فـي الوثيقـة 
JIU/REP/2011/2 ويـــرى فية فـــي اختيـــار كبـــار المـــديرين وتعييـــنهم فـــي أمانـــة األمـــم المتحـــدة"بشـــأن "الشـــفا .

المفتشــان أنــه ينبغــي لعمليــة اختيــار كبــار المــديرين وتعييــنهم فــي المنظمــة أن تتبــع التوصــيات الــواردة فــي التقريــر 
  الخاص بكبار المديرين في أمانة األمم المتحدة.

  
  عزيز الشفافية والمساءلة على مستوى اإلدارة العليا.وينبغي للتوصية التالية أن ُتسهم في ت  -٣٣
  

  ٢التوصية 
  

المــديرين العــامين  فــي ســياق اإلصــالح اإلداري الجــاري، ينبغــي للمــدير العــام أن يســتعرض عــدد مناصــب
المساعدين وأن يضع لهم توصيفات وظيفية وأن يحيط المجلس التنفيذي علمًا بالتدابير الرامية إلى تعزيـز 

  عملية اختيارهم وتعيينهم.شفافية 
  

                                                           
 ألف. ٣، الجدول CEB/2012/HLCM/HR/16الوثيقة     ٩



  EB132/5 Add.6          Annex    الملحق        ٦إضافة  ١٣٢/٥ت  م

17 

وقــد الُتمســت آراء المــوظفين بشــأن اإلدارة فــي استقصــاء وحــدة التفتــيش المشــتركة مــن خــالل تســعة أســئلة   -٣٤
تتعلــق ببيئــة العمــل والتواصــل مــن األعلــى إلــى األســفل وتفــويض الســلطات والمســاءلة والثقــة فــي اإلدارة العليــا. وقــد 

إذ أظهرت أن مستوى عدم الرضا في المقر الرئيسي أعلى كثيـرًا منـه فـي األقـاليم، تضمنت اإلجابات آراًء متفاوتة، 
منــه فــي صــفوف المــوظفين األعلــى رتبــة والمــوظفين المهنيــين  ٤-إلــى م ١-وفــي صــفوف المــوظفين مــن الرتــب م

ءلة كبــــار الـــوطنيين. ويتعلــــق الـــرأي األشــــد نقــــدًا بتواصـــل اإلدارة العليــــا بشـــأن المســــائل الخاصــــة بـــالموظفين ومســــا
ينبغـي لــإلدارة العليـا فــي المنظمـة أن تتصــدى لهـذه الجوانــب السـلبية لتصــّور المـوظفين التــي قــد و ١٠المـديرين.

 تؤثر على حوافزهم وانتاجيتهم وأدائهم.
 

  العالقات بين الموظفين واإلدارة 
  

واألقـاليم واستفســر  أجـرى فريـق وحـدة التفتـيش المشــتركة مقـابالت مـع ممثلـي المـوظفين فــي المقـر الرئيسـي  -٣٥
   ١١عن نوعية عالقاتهم بالمديرين ومشاركتهم في آليات التشاور بين الموظفين واإلدارة.

  
ووجـــد المفتشـــان أن المـــوظفين ممثَّلـــون فـــي أغلـــب اللجـــان والهيئـــات حســـبما يـــنص عليـــه النظـــام األساســـي   -٣٦

معيــات المــوظفين. وُيمكــن لممثلــي المــوظفين وأن اإلدارة تــوفر المرافــق والتمويــل لج ١٢للمــوظفين والئحــة المــوظفين،
 –رغــم اخــتالف وجهــات النظــر بشــأن قضــايا معّينــة  –االتصــال بــاإلدارة، كمــا أن العالقــات بــين المــوظفين واإلدارة 

تعمــل دون نزاعــات كبيــرة. وهنــاك اجتمــاع ســنوي منــتظم للتشــاور بــين المــوظفين واإلدارة علــى المســتوى العــالمي. 
ي المقر الرئيسي على ما يبدو اتصاالت منتظمة باإلدارة، بما في ذلك المدير العـام. وتتفـاوت ولجمعية الموظفين ف

شّدة التفاعالت بين جمعيات الموظفين واإلدارة وأساليبها وأشكالها من إقليم إلى إقليم. ففي بعض األقاليم والمكاتـب 
عـــات منتظمـــة محـــددة مـــع كبـــار المـــديرين القطريـــة، فـــي حـــين تســـود ممارســـة "البـــاب المفتـــوح"، فليســـت هنـــاك اجتما

جدول أعمال أو محاضر أو قرارات أو متابعة للقضايا المعّلقة. وٕاضافة إلى ذلك، تتسم االتصاالت والتفاعالت   وال
  فيما بين ممثلي الموظفين على مختلف مستويات المنظمة بالضعف إلى حد ما.

  
ين إمكانيــة االتصــال بالــدول األعضــاء مــن خــالل والحــظ المفتشــان أيضــًا أن لــدى ممثلــي مجلــس المــوظف  -٣٧

األجهــزة الرئاســية، حيــث يلقــون كلمــة أمــام المجلــس التنفيــذي. وعلــى الــرغم مــن أنــه يجــري التشــاور مــع األقــاليم لــدى 
إعداد مثل هذه المداخالت العالمية في المجلس التنفيذي، يرى ممثلو الموظفين في األقاليم أنه ينبغـي أن تُتـاح لهـم 

  ضًا إمكانية الوصول إلى اجتماعات اللجان اإلقليمية.هم أي
  

وتُبــّين األجوبــة علــى استقصــاء المــوظفين الــذي أجرتــه وحــدة التفتــيش المشــتركة أن ثمــة قــدرًا محــدودًا مــن   -٣٨
الرضا عن عمل ممثلي الموظفين سواء فيما يتعلق بدعم شكاوى الموظفين أو فيما يتعلق بإشراكهم مـن ِقبـل اإلدارة 

  لقرارات التي تؤثر في الموظفين عبر المنظمة.في ا
  
  
  
  
  

                                                           
 تُتاح نتائج االستقصاء المجمَّعة في موقع وحدة التفتيش المشتركة على شبكة اإلنترنت.    ١٠

 .يرد المزيد من المعلومات في تقرير لوحدة التفتيش المشتركة سيصدر مستقبًال عن العالقات بين الموظفين واإلدارة    ١١

 من الئحة الموظفين. ٩من النظام األساسي للموظفين والباب  المادة الثامنة    ١٢
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  : أعتقد أن ممثلي الموظفين يراعون شكاوى الموظفين ويدعمونها بما فيه الكفاية.٤٧السؤال 
  

  اإلجابة
المقر   المجموع  اآلراء

  الرئيسي
المكتب 
اإلقليمي 
  ألفريقيا

المكتب 
اإلقليمي 
  لألمريكتين

المكتب 
اإلقليمي 
لشرق 
  المتوسط

المكتب 
اإلقليمي 
  ألوروبا

المكتب 
اإلقليمي 

لجنوب شرق 
  آسيا

المكتب 
اإلقليمي لغرب 

المحيط 
  الهادئ

المكاتب 
  القطرية

  ٪٢٥,٧  ٪٢٢,٨  ٪٢٠,٨  ٪٢٨,٦  ٪١٧,٩  ٪١٧,٠  ٪١٥,٩  ٪٢٣,٣  ٪٢٢,٥  نعم
  ٪٣٦,٦  ٪٢٥,٣  ٪٣٦,١  ٪٢٧,٨  ٪٣١,٦  ٪٣١,٩  ٪٣٨,٤  ٪٣٠,٢  ٪٣٢,٢  إلى حد ما

  ٪١٤,٩  ٪١٦,٥  ٪٢٧٫٨  ٪١١,١  ٪٢٤,٢  ٪٢٣,٧  ٪٢٦,٥  ٪١٨,٩  ٪١٩,٠  ال
  ٪٢٢,٨  ٪٣٥,٤  ٪١٥,٣  ٪٣٢,٥  ٪٢٦,٣  ٪٢٧,٤  ٪١٩,٢  ٪٢٧,٦  ٪٢٦,٣  دون رأي

  
: أعتقد أن ممثلي الموظفين ُيشَركون من ِقبل اإلدارة على النحو المناسب لدى اتخاذ قرارات رئيسية ٤٨السؤال 

  تؤثر في الموظفين.
  

  اإلجابة
المقر   المجموع  اآلراء

  الرئيسي
المكتب 
اإلقليمي 
  ألفريقيا

المكتب 
اإلقليمي 
  لألمريكتين

المكتب 
اإلقليمي 
لشرق 
  المتوسط

المكتب 
اإلقليمي 
  ألوروبا

المكتب 
اإلقليمي 

لجنوب شرق 
  آسيا

المكتب 
اإلقليمي لغرب 

المحيط 
  الهادئ

المكاتب 
  القطرية

  ٪٢٢,٤  ٪١٧,٧  ٪١٦,٧  ٪٢١,٤  ٪١٥,٨  ٪١٦,٣  ٪٢١,٢  ٪١٧,٣  ٪١٨,٥  نعم
  ٪٣٥,٠  ٪٢٦,٦  ٪٤١,٧  ٪٣٢,٥  ٪٣٠,٥  ٪٢٦,٧  ٪٣٣,١  ٪٣٣,٧  ٪٣٣,١  إلى حد ما

  ٪١٧,٥  ٪٢١,٥  ٪١٣,٩  ٪١٥,١  ٪٢٥,٣  ٪٢٥,٢  ٪٢٧,٢  ٪٢٢,٤  ٪٢١,١  ال
  ٪٢٥,١  ٪٣٤,٢  ٪٢٧,٨  ٪٣١,٠  ٪٢٨,٤  ٪٣١,٩  ٪١٨,٥  ٪٢٦,٦  ٪٢٧,٢  دون رأي

  
الفـــرص للتواصـــل ويـــرى المفتشـــان أنـــه ينبغـــي لألجهـــزة التشـــريعية وٕادارة المنظمـــة تـــوفير المزيـــد مـــن   -٣٩

  والتفاعل مع ممثلي الموظفين، وال سيما على المستوى اإلقليمي.
  

  الشؤون اإلدارية والتنظيم  :جيم
  

تشــمل دائــرة الشــؤون اإلداريــة جميــع مجــاالت اإلدارة فــي المنظمــة مــن خــالل إداراتهــا، وهــي إدارة التخطــيط   -٤٠
ٕادارة الشــــؤون الماليــــة وٕادارة تكنولوجيــــا المعلومــــات و  البشــــريةوتنســــيق المــــوارد ورصــــد األداء وٕادارة شــــؤون المــــوارد 

واالتصـــاالت وٕادارة دعـــم وخـــدمات العمليـــات ومركـــز الخـــدمات العـــالمي. ويـــرأس دائـــرة اإلدارة العامـــة المـــدير العـــام 
يــة المســاعد للشــؤون اإلداريــة الــذي ينســق األمــور اإلداريــة عبــر المنظمــة مــن خــالل مــديري الشــؤون اإلداريــة والمال

  والشبكات الوظيفية إلدارات دائرة اإلدارة العامة.
  

آلراء األشخاص الذين ُعقـدت معهـم مقـابالت، فـإن اإلدارة اآلن أقـوى وأفضـل تنظيمـًا مـن ذي قبـل،  وطبقاً   -٤١
كما أن الخدمات اإلدارية التي توفرها دائرة الشؤون اإلدارية تعتبر بشكل عام موجهة نحو تحقيق النتائج ومسـتجيبة 
من ِقبل الوحدات التقنية. ويبـّين استقصـاء المـوظفين الـذي أجرتـه وحـدة التفتـيش المشـتركة مسـتوى عـاٍل مـن الرضـا 
عن خدمات دائرة الشؤون اإلدارية مع بعض االستثناءات، خاصة في مجـال إدارة المـوارد البشـرية. وهنـاك اعتـراف 

مــن أجــل إدمــاج أصــوات المقــر الرئيســي واألقــاليم بغيــة  علــى نطــاق واســع بــالجهود التــي تبــذلها دائــرة اإلدارة العامــة
وضـع سياســات مؤسسـية وتنفيــذها. وُتشـارك األقــاليم بطريقـة مجديــة. وتعمـل شــبكة مـديري الشــؤون اإلداريـة والماليــة 

مـن المستصـوب ضـمان بانتظام، وهي تشكل حجر الزاوية في دائرة الشؤون اإلدارية. ومع ذلك، يرى المفتشـان أن 
لويات المهام على نحو أفضل ومساهمة مؤسسية أقوى من شبكة مديري الشؤون اإلدارية والمالية فـي تحديد أو 

. وُتمثل الشبكات الوظيفيـة لمختلـف اإلدارات أداة مهّمـة لالتصـال والتنسـيق جدول أعمال فريق السياسات العالمية
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ينبغـي تحسـين انتظـام المنظمـة. ومـع ذلـك، بين المقر الرئيسي واألقاليم، وهي ُتسهم في اتساق اإلدارة علـى نطـاق 
   االجتماعات والمناقشات الموضوعية في بعض الشبكات.

  
وكان لألخذ بنظام تخطيط المـوارد المؤسسـية فـي المنظمـة (نظـام اإلدارة العـالمي) وٕانشـاء مركـز الخـدمات   -٤٢

ة واتســـاق البيانـــات وتـــوفير العـــالمي وتشـــغيلهما أثـــر حاســـم علـــى إدارة شـــؤون التنظـــيم مـــن خـــالل تحســـين الشـــفافي
المعلومات اإلدارية في حينها على صعيد المنظمة. وتتأثر فّعالية اإلدارة بالقيود المالية الراهنة ألن المجـاالت التـي 

وبالتالي يتعّين عليها أن  ١٣تشملها دائرة اإلدارة العامة ال تتوافر لها الموارد الكافية في إطار الغرض االستراتيجي 
ى موارد المشاريع أو الموارد المخصصة. إن اإلصالح اإلداري الـذي اسـُتهل شـامل، بيـد أن تنفيـذه يحتـاج تعتمد عل

إلـى مــوارد كافيــة ومسـتدامة كمــا أن إدارة التغييــر تحتـاج إلــى التنظــيم الجيـد. وســوف تتصــدى الفصـول التاليــة لعمــل 
  مختلف المجاالت بالتفصيل.

  
  نظام اإلدارة العالمي  :دال
  

ُأخــذ بــه  )ORACLE(نظـام اإلدارة العــالمي هـو نظــام لتخطـيط المــوارد المؤسسـية مســتند إلـى نظــام أوراكـل   -٤٣
من أجل تحسين الفّعالية التشغيلية وتبسـيط العمليـات واضـفاء طـابع  ٢٠٠٨في المنظمة ألول مّرة في تموز/ يوليو 

عــالمي العمليــات اإلداريــة فــي مجــاالت المــوارد الالمركزيــة بكفــاءة علــى الســلطة والمســؤولية. ويشــمل نظــام اإلدارة ال
وقــد جــرى  ١٣البشــرية والمرتبــات والميزانيــة والشــؤون الماليــة والشــراء والســفر وٕادارة البرنــامج علــى صــعيد المنظمــة.

مليــون دوالر أمريكــي فــي  ٥٥تمويــل مشــروع نظــام اإلدارة العــالمي مــن خــالل صــندوق تكنولوجيــا المعلومــات بمبلــغ 
مليـــون  ٦٩,١٢، كـــان إجمـــالي التكـــاليف المتكبـــدة ٢٠١١وفـــي نهايـــة عـــام  ٢٠٠٥.١٤-٢٠٠٤رمجيـــة الميزانيـــة الب

واتُبع نهج تـدريب المـدربين إلعـداد المـوظفين لعمليـات إدارة األعمـال الجديـدة فـي المقـر الرئيسـي  ١٥دوالر أمريكي.
الرئيســي للمنظمــة وفــي جميــع  وفــي الوقــت الــراهن، يعمــل نظــام اإلدارة العــالمي فــي المقــر ١٦والمكاتــب اإلقليميــة.

األقــاليم باســتثناء إقلــيم األمــريكتين، ألن المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين/ منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة قــرر عــدم 
   ١٧اعتماد هذا النظام.

  
ويســتند نظــام اإلدارة العــالمي إلــى نهــج للخدمــة الذاتيــة فيمــا يتعلــق بــاإلجراءات اإلداريــة (هنــاك فــي الوقــت   -٤٤
مســــتخدم) مــــن أجــــل الحــــّد مــــن عمليــــات التثّبــــت االبتــــدائي وتعزيــــز المســــؤولية الشخصــــية  ٩ ٠٠٠لــــراهن حــــوالي ا

واإلدارية. ومع ذلك، عندما دخل النظام حيز الوجود لم يكن مستقرًا وال كامل التشغيل، كما أن قدرته علـى اإلبـالغ 
سـين النظـام، فمــا زال عـدد األخطـاء والتحســينات كانـت غيـر كافيــة. وعلـى الـرغم مــن الجهـود المسـتمرة المبذولــة لتح

يتعـّين إدخالهـا عليـه فـي نهايـة  تحسـيناً  ٦٣خطـأ فـي النظـام و ٢٢. وفي حين كان هناك رئيسياً  الالزمة يمثل تحدياً 
وتُقــدِّم  ٢٠١١.١٨يتعــّين إدخالهــا عليــه فــي نهايــة عــام  تحســيناً  ١٤فــي النظــام و أً خطــ ٣٩، كــان هنــاك ٢٠٠٩عــام 

إدارة المنظمـــة تقـــارير منتظمـــة إلـــى األجهـــزة الرئاســـية عـــن حالـــة تنفيـــذ نظـــام اإلدارة العـــالمي. وقـــد أجـــرى مراجعـــو 
                                                           

 انظر وثيقة المنظمة المعنونة "التعريف بنظام اإلدارة العالمي".    ١٣

 .٨، الفقرة ٥٦/٦انظر جمعية الصحة العالمية، الوثيقة ج    ١٤

 .٥٤، الفقرة ٦٥/٣٢انظر جمعية الصحة العالمية، الوثيقة ج    ١٥

انظر وثيقة المنظمة المعنونة "توفير الخدمات الفّعالة بكفاءة: نموذج لتوفير الخدمات بدعم من نظام اإلدارة     ١٦
 العالمي".

 .CE142/INF/10انظر الدورة الثانية واألربعين بعد المائة للجنة التنفيذية لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية، الوثيقة     ١٧

لمركز الخدمات  ٢٠١١-٢٠١٠لمركز الخدمات العالمي؛ والتقرير الثنائي السنوات  ٢٠٠٩السنوي انظر التقرير     ١٨
 العالمي.
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. بيــد أنــه لــم يجــر حتــى اآلن ٢٠١١الحســابات الخــارجيون مراجعــة شــاملة لحســابات نظــام اإلدارة العــالمي فــي عــام 
ت السـابقة، يـرى المفتشـان أن الوقـت مناسـب إلجـراء تقيـيم وباإلضـافة إلـى مراجعـة الحسـابام شامل للنظـام. يتقي

تفصيلي لنظام اإلدارة العالمي، بما في ذلك الدروس المستفادة، وأن هـذا التقيـيم مستصـوب، علـى أن يؤخـذ فـي 
  الحسبان أن النظام يعمل بالفعل منذ عّدة سنوات ومدى الموارد المعنية والتطوير المرتقب للنظام في المستقبل.

  
وخالل االستعراض، استرعى األشخاص الذين ُعقدت معهم مقـابالت انتبـاه المفتشـين إلـى أن نظـام اإلدارة   -٤٥

العالمي أّدى إلى فوائد كبيرة للمنظمة ألنه يوّفر قاعدة بيانات وحيدة تضم معلومـات شـاملة عـن المجـاالت اإلداريـة 
نــه يسـمح لهــم بإلقـاء نظــرة عامـة مفّصــلة ومحّدثـة علــى الرئيسـية. ويحظــى النظـام بتقــدير كبـار المــديرين لشـفافيته وأل

مســتويات المــوارد والنفقــات الفعليــة. وفــي هــذا الصــدد، ييســر نظــام اإلدارة العــالمي أيضــًا إمكانيــة محّســنة لمقارنــة 
ر مختلــف الــدوائر واألقــاليم والبلــدان علــى عكــس الــنهج المجــّزأ الــذي كــان متبعــًا مــن قبــل. ورغــم جوانــب بــالبيانــات ع

القصور التقنية واإلجرائية التي ال تزال قائمـة، أسـهم نظـام اإلدارة العـالمي فـي عمليـة تغييـر جاريـة مـن ثقافـة إداريـة 
نحـو تصـريف األعمـال فـي المنظمــة مـن خـالل تنسـيق عمليـات تصــريف  بيروقراطيـة إلـى ثقافـة إداريـة أكثـر اتجاهــاً 

مســاءلة. وفــي هــذا الصــدد، ُيبــّين استقصــاء المــوظفين الــذي األعمــال وٕاضــفاء الالمركزيــة عليهــا وتوفيقهــا وتحســين ال
تفقـون علـى الـرأي القائـل بـأن نظـام اإلدارة العـالمي يسَّـر يمـن المجيبـين  ٪ ٦٥,٩أجرته وحدة التفتيش المشتركة أن 

  انسياب العمل على نحو أفضل والوصول إلى المعلومات على نحو أفضل في العمل اليومي.
  

البديهيـة، وجـد االسـتعراض الـراهن أن األمـر يحتـاج إلـى بـذل مزيـد مـن الجهـود مـن أجـل  ورغم هذه الفوائد  -٤٦
تحســين نظــام اإلدارة العــالمي. وال ُيمكــن تحقيــق التحســينات فــي النظــام كمكاســب ســريعة ولكنهــا تحتــاج إلــى عمــل 

ى منظمـة ال تسـتخدم الـورق شامل بسبب التصميم التقني المتكامل. والتوّقع الذي كـان سـائدًا فـي البدايـة بـالتحول إلـ
وبالتالي، فمـا زالـت هنـاك إمكانيـة للحـد مـن كميـة األعمـال التـي ُيسـتخدم فيهـا الـورق والتـي لم يتحقق بالكامـل. 

  .تنجم عن كثرة العمليات اليدوية المتوازية، كما يحتاج األمر إلى تحديد العمليات المزدوجة ووضع حد لها
  

لــى مســتوى عــاٍل مــن التصــميم حســب الطلــب فــي النظــام. فتصــميم النظــام وقــد أدت التحســينات المختلفــة إ  -٤٧
الحــالي يتطلــب تحمــيًال مطــّوًال لوثــائق مفصــلة فــي عمليــات الخدمــة الذاتيــة (مثــل الســفر ومــنح التعلــيم). وقــد أبلغــت 

غييـرات المنـاظرة إدارة المنظمة المفتَشين أن ثمة مبادرة اتُّخذت للحد من الخطوات اإلجرائية فـي هـذا المجـال وأن الت
كانت في طور اإلعداد وقت وضع هـذا االسـتعراض فـي صـيغته النهائيـة. والـرأي السـائد بـين مـوظفي المنظمـة هـو 
أن تصــميم نظــام اإلدارة العــالمي معقــد جــدًا وأن وظائفــه معقــدة وليســت ســهلة االســتخدام. وبالتــالي، يتطلــب إدخــال 

ال سيما بالنسبة للعمليات غير الروتينية. وقد أدت هذه العمليات المعقدة  البيانات عمًال كثيفًا ويستغرق وقتًا طويًال،
إلى إحجام مديري المستوى المتوسـط عـن اسـتخدام نظـام اإلدارة العـالمي كنظـام للخدمـة الذاتيـة. وفـي الوقـت نفسـه، 

الوظـائف فـي أسفر االستقصاء عن ظهور مسـتخدمين متمرسـين للنظـام علـى المسـتوى المسـاعد يتولـون المزيـد مـن 
هــذا الســياق. ويــؤدي ذلــك فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى تفــويض غيــر مقصــود للســلطات مــن المســتوى اإلداري إلــى 
المســتوى المســاعد. وعــالوة علــى ذلــك، ال ُيســتخدم نظــام اإلدارة العــالمي بمــا فيــه الكفايــة كــأداة إداريــة وٕانمــا ُيســتخدم 

مــع التقــارير التــي  Excel، يتعــّين التعامــل يــدويًا بنظــام إكســل وعمومــاً  أساســًا كــأداة إداريــة لإلبــالغ والرقابــة الماليــة.
ضافة إلـى ذلـك، إ و  ١٩ُينتجها نظام اإلدارة العالمي من أجل تحويل البيانات إلى معلومات مفيدة في اتخاذ القرارات.

مـن األحيـان يخضع الوصول للمعلومـات علـى الصـعيد العـالمي لتنظـيم صـارم بحيـث ال تسـتطيع األقـاليم فـي كثيـر 
وينبغي لهذه الجوانب أن تكون جزءًا مـن تقيـيم مفّصـل للنظـام مـن أجـل استخدام المدى الكامل للبيانات المتاحة. 

الحصــول علــى صــورة أفضــل لوضــع التحــديات التــي تواجــه نظــام اإلدارة العــالمي حاليــًا وٕامكانــات تحســينه عبــر 
  المنظمة.
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نظـام اإلدارة العـالمي جيـد التنظـيم، كمـا كـان لـه دور مهـّم فـي تنفيـذ وكان التدريب األولي المتعلق باألخذ ب  -٤٨
النظــام التــدريجي والســلس علــى المســتويين اإلقليمــي والقطــري. ومــع ذلــك، ينبغــي إيــالء المزيــد مــن العنايــة للتــدريب 

ة علـى تشـكيل الجاري على االستخدام التشغيلي لنظام اإلدارة العالمي، على أن تؤخذ فـي الحسـبان التغيـرات الطارئـ
  الموظفين وتحسينات النظام الجارية.

  
  وينبغي أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تحسين فّعالية نظام اإلدارة العالمي.  -٤٩
  

  ٣التوصية 
  

ينبغي للمدير العام أن يضمن مواصلة تطوير نظـام اإلدارة العـالمي علـى أسـاس تقيـيم مسـتقل شـامل علـى 
  وتجارب تشغيله والدروس المستفادة.صعيد المنظمة لتصميمه 

  
  مركز الخدمات العالمي   :هاء

  
ُأنشــئ مركــز الخــدمات العــالمي التــابع للمنظمــة فــي كــواال المبــور، ماليزيــا، وبــدأ العمــل فــي تمــوز/ يوليــو   -٥٠

معـامالت من أجل المقر الرئيسي للمنظمة وٕاقليم غـرب المحـيط الهـادئ. وقـد ُأنشـئ باعتبـاره مركـز معالجـة  ٢٠٠٨
الخــدمات اإلداريــة فــي المنظمــة، وهــو جــزء مــن الجهــود الراميــة إلــى نقــل وظــائف إداريــة رئيســية معّينــة مــن المقــر 
الرئيســـي واألقـــاليم إلـــى موقـــع مـــنخفض التكـــاليف. وفـــي الوقـــت الـــراهن، يعـــالج المركـــز معـــامالت فـــي نظـــام اإلدارة 

قليمــي لألمــريكتين/ منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة، كمــا العــالمي لجميــع المكاتــب اإلقليميــة باســتثناء المكتــب اإل
  يوّفر الخدمات للمنظمات الشريكة لمنظمة الصحة العالمية.

  
ومركز الخدمات العالمي هو إدارة تابعة لدائرة الشؤون اإلدارية في المقر الرئيسي. ومدير المركـز مسـؤول   -٥١

ة المركز الرئاسية هـي شـبكة مـديري الشـؤون اإلداريـة والماليـة التـي أمام المدير العام المساعد للشؤون اإلدارية. وآلي
يرأســها المــدير العــام المســاعد للشــؤون اإلداريــة. وعمــل المركــز هــو بنــد دائــم علــى جــدول أعمــال اجتماعــات مــديري 

  الشؤون اإلدارية والمالية.
  

العـالمي فـي آن معـًا فيمـا ُسـّمي  وقد استهلت المنظمـة عمـل مركـز الخـدمات العـالمي واألخـد بنظـام اإلدارة  -٥٢
بمــنهج "االنفجــار الكبيــر" الــذي أّدى، طبقــًا لتقــارير رقابيــة مختلفــة، إلــى عــدد مــن المشــاكل مثــل عــدم اســتقرار الــنظم 
وصـــعوبة تحويـــل البيانـــات الســـابقة. وبعـــد المشـــاكل األولـــى التـــي صـــاحبت األخـــذ بنظـــام اإلدارة العـــالمي واإلنشـــاء 

العالمي، جرى تعزيز العمليات وتحسين قدرة المركز وأدائه بدرجة كبيرة. وفيما بعـد، جـري  الهيكلي لمركز الخدمات
  األخذ بالنظام تدريجيًا في باقي األقاليم دون حدوث حاالت انقطاع كبير في توفير الخدمات. 

  
ئه. وُيمثــل وقــد تمكــن مركــز الخــدمات العــالمي مــن زيــادة عــدد المعــامالت المكتملــة بدرجــة كبيــرة منــذ إنشــا  -٥٣

ــــة زيــــادة بنســــبة  ٥٧ ٥٠٠وهــــو  ٢٠١١فــــي عــــام  متوســــط المعــــامالت المعالجــــة شــــهرياً  مقارنــــة بعــــام  ٪٤٠معامل
وتُقاس الفّعالية التشغيلية المحسنة لمركز الخدمات العالمي وتؤكَّد بواسطة مجموعة من مؤشرات األداء  ٢٠٠٩.٢٠

وقياســات الجــودة الرئيســية (مثــل مهلــة المعالجــة ومعــدالت الــرفض وعــدد المعــامالت للموظــف الواحــد) التــي يجــري 
  رية والمالية.إبالغها بانتظام للزبائن الرئيسيين واجتماعات مديري الشؤون اإلدا
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وطرأ تحسن على جميع مجاالت الخدمة الرئيسية، الموارد البشرية والمرتبات والشراء والشؤون المالية، من   -٥٤
حيث عدد المعامالت المعالجة للموظف الواحد واألحجام اإلجمالية للمعامالت. ومع ذلك، هناك اختالفات بالنسـبة 

والمعـــامالت المتـــأخرة التـــي تنتظـــر المعالجـــة. وقـــد نجحـــت الوحـــدة الماليـــة لمعـــدالت رفـــض طلبـــات الخدمـــة الـــواردة 
) والمدفوعات (أقـل مـن حالياً  ٪٣العالمية في خفض معّدل الرفض باستمرار على السواء بالنسبة لمعالجة الفواتير (

شـراء العالميــة حاليـًا) فـي حــين ال تسـتحق المعــامالت المتـأخرة الــذكر. ومعـدالت الـرفض متباينــة فـي وحــدة ال ٪٠,١
. ويوجد في وحدة الموارد البشرية ٪٠,٥إلى حد ما، وٕان كانت الوحدة قادرة على إبقاء المعامالت المتأخرة أقل من 

) كمـا أن معـّدل ٢٠١١فـي عـام  ٪٢٠و ١٠العالمية قدر هائل من المعامالت المتأخرة التي تنتظـر المعالجـة (بـين 
  ٢١خدمات العالمي.إنشاء مركز ال منذ ٪١٦و ١٢الرفض ظل بين 

  
ـــدفع بفّعاليـــة ودون انقطـــاع كبيـــر. وتقضـــي   -٥٥ ـــة معالجـــة الفـــواتير وخـــدمات ال وتتـــولى الوحـــدة الماليـــة العالمي

التغييرات التي ُأدخلت على سياسة السفر في المنظمة، في جملة أمور، بتقديم فـواتير الفنـادق وتقـارير السـفر، وهـو 
كبيرة. وفي هذا الصـدد، أجـرت الوحـدة الماليـة العالميـة عـددًا مـن عمليـات ما أّدى إلى زيادة عبء المعالجة بدرجة 

  التحقق والضوابط. بيد أن عمليات التحقق هذه شكلية أساسًا وتتعلق باكتمال الوثائق المقدمة ال بمحتواها. 
  

أنهــا، مــع  وتضــطلع وحــدة الشــراء العالميــة بمســؤولية معالجــة أوامــر شــراء الســلع واتفاقــات أداء العمــل كمــا  -٥٦
بعض االستثناءات، صاحبة عملية الشراء. وبشكل عام، يوجد لدى موظفي وحدة الشراء العالمية فهم جيـد لمنظـور 
الزبائن، وهم يسعون دومًا إلى زيادة توّجههم نحو الزبون. وفي إطار مبادرة إجراءات التشغيل المعيارية العالمية في 

ة علــى وضــع إجــراءات تشــغيل معياريــة لمســاعدة الوحــدات التقنيــة علــى مجــال اإلدارة، تعمــل وحــدة الشــراء العالميــ
، بلغ إجمالي مشتريات المنظمـة ٢٠١١-٢٠١٠تحسين الجودة واالمتثال فيما يتعلق بعملية الشراء. وخالل الثنائية 

 وتعمــل لجنــة ٢٢).٪٨٢,١مليــار دوالر أمريكــي، واســتأثرت الخــدمات بــالجزء األكبــر مــن قيمــة المشــتريات ( ١,٧٣
استعراض العقود بمثابة آلية مراقبة داخلية مهّمـة بالنسـبة للمشـتريات المرتفعـة الـثمن. وعـالوة علـى ذلـك، تسـتعرض 

ويجــري إنشــاء هياكــل مماثلــة  ٢٣اللجنــة أي عمليــة شــراء ُطلــب بشــأنها اإلعفــاء مــن طلــب تقــديم عطــاءات تنافســية.
  على المستويين اإلقليمي والقطري.

  
ابات الخارجيين الحظوا حاالت متكررة لم ُيمتثل فيها للمبـادئ المكرسـة فـي سياسـات بيد أن مراجعي الحس  -٥٨

الشـــراء. وكانـــت المشـــاكل األكثـــر شـــيوعًا التـــي ُأثيـــرت فـــي تقريـــر مراجعـــي الحســـابات الخـــارجيين هـــي: عـــدم طلـــب 
فــاع عــدد االعفــاءات عطــاءات تنافســية لــدى اختيــار المتعاقــدين؛ وعــدم تقــديم تبريــر للمــدفوعات المســددة مقــدمًا؛ وارت

من االشتراطات التعاقدية؛ ووجود اختالفات غير مبررة بين الجداول الزمنيـة للمـدفوعات طبقـًا للشـروط والمـدفوعات 
الفعلية؛ وعدم وجود تقارير عن إرسـاء العطـاءات. ويتعلـق عـدم االمتثـال فـي المقـام األول بخـدمات الشـراء. وعـالوة 

بعـد أن كانـت  ٪ ٤٢إلـى  ٢٠١٠لمقدمـة إلـى لجنـة اسـتعراض العقـود فـي عـام على ذلك، ازدادت طلبـات اإلعفـاء ا
ــــة ج ٢٠٠٩.٢٤فــــي عــــام  ٪٢٤,٨ وقــــد أحاطــــت إدارة المنظمــــة المفتشــــين علمــــًا بعــــدد مــــن  .٦٤/٣٠انظــــر الوثيق

مـن الفصـل  ١٤٠-٢-٥و ٨٠-٣-١التبريرات لمستوى طلبات اإلعفـاء الحـالي. فطلبـات اإلعفـاء تخضـع للمـادتين 
ليل المنظمة اإللكتروني في حاالت من قبيل إجراء عملية تنافسية للخدمة نفسـها مـن قبـل خـالل فتـرة السادس من د

                                                           
 .ز الخدمات العالميانظر لوحة أداء مرك    ٢١

مليون دوالر أمريكي من أجل برنامج األمم المتحدة المشترك  ٧٥١وٕاضافة إلى ذلك، جرت عمليات شراء قيمتها     ٢٢
والبرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب  التابع لألمم المتحدة لمكافحة األيدز والمركز الدولي للحساب اإللكتروني

 .األدويةالمرفق الدولي لشراء و 

 من الفصل السادس من دليل المنظمة اإللكتروني. ٣-٥و ٢-٥انظر البندين     ٢٣

 .٦٤/٣٠انظر الوثيقة ج    ٢٤
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زمنيــة معّينــة وفشــل طلــب العطــاءات التنافســية مــن قبــل فــي إيجــاد عطــاءات مناســبة ووجــود اتفاقــات طويلــة األجــل 
من مصلحة المنظمة أن ُتشترى فـورًا، وسلع توجد بالنسبة لها قوائم أسعار معتمدة ومتفق عليها وسلع شحيحة يبدو 

  في جملة أمور أخرى. 
  

فـي  خـدمات دعـم العمليـاتومركز الخدمات العالمي هو صاحب العمـل بالنسـبة للشـراء فـي حـين أن إدارة   -٥٩
جنيف هـي المسـؤولة عـن عمليـات الشـراء الصـادرة مـن المقـر الرئيسـي. ويجـري شـراء السـلع المتضـمَّنة فـي فهـارس 

بســرعة وبطريقــة فّعالــة، فــي حــين أن الشــراء مــن غيــر الفهــارس كثيــرًا مــا يكــون مطــّوًال. وحتــى بالنســبة (كتالوجــات) 
للشراء المحلي من غير الفهارس، تضطلع المكاتب اإلقليمية بدور الوساطة والموافقـة أيضـًا بالنسـبة للمبـالغ الواقعـة 

ة التــي جــرت علــى المســتويين اإلقليمــي فــي نطــاق تفــويض الســلطات. وقــد تبــّين بوضــوح مــن المقــابالت الشخصــي
والقطــري أن لهــذه العمليــة قيمــة مضــافة محــدودة، هــذا إذا كــان لهــا أي قيمــة مضــافة أصــًال. ويتفــاوت تنفيــذ تفــويض 
الســـلطات لشـــراء الســـلع بدرجـــة كبيـــرة بـــين مختلـــف األقـــاليم، ولكـــن حجـــم المكاتـــب القطريـــة وقـــدرتها داخـــل األقـــاليم 

وفــي حــين أن التشــاور بشــأن المواصــفات التقنيــة قــد يكــون مفيــدًا، فــإن يؤخــذان فــي االعتبــار بالقــدر الكــافي.  ال
المكاتــب القطريــة فــي وضــع يســمح لهــا بتحمــل المزيــد مــن المســؤولية عــن عمليــة الشــراء المحلــي دون إشــراك 

ء المنــاظر فــي نظــام اإلدارة المكاتــب اإلقليميــة. وينبغــي تنقــيح تفــويض الســلطات علــى نحــو مشــترك مــع اإلجــرا
  العالمي.

  
وأما شراء الخـدمات فمحفـوف بمزيـد مـن المشـاكل. فبعـد األخـذ بنظـام اإلدارة العـالمي جـرى تغييـر اإلجـراء   -٦٠

الخــاص بإعــداد عقـــود الخــدمات. بيــد أن المـــوظفين التقنيــين أكــدوا، خـــالل المقــابالت الشخصــية التـــي جــرت علـــى 
أن هــذا التحــّول اإلجرائــي ُنفِّــذ دون تــدريب صــحيح أو عمليــة إلدارة التغييــر. وعــالوة  المســتويين اإلقليمــي والقطــري،

لم توضع بالنسـبة لشـراء الخـدمات آليـات مراقبـة رسـمية لعمليـات التحقـق اسـتنادًا إلـى أحكـام الـدليل على ذلـك، 
النسـبة للشـراء، ال سـيما وينبغي أن يستفيد الموظفون التقنيـون مـن التـدريب والتوجيـه المناسـبين ب .اإللكتروني

فيمــا يتعلــق بعقــود الخــدمات واتفاقــات أداء العمــل التــي ينبغــي تنقيحهــا فــي عمليــة مشــتركة مــع مجــال المــوارد 
   .البشرية

  
والحظ المفتشان أن المخاطر الرئيسية المتعلقة بشراء الخـدمات تشـمل عـدم طلـب عطـاءات تنافسـية وعـدم   -٦١

سيم عملية الشراء الواحدة إلى عّدة طلبات أصغر حجمًا من أجل تالفي الضوابط كفاية تقارير إرساء العطاءات وتق
األشــد صــرامة. وعــالوة علــى ذلــك، بســبب عــدم الفصــل بــين المهــام، يحــدث أحيانــًا أن ُتطلــب األســعار وتُقــيَّم مــن 

شــديد المخــاطر، الموظــف ذاتــه الــذي يقــرر فيمــا بعــد إصــدار أمــر الشــراء. ونظــرًا ألن الشــراء ُيعتبــر عامــة مجــاًال 
وحــدات امتثــال خاصــة أو آليــات امتثــال مماثلــة فــي مجــال الميزانيــة والشــؤون الماليــة مــن أجــل تنفيــذ  ُأنشــئت مــؤخراً 

ويرى عمليات محّسنة للتحقق المسبق والالحق. بيد أن الهياكل القائمة ُتركز أساسًا على الجوانب المالية لالمتثال. 
الخصــوص يحتــاج إلــى آليــة امتثــال أكثــر شــموًال تتضــمن إلــى جانــب  المفتشــان أن شــراء الخــدمات علــى وجــه

  الضوابط المالية جوانب من ضوابط إجرائية أخرى.
  

أساسـًا  ١٨، وضعت وحدة التفتيش المشتركة إطارًا ألفضل ممارسات الشراء استنادًا إلـى ٢٠١١وفي عام   -٦٢
تهــا الحاليــة الخاصــة بالشــراء، مثــل إدمــاج وقــد نفــذت المنظمــة بعــض هــذه األســس المرجعيــة فــي وظيف ٢٥مرجعيــًا.

الشراء في نظام المعلومات وٕابـالغ األجهـزة الرئاسـية بشـؤون الشـراء بانتظـام. وبعـض التـدابير األخـرى مـا زالـت قيـد 
التنفيذ أو ُمدرجة على جدول األعمال، كما أن سبعة أسس مرجعية لم يجر التصدي لها (مثل وضـع سياسـة بشـأن 

  ى البائعين أو آلية لتقييم أداء الشراء).توقيع الجزاءات عل
                                                           

 .JIU/NOTE/2011/1الوثيقة     ٢٥
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وشبكة الشراء ضعيفة بوجه عام وتفتقر إلى القيادة وروح المبادرة. وفي بعض األقـاليم (علـى سـبيل المثـال   -٦٣
في المكتب اإلقليمي ألفريقيـا)، لـم تجتمـع شـبكة الشـراء منـذ عـّدة سـنوات. وكـان الـرأي السـائد بـين األشـخاص الـذي 

ت هـــو أن تبـــادل المعلومـــات بـــين المســـتويات الثالثـــة محـــدود، وهـــو مـــا يعرقـــل التنفيـــذ المتســـق جـــرت معهـــم مقـــابال
  لسياسات الشراء. 

  
وفــي وحـــدة المـــوارد البشـــرية العالميـــة أتـــت بعـــض الجهـــود التـــي ُبـــذلت مـــؤخرًا بثمارهـــا حيـــث انخفـــض عـــدد   -٦٤

بعد الربـع األول  ١ ٥٠٠إلى  ٢٠١١عام  في الربع الرابع من ٣ ٠٠٠المعامالت التي تنتظر المعالجة من حوالي 
. ومـع ذلـك، ففـي حـاالت متطرفـة مثـل طلـب بسـيط لــ"تغيير الحالـة الشخصـية"، بلـغ معـّدل الـرفض ٢٠١٢من عـام 

. وبالنســــبة لوحــــدة المــــوارد البشــــرية العالميــــة، أظهــــر االســــتعراض الــــراهن أن أغلــــب ٢٠١٢فــــي أيــــار/ مــــايو  ٪٣١
العالمي ترجع إلى ثالثـة عوامـل: (أ) المـوارد المحـدودة التـي ال تتناسـب مـع ِكبـر المشاكل المتعلقة بمركز الخدمات 

حجم المعامالت وتعقيـد المهـام؛ و(ب) تـرّدي جـودة طلبـات المعـامالت والوثـائق المرفقـة بهـا؛ و(ج) انعـدام التفاعـل 
  الشخصي مع الزبائن.

  
عنـدما ازداد  ٢٠١٠رية العالمية فـي نهايـة عـام وقد بدأت المعامالت المتأخرة تتراكم في وحدة الموارد البش  -٦٥

عبء العمل بدرجة كبيرة نتيجة لبدء معالجة معـامالت اإلقلـيم األفريقـي. وتواصـلت الزيـادة فـي عـبء العمـل نتيجـة 
لعــدة عمليــات إنهــاء تعيــين وانتــداب جــرت مــؤخرًا. وطبقــًا لحســابات مركــز الخــدمات العــالمي، تعمــل وحــدة المــوارد 

دة بمــا يكفــي مــن المــوظفين لالضــطالع بــدورها فــي تــوفير خــدمات البشــرية العال ميــة بأقصــى قــدرتها وهــي غيــر مــزوَّ
الموارد البشرية المعقـدة للمنظمـة برمتهـا. وُيمكـن اعتبـار الجـودة المترديـة لطلبـات المعـامالت الـواردة عـامًال خارجيـًا 

ألداء التقنـي لنظـام اإلدارة العـالمي ونهجـه الخـاص في المقام األول، بيد أنها ذات صـلة بالتحميـل المعقّـد للوثـائق وا
ينبغــي للمقــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة النظــر فــي تــدابير لتحســين جــودة بالخدمــة الذاتيــة. وفــي هــذا الصــدد، 

   البيانات الُمدخلة التي يتعّين على مركز الخدمات العالمي معالجتها.
  

ات والزبـائن هـو مجـال آخـر مثيـر للقلـق. وفـي الماضـي، كـان وغياب االتصـاالت الفّعالـة بـين مقـدم الخـدم  -٦٦
التعامــل مــع االتصــاالت بــين مــوظفي المنظمــة ومركــز الخــدمات العــالمي يجــري مــن خــالل طلبــات للخدمــة بواســطة 
البريد اإللكتروني ال ُيذكر فيها اسم صاحبها. وغياب التواصل البشري هذا جعل من العسير متابعة أسباب الرفض 

ـــى ـــين مـــوظفي المنظمـــة، وال ســـيما علـــى المســـتوى القطـــري. ويرحـــب المفتشـــان  وأدى إل ـــاط ب قـــدر كبيـــر مـــن اإلحب
بـــالتغييرات التـــي طـــرأت مـــؤخرًا علـــى هـــذه الممارســـة. فقـــد صـــدرت تعليمـــات إلـــى مـــوظفي مركـــز الخـــدمات العـــالمي 

ضـت المعاملـة للصـعوبات، بإضافة "لمسة شخصية" بتوقيعهم الرسائل اإللكترونية وتوفير تفاصيل لالتصال إذا تعر 
وهــو مــا ُيمثِّــل خطــوة أولــى نحــو تحســين االتصــال فــي االتجــاهين. وتتمثــل مبــادرة أخــرى نحــو تحســين التعــاون بــين 
المكاتب اإلقليمية ومركز الخدمات العالمي في عقد اجتماعات شبكية بين موظفي المركز والموظفين اإلداريين في 

والمكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا. وقــد يّســرت هــذه االجتماعــات فهمــًا  المكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ
ليم والبلـدان. ومـن شـأن اأفضل كثيرًا لمركز الخدمات العالمي وقدرته وطريقة عملة بشـأن المسـائل اإلداريـة فـي األقـ

عـدد محـدود مـن اجتماعات من هذا القبيل أن تعـود بالفائـدة علـى جميـع األقـاليم، وُيمكـن تنظيمهـا عـن طريـق سـفر 
وينبغي لمركز الخدمات العالمي أن يستكشـف، بتوجيـه موظفي المركز إلى بعض االجتماعات الشبكية اإلقليميـة. 

  من دائرة اإلدارة العامة ومشاركة األقاليم، وضع استراتيجية لالتصاالت تستهدف كل مستويات المنظمة الثالثة.
  

مراجعــة للحســابات نــتج عنهــا  ١٥ز الخــدمات العــالمي موضــع وخــالل الســنوات القليلــة األخيــرة، كــان مركــ  -٦٧
توصـية ال تـزال فـي انتظـار التنفيـذ وقـت وضـع  ١٠٠توصية في مجال مراجعة الحسابات. وكانت أكثـر مـن  ١٢٩

الصـــيغة النهائيـــة لهـــذا االســـتعراض بســـبب نقـــص المـــوارد، وُيَحـــّث المركـــز علـــى تنفيـــذها. وعـــالوة علـــى ذلـــك، يقـــوم 
عدد مـن المشـاريع المعقـدة التـي يتضـمن كـل منهـا عـّدة مشـاريع فرعيـة، مثـل تحسـين عمليـة تصـريف المركز بتنفيذ 
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األعمــال ووضــع اتفاقــات جديــدة علــى مســتوى الخــدمات ووضــع مؤشــرات وٕاجــراءات تشــغيل معياريــة وتحــديث إطــار 
راءات تشــــغيل مركــــز اســــتمرارية األعمــــال. وتتصــــل هــــذه المشــــاريع بــــالتطوير المســــتمر لنظــــام اإلدارة العــــالمي وٕاجــــ

  الخدمات العالمي. 
  

وكان مركز الخدمات العالمي قد ُأنشئ كمركز مكرس لمعالجة المعامالت وُخصصت له الموارد على هذا   -٦٨
األســاس. ولهــذا الســبب، ال يســتطيع المركــز أن ينفــذ العــدد الكبيــر مــن المشــاريع المتــأخرة دون أن يحــرِّف االنتبــاه 

وينبغــي إلدارة المنظمــة التنفيذيــة أن تقــرر مــا إذا كــان مركــز الخــدمات لجــة األصــلية. والمــوارد عــن أنشــطة المعا
العالمي سيظل فـي المسـتقبل مركـزًا لمعالجـة المعـامالت وفقـًا لواليتـه األصـلية أو أنـه سـيتحول إلـى مركـز إداري 

. وينبغـي أن يصـحب اإلدارةتطـوير السياسـات فـي مجـال  قادر على إنفاذ المعامالت وتنفيذ مشاريع اسـتراتيجية/
التحويــل إلــى مركــز إداري تخصــيص المــوارد الالزمــة ووضــع طرائــق مناســبة لتصــريف الشــؤون بمشــاركة مجموعــة 

  واسعة من أصحاب المصلحة. 
  

وفــي حــين وجــد المفتشــان أن مركــز الخــدمات العــالمي هــو مبــادرة مفيــدة فــي ســبيل إضــفاء المركزيــة علــى   -٦٩
مــن وظــائف الــدعم اإلداري، مــن المتوقــع أن يــؤدي تنفيــذ التوصــية التاليــة إلــى تــدعيم  الجــزء الخــاص بالمعــامالت

  فّعالية المركز وكفاءته.
  

  ٤التوصية 
  

ينبغي للمدير العام أن يضع خطة طويلة األجل لوظائف مركز الخدمات العالمي وعملـه، بمـا فـي ذلـك تصـريف 
  شؤونه وتمويله.

  
  إدارة المعارف والمنشورات  :واو
  

تتمثل وظيفة أساسية للمنظمة في تبادل المعلومات ونشـرها بشـأن المسـائل الصـحية، وٕادارة المعـارف التـي   -٧٠
فــة فــي المنظمــة بأنهــا اســتخدام التكنولوجيــا لتمكــين المــوظفين مــن  تضــطلع بــدور رئيســي فــي هــذا الصــدد. وهــي معرَّ

وتشـمل أنشـطة إدارة المعـارف فـي  ٢٦ة المنظمـة.تكوين المعارف وتنظيمها وتقاسمها وتطبيقهـا فـي سـبيل تنفيـذ واليـ
المنظمــة أشــكاًال صــريحة (كالمنشــورات وقواعــد البيانــات والوثــائق) وكــذلك أشــكاًال ضــمنية (كالمقــابالت الشخصــية 

  والمشاهدات والتدريب أو التعّلم بالممارسة) من إدارة المعارف. 
  

. ووضــعت المنظمــة ٢٠٠٣ئيســي للمنظمــة فــي عــام وقــد ُأنشــئ قســم إدارة المعــارف وتبادلهــا فــي المقــر الر   -٧١
مــن أجــل التصــدي للفجــوة القائمــة بــين المعــارف الموجــودة واألنشــطة  ٢٠٠٥أول اســتراتيجياتها إلدارة المعــارف فــي 

ـــة علـــى المســـتوى الفـــردي والمؤسســـي والقطـــري. ـــة التـــي كانـــت متباطئ وُتحـــدِّد االســـتراتيجية الراهنـــة إلدارة  ٢٧الفعلي
أهـــدافًا اســـتراتيجية ملموســـة لتحســـين جـــودة عمـــل المنظمـــة مـــن خـــالل تحســـين  ٢٠١٥-٢٠١٠ا المعـــارف وتبادلهـــ

الوصول الى المعلومات؛ وتيسير التعاون العالمي والشبكات المعرفية من أجل زيادة فّعالية عمل المنظمـة؛ وتـدعيم 
ـــة ال ـــة العالي ـــادي كجهـــة نشـــر بعـــّدة لغـــات للمعلومـــات الصـــحية العمومي جـــودة؛ وتعزيـــز اســـتخدام دور المنظمـــة القي

  تكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات والنظم الصحية. 

                                                           
 .٢٠١٥- ٢٠١٠انظر استراتيجية المنظمة إلدارة المعارف     ٢٦

 .WHO/EIP/KMS/2005.1انظر الوثيقة     ٢٧
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منهـــا.  ٪٧٥منشـــور، ُيصـــدر المقـــر الرئيســـي  ٤٠٠منشـــورًا و ٣٥٠وتُنـــتج المنظمـــة ســـنويًا مـــا يتـــراوح بـــين   -٧٢
د المنظمـة وفـي مليون نسخة سنويًا، أغلبها مجانًا. وعالوة علـى ذلـك، تُنَشـر مسـاهمات عديـدة فـي جرائـ ١,٥وتوزَّع 

مـــن الميزانيـــة اإلجماليـــة فـــي الفتـــرة  ٪١٤,٤وقـــد تناقصـــت التكلفـــة اإلجماليـــة للمنشـــورات مـــن  ٢٨دوريـــات خارجيـــة.
وكــان ذلــك نتيجــة للجهــود الراميــة إلــى خفــض تكــاليف  ٢٠٠٥.٢٩-٢٠٠٤فــي الفتــرة  ٪١٢,٧إلــى  ١٩٩٩-١٩٩٨

ة. ومــع ذلــك، هنــاك الكثيــر ممــا يتعــّين عملــه طباعــة المنشــورات ونشــرها مــن خــالل اســتخدام التكنولوجيــات الجديــد
لخفــض التكــاليف المتعلقــة بإعــداد المنشــورات وكتابتهــا، بمــا فــي ذلــك جمــع المعلومــات وتحليلهــا. وطبقــًا لتقــديرات 

ويحتاج األمر إلى استعراض متعمق ألنشـطة النشـر مـن من تكلفة المنشورات.  ٪٧٠المنظمة، ُيشكِّل ذلك حوالي 
  . ت الُممكنة في التكلفةأجل تحديد الوفورا

  
وُتسدي ثالثة أفرقة معنية بسياسة النشر المشورة واإلرشادات في مجال السياسات إلدارة المنظمة، بما فـي   -٧٣

مــن أجــل متابعــة  ٢٠٠٨ذلــك المــدير العــام والمــديرون اإلقليميــون. وقــد ُأنشــئ فريــق تنســيق سياســة النشــر فــي عــام 
العــالمي. وتضــمن لجنــة اســتعراض المبــادئ التوجيهيــة أن المبــادئ التوجيهيــة مســائل سياســة النشــر علــى الصــعيد 

   ٣٠للنشر في المنظمة متسقة مع أفضل الممارسات المقبولة.
  

  وينبغي أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تحسين فّعالية إدارة المعارف في المنظمة.  -٧٤
  

  ٥التوصية 
  

  تقييم خارجي إلعداد المنشورات في المنظمة.ينبغي للمدير العام التكليف بإجراء 
  

ويجتمع فريق تنسيق سياسة النشر، الذي يتكون مـن ممثـل واحـد مـن كـل دائـرة وٕاقلـيم فـي المنظمـة، سـنويًا   -٧٥
. بيـد أنـه مـا زال غيـر معـروف وغيـر مقبـول بدرجـة كافيـة كهيئـة مركزيـة معنيـة بسياسـة ٢٠٠٨منذ إنشائه في عـام 

التوجيهيــة. وبالتــالي، كثيــرًا مــا يحــدث تــأخير فــي نشــر سياســاته علــى المســتويين اإلقليمــي  النشــر ووضــع المبــادئ
والقطري. وبالنظر إلى أن النشر المركزي إلى حد بعيد داخل المنظمة، ُيمثِّل ذلـك تحـديًا لمراقبـة الجـودة علـى نحـو 

  متسق. 
  

لعالميـــة باعتبارهـــا منظمـــة قائمـــة علـــى ويتســـم الوصـــول إلـــى المؤلفـــات العلميـــة، بالنســـبة لمنظمـــة الصـــحة ا  -٧٦
المعارف، بأهمية أساسية. وفي الماضي، كانت االشتراكات في المجالت وغيرها من المنشورات ُتمثـل تكلفـة عاليـة 

 ي نفــس مصــادر المعلومــات علــى مختلــفللمنظمــة. وكــان ذلــك راجعــًا فــي المقــام األول إلــى تكــرار االشــتراكات فــ
العالمية للنصوص اإلعالمية الكاملة هي مبادرة مركزية بشأن االشـتراكات تهـدف إلـى مستويات المنظمة. واإلتاحة 

مـن أجـل إتاحـة الوصـول الكامـل ألكثـر  ٢٠١٠الحّد من تـداخل االشـتراكات وتكرارهـا. وقـد جـرى توسـيعها فـي عـام 
  جريدة مدفوعة الثمن ومفتوحة للعموم.  ١٠ ٠٠٠من 

  
ـــة الواحـــدة مـــن وقـــد يّســـرت اإلتاحـــة العالميـــة   -٧٧ ـــة خفـــض تكلفـــة الوصـــول للمقال للنصـــوص اإلعالميـــة الكامل
وفــي هــذا  ٣١مليــون دوالر أمريكــي للثنائيــة. ٧,٣دوالر، وهــو مــا ُيمثــل وفــورات قــدرها  ١,٧٥دوالرًا أمريكيــًا إلــى  ٢٠

                                                           
 .١٢٩/٤م تو ١٢٢/٢٠م تانظر الوثيقتين     ٢٨

 ، ولم تتوافر بيانات أحدث وقت إجراء االستعراض الراهن.١٢٢/٢٠م تانظر الوثيقة     ٢٩

 من الفصل الثامن من دليل المنظمة اإللكتروني. ٣-١انظر البند     ٣٠

 .انظر الورقة التحليلية "اإلتاحة العالمية للنصوص اإلعالمية الكاملة والناتج المعرفي للمنظمة"    ٣١
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الــنص الســياق، الحــظ المفتشــان الممارســة الجيــدة فــي المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط التــي تتــيح الوصــول إلــى 
مجلـة اسـتنادًا إلـى نسـخها المطبوعـة. وتجــري عمليـة التحويـل إلـى شـكل رقمـي فـي المكتـب اإلقليمــي  ٨٥٠الكامـل لــ

من بلدان إقلـيم شـرق المتوسـط دون أي  ٦مؤسسة صحية وطبية في  ١٧لفائدة جميع المكاتب القطرية إضافة إلى 
اإلطــار المركــزي للوصــول إلــى المعلومــات. ومــن  ويرحــب المفتشــان بــالجهود الراميــة إلــى تــدعيم ٣٢تكلفــة إضــافية.

المهّم المحافظة على هذا اإلطار ودعمـه نظـرًا لمردوديتـه، حتـى فـي ظـل ظـروف التقشـف المـالي، بسـبب امكانياتـه 
  الكبيرة فيما يتعلق بتحقيق الوفورات في المستقبل.  

  
فاء المركزيــة علــى الوصــول إلــى وتُثبــت مبــادرات المنظمــة بشــأن تحويــل المنشــورات إلــى شــكل رقمــي وٕاضــ  -٧٨

المجـــالت العلميـــة أهميـــة تكنولوجيـــا المعلومـــات بالنســـبة ألنشـــطة إدارة المعـــارف. وفـــي هـــذا الصـــدد، ُتمثـــل الشـــبكة 
الداخليــة للمنظمــة أداة أساســية لتخــزين ونشــر المعلومــات عبــر جميــع مســتويات المنظمــة. بيــد أن الشــبكة الداخليــة 

جــود مالــك لهــا، كمــا أن األمــر يحتــاج إلــى تنســيق مركــزي إلدارة الشــبكة الداخليــة. تتســم اآلن بمــنهج مجــّزأ وعــدم و 
وتوجد تفاوتات كبيرة على السواء فيما يتعلق بمحتوى المعلومات المتاحة ونطاقها. فبعض اإلدارات توّفر معلومـات 

حين تكتفي إدارات  غنّية يجري ربطها بورقات معلومات أساسية أو وثائق خاصة بالسياسات بواسطة وصالت، في
أخرى بمجرد عرض مخطط تنظيمي. وتتمثل نتيجة أخرى للمنهج الحالي في أنه ليس من الممكـن حتـى للمـوظفين 
أن ُيـدركوا مــا هــي المعلومــات المتاحــة وال أيــن يمكــن العثـور عليهــا. وُتجسِّــد نتــائج استقصــاء المــوظفين الــذي أجرتــه 

ين إدارة المعــارف وتكنولوجيــا المعلومــات. فلــم توافــق ســوى نســبة قــدرها وحــدة التفتــيش المشــتركة الحلقــة المفقــودة بــ
من المجيبين موافقة تامة على الرأي القائـل بـأن إدارة المعـارف ُمدعمـة علـى نحـو مناسـب بـنظم تكنولوجيـا  ٪١٨,٧

تُنشـئ آليـة . ويرى المفتشان أنه ينبغـي للمنظمـة أن تُـدّعم ملكيـة إدارة محتـوى الشـبكة الداخليـة وأن المعلومـات
  . مركزية لضمان مستوى مناسب من تنسيق المعلومات واتساقها من أجل الحّد من التجّزؤ

  
وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي لمــوظفي المنظمــة أن يتلقــوا المزيــد مــن التــدريب علــى المســائل المتعلقــة بــإدارة   -٧٩

ي أجرتــــه وحــــدة التفتــــيش المشــــتركة المعــــارف واســــتخدام قواعــــد البيانــــات المتاحــــة. ويبــــّين استقصــــاء المــــوظفين الــــذ
)؛ ٪٥١,٠انخفــاض معــّدل الرضــا عــن تــدريب المــوظفين فــي المجــاالت التاليــة: اســتخدام قواعــد البيانــات الرئيســية (

)؛ وٕابقــــاء وحــــدتهم علــــى علــــم بالمواضــــيع ذات الصــــلة بمجــــال العمــــل ٪٥٦,٧والمشــــاركة فــــي الشــــبكات المعرفيــــة (
ــا المفتشــان وجــود ). ٪٤٧,٦ها بفّعاليــة ()؛ وتخــزين المعلومــات واســترجاع٪٤٢,١( ــي أجراه ــابالت الت ــد المق وتؤك

حاجة إلى التدريب الشامل على توافر قواعد البيانات اإلعالمية والتعامل معها ال سيما على المستويين اإلقليمي 
  .والقطري

  
  نظمة. وينبغي أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تحسين فّعالية إدارة المعارف في الم  -٨٠
  

  ٦التوصية 
  

ينبغي للمدير العام أن يتخذ تدابير لتـدعيم إدارة المحتـوى المركـزي لشـبكة المنظمـة الداخليـة وملكيتهـا وأن 
يضـــمن أن لـــدى المـــوظفين معرفـــة أفضـــل بالمعلومـــات المهنيـــة المتاحـــة فـــي المنظمـــة وٕامكانيـــة أفضـــل 

  الستخدامها.
  
  

                                                           
: التقدم والتنفيذ" المكتب اإلقليمي لشرق ٢٠١١-٢٠٠٨انظر "المنشورات الصحية، إنتاجها ونشرها: تقرير الثنائيتين     ٣٢

 .٢٠١٢المتوسط التابع للمنظمة، أيار/ مايو 
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  إدارة الموارد البشرية  :ثانياً 
  

إن إدارة الموارد البشرية هي المجال األشد تعقيدًا واثارة للمشاكل فيما يتعلـق بشـؤون التنظـيم فـي المنظمـة،   -٨١
وهي تتطلب اهتمامًا خاصًا من إدارة المنظمة. وُتعرَّف السياسات والقواعد الخاصة بـالموارد البشـرية علـى المسـتوى 

لألمريكتين/ منظمة الصحة للبلدان األمريكية قواعـد معّينـة،  المؤسسي وُتطبَّق عبر المنظمة (لدى المكتب اإلقليمي
وٕان كــان ذلــك ُيمثِّــل اســتثناًء). وُتطبَّــق أحكــام الــدليل اإللكترونــي وســجالت الجــرد الرقميــة لسياســات المنظمــة علــى 

يتطلــب صــعيد المنظمــة، وهــي أداة مفيــدة لتعزيــز االتســاق فــي هــذا الصــدد. بيــد أن التنفيــذ المتســق لهــذه السياســات 
مزيـــدًا مـــن التوضـــيح لـــبعض التفاصـــيل. والحـــظ المفتشـــان أن هـــذا العمـــل جـــاٍر مـــن خـــالل وضـــع إجـــراءات تشـــغيل 

 ٪٣٨,٥معيارية خاصة بالموارد البشرية. وتبّين نتائج استقصاء الموظفين الـذي أجرتـه وحـدة التفتـيش المشـتركة أن 
المنظمة غير متسق. ويرى المفتشان أنه ينبغي ألدارة  من المجيبين يعتبرون أن تنفيذ سياسات الموارد البشرية عبر

المـــوارد البشـــرية أن ترصـــد علـــى نحـــو أفضـــل التنفيـــذ المتســـق لقواعـــد المـــوارد البشـــرية وسياســـاتها واجراءاتهـــا عبـــر 
  المنظمة.

  
د البشـرية وينبغي أن يؤدي تنفيـذ التوصـية التاليـة إلـى تحسـين الفّعاليـة والمسـاءلة والشـفافية فـي إدارة المـوار   -٨٢

  في المنظمة.  
  

  ٧التوصية 
  

ينبغــي للمــدير العــام أن يضــع خطــة عمــل ملموســة لضــمان رصــد سياســات المــوارد البشــرية علــى نحــو أفضــل 
   وتنفيذها بمزيد من االتساق عبر المنظمة.

  
مـنهم  ٪٨٧,٩موظفًا اجمـاًال،  ٧٨١٧، كان عدد موظفي المنظمة ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١وفي   -٨٣

موظفًا) يعملون بموجب تعيين محددة المدة أو مستمر (طويل األجل). وكان تشكيل هؤالء الموظفين تبعـًا  ٦٨٧٥(
) وفئــة ٪٥٤( ٣٦٩١) وفئــة الخــدمات العامــة ٪٣٣( ٢٢٩٠لفئــاتهم كمــا يلــي: الفئــة المهنيــة (الفنيــة) والفئــات الُعليــا 

ترتيبـــات التعاقديـــة الحاليـــة، ُيمـــنح الموظفـــون الـــذين يكملـــون ). وطبقـــًا لل٪١٣( ٨٩٤المـــوظفين المهنيـــين الـــوطنيين 
وتتعــارض حالــة التوظيــف الناجمــة مــع  ٣٣خمســة أعــوام مــن الخدمــة المتواصــلة بــأداء مــرٍض عــادة تعيينــًا مســتمرًا.

 ٪٢٤حقيقـة التمويـل فـي المنظمـة، بـالنظر إلـى أن االشـتراكات المقـدرة التـي ُيمكـن التنبـؤ بهـا تمامـًا ال ُتشـكل ســوى 
مـــن إجمـــالي المســـاهمات، كمـــا أن جـــزءًا كبيـــرًا مـــن المســـاهمات الطوعيـــة ال يســـتند إلـــى التزامـــات ُيمكـــن التنبـــؤ بهـــا 

والعــدد الكبيــر مــن المــوظفين الــذين أكملــوا خمســة أعــوام أو أكثــر مــن  ٣٤ومتعــددة الســنوات مــن الجهــات المانحــة.
سنوات القليلة األخيرة ُيلقي بمسؤوليات مالية طويلـة الخدمة المستمرة والمتواصلة بموجب تعيين محدد المدة خالل ال

مــن مــوظفي برنــامج شــلل  ٧٠٠األجــل علــى كاهــل المنظمــة. وعــالوة علــى ذلــك، مــن المقــرر تحويــل تعيــين حــوالي 
األطفال في المكتب اإلقليمي ألفريقيا إلى تعيين مستمر وفقا لّلوائح الحالية. وال يتسق نمـوذج التوظيـف الحـالي مـع 

  لتمويل الفعلي للمنظمة. نموذج ا
  

(وُيعتــزم  ٢٠١١وظيفــة مشــغولة محــدَّدة المــدة حتــى نهايــة عــام  ٤٥٣وفــي مواجهــة األزمــة الماليــة، ُألغيــت   -٨٤
)، كما أن عددًا كبيرًا من الموظفين ما زالوا قيد عمليات إعـادة االنتـداب. ٢٠١٢إلغاء المزيد من الوظائف في عام 

                                                           
 من الئحة موظفي المنظمة. ٢-٤٢٠المادة     ٣٣

 .٢إضافة  ٦٤/٧وج ٦٥/٣٤الوثيقتان ج    ٣٤
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ي ُيتخــذ لمــّرة واحــدة ال يحــّل المشــكلة األساســية المتمثلــة فــي عــدم االتســاق القــائم. ومــع ذلــك، فــإن هــذا اإلجــراء الــذ
تحديًا خطيرًا سـيواجه المنظمـة  –ما لم تطرأ تغييرات مهّمة على تمويل المنظمة  –فالنموذج التعاقدي الحالي ُيمثِّل 

ن علـى السـواء أولويـات المنظمـة في المستقبل. وتحتـاج المنظمـة إلـى نمـوذج تعاقـدي أكثـر مرونـة يأخـذ فـي الحسـبا
المتغّيــرة وحقيقــة التمويــل. وفــي هــذا الصــدد، ربمــا تــوّفر تجربــة منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة/ المكتــب اإلقليمــي 
لألمريكتين، الذي قرر عدم تنفيذ العقود المستمرة، نظرة متبصرة. والمفتشان على علم بالمشاورات الحكومية الدولية 

ويــل المنظمــة، والتــي لــم تكــن نتائجهــا قــد اتضــحت بعــد وقــت إعــداد الصــيغة النهائيــة لهــذا التقريــر. الجاريــة بشــأن تم
  وينبغي التصدي للنموذج التعاقدي المستقبلي مع األخذ بالنتيجة النهائية لهذه العملية في الحسبان.

  
  بشرية في المنظمة. وينبغي أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تعزيز فّعالية إدارة الموارد ال  -٨٥
  

  ٨التوصية 
  

ينبغي للمدير العام أن ُيقدم نموذجًا تعاقديًا ُيجسِّد على النحو المناسب احتياجات التوظيف المتغيـرة ويأخـذ فـي 
   الحسبان أساليب التمويل القائمة.

  
وليس لدى المكاتب اإلقليمية استراتيجيات منفصلة للموارد البشرية، وهـي مطالبـة باّتبـاع الـنهج المؤسسـي.   -٨٦

ولهــذا الغــرض، ُوضــعت اســتراتيجية المــوارد البشــرية العالميــة بطريقــة تشــاركية، وهــي تــوّفر أســاس المناقشــات فــي 
مجموعـــة مـــن المؤشـــرات القابلـــة للقيـــاس عمليـــة اإلصـــالح الجاريـــة. ويرحـــب المفتشـــان بمـــا يجـــري اآلن مـــن وضـــع ل

  واألهداف المناظرة لها فيما يتعلق بالعناصر المهّمة من استراتيجية الموارد البشرية وخطة العمل المرتبطة بها. 
  

وٕادارة شؤون الموارد البشرية مسؤولة على السواء عن اإلدارة التشـغيلية للمـوارد البشـرية فـي المقـر الرئيسـي   -٨٧
ت العالميـة علــى صــعيد المنظمـة. واألنشــطة الخاصـة بــالموارد البشــرية فـي المقــر الرئيسـي مجــّزأة بــين وعـن السياســا

المسـاعدين المعنيـين بـالموارد البشـرية فـي الـدوائر. وعبـر مختلـف  إدارة شؤون الموارد البشرية والموظفين اإلداريـين/
ارد البشــرية بــأنواع مختلفــة مــن األنشــطة، وهــم المســاعدون المعنيــون بــالمو  الــدوائر، يضــطلع الموظفــون اإلداريــون/

يقــدمون التقــارير إلــى إدارة شــؤون المــوارد البشــرية، ممــا يــؤثر فــي جــودة عملهــم واتســاقه. ومــن شــأن تغييــر هــذا  ال
  الوضع أن يؤدي إلى زيادة التماسك واالتساق في تنفيذ سياسة الموارد البشرية في المقر الرئيسي.

  
وتحظى مساعدة المقر الرئيسي واستجابته بتقدير موظفي الموارد البشرية في األقاليم، بيد أن عدد موظفي   -٨٨

إدارة شـؤون المــوارد البشـرية المحــدود ُوصـف بأنــه مثيـر للمشــاكل. وخـالل االســتعراض الحـالي، الحــظ المفتشــان أن 
تـؤدي أحيانـًا إلـى الحـّد مـن قـدرة اإلدارة (علـى  جوانب القصور التي يعاني منها التوظيف في مجال الموارد البشـرية

ســـبيل المثـــال، ظلـــت وظيفـــة رئـــيس إدارة شـــؤون المـــوارد البشـــرية فـــي إقليمـــين اثنـــين شـــاغرة لمـــدة تزيـــد علـــى ســـنة 
ونصـــف). وينبغـــي لـــإلدارة فـــي المقـــر الرئيســـي والمكاتـــب اإلقليميـــة االنتبـــاه لهـــذا الوضـــع ودعـــم تعزيـــز إدارة شـــؤون 

. وبـالنظر إلـى تعقيـد المهـام التـي تقـع علـى عـاتق إدارة شـؤون المـوارد البشـرية، بمـا فـي ذلـك مسـائل الموارد البشرية
 . يرى المفتشان أنه ينبغي تدعيم المالك الوظيفي إلدارة شؤون الموارد البشريةحّساسة، 

 
ة بالموارد البشرية وتتولى إدارة شؤون الموارد البشرية في المقر الرئيسي للمنظمة تشغيل شبكة قائمة خاص  -٨٩

مع األقاليم بواسطة اجتماعات شخصية وفيديوية منتظمـة. بيـد أن المفتَشـين وجـدا أن هـذا التشـبيك أشـد ضـعفًا بـين 
  المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية. 
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وتتســـم مســـؤوليات المـــوارد البشـــرية فـــي المنظمـــة بدرجـــة عاليـــة مـــن الالمركزيـــة حيـــث ُتســـند إلـــى المســـتوى   -٩٠
قليمـي. وتعــاِلج وحـدات المــوارد البشــرية اإلقليميـة المســائل التشــغيلية الخاصـة بــالموارد البشــرية مـن أجــل المكاتــب اإل

اإلقليميــــة وأغلــــب المكاتــــب القطريــــة فــــي اإلقلــــيم. ويتمتــــع المــــديرون اإلقليميــــون، طبقــــًا للســــلطات المخولــــة إلــــيهم، 
وارد البشــرية. ويعتمــد كــل مــدير إقليمــي جميــع تعيينــات باختصاصــات شــاملة بالنســبة لجميــع القــرارات الخاصــة بــالم

؛ وهـــو الـــذي يتخـــذ القـــرارات أيضـــًا بشـــأن تصـــنيف الوظـــائف وتحويـــل العقـــود إلـــى ١-الفئـــة المهنيـــة حتـــى الرتبـــة مـــد
تعيينـــات مســـتمرة وعمليـــات إعـــادة االنتـــداب؛ كمـــا أنـــه يضـــطلع بمســـؤوليات فـــي اآلليـــات الرســـمية لتســـوية النزاعـــات 

التالي، ُيمكن ضمان اتساق أنشطة الموارد البشرية في األقاليم على نحو أيسر مما هو الحال بالنسـبة والشكاوى. وب
للمقــر الرئيســي بهياكلــه المجــزَّأة ومســؤولياته الموزَّعــة. ومــع ذلــك، يحتــاج األمــر إلــى تــدعيم الرصــد مــن أجــل ضــمان 

  البشرية عبر المنظمة.االتساق في تنفيذ السياسات والقواعد المؤسسية الخاصة بالموارد 
  

وجرى تطوير عناصر التخطيط المحّسن للقوى العاملة فـي االسـتراتيجية وخطـة العمـل الخاصـتين بـالموارد   -٩١
ـــة فـــي ممارســـات التعيـــين، مثـــل إعـــداد قـــوائم شـــاملة بأســـماء المرشـــحين وتوصـــيف  البشـــرية. وُتمثِّـــل تغييـــرات معّين

د أنــه لــيس لــدى المنظمــة تخطــيط شــامل لتعاقــب المــوظفين اللهــم إّال الوظــائف توصــيفًا عامــًا، مبــادرات واعــدة. بيــ
مـن القـوة العاملـة  ٪ ٣٢بعض العناصر المجّزأة. وبالنظر إلى معدالت التقاعد العالية المتوقعة (من المقـرر تقاعـد 

ن)، مـــن مـــن مـــوظفي الفئـــة المهنيـــة والفئـــات الُعليـــا الحـــاليي ٪٤١,٣خـــالل الســـنوات العشـــر المقبلـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
  المستصوب جدًا تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال. 

  
وتُبّين البيانات المقارنة المستمدة من منظومة األمم المتحدة أن هيكـل الرتـب فـي المنظمـة أثقـل عنـد القمـة   -٩٢

مــن مــوظفي  ٪٤٣,٢( ٣٦وهــو أمــر ســبق إلدارة المنظمــة أن ســّلمت بــه ٣٥منــه فــي ســائر منظمــات األمــم المتحــدة،
أو أعلـــى). ولـــم تحقـــق محـــاوالت إعـــادة تصـــنيف الوظـــائف فـــي  ٥-لفئـــة المهنيـــة والفئـــات الُعليـــا هـــم مـــن الرتبـــة ما

مستويات أدنى سوى نجاح محدود. وفي بعض المكاتب اإلقليمية، تتجه التطورات حتى إلى االتجاه المعـاكس، مـع 
 يتــــب اإلقليمــــي ألفريقيــــا والمكتــــب اإلقليمــــإنشــــاء أعــــداد متزايــــدة مــــن الوظــــائف العاليــــة الُرتــــب (ال ســــيما فــــي المك

   ٣٧ألوروبا).
  

وقــد أدرجــت المنظمــة تنقــل المــوظفين كهــدف تنظيمــي فــي اســتراتيجيتها الخاصــة بــالموارد البشــرية. وتجــدر   -٩٣
كــان قــد اقتــرح بالفعــل تطبيــق التنقــل علــى  ٢٠٠١مالحظــة أن تقريــر وحــدة التفتــيش المشــتركة عــن المنظمــة لعــام 

أنه لم يجر التصدي لهذا المفهوم بطريقة مناسبة على مستوى السياسات ولم يتحقق تقـدم ُيعتـد بـه  نطاق أوسع، بيد
 ٪٧,٧فــي هــذا الصــدد. وبالتــالي، تُبــّين األرقــام انخفــاض مســتوى التنقــل، ال ســيما فيمــا بــين األقــاليم. ففــي حــين أن 

موظفًا  ٤٦، انتقل ٢٠١١مختلف في عام  موظفًا) انتقلوا إلى مركز عمل ١٦٤موظفي الفئة المهنية في المنظمة (
فقط (أساسًا من المقر الرئيسي) إلى إقليم مختلف. والتنقل بين األقاليم منخفض على وجـه الخصـوص فـي المكتـب 

مــن المــوظفين مــن داخــل اإلقلــيم، ولــيس هنــاك ســوى ممثلــين  ٪٩٠اإلقليمــي ألفريقيــا حيــث يجــري تعيــين أكثــر مــن 
  لف. اثنين للمنظمة من إقليم مخت

  
وفي الوقت نفسه، ُيدرك المفتشان أن ثمة أمثلة إيجابيـة للتنقـل فـي مجـال اإلدارة، وٕان كـان ذلـك يرجـع فـي   -٩٤

كثير من األحيان إلى مبادرة شخصية من الموظف أو المدير وليس جزءًا من أي سياسة متسقة بشأن التنقل. ومع 
                                                           

 .CEB/2012/HLCM/HR/16بالوثيقة  ألف ٣انظر الجدول     ٣٥

 .٢٠١٥-٢٠١٠انظر استراتيجية المنظمة بشأن الموارد البشرية     ٣٦

 ٦٢/٣٤يشمل ذلك الموظفين ذوي الرتب العالية المعينين بعقود طويلة األجل وقصيرة األجل؛ الوثيقتان ج    ٣٧
 .٦٥/٣٤وج
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الرئيسي إلى المكاتـب اإلقليميـة أو العكـس، وكـذلك فيمـا بـين ذلك فإن الخبرة المكتسبة من نقل الموظفين من المقر 
األقاليم، تُبّين ما ينطوي عليه التنقل من إمكانات هائلة. ومن شأن مواصـلة تطـوير سياسـة تنقـل صـحيحة وتنفيـذها 
علـــى صـــعيد المنظمـــة أن يســـمح لجميـــع مســـتويات وأقـــاليم المنظمـــة باالســـتفادة مـــن تالقـــح العمـــل الرفيـــع النوعيـــة 

  لمعارف التنظيمية والتشغيلية القّيمة لقوة عاملة متنقلة.وا
  

والحــظ المفتشــان أن المكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ قــد عــرَّف ونفَّــذ سياســة إقليميــة قائمــة بــذاتها   -٩٥
ام بشــأن التنقــل ُتســمى "نظــام إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ لتنقــل مــوظفي الفئــة المهنيــة وتنــاوبهم" وُيعمــل بهــا منــذ عــ

. وتتضمن هذه السياسة مبادئ توجيهية واضحة وآلية تنفيذ، بمـا فـي ذلـك تحديـد الوظـائف الخاضـعة للتنقـل ٢٠٠٩
علــى ســبيل األولويــة اســتنادًا إلــى طــول مــدة شــغل الوظيفــة. وتؤكــد السياســة علــى اّتبــاع نهــج متــدرج ومتغــاير ذي 

رية. ويـرى المفتشـان أن الـنهج التشـاوري والـربط بـالتطوير طبيعة تشاورية بدًال من اللوائح الصارمة والتلقائية واإلجبا
المهني للموظفين على السواء هما من النقاط القوية في نظام التنقل التابع للمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهـادئ. 

إن سياسة المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ بشأن التنقل هي من أفضل الممارسات في المنظمة. وينبغي و
  .أن تؤخذ في االعتبار في أي نظام شامل للتنقل

  
وكما تبّين مـن استقصـاء المـوظفين الـذي أجرتـه وحـدة التفتـيش المشـتركة، فيمـا يتعلـق بالتنقـل، يـرى أغلـب   -٩٦

) أن من شأن سياسة جيـدة الصـياغة أن تعـود بالفائـدة علـى تطـويرهم المهنـي وعملهـم المسـتقبلي ٪٦٣,٦المجيبين (
  في المنظمة.

  
وينبغي أن يؤدي تنفيـذ التوصـية التاليـة إلـى تحسـين الفّعاليـة والمسـاءلة والشـفافية فـي إدارة المـوارد البشـرية   -٩٧

  في المنظمة.
  

  ٩التوصية 
  

ينبغي للمدير العـام أن يضـع ويعـزز، بالتشـاور مـع المـديرين اإلقليميـين، سياسـة للتنقـل علـى صـعيد المنظمـة 
  عبر مستويات المنظمة الثالثة كلها مع أهداف ملموسة ومجموعة من المؤشرات التي يتعّين رصدها. 

  
الماضـي. ففـي حـين كانـت وقد تحسن تشكيل موظفي المنظمة من حيث الجنس بدرجة كبيـرة خـالل العقـد   -٩٨

في  ٪٤٠، ازدادت هذه النسبة إلى ١٩٩٢فقط من وظائف الفئة المهنية والفئات العليا في عام  ٪ ٢٥المرأة تشغل 
ومــع ذلــك، رغــم النتــائج الجــديرة بالتنويــه فيمــا يتعلــق بتشــجيع التــوازن بــين الجنســين، مــا زال  ٢٠١١.٣٨نهايــة عــام 

لمكتـــب اإلقليمـــي ألفريقيـــا والمكتـــب اإلقليمـــي لشـــرق المتوســـط والمكتـــب الوضـــع غيـــر مـــرٍض فـــي بعـــض األقـــاليم (ا
اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ). وخــالل االســتعراض، ُفسِّــر ذلــك بأنــه يرجــع إلــى أســباب ثقافيــة. بيــد أن االنشــغال 

  يساور المفتَشين لعدم اتخاذ أي مبادرات أو تدابير ملموسة لتحسين الوضع في هذه األقاليم. 
  

ينبغي أن يؤدي تنفيـذ التوصـية التاليـة إلـى تحسـين الفّعاليـة والمسـاءلة والشـفافية فـي إدارة المـوارد البشـرية و   -٩٩
  في المنظمة.

  
  
  
  
  

                                                           
 .١إضافة  ١٣٠/٢٦م تانظر الوثيقة     ٣٨
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  ١٠التوصية 
  

ينبغي للمـدير العـام أن يضـع، مـع المـديرين اإلقليميـين المعنيـين، خطـة عمـل ذات أهـداف ومؤشـرات مـن أجـل 
يقدم تقريرًا عن تنفيـذها إلـى المجلـس التنفيـذي كجـزء مـن التقـارير المقدمـة تحسين التوازن بين الجنسين وأن 

  .بانتظام عن الموارد البشرية
  

ويثيــر طــول عمليــة التعيــين انشــغال مــديري البــرامج بشــكل عــام. وفــي المقــر الرئيســي، يتركــز التعيــين فــي   -١٠٠
اليم بتعييناتهـا هـي، بيـد أن األنشـطة تتفـاوت عبـر وحدة التعيين التابعة إلدارة شؤون المـوارد البشـرية. وتضـطلع األقـ

األقاليم بسبب اختالف السلطات المفوَّضة من المكتب اإلقليمي إلى المكاتب القطرية. وقد انخفضـت الفتـرة الزمنيـة 
 هـشـهر. والتعيـين فـي المكاتـب القطريـة يضـطلع بـ ٤,٦شـهور إلـى  ٩التي يستغرقها التعيين في المقر الرئيسي من 

المكتب اإلقليمي، مما يؤدي إلى عملية طويلـة ومعقـدة، فـي حـين أن باإلمكـان تحقيـق المزيـد  –جات متفاوتة بدر  –
  من الفّعالية وتقليل زمن التعيين على المستوى القطري لو جرى تفويض السلطات على نحو أفضل.

  
ية التعيين وتبسيطها. وبعد بذل ويرحب المفتشان بقوائم أسماء المرشحين الشاملة كمبادرة جيدة لتوحيد عمل  -١٠١

جهــود كبيــرة فــي البدايــة مــن أجــل وضــع التوصــيفات العامــة للوظــائف وتنفيــذها، صــارت مقبولــة اآلن علــى نطــاق 
واسع. وينبغي تطبيق التوصيفات العامة للوظائف في المستقبل على أساس أوسع، كما ينبغي لها أن تشمل المزيـد 

مــا فـــي ذلـــك اإلدارة. ويــرى المفتشـــان أن وصــف الوظـــائف وصــفًا عامـــًا يـــوّفر مــن المجموعـــات المهنيــة الرئيســـية، ب
فرصة الجتذاب مرشحين خارجيين ذوي إمكانـات رفيعـة وتنويـع المهـارات اإلداريـة عبـر المنظمـة. وفـي هـذا الصـدد 

عة. فإن التجربة اإليجابية لعملية اختيار ممثلي المنظمة وقائمة المرشحين الشاملة المرتبطة بها هي أي   ضًا مشجِّ
  

وتســتخدم المنظمــة نظــام إدارة وتطــوير األداء كــأداة عامــة لتقيــيم األداء. وقــد جــرى تحويــل العمليــة الورقيــة   -١٠٢
  السابقة إلى نسخة إلكترونية إلزامية لجميع الموظفين وتشمل استعراضًا عند منتصف المدة وعند نهاية الدورة. 

  
راســـخة ُتســـتخدم علـــى صـــعيد المنظمـــة، فيمـــا عـــدا فـــي المكتـــب اإلقليمـــي ونظـــام إدارة وتطـــوير األداء أداة   -١٠٣

لألمــريكتين/ منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة، حيــث ُتســتخدم أداة أخــرى. وفــي حــين كــان معــدل االمتثــال فــي عــام 
ــًا فــي المقــر الرئيســي ( ٢٠١١ ) والمكتــب اإلقليمــي لغــرب ٪٩٢) والمكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا (٪٩١عالي

) والمكتـب اإلقليمـي ٪٣٨)، لم يكن باعثًا على الرضا في المكتب اإلقليمي لشرق المتوسـط (٪٩٤محيط الهادئ (ال
ــا لمــا تبــّين فــي المقــابالت الشخصــية، مــن المتوقــع أن تتحســن معــدالت االمتثــال نتيجــة ٪٢٩لألمــريكتين ( ). وطبق

لـم المفتشـان أن ثمـة شـكوكًا أثيـرت بشـأن جـودة فـي األقـاليم. وقـد ع ٢٠١٢للتحول إلى النسخة اإللكترونية في عام 
نظــام إدارة وتطــوير األداء بســبب عوامــل ســلوكية وثقافيــة تــؤثر فــي اإلدارة والقيــادة، وألن اآلراء الســلبية ُتعطــى فيــه 
بحذر أو ال ُتعطى على اإلطالق. وأكد المشـرفون وجـود نزعـة إلـى تقيـيم أداء المـوظفين بـأكثر ممـا يسـتحق. ويبـّين 

اء الموظفين الذي أجرته وحدة التفتيش المشتركة معّدل رضا عاليًا إلى درجة تبعث على الدهشـة عـن نتـائج استقص
مـــن المجيبـــين أن النظـــام عـــادل). وفـــي هـــذا  ٪٨٩نظـــام إدارة وتطـــوير األداء بـــين المجيبـــين (اعتبـــرت نســـبة قـــدرها 

ينبغــي لــإلدارة أن تضــطلع صــره النوعيــة. والصــدد، الحــظ المفتشــان عــدم وجــود تتّبــع منهجــي لتقييمــات النظــام وعنا
بالمزيــد مــن العمــل التحليلــي مــن أجــل مقارنــة النتــائج المجمَّعــة لتطبيــق نظــام إدارة وتطــوير األداء علــى األفــراد 

  .باألداء العام للوحدات المناظرة
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مكافأتـه ومعاقبـة  وهناك في الوقت الراهن فـرص محـدودة للغايـة ُيمكـن فيهـا للمـديرين حفـز األداء الجيـد أو  -١٠٤
فاالستخدام المتكـرر للعقـود المسـتمرة ُيعرقـل فصـل المـوظفين الـذين يفشـلون فـي  ٣٩األداء غير المرضي أو السيئ.

الوفــاء بتوقعــات أدائهــم بشــكل متواصــل. وفــي المقابــل، ليســت هنــاك أي وســيلة تقريبــًا لترقيــة المــوظفين ذوي األداء 
عـدد ال ُيسـتهان الممتاز. وخالل االستعراض الحالي، صار من الواضح أن إعـادة تصـنيف الوظـائف ُتسـتخدم، فـي 

ســيما علــى المســتوى اإلقليمــي. وال ُيشــكل ذلــك عمليــة مكّلفــة ال –كبــاب خلفــي لترقيــة المــوظفين  بــه مــن الحــاالت،
ومستغرقة للوقت فقط ولكنه ُيسهم أيضـًا فـي الهيكـل الُمثقـل عنـد القمـة عـن طريـق إنشـاء وظـائف جديـدة مـن الُرتـب 

مـن جميـع الوظـائف المشـغولة؛ وفـي الوقـت  ٪١٦متوسط رفـع رتبـة ، طلبت األقاليم في ال٢٠١١األعلى. ففي عام 
فتشــان علمــًا ممــن جميــع الوظــائف الشــاغرة). وقــد ُأحــيط ال ٪٣ذاتــه، كانــت هنــاك طلبــات قليلــة جــدًا لخفــض الرتبــة (

  بأن إدارة شؤون الموارد البشرية استهلت استعراضًا لنظام المكافآت والجزاءات الحالي في المنظمة. 
  

وُتــنظَّم بــرامج الــتعّلم وتطــوير مهــارات المــوظفين فــي المنظمــة حــول األولويــات التاليــة: اإلرشــاد والتوجيــه،   -١٠٥
والتدريب في مجـال اإلدارة، وٕادارة األداء ونظـام إدارة وتطـوير األداء، والكفـاءات األساسـية، ونظـام اإلدارة العـالمي، 

مليـون دوالر أمريكـي  ٢٣ضـت ميزانيـة التـدريب الموّحـدة إلـى ، ُخفِّ ٢٠١١-٢٠١٠والتدريب اللغوي. وخالل الثنائيـة 
، ُخفضـــت ٢٠١٣-٢٠١١مليــون دوالر أمريكـــي فــي الثنائيــة الســابقة. وبالنســـبة للثنائيــة الحاليــة  ٢٩بعــد أن كانــت 

وبـالنظر  ٤٠.٪٣٩مليـون دوالر أمريكـي، وهـو مـا ُيمثـل خفضـًا بنسـبة  ١٤ميزانية التدريب مجددًا بدرجـة كبيـرة إلـى 
  إعطاء األولوية للمبادرات العالمية، سيؤدي خفض ميزانية التدريب إلى تقليل الدعم المتاح للمستوى القطري.  إلى
  

وفي حين يحظى التدريب وتنمية مهارات الموظفين باهتمام رسمي قوي من إدارة المنظمة (اللجان المعنية   -١٠٦
لفجــوة الكبيــرة القائمــة بــين النوايــا الواعــدة والمــوارد الماليــة بهمــا يرأســها المــدير العــام والمــديرون اإلقليميــون)، تثيــر ا

 يالمتاحة انشغاًال جديًا. وقد أدت تخفيضات الموارد إلى الحّد من فرص التدريب، وال سيما على المستويين اإلقليمـ
ففـي المقـر  ليم األخـرى والمقـر الرئيسـي.اوالقطري. وتواجه بعض األقاليم المزيـد مـن الصـعوبات مقارنـة بـبعض األقـ

دورة  ٢,٢و ٢,٤الرئيسي والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، على سبيل المثال، شارك الموظفـون فـي المتوسـط فـي 
تدريبية على التوالي خالل الثنائية الماضية، في حين كان متوسط عدد الدورات التدريبيـة المكتملـة للموظـف الواحـد 

وفيمـا يتعلـق بالتـدريب وتطـوير مهـارات المـوظفين، ُيبـيِّن استقصـاء  ٤١دورة فقط. ٠,٢في المكتب اإلقليمي ألفريقيا 
فقــط مــن المجيبــين عبــر المنظمــة يشــعرون أن التــدريب  ٪٣١,٨المــوظفين الــذي أجرتــه وحــدة التفتــيش المشــتركة أن 

ير مـنهم وجـود صـلة مناسـبة بـين التـدريب ونظـام إدارة وتطـو  ٪٢٨,٨ُمكيَّف لتطويرهم الوظيفي، كما لـم يؤكـد سـوى 
األداء. ومــن المشــكوك فيــه أن يكــون فــي اســتطاعة منظمــة قائمــة علــى المعــارف مثــل منظمــة الصــحة العالميــة أن 
تتحمـل مثـل هـذه التنـازالت الكبيـرة المجسَّـدة فـي التخفيضــات الراهنـة فـي ميزانيـة التـدريب، حتـى فـي أوقـات التقشــف 

ة المســندة للتــدريب، ُيمثِّــل الــتعّلم اإللكترونــي مبــادرة يوبــالنظر إلــى المــوارد المتاحــة واألهميــة االســتراتيجالمــالي. 
. ومــن شــأن وجــود صــلة أقــوى بــين تقييمــات األداء والــتعلم أن يســاعد علــى تخطــيط جيــدة ينبغــي مواصــلة تــدعيمها

    أنشطة التدريب بطريقة متسمة بمزيد من المنهجية. 

                                                           
 .JIU/REP/2011/5انظر الوثيقة     ٣٩

 - ٢٠١٢، يبلغ إجمالي الموارد المتاحة في الثنائية ٢٠١١-٢٠١٠إذا ُأخذ في الحسبان الرصيد المرحل من الثنائية     ٤٠
 مليون دوالر أمريكي. ١٨للتدريب  ٢٠١٣

 لرئيسي واألقاليم.طبقًا لحساب وحدة التفتيش المشتركة استنادًا إلى أرقام المنظمة للمشاركين في التدريب في المقر ا    ٤١



  EB132/5 Add.6          Annex    الملحق        ٦إضافة  ١٣٢/٥ت  م

34 

  التخطيط والميزنة  ثالثًا:
  

  التخطيط وتعبئة الموارد ورصد األداء   :ألف
  

ُيــدار التخطــيط وتعبئــة المــوارد ورصــد األداء فــي المنظمــة اســتنادًا إلــى عــّدة أدوات تخطــيط رئيســية، هــي:   -١٠٧
برنامج العمل العام، والخطة االستراتيجية المتوسطة األجل والميزانية البرمجية واستراتيجيات التعاون القطـري. وفـي 

برنــامج العمــل العــام والخطــة االســتراتيجية المتوســطة األجــل والميزانيــة البرمجيــة علــى المســتوى العــالمي، حــين ُينفَّــذ 
  تتضمن استراتيجيات التعاون القطري آحاد المنظورات القطرية بشكل مباشر. 

  
جــل التــي وبرنــامج العمــل العــام الحــادي عشــر الحــالي هــو وثيقــة اســتراتيجية المنظمــة العالميــة الطويلــة األ  -١٠٨

. وتــــوّفر الخطــــة االســــتراتيجية ٢٠١٥-٢٠٠٦تحــــدد أهــــداف المنظمــــة ومجــــاالت األنشــــطة لفتــــرة الســــنوات العشــــر 
المتوســـطة األجـــل نظـــرة عامـــة علـــى الميزانيـــة البرمجيـــة وتمويـــل الميزانيـــة. وهـــي تتضـــمن عـــالوة علـــى ذلـــك وصـــفًا 

ديًا لتخصـــيص المـــوارد علـــى صـــعيد المنظمـــة، تفصــيليًا لألغـــراض االســـتراتيجية الثالثـــة عشـــر التـــي اســـُتخدمت تقليـــ
إضافة إلـى النتـائج المنـاظرة المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـة ومؤشـراتها. وٕاضـافة إلـى ذلـك، ُتعـرَّف مسـاهمة األقـاليم 

   ٤٢في النتائج المتوقعة على الصعيد اإلقليمي.
  

ن الخطـة االسـتراتيجية المتوسـطة األجـل وتُفصِّل الميزانية البرمجية النتـائج المتوقعـة ومتطلبـات الميزانيـة مـ  -١٠٩
لفتـرة سـنتين وُتحـدِّد األهـداف ونطــاق العمـل فـي إطـار كـل غــرض اسـتراتيجي. وُتسـتخدم الميزانيـة البرمجيـة كأســاس 

 وتضع مراكز الميزانية النتائج المتوقعة لكل مكتب على حدة والمهام العليـا (المنتجـات/ ٤٣التشغيلية. العمل لخطط
والمهـــام الـــدنيا (األنشـــطة)، إلـــى جانـــب األطـــر الزمنيـــة المقـــدرة وخطـــط المـــوارد البشـــرية مـــن أجـــل تنفيـــذ الخـــدمات) 

فــي وُيشــكل اســتعراض منتصــف المــدة وتقيــيم ســنوي جــزءًا ال يتجــّزأ مــن الميزانيــة البرمجيــة. و ٤٤البرنــامج التعــاوني.
مهّمة، بيد أن هذه التغييرات كانت وقت  إطار إصالح المنظمة الجاري، تخضع آليات التخطيط والتمويل لتغييرات

  . وضع الصيغة النهائية لهذا االستعراض ال تزال جارية وليس باإلمكان تقييم آثارها بعد
  

وقــد وضــعت المنظمــة ميزانيــة متكاملــة تتضــمن الــدخل مــن جميــع مصــادر التمويــل (االشــتراكات المقــدرة   -١١٠
ويتبـع وضـع الميزانيـة البرمجيـة مبـادئ  ٤٥لى صعيد المنظمـة.والمساهمات الطوعية) كجزء من عملية تخطيطها ع

اإلدارة القائمة علـى النتـائج ويتضـمن ثـالث منظـورات: المنظـور البرمجـي (النتـائج التـي يتعـّين تحقيقهـا)؛ والمنظـور 
التشـــغيلي (كيـــف ُتحقـــق النتـــائج)؛ والمنظـــور التنظيمـــي (علـــى أي مســـتوى ُيمكـــن تحقيـــق األهـــداف بـــأكبر قـــدر مـــن 

ّعالية). وتقضي المبادئ التوجيهية لتخصيص الموارد استراتيجيًا في المنظمة بأنه ينبغي إعداد الميزانية البرمجية الف
  من خالل نهج للتخطيط ُمَصمَّم من األعلى إلى األسفل ومن األسفل إلى األعلى على السواء. 

  
  
  
  

                                                           
 .EUR/RC60/10 Add.1و EUR/RC60/10انظر الوثيقتين     ٤٢

 .EBPBAC3/5و ٦٤/٧انظر الوثيقتين ج    ٤٣

 .SEA/RC64/5 Rev.1انظر الوثيقة     ٤٤

 .١١٨/٧م تانظر الوثيقة     ٤٥
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بيـــد أن  ٢٠١١.٤٦-٢٠١٠أمريكـــي للثنائيـــة مليـــار دوالر  ٤,٥٤وقـــد بلغـــت الميزانيـــة المعتمـــدة اإلجماليـــة   -١١١
مـن الميزانيـة  ٪٢١وجرى تمويـل  ٤٧مليار دوالر أمريكي. ٣,٨٤المساهمات اإلجمالية في الميزانية البرمجية بلغت 

بواســـطة دخـــل آخـــر ُيمكـــن التنبـــؤ بـــه (مســـاهمات طوعيـــة أساســـية أو اتفاقـــات  ٪٢٤بواســـطة االشـــتراكات المقـــدرة و
وكـــان الغــــرض  ٤٨ممولـــة مـــن دخــــل ال ُيمكـــن التنبـــؤ بـــه. ٪٥٥انــــت نســـبة قـــدرها متعـــددة الســـنوات)، فـــي حـــين ك

، الــذي يشــمل جــزءًا كبيــرًا مــن الوظــائف اإلداريــة فــي المنظمــة، ممــوًال باالشــتراكات المقــدرة بنســبة ١٣االســتراتيجي 
  . ٢٠١١-٢٠١٠في الفترة  ٪٤٠وبالمساهمات الطوعية بنسبة  ٪٦٠
  

كل الميزانيـــة األســـاس وآليـــة المراقبـــة فيمـــا يتعلـــق بتخطـــيط اإلنفـــاق وتمويلـــه وطبقـــًا لسياســـة المنظمـــة، ُتشـــ  -١١٢
ولكــن نظــرًا لالعتمــاد الشــديد علــى المســاهمات الطوعيــة التــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا، ال يكــون فــي  ٤٩والتصــريح بــه.

بـذل الجهـود مـن وفـي الوقـت الـراهن تُ  ٥٠من األموال عنـد بـدء تنفيـذ الميزانيـة البرمجيـة. ٪٥٠العادة مضمونًا سوى 
أجل تغيير ممارسة "الميزانية المأمولة" التـي كانـت متبعـة مـن قبـل والتـي تتعـارض مـع المبـادئ الخاصـة بالميزانيـة. 
فالميزانيـة البرمجيـة الواقعيــة والممولـة بالقــدر الكـافي وفـي الوقــت المناسـب هــي وحـدها القـادرة علــى اسـتيفاء وظــائف 

  المراقبة القوية الالزمة.
  

لميزانيــة المتكاملــة هــي نهــج متــدرج يســتهدف التركيــز علــى تحديــد األولويــات االســتراتيجية. وقــد ســلطت وا  -١١٣
إدارة المنظمة الضوء على أن جهودًا ناجحـة ُبـذلت، رغـم األزمـة الماليـة، لزيـادة المسـاهمات الطوعيـة، بمـا فـي ذلـك 

بئــة المــوارد ورصــد األداء الحــالي. واالتصــاالت مــع كبيــرًا لنظــام التخطــيط وتع إنجــازاً التمويــل المــرن، وهــو مــا ُيمثِّــل 
شركاء المنظمة جيدة الترتيب ومنتظمة. ومقارنة بما كان يجري في الماضي، يـوّفر نظـام محّسـن لإلبـالغ، بمـا فـي 

  ذلك أنواع مختلفة من التحليالت، معلومات مهّمة عن وضع المنظمة المالي.
  

مصممًا من األسفل إلى األعلى، يجري إعداد برنامج العمل العام  وفي حين يتبع التخطيط التشغيلي نهجاً   -١١٤
والخطة االسـتراتيجية المتوسـطة األجـل أساسـًا مـن األعلـى إلـى األسـفل. وقـد قيـل للمفتَشـين مـرارًا إن صـوت البلـدان 

مـن ا الصـدد، وأولوياتها ال تؤخـذ فـي االعتبـار علـى النحـو الكـافي، ال سـيما فـي إعـداد الميزانيـة البرمجيـة. وفـي هـذ
شــأن زيــادة مشــاركة المكاتــب اإلقليميــة والمكاتــب القطريــة فــي إعــداد عمليــة التخطــيط علــى صــعيد المنظمــة أن 

. وينبغـي أيضـًا إيـالء مزيـد مـن االنتبـاه يساعد على زيادة التركيز على االحتياجات الفردية على المستوى القطري
  يد المنظمة والخطط التشغيلية. للتوفيق على نحو أفضل بين الخطط الموضوعة على صع

  
ــــر شــــبكات إدارة التخطــــيط وتنســــيق المــــوارد ورصــــد األداء تنفيــــذ التخطــــيط البرمجــــي وتعبئــــة المــــوارد   -١١٥ وتُيسِّ

والرصد على صعيد المنظمة. وتعمل اآللية األساسية بشكل جيد بـين المقـر الرئيسـي واألقـاليم، وال سـيما فـي مجـال 
التواصــل واالتصــاالت بــين المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة تتفــاوت عبــر المنظمــة. ففــي المكتــب تعبئــة المــوارد. بيــد أن 

اإلقليمــي ألفريقيــا، يجتمــع فريــق إدارة التخطــيط وتنســيق المــوارد ورصــد األداء بتــواتر أقــل. وفــي المكتــب اإلقليمــي 
ة بمزيـد مـن االنتظـام، كمـا الحـظ لغرب المحيط الهادئ والمكتب اإلقليمي ألوروبا يحدث االتصال بالمكاتب القطريـ

  فتشان تجارب جيدة فيما يتعلق بدعم أنشطة تعبئة الموارد على المستوى القطري. مال

                                                           
 .٦٤/٥انظر الوثيقة ج    ٤٦

 .٦٥/٢٩انظر الوثيقة ج    ٤٧

 .EBSS/2/INF.DOC./2انظر الوثيقة     ٤٨

 من دليل المنظمة اإللكتروني. ٢-٢انظر المادة     ٤٩

 .٥إضافة  ١٣٠/٥م تانظر الوثيقة     ٥٠
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وكـــان لألخـــذ بنظـــام اإلدارة العـــالمي وأدواتـــه للرصـــد المـــالي دور رئيســـي فـــي تحســـين أداء إدارة التخطـــيط   -١١٦
وتنســيق المــوارد ورصــد األداء. وُيســتخدم نظــام اإلدارة العــالمي علــى نطــاق واســع مــن جانــب كبــار المــديرين بيــد أنــه 

ســي والمكاتــب اإلقليميــة. وقــد حّســن نظــام ُيســتخدم بدرجــة أقــل مــن جانــب مــديري المســتوى المتوســط فــي المقــر الرئي
اإلدارة العـالمي كميـة ونوعيـة المعلومــات اإلداريـة عـن األنشــطة المزمعـة والفعليـة علــى مختلـف المسـتويات. وُتعتبــر 
تقارير الرصد الشهرية التي ُتصدرها إدارة التخطيط وتنسيق الموارد ورصد األداء أداة مفيـدة لرصـد أنشـطة المنظمـة 

المســتويات. بيــد أن المعلومــات المســتمدة مــن نظــام اإلدارة العــالمي تحتــاج إلــى المزيــد مــن المعالجــة علــى مختلــف 
والتطويــع لكــي تكــون مفيــدة لــإلدارة. وفــي المكاتــب اإلقليميــة، وحتــى فــي بعــض المكاتــب القطريــة، ُوضــعت نمــاذج 

  مختلفة واسُتخدمت بانتظام كأدوات للمعلومات اإلدارية. 
  

نتبـــاه المفتَشـــين إلـــى أن عمليـــة الميزنـــة والتخطـــيط طويلـــة ومعقـــدة وغيـــر مرنـــة. فأرقـــام الميزانيـــة واســـُترعي ا  -١١٧
المخططــة يجــري إعــدادها فــي حزيــران/ يونيــو/ تمــوز/ يوليــو، ومــن ثــم تُنــاقش بــين آب/ أغســطس وتشــرين الثــاني/ 

ار/ مـايو مـن السـنة التاليـة، قبـل نوفمبر في اللجان اإلقليمية، قبل اعتمادها نهائيًا من جانـب جمعيـة الصـحة فـي أيـ
شــهرًا. وفــي العــادة ال تكــون  ١٨بــدء ســنة الميزانيــة الفعليــة بســبعة أشــهر. وينطــوي ذلــك علــى عمليــة ميزنــة تــدوم 

الجهـــات المانحـــة فـــي وضـــع يســـمح لهـــا بـــاإلعالن عـــن التزامـــات ماليـــة فـــي مثـــل هـــذه المرحلـــة المبكـــرة. ويســـترعي 
ظمـات منظومـة األمـم المتحـدة األخـرى تعقـد اجتماعاتهـا الخاصـة بالموافقـة علـى المفتشان االنتبـاه إلـى أن أغلـب من

ينبغـي للمنظمـة أن تنظـر فـي خيـارات تقصـير عمليـة الميزانية السنوية فـي موعـد أقـرب إلـى بدايـة سـنة الميزنيـة. و
  .الغرض الميزانية إجماًال وأن تستكشف ما هو توقيت االجتماعات ذات الصلة األكثر مواءمة لتحقيق هذا

  
ويجــــري تنفيــــذ التخطــــيط وعمليــــات اإلدارة القائمــــة علــــى النتــــائج مــــن خــــالل إطــــار معقــــد مــــن المؤشــــرات   -١١٨

المترابطة. والتعريف الدقيق لسلسلة النتائج والعالقة بـين مختلـف المؤشـرات (النتـائج المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـة 
صـعيد اإلقليمـي) يستعصـيان علـى الفهـم وهمـا غيـر واضـحين والنتائج المتوقعة لكل مكتب والنتائج المتوقعة علـى ال

ينبغـي للمـدير العـام أن للعديد مـن شـركاء المنظمـة. وعـدد هـذه المؤشـرات عـاٍل جـدًا ومـن العسـير التعامـل معهـا. و
  . يضمن تبسيط سلسلة النتائج في نظام التخطيط الجديد

  
ســـتراتيجي إلـــى المرونـــة بدرجـــة كبيـــرة، وكثيـــرًا ويفتقـــر نظـــام الحـــدود القصـــوى للميزانيـــة حســـب الغـــرض اال  -١١٩
يثيــر مشــاكل مهّمــة علــى المســتوى القطــري عنــدما تكــون المــوارد متاحــة لغايــة محــددة ولكــن ال ُيمكــن اســتخدامها  مــا

بســبب بلــوغ الحــّد األقصــى لإلنفــاق فــي المجــال المنــاظر. ويــوائم التخصــيص حســب الغــرض االســتراتيجي والحــدود 
وأولويــات المنظمــة العالميــة. بيــد أن الحــدود القصــوى كثيــرًا مــا ُترتــأى علــى المســتوى القطــري القصــوى بــين اإلنفــاق 

كحدود تعّسفية، وهي تعرقل جمع المكاتب القطرية لألموال حتى عندما تكون إتاحة الموارد ممكنة. وعملية التشاور 
بمــا تــوّفر إعــادة التنظــيم المزمعــة مــن أجــل تغييــر الحــدود القصــوى معقــدة وتــؤدي إلــى تــأخير كبيــر فــي التنفيــذ. ور 

  وظائف أساسية فرصًة لجعل نظام الحدود القصوى أكثر مرونة. ١+٥لألغراض االستراتيجية الثالثة عشر في 
  

وُيمثِّل عدم إمكانية التنبؤ بالموارد وعدم مرونتهـا مشـكلة كبيـرة بالنسـبة للتخطـيط الـواقعي. وقـد يـؤدي ورود   -١٢٠
آخر دقيقة" إلى صعوبة إعداد الميزانيـة البرمجيـة وانخفـاض معـدالت التنفيـذ وعرقلـة شـديدة  األموال المتأخر أو "في

ــص غالبيــة الجهــات المانحــة مســاهماتها الطوعيــة المقدمــة إلــى  لعمــل الميزانيــة البرمجيــة كآليــة مراقبــة فّعالــة. وُتخصِّ
د أكثــر مرونــة بكثيــر (مثــل المنظمــة بشــكل صــارم، فــي حــين تتلقــى أطــراف فاعلــة أخــرى فــي قطــاع الصــحة مــوار 

أدناه أن غالبية الموارد التي تتلقاها المنظمة مخصصة. وتحتاج المنظمـة إلـى  ١الصندوق العالمي). وُيبّين الشكل 
مــوارد أكثــر مرونــة لكــي يتســنى لهــا اســتيفاء األولويــات علــى مســتوى المكاتــب القطريــة ومجــاراة األطــراف الفاعلــة 

ي والمحافظة على دورها القيادي كجهة استشارية عالمية قائمة على المعارف في األخرى في المجال الصحي الدول
  مجال السياسات. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

EB132/5 Ad 

ئة الموارد فـي 

ة إمكانيـة 

حة المعنيـين. 
لعــام ورؤســاء 
ل توقــف منــذ 
عنـي بـالموارد 
ه مـن الجـدير 
عدام الشفافية 
يم ن هـو اإلقلـ

ئة الموارد فـي 

dd.6          An

  صص 

لتخطيط وتعبئة

ي سـبيل زيـاد
   السنوات.

صـحاب المصـلح
ائــب المــدير ال
ن هــذا المحفــل
الستشـاري المع

. بيـد أنـهألقـاليم
 مماثل من انع
قلـيم األمـريكتين

  ي والقطري.

لتخطيط وتعبئة

 nnex

 الدخل المخص
٥  

والشفافية في ال

مـدير العـام فـي
ونة ومتعددة 

يما يتعلق بأص
 يتكــون مــن نا
المــوارد. بيــد أن
ـاء الفريـق اال
عيم ملكيـة األ
 القطرية بقدر
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زال هنـاك بعـض الجهـات المانحـة، بمـا فـي ذلـك بعـض كبـرى الجهـات المانحـة، التـي تفضـل اّتبـاع الوقت نفسه، مـا
نهــج مركــزي فــي ســبيل جمــع األمــوال. وينبغــي ألنشــطة المنظمــة الخاصــة بجمــع األمــوال أن تأخــذ هــذه االتجاهــات 

أن تتبـع نهجـًا متغـايرًا. وبالتـالي، ال ينبغـي للمنظمـة أن تُبـاِلغ فـي التأكيـد علـى المركزيـة فـي المختلفة فـي الحسـبان و 
هذا المجال. بيد أن تفويض السلطات من المدير العـام إلـى المـديرين اإلقليميـين ال يتضـمن مواصـفات بشـأن تعبئـة 

المنظمة هـو أسـاس تحديـد شـروط ينبغي أن يكون وضع خريطة مؤسسية ألنشطة تعبئة الموارد عبر المـوارد. و
  . مشاركة المستويين اإلقليمي والقطري في هذا السياق

  
. عالوة علـى ذلـك، ينبغـي للمنظمـة أن تـدعِّم آليـة منظمـة لإلرشـاد والتـدريب فـي مجـال تعبئـة المـواردو  -١٢٧

ت المانحــة وكتابــة وينبغــي لتــدريب المــوظفين أن ُيرّكــز علــى أســاليب جمــع األمــوال المختلفــة والتفــاوض مــع الجهــا
التصاريح ومذكرات التفاهم واستصدار الموافقة عليها وتوقيعها. وينبغي أيضـًا أن ُيتـاح هـذا التـدريب علـى المسـتوى 
اإلقليمـــي تحـــت اإلشـــراف العـــام للمقـــر الرئيســـي، وأن ُيرّكـــز علـــى تقاســـم أفضـــل الممارســـات والخبـــرات مـــن مختلـــف 

ب إلى ضرورة زيادة القدرة على تعبئة المـوارد علـى المسـتوى القطـري. وفـي األقاليم. وينبغي أن تتطرق برامج التدري
هــذا الصــدد، ُيمكــن لممارســات وخبــرات ســائر منظمــات منظومــة األمــم المتحــدة أن تــوّفر نظــرة متبصــرة وٕارشــادات 

  مفيدة.
  
  الشؤون المالية  :باء
  

بات المنظمــة وتقاريرهــا الماليــة وٕادارة إن إدارة الشــؤون الماليــة فــي المنظمــة هــي المســؤولة عــن إدارة حســا  -١٢٨
الخزينــة ونظــم الســالمة الماليــة وسياســاتها وٕاجراءاتهــا. وقــد خضــعت مــؤخرًا لعمليــة إعــادة هيكلــة كبــرى عنــدما ُنقلــت 

. وطبقـــًا للهيكـــل ٢٠١١األنشـــطة التشـــغيلية مـــن المقـــر الرئيســـي للمنظمـــة إلـــى مركـــز الخـــدمات العـــالمي فـــي عـــام 
ع إدارة الشــؤون الماليــة فــي المقــر الرئيســي بمســؤولية العمــل الخــاص بالسياســات والمشــورة التشــغيلي الجديــد، تضــطل

وبالتــالي فقــد ُخفِّــض عــدد  ٥٤االســتراتيجية. وكــان الســبب المنطقــي لنقــل إدارة الشــؤون الماليــة هــو خفــض التكلفــة،
  موظفي اإلدارة في المقر الرئيسي المرتفع التكلفة في جنيف.

  
ض، كــان هنــاك اتفــاق عــام بــين األشــخاص الــذين جــرت معهــم المقــابالت علــى أن إدارة وخــالل االســتعرا  -١٢٩

الشؤون الماليـة أظهـرت أقـوى أداء فـي مجـال اإلدارة. وعلـى الـرغم مـن عمليـة إعـادة الهيكلـة الكبيـرة، نجحـت اإلدارة 
ي مجــاالت الحســابات فـي تــوفير خــدماتها بفّعاليــة ودون انقطـاع كبيــر. ومــن المنظــور االســتراتيجي، حـدث تحّســن فــ

والماليــة وحســاب التكــاليف. وقــد قــارب التحــّول إلــى المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام علــى االكتمــال، ومــن 
. وعــالوة علــى ذلــك، حّســنت إدارة الشــؤون الماليــة ٢٠١٣المتوقــع تحقيــق االمتثــال الكامــل لهــذه المعــايير فــي عــام 

أوثـــق وٕاجـــراء المزيـــد مـــن المناقشـــات الشـــاملة مـــع المـــدير العـــام والـــدوائر اتصـــاالتها مـــن خـــالل التفاعـــل علـــى نحـــو 
  والمكاتب اإلقليمية.

  
وُيــنظَّم التفاعــل بــين إدارة الشــؤون الماليــة ودوائــر المقــر الرئيســي وٕاداراتــه مــن خــالل مراكــز اتصــال معنيــة   -١٣٠

قـاليم، المسـؤولون أمـام مـديري الشـؤون اإلداريـة بالميزانية والشؤون المالية. وموظفو الميزانية والشؤون المالية فـي األ
والمالية، هم موظفو االتصال الرئيسيون فيما يتعلق بجميع المسائل المالية. وتدعم الشبكة المالية غير الرسمية فـي 

ن ويـرى المفتشـان أالمقر الرئيسي التنسيق بين إدارة الشؤون المالية وموظفي الشؤون المالية العاملين في الـدوائر. 
من شأن إقامة تسلسل رسمي لتقديم التقارير والمساءلة من موظفي الشـؤون الماليـة فـي الـدوائر ومـن مـوظفي 
الميزانية والشؤون المالية في األقاليم إلى إدارة الشؤون المالية أن يساعد على إضفاء الصفة المؤسسية بشكل 

  .اقاً أفضل على تقديم التقارير وأن يؤدي إلى إدارة مالية أكثر اتس
                                                           

 انظر االقتراح الخاص بإعادة هيكلة إدارة الشؤون المالية.    ٥٤
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وُيشِّــكل عــدم إمكانيــة التنبــؤ بالتمويــل مخــاطر ماليــة حاســمة بالنســبة للمنظمــة. ويتعلــق ذلــك بالتهديــد الــدائم   -١٣١
المتمثل في عدم الوفاء بااللتزامات المالية المترتبة على عقود الموظفين الطويلة األجل بسبب نقص التمويل. وفـي 

لة تعيين أفضـل المـوظفين المـؤهلين بـالنظر إلـى عـدم كثير من األحيان، يؤدي ذلك على المستوى القطري إلى عرق
  إمكانية تقديم التزام تعاقدي مناسب لهم. 

  
مــن  ٪٧٦ويتمثــل أحــد المخــاطر الماليــة الرئيســية األخــرى فــي تقلبــات أســعار الصــرف. فالمنظمــة تتلقــى   -١٣٢

نكــات ٪ بالفر ٣٢,٥المثــال، منــه بعمــالت أخــرى (علــى ســبيل  ٧٨,٦دخلهــا بــدوالرات الواليــات المتحــدة ولكنهــا تنفــق 
وفـي حــين أن التحـّوط ُيمكــن أن يـوّفر الحمايــة مـن تقلبــات أسـعار الصــرف لفتــرات  ٥٥بــاليورو). ١٢,٦والسويسـرية 

محــدودة مــن الــزمن، فــال ُيمكــن لهــذه األداة الماليــة التصــدي التجــاه مســتمر نحــو تخفــيض محتمــل للعمــالت. وقــد 
األداة الماليــة القصــيرة األجــل األيســر تــوافرًا للتقليــل مــن هــذا الخطــر إلــى  اســتخدمت إدارة المنظمــة التحــّوط باعتبــاره

أدنى حد. بيد أن أفضل آلية بعيدة األجل للحمايـة مـن هـذا الخطـر النـاجم عـن عـدم اتـزان العمـالت الطويـل األجـل 
ـــدخل واإلنفـــاق. وُيمكـــن تحقيـــق ذلـــك عـــن طريـــق تحويـــل بعـــض عمـــال ـــين عمـــالت ال ت هـــذا تتمثـــل فـــي التوفيـــق ب

االشتراكات المقدرة أو كلها إلى الفرنكات السويسرية لتغطية النفقات الالزمة في المقر الرئيسـي. وٕاضـافة إلـى ذلـك، 
ينبغي أيضًا النظر في خفض النفقات بالفرنكات السويسرية. وُيمثِّل إسناد بعض األنشطة إلى مقار عمل منخفضة 

ويسرية. وقد بذلت إدارة المنظمة بالفعل جهودًا ُيعتد بها في هـذا التكلفة طريقة ممكنة لخفض النفقات بالفرنكات الس
االتجـــاه (كـــواال المبـــور، تـــونس). وفيمـــا يتعلـــق بزيـــادة الـــدخل بالفرنكـــات السويســـرية، اقترحـــت اإلدارة علـــى الـــدول 

  األعضاء خيارات من قبيل مدفوعات ثابتة أو مدفوعات جزئية لالشتراكات بالفرنكات السويسرية.
  

عــالوة علــى ذلــك، أّدى انخفــاض نســبة تكــاليف دعــم البــرامج، التــي ُتمثــل مصــدر تمويــل رئيســيًا بالنســبة و   -١٣٣
لـــإلدارة، إلـــى زيـــادة الصـــعوبات الماليـــة. وتكـــاليف دعـــم البـــرامج محـــددة بالنســـبة للمســـاهمات الطوعيـــة بنســـبة قـــدرها 

فـي الثنائيـة  ٪٧قصت باستمرار حتى بلغـت من أجل تمويل التكاليف اإلدارية لتنفيذ المشاريع، بيد أنها تنا ٥٦٪١٣
األخـــذ برســـم مقتطـــع  ٢٠١٠جـــرى فـــي عـــام  ٥٧. ونظـــرًا للعـــدد الكبيـــر مـــن الترتيبـــات االســـتثنائية،٢٠١١-٢٠١٠

مـن التكـاليف اإلجماليـة للمرتبـات مـن أجـل الحصـول علـى مسـتوى األمـوال الالزمــة  ٪٨‚٥للوظـائف المشـغولة قـدره 
خفــــاض تكـــاليف دعــــم البــــرامج لــــيس نتيجـــة لقــــرارات اســــتثنائية وجديــــدة تتضــــمنها لـــإلدارة. ويالحــــظ المفتشــــان أن ان

االتفاقــات التــي ُأبرمــت مــؤخرًا مــع الجهــات المانحــة وٕانمــا هــو نتيجــة زيــادة حجــم األمــوال المؤهلــة لتطبيــق مســتويات 
غــي اســترعاء انتبــاه أدنــى مــن تكــاليف دعــم البــرامج طبقــًا للسياســة الســارية. ويبــدو أن هــذا االتجــاه طويــل األجــل وينب

الــدول األعضــاء إليــه. وُيــدرك المفتشــان أن ثمــة دراســة خارجيــة صــدر تكليــف بإجرائهــا بشــأن موضــوع تكــاليف دعــم 
ينبغي للدول األعضاء أن تحدد نسبة تكاليف دعم البـرامج عنـد مسـتوى يضـمن البرامج. وهما يؤكدان مجددًا أنه 

  .ل المتبادلاسترداد التكاليف بالكامل بغية تالفي التموي
  

وخالل االستعراض، اسُترعي انتباه المفتَشين إلى بعض المسائل األخرى التي تثير المخـاطر الماليـة علـى   -١٣٤
المســـتوى القطـــري، مثـــل المســـاهمات الماليـــة المباشـــرة فـــي وزارات الصـــحة وتســـوية الحســـابات المصـــرفية. وأحجـــام 

ســــتوى القطــــري، وٕان كانــــت التجــــارب متفاوتــــة بشــــأن تعــــاون المســــاهمات الماليــــة المباشــــرة عاليــــة نســــبيًا علــــى الم
الحكومــات. وفــي عــدد مــن البلــدان، تــرد التقــارير المقدمــة إلــى الجهــات المانحــة بعــد تــأخير طويــل كمــا أن مراجعــة 
الوثائق الداعمة ضعيف إلى حد كبير بسـبب المشـاكل المرتبطـة بالقـدرات. ويجـري التعامـل مـع المسـاهمات الماليـة 

في وحدة الشراء التابعة لنظام اإلدارة العالمي، وهو ما قد ُيشتت االنتباه عن المخاطر المالية ذات الصلة.  المباشرة
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ومــن المشــكوك فيــه أن تصــريف األعمــال كمــا يجــري حاليــًا ُمصــمَّم جيــدًا للتعامــل مــع المســاهمات الماليــة المباشــرة 
ا على نحـو أفضـل بالمجـال المـالي. وعـالوة علـى ذلـك، بطريقة مناسبة. وينبغي لإلدارة أن تنظر في خيارات لربطه

ال تجــري تســوية الحســابات المصــرفية، التــي ُتمثــل آليــة مراقبــة داخليــة مهّمــة، دائمــًا فــي حينهــا أو أنهــا تجــري دائمــًا 
ة الماليـة وينبغـي إيـالء هـذه المخـاطر القطريـة قـدرًا كبيـرًا مـن االنتبـاه امتثـاًال لمـواد الالئحـورقيًا ويدويًا بالكامل. 

  .والنظام المالي ذات الصلة وفي المراجعة الداخلية للحسابات
  

ومع األخـذ بنظـام اإلدارة العـالمي، تحـّول تطبيـق الضـوابط الماليـة فـي المجـال المـالي مـن التحقـق المسـبق   -١٣٥
ة تصميم النظام القائم علـى الخدمـة الذاتيـة. وكـرّد جإلى التحقق الالحق، كما انخفضت قدرة الرصد بدرجة كبيرة نتي

فعــل لهــذا الوضــع، اســتهلت المكاتــب اإلقليميــة مبــادرات تصــحيحية إلنشــاء وحــدات لالمتثــال المــالي (علــى ســبيل 
المثــال المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا) أو أنشــأت وظيفــة معنيــة باالمتثــال داخــل وحــدة الميزانيــة والشــؤون الماليــة (علــى 

ثـــال المكتـــب اإلقليمـــي لغـــرب المحـــيط الهـــادئ والمكتـــب اإلقليمـــي لجنـــوب شـــرق آســـيا) أو تحـــت اإلشـــراف ســـبيل الم
المباشر للمدير اإلقليمي (المكتب اإلقليمي ألفريقيا). وقد وضعت هذه األفرقـة قـوائم مرجعيـة لالمتثـال فـي مجـاالت 

. ويرحب المفتشان بزيادة الوعي بالرصد المالي الشراء والسفر وتقديم التقارير للجهات المانحة والعمليات المحاسبية
والضوابط المالية والرغبة في تحسينهما. بيد أنه بالنظر إلى أن هذه النهوج الفردية ُيضطلع بها بمعزل بعضـها عـن 
ر فـــي جـــزء منهـــا العمـــل الُمضـــطلع بـــه علـــى المســـتوى القطـــري وفـــي مركـــز  بعـــض فـــي مختلـــف األقـــاليم وأنهـــا ُتكـــرِّ

ينبغــي للمنظمــة أن تســتفيد مــن إدمــاج الجهــود المبذولــة علــى مختلــف المســتويات فــي إطــار مي، الخــدمات العــال
  .مشترك متسق وشامل خاص باالمتثال

  
وٕادارة المخـــاطر متخلِّفـــة علـــى المســـتوى اإلداري االســـتراتيجي. وفـــي هـــذا الصـــدد، ســـلطت لجنـــة الخبـــراء   -١٣٦

الحاجـة إلـى تـوفير تحليـل متعمـق لكيفيـة تصـميم إطـار إلدارة  المستقلين االستشارية في مجال المراقبة الضـوء علـى
وتؤكـد المخـاطر الماليـة ذات الصـلة الحاجـة إلـى سـجل متسـق للمخـاطر كجـزء مـن  ٥٨المخاطر المؤسسية وتنفيذه.

نظــام المراقبــة الــداخلي فــي المنظمــة. وفــي الوقــت الــراهن، يجــري التصــدي للمخــاطر القائمــة كــل علــى حــّدة وحالــة 
ينبغي تحديد المخاطر بطريقة منهجية على صـعيد المنظمـة وحسـب المجـال الموضـوعي وتقييمهـا تبعـًا و بحالة. 

. وينبغـي باسـتمرار تحـديث الجهـود ألثرها واحتمال حدوثها والتصدي لها بطريقة استباقية من جانب المعنيين بها
  الجارية بشأن إنشاء سجل للمخاطر على صعيد المنظمة وتنفيذه. 

  
عفــا الــزمن علــى بعــض مــواد الالئحــة الماليــة للمنظمــة، وهنــاك اخــتالف بــين الممارســة الحاليــة وقــد   -١٣٧

فيما يتعلق بهيكل الميزانية والميزانية المتكاملة). وفـي حـين تمـر  ٢-٣(على سبيل المثال، المادة  واألحكام المدّونة
فـال بـد مـن بدرجة كبيـرة علـى إعـداد الميزانيـة، المنظمة بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بإنشاء آلية تمويل جديدة ستؤثر 

تجسيد القرارات المتخذة علـى مسـتوى األجهـزة الرئاسـية تجسـيدًا صـحيحًا فـي الالئحـة الماليـة ألن هـذه الالئحـة 
  .هي أداة رئيسية لضمان االنضباط الالزم في األمور المتعلقة بالميزانية

  
  لى تحسين المساءلة عبر جميع مستويات المنظمة. ومن شأن تنفيذ التوصية التالية أن يؤدي إ  -١٣٨

  
  ١٣التوصية 

  
ينبغي للمـدير العـام أن يضـمن إدمـاج آليـات االمتثـال والمراقبـة علـى مختلـف المسـتويات فـي إطـار متسـق 

  وشامل للمراقبة الداخلية.
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  الخدمات األخرى  رابعًا:
  

  خدمات دعم العمليات   :ألف
  

العمليــــات الخــــدمات اإلداريــــة، وهــــي المســــؤولة عــــن وضــــع السياســــات العالميــــة تــــوّفر إدارة خــــدمات دعــــم   -١٣٩
واإلرشــادات فــي هــذا المجــال عبــر المنظمــة. وكانــت هــذه اإلدارة مســؤولة فــي الماضــي أيضــًا عــن الشــراء المركــزي 
للســلع والخــدمات علــى صــعيد المنظمــة والتفــاوض علــى العقــود مــع مــوّردين متخصصــين مختــارين وٕادارة الفهــرس 

لـت وظيفـة ( الكتالوج) العالمي ذي الصـلة ودعـم البنيـة التحتيـة فـي المقـر الرئيسـي. وخـالل االسـتعراض الحـالي، ُحوِّ
الشراء إلى كواال المبور، ونتيجة لهذا التحويل صار مركز الخدمات العالمي هو صاحب العمل بالنسبة للشراء في 

  السلع الذي ُيستهل من المقر الرئيسي.حين أن إدارة خدمات دعم العمليات مسؤولة فقط عن شراء 
  

بيد أن تحويل الشراء إلى مركز الخدمات العالمي لم ُيَعد أو ُيدار جيدًا. فعلـى عكـس وظـائف أخـرى، مثـل   -١٤٠
وبـالنظر إلـى عـدم الشؤون المالية أو تكنولوجيا المعلومات، جرى تحويل المعالجة ووضـع السياسـات علـى السـواء. 

بين هاتين الوظيفتين في إطار الترتيب الراهن، فـإن ذلـك يثيـر تسـاؤالت بشـأن الفصـل  وجود خط تنظيمي واضح
  . السليم والواضح بين الواجبات والمسؤوليات

  
وقد حققت إدارة خدمات دعم العمليات تقدمًا جيدًا نحو إدارة أنشطة دعم العمليات على نحو فّعال التكلفـة   -١٤١

الوظــائف إلــى جهـات خارجيــة (مثــل الطباعــة وصــيانة المبــاني) إلــى تحقيــق  فـي المقــر الرئيســي. وأّدى إســناد بعــض
مكاســـب فـــي الكفـــاءة. ونتيجـــة الســـتخدام اتفـــاق معيـــاري بشـــأن إســـناد الطباعـــة واالستنســـاخ المكتبيـــين إلـــى جهـــات 

 ٢٤٣٠خارجية، ُخفِّض عـدد األجهـزة التقنيـة (آالت الفـاكس وآالت النسـخ والطابعـات ومـا إلـى ذلـك) مـن أكثـر مـن 
فـي المقـر الرئيسـي. وٕاضـافة إلـى ذلـك، انخفـض  سـنوياً ، مما أّدى إلى وفـورات تبلـغ مليـون دوالر أمريكـي ٣٤٢إلى 

. ويــرى المفتشــان أنــه ينبغــي مواصــلة استكشــاف الفــرص المؤاتيــة لوضــع مثــل هــذه ٪٥٠اســتهالك الــورق بــأكثر مــن 
وينبغي للمـدير العـام ة، بما في ذلك في األقـاليم. الترتيبات المفيدة السناد خدمات الدعم األخرى إلى جهات خارجي

أن يضــمن تبــادل الخبــرات والــدروس المســتفادة بشــأن ممارســة إســناد بعــض الوظــائف إلــى جهــات خارجيــة بــين 
  . المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية

  
األمــن  وُتمثِّــل خطــط التوســع فــي إســناد بعــض الوظــائف إلــى جهــات خارجيــة بحيــث يشــمل أيضــًا خــدمات  -١٤٢

والنقـل مبـادرات ُمبّشـرة. فقـد أدى تحويـل وظيفـة الشـراء إلـى مركـز الخـدمات العـالمي وتحويـل بعـض وظـائف الســفر 
ومــع إلــى مواقــع أخــرى منخفضــة التكلفــة إلــى مســاعدة إدارة خــدمات دعــم العمليــات علــى تحقيــق وفــورات ُيعتــد بهــا. 

ن اإلرشادات المقدمة إلدارة خدمات دعم العمليات في ذلك، يرى المفتشان أن األمر يحتاج إلى تدعيم العمل بشأ
مجال السياسات. وفي هذا الصدد، فإن االتصاالت بين إدارة خدمات دعم العمليات والمكاتب اإلقليمية محـدودة، 
كما ينبغي لشبكة خدمات دعم العمليات أن تعمل بمزيد من الفّعالية. وسوف تستفيد جميع مجاالت خدمات دعم 

  . ن تقوية اإلرشادات على المستوى المؤسسي وتحسين تبادل الخبرات باستخدام شبكة تعمل جيداً العمليات م
  

  السفر
  

بالنســبة للســفر، يتصــدى المقــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة للسياســات والمفاوضــات مــع خطــوط الطيــران   -١٤٣
للمعالجـة التشـغيلية واالمتثـال والمسـائل ووكالء السفر والدعم التعاقدي، فـي حـين يتصـدى مركـز الخـدمات العـالمي 

المتعلقــة بالــدفع. والســفر مجــال حــدَّدت فيــه عمليــات مراجعــة مختلفــة عــددًا مــن المشــاكل مثــل عــدم تقــديم مطالبــات 
وعـدم وجـود ضـوابط داخليـة فّعالـة للتخفيـف مـن المخـاطر  ٦٠والحاجة إلى تحسين جـودة التقـارير المقدمـة ٥٩السفر

                                                           
 .٦٤/٣٠انظر الوثيقة ج    ٥٩

 .٦٤/٢٨انظر الوثيقة ج    ٦٠
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السفر والموافقة عليها. ويشمل ذلك عدم اكتمال الوثائق الداعمة، وٕاخفـاق آليـات اإلشـراف،  المرتبطة بإعداد طلبات
والمعالجـة، وعـدم االتسـاق فـي تنفيــذ سياسـة المنظمـة بشـأن السـفر فــي نظـام اإلدارة العـالمي، وعـدم التعامـل بطريقــة 

وكـاالت سـفر معتمـدة باسـتخدام عقـود وغالبًا ما تعمـل المكاتـب اإلقليميـة مـع  ٦١منهجية بشأن استرداد المدفوعات.
معيارية ال تتسم أحيانًا بالمرونة الكافية وتجعل من العسير الشراء من وكـاالت السـفر المحليـة التـي قـد تـوّفر تـذاكر 

  طيران أرخص ثمنًا أو شروطًا أفضل. 
  

مرتبطـة بـه فـي المقـر ويرحب المفتشان بالتدابير المتخذة مؤخرًا لتحسين تخطيط ورصد السـفر والتكـاليف ال  -١٤٤
الرئيسي والمكاتب اإلقليمية. بيد أن بعض األحكام الجديدة لسياسة السفر (التغييـرات التـي طـرأت علـى التحقـق مـن 
فواتير الفنادق وغيرها من الوثائق الداعمة) أوجدت عبئًا ونفقات إدارية إضافية قـد ال تتناسـب مـع المكاسـب الماليـة 

. وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي تنقــيح ء تحليــل لمردوديــة أثــر هــذه التــدابير الجديــدةومــن المستصــوب إجــراالمتوقعــة. 
عملية الموافقة على طلبات السفر وتبسيطها. فاألمر يحتاج إلى العديد من التوقيعات للموافقة على طلـب سـفر فـي 

البرنـــامج والميزانيـــة الميـــدان، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن الممثلـــين والمكاتـــب اإلقليميـــة، حتـــى بالنســـبة للســـفر المتضـــمَّن فـــي 
  المعتمدين. 

  
ومع األخذ بنظـام اإلدارة العـالمي ونهـج الخدمـة الذاتيـة، أصـاب الضـعُف ضـوابَط مسـتحقات السـفر وتنفيـذ   -١٤٥

سياســة الســفر. وقــد اُتخــذ عــدد مــن التــدابير التصــحيحية لتــدعيم مراقبــة الجــودة واالمتثــال فيمــا يتعلــق بالســفر. وفــي 
يسـية، ُيضـطلع بضـمان جـودة السـفر مسـبقًا ولـيس الحقـًا. وبـالنظر إلـى أن عمليـات التحقـق العديد من المكاتـب الرئ

هـذه تُنفَّـذ حاليـًا علـى المسـتويين القطـري واإلقليمـي وفـي آن معـًا فـي مركـز الخـدمات العـالمي، ينبغـي مواءمتهـا مـن 
  أجل تالفي االزدواجية. 

  
  إدارة المباني 

  
إدارة المبـــاني مجـــال ينطـــوي علـــى مشـــاكل. فـــالتخطيط والرصـــد يجريـــان بطريقـــة ســـيئة فيمـــا يتعلـــق بحالـــة   -١٤٦

المبــاني واحتياجــات الصــيانة والجوانــب الماليــة للتجديــد. والشــبكة المنــاظرة هــي مــن أضــعف الشــبكات، ولــيس هنــاك 
علــق بــإدارة المبــاني. بيــد أن البيانــات وضــوح بشــأن دور ومســؤولية المكاتــب اإلقليميــة إزاء المكاتــب القطريــة فيمــا يت

  التالية تؤكد أهمية البنية التحتية وٕادارة المباني بالنسبة للمنظمة. 
  

منهــا تمتلكهــا المنظمــة، بمــا فــي ذلــك  ١٥مكتبــًا تابعــًا لهــا،  ١٨٨، أفــادت المنظمــة بوجــود ٢٠٠٦فــي عــام   -١٤٧
من المكاتب المتبقية (بما في  ٧٣اإلقليمي ألوروبا)؛ ومكاتب إقليمية (جميعها باستثناء المكتب  ٥المقر الرئيسي و

منهـــا مســـتأجرة أو مشـــغولة علـــى أســـاس تقاســـم  ١٠٠ذلـــك تلـــك الكائنـــة فـــي دور األمـــم المتحـــدة) ُمتاحـــة مجانـــًا و
مكتبـــًا،  ٦٥التكـــاليف. وباإلضـــافة إلـــى المواقـــع الخمســـة عشـــر المملوكـــة، تتحمـــل المنظمـــة كليـــًا أو جزئيـــًا تكـــاليف 

وبالنسـبة للثنائيـة الحاليـة، قـررت  ٦٢المكاتب بالتالي جزءًا ال يتجزأ مـن المخطـط العـام لتجديـد المبـاني. وتشكل هذه
مليـــون دوالر أمريكـــي لصـــندوق العقـــارات مـــن أجـــل تمويـــل المشـــاريع المحـــددة فـــي  ٢٢جمعيـــة الصـــحة تخصـــيص 

مليـــــون دوالر  ٣٩ة للثنائيـــــة المخطـــــط العـــــام لتجديـــــد المبـــــاني، فـــــي حـــــين كانـــــت االحتياجـــــات الرأســـــمالية المتوقعـــــ
مليــــون دوالر أمريكــــي كمــــا أن المخصصــــات  ٠,٧وفــــي الوقــــت الــــراهن، يبلــــغ رصــــيد هــــذا الصــــندوق  ٦٣أمريكــــي.

  مليون دوالر أمريكي. ١٥تبلغ  ٢٠١٣-٢٠١٢المتوقعة للثنائية 
                                                           

 .٦٥/٣٣انظر الوثيقة ج    ٦١

 .٦٣/٣٦انظر الوثيقة ج    ٦٢

 .٧-٦٣ج ص عانظر القرار     ٦٣
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لبــات بســبب وال تفــي بعــض مكاتــب المنظمــة بمعــايير األمــن المقبولــة أو المردوديــة أو غيــر ذلــك مــن المتط  -١٤٨
تنـــاقص االســـتثمار فيهـــا مـــع مـــرور الـــزمن. وبعـــض المبـــاني معـــّرض لمخـــاطر بيئيـــة جـــادة. ففـــي المكتـــب اإلقليمـــي 
لجنوب شرق آسيا، يثير تلوث الهواء وأحوال المبنى مخاطر صحية كما أنها مضّرة بمعدات تكنولوجيا المعلومات. 

أي خطـة بعيـدة األجـل للصـيانة وٕاعـادة البنـاء. وسـوف يحـل  وفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا، ليس لدى إدارة المباني
المكتب اإلقليمي ألوروبا المشاكل القائمة في المبنى القديم نتيجة النتقاله المرتقب إلى مدينة األمم المتحدة الجديدة 

إلـى أن حالـة في كوبنهاغن. أّما المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ فهو نموذج قياسـي إلدارة المبـاني، بـالنظر 
  طوارئ متعلقة بحدوث فيضان أدت إلى مباٍن معادة التصميم وأفضل تجهيزًا.

  
ومــــن المنظــــور المــــالي، يضــــطلع كــــل إقلــــيم بمســــؤولية تخطــــيط وميزنــــة االســــتثمارات فــــي البنيــــة التحتيــــة   -١٤٩

اتب اإلقليميـة مخططـات عامـة وصيانتها. بيد أن إدارة البنية التحتية كثيرا ما ُتعتبر أولوية ثانوية. ولدى جميع المك
ــص مــا يقــل عــن  مــن قيمــة المبــاني المــؤمن عليهــا  ٪٤إلــى  ٢لتجديــد المبــاني، ولكــن فــي كثيــر مــن األحيــان ُيخصَّ

للعمليات والصـيانة، وال ُتخصَّـص بالنسـبة لـبعض المبـاني أي أمـوال علـى اإلطـالق (علـى سـبيل المثـال، فـي المقـر 
آســيا). ومــن حيــث المبــدأ، ُتحــدَّد أولويــات مشــاريع المخطــط العــام لتجديــد  الرئيســي والمكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق

المبــاني تبعــًا لترتيــب يتكــون مــن ســتة مؤشــرات، ولكــن حتــى المشــاريع العاليــة األولويــة، بمــا فــي ذلــك اإلصــالحات 
اني سـيئ وأعمـال فـإن التنبـؤ بـالموارد الالزمـة إلدارة المبـالجارية للتآكل العادي، تظل دون تمويل. ونتيجة لذلك، 

الصيانة أو إعادة بناء المباني تجري كمشاريع مخصصة بدًال من أن تكـون جـزءًا مـن نهـج تخطـيط بعيـد األجـل 
  . ومتكامل

  
وعمومًا، ينبغي أن تكون إدارة المباني جزءًا من سياسة مؤسسية مشتركة، وهي تحتاج إلى التوجيه والدعم   -١٥٠

لى المستوى القطري. وينبغي تيسير ذلك من خالل تخصـيص المـوارد علـى المنهجي عبر المنظمة، بما في ذلك ع
نحـــو بعيـــد األجـــل وُيمكـــن االعتمـــاد عليـــه، وتـــدعيم الشـــبكة المشـــتركة بـــين األقـــاليم، ووضـــع مجموعـــة محّســـنة مـــن 

  المعايير واإلرشادات واإلجراءات المكتوبة. 
  

  الفّعالية والكفاءة في مجال خدمات دعم العمليات.  وينبغي أن يؤدي تنفيذ التوصيتين التاليتين إلى تحسين  -١٥١
  

  ١٤التوصية 
  

ينبغي للمـدير العـام أن يضـمن وضـع سياسـة بعيـدة األجـل بشـأن إدارة المبـاني ودعـم تنفيـذها بواسـطة معـايير 
   وٕارشادات على صعيد المنظمة.

  
  ١٥التوصية 

  
األجـل إلدارة المبـاني وأن تـوّفر التمويـل الـالزم ينبغي لجمعيـة الصـحة العالميـة أن تسـتعرض السياسـة البعيـدة 

  لتنفيذها.
  
  تكنولوجيا المعلومات  :باء
  

تكنولوجيا المعلومات أداة رئيسية لتيسير اإلدارة والتنظيم علـى نحـو فّعـال فـي المنظمـات العالميـة المتسـمة   -١٥٢
بالالمركزيــة مثــل منظمــة الصــحة العالميــة. ويتوقــف عمــل المنظمــة ككــل علــى نحــو فّعــال إلــى حــد بعيــد علــى عمــل 

  خدمات تكنولوجيا المعلومات دون انقطاع. 
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وجيـا المعلومـات واالتصـاالت فـي المقـر الرئيسـي الخـدمات األساسـية مثـل دعـم تطبيقــات وتـوّفر إدارة تكنول  -١٥٣
تصـــريف األعمـــال والتطبيقـــات التكنولوجيـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي ومكتـــب الخـــدمات العـــالمي والتـــآزر فـــي مجـــال 

الداخليــة مجانــًا، فــي تكنولوجيــا المعلومــات علــى الصــعيد العــالمي (اإلدارة المكتبيــة) والــدعم التقنــي لشــبكة المنظمــة 
حـين ُتسـتَرد تكــاليف خـدمات مــن قبيـل استضــافة التطبيقـات والمــؤتمرات السـمعية والفيديويــة والوصـول عــن بعـد إلــى 

بيـد أنـه ال علـم للمفتَشـين بوجـود أي إرشـادات واضـحة بشـأن سياسـة اسـترداد تكـاليف الخـدمات  ٦٤الشبكة الداخلية.
ي أالَّ يكون استرداد تكاليف خدمات تكنولوجيا المعلومات ممارسة عامـة ويرى المفتشان أنه ينبغغير األساسـية. 

. وٕاضـافة إلـى ذلـك، الحـظ للمنظمة وٕانما ُيضطلع به فقط بالنسبة لخدمات مختـارة وعلـى أسـاس معـايير واضـحة
  المفتشان حاالت كانت تكلفة المعاملة فيها أعلى من الدخل المتأتى من استرداد التكاليف. 

  
تكنولوجيــا المعلومــات مجــاًال ضــعيفًا داخــل إدارة المنظمــة فــي الماضــي. وفــي هــذا الصــدد، انتقــد  وكانــت  -١٥٤

، في جملـة أمـور، سياسـات تكنولوجيـا المعلومـات غيـر المناسـبة ٢٠٠١استعراض وحدة التفتيش المشتركة في عام 
تكنولوجيـا المعلومـات المكّونـة أساسـًا والموارد غير الكافية المكرسة لتكنولوجيا المعلومات والقوى العاملـة فـي مجـال 

من موظفين يعملون بعقود قصيرة األجل وعدم وجود اسـتراتيجية لتكنولوجيـا المعلومـات. ومنـذ ذلـك الحـين، تصـدت 
المنظمة ألهم التحديات وحققت تقدمًا يعتد به. فقد ُوضعت استراتيجية عالمية لتكنولوجيا المعلومات في البداية في 

. وُوضع عـدد مـن السياسـات الرئيسـية مثـل السياسـة العالميـة ألمـن المعلومـات ٢٠١٠ثت في عام وُحدِّ  ٢٠٠٦عام 
  وسياسة تصنيف المعلومات وسياسة إدارة الجدر النارية وُأتيحت لجميع مستويات المنظمة. 

  
بما في ذلك المنقحة من استراتيجية تكنولوجيا المعلومات سبعة أهداف رئيسية،  ٢٠١٠وتقترح نسخة عام   -١٥٥

مجموعة واضحة من الخدمات العالمية والمحلية المتقاَسمة وآلية تمويل مستدامة للمبادرات العالمية وخـدمات فّعالـة 
لمجال  ٢٠١١وقد تبّين من تقييم داخلي شامل جرى في عام  ٦٥التكلفة لتكنولوجيا المعلومات وبيئة عمل معيارية.

المعلومات واالتصاالت ُتعتبر في الوقـت الـراهن مقدمـة خـدمات فـي المقـام  تكنولوجيا المعلومات أن إدارة تكنولوجيا
 اسـتراتيجياً  األول من جانب إدارات المنظمة ووحدتها التقنيـة، وينبغـي لهـا أن ُتعـدِّل مـن وضـعها لكـي تصـير شـريكاً 

  ٦٦بشأن تصريف األعمال في المستقبل.
  

المعلومــات واالتصــاالت إلــى مركــز الخــدمات العــالمي فــي وقــد ُنقلــت الخــدمات التشــغيلية إلدارة تكنولوجيــا   -١٥٦
كواال المبـور فـي حـين ظـل العمـل المتعلـق بالسياسـات فـي المقـر الرئيسـي المؤسسـي. ووحـدة تكنولوجيـا المعلومـات 

موظفــًا، وهــي ليســت جــزءًا مــن مركــز الخــدمات العــالمي ولكنهــا  ٦٠فــي كــواال المبــور كيــان منفصــل يضــم حــوالي 
أمام إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جنيف. وُيمثل الترتيب الراهن تشكيًال تنظيميًا جيدًا مسؤولة مباشرة 

ييســـر تقـــديم الخـــدمات بفّعاليـــة وتقســـيم المهـــام بوضـــوح بـــين نظـــام اإلدارة العـــالمي ووظـــائف تكنولوجيـــا المعلومـــات 
 المبور خيارات ألداء الوظـائف بمعـدالت فّعالـة األخرى. ويتيح توافر موظفي تكنولوجيا المعلومات المهرة في كواال

بالصـعوبة المتزايـدة المصـادفة فـي تعيـين مـوظفين مـؤهلين علـى الُرتـب الـدنيا  التكلفة. بيد أن المفتَشـين ُأحيطـا علمـاً 
من فئة الخـدمات العامـة فـي كـواال المبـور والمكاتـب القطريـة، وهنـاك تنـافس متزايـد بـين المنظمـة والقطـاع الخـاص 

  كاالت األمم المتحدة األخرى على تعيين هؤالء المهنيين. وو 
  
  

                                                           
 المعلومات في المنظمة.انظر فهرس (كاتالوج) خدمات تكنولوجيا     ٦٤

 .٢٠١٠انظر وثيقة المنظمة الداخلية عن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات العالمية،     ٦٥
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وتتســـم البنيـــة التحتيـــة لتكنولوجيـــا المعلومـــات والـــدعم فـــي مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات بدرجـــة كبيـــرة مـــن   -١٥٧
الالمركزيــة فــي الــدوائر واألقــاليم والبلــدان. وبفضــل األخــذ بمعــايير موّحــدة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، تحقــق 
المنظمة وفورات الحجـم فـي عمليـة الشـراء وتُقـيم صـلًة أفضـل بـين المعـدات والبـرامج الحاسـوبية مـن جهـة وعمليـات 
تصريف األعمال من جهة أخرى. بيد أن إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استهلت برامج عالمية معّينة مثل 

(اإلدارة المكتبية) تسـتهدف إيجـاد معـايير موحـدة علـى التآزر في مجال تكنولوجيا المعلومات على الصعيد العالمي 
صعيد المنظمة للبيئة المكتبية. وقد اكتملت هذه الجهود تقريبًا بالنسبة للمقر الرئيسـي ولكنهـا متـأخرة علـى المسـتوى 

  اإلقليمي. 
  

وجيـــــا وتـــــزداد مشـــــاركة المكاتـــــب اإلقليميـــــة فـــــي وضـــــع سياســـــات تكنولوجيـــــا المعلومـــــات واســـــتراتيجة تكنول  -١٥٨
المعلومات العالمية. وييسر فريق القيـادة العـالمي المعنـي بتكنولوجيـا المعلومـات المناقشـات المفيـدة بـين رؤسـاء كـل 
فريق إقليمي معنى بتكنولوجيا المعلومات ورئيس إدارة تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت. وتجتمـع لجـان تكنولوجيـا 

جتمـــع موظفـــو تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي األقـــاليم كـــل شـــهرين. وبفضـــل المعلومـــات اإلقليميـــة مـــّرة واحـــدة ســـنويًا، وي
تحسين االتصاالت والتكامل اإلقليمي، تحّسن ما توّفره إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت مـن عمليـات خدميـة 

رات ودعـــم تقنـــي مـــن حيـــث الفّعاليـــة وســـرعة االســـتجابة خـــالل الســـنوات القليلـــة الماضـــية. وقـــد لوحظـــت هـــذه التغّيـــ
  وحظيت بالترحيب من جانب الوحدات التقنية.

  
وفي حين يجري التعاون الوظيفي بين المستويات الثالثة المختلفة على نحو مناسب، فإن االتفاقات بشـأن   -١٥٩

التمويــل كثيــرًا مــا تكــون عســيرة التحقيــق والتنفيــذ بســبب اخــتالف مســتويات تخصــيص مــوارد تكنولوجيــا المعلومــات 
ُحــدِّد عــدم كفايــة التمويــل باعتبــاره مشــكلة رئيســية خــالل المقــابالت الشخصــية التــي جــرت فــي المقــر لألقــاليم. وقــد 

، كانـت ٢٠١١-٢٠١٠الرئيسي واألقاليم على السواء، بيد أن وقعه أقوى على المستوى اإلقليمي. وبالنسـبة للثنائيـة 
مليــون دوالر  ٦٣,٩ُمنحــت ميزانيــة قــدرها  مليــون دوالر أمريكــي ولكنهــا ٦٩,٣اإلدارة قــد اعتزمــت فــي البدايــة إنفــاق 

تُنفــق علــى عقــود خــدمات خاصــة بأنشــطة ُمســندة لجهــات خارجيــة.  مليــون دوالر أمريكــي تقريبــاً  ٤٠أمريكــي منهــا 
ولمواجهة هذا العجز، ُخفِّضت األنشطة بدرجة كبيرة وُعلِّقت الوظائف القصيرة األجل ولـم ُتشـَغل الوظـائف الشـاغرة 

، ٢٠١٣-٢٠١٢ وُنفِّذ احتواء التكاليف في جميع جوانب الميزانية وأخيرًا ُألغي عدد من الوظـائف. وبالنسـبة للثنائيـة
  ٦٧مليون دوالر أمريكي. ٥٧,٥جرى تخفيض آخر للميزانية إلى 

  
وٕاضــــافة إلــــى خفــــض المــــوارد علــــى مســــتوى المقــــر الرئيســــي، فمــــن األمــــور المثيــــرة للمشــــاكل أن مشــــاريع   -١٦٠

ذه تكنولوجيـــا المعلومـــات العالميـــة لـــيس لهـــا آليـــة تمويـــل عالميـــة. وعمومـــًا، ُيتـــرك للمكاتـــب اإلقليميـــة التخطـــيط لهـــ
المشــاريع فــي إطــار ميزانياتهــا هــي. وبــالنظر إلــى أن للمشــاريع العالميــة عــادًة آثــارًا كبيــرة علــى التكــاليف، فــإن حالــة 
تنفيذها تتفاوت من إقليم إلى آخر. وفي هذا الصدد، ينبغي وضع آلية تمويل عالمية أكثـر اتسـاقًا وتركيـزًا مـن أجـل 

ويــرى المفتشــان أن مشــاركة فريــق السياســات العالميــة بقــوة فــي  ضــمان تنفيــذ المشــاريع العالميــة عبــر المنظمــة.
عملية الموافقة على برنامج تكنولوجيا المعلومات العالمي وتمويله سـتكون طريقـة ممكنـة لتحقيـق التقـدم بشـأن 

  . ضمان الموارد المالية الالزمة لتنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات العالمية
  

وتــًا كبيــرًا فيمــا يتعلــق بتصــريف شــؤون تكنولوجيــا المعلومــات ا، الحــظ المفتشــان تفوعلــى المســتوى اإلقليمــي  -١٦١
وظروفهــا التشــغيلية. وقــد أدت الترتيبــات الحاليــة إلــى وضــع يتســم فيــه المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا والمكتــب اإلقليمــي 

مـات علـى نحـو جيـد لجنوب شرق آسـيا والمكتـب اإلقليمـي لغـرب المحـيط الهـادئ بتصـريف شـؤون تكنولوجيـا المعلو 
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ووجود بنية تحتية جيدة لها. وهذه المكاتب قادرة حتى على خدمة آحاد البلدان عـن بعـد مـن المكتـب اإلقليمـي، فـي 
حين أن قـدرات المكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا علـى إدارة البنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا المعلومـات وخـدماتها محـدودة بدرجـة 

تشــان أنــه فــي حــين ُأحــرز تقــدم بشــأن تحســين بيئــة تكنولوجيــا المعلومــات فــي أكبـر. وخــالل االســتعراض، الحــظ المف
المكاتـــب القطريـــة (تحســـين المعـــدات واســـتخدام الحواســـيب المحمولـــة علـــى نطـــاق أوســـع)، فمـــا زال بعـــض البلـــدان 
ة يســتخدم معــدات عفــا عليهــا الــزمن وبــرامج حاســوبية بطيئــة وغيــر مأمونــة وليســت متوافقــة تمامــًا مــع نظــم المنظمــ

المعيارية. وكثيرًا ما تستند عمليات تحسين تكنولوجيا المعلومات وتحديثها إلى قرارات مخصصة باستخدام الميزانية 
غير المنفقة في نهاية الدورة، أو أن هذه العمليات تموَّل من أموال المشاريع. وٕاضـافة إلـى ذلـك، ُتصـادف المشـاكل 

يما في المكاتب النائية التي يتعّين عليها استخدام االتصاالت عـن الخاصة باالتصال كثيرًا في بعض البلدان، ال س
طريق السواتل. وبالنظر إلى أن تكنولوجيا السواتل ال توّفر سوى عرض نطاق محدود بتكلفة معقولة، فإن االتصال 

  كثيرًا ما يكون بطيئًا مما يثير تحديًا جديًا الستخدام تطبيقات نظام اإلدارة العالمي.
  

ِحّد القيود المالية بدرجة كبيرة من فرص تـدريب مـوظفي تكنولوجيـا المعلومـات علـى المسـتويين اإلقليمـي وتُ   -١٦٢
نترنـت ألوالقطري. وكثيرًا ما يقتصر التـدريب بشـأن نظـام اإلدارة العـالمي ومجـاالت رئيسـية أخـرى مثـل إدارة مواقـع ا

ُتعقـد وجهـًا لوجـه بـين المكاتـب القطريـة والمكاتـب  على التعليمات األساسية. والتدريب الجمـاعي واالجتماعـات التـي
اإلقليمية غير كافية، ويرجع ذلك في جزء منه إلى القيود المفروضة علـى المـوارد، ولكـن أحيانـًا إلـى قلّـة عنايـة مـن 
ى اإلدارة. ومن الضروري اّتباع نهج أكثر تنظيمًا إزاء إقامة الشبكات والتـدريب فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات علـ

المستوى القطري. ويتفق المفتشـان علـى الـرأي الـذي ُعبِّـر عنـه علـى المسـتويين اإلقليمـي والقطـري والـذي مـؤداه أنـه 
ينبغي تخصيص مستوى مناسب من الموارد المالية لهذا المجال. وينبغي للمديرين اإلقليميين اتخاذ تـدابير لتحسـين 

  كانات تدريبهم في أقاليمهم. إقامة الشبكات بين موظفي تكنولوجيا المعلومات وٕام
  

ومن المتوقع أن يؤدي تفيذ التوصية التالية إلى تحسين التنسـيق والفّعاليـة فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات   -١٦٣
  في المنظمة.

  
  ١٦التوصية 

  
العالميـة ينبغي للمدير العام أن ُيدرج البرامج العالمية لتكنولوجيا المعلومات في جدول أعمال فريـق السياسـات 

  من أجل ضمان توفير ما يلزم من دعم وموارد.
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  المراقبةخامسًا:  
  

تضطلع بالمراقبة أربع خدمات للمراقبة، هي: مكتب خدمات المراقبة الداخلية ومراجع الحسـابات الخـارجي   -١٦٤
ولجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة ووحدة التفتيش المشتركة. ووظيفة المراقبة مركزية في المقـر 

لألمــريكتين/ منظمـة الصـحة للبلــدان األمريكيـة حيــث  الرئيسـي لجميـع مســتويات المنظمـة باسـتثناء المكتــب اإلقليمـي
  توجد وظيفة منفصلة للمراجعة. ولدى المنظمة سياسات داخلية بشأن الغش واإلبالغ عن المخالفات والتحقيق. 

  
فـــة جيـــدًا وموزَّعـــة بوضـــوح بـــين المراجعـــة الداخليـــة والخارجيـــة للحســـابات. ويجـــري   -١٦٥ ووظـــائف المراقبـــة معرَّ

ل خطط العمل بين مكتب خدمات المراقبة الداخلية ومراجعي الحسابات الخارجيين، كما يجري التنسيق بانتظام تباد
  للزيارات القطرية وتنسيقها. 

  
وتقــوم إدارة المنظمــة اآلن بتوحيــد متطلبــات تبليــغ أجهــزة مراجعــة الحســابات إلــى لجنــة البرنــامج والميزانيــة   -١٦٦

في الماضي تقـوم بـالتبليغ فـي أوقـات مختلفـة، مـن المتوقـع أن يـؤدي تحديـد واإلدارة. ففي حين كانت هذه الخدمات 
ويســترعي تـاريخ مشــترك منسـق للتبليــغ إلـى تيســير المراقبـة والــتحّكم علـى نحــو أفضـل مــن جانــب الـدول األعضــاء. 
السـماح  المفتشان انتباه األجهزة الرئاسية إلى أنه ينبغـي إتاحـة وقـت كـاٍف للنظـر فـي تقـارير المراقبـة مـن أجـل

  .للدول األعضاء بممارسة مسؤولياتها الرقابية
  

ضمانًا وخدمات استشارية اسـتنادًا إلـى عمليـات المراجعـة والتفتـيش  مكتب خدمات المراقبة الداخليةويوّفر   -١٦٧
وفي هذا الصدد، يتمثل نطاق عمل مكتب خـدمات المراقبـة  ٦٨والتحقيق والتقييم التي يجريها على صعيد المنظمة.

اخليــة فــي البــّت فــي مــا إذا كانــت شــبكة المنظمــة الخاصــة بــإدارة المخــاطر والمراقبــة وعمليــات تصــريف الشــؤون الد
مناسبة وتؤدي وظائفها. ويستخدم المكتب منهجية مستندة إلـى المخـاطر وخطـة مراجعـة سـنوية مرنـة لتنسـيق عملـه 

  واختيار المشاريع وتحديد أولوياتها.
  

عة على البلدان واألقاليم واإلدارات التقنية تبعًا للمخاطر القائمة المرجّحة اسـتنادًا إلـى موزَّ  وموارد المراجعة  -١٦٨
القطـري مبـدأ  نموذج رسمي لتقييم المخاطر. وُيجسِّد تقسـيم المـوارد بـين مسـتوى المقـر الرئيسـي والمسـتوى اإلقليمـي/

د لعمليــات مراجعــة المســائل العالميــة. مــن المــوار  ٪٢٥، مــع االســتخدام الفعلــي لنســبة قــدرها ٪٧٠إلــى  ٣٠النســبة 
وبنــــاًء علــــى طلــــب الــــدول األعضــــاء، اُتخــــذت تــــدابير مــــن أجــــل تــــدعيم نطــــاق المراجعــــة علــــى المســــتوى القطــــري، 

لنمــوذج تقيــيم المخــاطر التــابع لمكتــب خــدمات المراقبــة  وُخصِّصــت مــوارد للبلــدان الشــديدة التعــرض للمخــاطر وفقــاً 
نتيجــة للقيــود الناجمــة عــن الحالــة الماليــة العامــة  ٢٠٠٩المتاحــة للمراجعــة منــذ عــام الداخليــة. وقــد تناقصــت المــوارد 

حاليـًا. واعتمـادًا علـى المـوارد الحاليـة،  ١٣إلـى  ١٧للمنظمة. وخالل تلك الفترة، انخفض عدد موظفي المكتب مـن 
مة في موظفي مكتـب خـدمات عامًا. ويرحب المفتشان بالزيادة المعتز  ١٧تتبع مراجعة المستوى القطري دورة مدتها 

ومع ذلك، ، مما سُيحسِّن دورة مراجعة المستوى القطري في المستقبل. ٢٠١٣بحلول عام  ٢١المراقبة الداخلية إلى 
فإنهمــا يالحظــان أن الزيــادة المعتمــدة فــي عــدد المــوظفين، عنــد أخــذ مهــام التقيــيم والتحقيــق التــي يتعــّين علــى 

تظل رغم ذلك أقل كثيرًا من مستوى المالك الـوظيفي المناسـب المقتـرح فـي المكتب االضطالع بها في الحسبان، 
  ٦٩.عّدة تقارير ذات صلة لوحدة التفتيش المشتركة

  
                                                           

المراقبة  -المادة الثانية عشرة ، الالئحة المالية للمنظمةو  ؛٢-٦انظر دليل المنظمة اإللكتروني، الفصل األول، البند     ٦٨
 الداخلية.
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نظــام جديــد لتعّقــب متابعــة توصــيات مكتــب خــدمات المراقبــة الداخليــة (لوحــة تعّقــب  ٢٠١٠وُنفِّــذ فــي عــام   -١٦٩
لت تحســينات فــي تنفيــذ التوصــيات و  معــدل االســتجابة لهــا. ومــن الُمزمــع توســيع التعّقــب المنهجــي المراجعــة). وُســجِّ

ليشمل التوصيات المقدمة من أجهزة رقابية أخرى، والتي سُتصنَّف تبعًا لألولويـة واألهميـة والجهـود الالزمـة للتنفيـذ. 
ُيـدعى مـن وفي الوقت الراهن، ال يشارك مـدير مكتـب خـدمات المراقبـة الداخليـة بانتظـام فـي أي لجنـة إداريـة ولكنـه 

ــرح المفتشــان آن آلخــر إلــى حضــور اجتماعــات المــدير العــام المســاعد أو مــديري الشــؤون اإلداريــة والماليــة.  ويقت
تصحيح هذا الوضع عن طريق تيسير مشاركة مدير مكتب خدمات المراقبة الداخلية بشكل منتظم في اجتماعات 

ات أخرى في منظومة األمـم المتحـدة (علـى سـبيل اللجان اإلدارية ذات الصلة حسب الممارسة المّتبعة في منظم
  .المثال، األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)

  
وٕاضافة إلى ذلـك، لـم يتضـح وجـود صـلة ذات مغـزى بـين عمليـة تحديـد المخـاطر مـن قبـل مكتـب خـدمات   -١٧٠

د المنظمــة مــا زال قيــد اإلعــداد، وأمــا المراقبــة الداخليــة والنظــام القــائم إلدارة المخــاطر. فســجل المخــاطر علــى صــعي
ويرى المفتشان أنه ينبغـي السجل القائم، وهو منفذ في دائرة اإلدارة العامة فقط، فما زال غير شامل إلى حد بعيد. 

  .للمنظمة أن تولي انتباهًا خاصًا لوضع نهج شامل إزاء تحديد المخاطر وتسجيلها على المستوى المؤسسي
  

علـى نحـو  تحقيقـاتالالئحة المالية، ُيجري مكتب خـدمات المراقبـة الداخليـة  الثانية عشرة منوطبقًا للمادة   -١٧١
مستقل وسّري بمساعدة اإلدارة المعنية لدى التبليغ عن انتهاك اللوائح أو القواعد أو تعليمات المنظمة اإلدارية. وقـد 
قدم المكتب تقارير عن هذا النشاط إلى األجهزة الرئاسـية. بيـد أنـه نظـرًا لحـدود قـدرة المكتـب العامـة، قـد يـؤدي عـدد 

مــوارد عــن وظيفــة المراجعــة. ومــع ذلــك، يــرى المفتشــان أن التحقيقــات ينبغــي أن التحقيقــات المتزايــد إلــى تحريــف ال
وينبغي للمنظمـة أن ُتعيـد تقيـيم المـوارد الالزمـة لوظيفـة التحقيـق بصـورة دوريـة ُتجرى من ِقبل محققين مؤهلين. 

  ٧٠.ما اقُترح في تقرير وحدة التفتيش المشتركة الذي صدر مؤخرًا عن هذا الموضوعبحس
  

مجاًال ضعيفًا من أعمال المراقبة في المنظمـة، حيـث ال توجـد سياسـة للتقيـيم كمـا أن المـوارد  التقييمان وك  -١٧٢
المتاحــة لــه محــدودة. وقــد الحــظ المفتشــان أن المخطــط البيــاني لمكتــب خــدمات المراقبــة الداخليــة ال يتضــمن ســوى 

ات المراجعة على المستوى القطري، كانت أنشـطة وظيفة واحدة لمقيِّم واحد متفرغ، ونتيجة لزيادة التركيز على عملي
التقييم المركزية عند حّدها األدنى خالل العام المنصرم. وقد ُوضعت سياسة للتقييم على صعيد المنظمة كجزء مـن 

. وهــــي تتــــوخى عمليــــات تقيــــيم حســــب ٢٠١٢عمليــــة اإلصــــالح ووافقــــت عليهــــا الــــدول األعضــــاء فــــي أيــــار/ مــــايو 
كاتب استنادًا إلى قواعد ومعايير فريـق األمـم المتحـدة المعنـي بـالتقييم. وسـوف ُيجـرى التقيـيم المواضيع والبرامج والم

على أساس خطة عمل ثنائية السـنوات للتقيـيم علـى صـعيد المنظمـة داخـل اإلطـار التعاقـدي آلحـاد المشـاريع، ومـن 
من  ٪٥و ٣زمع لنسبة تتراوح بين المشاريع. وينبغي أن يؤدي التخصيص الم ثم سوف يموَّل من ميزانيات البرامج/

المشـــاريع إلـــى تـــوفير تمويـــل مســـتدام وكبيـــر مـــن أجـــل التقيـــيم. ويرحـــب المفتشـــان بهـــذه القـــرارات  ميزانيـــة البـــرامج/
باعتبارهــا خطــوة مهّمــة فــي ســبيل تــدعيم ثقافــة التقيــيم فــي المنظمــة. بيــد أنهمــا يشــعران بــالقلق مــن أن هــذه السياســة 

يـة لتطبيـق قواعـد ومعـايير فريـق األمـم المتحـدة المعنـي بـالتقييم بشـكل كامـل، وال سـيما فيمـا تفتقر إلـى األدوات الكاف
  يتعلق باالستقالل والمصداقية. 

  
وفـي حــين تؤكــد الوثيقـة أهميــة دور مكتــب خــدمات المراقبـة الداخليــة كوديــع لوظيفــة التقيـيم، فإنهــا ُتســند لــه   -١٧٣

دارة حصــــيلة عمليــــات التقيــــيم الالمركزيــــة عبــــر المنظمــــة، بــــدًال مــــن فــــي المقــــام األول دور التخطــــيط والتنســــيق وإ 
ســــيما بشــــأن المســــائل ذات األهميــــة االســــتراتيجية أو ارة تقييماتــــه واالضــــطالع بهــــا، والاضــــطالعه هــــو نفســــه بــــإد

المشـاريع ومســتوى مناسـب مــن مراقبــة  المؤسسـية. وبغيــة ضـمان القــدر الكـافي مــن االسـتقالل عــن مشـّغلي البــرامج/
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ودة والمصــداقية وكــذلك مراعــاة أفضــل ممارســات منظمــات منظومــة األمــم المتحــدة، يــرى المفتشــان أنــه ينبغــي الجــ
مراقبــة عمليــات التقيــيم  تزويــد مكتــب خــدمات المراقبــة الداخليــة بقــدرة أقــوى علــى التقيــيم المركــزي وتكليفــه بــإجراء/

حظــــى بالعنايــــة الكافيــــة خــــالل إعــــداد المبــــادئ المواضــــيعية والمؤسســــية االســــتراتيجية. وينبغــــي لهــــذه المســــألة أن ت
  التوجيهية لتنفيذ سياسة التقييم المعتمدة حديثًا.

  
  ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تحسين فّعالية وظيفة التقييم في المنظمة.  -١٧٤

  
  ١٧التوصية 

  
المتحـدة المعنـي بـالتقييم بشـأن وظيفـة ينبغي للمدير العام أن يستهل استعراض للنظراء من جانب فريق األمـم 

التقيـيم فــي المنظمــة مــن أجــل االســتفادة مــن الممارســات الراســخة فــي منظومــة األمــم المتحــدة وتوفيــق وظيفــة 
التقييم في المنظمة تمامًا مع قواعد ومعايير فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، وأن ُيقـدم اسـتعراض النظـراء 

  .٢٠١٤ي في موعد ال يتجاوز عام هذا إلى المجلس التنفيذ
  

مـن ِقبـل جمعيـة الصـحة لمـدة أربـع سـنوات. وهـو يعـرب عـن رأي بشـأن  مراجع الحسابات الخارجيوُيعيَّن   -١٧٥
صـحة البيانـات الماليـة واكتمالهـا، كمـا يراقـب مجـاالت رئيسـية لـإلدارة والتنظـيم فـي المنظمـة مثـل فّعاليـة اإلجــراءات 

وفــي هــذا الصــدد، يرحــب المفتشــان بالحــد المفــروض علــى  ٧١ي الضــوابط الماليــة الداخليــة.الماليــة والنظــام المحاســب
مـــدة تعيـــين مراجـــع الحســـابات الخـــارجي، حيـــث لـــم يكـــن لمثـــل هـــذا الحـــّد وجـــود وقـــت إعـــداد تقريـــر وحـــدة التفتـــيش 

  ٢٠٠١.٧٢المشتركة لعام 
  

هــي لجنــة استشــارية مســتقلة أنشــأها المجلــس  لجنــة الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي مجــال المراقبــةو  -١٧٦
، وهي مسؤولة أمام لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة. والغرض منها هو تقديم المشـورة إلـى ٢٠٠٩التنفيذي في عام 

لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة، ومــن خاللهــا إلــى المجلــس التنفيــذي، بشــأن الوفــاء بمســؤوليتهما الرقابيــة، وتقــديم 
شورة إلى المـدير العـام بنـاء علـى الطلـب بشـأن المسـائل الواقعـة فـي نطـاق اختصاصـاتها. وتشـمل وظـائف لجنـة الم

الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة مـا يلـي: اسـتعراض بيانـات المنظمـة الماليـة؛ وتقـديم المشـورة بشـأن 
؛ واســـتعراض فّعاليـــة وظـــائف المراجعـــة الداخليـــة خـــاطرممـــدى مالءمـــة ضـــوابط المنظمـــة الداخليـــة ونظمهـــا إلدارة ال

ة؛ وتقـديم المشـورة بشـأن مالءمـة وفّعاليـة السياسـات عوالخارجية للحسابات؛ ورصد تنفيذ جميع نتائج عمليات المراج
وكـان هنـاك عـدم تـوازن إقليمـي فـي التشـكيل األول للجنـة الخبـراء  ٧٣المحاسبية وممارسات اإلفصاح عن البيانـات.

االستشــارية فــي مجــال المراقبــة، ولكــن جــرى تداركــه فيمــا بعــد. ومــع ذلــك، فمــا زال المفتشــان علــى رأيهمــا المســتقلين 
هة  المتمثل في أنه ينبغي أن يكون ترشيح أعضاء لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة عملية ُموجَّ

المجموعـــات اإلقليميـــة للـــدول األعضـــاء ومـــن ثـــم بالكامـــل مـــن ِقبـــل الـــدول األعضـــاء، فُيقتـــَرح المرشـــحون مـــن ِقبـــل 
ُينتخبون، بعد فرز مهنـي مناسـب، بصـفاتهم الفرديـة مـن ِقبـل الجهـاز الرئاسـي حسـبما هـو متـوخى فـي تقـارير وحـدة 

   ٧٤التفتيش المشتركة الخاصة بثغرات المراقبة ووظيفة مراجعة الحسابات.
  

                                                           
 المراجعة الخارجية للحسابات. –المادة الرابعة عشرة ، الالئحة المالية للمنظمةانظر     ٧١
 .JIU/REP/2001/5انظر الوثيقة     ٧٢
 .١ق١٢٥م تانظر القرار     ٧٣
 .١٧التوصية  JIU/REP/2010/5والوثيقة  ٢٣، الفقرة ٦الفصل ألف، الصفحة  JIU/REP/2006/2انظر الوثيقة     ٧٤
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واء أن السـنوات األولـى مـن عمـل لجنـة الخبـراء المسـتقلين وَتعتبر إدارة المنظمة والدول األطراف علـى السـ  -١٧٧
االستشــارية فــي مجــال المراقبــة كانــت إيجابيــة. فقــد أســهمت اللجنــة فــي إبــراز أنشــطة المنظمــة فــي مجــال المراقبــة 
بفضل خبرة أعضائها المستقلين. وقدمت اللجنـة، رغـم قصـر المـدة التـي انقضـت منـذ إنشـائها، إسـهامات مفيـدة فـي 

التنفيــذي. وفــي حــين يحتــاج األمــر إلــى مواصــلة تطــوير وتنفيــذ العمليــات الروتينيــة، يتعــّين علــى اللجنــة أن المجلــس 
ــراء المســتقلين تتصــدى بالتــدريج لمجــاالت رئيســية مــن اإلدارة والتنظــيم.  ــة الخب ــه ينبغــي للجن ويــرى المفتشــان أن

ات المراقبة الداخلية وأن ُتعّلق عليها قبل االستشارية في مجال المراقبة أن تستعرض بانتظام ميزانية مكتب خدم
  . تقديمها للموافقة عليها

  
وقد أوجد األخذ بنظام اإلدارة العالمي وتشـغيل مركـز الخـدمات العـالمي إمكانيـًة إلجـراء عمليـات المراجعـة   -١٧٨

بدًال من الزيارات الموقعية. القطرية عن بعد استنادًا إلى دراسة الوثائق الُمكمَّلة باالستقصاءات والمحادثات الهاتفية 
وقد أجرى مكتب خدمات المراقبة الداخلية عّدة عمليات مراجعة من هذا القبيل ويعتزم مواصلة هذه الممارسة. وفي 
حـين أن عمليـات المراجعـة التـي ُتجـرى عـن بعـد ُتخفِّـض مــن نفقـات السـفر والوقـت، ينبغـي بيـان إلـى أي حـّد ُيمكــن 

ل البيانــات الالزمــة وتــوفير المســتوى المطلــوب مــن البّينــات المعقولــة الســتخالص بهــذه الطريقــة الحصــول علــى كــ
النتـــائج المنـــاظرة. وينبغــــي، اســـتنادًا إلــــى اســـتعراض لهــــذه الممارســـة، وضــــع إطـــار بالمعــــايير والمبـــادئ التوجيهيــــة 

لمســـتقلين ويقتـــرح المفتشـــان أن تســـتعرض لجنـــة الخبـــراء االواضـــحة فيمـــا يتعلـــق بعمليـــات المراجعـــة عـــن بعـــد. 
  .االستشارية في مجال المراقبة الخبرات والمنهجية التطبيقية لممارسة المراجعة عن بعد في وقت مناسب

  
ــيش المشــتركة، و  -١٧٩ ــًا مســتقًال لمراقبــة منظمــات منظومــة األمــم المتحــدة، وحــدة التفت باعتبارهــا جهــازًا خارجي

أجــل تحســين اإلدارة وتحقيــق المزيــد مــن التنســيق بــين مكلَّفــة بتــوفير رأي مســتقل عــن طريــق التفتــيش والتقيــيم مــن 
منظمــات منظومــة األمــم المتحــدة. وتُــدَرس تقــارير الوحــدة بانتظــام مــن جانــب األجهــزة الرئاســية جانبــًا إلــى جنــب مــع 

 ١٦٦مصــفوفة مفّصــلة ُتعــّدها أمانــة المنظمــة عــن متابعــة التوصــيات. بيــد أن المالحظــات الناقــدة الــواردة فــي الفقــرة 
عــدم كفايــة الوقــت المخصــص لدراســة تقــارير المراقبــة مــن جانــب األجهــزة الرئاســية صــحيحة أيضــًا فــي حالــة  بشــأن

تقارير وحدة التفتيش المشتركة. ويرى المفتشان أن المنظمة ستستفيد من إجراء مناقشة أشمل لتقارير وحدة التفتيش 
  المشتركة من جانب األجهزة الرئاسية ذات الصلة. 

  
من توصيات وحدة التفتيش المشتركة ورفضـت  ٪٥٢,٧، قبلت المنظمة ٢٠١٠و ٢٠٠٤ين عامي وفيما ب  -١٨٠
مـن التوصـيات  ٪٢٨,٩من التوصيات كانـت موضـع الدراسـة. وجـرى تنفيـذ  ٪٨,٦منها، كما تُفيد التقارير بأن  ٪٢

. بيــد أن المنظمــة لــم ٢٠١٠منهــا كــان موضــع التنفيــذ بحلــول نهايــة عــام  ٪٢٥,٩المقبولــة بينمــا تفيــد التقــارير بــأن 
مـن توصـيات الوحـدة، كمـا لـم تـوّفر معلومـات عـن حالـة  ٪٣٥,٢توّفر معلومات أخرى فيما يتعلـق بقبـول أو رفـض 

ويـــرى المفتشـــان أنـــه ينبغـــي للمنظمـــة أن تســـعى إلـــى تحســـين تقـــديمها  ٧٥مـــن التوصـــيات المقبولـــة. ٪٣٤,١تنفيـــذ 
ارير عن قبول توصيات وحدة التفتيش المشـتركة وتنفيـذها. وسـوف يـوفِّر نظـام التعقّـب باسـتخدام اإلنترنـت الـذي للتق

ُأخــذ بــه حــديثًا فرصــًة لتحســين هــذا األداء وتــوفير المعلومــات فــي الوقــت الحقيقــي وبشــفافية كاملــة للــدول األعضــاء 
  بشأن هذه المسائل.

  
  
  
  
  

                                                           
 .A/66/34الوثيقة     ٧٥
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  ١التذييل 
  

  ءات المطلوب من المنظمات المشاركة اتخاذها نظرة عامة على اإلجرا
 بشأن توصيات وحدة التفتيش المشتركة 
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                مطلوب إجراء 

                للعلم 

  راء                         ه ١التوصية 

  راء                         أ ٢التوصية 

  راء                         ه ٣التوصية 

  راء                         ه ٤التوصية 

  راء                         ز ٥التوصية 

  راء                         ز ٦التوصية 

  راء                         أ ٧التوصية 

  راء                         ه ٨التوصية 

  راء                         ز ٩التوصية 

  راء                         ز ١٠التوصية 

  تاء                         ز ١١التوصية 

  راء                         ز ١٢التوصية 

  راء                         أ ١٣التوصية 

  راء                         ز ١٤التوصية 

  تاء                         ه ١٥التوصية 

  راء                         ه ١٦التوصية 

  راء                         ه ١٧التوصية 
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 توصية مطلوب قرار بشأنها من جانب الجهاز التشريعي تاء  االختصارات:
 توصية مطلوب إجراء بشأنها من جانب الرئيس التنفيذي راء 

  جانب هذه المنظمةتوصية ال تتطلب اجراًء من     
  

تعزيـــز الضـــوابط واالمتثـــال   : دتعزيـــز التنســـيق والتعــاون   : جنشـــر أفضـــل الممارســات   : ب  تعزيــز المســـاءلة : أ  األثـــر المتـــوخى: 
    غير ذلك   :غتعزيز الفّعالية    :زتحقيق وفورات مالية كبيرة    :وتعزيز الفّعالية     :ه

غيــر األونكتــاد ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــّدرات والجريمــة  ST/SGB/2002/11* تشــمل جميــع الكيانــات الُمدرجــة فــي الوثيقــة 
  نروا.و برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين واألوبرنامج األمم المتحدة للبيئة و 
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JIU/REP/2012/7 
  
  
  
  
  
  
  
  

 استعراض شؤون التنظيم واإلدارة واألخذ بالالمركزية
  في منظمة الصحة العالمية

  الثانيالجزء 
  استعراض األخذ بالالمركزية في منظمة الصحة العالمية 

  
  

  إعداد
  

  استيفان بوستا
  محمد منير زهران

  
  

  التفتيش المشتركةوحدة 
  ٢٠١٢جنيف 

  
  
  
  

  األمم المتحدة
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  الموجز
  

  استعراض األخذ بالالمركزية في منظمة الصحة العالميةالجزء الثاني: 
 

JIU/REP/2012/7  
  
  

ـــة مكـــرس فـــي دســـتور منظمـــة الصـــحة العالميـــة (المنظمـــة)، وهـــو مـــا أّدى إلـــى إنشـــاء ســـت  إن مفهـــوم الالمركزي
  منظمات إقليمية يتكّون كل منها من مكتب إقليمي ولجنة إقليمية. 

  
المنظمــة، بعـد إنشــائها بـأكثر مــن ســتة عقـود، يواجــه تحـديات التخصــيص الصــحيح ومـازال األخــذ بالالمركزيـة فــي 

للموارد على أساس معايير شفافة وواضـحة، وذلـك لـيس بـاألمر الُمسـتغرب فـي أي عمليـة لألخـذ بالالمركزيـة. فلـم 
ائمـــة بـــين المتفـــق عليهـــا، والفجـــوة الق ٧٠إلـــى  ٣٠يتحقـــق تخصـــيص المـــوارد بـــين المقـــر الرئيســـي واألقـــاليم بنســـبة 

المــوارد المخططــة والمــوارد المخصصــة بالفعــل تــرجِّح كفــة المقــر الرئيســي بدرجــة ملحوظــة، وٕان كــان الوضــع قــد 
تحسن في السنوات األخيرة. ويحتاج األمر إلى تدابير لضمان تخصيص الموارد بمزيد من الشفافية ليس فقط مـن 

ليم وٕانما أيضًا من األقاليم إلـى البلـدان. وال ينبغـي تحديـد معـايير للحـّد األدنـى مـن التواجـد االمقر الرئيسي إلى األق
القطــري وااللتــزام بهــا إّال إذا كــان هنــاك حجــم حــرج مــن البــرامج وكــذلك القــدرة الالزمــة مــن حيــث عــدد المــوظفين 

دوديـة، تغطيـة مثـل هـذه البلـدان مـن ومؤهالتهم لكي تكـون هـذه البـرامج فّعالـة. وٕاّال، فمـن األفضـل، مـن حيـث المر 
  مكتب قطري مجاور راسخ أو مباشرة من المكتب اإلقليمي. 

  
ويتمثل التحدي الثاني الذي يواجه األخذ بالالمركزية في المنظمة في التنفيذ المتسق للسياسات والخدمات اإلدارية 

حيــان ســببًا الزدواج الجهــود وخســارة الروتينيــة والضــوابط ذات الصــلة عبــر المنظمــة. ويكــون ذلــك فــي كثيــر مــن األ
  وفورات الحجم وعدم الفّعالية. 

  
وهنـــاك تحـــٍد ثالـــث يتعلـــق بغمـــوض تسلســـل القيـــادة والمســـاءلة فـــي الممارســـة العمليـــة. فالصـــالحيات التـــي يمنحهـــا 

 داريوإ الدســتور للمــديرين اإلقليميــين باعتبــارهم مــوظفين ُمنتخبــين ُتضــِعف مــن ســلطة المــدير العــام كــرئيس تقنــي 
أعلى للمنظمة، مقارنة بمنظمات منظومة األمم المتحدة األخرى، وكان ذلك مصدرًا لتـوّتر عالقـتهم فـي الماضـي، 
ز. ونتيجـة  ولو أن هذا الوضع تحّسن في السنوات األخيرة بإنشاء فريـق السياسـات العالميـة وعملـه علـى نحـو معـزَّ

ق العديدة التـي أنشـئت علـى جميـع مسـتويات المنظمـة فـي لعمل فريق السياسات العالمية، إلى جانب آليات التنسي
المجــاالت التقنيــة واإلداريــة، وكــذلك األخــذ بنظــام اإلدارة العــالمي التــابع للمنظمــة ومركــز الخــدمات العــالمي، ازداد 
تنسيق عمل المنظمة. ونتيجة لـذلك، ثمـة ثقافـة إدارة مؤسسـية جديـدة آخـذة فـي الظهـور. ومـع ذلـك، فهنـاك الكثيـر 

ا يتعّين عمله لمواءمـة السياسـات واإلجـراءات عبـر المنظمـة وتعزيـز فّعاليـة آليـات التنسـيق التـي ال تعمـل دائمـًا مم
بانتظام في جميع المجاالت بين المقر الرئيسي واألقاليم أو ال ُتستنسخ دائمًا على نحو فّعال بـين األقـاليم والبلـدان 

ن تحســين المواءمــة بــين الهياكــل التنظيميــة فــي المقــر الرئيســي وتتــأثر بــالقيود المفروضــة علــى المــوارد. ومــن شــأ
  واألقاليم أن يؤدي إلى تيسير العمل معًا كمنظمة واحدة. 

  
ويبدو أن تفويض السلطات، وهو حجر الزاوية في أي عملية لألخـذ بالالمركزيـة، يبعـث علـى الرضـا عمومـًا عبـر 

مثل تعبئـة المـوارد والتعيـين والشـراء والسـفر. وعلـى المسـتوى  المنظمة، ولو أن باإلمكان تعزيزه في مجاالت معّينة
القطــري، يتفــاوت تفــويض الســلطات إلــى رؤســاء المكاتــب القطريــة عبــر األقــاليم، وينبغــي تكييفــه علــى نحــو أفضــل 
تبعًا لحجم المكاتب القطريـة وقـدرتها واحتياجاتهـا التشـغيلية. وتتفـاوت نظـرة المـوظفين علـى صـعيد المنظمـة لمـدى 

  ضوح تفويض السلطات وجودة توثيقه. و 
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فـة علـى نحـو أفضـل لرصـد عمـل المـديرين اإلقليميـين ومسـاءلتهم مـن أجـل رصـد تنفيـذ  وثمة حاجة إلى آليات معرَّ
السلطات المفوضة إليهم وتقييم أدائهم. وقـد أظهـر استقصـاء وحـدة التفتـيش المشـتركة أن مسـاءلة المـديرين مسـألة 

  الموظفين، الذي يتباين هو أيضًا بدرجة كبيرة عبر المنظمة.حاسمة من منظور 
  

  وكانت المسائل األخرى التي الحظها المفتشان هي التالية:

  التحديد الحالي لإلقليم األفريقـي وٕاقلـيم شـرق المتوسـط وحجـم اإلقليمـين ووجـود إقليمـين آسـيويين، هـذه األمـور
رة هــي مصــادر للقيــود التشــغيلية عنــدما يتعلــق األمــر ب التصــدي لمســائل صــحية مشــتركة، كمــا أنهــا غيــر ُمبــرَّ

على أساس اعتبارات تنظيمية أو اقتصادية أو متعلقة بالصـحة العموميـة. ويـؤثر عـدم اتسـاق أقـاليم المنظمـة 
مــع األقــاليم القائمــة فــي منظمــات منظومــة األمــم المتحــدة األخــرى علــى كيفيــة عملهــا معــًا. وتســليمًا بــأن هــذا 

ى درجــة بعيــدة، ُيــدعى المــدير العــام إلــى التشــاور مــع البلــدان واألقــاليم المعنيــة بشــأن إعــادة األمــر سياســي إلــ
 تعريف التصميم اإلقليمي الراهن وانتهاز أي فرصة لعرض المسألة على جمعية الصحة العالمية؛

 في المجال  إدماج منظمة الصحة للبلدان األمريكية في منظمة الصحة العالمية عملية بطيئة ولكنها مستدامة
االستراتيجي والبرمجي، وهي لم تبلغ بعد مرحلة التشغيل الكامل في المجـال اإلداري وينبغـي مواصـلة تحقيـق 
التقدم بشأنها. وينبغـي إقامـة وصـلة بـين نظـام تخطـيط المـوارد المؤسسـية الجـاري إعـداده فـي مكتـب المنظمـة 

ظــام اإلدارة العــالمي القــائم فــي المنظمــة مــن أجــل اإلقليمــي لألمــريكتين/ منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة ون
 تعزيز التكامل؛ 

  يــؤدي تعــدد اللجــان واللجــان الفرعيــة علــى المســتوى اإلقليمــي إلــى تعقيــد آليــات تصــريف الشــؤون فــي المنظمــة
، دون أن يجعلها أكثر فّعالية بالضرورة. وعمومًا، يتعّين تدعيم عمل األجهـزة الرئاسـية اإلقليميـة بـين الـدورات

فمراقبتهـــا لعمـــل المكاتـــب اإلقليميـــة ضـــعيف بشـــكل عـــام والـــروابط القائمـــة فيمـــا بينهـــا ومـــع األجهـــزة الرئاســـية 
العالميـــة تحتـــاج إلـــى تحســـين كبيـــر. وينبغـــي االضـــطالع باســـتعراض شـــامل لعمليـــة تصـــريف الشـــؤون علـــى 

عمليــة ترشــيح المــديرين المســتوى اإلقليمــي كمــا ينبغــي إكمــال عمليــة مواءمــة الــنظم الداخليــة، بمــا فــي ذلــك 
 اإلقليميين؛

  .اضطلعت وحدات الدعم القطري في المقر الرئيسي وغالبية األقاليم بدور مهّم، وينبغـي لهـا أن تواصـل ذلـك
وينبغي إلدارة التركيز على البلدان في المقر الرئيسي أن ُترّكز على العمل الخـاص بوضـع المعـايير والرصـد 

جوانــب تــآزر بــين األقــاليم وعمــل مختلــف وحــدات/ وظــائف الــدعم القطــري. بغيــة مواءمــة الممارســات وٕايجــاد 
وينبغي وضع مجموعة مشتركة من األهداف والمؤشرات الخاصة بعمل هذه المكاتب ورصد تحقيقها. وُيقترح 
إجراء تقييم لعمل وظيفـة الـدعم القطـري فـي المقـر الرئيسـي وعلـى المسـتوى اإلقليمـي. وينبغـي لشـبكة وحـدات 

لقطري أن تتخذ خطوة إلى األمام من أجل تدعيم دورها في مجالي المواءمـة واتخـاذ القـرارات بتقـديمها الدعم ا
 اقتراحات ملموسة إلدراجها في جداول أعمال اجتماعات فريق السياسات العالمية ومديري إدارة البرامج؛

 فـــي المنظمـــة مـــن أجـــل  ينبغـــي مواصـــلة تعزيـــز اســـتخدام اســـتراتيجيات التعـــاون القطـــري فـــي عمليـــة التخطـــيط
تجسيد أولويات البلدان واحتياجاتها على نحو أفضل. وينبغي رصد تنفيـذ هـذه االسـتراتيجيات وتقـديم التقـارير 

 ٢٠١٠عنها على النحو الصحيح. ويتضمن دليـل اسـتراتيجيات التعـاون القطـري المنقحـة الموضـوع فـي عـام 
ـه إدارة التركيـز علـى البلـدان ألول مّرة إرشادات بشأن استعراض أداء المنظمة فـي ا لبلـدان. ويوصـى بـأن توجِّ

في المقـر الرئيسـي ووحـدات/ وظـائف الـدعم القطـري فـي المسـتوى القطـري عمليـة االسـتعراض هـذه مـن أجـل 
 ضمان االتساق عبر المنظمة؛
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  وقــف هنــاك فئــات عديــدة جــدًا مــن رؤســاء المكاتــب القطريــة التابعــة للمنظمــة، وينبغــي تبســيط ذلــك. وينبغــي
العمـــل تـــدريجيًا بتعيـــين مـــوظفين مهنيـــين وطنيـــين لرئاســـة العمليـــات فـــي المكاتـــب القطريـــة. وال تتناســـب ُرتـــب 
رؤساء المكاتب القطرية دائمًا مع تعقيد المكاتب القطرية وينبغي إعـادة تصـنيفها تبعـًا لـذلك. وقـد طـرأ تحسـن 

غـي مواصـلة تعزيـز هـذه العمليـة لضـمان قـدر كبير على عملية اختيار رؤساء المكاتب القطرية وتـدريبهم وينب
أكبر من التنّوع في أمور منها التعيين من الجنسين. وينبغي أن يكون التدريب إلزاميًا لجميع رؤساء المكاتب 
القطريـــة العـــاملين. ويتفـــاوت تنقـــل رؤســـاء المكاتـــب القطريـــة بـــين األقـــاليم، وهـــو ُيمـــارس غالبـــًا داخـــل األقـــاليم 

ة. وينبغــي وضــع سياســة لتنقــل رؤســاء المكاتــب القطريــة وتنفيــذها علــى صــعيد المنظمــة وبحــدود زمنيــة مختلفــ
بحيث ُيحدَّد، لفائدة تالقح القدرات، عدد أقصى لسنوات التناوب بحسـب فئـة مراكـز العمـل وفيمـا بـين األقـاليم 

زم األقــاليم بهــا؛ والمقــر الرئيســي. وينبغــي لهــذه السياســة أن تحظــى بموافقــة فريــق السياســات العالميــة وأن تلتــ
 وينبغي رصد التنفيذ واالستثناءات وتبليغها إلى فريق السياسات العالمية واألجهزة الرئاسية؛

  ال ُتخطَّـــط أنشـــطة التعـــاون األقـــاليمي وتمـــوَّل وتُتـــابع فـــي الميزانيـــات البرمجيـــة وخطـــط العمـــل. ويعرِقـــل نظـــام
مويل وتنفيذ أي مبادرات مـن هـذا القبيـل علـى الـرغم التخطيط والتبليغ غير المرن بشأن الميزانية إلى حد ما ت

من أنها ليست بالضرورة ُمكلِّفة. وهناك حاجة على المستوى المؤسسي لتصميم استراتيجية وتخصيص موارد 
وتحديد أدوار ومسؤوليات دعمًا لمثل هذا التعاون. وينبغي تكليف المكاتـب القطريـة بتحديـد مجـاالت التعـاون 

االحتياجات القطرية المحـددة. وينبغـي للمكاتـب اإلقليميـة أن تنشـئ آليـات لنشـر المعـارف المحتملة في إطار 
ــيم أو  داخــل األقــاليم وأن تضــطلع بــدور فــي التوفيــق بــين االحتياجــات والقــدرات فــي بلــدان أخــرى داخــل اإلقل

 خارجه وفي الجمع بين البلدان المانحة والمتلقية بواسطة ترتيبات مفيدة للجانبين؛

 جعل مشاركة المنظمة في البرامج واألنشطة الصحية المتعددة القطاعات على المسـتوى القطـري أكثـر  ينبغي
فّعاليــة. ولهــذا الغــرض، ينبغــي تزويــد المكاتــب القطريــة التابعــة للمنظمــة بإرشــادات وأدوات وٕامكانــات محّســنة 

ـــاءة. وي ـــوا شـــركاء قـــادرين علـــى العمـــل بكف ـــاج األمـــر إلـــى نهـــج وتمكـــين رؤســـاء هـــذه المكاتـــب لكـــي يكون حت
استراتيجي على صعيد المنظمة مـن أجـل إعـادة تصـميم النظـام الحـالي إلدارة المسـائل المتعلقـة بالتعـاون مـع 
األمــم المتحــدة وٕاعــادة المنظمــة إلــى وضــعها كشــريك مهــّم فــي التنميــة. وينبغــي وقــف إصــدار التقريــر الســنوي 

ومــة األمــم المتحــدة ومــع المنظمــات الحكوميــة الدوليــة لجمعيــة الصــحة العالميــة المعنــون "التعــاون داخــل منظ
 األخرى" واالستعاضة عنه بتقارير استراتيجية موضوعية بدرجة أكبر تصدر كل سنتين.

  
وقــد أحجــم المفتشــان عــن تقــديم توصــيات بشــأن عــدد مــن المســائل التــي يجــري التصــدي لهــا فــي عمليــة اإلصــالح 

هة إلى المدير العـام لتنفيـذها والتوصـية  الجارية واالقتراحات المتعلقة بها. وصاغا ست توصيات، منها خمس موجَّ
  الواردة أدناه التي تتطلب إجراًء من المجلس التنفيذي.

  
  ١التوصية 

  
ينبغي للمجلس التنفيذي أن ُيكِمل، في سياق عملية إصالح المنظمـة الجاريـة حاليـًا، استعراضـًا شـامًال لعمليـة 

اإلقليمي وأن يطرح اقتراحات ملموسـة لتحسـين عمـل اللجـان واللجـان الفرعيـة تصريف الشؤون على المستوى 
   اإلقليمية وأن ُيِتم مواءمة نظمها الداخلية لكي تنظر فيها اللجان اإلقليمية.
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  مقدمة
  
ُتعرَّف الالمركزية على نحو شائع بأنها توزيـع المـوارد الماليـة ونقـل السـلطات وصـالحية اتخـاذ القـرارات أو   -١

النتـائج والمسـاءلة عنهـا إلـى مسـتويات مختلفـة مـن الحكومـة أو المنظمـة. وتسـاعد تفويضها وٕاسناد مسؤولية تحقيق 
الالمركزيــة علــى تخفيــف االختناقــات فــي اتخــاذ القــرارات كمــا يمكــن أن ُتزيــد مــن الحساســية للظــروف واالحتياجــات 

لروتينيـة كمـا ُيمكـن أن المحلية. بيد أن لالمركزية عيوب؛ فهي ليست فّعالة فيما يتعلق بتوحيد المعـايير والخـدمات ا
تزيــد مــن صــعوبة التوزيــع العــادل للمــوارد عنــدما تكــون شــحيحة وقــد تــؤدي إلــى خســارة وفــورات الحجــم وفقــد الســيطرة 
على الموارد الشحيحة. وعندما تكون القدرة ضعيفة على المستوى المحلي، قد تؤدي الالمركزية إلى تقديم الخـدمات 

السياســـات أكثـــر صـــعوبة أيضـــًا. ويعـــرَّف تفـــويض الســـلطات بأنـــه نقـــل حـــق بفّعاليـــة متدنيـــة. وهـــي تجعـــل تنســـيق 
وصالحيات التصرف في عمل أو وظيفة معّينة من أجل السماح لمتلقي التفويض باستيفاء مسؤولياته. وهـو يشـمل 
فـة علـى نحـو  حق إصدار األوامر وتخصيص الموارد. ولكي تكـون السـلطات المفوَّضـة فّعالـة، ينبغـي أن تكـون معرَّ

متســـق وواضـــح فـــي أدوات إداريـــة عامـــة أو أوامـــر تفـــويض فرديـــة تحـــدِّد مســـؤوليات األشـــخاص المعنيـــين والحـــدود 
   ١والعتبات المنطبقة على ممارسة هذه السلطات من خالل تسلسل رأسي واضح ال لبس فيه للقيادة.

  
ا فـي دسـتور المنظمـة، الـذي وفي منظمة الصحة العالمية (المنظمة)، ُكرِّس مفهـوم الالمركزيـة منـذ إنشـائه  -٢

يقضي بإنشاء منظمات إقليمية لتلبية االحتياجات اإلقليميـة الخاصـة. وتتكـون كـل منظمـة إقليميـة مـن لجنـة إقليميـة 
ُمشكَّلة من الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة في اإلقليم، وهي تعتمد النظام الداخلي الخاص بها، ومكتـب 

وهي جزء ال يتجزأ من المنظمة، ولكنها تعمل بالفعل بدرجة  ٢الذي يرأسه مدير إقليمي. إقليمي هو الجهاز اإلداري
  كبيرة من االستقاللية، كما لو أن األمر كان يتعلق بدولة اتحادية. 

  
وعلــى الــرغم مــن أن المفهــوم األصــلي لالمركزيــة اإلقليميــة فــي المنظمــة، الــذي ترجــع جــذوره التاريخيــة إلــى   -٣

ليمية سابقة، لم يكن قط موضع شك، فإن كفاءته وفّعاليته كانتا موضع دراسـة دوريـة مـن جانـب منظمات صحية إق
 ١٩٩٣الــــدول األعضــــاء وٕادارة المنظمــــة. وقــــد نــــاقش تقريــــرا وحــــدة التفتــــيش المشــــتركة عــــن المنظمــــة فــــي عــــامي 

التـي اليـزال العديـد  باستفاضة جوانب قوة هيكل المنظمة الالمركزي وضعفه، وقّدما عددًا من التوصـيات ٢٠٠١٣و
  منها صالحًا حتى اآلن. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 JIU/REP/2004/7والوثيقتين  ؛http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/index.aspانظر     ١
  .JIU/REP/2011/5و
  من الفصل الحادي عشر الخاص بالترتيبات اإلقليمية.  ٥٢و ٤٧و ٤٦و ٤٥و ٤٤المواد     ٢
  .JIU/REP/2001/5 و JIU/REP/93/2 الوثيقتان    ٣
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  األقاليم  :أوالً 
  
حـــدَّدت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة األولـــى ســـت منـــاطق جغرافيـــة وأذنـــت للمجلـــس التنفيـــذي بإنشـــاء منظمـــة   -٤

ومنــذ ذلــك الحــين، ظــل الهيكــل اإلقليمــي كمــا هــو مــع إضــافات جديــدة وتغييــرات بســيطة فــي  ٤إقليميــة لكــل منهــا.
  األعضاء من إقليم آلخر. 

  
  : المكاتب اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية١الجدول 

  

الدول   المقار الرئيسية  المكاتب اإلقليمية للمنظمة
  األعضاء

المكاتب 
  القطرية

  ٤٦  ٤٦  برازافيل  اإلقليم األفريقي (المكتب اإلقليمي ألفريقيا) 
ـــيم األمـــريك تين (المكتـــب اإلقليمـــي لألمـــريكتين/ منظمـــة الصـــحة إقل

  ٢٩  ٣٥  واشنطن العاصمة  للبلدان األمريكية)

  ٣٠  ٥٣  كوبنهاغن  اإلقليم األوروبي (المكتب اإلقليمي ألوروبا)
  ١٩  ١+٢٢  القاهرة  لشرق المتوسط)إقليم شرق المتوسط (المكتب اإلقليمي 

  ١١  ١١  نيودلهي  إقليم جنوب شرق آسيا (المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا)
إقلـــــيم غـــــرب المحـــــيط الهـــــادئ (المكتـــــب اإلقليمـــــي لغـــــرب المحـــــيط 

  ١٦  ٢٧  مانيال  الهادئ)

  ١٥١  ١+١٩٤    المجموع

المصــدر : إدارة التركيــز علــى البلــدان فــي المنظمــة وقاعــدة بيانــات االتصــال برؤســاء المكاتــب القطريــة التابعــة للمنظمــة فــي 
  األراضي الفلسطينية المحتلة.  ١. ويشمل المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط والمجموع+٢٠١٢آذار/ مارس 

  
ان مســتندًا إلــى تحديــد منظمــة الصــحة العالميــة وعلــى الــرغم مــن أن تقســيم البلــدان األصــلي إلــى أقــاليم كــ  -٥

األولــى لألقــاليم، فــال توجــد معــايير معتمــدة فــي حــد ذاتهــا إللحــاق البلــدان باألقــاليم. وكــان إلحــاق البلــدان باألقــاليم 
مســتندّا إلــى عوامــل تشــمل الموقــع الجغرافــي وتشــابه المشــاكل الصــحية والجوانــب االقتصــادية واالعتبــارات اإلداريــة 

تيبات التي وضعتها منظمات دولية أخرى. بيد أن العامل الحاسم كان في حاالت معينة، من الناحيـة العمليـة، والتر 
  هو رغبة البلد المعني. 

  
وقــد اســتعرض المفتشــان تشــكيل أقــاليم المنظمــة وحــددا المســائل التاليــة، التــي كــان بعضــها موضــع تقــارير   -٦
  زال مناسبًا لمقتضى الحال حتى اآلن. بقة لوحدة التفتيش المشتركة وماسا

  ًالفصل االعتباطي بين اإلقليم األفريقي وٕاقليم شـرق المتوسـط وبـين اإلقليمـين اآلسـيويين الـذي يوِجـد أحيانـا 
قيودًا تشغيلية عندما يتعلق األمر بالتصدي لمسائل صـحية مشـتركة. وتجـدر مالحظـة أن الجزائـر وٕاثيوبيـا 

ريقيـــا ال مـــن المكتـــب اإلقليمـــي لشـــرق المتوســـط علـــى عكـــس مصـــر وليبيـــا جـــزء مـــن المكتـــب اإلقليمـــي ألف
والمغــرب والصــومال والســودان وهــي دول مجــاورة لهمــا. وقــد حــدث مــا ُيشــبه ذلــك مــع بلــدان متجــاورة مثــل 

                                                           
  .١٩٤٨المؤرخ تموز/ يوليو  ٧٢-١ج ص عالقرار     ٤
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وبابوا غينيـا الجديـدة التـي  وجمهورية كوريا وماليزياالشعبية أستراليا وٕاندونيسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية 
 لحقت اعتباطيًا بالمكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا والمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ؛أُ 

  .ــا يضــم فاخــتالف أحجــام األقــاليم دولــة عضــوًا ويواجــه حالــة صــحية حرجــة  ٤٦المكتــب اإلقليمــي ألفريقي
كتـب اإلقليمـي مقارنة باإلقليمين اآلسيويين المنفصلين الصغيرين (المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسـيا والم

دولـــة عضـــوًا علـــى الترتيـــب. وعلـــى الـــرغم مـــن ارتفـــاع  ٢٧و ١١لغـــرب المحـــيط الهـــادئ) اللـــذين يضـــمان 
الكثافة السكانية في هذين اإلقليمين، فليس هناك ما يبرر تمامًا وجود مكتبين إقليميين آسيويين سواًء على 

ة، حســــبما ُأبلــــغ المفتشــــان خــــالل أســــاس اعتبــــارات تنظيميــــة أو متعلقــــة بالصــــحة العموميــــة أو اقتصــــادي
 المقابالت الشخصية؛

  عـــدم اتســـاق أقـــاليم المنظمـــة مـــع التجمعـــات اإلقليميـــة القائمـــة فـــي منظمـــات أخـــرى تابعـــة لمنظومـــة األمـــم
ــيم واحــد فــي  المتحــدة وأثــر ذلــك علــى كيفيــة عملهــا معــًا. فآســيا والمحــيط الهــادئ، علــى ســبيل المثــال، إقل

ائي أو منظمة األمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة أو منظمـة العمـل الدوليـة أو برنامج األمم المتحدة االنم
اللجنــــة االقتصــــادية واالجتماعيــــة آلســــيا والمحــــيط الهــــادئ؛ وجميــــع البلــــدان األفريقيــــة مجمَّعــــة فــــي اللجنــــة 

ي هـذا الصـدد، االقتصادية ألفريقيا واالتحاد األفريقي، الذي أنشأ مؤتمر وزراء صحة االتحاد األفريقي. وفـ
بــأن  ١٩٩٧أوصــت المجموعــة الخاصــة المعنيــة باســتعراض الدســتور التابعــة للمجلــس التنفيــذي فــي عــام 

تتعاون المنظمة بشكل نشط مع األمم المتحدة في جهودها الرامية إلى ترشـيد األقـاليم عبـر كافـة الوكـاالت 
  ٥المتخصصة.

  
الهيكـل اإلقليمـي القـائم ال ُتسـبب صـعوبات جوهريـة وفي حين يـتفهم المفتشـان أن جوانـب الشـذوذ هـذه فـي   -٧

مــن شــأن إعــادة تعريــف التصــميم اإلقليمــي فــي العمليــات، فإنهمــا يــوّدان اســترعاء انتبــاه الــدول األعضــاء إلــى أن 
يــدعو المفتشــان بــأن هــذا األمــر سياســي إلــى درجــة بعيــدة، . وتســليمًا الــراهن أن ُتعــزز مــن المردوديــة التشــغيلية

إلى التشاور مع البلـدان واألقـاليم المعنيـة وانتهـاز أي فرصـة لعـرض المسـألة علـى جمعيـة الصـحة  المدير العام
    ٦.التي تملك السلطة الدستورية لتعديل المناطق الجغرافية العالمية

  
  منظمة الصحة للبلدان األمريكية  حالة المكتب اإلقليمي لألمريكتين/

  
 ٧إلـــى حيـــز الوجـــود بالفعـــل قبـــل إنشـــاء المنظمـــة بعـــّدة عقـــود.ظهـــرت منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة   -٨

لهــذه الحالــة وطلبــت  ٥٤، تصــدت المــادة ١٩٤٨نيســان/ أبريــل  ٧وبالتــالي، فعنــدما بــدأ نفــاذ دســتور المنظمــة فــي 
إدمــاج منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة فــي المنظمــة بأســرع مــا ُيمكــن عمليــًا. وفيمــا بعــد، جــرى توقيــع اتفــاق بــين 

  ٨اعتمدته جمعية الصحة العالمية الثانية. ١٩٤٩مة ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية في عام المنظ
  
بيد أن هذا االدماج لم يبلغ بعد مرحلة التشغيل الكامـل، ولـو أن اآلراء فـي هـذا الصـدد تتبـاين تبعـًا لمـا إذا   -٩

األمريكيــة أو مــن المنظمــة. فوجــود منظمــة الصــحة للبلــدان  كــان صــاحب الــرأي مــن المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين/
                                                           

إصــالح المنظمــة: اســتعراض دســتور منظمــة الصــحة العالميــة وترتيباتهــا اإلقليميــة: تقريــر المجموعــة الخاصــة التابعــة     ٥
  . ٤٢، الفقرة ١٠١/٧م تللمجلس التنفيذي، الوثيقة 

  من دستور المنظمة. ٤٤المادة     ٦
  حي الدولي.باسم المكتب الص ١٩٠٢ُأنشئت في عام     ٧
  .٩١-٢ج ص عالقرار     ٨
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منظمة الصحة للبلدان األمريكية الطويل والراسخ في إطار نظام التكامل بين البلدان األمريكية كان بمثابة قوة طرد 
"حالـة خاصـة" بـين كـل  أنـهكو منظمة الصحة للبلدان األمريكيـة  مركزية حافظت على المكتب اإلقليمي لألمريكتين/

منظمـة  أقاليم المنظمة األخرى. وخالل المقابالت الشخصية التـي جـرت مـع مـوظفي المكتـب اإلقليمـي لألمـريكتين/
مـرارًا للمفتشـين علـى الحالـة الخاصـة لهـذا المكتـب وعلـى أن هـذه الحالـة ُتجسِّـد إرادة  ُأكِّـدالصحة للبلدان األمريكية، 

  الدول األعضاء في اإلقليم. 
  

وقد حقق إدماج منظمة الصحة للبلدان األمريكية تقدمًا بطيئًا على مّر السنين، واُتخذت خطـوة اسـتراتيجية   -١٠
منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة علــى مواءمــة  عنــدما وافــق المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين/ ٢٠٠٧مهّمــة فــي عــام 

ات التنســيق بحســب مجــال العمــل، بمــا فــي ذلــك برنــامج عملــه مــع المنظمــة. وٕاضــافة إلــى ذلــك، هنــاك عــدد مــن آليــ
شــبكات وتفــاعالت يوميــة بــين المقــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة تعمــل بشــكل جيــد، بمــا ُيحقــق المزيــد مــن اإلدمــاج 

  واالتساق. 
  

 بيــد أن اإلدمــاج أقــل وضــوحًا فــي مجــال شــؤون التنظــيم واإلدارة، وٕان كــان المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين/  -١١
لصحة للبلدان األمريكية يشارك بنشاط في شبكة مديري الشـؤون اإلداريـة والماليـة وغيـر ذلـك مـن الشـبكات منظمة ا

منظمــة الصـــحة للبلــدان األمريكيـــة نظامــه الخـــاص  القائمــة فــي هـــذا المجــال. ولـــدى المكتــب اإلقليمـــي لألمــريكتين/
المـــوارد المؤسســـية بتكلفـــة ابتدائيـــة قـــدرها  للمعلومـــات الماليـــة واإلداريـــة، كمـــا أنـــه قـــرر مـــؤخرًا شـــراء نظـــام لتخطـــيط

 تقـــل عـــن ذلـــكمليـــون دوالر أمريكـــي بـــدًال مـــن االنضـــمام إلـــى نظـــام اإلدارة العـــالمي التـــابع للمنظمـــة بتكلفـــة  ٢٠‚٣
ولديه أيضًا إطار مساءلة ومدونة للمبادئ األخالقية والسلوك األخالقي ومكتب للشؤون األخالقية وخدمات  ٩كثيرًا.

ـــة لإلشـــ راف والتقيـــيم ونظـــم إلقامـــة العـــدل والعديـــد مـــن الصـــفحات الورديـــة التـــي تُبـــرز داخـــل الـــدليل اإلداري داخلي
منظمـة الصـحة للبلـدان  اإللكتروني للمنظمة القواعد واإلجراءات المختلفة السارية في المكتـب اإلقليمـي لألمـريكتين/

  األمريكية.
  

منظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة كمكتـب  لألمـريكتين/المكتـب اإلقليمـي  حقـقوفي بعض هذه المجاالت،   -١٢
ممارسات التنظيم واإلدارة في المقر الرئيسـي للمنظمـة والمكاتـب اإلقليميـة األخـرى. وقـد تحقـق ب تقدمًا مقارنةإقليمي 

ليمة ذلـك بفضــل الدرجــة العاليـة مــن االســتقالل اإلقليمــي والالمركزيـة فــي اتخــاذ القــرارات، وبفضـل حالتــه الماليــة الســ
عضاء في تقديم االشـتراكات المقـدرة والمسـاهمات الطوعيـة إلـى منظمـة الصـحة للبلـدان التي تنبع من رغبة دوله األ

األمريكية ومنظمة الصحة العالمية على السواء. بيـد أن تحقيـق ذلـك لـم يكـن دون تكلفـة مـن حيـث مـا انطـوى عليـه 
  وفورات الحجم للمنظمة ككل.من ازدواج للجهود واالفتقار إلى التنسيق وعدم تحقيق 

  
شخصــية، ال ُتمثِّــل االختالفــات المــذكورة أعــاله المقــابالت القــًا للمــوظفين اإلقليميــين الــذين جــرت معهــم بوط  -١٣

 أن عقبة في سبيل االندماج؛ فتـدفق المعلومـات والتنسـيق مسـتمران ويتسـمان بالشـفافية فـي المجـاالت اإلداريـة، كمـا
ُترسل إلى المنظمة لبيان كيفية إنفاق المكتـب اإلقليمـي لألمـريكتين للمـوارد التـي تخصصـها  شهريةالمالية التقارير ال

لــه المنظمـــة. وقـــد اّدعـــى موظفــو المقـــر الرئيســـي أن هـــذه التقــارير ليســـت كاملـــة الشـــفافية ألنهــا تتعلـــق فقـــط بمـــوارد 
لــــة مــــن ميزانيــــة المنظمــــة ال بكامــــل مــــوارد المكتــــب اإلقليمــــي لألمــــ منظمــــة الصــــحة للبلــــدان  ريكتين/المكتــــب المموَّ

منظمــــة الصــــحة للبلــــدان األمريكيــــة كيانــــًا  األمريكيــــة. فمــــن الناحيــــة اإلداريــــة ُيمثِّــــل المكتــــب اإلقليمــــي لألمــــريكتين/
يوجد إشراف إداري مركزي على جزء ُيعتد به من أمـوال المنظمـة. وتقـارير التنفيـذ التـي ُتعـّدها  ال وبالتاليمنفصًال. 

  ليست كاملة ألنها ال تتضمن إجمالي موارد المنظمة من األموال والموظفين.  المنظمة وتنشرها
                                                           

منظمــة الصــحة للبلــدان  لمزيــد مــن المعلومــات عــن نظــام تخطــيط المــوارد المؤسســية فــي المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين/    ٩
  .  JIU/REP/2012/8األمريكية، انظر الوثيقة 
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وبصــرف النظــر عــن هــذه المســائل، يعتقــد المفتشــان عمومــًا أن االتســاق البرمجــي االســتراتيجي واآلليــات   -١٤
المؤسسية القائمة للتنسيق اإلداري والتقني ُيمكن أن تكون القوة الدافعة لمواصلة إدماج المكتب اإلقليمي لألمريكتين 

ر وتمــوِّل لــدلحــق الســيادي البــبطء فــي المنظمــة. وفــي حــين يحتــرم المفتشــان  ــيم فــي أن تقــرِّ ول األعضــاء فــي اإلقل
يوصيان بشدة بالمضي قدمًا في سبيل إدماج المكتب األدوات اإلدارية والتنظيمية لفائدة المنظمة اإلقليمية، فإنهما 

منظمة الصحة للبلدان األمريكية بشكل كامل في المنظمة. وينبغي إقامة وصـلة بـين نظـام  اإلقليمي لألمريكتين/
ــه فــي المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين/تخطــيط  ــد الجــاري إقامت ــدان  المــوارد المؤسســية الجدي منظمــة الصــحة للبل

األمريكية ونظام اإلدارة العالمي القائم في المنظمة، حتى ولو انطوى األمر على تكبد تكاليف، مـن أجـل السـماح 
. والواقع أن الـدول األعضـاء فـي المكتـب ظيمبالوصول إلى البيانات اآلنية وتعزيز االندماج في مجال اإلدارة والتن

منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة، عنــدما اعتمــدت تحــديث نظــام المعلومــات اإلداريــة القــائم،  اإلقليمــي لألمــريكتين/
طلبت أن يحقـق تنفيـذه و"أي تحـديثات أخـرى لـه اإلدمـاج الـالزم مـع نظـام اإلدارة العـالمي وأن يـوّفر مسـتوى ممـاثًال 

  ١٠غ والشفافية والمساءلة."من التبلي
  

    

                                                           
  .CD50.R10انظر القرار     ١٠
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  تخصيص الموارد والتنفيذ  :ثانياً 
  

  معايير تخصيص الموارد
  

ه تخصيص الموارد عبر المنظمة في الوثيقة   -١٥ التـي اعتمـدها المجلـس  ١١٨/٧م تُحدِّدت المبادئ التي توجِّ
ـــه المخصصـــات تتكـــون مـــن: عنصـــر ثابـــت لتمويـــل ٢٠٠٦التنفيـــذي فـــي عـــام  ـــة تحقـــق" لتوجي . وقـــد ُوضـــعت "آلي

في المائـة)؛ وعنصـر صـغير  ١٥في المائة) والمكاتب اإلقليمية ( ٢٨الوظائف التقييسية والنظامية للمقّر الرئيسي (
فـي  ٦٠-٥٥بلـدان المشـمولة؛ وعنصـر قـائم علـى احتياجـات البلـدان (خاص بااللتزام لألقاليم يختلـف حسـب عـدد ال

المائــة) وُمســتند إلــى النــاتج المحلــي اإلجمــالي ومتوســط العمــر المــأمول الُمعــدَّل حســب عــدد الســكان (لضــمان عــدم 
). وتظهــر مــن هــذه العاليــةتخصــيص المــوارد بشــكل غيــر متكــافئ لعــدد صــغير مــن البلــدان ذات الكثافــة الســكانية 

يغة سلسلة من نطاقات التحقق فيما يخص مكاتب المنظمة الرئيسية السبعة. وقد اسُتخدم نطاق المقّر الرئيسي الص
لتخصــيص المــوارد بــين المقــّر  ٧٠:٣٠فــي المائــة) كأســاس منطقــي لتبريــر النســبة  ٣٠‚٨فــي المائــة إلــى  ٢٨(مــن 

ي تحليــل حقيقــي للوظــائف عنــد كــل مســتوى أو الرئيســي واألقــاليم، حتــى وٕان كــان هنــاك تســليم بأنهــا ال تســتند إلــى أ
  آلحاد البلدان. المواردبيد أنه ال توجد صيغة لتخصيص  ١١لتكلفتها الفعلية.

  
  تخصيص الموارد بين المقر الرئيسي واألقاليم

  
لـدى التخطـيط فـي الميزانيـات البرمجيـة. وُيبـّين  ٧٠:٣٠، يجري االلتـزام بالنسـبة ٢٠٠٧-٢٠٠٦منذ الفترة   -١٦

أدناه النسبة المئويـة للمـوارد المخططـة للمقـر الرئيسـي والمكاتـب اإلقليميـة خـالل العقـد الماضـي، وهـو يؤكـد  الجدول
إلـى  ٢٠٠١-٢٠٠٠في المائة فـي الفتـرة  ٥٤بالفعل حدوث انخفاض كبير للموارد على مستوى المقر الرئيسي من 

اإلقليمي لشرق المتوسط والمكتـب اإلقليمـي لصالح األقاليم. وكان المكتب  ٢٠١١-٢٠١٠في المائة في الفترة  ٣١
  أعلى زيادة بين األقاليم. اللذين شهدالجنوب شرق آسيا هما 

  
  : توزيع الموارد المخطط في الميزانية البرمجية بين المقر الرئيسي٢الجدول 

  ١٢واألقاليم (بآالف الدوالرات األمريكية)
  

  
٢٠١١-٢٠١٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  ٢٠٠١-٢٠٠٠  

ت ادوالر 
ت ادوالر   ٪  أمريكية

ت ادوالر   ٪  أمريكية
ت ادوالر   ٪  أمريكية

ت ادوالر   ٪  أمريكية
ت ادوالر   ٪  أمريكية

  ٪  أمريكية
  ٣١  ١٣٨٩‚٢  ٢٨  ١١٧٥‚٩  ٣٠  ٩٩٣  ٣٥  ٩٩١  ٤٤  ١٠٢٨‚٦  ٥٤  ٩٢٩‚٩  المقر الرئيسي 

  ٢٨  ١٢٦٢‚٩  ٢٨  ١١٩٣‚٩  ٢٩  ٩٤٩‚٤  ٢٦  ٧٤٤‚٧  ٢٣  ٥٣٠‚١  ١٩  ٣٢١‚٧  المكتب اإلقليمي ألفريقيا
  ٦  ٢٥٦‚١  ٧  ٢٧٨‚٥  ٦  ١٩٨‚٦  ٦  ١٦٧‚٢  ٤  ٨٧‚٣  ٥  ٧٨‚٤  المكتب اإلقليمي لألمريكتين

المكتـــــــب اإلقليمـــــــي لجنـــــــوب 
  شرق آسيا

١٢  ٥٤٤‚٥  ١٢  ٤٩١‚٥  ١١  ٣٥٧‚٣  ١٠  ٢٨٥  ٨  ١٩٧‚٧  ٦  ١٠٣‚٤  

  ٦  ٢٦١‚٩  ٧  ٢٧٤‚٨  ٦  ٢٠٠‚٦  ٦  ١٥٨‚٣  ٥  ١٢٥‚١  ٥  ٨٢‚٦  المكتب اإلقليمي ألوروبا
ـــــــــب اإلقليمـــــــــي لشـــــــــرق  المكت

  المتوسط
١١  ٥١٥  ١١  ٤٦٥  ١٢  ٣٨١‚٩  ١٠  ٢٨٤‚٤  ١٠  ٢٢٦‚٥  ٦  ٩٧‚٦  

المكتـــــــــب اإلقليمـــــــــي لغـــــــــرب 
  المحيط الهادئ

٧  ٣١٠‚٣  ٨  ٣٤٧‚٩  ٧  ٢٣٢‚٩  ٧  ١٩٣‚٥  ٦  ١٣٠‚٨  ٥  ٩٢‚٩  

    ٤٥٣٩‚٩    ٤٢٢٧‚٥    ٣٣١٣‚٧    ٢٨٢٤‚١    ٢٣٢٦‚١    ١٧٠٦‚٥  المجموع
                                                           

  .١إضافة  ١٣٠/٥م تبالوثيقة  ٢٧و ٢٦انظر الفقرتين     ١١
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢؛ البرنـامج والميزانيـة للفتـرة ٥٥/٢٥التقرير المالي، الوثيقـة ج ٢٠٠١-٢٠٠٠البرنامج والميزانية للفترة     ١٢

ـــة)،  ـــة للمســـاهمات الطوعي ـــالغ منفصـــلة فـــي الميزاني ـــم تتضـــمن مب ـــة المعتمـــدة ل ـــأن الميزاني التقريـــر المـــالي (أفـــادت المنظمـــة ب
؛ البرنـــامج والميزانيـــة للفتـــرة ٥٩/٢٨التقريـــر المـــالي، الوثيقـــة ج ٢٠٠٥-٢٠٠٤لميزانيـــة للفتـــرة ؛ البرنـــامج وا٥٧/٢٠ج الوثيقـــة
، الجـداول الماليـة؛ البرنـامج والميزانيـة للفتـرة ٢٠٠٩-٢٠٠٨، الملحقات اإلحصائية؛ البرنامج والميزانيـة للفتـرة ٢٠٠٧-٢٠٠٦
  ين ال تشمل منظمة الصحة للبلدان األمريكية.، الجداول المالية. أرقام المكتب اإلقليمي لألمريكت٢٠١١-٢٠١٠
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ق بعد. وقد قأمنية لم تتح ٧٠:٣٠ومع ذلك، فعندما يتعلق األمر بالتخصيص الفعلي للموارد، تظل النسبة   -١٧
  ليست شفافة وأنها تجري دون مشاركة األقاليم.  المواردأفاد الموظفون اإلقليميون بأن عملية تخصيص 

  
  ١٣التخصيص الفعلي للموارد بين المقر الرئيسي واألقاليم

  

 

  
وهناك فجوة ملحوظة بين الموارد الُمخططة للمقر الرئيسي والموارد المخصصة له فعًال، السيما فـي الفتـرة   -١٨

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨فـي المائـة النسـبة المخصصـة) وفـي الفتـرة  ٣٨في المائة النسبة الُمخططة و ٣٠( ٢٠٠٧-٢٠٠٦
    في المائة على الترتيب). ٣٥و ٣١النسبة ُخفِّضت في الثنائية التالية (في المائة على الترتيب) ولو أن  ٣٥و ٢٨(

  تخصيص الموارد فيما بين األقاليم
  

    ُيبّين الجدول أدناه التوزيع الفعلي للموارد المالية والموظفين فيما بين األقاليم:  -١٩
األول/ ديســــمبر  كــــانون ٣١: المــــوارد الماليــــة والمــــوارد مــــن المــــوظفين حســــب اإلقلــــيم فــــي ٣الجــــدول 
٢٠١١١٤    
  الموظفون  الموارد المالية  

  ٪٤٥  ٪٤٢  المكتب اإلقليمي ألفريقيا
  ٪٣  ٪٦  المكتب اإلقليمي لألمريكتين

  ٪١٦  ٪٢١  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
  ٪١٠  ٪٨  المكتب اإلقليمي ألوروبا

  ٪١٤  ٪١٣  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
  ٪١٢  ٪١٠  الهادئالمكتب اإلقليمي لغرب المحيط 

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  جميع األقاليم
  ٪٧١  ٪٦٥  األقاليم

  ٪٢٩  ٪٣٥  المقر الرئيسي
                                                           

تشــمل أرقــام المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين منظمــة الصــحة للبلــدان  وفرتهــا المنظمــة. وال ٢٠١١-٢٠١٠بيانــات الفتــرة     ١٣
  األمريكية.

 وفرتهـــــا المنظمـــــة. ٢٠١١-٢٠١٠). بيانـــــات الفتـــــرة ٢٠٠٩-٢٠٠٨(بيانـــــات الفتـــــرة  ١إضـــــافة  ١٣٠/٥م تالوثيقـــــة     ١٤
  تشمل أرقام المكتب اإلقليمي لألمريكتين منظمة الصحة للبلدان األمريكية.  وال

38% 38% 35% 35%

62% 62% 65% 65%

2004‐2005 2006‐2007 2008‐2009 2010‐2011

Headquarters Regionsالرئيسيالمقر األقاليم
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فــي المائــة)  ٤٥فــي المائــة) والمــوظفين ( ٤٢ويســتأثر المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا بــأكبر نســبة مــن المــوارد (  -٢٠
فـي المائـة  ١٠في المائة و ٨بين جميع األقاليم، في حين يحصل المكتب اإلقليمي ألوروبا على أقل مخصصات (

األقــاليم بــاختالف عــدد الــدول األعضــاء  علــى الترتيــب). وُيمكــن تفســير عــدم التســاوي فــي توزيــع المــوارد فيمــا بــين
  والمكاتب القطرية وتعقيد الحالة الصحية واإلمكانات المحلية. 

  
  تخصيص الموارد بين المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية 

  
ينطبـق االفتقـار إلــى الشـفافية نفســه السـائد بالنســبة لتخصـيص المـوارد الفعلــي بـين المقــر الرئيسـي واألقــاليم   -٢١

الفعلي للبلدان، وهو وضع متفاقم نتيجة لعدم وجود معايير وآلية تحقق بشأن توزيع األمـوال  المواردعلى تخصيص 
صــية، قيــل للمفتَشــين إن األرقــام الســابقة ُتشــكل عامــًة فيمــا بــين البلــدان منــذ بدايــة العمليــة. وخــالل المقــابالت الشخ

منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة هــو المكتــب  أســاس تخصــيص المــوارد للبلــدان. والمكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين/
إلــى عــام  ترجــعاإلقليمــي الوحيــد الــذي توجــد لديــه سياســة لتخصــيص المــوارد علــى المســتوى القطــري، وهــي سياســة 

وتقتــرح السياســة  ٢٠١٢.١٥ًا تنقيحهــا واعتمادهــا مــن ِقبــل الــدول األعضــاء فــي أيلــول/ ســبتمبر وجــرى مــؤخر  ٢٠٠٤
لضمان حـد أدنـى مـن التواجـد  ةأو ثابت مخصصات دنياالجديدة أيضًا صيغة من ثالثة عناصر لألموال األساسية (

ويـة مـن األمـوال المتغيـرة القطري وعنصر مستند إلى االحتياجات وعنصر مستند إلـى النتـائج) إضـافة إلـى نسـبة مئ
للمبادرات التي تدعم التعاون التقني بـين البلـدان. ويبـدو أن هـذه السياسـة شـاملة إلـى حـد بعيـد، وُيمكـن للمنظمـة أن 

  تستخدمها كمرجع لصياغة سياسة على صعيد المنظمة في سياق اإلصالح الجاري. 
  

  ٢٠١١١٦-٢٠١٠لقطرية في الفترة : المخصصات المالية للمكاتب اإلقليمية والمكاتب ا٤الجدول 
  
المكتب اإلقليمي   

  ألفريقيا
المكتب اإلقليمي 

  لألمريكتين
المكتب اإلقليمي 
  لجنوب شرق آسيا

المكتب اإلقليمي 
  ألوروبا

المكتب اإلقليمي 
  لشرق المتوسط

المكتب اإلقليمي لغرب 
  المحيط الهادئ

جميع 
  األقاليم

  ٪٢٩  ٪٣٧  ٪٢٠  ٪٥٩  ٪٢٧  ٪٤٦  ٪٢٤  المكتب اإلقليمي 
  ٪٧١  ٪٦٣  ٪٨٠  ٪٤١  ٪٧٣  ٪٥٤  ٪٧٦  المكاتب القطرية 

  
وتتفــاوت نســبة المــوارد الماليــة الموزعــة بــين المكاتــب اإلقليميــة والمكاتــب القطريــة بدرجــة كبيــرة فيمــا بــين   -٢٢

فــي المائــة) وســجل  ٥٩األقــاليم. وقــد ســجل المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا أعلــى نســبة احــتُفظ بهــا للمكتــب اإلقليمــي (
  في المائة).  ٨٠المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط أعلى مخصصات للمكاتب القطرية (

  
  فيما بين المكاتب القطرية  المواردتخصيص 

  
ــم األمــوال إلــى شــرائح صــغيرة للغايــة. فبالنســبة  المــواردعنــدما يتعلــق األمــر بتخصــيص   -٢٣ آلحــاد البلــدان، تُقسَّ

فـــي المائـــة مـــن المكاتـــب القطريـــة، لـــم تتجـــاوز المخصصـــات الماليـــة مليـــونّي دوالر أمريكـــي فـــي الثنائيـــة  ٤٦لنحـــو 
ط . وتتبـــع معظـــم هـــذه البلـــدان المكتـــب اإلقليمـــي ألوروبـــا والمكتـــب اإلقليمـــي لغـــرب المحـــي٢٠١١-٢٠١٠الماضـــية 

  الهادئ والمكتب اإلقليمي ألفريقيا.
  

                                                           
  .CSP28.R10والقرار  CSP28/7الوثيقة     ١٥
  تشمل أرقام المكتب اإلقليمي لألمريكتين منظمة الصحة للبلدان األمريكية. بيانات وفرتها المنظمة. وال    ١٦
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وأمــا بالنســبة للمــوظفين، فــإن عــددهم مــنخفض فــي بعــض المكاتــب القطريــة إلــى درجــة تثيــر الشــك بشــأن   -٢٤
) ومكتبـين قطـريين ٣٠مكاتب قطرية تابعة للمكتـب اإلقليمـي ألوروبـا (مـن أصـل  ٩مردودية مثل هذا التواجد. ففي 
) لــم يكــن هنــاك أكثــر مــن مــوظفين اثنــين فــي نهايــة ١٦لمحــيط الهــادئ (مــن أصــل تــابعين للمكتــب اإلقليمــي لغــرب ا

منظمة الصحة للبلـدان األمريكيـة  . وُتحدد سياسة الميزانية الجديدة في المكتب اإلقليمي لألمريكتين/٢٠١١١٧عام 
حدًا أدنى من مخصصات الميزانية لتغطية مستوى أساسـي مـن خمـس مـوظفين، إضـافة إلـى تكـاليف التشـغيل، فـي 

  ١٨منظمة الصحة للبلدان األمريكية. البلدان التي يوجد بها مكتب رسمي لممثل المكتب اإلقليمي لألمريكتين/
  

  ٢٠١١-٢٠١٠لبلدان في الفترة فيما بين ا الموارد: تخصيص ٥الجدول 
  

  الموارد المالية  عدد الموظفين  
  أمريكي دوالر مليونيّ  ≤  ١٠ ≤  ٥ ≤  ٢ ≤

  ١١  ٤  صفر  صفر  المكتب اإلقليمي ألفريقيا
  ١  ٢٦  ٢٤  ٩  المكتب اإلقليمي لألمريكتين

  ٦  ١٥  ٦  صفر  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
  ٣٢  ٢٤  ١٦  ٩  المكتب اإلقليمي ألوروبا

  ١  ١  صفر  صفر  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
  ١٨  ٨  ٤  ٢  المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

  ٦٩  ٧٨  ٥٠  ٢٠  المجموع
  

ويتفهم المفتشان األهمية التي تعلقهـا المنظمـة علـى تواجـدها فـي أكبـر عـدد ممكـن مـن البلـدان. بيـد أنـه ال   -٢٥
القدرة الحرجـة مـن حيـث عـدد المـوظفين ومـؤهالتهم لكـي يكـون ينبغي المحافظة على هذا التواجد إّال إذا توافرت له 

ذه البلدان مـن مكتـب قطـري مجـاور راسـخ أو مباشـرة فّعاًال. وٕاّال، فمن األفضل، من حيث المردودية، تغطية مثل ه
  من المكتب اإلقليمي.

  
أيضًا إلى هذه المسألة ودعا إلـى إكمـال الدراسـة  ٢٠٠١وقد أشار تقرير وحدة التفتيش المشتركة لعام   -٢٦

ولـم يجـد المفتشـان أي بّينـة علـى  ١٩المطلوبة من المجلس التنفيذي بشـأن مسـتوى التمثيـل القطـري المناسـب.
  .اتخاذ إجراء في هذا الصدد. وما زاال يعتقدان أن ثمة ضرورة إلجراء مثل هذه الدراسة

  
وتخصيصـها لألقـاليم والبلـدان تحتـل مكانـًا  المواردوالحظ المفتشان أن مسألة تحديد األولويات فيما يتعلق ب  -٢٧

مركزيًا في عملية اإلصالح وأن المنظمة تعمل على نحو وثيق مع الدول األعضاء من أجل وضع معايير ومبادئ 
يمتنعان عن تقديم أي توصيات بشأن هذه المسألة، وهمـا علـى توجيهية واضحة في هذا الصدد. ومن ثّم فسوف 

ــدياه مــن مالحظــات أعــاله بشــأن الحاجــة إلــى ضــمان ثقــة مــن أنــه ســيجري التصــدي  فــي هــذه العمليــة لمــا أب
   مخصصات أعلى للبلدان وتواجد أقوى للمكاتب القطرية.

    
                                                           

  تشمل أرقام المكتب اإلقليمي لألمريكتين منظمة الصحة للبلدان األمريكية. بيانات وفرتها المنظمة. وال    ١٧
  .CSP28/7(أ) من الوثيقة ٣٢الفقرة     ١٨
  ).٦(١٠١م تالمقرر اإلجرائي     ١٩
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  انتصريف الشؤون واإلدارة اإلقليمي  :ثالثاً 
  

  اللجان اإلقليمية  :ألف
  

إن اللجان اإلقليمية هي األجهزة الرئاسية "العليا" في المنظمات اإلقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالميـة.   -٢٨
مــن دســتور المنظمــة، تشــمل وظــائف اللجــان اإلقليميــة صــياغة السياســات ذات الطــابع اإلقليمــي  ٥٠وطبقــًا للمــادة 

يـة األخـرى التابعـة لمنظمـات األمـم المتحـدة وغيرهـا مـن ومراقبة أنشطة المكتب اإلقليمي والتعاون مع اللجان اإلقليم
المنظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة واالضـــطالع بـــدور استشـــاري بشـــأن المســـائل الصـــحية والتوصـــية باعتمـــادات إقليميـــة 
إضــافية لحكومــات اإلقلــيم عنــدما تكــون الميزانيــة المركزيــة غيــر كافيــة، إضــافة إلــى أي وظــائف أخــرى تكلّفهــا بهــا 

  صحة العالمية أو المجلس التنفيذي أو المدير العام. جمعية ال
  

وفـــي حـــين أن وظـــائف اللجـــان اإلقليميـــة كلهـــا واحـــدة، فـــإن نظمهـــا الداخليـــة تختلـــف مـــن حيـــث العضـــوية   -٢٩
والحضــور وعقــد الــدورات وبنــود جــدول األعمــال وأعضــاء مكتــب اللجنــة وٕانشــاء اللجــان الفرعيــة وترشــيح المــديرين 

منظمة الصحة للبلدان األمريكية والمكتـب اإلقليمـي ألوروبـا،  ما في المكتب اإلقليمي لألمريكتين/اإلقليميين، وال سي
  ولو أن االتساق تحقق إلى حد بعيد خالل عملية اإلصالح بشأن مسائل مهّمة مثل ترشيح المديرين اإلقليميين.

  
ب المحيط الهادئ لجـان فرعيـة ُيمكنهـا وٕاضافة إلى ذلك، لدى جميع األقاليم باستثناء المكتب اإلقليمي لغر   -٣٠

االضـــطالع بـــدور األجهـــزة الفرعيـــة لّلجـــان اإلقليميـــة أو بـــدور استشـــاري لـــدى المـــدير اإلقليمـــي. ويختلـــف عـــدد هـــذه 
اللجــان الفرعيــة ودورهــا ووظائفهــا أيضــًا مــن إقلــيم آلخــر. وهنــاك لجــان فرعيــة منشــأة خصيصــًا مــن أجــل التصــدي 

منظمــة  ية فــي ثالثــة أقــاليم (المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا والمكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين/للمســائل البرمجيــة والمواضــيع
الصحة للبلدان األمريكية والمكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا). وفي المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، هناك لجنتا 

كــذلك بشـأن البحــوث الصــحية. وفــي خبـراء تقــدمان المشــورة إلـى المــدير اإلقليمــي بشــأن مسـائل البرنــامج والميزانيــة و 
المكتـــب اإلقليمـــي ألوروبـــا، تضـــطلع اللجنـــة الدائمـــة بأشـــمل الوظـــائف، حيـــث تتصـــدى لمســـائل البرنـــامج والميزانيـــة 
وتمارس وظائف رقابية وُتِعد القرارات الجتماعات اللجنة اإلقليمية. وهي تجتمع خمس مرات سنويًا لضمان تواصـل 

  العمل بين الدورات. 
  

ؤدي تعدد اللجان واللجان الفرعية على المستوى اإلقليمي إلـى تعقيـد آليـة تصـريف الشـؤون فـي المنظمـة وي  -٣١
أظهـر اسـتعراض أكثـر تعمقـًا أن عمـل األجهـزة الرئاسـية اإلقليميـة  وعمومـًا،دون أن يجعلها بالضرورة أكثر فّعاليـة. 

قبتهـا لعمـل المكاتـب اإلقليميـة ضـعيفة وأن الـروابط بين الدورات رديء (باستثناء في المكتب اإلقليمي ألوروبـا) ومرا
  التي تربطها بعضها ببعض وباألجهزة الرئاسية العالمية تحتاج إلى تحسين كبير.

  
وعلــى عكــس األجهــزة الرئاســية العالميــة، لــم يجــر اســتعراض شــامل لتصــريف شــؤون هــذه اللجــان واللجــان   -٣٢

منظمـة الصـحة للبلـدان  وقـد اضـطلع المكتـب اإلقليمـي لألمـريكتين/ الفرعية اإلقليمية حتى عملية اإلصالح الراهنة.
علــى  ٢٠١١و ٢٠٠٧عمليــات االســتعراض هــذه فــي عــامي باألمريكيــة والمكتــب اإلقليمــي ألوروبــا، بصــفة فرديــة، 

  الترتيب، مما أّدى إلى إدخال بعض التغييرات والتحسينات على عملية تصريف الشؤون. 
  

باستعراض وتنسيق عمـل هـذه اللجـان ونظمهـا الداخليـة اللـذين اسـُتِهال فـي إطـار  ومن ثم، يرحب المفتشان  -٣٣
  عملية اإلصالح الجارية التي تتصدى للعديد من هذه المسائل، ويدعوان إلى إكمالهما. 
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  مواءمة األجهزة الرئاسية اإلقليمية والعالمية
  

ـــم تُّتخـــذ أي قـــرارات بشـــأن أظهـــر اســـتعراض لجـــداول أعمـــال اللجـــان اإلقليميـــة للســـنتين الم  -٣٤ ـــه ل اضـــيتين أن
استرعاء انتباه جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي إلى أي مسائل. وبدًال مـن ذلـك، خصصـت جميـع اللجـان 
اإلقليمية بندًا فـي جـدول األعمـال لقـرارات جمعيـة الصـحة العالميـة والمجلـس التنفيـذي المهّمـة بالنسـبة لإلقلـيم وغيـر 

التـي يقترحهـا المقـر الرئيسـي. فالتفاعـل بـين األجهـزة الرئاسـية العالميـة واإلقليميـة يجـري فـي اتجـاه  ذلك من المسائل
واحد فقط. وصـوت األقـاليم ال ُيعبَّـر عنـه جيـدًا كمـا أنـه ال توجـد مسـاحة كافيـة لمناقشـة القضـايا أوًال علـى المسـتوى 

يجابيــة فــي هــذا الصــدد أن مجموعــة المكتــب اإلقليمــي قبــل عرضــها علــى المســتوى العــالمي. ومــن المالحظــات اإل
اإلقليمي ألفريقيا هي األقوى صوتًا عندما تتحدث بالنيابـة عـن إقليمهـا فـي اجتماعـات المجلـس التنفيـذي بشـأن بنـود 

ويـدعو المفتشـان إلـى تنفيـذ هـذه  ٢٠محددة. وتتضمن الوثيقـة الموّحـدة بشـأن إصـالح المنظمـة اقتراحـات استشـرافية.
  االقتراحات.  

  
  مراقبة المكاتب اإلقليمية من ِقبل اللجان اإلقليمية 

  
(ب) مــن ٥٠هنــاك مراقبــة قليلــة لعمــل المكاتــب اإلقليميــة مــن ِقبــل اللجــان اإلقليميــة حســبما تقتضــيه المــادة   -٣٥

الدســـتور. وقـــد أظهـــر اســـتعراض لجـــدول أعمـــال اجتماعـــات اللجـــان اإلقليميـــة والمقـــررات اإلجرائيـــة الصـــادرة عنهـــا 
نهـا ها على مدى السنتين الماضيتين أن التقارير اإلدارية ال ُتدرج بصورة منهجية للنظر فيهـا وٕاذا ُعرَضـت فإوتقارير 

هتمــام واإلجــراءات. ففــي المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا علــى ســبيل المثــال، باســتثناء ال تثيــر ســوى قــدر محــدود مــن اال
ـــذ ـــائي الســـنوات عـــن تنفي ـــة البرمجيـــة حســـب األغـــراض االســـتراتيجية،  تقريـــر المـــدير اإلقليمـــي الســـنوي والثن الميزاني

ـــم بشـــأن مراجعـــة حســـابات المكتـــب ُيعـــرَ  ال ـــدَّم تقريـــران للعل ض أي تقريـــر إداري آخـــر التخـــاذ إجـــراءات بشـــأنه، وُيق
اإلقليمي ومالكه الـوظيفي. وال يجـري نقـاش موضـوعي ُيعتـد بـه بشـأن هـذه التقـارير، وهـي ُتعتمـد أو ُيحـاط علـم بهـا 

دة التقريـر إلـى دون اتخا ذ مقرر إجرائي أو قرار يوفِّر التوجيه. وقـد أشـار مسـؤولو المنظمـة فـي تعليقـاتهم علـى مسـوَّ
بالبرنـامج فـي المكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا بغيـة تـدعيم  أنه يجري حاليًا استعراض اختصاصات اللجنة الفرعية المعنيـة

  ي جملة أمور أخرى.اللجنة االقليمية الرقابي إزاء المكتب اإلقليمي، ف ردو 
  

وبالمثــل، ففــي المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط والمكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا والمكتــب اإلقليمــي   -٣٦
لغرب المحيط الهادئ يقتصر تقديم التقارير إلى الـدول األعضـاء علـى تقـارير تنفيـذ الميزانيـة البرمجيـة، ولكـن علـى 

رات تُتَّخــذ، وفــي المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط تــوّفر هــذه القــرارات عكــس المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا، هنــاك قــرا
منظمــة الصــحة  التوجيــه بشــأن تحديــد األولويــات البرمجيــة وتخصــيص المــوارد. وفــي المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين/
كمـا فـي المكتـب  للبلدان األمريكية يوجد بند في جدول األعمال ُمكرَّس للمسـائل اإلداريـة والماليـة. وفـي ذلـك اإلقلـيم

اإلقليمي ألوروبا، باإلضافة إلى التقرير السـنوي عـن عمـل المكتـب اإلقليمـي وتقـارير الميزانيـة البرمجيـة، تُـدَرج عـّدة 
تقارير إدارية في جدول األعمال ولو أنها ال تؤدي دائمًا إلى مناقشات أو مقـررات إجرائيـة أو قـرارات جوهريـة تـوّفر 

  بّين من تقارير هذه االجتماعات. توجيهًا ملموسًا، حسبما يت
  

وخــالل المقــابالت الشخصــية التــي جــرت مــع المســؤولين اإلقليميــين، ُأفيــد بــأن المســائل الخاصــة بالمراقبــة   -٣٧
والمساءلة تثيـر قـدرًا متزايـدًا مـن االهتمـام فـي اجتماعـات اللجـان اإلقليميـة، غيـر أنـه لـم توَضـع بعـد طرائـق ملموسـة 

  لتعزيز النظر في هذه المسائل. 
  

                                                           
  .٢٧-٢٣، الفقرات ٦٥/٥الوثيقة ج    ٢٠
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فينبغـي للمـدير اإلقليمـي أن ية المراقبة في المكاتب اإلقليمية مسؤولية مزدوجـة: ويرى المفتشان أن مسؤول  -٣٨
يكون أكثر انفتاحًا وشفافية في تقديمه للتقارير المالية واإلدارية وعرضها على الدول األعضاء للنظر فيها؛ كما 

بـة المـديرين ينبغي للـدول األعضـاء أن تمـارس علـى نحـو أفضـل دورهـا فـي تصـريف الشـؤون عـن طريـق مطال
اإلقليميين بتقديم التقارير اإلدارية لكي تنظر فيها واقتراح توجُّهات وتوجيهات محددة للمديرين اإلقليميـين بشـأن 

  .إدارة المنظمات اإلقليمية في قرارات ومقررات إجرائية ذات صلة
  

  أماكن االجتماعات والمشاركون فيها
  

لجـــان اإلقليميـــة كلمـــا دعـــت الحاجـــة وأن ُتحـــدِّد مكـــان كـــل مـــن الدســـتور بـــأن تجتمـــع ال ٤٨تقضـــي المـــادة   -٣٩
اجتمــاع. وفــي حــين الحــظ المفتشــان أن دورات اللجــان اإلقليميــة فــي أغلــب األقــاليم ُتعقــد فــي أمــاكن مختلفــة بشــكل 

هـذه االجتماعـات فـي  دأب علـى تنظـيممنظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة  دوري، فإن المكتب اإلقليمي لألمـريكتين/
  الرئيسي في واشنطن العاصمة خالل العقد الماضي. مقره 

  
وربمـــا كـــان عقـــد االجتماعـــات فـــي أمـــاكن مختلفـــة بشـــكل دوري ال ينطـــوي علـــى تكلفـــة بالنســـبة للمكاتـــب   -٤٠

اإلقليميــة ولكنــه لــيس كــذلك بالنســبة للبلــدان المضــيفة التــي تتحمــل جميــع تكــاليف االجتماعــات وتعــوِّض المكاتــب 
 مـــن الممكـــنيف تتكبـــدها فـــي تـــوفير الـــدعم اللوجســـتي لالجتماعـــات، وهـــي مـــوارد ربمـــا كـــان اإلقليميـــة عـــن أي تكـــال

توجيهها بـاألحرى نحـو مبـادرات صـحية ملموسـة. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن المرافـق الخاصـة بـالمؤتمرات والخبـرة فـي 
ة. والـدعم اللوجسـتي الشؤون اللوجستية موجودة في المكاتـب اإلقليميـة لهـذا الغـرض، وٕاّال فسـوف تظـل غيـر مسـتثمر 

الــذي يــوفِّره المكتــب اإلقليمــي حاليــًا، حتــى فــي حالــة اســترداد تكاليفــه، ُيحــرِّف المــوارد مــن المــوظفين عــن العمليــات 
المعتــادة مــن أجــل ضــمان ســير االجتماعــات بطريقــة سلســة فــي أمــاكن أخــرى. وأخيــرًا، فــإن عقــد االجتماعــات فــي 

ز صـورة البلـد المضـيف ال المنظمـة وال ُيسـهم فـي تـدعيم قـدرة االجتمـاع أماكن مختلفة بشكل دوري يساعد على إبرا
علـــى إنجـــاز األعمـــال. وخالصـــة القـــول، إن عقـــد االجتماعـــات فـــي أمـــاكن مختلفـــة بشـــكل دوري يثيـــر القلـــق بشـــأن 

ة وفي حين ُيسلم المفتشان بأنه قد تكون هناك على سبيل االستثناء اعتبارات سياسية وعمليمردوديته وكفاءته. 
ــالتخلي عــن ممارســة عقــد اجتماعــات اللجــان  ينبغــيأخــرى  أن تؤخــذ فــي الحســبان، فإنهمــا يوصــيان عمومــًا ب

  .اإلقليمية في أماكن مختلفة بشكل دوري
  

وأمــا فيمــا يتعلــق بالمشــاركين فــي اجتماعــات اللجــان اإلقليميــة، فقــد الحــظ المفتشــان أن غالبيــة الوفــود فــي   -٤١
لمكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط ممثَّلــة علــى مســتوى وزراء الصــحة فــي حــين أن ثلثــّي المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا وا

منظمة الصحة للبلدان األمريكية والمكتب اإلقليمي لغرب المحيط  الحضور تقريبًا في المكتب اإلقليمي لألمريكتين/
ا والمكتب اإلقليمي ألوروبـا الهادئ هم على المستوى الوزاري ونصفهم تقريبًا في المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسي

هــم مــن الــوزراء. ويبــّين هــذا، مــن ناحيــة، االهتمــام الــذي يوليــه وزراء الصــحة لعمــل المنظمــة اإلقليمــي، ومــن ناحيــة 
أخرى، التحدي الذي تواجهه المكاتب اإلقليمية في سـبيل عقـد اجتماعـات جيـدة اإلعـداد وٕادراج بنـود مثيـرة لالهتمـام 

  ة.في جداول األعمال المؤقت
  

وتهــدف التوصــية التاليــة إلــى تعزيــز فّعاليــة عمليــة تصــريف الشــؤون علــى المســتوى اإلقليمــي وجعلهــا أكثــر   -٤٢
  شفافية واتساقًا وشموًال.

  
  ١التوصية 

ــة  ــة، استعراضــًا شــامًال لعملي ــة إصــالح المنظمــة الجاري ــذي أن ُيكمــل، فــي ســياق عملي ينبغــي للمجلــس التنفي
اإلقليمي وأن يطرح اقتراحات ملموسـة لتحسـين عمـل اللجـان واللجـان الفرعيـة تصريف الشؤون على المستوى 

  اإلقليمية وأن ُيِتم مواءمة نظمها الداخلية توطئة لعرضها على اللجان اإلقليمية.
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  اإلدارة والتنسيق اإلقليميان  :باء
  

من الالمركزية تحديات مهّمة تثير طبيعة عمل المكاتب اإلقليمية والمديرين اإلقليميين المتسمة بقدر كبير   -٤٣
في سبيل عمل المنظمة كمنظمة واحـدة. وفـي حـين تسـاعد الشـرعية القويـة للمـديرين اإلقليميـين باعتبـارهم مسـؤولين 
منَتخبين يتمتعون بصالحيات واسعة بشأن اتخاذ القرارات على ضمان تنفيـذ متسـق للقـرارات داخـل كـل إقلـيم، فإنهـا 

علــى المســتوى العــالمي ال ُيمكــن التصــدي لــه إّال مــن خــالل تعزيــز التعــاون فيمــا بــين تمثــل أيضــًا تحــديًا لالتســاق 
للتعـاون بعضـهم مـع بعـض  المتزايـد األقاليم ومـع المقـر الرئيسـي. وقـد الحـظ المفتشـان اسـتعداد المـديرين اإلقليميـين

سياســـات العالميـــة فـــي هـــذا ومـــع إدارة المقـــر الرئيســـي، وتقيـــيمهم اإليجـــابي لتزايـــد الـــدور الـــذي يضـــطلع بـــه فريـــق ال
  الصدد. وتبّين هذه التطورات أن أسلوبًا وثقافًة إداريين مؤسسين جديدين بدآ في النشوء.

  
ــدة علــى المســتوى اإلقليمــي، وأن االســتراتيجيات   -٤٤ والحــظ المفتشــان أيضــًا عــدم وجــود ممارســات إداريــة موحَّ

فتقــار إلــى اإلرشــادات الملموســة واإلجــراءات التشــغيلية والسياســات واإلجــراءات اإلقليميــة موضــوعة إمــا لتعــويض اال
المعيارية النابعة من المقـر الرئيسـي أو السـتكمال وتكييـف تلـك الموجـودة أصـًال. فعلـى سـبيل المثـال، لـدى المكتـب 

يط منظمة الصـحة للبلـدان األمريكيـة والمكتـب اإلقليمـي لغـرب المحـ اإلقليمي ألفريقيا والمكتب اإلقليمي لألمريكتين/
منظمـة الصـحة  الهادئ استراتيجيات برمجية إقليمية؛ ولدى المكتب اإلقليمي ألفريقيا والمكتب اإلقليمي لألمريكتين/

للبلــدان األمريكيــة والمكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا اســتراتيجية ذاتيــة لتعبئــة المــوارد؛ ولــدى المكتــب اإلقليمــي 
قليمـــي لشـــرق المتوســـط اســـتراتيجية إلدارة المعـــارف؛ ولـــدى المكتـــب ؛ ولـــدى المكتـــب اإلللشـــراكةألفريقيـــا اســـتراتيجية 

  اإلقليمي لجنوب شرق آسيا استراتيجية للمعلومات واالتصاالت.
  

واالستثمار في إعداد هذه االستراتيجيات والسياسات كبير. وبالتالي، يقترح المفتشان عدم صياغتها إّال   -٤٥
ــة عــدم وجــود اســتراتيجيات عالميــة أو  إذا دعــت الحاجــة إلــى تعــديل هــذه االســتراتيجيات بدرجــة كبيــرة فــي حال

ــاليم األخــرى  لتكييفهــا مــع األحــوال اإلقليميــة، وفــي هــذه الحالــة يجــري ذلــك بالتشــاور مــع المقــر الرئيســي واألق
  . لالستفادة من الخبرة المكتسبة من اآلخرين وتالفي االزدواجية وضمان االتساق عبر المنظمة

  
ديرون اإلقليميون آلياتهم الذاتية للتنسيق اإلداري واتخاذ القرارات، وهي تشـمل عقـد اجتماعـات وقد أنشأ الم  -٤٦

منتظمـــة لكبـــار المـــديرين والمجموعـــات واللجـــان االستشـــارية، مـــن أجـــل مســـاعدتهم علـــى االضـــطالع بمســـؤولياتهم 
  ذه الممارسات اإلدارية.اإلدارية. ومن المفيد تبادل المعلومات على نحو أفضل فيما بين األقاليم بشأن ه

  
ومع ذلك، فكما يتضح مـن نتـائج استقصـاء وحـدة التفتـيش المشـتركة الـواردة أدنـاه، ينبغـي تحسـين التنسـيق   -٤٧

  والتعاون داخل األقاليم، وال سيما في بعض األقاليم. 
  

  ويات التالية:الوحدات على المست الُشعب/ : أعتقد أن التنسيق والتعاون كافيان داخل الدوائر/١٨السؤال 
  

  خيارات اإلجابة
المكتب اإلقليمي 

  ألفريقيا
المكتب اإلقليمي 

  لألمريكتين
المكتب اإلقليمي 
  لشرق المتوسط

المكتب اإلقليمي 
  ألوروبا

المكتب اإلقليمي 
  لجنوب شرق آسيا

المكتب اإلقليمي 
  لغرب المحيط الهادئ

  ٪٣٠‚٠  ٪٣٠‚١  ٪٣١‚٣  ٪٢١‚٠  ٪٢٤‚٥  ٪٢٥‚٨  نعم
  ٪٤٦‚٣  ٪٤٣‚٨  ٪٤٦‚٦  ٪٤٥‚٠  ٪٥١‚١  ٪٤٠‚٦  إلى حد ما

  ٪١٨‚٨  ٪٢١‚٩  ٪١٩‚١  ٪٢٨‚٠  ٪١٩‚٤  ٪٢٠‚٦  ال 
  ٪٥‚٠  ٪٤‚١  ٪٣‚١  ٪٦‚٠  ٪٥‚٠  ٪١٢‚٩  دون رأي
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  هيكل المكاتب اإلقليمية 
  

 أسفر استعراض المخططات التنظيمية المنـاِظرة ومقارنتهـا أن هيكـل المكاتـب اإلقليميـة مـن حيـث الُشـعب/  -٤٨
المجـــاالت ُمـــَنظَّم تبعـــًا للمجـــاالت ذات األولويـــة والغايـــات االســـتراتيجية المحـــددة فـــي الخطـــة االســـتراتيجية  الـــدوائر/

ــدها تمامــًا بالضــرورة. وهنــاك بعــض أوجــه  المتوســطة األجــل والميزانيــة البرمجيــة الثنائيــة الســنوات، وٕان كــان ال ُيجسِّ
قليميــة، وفيمــا بــين المكاتــب اإلقليميــة بعضــها وبعــض، التشــابه واالخــتالف بــين هيكــل المقــر الرئيســي والمكاتــب اإل

  ولكن هناك مجاًال تنظيميًا مشتركًا بينها جميعًا، أال وهو النظم الصحية. 
  

وقــد عــّدلت بعــض المكاتــب اإلقليميــة هياكلهــا، مثــل المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط والمكتــب اإلقليمــي   -٤٩
المقــر الرئيســي فــي محاولــة لتيســير التفاعــل والتنســيق. وبصــرف  ألوروبــا، مــن أجــل مواءمتهــا علــى نحــو أفضــل مــع

يشـّجع المفتشـان مواءمـة الهياكـل بمـا يسـاعد علـى تحقيـق النظر عن االحتياجات الخاصـة لكـل مكتـب إقليمـي، 
  كمنظمة واحدة. معاً هدف العمل 

  
  تحديد السلطات بين المستويات الثالثة

  
ــح، مــن مــن دســتور المنظمــة وظـا ٢ُتحـدد المــادة   -٥٠ ئف المنظمــة ككــل. بيــد أنــه ال توجـد وثيقــة مؤسســية توضِّ

الزاويــة البرمجيــة والتشــغيلية، الوظــائف المضــطلع بهــا علــى مختلــف المســتويات والمــوظفين الــذين يضــطلعون بهــا، 
الفي كيفية عمل مستويات المنظمة الثالثة معًا بحيث ُيكمل بعُضها بعضًا وتفاعلها لتحقيق المزيد من التآزر وت  وال

  االزدواجية. 
  

 –افـق وقد اعتُـرف بـذلك فـي وثـائق متنوعـة خاصـة بعمليـة اإلصـالح أشـارت إلـى الحاجـة إلـى تحسـين التو   -٥١
واقترحـت  ٢١وتقاسم العمل بين المستويين العالمي واإلقليمـي دعمـًا للبلـدان، –والتآزر  بما يشمل االتساق والتسلسل

تعريـــف أدوار ومســـؤوليات مســـتويات األمانـــة الثالثـــة علـــى نحـــو أفضـــل ووضـــع إجـــراءات تشـــغيل معياريـــة لتيســـير 
التعـاون والعمــل المشـترك. وُوضــع جـدول ُيبــّين األدوار والمســؤوليات حسـب المســتوى فـي ســتة مجـاالت عمــل، وهــو 

  ٢٢تشان أساسًا جيدًا لتوضيح تقاسم العمل.اعتبره الموظفون الذين جرت معهم المقابالت الشخصية والمف ما
  

وعلـى المســتوى اإلقليمــي، أعــد المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا وثيقــة نظــرت فيهــا اللجنــة اإلقليميــة خــالل دورتهــا   -٥٢
وتضمنت مصفوفة تضم مختلـف الهياكـل والوظـائف التنظيميـة للمكاتـب اإلقليميـة وتُبـّين  ٢٠١١في أيلول/ سبتمبر 

ويبــدو أن  ٢٣هــا والمــوظفين الــذين يضــطلعون بهــا مــع تعيــين مســتوى المســؤولية لكــل مــنهم.الوظــائف المضــطلع ب
المصــفوفة شــاملة إلــى حــد بعيــد وُيمكــن بشــيء مــن التعــديل اســتخدامها فــي أقــاليم أخــرى بــل وعلــى المســتوى 

  ، استنادًا إلى وظائف ومستويات من المسؤولية متفق عليها. العالمي
  

المجـــاالت التقنيـــة فـــي  المقـــابالت الشخصـــية التـــي جـــرت مـــع رؤســـاء الـــدوائر/ وقـــد وجـــد المفتشـــان خـــالل  -٥٣
التابعة للمنظمة أن لديهم عمومًا فهمًا واضحًا لتقاسم المسؤولية بين المستويات الثالثـة.  ةالمكاتب اإلقليمية والقطري

لممارســة العمليــة نتيجــة ولكــن المشــكلة تكمــن فــي أن تقاســم المســؤولية هــذا أحيانــًا مــا يجــري االلتفــاف حولــه فــي ا
لإلجــراءات التــي تتخــذها دوائــر المقــر الرئيســي، ممــا يوجــد احتكاكــًا. وعلــى الــرغم مــن أن مــن المســلم بــه أن تحّســنًا 

                                                           
  .EBSS/2/2وEBSS/2/INF.DOC./5 و EBSS/2/INF.DOC./3الوثائق     ٢١
  .١٨و ١٧، الصفحتان ٦٥/٥الوثيقة ج    ٢٢
  .١٢، الصفحة ”Coherence of the Regional Office’s structures and functions“المعنونة  EUR/RC61/16الوثيقة     ٢٣
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ملحوظًا طرأ فـي السـنوات األخيـرة، فمـا زالـت هنـاك حـاالت تأخـذ فيهـا الـدوائر بزمـام المبـادرة، بـدًال مـن أن تضـطلع 
  لتعاون التقني وتوفيره، وهو دور ينبغي عادة أن ُيترك للبلدان بدعم من األقاليم.بدور ُمساند، من أجل تيسير ا

  
ومع األخذ بنظام اإلدارة العالمي، ُأعيد تصميم الوظائف اإلدارية على المستويات الثالثة. وتجري مناقشـة   -٥٤

  ).JIU/REP/2012/6(الوثيقة فّعالية هذا التصميم وكفاءته وعمله الفعلي والتحسينات المطلوبة في الجزء األول 
  

وقــد أفــاد ســبعة وخمســون فــي المائــة مــن المجيبــين علــى االستقصــاء بــأن لــديهم فكــرة واضــحة عــن تقاســم   -٥٥
  في المائة بأن الفكرة واضحة لديهم "إلى حد ما". وتفاوتت اآلراء عبر األقاليم.  ٣١المسؤوليات في مجال عملهم، و

  
قاســم المســؤوليات فــي مجــال عملــي بــين المقــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة فكــرة واضــحة عــن ت : لــديّ ١٩الســؤال 

  والمكاتب القطرية.
  

خيارات 
  المجموع  اإلجابة

المقر 
  الرئيسي

المكتب 
اإلقليمي 
  ألفريقيا

المكتب 
اإلقليمي 
  لألمريكتين

المكتب اإلقليمي 
  لشرق المتوسط

المكتب 
اإلقليمي 
  ألوروبا

المكتب اإلقليمي 
لجنوب شرق 

  آسيا

المكتب اإلقليمي 
لغرب المحيط 

  الهادئ
المكاتب 
  القطرية

  ٪٥٧‚٠  ٪٦١‚٣  ٪٦٨‚٥  ٪٥٩‚٥  ٪٥١‚٠  ٪٧٠‚٥  ٪٦٠‚٠  ٪٥٢‚٥  ٪٥٧‚٠  نعم
  ٪٣٣‚٦  ٪٣٢‚٥  ٪٢٦‚٠  ٪٢٩‚٨  ٪٣٢‚٠  ٪٢٠‚١  ٪٢٧‚٧  ٪٣٣‚٠  ٪٣٠‚٨  إلى حد ما

  ٪٧‚٥  ٪٦‚٣  ٪٥‚٥  ٪٩‚٢  ٪١٦‚٠  ٪٧‚٢  ٪١١‚٦  ٪١١‚١  ٪١٠‚٠  ال 
  ٪٢‚٠  ٪٠‚٠  ٪٠‚٠  ٪١‚٥  ٪١‚٠  ٪٢‚٢  ٪٠‚٦  ٪٣‚٤  ٪٢‚٢  دون رأي

  
  التنسيق والتعاون فيما بين المستويات الثالثة 

  
علــى المســتوى العــالمي، ُوضــعت عــّدة أدوات وآليــات تنســيق وُأضــفي علــى عملهــا الطــابع الرســمي، مثــل   -٥٦

اإلدارة والتنظــيم والشــبكات التقنيــة بحســب المجــال واالجتماعــات العالميــة التــي ُتعقــد كــل  شــؤون اجتماعــات شــبكات
ســنتين لرؤســاء المكاتــب القطريــة مــع المــدير العــام والمــديرين اإلقليميــين. وعمومــًا، تعمــل هــذه الشــبكات بــين المقــر 

علــى المســتوى اإلقليمــي بفّعاليــة بــين  الرئيســي واألقــاليم أفضــل منهــا بــين األقــاليم والبلــدان. وهــي ال ُتستنســخ دائمــاً 
  ل جيد آلليات التنسيق. ااألقاليم والبلدان. واالجتماعات اإلقليمية لرؤساء المكاتب القطرية التابعة للمنظمة هي مث

  
وقــد أعــرب أغلــب رؤســاء اإلدارات التقنيــة فــي المكاتــب اإلقليميــة الــذين جــرت معهــم المقــابالت الشخصــية   -٥٧

امة االتصال بمزيد من االنتظام مع الدوائر التقنية فـي المقـر الرئيسـي، فـي حـين اعتُبـر االتصـال عن رغبتهم في إق
  والعدوى بفيروسه وشلل األطفال.  األيدزفي بعض المجاالت جيدًا، كما في حالة 

  
ت ولــوحظ أيضــًا أن اجتماعــات الشــبكات المنتظمــة بالمكاتــب القطريــة فــي مختلــف المجــاالت اإلداريــة تــأثر   -٥٨

ويشعر المفتشـان بـالقلق إزاء مـا قـد يكـون لعـدم عقـد هـذه االجتماعـات مـن أثـر بالقيود المفروضة على الموارد. 
  .على بناء القدرات وتقديم الخدمات بفّعالية على المستوى القطري، ويوصيان باستكشاف خيارات أخرى

  
دعمـــًا لعمـــل المنظمـــة علـــى المســـتوى وبغيـــة تعزيـــز التنســـيق واالتصـــال عبـــر مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة   -٥٩

مبـــادئ توجيهيـــة للعمـــل مـــع المكاتـــب القطريـــة التابعـــة للمنظمـــة وجـــرى مـــؤخرًا  ٢٠٠٦القطـــري، ُوضـــعت فـــي عـــام 
تحديثها. وهي تُنظم الزيارات القطرية التي يقوم بها موظفـو المنظمـة مـن المقـر الرئيسـي والمكاتـب اإلقليميـة وكـذلك 

االتفاقـات مـع المؤسسـات الوطنيـة واألفـراد. وقـد أبلغـت األقـاليم  ني البلـدان وتوقيـع العقـود/الدعوات التي تُقدَّم لمـواط
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الستة كلها إدارة التركيز على البلدان في المقر الرئيسي عن حاالت لم ُيمتثـل فيهـا لهـذه المبـادئ التوجيهيـة، بيـد أن 
  عدد حاالت عدم االمتثال انخفض بدرجة كبيرة مع مرور السنين.

  
وقــد رأى أغلــب المجيبــين علــى االستقصــاء أن مســتوى التنســيق والتعــاون بــين مســتويات المنظمــة الثالثــة   -٦٠

ســـيما بـــين المقـــر اصـــلة تـــدعيم التنســـيق والتعـــاون، الكـــاٍف أو كـــاٍف إلـــى حـــد مـــا. ومـــع ذلـــك، يحتـــاج األمـــر إلـــى مو 
يق والتعـاون غيـر كـافيين. وهـذا الـرقم في المائـة مـن المجيبـين أن التنسـ ٢٣الرئيسي والمكاتب اإلقليمية، حيث يرى 
  أعلى حتى من ذلك في المقر الرئيسي.

  
  : اعتقد أن مستوى التنسيق والتعاون بين كيانات المنظمة التالية كاٍف.٢٠السؤال 

  

  المجموع    خيارات اإلجابة 
المقر 
  الرئيسي

المكتب 
اإلقليمي 
  ألفريقيا

المكتب 
اإلقليمي 
  لألمريكتين

المكتب 
اإلقليمي 

رق لش
  المتوسط

المكتب 
اإلقليمي 
  ألوروبا

المكتب 
اإلقليمي 
لجنوب 
  شرق آسيا

المكتب 
اإلقليمي لغرب 

المحيط 
  الهادئ

المكاتب 
  القطرية

ـــــــــــــــر الرئيســـــــــــــــي  المق
ـــــــب  للمنظمـــــــة والمكات
  اإلقليمية التابعة لها

  ٪٢١‚٥  ٪١٠‚٠  ٪٢٣‚٣  ٪١٩‚١  ٪٢٣‚٠  ٪١٣‚٧  ٪١٨‚٧  ٪١١‚٣  ٪١٦‚٠  نعم

  ٪٣٨‚٤  ٪٥٨‚٨  ٪٥٠‚٧  ٪٤٢‚٧  ٪٤٦‚٠  ٪٤٦‚٠  ٪٤١‚٣  ٪٥٤‚٤  ٪٤٣‚٩  إلى حد ما  
  ٪٨‚٨  ٪١٧‚٥  ٪١٥‚١  ٪٢٨‚٢  ٪٩‚٠  ٪٢٥‚٢  ٪١٤‚٢  ٪٣٣‚٢  ٪٢٢‚٧  ال  
  ٪٣١‚٣  ٪١٣‚٨  ٪١١‚٠  ٪٩‚٩  ٪٢٢‚٠  ٪١٥‚١  ٪٢٥‚٨  ٪١٠‚١  ٪١٧‚٤  دون رأي  

المكاتـــــــــب اإلقليميـــــــــة 
  ٪٣٩‚١  ٪٤٠‚٠  ٪٣٢‚٩  ٪٤٤‚٣  ٪٣١‚٠  ٪٣٨‚٨  ٪٤٣‚٩  ٪٩‚٥  ٪٢٨‚٢  نعم  والمكاتب القطرية 

  ٪٤٦‚٩  ٪٤٦‚٣  ٪٥٨‚٩  ٪٤٦‚٦  ٪٥٦‚٠  ٪٤٦‚٠  ٪٤٤‚٥  ٪٣٢‚٢  ٪٤١‚٧  إلى حد ما  
  ٪١٠‚٤  ٪١٢‚٥  ٪٥‚٥  ٪٣‚١  ٪٧‚٠  ٪٩‚٤  ٪٦‚٥  ١٣‚٠  ٪١٠‚٠  ال  
  ٪٣‚٦  ٪١‚٣  ٪٢‚٧  ٪٦‚١  ٪٦‚٠  ٪٥‚٨  ٪٥‚٢  ٪٤٥‚٢  ٪٢٠‚٢  دون رأي  

  
  وتهدف التوصية التالية إلى تعزيز التنسيق والتعاون عبر المنظمة.  -٦١
  

  ٢التوصية 
ينبغي للمدير العام أن يرصد، بالتشاور مع المدير العام المساعد والمديرين اإلقليميـين، إقامـة وعمـل الشـبكات 

  واالجتماعات السنوية في مجاالت العمل التقنية واإلدارية على مستويات المنظمة الثالثة.
  

  المديرون اإلقليميون  :جيم
  

من الدستور علـى أن "رئـيس المكتـب اإلقليمـي هـو المـدير اإلقليمـي الـذي يعّينـه المجلـس  ٥٢تنص المادة   -٦٢
باالتفاق مع اللجنـة اإلقليميـة". والمـديرون اإلقليميـون هـم، مـن هـذا المنطلـق، موظفـون ُمنتَخبـون مثـل المـدير العـام. 

مـن الدسـتور، التـي تقضـي بـأن  ٣١ومع ذلك، فهم يخضعون لسلطته، في سلسلة القيادة في المنظمة، طبقـًا للمـادة 
، التـي ُتشـير إلـى أن المكاتـب اإلقليميـة ٥١المدير العام هو المسؤول الفنـي واإلداري األعلـى فـي المنظمـة، والمـادة 

  تخضع لسلطته العامة. 
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وقــد نظــر تقريــرا وحــدة التفتــيش المشــتركة الســابقان بشــأن المنظمــة فــي هــذه المســألة وعواقبهــا بالتفصــيل.   -٦٣
الضوء على أن المساءلة ُتمارس علـى نحـو أفضـل عنـدما  JIU/REP/93/2لى وجهة الخصوص، سلطت الوثيقة وع

تكــون مســتندة إلــى سلســلة قيــادة هرميــة وحيــدة ولــيس فــي وجــود ســبعة "رؤســاء تنفيــذيين". واقترحــت تغييــر إجــراءات 
عـام صـالحية اختيـارهم وتسـميتهم توطئـة بحيـث ُيمـنح المـدير ال –دون تغيير الدسـتور  –تسمية المديرين اإلقليميين 

العتمادهم من جانب المجلس التنفيذي، بعد التشاور مع اللجان اإلقليمية وباالتفاق معها. وفي حين يتفق المفتشان 
مــع هــذا التحليــل، فإنهمــا يعتقــدان أن مشــاركة المــدير العــام فــي عمليــة اختيــار المــديرين اإلقليميــين ليســت الطريقــة 

  ن سلسلة القيادة وتعزيز المساءلة وضمان االتساق. الوحيدة لتحسي
  

وقــد أشــارت المــديرة العامــة الحاليــة للمفتَشــين بأنهــا اختــارت تركيــز جهودهــا علــى تشــجيع العمــل الجمــاعي   -٦٤
وٕايجاد ثقافـة مؤسسـية تعـزز مفهـوم "المنظمـة الواحـدة". ويـرى المفتشـان أن الـدور المتزايـد لفريـق السياسـات العالميـة 

مكانــات المتاحــة لكــي يــدعِّم المــدير العــام مســاءلة اإلدارة العليــا ســوف تســمح للمــدير العــام بــأن يمــارس ســلطاته واإل
مــن الجـــزء  ٢٥كمســؤول فنــي وٕاداري أعلــى دون تغييـــر دوره فــي عمليــة اختيـــار المــديرين اإلقليميــين (انظـــر الفقــرة 

  أدناه). ٧٤) والفقرة JIU/REP/2012/6األول من هذا التقرير (الوثيقة 
  

وتتضــمن الوثيقــة الخاصــة بإصــالح المنظمــة اقتراحــات بشــأن تنقــيح إجــراءات تســمية المــديرين اإلقليميــين   -٦٥
استنادًا إلى مبـادئ اإلنصـاف والشـفافية والمـؤهالت  ٢٤ومواءمتها على نحو يتماشى مع عملية تسمية المدير العام،

  ويؤيد المفتشان هذه االقتراحات.  ٢٥الشخصية للمرشحين.
  

  تفويض السلطات والمساءلة
  

يتمثـــل حجـــر الزاويـــة بالنســـبة لالمركزيـــة الفّعالـــة فـــي نقـــل صـــالحيات تفـــويض الســـلطات واتخـــاذ القـــرارات،   -٦٦
وٕاسناد المساءلة عن النتائج ومسؤولية تحقيقها، إلى مـوظفين علـى جميـع مسـتويات المنظمـة. ويرجـع آخـر تفـويض 

، وهو تفويض يمـنحهم صـالحيات واسـعة بشـأن ٢٠٠٨اإلقليميين إلى عام  للسلطات من المدير العام إلى المديرين
ضـــة، وهـــم  تنفيـــذ البـــرامج وٕادارتهـــا وتنظيمهـــا. ويتمتـــع جميـــع المـــديرين اإلقليميـــين بـــنفس الدرجـــة مـــن الســـلطات المفوَّ

  جميعًا راضون عمومًا بمدى السلطات المفوَّضة إليهم. 
  

تـذهب إلـى أبعـد ممـا العاليـة فـي مجـال المـوارد البشـرية، والتـي ويالحظ المفتشـان درجـة تفـويض السـلطات   -٦٧
الممارســات القائمــة فــي العديــد مــن منظمــات منظومــة األمــم المتحــدة األخــرى. وعلــى النقــيض مــن ذلــك،  تــذهب إليــه

وجــد المفتشــان أنــه علــى الــرغم مــن مشــاركة المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة علــى نحــو متزايــد فــي تعبئــة المــوارد فــإن 
، مــع أن لهــا ســلطة توقيــع ويض الســلطات هــذا ال يشــمل صــراحة تعبئــة المــوارد واســتخدام المــوارد المعبــأة محليــاً تفــ

  االتفاقات مع الجهات المانحة.
  

وُيمكـــن للمـــديرين اإلقليميـــين بـــدورهم تفـــويض الســـلطات المعهـــودة إلـــيهم إلـــى كبـــار المـــوظفين فـــي المكتـــب   -٦٨
اإلقليمي ورؤساء المكاتـب القطريـة التابعـة للمنظمـة. ويتفـاوت مـدى السـلطات المفوَّضـة إلـى المـديرين فـي المكاتـب 

ال يوجــد نهــج متســق لتفــويض الســلطات مــن اإلقليميــة والقطريــة عبــر األقــاليم. وعلــى عكــس مســتوى المــدير العــام، 
جانب المديرين اإلقليميـين. ففـي مجـال الشـراء علـى سـبيل المثـال، فـي المكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا والمكتـب اإلقليمـي 
لغرب المحيط الهادئ، ُتسند للرؤساء اإلقليميين السـلطات المفوَّضـة نفسـها التـي ُتسـند للرؤسـاء القطـريين، فـي حـين 

                                                           
  .٣٠، الفقرة ٦٥/٥انظر الوثيقة ج    ٢٤
  .JIU/REP/2009/8انظر الوثيقة     ٢٥
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المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا للرؤســاء اإلقليميــين وأقــل منهــا للرؤســاء القطــريين فــي المكتــب اإلقليمــي  أنهــا أعلــى فــي
ودة توثيقــه يتفــاوت لجنــوب شــرق آســيا. وتجــدر مالحظــة أن تصــّور المــوظفين لمــدى وضــوح تفــويض الســلطات وَجــ

  بدرجة كبيرة فيما بين األقاليم، كما يتضح من الجدول أدناه.
  

أو اإلدارات واضــح وموثّــق  أن تفــويض الســلطات بشــأن إجــراءات العمــل فيمــا بــين الُشــعب و/ : اعتقــد٢١الســؤال 
  جيدًا. 

  
خيارات 
  اإلجابة

المكتب اإلقليمي 
  ألفريقيا

المكتب اإلقليمي 
  لألمريكتين

المكتب اإلقليمي 
  لشرق المتوسط

المكتب اإلقليمي 
  ألوروبا

المكتب اإلقليمي 
  لجنوب شرق آسيا

المكتب اإلقليمي 
  لغرب المحيط الهادئ

المكاتب 
  القطرية

  ٪٣٦‚٥  ٪٣٨‚٨  ٪٢٧‚٤  ٪٢٦‚٧  ٪٣٣‚٠  ٪٣٦‚٧  ٪٤١‚٩  نعم
  ٪٤٠‚٧  ٪٤٧‚٥  ٪٥٦‚٢  ٪٤٤‚٣  ٪٣٥‚٠  ٪٣٧‚٤  ٪٣٥‚٥  إلى حد ما

  ٪١٦‚٦  ٪١١‚٣  ٪١٢‚٣  ٪٢١‚٤  ٪٢٧‚٠  ٪٢٠‚١  ٪١٨‚١  ال 
  ٪٦‚٢  ٪٢‚٥  ٪٤‚١  ٪٧‚٦  ٪٥‚٠  ٪٥‚٨  ٪٤‚٥  دون رأي

  
المــديرين اإلقليميــين علــى أنهــم مســؤولون أمــام اللجــان اإلقليميــة عــن عمــل ويــنص تفــويض الســلطات إلــى   -٦٩

عــن اســتخدام المــوارد  ،مــن خــالل المــدير العــام ،المكاتــب اإلقليميــة بفّعاليــة وكفــاءة وأمــام جمعيــة الصــحة العالميــة
بفّعاليــة وكفــاءة فــي تنفيــذ الميزانيــة البرمجيــة داخــل اإلقلــيم الخاضــع لمســؤوليتهم. وبالتــالي فــإن مســؤوليتهم مزدوجــة، 

  أمام الدول األعضاء وأمام المدير العام. 
  

ـــه ســـُينظر فـــي ســـحب   -٧٠ ـــال ســـيكون موضـــع رصـــد منهجـــي وأن ويشـــير أمـــر التفـــويض أيضـــًا إلـــى أن االمتث
طات المفوَّضــة فــي حالــة عــدم االمتثــال. وهــو ُيعلــن أيضــًا عــن بعــض األعمــال التــي تهــدف إلــى إنشــاء إطــار الســل

  للمساءلة من أجل رصد تفويض السلطات ومواءمته عبر المنظمة، وٕان كان المفتشان لم يجدا أي بّينة على ذلك. 
  

 المــديرين خضــوعّور المــوظفين بشــأن وقــد أظهــر استقصــاء وحــدة التفتــيش المشــتركة تفاوتــًا واســعًا فــي تصــ  -٧١
  .للمساءلة

  
  : أعتقد أن المديرين يخضعون للمساءلة بشأن السلطات المفوَّضة لهم. ٢٣السؤال 

  
خيارات 
  اإلجابة

المكتب اإلقليمي 
  ألفريقيا

المكتب اإلقليمي 
  لألمريكتين

المكتب اإلقليمي 
  لشرق المتوسط

المكتب اإلقليمي 
  ألوروبا

المكتب اإلقليمي 
  نوب شرق آسيالج

المكتب اإلقليمي 
  لغرب المحيط الهادئ

المكاتب 
  القطرية

  ٪٥١‚٥  ٪٤٢‚٥  ٪٤٥‚٢  ٪٣٧‚٤  ٪٣٤‚٠  ٪٣٣‚١  ٪٥٢‚٣  نعم
  ٪٣٢‚٩  ٪٣٨‚٨  ٪٣١‚٥  ٪٣١‚٣  ٪٤٠‚٠  ٪٣٣‚١  ٪٢٠‚٠  إلى حد ما

  ٪٩‚٨  ٪١٢‚٥  ٪١٦‚٤  ٪٢٣‚٧  ٪٢٢‚٠  ٪٢٨‚١  ٪١٤‚٨  ال 
  ٪٥‚٩  ٪٦‚٣  ٪٦‚٨  ٪٧‚٦  ٪٤‚٠  ٪٥‚٨  ٪١٢‚٩  دون رأي

  
عـن أطـر المسـاءلة فـي منظومـة األمـم  ٢٠١١وكانت وحدة التفتيش المشتركة قد أكـدت، فـي تقريرهـا لعـام   -٧٢

ثقافــة ينبغــي  وهــي )، علــى الحاجــة إلــى إيجــاد ثقافــة للمســاءلة داخــل المنظمــة،JIU/REP/2011/5المتحــدة (الوثيقــة 
تطبيقهـــا علـــى جميـــع المســـتويات مـــن األعلـــى إلـــى األدنـــى؛ وبالتـــالي ينبغـــي أن يكـــون الرؤســـاء التنفيـــذيون ورؤســـاء 
الوحدات التنظيمية الكبيـرة هـم أول مـن يخضـعون للمسـاءلة بشـأن النتـائج المتوقـع مـنهم تحقيقهـا طبقـًا لمبـدأ "القيـادة 

  ات المساءلة القائمة هي خطط العمل وتقييمات األداء. بالقدوة". وطبقًا لذلك التقرير، فإن أدو 
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وأداتــا المســاءلة كلتاهمــا موجودتــان فــي المنظمــة، بيــد أن المــديرين اإلقليميــين ال يخضــعون لتقيــيم رســمي   -٧٣
لألداء. وقد أشارت المـديرة العامـة إلـى أنهـا ليسـت مشـرفة المسـتوى األول علـى المـديرين اإلقليميـين طبقـًا للدسـتور، 

لكنها توّفر لهم آراءها بشأن أدائهم. وال ِعلم للمفتشين كذلك بأي تقييم ألداء المديرين اإلقليميين من جانب اللجـان و 
  اإلقليمية. 

  
ع المفتشان المدير العـام علـى إنشـاء آليـات رصـد ومسـاءلة للمـديرين اإلقليميـين مـن أجـل رصـد   -٧٤ ويشجِّ

ضــة إلــيهم وتقيــيم  . وباعتبــار المــدير العــام المســؤول التقنــي واإلداري األعلــى فــي أدائهــمامتثــالهم للســلطات المفوَّ
المنظمــة، تقــع علــى عاتقــه الســلطة والمهّمــة الدســتوريتان للقيــام بــذلك، بصــرف النظــر عــن تسلســل القيــادة المــزدوج 

إلنتاج فـي برنـامج واتفاق اإلدارة العليا في األمم المتحدة والسجل المتكامل لقياس االمتعلق بالمديرين اإلقليميين. 
  .األمم المتحدة االنمائي هما من الممارسات الجيدة في هذا الصدد، وينبغي أخذهما في االعتبار
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  المكاتب القطرية  :رابعاً 
  

 ٢٦علــى عكــس المكاتــب اإلقليميــة، ال توجــد فــي دســتور المنظمــة أحكــام تتعلــق بإنشــاء المكاتــب القطريــة.  -٧٥
  ر من هذا القبيل على المستوى العالمي.والواقع أنه ال توجد أيضًا معايي

  
هنــاك فولــدى المنظمــة أكبــر شــبكة مــن المكاتــب القطريــة بــين جميــع وكــاالت األمــم المتحــدة المتخصصــة.   -٧٦

مكتبـًا قطريـًا عّمـا كـان الحـال عليـه وقـت صـدور التقريـر السـابق  ١١مكتبًا قطريًا، أي أن عـددها زاد بــ  ١٥١حاليًا 
المـوارد  زاويـةصل الثاني أعاله، يشـير التقريـر إلـى تواجـد المنظمـة فـي بعـض البلـدان مـن . وفي الف٢٠٠١في عام 

القطـــري المخصصـــة (بداللـــة التنفيـــذ المـــالي والمـــوظفين)، والحاجـــة إلـــى تعريـــف معـــايير للقـــدر األدنـــي مـــن التواجـــد 
مجــاور أو مــن المكتــب الخــدمات لــبعض البلــدان مــن مكتــب قطــري راســخ فــي بلــد  المتســم بمزيــد مــن القــوة مــع تقــديم

  اإلقليمي. 
  

التابعة للمنظمة فـي اإلقلـيم األفريقـي، حيـث يوجـد مكتـب  ١٥١في المائة من المكاتب القطرية الـ ٣٠ويقع   -٧٧
قطــري لكــل دولــة عضــو. وفــي األقــاليم األخــرى، ال يوجــد بالضــرورة تواجــد مــادي للمنظمــة فــي كــل دولــة عضــو. 

 األفريقيي المائة من المجموع) الخدمات من مكتب قطري مجاور في اإلقليم ف ٨دولة عضوًا ( ١٥وٕاجماًال، تتلقى 
وتتفاوت الترتيبات القائمة في البلدان التي ال يوجد بها مكتب من  ٢٧ٕاقليم غرب المحيط الهادئ.و ألمريكتين وٕاقليم ا

  إقليم إلى آخر. 
  

المستفيدين النهائيين. وفـي حـاالت عديـدة، وتهدف الجهود الرامية إلى األخذ بالالمركزية إلى االقتراب من   -٧٨
توجـد مكاتــب فرعيـة إلــى جانــب المكتـب القطــري الرئيســي التـابع للمنظمــة. وقـد أنشــئت المكاتــب الفرعيـة فــي البلــدان 

مكتبـًا فرعيـًا  ١٣٧، كـان هنـاك ٢٠١٢االتحادية الكبيرة وفي البلدان التي تمر بأزمات في جميع األقاليم. وفي عـام 
ولـدى منظمـات منظومـة األمـم المتحـدة األخـرى المعنيـة  ٢٨فـي المائـة مـن المجمـوع). ٢٦مكتبًا قطريًا ( ٣٩تابعة لـ

لعمليات، أو أفرقة متنقلة توّفر المساعدة علـى أسـاس دوري لكز ابحاالت الطوارئ أيضًا مكاتب فرعية أقرب إلى مر 
جـة إلـى االحتفـاظ بمكاتـب فرعيـة اسـتنادًا إلـى ينبغي باسـتمرار إعـادة تقيـيم الحاتبعًا للحاجة. ويرى المفتشان أنـه 

. معايير راسخة، والنظر في نشر األفرقة المتنقلة كبـديل لهـا نظـرًا لظـروف التشـغيل العسـيرة فـي بعـض المنـاطق
وينبغي أيضًا وضع إجراءات إلنهاء العمليات وٕاغالق المكاتب الفرعية استنادًا إلى الخبرة التي اكتسبتها المنظمات 

ة. وينبغــي لــدى إقامــة المكاتــب والمكاتــب الفرعيــة القطريـة أن يؤخــذ فــي االعتبــار تواجــد المنظمــات الشــريكة اإلنسـاني
  في الصحة التابعة لألمم المتحدة وغير التابعة لألمم المتحدة.

  
  وتهدف التوصية التالية إلى تعزيز فّعالية التواجد القطري للمنظمة.  -٧٩
  

  ٣التوصية 
لمديرين اإلقليميين، بالتشاور مع الدول األعضاء، االتفاق على معايير للقدر األدنـي مـن ينبغي للمدير العام وا

التواجد القطري المتسـم بـالقوة. وينبغـي أيضـًا وضـع معـايير وٕاجـراءات الفتتـاح المكاتـب الفرعيـة وٕاغالقهـا تبعـًا 
  لتغّير االحتياجات. 

                                                           
  اتب المنظمة في البلدان واألراضي والمناطق".تشير المكاتب القطرية في هذا الصدد إلى "مك    ٢٦
  بيانات وفرتها إدارة التركيز على البلدان في المنظمة.    ٢٧
  المصدر نفسه.    ٢٨
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  مكاتب الدعم القطري
  

فـــي المقـــر الرئيســـي والمكاتـــب اإلقليميـــة، تتـــولى وحـــدات أو وظـــائف معّينـــة تـــوفير الـــدعم للبلـــدان، وُتشـــكِّل   -٨٠
أماكنهـا مـن تسلسـل و شبكة. بيد أنه ال يوجد اتساق في أسماء هذه المكاتب أو تكوينها عبر األقاليم أو فـي مواقعهـا 

  القيادة. 
  

ارة التركيــز علــى البلــدان، التــي تــدعم عمــل المنظمــة فــي ففــي المقــر الرئيســي، تقــع (عــن طريــق الخطــأ) إد  -٨١
وهي دائرة العمل الصحي إبان األزمات. والواقـع أن تغّيـرات كثيـرة طـرأت علـى أال جميع البلدان، داخل دائرة تقنية، 

ن. موقعها ومكانها من تسلسل القيادة وٕادارتهـا خـالل السـنوات الخمـس الماضـية؛ وهـي تفتقـر إلـى االسـتقرار والتمكـي
وفــي المكاتــب اإلقليميــة، توجــد وحــدات للــدعم القطــري فــي أربعــة أقــاليم، فــي حــين أنهــا فــي المكتــب اإلقليمــي لشــرق 
المتوسـط والمكتـب اإلقليمـي لجنـوب شـرق آسـيا وظيفـة تقـع فـي إطـار تخطـيط البرنـامج وٕادارتـه مـع اخـتالف مكانهـا 

ل موقع من الناحية االستراتيجية، كمكاتـب منفصـلة من تسلسل القيادة. ويرى المفتشان أن هذه الوحدات تحتل أفض
منظمـة الصـحة  مسؤولة مباشرة أمام المدير اإلقليمي، في المكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا والمكتـب اإلقليمـي لألمـريكتين/

  للبلدان األمريكية والمكتب اإلقليمي ألوروبا.
  

  ة االستراتيجية المسندة لعملها.وُيجسِّد المالك الوظيفي لوحدات الدعم القطري أيضًا األهمي  -٨٢
  

  وظائف الدعم القطري والبلدان المتلقية للدعم : الموظفون المهنيون في وحدات/٦الجدول 
  ٢٠١١٢٩كانون األول/ ديسمبر  ٣١في 

  
  نسبة الموظفين إلى البلدان المدعومة  

  ٣/٤٦  المكتب اإلقليمي ألفريقيا
  ٦/٢٩  للبلدان األمريكيةمنظمة الصحة  المكتب اإلقليمي لألمريكتين/

  ٣/٣٠  المكتب اإلقليمي ألوروبا
  ١/١٩‚٥  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

  ٠/١١‚٥  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
  ٢/١٥  المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

  ٦/٨  المقر الرئيسي
  

بـدور  عندما كـان مكلفـاً  ٢٠٠١وقد تطّورت وظائف المكتب الكائن في المقر الرئيسي منذ إنشائه في عام   -٨٣
تغلــب عليــه الصــفة التشــغيلية حيــث كــان يــوّفر الــدعم المركــزي للبلــدان الضــعيفة والبلــدان التــي تعــاني مــن األزمــات 

وتجميعيـــًا بدرجـــة أكبـــر. وتتمثـــل إحـــدى النتـــائج الرئيســـية لعملـــه فـــي األخـــذ  وحتـــى اليـــوم عنـــدما أصـــبح دوره تقييســـياً 
وينبغي ترك دور إدارة التركيز على البلدان التشـغيلي لألقـاليم وتقليصـه إلـى الحـّد باستراتيجيات التعاون القطـري. 

ــة ــى العمــل الخــاص بالرصــد إضــافة إلــى العمــل التقييســي بغي ــى. وينبغــي أن ينصــب التركيــز عل مواءمــة  األدن

                                                           
بيانات وفرتها المنظمة. وهناك وظيفتان شاغرتان في المقر الرئيسي. ويجوز أيضًا أن ُيقـدَّم الـدعم لبلـدان وأراٍض تقـع     ٢٩

  مكتب.  في اإلقليم وال يوجد بها
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. وينبغـي أن يشـمل وظـائف الـدعم القطـري الممارسات وتحقيق التـآزر فيمـا بـين األقـاليم وعمـل مختلـف وحـدات/
عمله التقييسي، في جملة أمور، وضع إرشادات بشأن ما يلي: التواجـد القطـري، وٕانشـاء المكاتـب وٕاغالقهـا، وفئـات 

المكاتـب القطريـة، وتفـويض السـلطات إلـى رؤسـاء المكاتـب البلدان وأنواع رؤساء المكاتب القطرية، واختيار رؤساء 
القطريـــة، والتنســـيق والتعـــاون البلـــدانيان واألقاليميـــان وبـــين المنظمـــات علـــى المســـتوى القطـــري. وأمـــا عملـــه الخـــاص 
بالرصد فينبغي أن يشمل تحليل المسائل النظامية في استراتيجيات التعـاون القطـري وأداء البلـدان ورؤسـاء المكاتـب 

  لقطرية ومكاتب الدعم القطري.ا
  

دارة التركيز على البلدان في المقر الرئيسي أن ترصد عمل وحدات الدعم القطري وأن تسـاعدها وينبغي إل  -٨٤
ينبغــي وضــع مجموعــة مشــتركة مــن علــى تحســين قــدراتها واالرتقــاء بأدائهــا إلــى نفــس المســتوى. ولهــذا الغــرض، 

. ومـن الضـروري أيضـًا إجـراء تقيـيم لعمـل وظيفـة إنجازهـامكاتب ورصد الغايات والمؤشرات الخاصة بعمل هذه ال
  الدعم القطري على مستويي المقر الرئيسي واألقاليم.

  
وتضطلع وحدات الدعم القطري في األقاليم بمهام متنوعة كما أن أداءها يتفاوت. فمن بين األقاليم الستة،   -٨٥

تـب اإلقليمـي لشـرق المتوسـط والمكتـب اإلقليمـي لجنـوب شـرق فـي المك هي األضـعفُوجد أن وظيفة الدعم القطري 
الـوظيفي. وعمومـًا، تقـوم هـذه الوحـدات  اومالكهـ اداخـل المكتـب ودورهـ موقعهـاآسيا؛ ويحتاج األمر إلـى اسـتعراض 

 بدور قنوات االتصال بين المكاتب اإلقليميـة والقطريـة، وتُنسـق إعـداد اسـتراتيجيات التعـاون القطـري، وتجمـع تقـارير
رؤســاء المكاتــب القطريــة التابعــة للمنظمــة وُتلخِّصــها، وتُــنظِّم اجتماعــات رؤســاء المكاتــب القطريــة، وتــدعم التعــاون 
البلداني واألقاليمي وعملية إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة االنمائية وآليات التنسيق التابعة لألمم المتحدة. وفي 

المبـالغ فيهــا المفروضـة علــى المكاتـب القطريــة بتقـديم التقــارير إلــى الحــظ المفتشـان االلتزامــات بعـض األقـاليم، 
وحدات الدعم القطري التي كانت بدورها عاجزة عن معالجـة المعلومـات الـواردة معالجـة صـحيحة. وينبغـي إيـالء 

  .االعتبار الواجب لتبسيط نظام تقديم التقارير من ِقبل رؤساء المكاتب القطرية
  

لقطــري فــي المكاتــب اإلقليميــة، ب القطريــة بــآراء إيجابيــة بشــأن عمــل وحــدات الــدعم اوأدلــى موظفــو المكاتــ  -٨٦
سيما بشأن دورها كقناة لالتصال وتيسير المساعدة. وُأدليت أيضًا بآراء إيجابيـة بشـأن عمـل شـبكة وحـدات الـدعم وال

لـدعم القطـري السـبع مـن وظـائف ا كمحفـل للتحـاور والـتعلُّم فيمـا بـين وحـدات/ ٢٠٠٣القطري التي ُأنشـئت فـي عـام 
ويرى المفتشان أنه ينبغي للشبكة أن تتخذ خطوة إلـى األمـام خالل االتصاالت واالجتماعات االفتراضية الدورية. 

من أجل تعزيز دورها الخاص بالمواءمة واتخاذ القرارات عن طريق طرح اقتراحات ملموسـة إلدراجهـا فـي جـداول 
  .ة ومديري إدارة البرامجأعمال اجتماعات فريق السياسات العالمي

  
  وظائف الدعم القطري السبع عبر المنظمة. وتهدف التوصية التالية إلى تعزيز فّعالية وحدات/  -٨٧
  

  ٤التوصية 
وظـائف الـدعم القطـري  ينبغي للمدير العام والمديرين اإلقليميين اتخاذ اإلجراءات المناسبة لجعل وضع وحدات/

  . االستراتيجية وتعزيز قدراتها وتدعيم دورها الخاص بالمواءمة واتخاذ القراراتمتسمًا بقدر أكبر من 
  

  استراتيجيات التعاون القطري 
  

استراتيجيات التعاون القطري هي األداة االستراتيجية الرئيسية للمنظمة في عملها في البلدان ومعها، دعمًا   -٨٨
ة للبلــد. وهــي تســاعد علــى مواءمــة تعــاون المنظمــة فــي البلــدان للسياســة أو االســتراتيجية أو الخطــة الصــحية الوطنيــ
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وتوافقه مع التعاون المقـدم مـن سـائر شـركاء األمـم المتحـدة وشـركاء التنميـة اسـتنادًا إلـى وظائفهـا األساسـية وميزتهـا 
وتوضــــع اســــتراتيجيات التعــــاون القطــــري مــــن خــــالل المشــــاورات والحــــوار االســــتراتيجي مــــع أصــــحاب  ٣٠المقارنــــة.

  صلحة الرئيسيين. الم
  

استراتيجية للتعاون القطري واسـتراتيجيتان للتعـاون المتعـدد البلـدان، وهـي تغطـي إجمـاًال  ١١٦وهناك اليوم   -٨٩
بتواجـــد مـــادي للمنظمـــة، وذلـــك فـــي جميـــع األقـــاليم باســـتثناء اإلقلـــيم األوروبـــي. ولهـــذه  ١٥١مـــن أصـــل  بلـــداً  ١٤٢

ات، كمـــا أن أغلبهـــا خضـــع للتنقـــيح أو التحـــديث. وقـــد شـــرع المكتـــب ســـنو  ٦و ٤االســـتراتيجيات دورات تتـــراوح بـــين 
  اإلقليمي ألوروبا مؤخرًا في وضع استراتيجيات للتعاون القطري، بما في ذلك في بلدان ال يوجد بها مكتب. 

  
والعالقـــة ضـــعيفة بـــين اســـتراتيجيات التعـــاون القطـــري وغيرهـــا مـــن أدوات التخطـــيط فـــي المنظمـــة، حســـبما   -٩٠

ذلك فـي مختلـف الوثـائق الخاصـة باإلصـالح. وفـي حـين أن اسـتراتيجيات التعـاون القطـري ُيمكـن أن تـوّفر اعُترف ب
مؤشرات على أولويات آحاد البلدان فإن "عملية إعدادها ليست عملية مثالية كما أن صلتها ضعيفة بإطار المنظمة 

جد ارتباط منهجي بـين األولويـات المحـددة فـي كما أنه "ال يو  ٣١اإلداري والميزانيات البرمجية للبلدان بوجه خاص"؛
استراتيجيات التعاون القطري والفئات التي يجري تنظيم الميزانية البرمجية تبعًا لها. ونتيجـة لـذلك هنـاك عـدم اتسـاق 

ن ومـ ٣٢بين احتياجات البلد من التعاون المعبَّر عنها في استراتيجية التعاون القطري والميزانية البرمجية المعتمدة".
أجل سّد هـذه الفجـوة، جـرى مـؤخرًا توفيـق جـداول األعمـال االسـتراتيجية السـتراتيجيات التعـاون القطـري مـع الغايـات 
االســتراتيجية للخطــة االســتراتيجية المتوســطة األجــل، واســُتخدمت النتــائج لتــوفير المعلومــات مــن أجــل إعــداد مســّودة 

  من القاعدة إلى القمة.  ٢٠١٣-٢٠١٢ة للفترة برنامج العمل العام الثاني عشر والميزانية البرمجي
  

وأكــد اســتعراض وحــدة التفتــيش المشــتركة لعّينــة مــن اســتراتيجيات التعــاون القطــري عــدم ارتباطهــا بــأدوات   -٩١
التخطــيط االســتراتيجي الرئيســية فــي المنظمــة. وٕاضــافة إلــى ذلــك، يحتــاج األمــر إلــى المزيــد مــن التوســيم المؤسســي 

في إعدادها. فهياكلها مختلفة، بما في ذلك داخل بعض األقاليم، حتـى وٕان كانـت تتبـع إلـى حـد  واالتساق واالنتظام
مـــا الهيكـــل الُمقتـــرح فـــي المبـــادئ التوجيهيـــة، كمـــا أن نوعيـــة محتواهـــا متفاوتـــة. واألهـــم مـــن ذلـــك، هنـــاك فـــي بعـــض 

  اتيجيات.الحاالت فجوة (قد تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات) بين جيلين من هذه االستر 
  

ويرى المفتشان أنـه ينبغـي مواصـلة تعزيـز اسـتخدام اسـتراتيجيات التعـاون القطـري فـي عمليـة التخطـيط فـي   -٩٢
ـــدان واحتياجاتهـــا علـــى نحـــو أفضـــل. وبالمثـــل، فكمـــا أدت عمليـــة مواءمـــة  المنظمـــة مـــن أجـــل تجســـيد أولويـــات البل

لومات من أجـل عمليـة التخطـيط علـى المسـتوى العـالمي، استراتيجيات التعاون القطري المذكورة آنفًا إلى توفير المع
  ينبغي االضطالع بعملية مماثلة على المستوى القطري لدى إعداد خطط العمل. 

  
، فــإن جانبــًا رئيســيًا لَضــعف اســتراتيجيات التعــاون القطــري نفســها يكمــن فــي أن تنفيــذها ال ُيرصــد أو وأخيــراً   -٩٣

يح. ويتضمن الدليل المنقح الستراتيجيات التعاون القطري الذي صـدر فـي عـام تُقدَّم عنه التقارير على النحو الصح
ألول مــّرة إرشــادات بشــأن اســتعراض أداء المنظمــة فــي البلــدان. وينبغــي إجــراء هــذا االســتعراض مــن حيــث  ٢٠١٠

جيات للـدورة المبدأ خالل النصف الثاني من دورة استراتيجيات التعـاون القطـري واسـتخدامه فـي إعـداد هـذه االسـتراتي

                                                           
  .٢٠١٠انظر دليل استراتيجيات المنظمة للتعاون القطري     ٣٠
  .١٠، الفقرة ١إضافة  ١٣٠/٥م تانظر الوثيقة     ٣١
شــباط/  ٢٠المؤرخــة  ١انظــر إصــالح المنظمــة: اجتمــاع الــدول األعضــاء بشــأن تحديــد البــرامج واألولويــات. الوثيقــة     ٣٢

  .٣٥، الفقرة ٢٠١٢فبراير 
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ه إدارة التركيز علـى البلـدان فـي المقـر الرئيسـي ووحـدات/التالية.  وظـائف الـدعم القطـري علـى  ويوصى بأن ُتَوجِّ
  .المستوى اإلقليمي عملية االستعراض هذه من أجل ضمان االتساق عبر المنظمة

  
  رؤساء المكاتب القطرية 

  
العـام والمـديرين اإلقليميـين المعنيـين مـن أجـل إدارة وظـائف  ُيعيَّن رؤساء المكاتب القطرية مـن قبـل المـدير  -٩٤

المنظمــة األساســية علــى المســتوى القطــري وتــوفير القيــادة فــي المجــاالت الوظيفيــة الرئيســية، وهــي: الــدعوة والشــراكة 
   ٣٣والتمثيل؛ ودعم وضع السياسات والتعاون التقني؛ والتنظيم واإلدارة.

  
ع مختلفــة كثيــرة جــدًا مــن رؤســاء المكاتــب القطريــة: فيوجــد ممثلــو المنظمــة وهنــاك فــي الوقــت الــراهن أنــوا  -٩٥

   ٣٤االتصال وغيرهم: وموظفوورؤساء المكاتب القطرية 
  

  : رؤساء المكاتب القطرية التابعة للمنظمة ٧الجدول 
  

  األقاليم

  رؤساء المكاتب القطرية التابعة للمنظمة
ممثلو   المجموع

  المنظمة
رؤساء 
المكاتب 
  القطرية

 موظفو
  غيرهم  االتصال

  ٤٦  -  ٣  -  ٤٣  المكتب اإلقليمي ألفريقيا
  ٢٩  ٢  -  -  ٢٧  منظمة الصحة للبلدان األمريكية  المكتب اإلقليمي لألمريكتين/

  ٣٠  ١  -  ٢١  ٨  المكتب اإلقليمي ألوروبا
  ١٩  ١  -  -  ١٨  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

  ١١  -  -  -  ١١  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
  ١٥  -  ٥  -  ١٠  المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

  ١٥٠  ٤  ٨  ٢١  ١١٧  المجموع
  

ويــرى المفتشــان أنــه ينبغــي ترشــيد األنــواع القائمــة مــن رؤســاء المكاتــب القطريــة. وأينمــا كــان لــرئيس   -٩٦
ُيطلـق عليـه لقـب ممثـل المكتب القطري التابع للمنظمة دور تشغيلي باإلضافة إلى دور تمثيلي، ينبغي دائمًا أن 

بالتشــاور مــع المــدير اإلقليمــي المعنــي، تبعــًا لعمليــة  منظمــة الصــحة العالميــة كمــا ينبغــي أن ُيعّينــه المــدير العــام
ــد االختالفــات بــين رؤســاء المكاتــب القطريــة فــي ُرتــبهم (م  ٥-) أو م٦-(ف ٦-االختيــار الراســخة. وينبغــي أن ُتجسَّ

  ية والمؤهالت والخبرة المطلوبة.)) حسب تعقيد العمليات القطر ٥-(ف
  

فـي المائـة) هـم مـن المـوظفين المهنيـين الـدوليين  ٨٤وبحسب الفئـة، فـإن أغلـب رؤسـاء المكاتـب القطريـة (  -٩٧
وُيشــكِّل  ٣٥فــي المائــة مــنهم هــم مــن المــوظفين المهنيــين الــوطنيين، غــالبيتهم فــي المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا. ١٦و

                                                           
  رؤساء المكاتب القطرية ووظائفهم كفاءات يعتمدها فريق السياسات العالمية.تتطلب أدوار     ٣٣
  بيانات وفرتها إدارة التركيز على البلدان في المنظمة. وال يوجد حاليًا رئيس للمكتب القطري في جمهورية كوريا.     ٣٤
  المصدر نفسه.    ٣٥
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رؤســاء للمكاتــب القطريــة مســألة مثيــرة النشــغال المفتَشــين، ألنهــم قــد يتعرضــون، تعيــين مــوظفين مهنيــين وطنيــين ك
ويوصــي المفتشــان بإلغــاء كمــواطنين فــي بلــدانهم األصــلية، لتعــارض المصــالح وقــد تُثــار شــكوك بشــأن اســتقاللهم. 

ان تعيـين ممارسة تعيـين مـوظفين مهنيـين وطنيـين لرئاسـة العمليـات فـي المكاتـب القطريـة تـدريجيًا، حتـى إذا كـ
  موظفين دوليين أكثر تكلفة.

  
فـي المائـة، علـى  ٤٧و ٤٢( ٦-أو م ٥-وبحسب الرتبة، فإن أغلب رؤساء المكاتـب القطريـة مـن الرتبـة م  -٩٨

والواقــع أن أغلــب  ٣٦فــي المائــة لكــل رتبــة). ٢و ٩( ٢-ومــد ١-الترتيــب)، وعــدد قليــل مــنهم فقــط هــم مــن الرتبــة مــد
ويوصـى بإعـادة تصـنيف وظـائف ب اإلقليمـي لشـرق المتوسـط لهـم نفـس الرتبـة. رؤساء المكاتـب القطريـة فـي المكتـ

. وينبغـي مشـاركة مكتـب رؤساء المكاتب القطرية حسب تعقيد حالـة البلـد والخبـرة اإلداريـة ذات الصـلة المطلوبـة
  إدارة الموارد البشرية في المقر الرئيسي في عملية إعادة التصنيف لضمان االتساق عبر المنظمة.

  
فــي المائــة فقــط مــن رؤســاء المكاتــب القطريــة هــم مــن النســاء. ويبلــغ عــدم  ٣٤وأمــا بحســب الجــنس، فــإن   -٩٩

االتـــزان بـــين الجنســـين أقصـــاه فـــي المكتـــب اإلقليمـــي لغـــرب المحـــيط الهـــادئ، حيـــث تبلـــغ نســـبة الرجـــال إلـــى النســـاء 
والمكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا حيـث  ١ :٤‚٠، ومن ثّم في المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط حيث تبلـغ النسـبة ١ :٥‚٥

خـالل السـنوات الخمـس الماضـية، وال سـيما فـي المكتـب  بدرجـة معتدلـة. وعمومًا، تحسـن االتجـاه ١: ٣تبلغ النسبة 
  . وينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين عدم االتزان بين الجنسين ٣٧اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ.

  
رؤساء المكاتب القطرية فيما بين األقـاليم. وغالبـًا مـا ُيمـاَرس التنقـل داخـل األقـاليم وتختلف ممارسات تنقل   -١٠٠

ــًا لحــدود زمنيــة مختلفــة. وتبعــًا لألرقــام التــي جــرى توفيرهــا، فــإن  فــي المائــة مــن رؤســاء المكاتــب القطريــة  ١٧ووفق
نتـــداب داخـــل اإلقلـــيم؛ يشـــغلون منصـــبهم الحـــالي منـــذ أكثـــر مـــن خمـــس ســـنوات. وتجـــري غالبيـــة عمليـــات إعـــادة اال

فــي المائــة فقــط مــن رؤســاء المكاتــب القطريــة يــأتون مــن بلــد يقــع خــارج اإلقلــيم الــذي ُعيِّنــوا فيــه؛ وهــذه النســبة  ٢١و
فــي المائــة، علــى الترتيــب).  ٥منخفضــة للغايــة فــي المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا والمكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا (صــفر و

فـي المائـة  ٤٢ء المكاتـب القطريـة يعملـون مـن قبـل فـي المقـر الرئيسـي كمـا أن في المائـة تقريبـًا مـن رؤسـا ٧وكان 
   ٣٨منهم أتوا من مكتب إقليمي.

  
سياسـة للتنقـل خاصـة برؤسـاء المكاتـب القطريـة وتنفيـذها عبـر المنظمـة، بحيـث ُيحـدَّد،  وضـعوينبغي   -١٠١

ئـة مركـز العمـل وفيمـا بـين األقـاليم لفائدة تالقح القدرات، عـدد أقصـى مـن السـنوات للتنـاوب الـوظيفي (بحسـب ف
والمقــر الرئيســي). وينبغــي لهــذه السياســة أن تحظــى بموافقــة فريــق السياســات العالميــة كمــا ينبغــي لألقــاليم أن 
تلتــزم بهــا؛ وينبغــي رصــد تنفيــذها وحــاالت االســتثناء منهــا وتبليــغ ذلــك إلــى فريــق السياســات العالميــة واألجهــزة 

  . لسنوي المعتاد عن الموارد البشريةالرئاسية في سياق التقرير ا
  

أداء المنظمة، وبالتالي فإن جودة عملية اختيارهم تتسـم  فيويحتل رؤساء المكاتب القطرية مكان الصدارة   -١٠٢
بأهميــة حاســمة. وقــد أعــرب تقريــر وحــدة التفتــيش المشــتركة الســابق عــن القلــق إزاء كفــاءات ممثلــي المنظمــة فيمــا 

  والموارد البشرية والعالقات مع وسائل اإلعالم، واقترح تنظيم دورات تدريبية ذات صلة. يتعلق بإدارة البرامج 
  
  

                                                           
  التركيز على البلدان في المنظمة.  من المهنيين الدوليين. بيانات وفرتها إدارة ١٠٢من أصل     ٣٦
  من رؤساء المكاتب القطرية المعّينين. بيانات وفرتها إدارة التركيز على البلدان في المنظمة. ١٣٠من أصل     ٣٧
  بيانات وفرتها إدارة التركيز على البلدان في المنظمة.    ٣٨
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قائمة  ٢٠١٠وحدث تقدم ملحوظ في عملية اختيار رؤساء المكاتب القطرية وتدريبهم. فقد ُأعّدت في عام   -١٠٣
م مراكـــز تقيـــيم الرؤســـاء العـــاملين لتعيـــين دوليـــًا كرؤســـاء للمكاتـــب القطريـــة. وتُقـــيِّ ا تتـــوافر لـــديهم شـــروطعالميـــة بمـــن 

ر فريـــق استعراضــي أســـماء  والمرشــحين لهـــذا المنصــب اســـتنادًا إلــى مجموعـــة مــن القـــدرات المهنيــة واإلداريـــة، وُيقــرِّ
القائمة. وقد تلقى المفتشان تعليقات إيجابية بشأن التحسينات التي طرأت على عملية هذه المرشحين التي ُتدرج في 

  االختيار.
  

د أن العملية ما زالت تخضع لمزيد من التحسين. فخالل هذا االستعراض، كان فريق عامـل عاكفـًا علـى بي  -١٠٤
النظـــر فـــي عـــدد مـــن المســـائل الحاســـمة المســـتبانة، والتـــي تشـــمل الحاجـــة إلـــى قـــدر أكبـــر مـــن التنويـــع فـــي قائمـــة 

سـنًا، والحاجـة إلـى تشـجيع التنـاوب المرشحين، وال سيما فيما يتعلق بالجنس والمهارات اللغوية والمرشحين األصغر 
في المائة مـن عمليـات النقـل إلـى خـارج اإلقلـيم ومـن خـالل عمليـات  ٣٠والتنقل، من خالل هدف يتمثل في إنجاز 

  نقل داخلية أفقية دون اإلعالن عن وظائف شاغرة.
  

بشــأن الجــنس  ويرحــب المفتشــان بهــذه المبــادرات التــي تتصــدى إلــى حــد مــا لمالحظــاتهم الــواردة أعــاله  -١٠٥
والتنقل. بيد أن لهم رأي مـتحفظ بشـأن سـالمة التصـريح بنقـل رؤسـاء المكاتـب القطريـة العـاملين داخـل األقـاليم 
دون اإلعالن عن وظائف شاغرة. فقد يتعارض ذلك مع هدف زيادة التنقل إلـى خـارج اإلقلـيم واالسـتخدام الفّعـال 

 .أفضل نحو مبادئ المنافسة والشفافية في اختيار الموظفين لقائمة المرشحين العالمية، كما أنه ال ُيعزز على
  

وكما أوصى تقرير وحدة التفتيش المشتركة السابق، ُبذلت جهود من أجل استبانة فرص تعلُّم محددة لفائدة   -١٠٦
رؤســاء المكاتــب القطريــة وُخصِّصــت مــوارد لهــذا الغــرض. ويشــمل برنــامج توجيــه رؤســاء المكاتــب القطريــة وتنميــة 
مهـاراتهم الـراهن نشـاطين تـدريبيين رئيســيين فـي دورة تنظمهـا كليـة مـوظفي األمــم المتحـدة، ودورة متاحـة عـن طريــق 
اإلنترنــت، مــا زالــت فــي طــور اإلعــداد، عــن الدبلوماســية الصــحية العالميــة، باإلضــافة إلــى فــرص التــدريب األخــرى 

  القائمة على المستوى القطري.
  

الــتعلُّم هــذه مــا زالــت متواضــعة. ففــي المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا، علــى ســبيل بيــد أن المشــاركة فــي فــرص   -١٠٧
المثال، تلقى ُربع رؤساء المكاتب القطرية العاملين فقط مثـل هـذا التـدريب علـى المسـتوى العـالمي، وتلقـاه ُربـع أخـر 

كـون هـذا التـدريب إلزاميـًا ويرى المفتشان أنه ينبغـي أن ي. تقّلد مناصـبهمعلى المستوى اإلقليمي، وذلك غالبًا بعد 
  .لجميع رؤساء المكاتب القطرية العاملين

  
  تفويض السلطات والمساءلة

  
إذا كانــت الالمركزيــة فــي المنظمــة تعنــي اقترابــًا أكثــر فــي دعمهــا للبلــدان، فينبغــي تمكــين رؤســاء المكاتــب   -١٠٨

ل، وال سيما في البلدان التي تمر بأزمات لتلبية احتياجات البلدان على نحو أفض بسرعةالقطرية من اتخاذ القرارات 
تفـــويض الســـلطات الشخصـــي ذي الصـــلة تعقيـــد  أن ُيراعـــى فـــي أو بحـــاالت طـــوارئ. ومـــن هـــذا المنطلـــق، ينبغـــي

  العمليات القطرية وقدرة المكتب القطري. 
  

ب القطرية تفويض السلطات الراهن إلى رؤساء المكاتوبالنظر إلى ما يرد أعاله، يجد المفتشان أن مدى   -١٠٩
يبعــث عمومــًا علــى الرضــا، ولكــن ينبغــي توســيعه فــي بعــض المجــاالت، مثــل المــوارد البشــرية والشــراء والســفر، 

  . وتكييفه على نحو أفضل تبعًا لحاالت البلدان المحددة
  

وتقع مسؤولية تفويض السلطات إلى رؤساء المكاتب القطرية في كـل إقلـيم علـى المـدير اإلقليمـي، ونتيجـة   -١١٠
إقليم إلى آخر تبعًا لمختلف فئـات الرؤسـاء القطـريين. ويتعلـق هـذا التفـاوت  لذلك يتفاوت تفويض السلطات من بلد/
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علــى حــد ســواء بالشــكل (تعليمــات إداريــة عامــة أو أوامــر تفــويض شخصــية) واألهــم مــن ذلــك بــالمحتوى (المجــاالت 
  العتبات المنطبقة). المشمولة والحدود القصوى/

  
منظمـــة الصـــحة للبلـــدان  الشـــكل، علـــى ســـبيل المثـــال، يســـتخدم المكتـــب اإلقليمـــي لألمـــريكتين/فمـــن حيـــث   -١١١

األمريكيــة أوامــر تفــويض شخصــية بينمــا تســتخدم أقــاليم أخــرى التعليمــات العامــة. ومــن حيــث المجــاالت المشــمولة، 
ات بصــالحيات وتفاصــيل مختلفــة. فهــي تشــمل إدارة البــرامج واإلدارة الماليــة والشــراء والمــوارد البشــرية وتوقيــع االتفاقــ

وتوجد أبرز االستثناءات في المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا، حيـث يشـمل التفـويض تعبئـة المـوارد أيضـًا، وفـي 
منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة والمكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا، حيــث ُتســتثنى المــوارد  المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين/

على المستوى اإلقليمي) أو ُعلِّقت مؤقتًا، على الترتيب. وأما من حيث العتبات، فهي تتراوح  البشرية (ُتعاَمل مركزياً 
  دوالر أمريكي.  ١٠٠ ٠٠٠دوالر أمريكي و ٢٥ ٠٠٠في مجال الشراء عبر األقاليم بدرجة كبيرة بين 

  
تثناء إقلـيم جنـوب وتفويض السلطات، في داخل كل إقليم، هـو نفسـه لجميـع رؤسـاء المكاتـب القطريـة، باسـ  -١١٢

ــيم األمــريكتين/  شــرق آســيا، الــذي يوجــد بــه ثــالث شــرائح مــن البلــدان لهــا عتبــات مختلفــة فيمــا يتعلــق بالشــراء، وٕاقل
منظمة الصحة للبلدان األمريكية، حيث يوجد لبلد واحد (البرازيل) حـد أقصـى فيمـا يتعلـق بالشـراء أعلـى منـه لسـائر 

أخذ تفويض السلطات في الحسبان االختالفات بين المكاتب القطرية من حيـث بلدان اإلقليم. وعلى هذا النحو، ال ي
تتـوافر ويرى المفتشان أنه ينبغي، بالنسـبة للمكاتـب القطريـة الكبيـرة التـي حجمها وقدرتها واحتياجاتها التشـغيلية. 

المثـل، فقـد يكـون داريـة، النظـر فـي زيـادة تفـويض السـلطات فـي مجـالي التعيـين والشـراء. وباإلمكانات اإل لديها
هناك مـا يُبـرر زيـادة التفـويض فـي البلـدان التـي تمـر بأزمـات أو بحـاالت طـوارئ والمشـمولة بـإجراءات التشـغيل 
المعياريــة فــي حــاالت الطــوارئ. ومــن المجــاالت األخــرى التــي ُيمكــن زيــادة التفــويض فيهــا الموافقــة علــى ســفر 

  . لمعتمدتينالموظفين في مهام في إطار خطة العمل والميزانية ا
  

وعالوة على ذلك، في داخل كل المكاتب القطرية، ينبغـي لـرئيس المكتـب تفـويض السـلطات إلـى المـديرين   -١١٣
مــن أجــل أداء بعــض الوظــائف اإلداريــة والبرمجيــة. وفــي الوقــت الــراهن، يوجــد مثــل هــذا التفــويض فــي بلــدان تابعــة 

اإلقليمــي لشــرق المتوســط والمكتـب اإلقليمــي ألوروبــا والمكتــب لثالثـة أقــاليم فقــط ويقتصـر علــى الشــراء (فــي المكتـب 
  اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ).

  
ينبغي أيضًا إنشاء آليـات لرصـد وختامًا، فكما جاء في حالة السلطات المفوَّضة إلى المديرين اإلقليميـين،   -١١٤

قيــادة الرأســية لمســاءلتهم عــن تفــويض الســلطات إلــى رؤســاء المكاتــب القطريــة ومــن ثــّم نــزوًال عبــر سلســلة ال
. وتجـدر مالحظـة أن المجيبـين علـى استقصـاء وحـدة التفتـيش المشـتركة مـن المكاتـب القطريـة أعطـوا إجابـة عملهم

 يخضـعون للمسـاءلة بشـأن) المتعلق بما إذا كان المديرون ٢٣السؤال (رقم  عنأكثر إيجابية من المكاتب اإلقليمية 
  في المائة منهم "إلى حد ما"). ٣٣في المائة منهم "نعم" و ٥٢أجاب السلطات المفوَّضة إليهم (حيث 

  
  وتهدف التوصية التالية إلى تعزيز اإلدارة الفّعالة للمنظمة.  -١١٥

  
  ٥التوصية 

ينبغي للمدير العام أن ُينقِّح، بالتشاور مـع فريـق السياسـات العالميـة، فئـات رؤسـاء المكاتـب القطريـة وُرتـبهم 
  .يهم بحيث تتماشى مع حجم المكاتب القطرية وقدرتها واحتياجاتها التشغيليةوتفويض السلطات إل
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  التعاون األقاليمي ودون اإلقليمي والبلداني   :خامساً 
  

قـــد تتســـم البلـــدان المتجـــاورة أو البلـــدان الواقعـــة فـــي أقـــاليم مختلفـــة ولكـــن تجمعهـــا روابـــط ثقافيـــة أو ظـــروف   -١١٦
جـه تحـديات صـحية متشـابهة. والبلـدان ذات االهتمامـات المشـتركة امتشـابهة أو تو جغرافية متشـابهة بأنمـاط صـحية 

المجمَّعة عبر األقاليم في إطار آليات تكامل إقليمية ذات جداول أعمال واسـتراتيجيات راسـخة تضـطلع أيضـًا بـدور 
لـداني واألقـاليمي فـي مجـال مهّم في تنفيذ البـرامج الصـحية. وينبغـي للمنظمـة أن تُفعِّلهـا مـن أجـل تعزيـز التعـاون الب

  الصحة. 
  

فتشان أن بعض المكاتب اإلقليميـة قـد اتخـذت بعـض المبـادرات البلدانيـة المتواضـعة بـل وبعـض موالحظ ال  -١١٧
 مبـــادرات التعــــاون األقـــاليمي. وأجــــدرها بالمالحظـــة هــــي شـــبكات الــــدول الجزريـــة الناميــــة الصـــغيرة وبلــــدان بــــريكس

ودعــــم  ePORTUGUESe(البرازيـــل واالتحــــاد الروســــي والهنـــد والصــــين وجنــــوب أفريقيــــا) وبلـــدان الميكونــــغ وشــــبكة 
منظمة الصحة للبلدان األمريكية لبرنـامج استئصـال شـلل األطفـال فـي البلـدان التابعـة  المكتب اإلقليمي لألمريكتين/

  ٣٩للمكتب اإلقليمي ألفريقيا.
  

لة أو متاَبعـة فـي الميزانيـات بيد أن أنشطة التعاون األ  -١١٨ قاليمي هذه ليست مخططة في الوقت الراهن أو مموَّ
البرمجية وخطط العمـل الثنائيـة السـنوات، اللهـم إّال فـي بعـض الحـاالت االسـتثنائية. فنظـام تخطـيط الميزانيـة وتقـديم 

تنفيــذها حتــى وٕان كانــت ليســت التقــارير عنهــا المتســم بعــدم المرونــة يعرقــل إلــى حــد مــا تمويــل مثــل هــذه المبــادرات و 
  مكلِّفة بالضرورة.

  
وقد اضطلعت وحدات الدعم القطري في المقر الرئيسي وفي بعض األقاليم بدور مهّم في تيسير مثـل هـذا   -١١٩

هنــاك حاجــة، علــى المســتوى المؤسســي، إلــى تصــميم اســتراتيجية التبــادل، وينبغــي لهــا أن تواصــل ذلــك. ولكــن 
ألدوار والمسـؤوليات. وينبغـي دعـوة المكاتـب القطريـة إلـى تحديـد مجـاالت التعـاون وتخصيص المـوارد وتعريـف ا

المحتملة في إطار االحتياجات القطرية المحددة. وينبغي للمكاتب اإلقليمية أن تُنشئ آليات لنشر المعارف داخل 
يم أو خارجـه، وفـي الجمـع اإلقليم والقيام بدور في التوفيق بين االحتياجات والقدرات في بلدان أخـرى داخـل اإلقلـ

  .بين البلدان المانحة والمتلقية في ترتيبات مفيدة للطرفين
  

وكـــان هنـــاك تســـليم بالحاجـــة إلـــى تخصـــيص المـــوارد مـــن أجـــل التعـــاون البلـــداني علـــى مختلـــف مســـتويات   -١٢٠
ت الخاصـة المنظمة في وثائق متنوعة وخالل المقابالت الشخصية التي جرت مـع مـوظفي المنظمـة. وتـدعو الورقـا

باإلصالح إلى التحّول من "التسلسل الهرمي الرأسي إلى إقامة الشبكات األفقية" وهو ما سيؤدي إلى "نمّو العالقات 
   ٤٠بين المكاتب اإلقليمية، وبين مجموعات المكاتب القطرية داخل األقاليم وعبرها".

  
  ن واألقاليميين.وتهدف التوصية التالية إلى تعزيز التعاون والتنسيق البلدانيي  -١٢١

  
  ٦التوصية 

ينبغــي للمــدير العــام والمــديرين اإلقليميــين أن ُيــدرجوا فــي ميزانيــاتهم البرمجيــة وخطــط عملهــم أهــدافًا وأنشــطة 
  . ومؤشرات تتعلق بتعزيز التعاون البلداني واألقاليمي وضمان توفير التمويل الكافي لتنفيذها

                                                           
  .٧إضافة  ١٣٠/٥م تانظر الوثيقة     ٣٩
  .١١٤فقرة ، الEBSS/2/2الوثيقة     ٤٠
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  منظمة الصحة للبلدان األمريكية  ية في المكتب اإلقليمي لألمريكتين/البرامج اإلقليمية ودون اإلقليمية الالمركز 
  

منظمـــة الصــحة للبلـــدان األمريكيــة شـــوطًا أطــول فيمـــا يتعلــق بتقريـــب  قطــع المكتــب اإلقليمـــي لألمــريكتين/  -١٢٢
 ٤١البرمجيــةرســميًا سياســة إقليميــة بشــأن الميزانيــة  ٢٠٠٤المســاعدة مــن االحتياجــات القطريــة؛ فقــد اعتمــد فــي عــام 

أضــفت الصــفة الرســمية علــى التعــاون التقنــي علــى المســتوى دون اإلقليمــي وأنشــأت البرنــامج دون اإلقليمــي المتســم 
بتواجد دون إقليمي يتمحَور حول أربعة برامج دون إقليمية للتعاون التقنـي تـوّفر التعـاون التقنـي بالتنسـيق مـع آليـات 

  وأمريكا الوسطى والبلدان اآلندية والمخروط الجنوبي. التكامل دون اإلقليمية في منطقة الكاريبي
  

فـي  ٧ولهذه البرامج دون اإلقليمية ميزانيتها وموظفوها وهياكلها المحددة الذاتية، وهي تستأثر بنسبة قـدرها   -١٢٣
الــدعم منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة. وترصــد وحــدة  المائــة مــن الميزانيــة العاديــة للمكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين/

المركَّز على البلدان في المكتب اإلقليمي تنفيذ الميزانية والمـوظفين دون اإلقليميـين، كمـا تُنسِّـق إعـداد بـرامج العمـل 
الخاصة بالتعاون التقني على أساس األولويات دون اإلقليمية. وقد ُألِحق مستشارون إقليميون ودون إقليميين حسب 

وتُنظَّم اجتماعات دون إقليمية سنوية لمناقشة المسائل ذات االهتمام المشترك.  المجاالت بالمكاتب القطرية القائمة.
مستشــارًا اقليميــًا ودون  ٥٠وفــي الوقــت الــذي أجــرى فيــه المفتشــان عمليــة االســتعراض، كــان هنــاك إجمــاًال حــوالي 

مــوزَّعين فــي أكثــر مــن ن عــن التخطــيط والتبليــغ) يمســؤول اتصــال (مســؤول ١٥إقليمــي (يــوّفرون المســاعدة التقنيــة) و
  بلدًا. ٢٠
  

ويعتبــر المفتشــان أن هــذا التواجــد اإلقليمــي ودون اإلقليمــي المتســم بالالمركزيــة هــو بمثابــة محاولــة لتقريــب   -١٢٤
بيــد أنهمــا لــم  ٤٢المســاعدة األعلــى مردوديــة مــن االحتياجــات وتعزيــز التعــاون بــين بلــدان الجنــوب بعضــها وبعــض.

اء تقيــيم متعمــق لفعاليتــه وكفاءتــه علــى الســواء مــن الــزاويتين الموضــوعية واإلداريــة. يكونــا فــي مركــز يتــيح لهمــا إجــر 
  .لم يجر تقييم مستقل لهذه المبادرة قط، وهما يوصيان باجراء ذلكوالحظا أنه 

  
  أفرقة الدعم البلداني في المكتب اإلقليمي ألفريقيا 

  
رة إقليمية أخرى تهـدف إلـى تـوفير مسـاعدة أعلـى مردوديـة ُيمثِّل إنشاء أفرقة الدعم البلداني في أفريقيا مباد  -١٢٥

. وُيشـكل إنشـاء هـذه األفرقـة حجـر الزاويـة فـي اسـتراتيجية المكتـب اإلقليمـي ٢٠٠٥للبلدان، وترجع بدايتها إلـى عـام 
  ألفريقيا الرامية إلى تعزيز الدعم المقدم للبلدان. 

  
مــن  ١٨يبرفيــل وواغــادوغو وهــي تغطــي، علــى الترتيــب، وهنــاك ثالثــة أفرقــة للــدعم البلــداني فــي هــاراري ول  -١٢٦

مــن بلــدان غــرب أفريقيــا. وأصــغر هــذه األفرقــة  ١٧مــن بلــدان أفريقيــا الوســطى و ١١بلــدان شــرق أفريقيــا وجنوبهــا و
نفس عـدد بلـدان المكتـب اإلقليمـي لغـرب  يغطي يغطي نفس عدد بلدان المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا وأكبرها

  المحيط الهادئ.
  

وأفرقة الدعم البلداني ليست هيكًال ذا تسلسل هرمـي داخـل المكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا؛ فهـي امتـداد للمكتـب   -١٢٧
ســابق مــن أجــل تيســير العمليــات اإلقليميــة وبنــاء القــدرات. ال هــاأو منقولــة مــن مكان اإلقليمــي، وهــي هياكــل المركزيــة

لــة مــن المكتــب اإلقليمــي. و ومــن هــذا المنطلــق، فــإن ميزانيتهــا (الموظفــون والتكــالي ُوضــعت فــي قــد ف التشــغيلية) مموَّ
. واقتضـى إنشـاء أفرقـة الـدعم التي تشـملهامبادئ توجيهية تشغيلية تصف أدوارها ومسؤولياتها والبرامج  ٢٠٠٨عام 

                                                           
  اعتمدها مجلس اإلدارة الخامس واألربعون.     ٤١
  .JIU/REP/2011/3انظر الوثيقة     ٤٢
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م األول ُترّكــز فــي المقــا لكــيالبلــداني إعــادة تعريــف أدوار ومســؤوليات الــدوائر التقنيــة فــي المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا 
  على وضع القواعد والمعايير والسياسات واالستراتيجيات وتوليد البّينات ونشرها.

  
ولـــدى أفرقـــة الـــدعم البلـــداني خطـــط عمـــل وأنشـــطة ذاتيـــة للمســـاهمة فـــي تحقيـــق النتـــائج المتوقعـــة المحـــددة   -١٢٨

تفـويض واضـح للسـلطات  للمكتب، وهي مسؤولة عن الرصد والتبليغ في إطار نظام اإلدارة العالمي، وذلـك بموجـب
  فرقة.هذه األمن المدير اإلقليمي إلى منسقي 

  
وقد جرى تقييم عمل أفرقة الدعم البلداني مؤخرًا بواسطة فريق مختلط من المقّيمين الـداخليين والخـارجيين،   -١٢٩

م . وعمومـــًا، كـــان التقيـــي٢٠١٢للخـــدمات االستشـــارية فـــي نيســـان/ أبريـــل  KPMGبمـــا فـــي ذلـــك موظـــف مـــن شـــركة 
إيجابيًا إلى حد بعيد، ولو أنه أسفر عن نتائج تتعلق بما يلي: عدم كفايـة التخطـيط المشـترك مـع المكاتـب القطريـة؛ 
وعــدم التــوازن فــي جــودة الخــدمات المقدمــة للبلــدان حيــث ينصــب التركيــز علــى البلــد المضــيف؛ وتــأخر التعقيبــات 

االتصــال والتعــاون مــع ســائر أفرقــة الــدعم البلــداني  وقصــور آليــات متابعــة الطلبــات الــواردة؛ والحاجــة إلــى تحســين
كاء مــن خــارج الدولــة المضــيفة. ومـن حيــث المــالك الــوظيفي ألفرقــة صـحة ووكــاالت األمــم المتحــدة والشـر ووزارات ال

الــدعم البلــداني، أظهــر التقيــيم خبــرتهم العاليــة الجــودة وٕان كــان عــددهم غيــر كــاٍف، كمــا حــدَّد الثغــرات بحســب فرقــة 
بعض المستشارين المعيَّنين إما ليس لديهم الخبرة المناسـبة أو أنهـم ُأطلعـوا  ولو أنلبلداني وبحسب المجال، الدعم ا

على سير األمور بطريقة سيئة. وبالتالي، يوصى بإعـادة تعيـين مـوظفين إضـافيين مـن دوائـر المكتـب اإلقليمـي فـي 
اتب القطرية لكي يكونـوا بمثابـة خبـراء يـدعمون عمـل أفرقة الدعم البلداني وتدريب موظفين مهنيين وطنيين في المك

  أفرقة الدعم البلداني.
  

ولــم يشــمل نطــاق اســتعراض وحــدة التفتــيش المشــتركة التحقــق مــن صــحة نتــائج التقيــيم. ومــع ذلــك، ُيقــدِّر   -١٣٠
  وأدائها. المفتشان هذه المبادرة ويؤيدان توصيات التقييم التي تهدف إلى تعزيز قدرات أفرقة الدعم البلداني

  
تشـمل دعـم التعـاون  الحظ المفتشان أن صالحيات أفرقة الدعم البلـداني الوباإلضافة إلى نتائج التقييم،   -١٣١

فيمــا بــين المكاتــب القطريــة واإلقليميــة التابعــة للمنظمــة، ولــو أن مثــل هــذا الــدعم قــد يحــدث  البلــداني واألقــاليمي
  .بحكم الواقع، وبالتالي فإنهما يوصيان بتنقيح أهداف أفرقة الدعم البلداني وخططها وأنشطتها تبعًا لذلك

  
  دئ التابع للمنظمةشعبة الدعم التقني لمنطقة المحيط الهادئ في المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الها

  
فــي ســوفا مــن أجــل تجميــع المــوارد للبلــدان الجزريــة الصــغيرة النائيــة  ٢٠١٠ُأنشــئت الشــعبة فــي نهايــة عــام   -١٣٢

موظفــًا دوليــًا  ١٩القليلــة الســكان فــي آليــة تنســيق واحــدة إلقلــيم المحــيط الهــادئ الفرعــي. وتقــوم مجموعــة وحيــدة مــن 
والمكتب اإلقليمي بتوفير خبرة تقنية أكثر فّعالية مكيَّفة تبعـًا الحتياجـات هـذه  كانوا من قبل مشتتين فيما بين البلدان

المجموعــة مــن البلــدان فــي إطــار اســتراتيجية واحــدة للتعــاون القطــري. وبفضــل تفــويض الســلطات وميزانيــة المركزيــة 
التـي كانـت ُتعـالج فيمـا مضـى وفريق متحرك تابع لنظام اإلدارة العالمي، يجري تبسيط العمليات التشغيلية واإلدارية 

مــن ِقبــل مكتــب مــانيال مــن أجــل تــوفير الــدعم واتخــاذ القــرارات بســرعة. ولــم يمــض علــى هــذه المبــادرة الحديثــة وقــت 
  يسمح بتقييم أدائها.

  
يعتبــر المفتشــان أن هــذه الهياكــل والوظــائف دون اإلقليميــة المنقولــة مــن مكانهــا األصــلي فــي وعمومــًا،   -١٣٣

منظمة الصحة للبلدان األمريكية والمكتب اإلقليمي ألفريقيا والمكتب اإلقليمي لغرب  المكتب اإلقليمي لألمريكتين/
وانب التآزر فيما بـين البلـدان ومـع المحيط الهادئ هي محاوالت إيجابية لتقريب المساعدة من البلدان وتعزيز ج

الشركاء داخل اإلقليم. وبالتالي فإنهما يشجعان المديرين اإلقليميين على مواصـلة تـوفير بيئـة تمكينيـة مـن أجـل 
  . دعمها
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  التعاون مع منظمات منظومة األمم المتحدة األخرى   :سادساً 
  

السـتراتيجية المتوسـطة األجـل والميزانيـة البرمجيـة وبرنـامج العمـل العـام والخطـة ا ٤٣ُيحدد دستور المنظمـة  -١٣٤
  الثنائية السنوات اإلطار العام إلقامة العالقات والتعاون بين المنظمة وسائر منظمات األمم المتحدة.

  
وتخضع العالقات الرسمية مع منظومة األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية األخرى ألحكام سلسلة   -١٣٥

لمعقودة مع األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكاالتها المتخصصة. ومن الناحية العملية، يتحقـق من االتفاقات ا
مثل هذا التعاون مـن خـالل المشـاركة فـي العمليـات الحكوميـة الدوليـة واألحـداث ذات الصـلة بالصـحة، وفـي آليـات 

ي. وتُقـــاس النتـــائج بداللـــة عـــدد الـــدول التنســـيق المشـــتركة بـــين الوكـــاالت علـــى المســـتوى العـــالمي واإلقليمـــي والقطـــر 
األعضـــاء التـــي توفِّـــق المنظمـــة فيهـــا اســـتراتيجيتها للتعـــاون القطـــري مـــع األطـــر ذات الصـــلة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة 
وغيرهـا مــن شــركاء التنميــة، مثـل إطــار عمــل األمــم المتحـدة للمســاعدة اإلنمائيــة وورقــات اسـتراتيجية الحــد مــن الفقــر 

  قطاعات بكاملها. ل الشاملةوالنهوج 
  

وأكثر شركاء المنظمة اتسامًا بالدينامية داخل أسـرة األمـم المتحـدة هـم البنـك الـدولي واليونيسـيف وصـندوق   -١٣٦
األمــم المتحــدة للســكان وبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز، وكــذلك منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم 

  برنامج األمم المتحدة للبيئة.و نية وبرنامج األمم المتحدة االنمائي المتحدة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسا
  

وتتعلــق ثالثــة مــن األهــداف (المرامــي) اإلنمائيــة لأللفيــة بالصــحة، وتضــطلع المنظمــة بــدور قيــادي فــي أي   -١٣٧
مـــم إجـــراء أو عمليـــة ذات صـــلة. وفـــي الوقـــت الـــراهن، تقـــود المنظمـــة، جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع اليونيســـيف، مشـــاورة األ

المتحدة العالمية بشأن الصحة مع الدول األعضاء والمنظمات غير الحكومية وشركاء القطاع الخاص والمؤسسات 
التـي اسـتهلها األمـين العــام  ٢٠١٥األكاديميـة والبحثيـة فيمـا يتعلـق بجــدول األعمـال اإلنمائيـة العالميـة لمـا بعــد عـام 

. وتعمــل المنظمــة فــي شــراكة ٢٠١٣ســتوى فــي شــباط/ فبرايــر لألمــم المتحــدة وتبلــغ ذروتهــا بعقــد اجتمــاع رفيــع الم
وتحالف مع منظمات أخرى معنية بالصـحة تابعـة لألمـم المتحـدة فـي إطـار مبـادرات مـن قبيـل اآلليـة المشـتركة بـين 

) مــن أجــل خفــض وفيــات األمومــة والمواليــد والشــراكة +H4الوكــاالت للمنظمــات األربــع وغيرهــا المعنيــة بالصــحة (
وفــي هــذا الصــدد، يــرى ) مــن أجــل تحســين حصــائل الصــحة والتنميــة فــي البلــدان الناميــة. +IHPوليــة (الصــحية الد

المفتشان أنه ينبغي وجـود تطـابق بـين األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة واألولويـات المحـددة فـي وثـائق التخطـيط فـي 
ويــات بالفعــل والشــراكات المنظمــة والتمويــل المقــدم مــن الجهــات المانحــة إلــى المنظمــة والمخصــص لهــذه األول

ويتطلـب . المعقودة مع شركاء األمم المتحدة والشركاء مـن غيـر األمـم المتحـدة، علـى جميـع مسـتويات المنظمـة
   ذلك استراتيجية مؤسسية متسقة للتعاون وهياكل مكرَّسة لها داخل المنظمة.

  
شـتركة بـين الوكـاالت، بمـا فـي ذلـك وعلى المستوى العالمي أيضًا، تشـارك المنظمـة فـي آليـات التنسـيق الم  -١٣٨

مجلــس الرؤســاء التنفيــذيين فــي منظومــة األمــم المتحــدة المعنــي بالتنســيق وركــائزه الــثالث، واللجنــة التنفيذيــة للشــؤون 
  اإلنسانية، واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، وتقود مجموعة الصحة العالمية.

  
اتجاهين رئيسـيين للعمـل: المشـاركة فـي آليـات التنسـيق التابعـة لألمـم بّين وجود وعلى المستوى اإلقليمي، تَ   -١٣٩

المتحــدة، مثــل أفرقــة المــديرين اإلقليميــين واجتماعــات اللجنــة اإلقليميــة، وتعزيــز وتــدعيم مبــادرات التعــاون الصــحي 
كمــا أنهـا مصــممة المشـتركة التابعـة لألمــم المتحـدة مــع وزارات الصـحة فــي اإلقلـيم. وهــذه المبـادرات إقليميــة المنشـأ، 

  ومنفذة بتوجيه استراتيجي مؤسسي محدود. 
                                                           

  .  ٦٩(د) و٥٠انظر المادتين     ٤٣
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وقــــد انطــــوى التنســــيق مــــع شــــركاء األمــــم المتحــــدة اإلقليميــــين علــــى تحــــديات ألن تصــــميم أقــــاليم المنظمــــة   -١٤٠
يتطــابق مــع نظيــره فــي منظمــات األمــم المتحــدة األخــرى. ومــن أجــل التصــدي لهــذا القيــد، قــرر المكتــب اإلقليمــي  ال

ى سبيل المثال، إرسال فريق للتمركز في داكار حيـث يوجـد أغلـب شـركاء األمـم المتحـدة، وأنشـأ وظيفـة ألفريقيا، عل
فــي أديــس أبابــا لتمثيــل االتحــاد األفريقــي واللجنــة االقتصــادية ألفريقيــا، كمــا قــرر تمويــل وظيفــة للتنســيق مــع مكتــب 

ي أيضــًا فّعاليتهــا فــي تــدعيم الشــراكات مــع االتصــال التــابع للمنظمــة فــي بروكســل. وقــد أثبتــت أفرقــة الــدعم البلــدان
  ٤٤وكاالت األمم المتحدة المختلفة والجماعات االقتصادية اإلقليمية وغيرها من الشركاء.

  
وفـي  شـارك المنظمـة بمزيـد مـن النشـاط فـي الفريـق القطـري التـابع لألمـم المتحـدةوعلى المستوى القطري، تُ   -١٤١
األولويـات الصـحية علـى نحـو أفضـل باالسـتراتيجيات اإلنمائيـة الوطنيـة فـي  . بيـد أن مواءمـة"األداء الموحـد" عملية

الوقـــت نفســـه الـــذي تراعـــى فيـــه األولويـــات المتنافســـة لشـــركاء األمـــم المتحـــدة انطـــوى علـــى تحـــديات. فقيـــادة العمليـــة 
لـى األمـوال الصحية في إطار عمل األمم المتحـدة للمسـاعدة اإلنمائيـة ومجموعـة المسـاعدة اإلنسـانية، والحصـول ع

من الصناديق االستئمانية المتعـددة المـانحين والبـرامج المشـتركة، وحضـور العـدد الكبيـر مـن االجتماعـات التنسـيقية 
هــي أمــور تحتــاج قــدرة وخبــرة وتمويــل ال تتــوافر بالضــرورة لرؤســاء المكاتــب القطريــة التابعــة للمنظمــة. وقــد اعتبــر 

ري التـــابع لألمـــم المتحـــدة الـــذين جـــرت معهـــم مقـــابالت شخصـــية أن رؤســـاء المكاتـــب القطريـــة وممثلـــو الفريـــق القطـــ
تفــويض الســلطات المحــدود مقارنــة بشــركاء األمــم المتحــدة اآلخــرين بشــأن اإلفــراج عــن المــوارد وتخصيصــها علــى 

  المستوى القطري للبرمجة المشتركة ُيمثِّل عقبة في سبيل مشاركة المنظمة بفّعالية. 
  

ويســترعي المفتشــان االنتبــاه إلــى أن مــن المــرجح للتعــاون علــى المســتوى القطــري أن يــزداد قــوًة فــي   -١٤٢
السنوات المقبلة نتيجة لمبادرات إنمائية مختلفة تابعة لألمم المتحدة. وُتشكِّل المسائل المتعلقة بالصحة عناصر 

ق القطـري التـابع لألمـم المتحـدة. ومـن أجـل متزايدة األهمية فـي االسـتراتيجيات اإلنمائيـة القطريـة وتعـاون الفريـ
ــد  المشــاركة بفّعاليــة فــي البــرامج واألنشــطة الصــحية المتعــددة القطاعــات علــى المســتوى القطــري، ينبغــي تزوي
المكاتب القطرية التابعة للمنظمـة باالرشـادات واألدوات واإلمكانـات المحسـنة وتمكـين رؤسـاء هـذه المكاتـب لكـي 

. وٕاّال، فقد يتسنى ألطراف فاعلة أخرى في مجال الصحة أن تستجيب على نحو ل بفّعاليةيكونوا قادرين على العم
  أفضل لهذه المطالب، مما قد ُيعرِّض المنظمة لفقد دورها القيادي في هذا المجال. 

  
ويحتاج األمر إلى نهج استراتيجي على صعيد المنظمة مـن أجـل التصـدي لهـذه التحـديات وٕاعـادة تصـميم   -١٤٣
م الحالي إلدارة مسائل التعاون مع األمم المتحدة وٕارجاع المنظمة إلى وضعها كشريك مهّم في مجال التنمية. النظا

ولهذا الغرض، يوصي المفتشان بوضع مثل هذا النهج االستراتيجي وضمان تـدفق المعلومـات علـى نحـو أفضـل 
   للمنظمة واألقاليم والبلدان.فيما بين المكتب المسؤول في المقر الرئيسي ومكاتب االتصال التابعة 

  
وأخيرًا، فيما يتعلق بالتقارير المقدمة إلى األجهزة الرئاسية، تنظر جمعية الصحة العالميـة سـنويًا فـي تقريـر   -١٤٤

كمـا تُقـدَّم تقـارير مماثلـة  ٤٥معنون "التعاون داخل منظومة األمم المتحـدة ومـع سـائر المنظمـات الحكوميـة الدوليـة"،
قليميـة فـي المكتـب اإلقليمـي لجنـوب شـرق آسـيا والمكتـب اإلقليمـي ألوروبـا. وهـذه التقـارير أقـرب إلـى إلى اللجان اإل

ويقتــرح المفتشــان وقــف إجــراءات.  كونهــا تقــارير وصــفية مــن حيــث النتــائج المنجــزة، وهــي ال تتطلــب أي قــرارات/
موضـوعية ُتقـدَّم كـل سـنتين وتتنـاول تقديم مثل هذه الوثائق السنوية واالستعاضة عنها بوثائق استراتيجية أكثر 

التحــديات التــي تواجههــا المنظمــة وتلــك التــي تتغلــب عليهــا والــدروس التــي تستخلصــها مــن تعاونهــا مــع ســائر 
  .منظمات منظومة األمم المتحدة

  
                                                           

  تقييم أفرقة الدعم البلداني في المكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع للمنظمة.    ٤٤
  . ٦٥/٣٩وج ٦٤/٤٢وج ٦٣/٤٧انظر الوثائق ج    ٤٥
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  ٢التذييل 
  

  نظرة عامة على اإلجراءات المطلوب من المنظمات المشاركة اتخاذها 
 مشتركة بشأن توصيات وحدة التفتيش ال
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                مطلوب إجراء 

                للعلم 

  تاء                         ه ١التوصية 

  راء                         ج ٢التوصية 

  راء                         ه ٣التوصية 

  راء                         ه ٤التوصية 

  راء                         ه ٥التوصية 

  راء                         ج ٦التوصية 

  
 توصية مطلوب قرار بشأنها من جانب الجهاز التشريعي تاء  االختصارات:

 توصية مطلوب إجراء بشأنها من جانب الرئيس التنفيذي راء 
  هذه المنظمة توصية ال تتطلب اجراًء من جانب    

  
تعزيـــز الضـــوابط واالمتثـــال   : دتعزيـــز التنســـيق والتعــاون   : جنشـــر أفضـــل الممارســات   : ب  تعزيــز المســـاءلة  أ:  األثـــر المتـــوخى: 

    غير ذلك   :غتعزيز الفّعالية    :زتحقيق وفورات مالية كبيرة    :وتعزيز الفّعالية     :ه
غيــر األونكتــاد ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــّدرات والجريمــة  ST/SGB/2002/11* تشــمل جميــع الكيانــات الُمدرجــة فــي الوثيقــة 

  نروا.و برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين واألوبرنامج األمم المتحدة للبيئة و 
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