
  ٦٧/١٠ج  ة والستونبعالساجمعية الصحة العالمية  
  ٢٠١٤ / مايوأيار ٩  المؤقت من جدول األعمال ٦-١١البند 

  A67/10    
  
  تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة    

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  
كانــت لجنـــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلـــس  ٢٠١٣/ مــايو ُأعــد اســتعراض خــارجي فـــي أيــار -١

التنفيــذي قــد أصــدرت تكليفــًا بإجرائــه، وقــدم تحلــيًال مفصــًال لتكــاليف المنظمــة التنظيميــة واإلداريــة والتوصــيات بشــأن 
خضـعت هـذه المقترحـات لمزيـد مـن البلـورة، وُعرضـت الخطـوات أُ وقـد  ١تحسين الميزنـة واحتـواء التكـاليف والتمويـل.

ويوضح هـذا التقريـر سـبيل المضـي  ٢التالية المقترحة على المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والثالثين بعد المائة.
  ٣قدمًا الموصى به لتحسين الميزنة واحتواء التكاليف والتمويل في ضوء اإلرشادات الصادرة عن المجلس.

  
  يف التنظيم واإلدارة تعر 
  
حسبما ُأوصي به االستعراض الخارجي فإن نقطة االنطالق نحو تحقيق الكفاءة في ميزنة تكاليف التنظـيم  -٢

  تشكله هذه التكاليف في المنظمة. واإلدارة وتمويلها، هي وضع تعريف واضح لما
  
  وُيقترح تصنيف التنظيم واإلدارة في المستقبل على النحو الوارد أدناه.  -٣
  

  البنى التحتية والدعم التنظيمي
   
  ويشمل ذلك ما يلي:  -٤
  

 :تكـــاليف إدامـــة المبـــاني وتشـــغيل خـــدماتها (التدفئـــة واإلضـــاءة وغيرهمـــا مـــن  تكـــاليف البنيـــة التحتيـــة
ـــم فيمـــا يتعلـــق باالســـتثمارات  ـــزم أيضـــًا إدراج نـــص مالئ الخـــدمات األساســـية) وتكـــاليف الصـــيانة. ويل

   .الرأسمالية
  
  إلدارة برامج المنظمـة، بمـا فـي ذلـك الخـدمات علـى  هذه الخدمات ضروريةالتنظيمي: خدمات الدعم

المســتوى الُقطــري واإلقليمــي وعلــى مســتوى المقــر الرئيســي مــن أجــل دعــم تنفيــذ البــرامج. وتشــمل هــذه 
  .  الخدمات ما يلي: الشؤون المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، واألمن، والشراء، والنقل

                                                           
  .١٣٣/٢م تو 18/3BPBAEBانظر الوثيقتين     ١
  .١٣٤/١١م تانظر الوثيقة     ٢
الوثيقـــــة ( ةالسادســـــ الجلســـــةانظـــــر المحاضـــــر المـــــوجزة للمجلـــــس التنفيـــــذي فـــــي دورتـــــه الرابعـــــة والثالثـــــين بعـــــد المائـــــة،     ٣
  .(باإلنكليزية) )٢/سجالت /١٣٤/٢٠١٤ت  م
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ــــ -٥ (الخــــدمات  ٢٠١٥-٢٠١٤مــــن الميزانيــــة البرمجيــــة  ٦ لفئــــةادرج معظــــم هــــذه التكــــاليف حاليــــًا ضــــمن وُي
ولكن بعض التكاليف المالية والتكاليف التنظيميـة األخـرى التـي تُنسـب مباشـرة إلـى  المؤسسية/ الوظائف التمكينية).

 .  ٥إلى  ١ من المشاريع الممولة طوعيًا وُتحمَّل على تلك المساهمات تدرج ضمن الفئات
  
مليــــون دوالر  ٥٨٠بمبلــــغ  ٢٠١٥-٢٠١٤وتقــــدَّر تكــــاليف البنيــــة التحتيــــة والــــدعم التنظيمــــي فــــي الثنائيــــة  -٦

  أمريكي. 
  
  قوامة وتصريف الشؤونال
  
  ويشمل ذلك ما يلي:  -٧
  

 تكـاليف المـوظفين واألنشـطة التـي تـدعم دور المنظمـة القيـادي علـى المسـتويات  :اإلدارة االستراتيجية
ـــة، ـــة كاف وتشـــمل التكـــاليف الخاصـــة بالمـــدير العـــام ونائـــب المـــدير العـــام والمـــديرين اإلقليميـــين  الثالث

والمـــديرين العـــامين المســـاعدين ورؤســـاء المكاتـــب الُقطريـــة التابعـــة للمنظمـــة، وتكـــاليف األنشـــطة ذات 
  . الصلة بها

  
 ارة المــوارد التخطــيط علــى نطــاق المنظمــة، والخــدمات الماليــة وخــدمات الشــراء وٕاد :الشــؤون اإلداريــة

وتوجــد هـذه الخــدمات أساســًا فـي المقــر الرئيســي للمنظمـة، مثــل إعــداد البيانـات الماليــة علــى . البشـرية
  .  نطاق المنظمة ووضع السياسات العالمية الخاصة بالموارد البشرية، وفي مركز الخدمات العالمي

  
 ي ولجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة تنظـــيم دورات اللجـــان اإلقليميـــة، والمجلـــس التنفيـــذ :األجهـــزة الرئاســـية

مثــل (واإلدارة التابعــة لــه، وجمعيــة الصــحة العالميــة، وكــذلك االجتماعــات األخــرى الحكوميــة الدوليــة 
الموظفـون (، بما فـي ذلـك خـدمات اللغـات وسـائر متطلبـات الـدعم )األفرقة العاملة المفتوحة العضوية

  . المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية وتوجد هذه الخدمات أساسًا في). واألنشطة على السواء
  

 توجـــد هـــذه الخـــدمات أساســـًا فـــي المقـــر الرئيســـي  :الخـــدمات القانونيـــة وخـــدمات المراقبـــة واالمتثـــال
  .والمكاتب اإلقليمية

  
ــــــغ   -٨ ــــــًا تكــــــاليف القوامــــــة وتصــــــريف الشــــــؤون بمبل ــــــة  ٤٦٠وتقــــــدر حالي ــــــون دوالر أمريكــــــي فــــــي الثنائي ملي

  من الميزانية البرمجية.  ٦وُتدرج ميزانيتها ضمن الفئة  ،٢٠١٥ ٢٠١٤
  

ويــرد فــي الشــكل البيــاني أدنــاه توزيــع تفصــيلي لتكــاليف القوامــة وتصــريف الشــؤون والبنيــة التحتيــة والــدعم  -٩
  ).١التنظيمي (الشكل 
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  ٢٠١٥-٢٠١٤توزيع التكاليف في الثنائية  :١الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ميزنة تكاليف التنظيم واإلدارة 
  

. ٢٠١٥-٢٠١٤معظــم تكــاليف التنظــيم واإلدارة كفئــة منفصــلة فــي الميزانيــة البرمجيــة للثنائيــة  تمــت ميزنــة -١٠
  سلط االستعراض الخارجي الضوء على مواطن النقص في هذا النهج.قد و 
  

  مــن الصــعب إقامــة صــلة واضــحة بــين تحقيــق النتــائج المتوقعــة والتكــاليف المرتبطــة بــذلك ألن ميزنــة
  . نفصلعلى نحو م جرىتُ  ٦الفئة 

  
  المتعلقـة مـثًال بـإدارة (ال تتضح التكلفة الكاملة للتنظيم واإلدارة حيثما اندرجت تكاليف التنظيم واإلدارة

ويقلل ذلك الشفافية ويمكن أن . ٦بدًال من الفئة  ٥إلى  ١ضمن الفئات من ) البرامج وتنفيذ المشاريع
  يعرقل تحديد األهداف المتعلقة بالكفاءة وخفض التكاليف؛ 

  
  ألن القطــاع الممــوَّل مــن الرســوم المقتطعــة مــن نفقــات  ٦ال تتضــح كــل التكــاليف المدرجــة فــي الفئــة

  . ُيسجَّل ضمن تكاليف المرتبات في الفئات الست جميعاً  ١المناصب المشغولة
  

                                                           
إلـى تكـاليف الرواتـب وُتسـتخدم فـي تمويـل الرسم المقتطع مـن نفقـات المنصـب المشـغول هـو نسـبة مئويـة محـددة تضـاف    ١

  .بعض تكاليف الدعم التنظيمي والبنية التحتية

 

4%

19%

17%

6%11%

10%

Infrastructure and
administrative

support 
(US$ 580 million)

Stewardship
and governance
(US$ 460 million)

Legal, compliance, audit
and oversight

Strategic management,
leadership

General management (including
Global Service Centre)

Governing bodies, (Health Assembly,
Executive Board and regional committees)

Information technology and communications

Buildings and common
services

Administration support

البنى التحتية والدعم 
مليون  ٥٨٠( التنظيمي

 دوالر أمريكي

القوامة وتصريف 
مليون  ٤٦٠الشؤون (

 دوالر أمريكي

االمتثال خدمات الخدمات القانونية و 
  والمراجعة والمراقبة
  اإلدارة االستراتيجية والقيادة
الشؤون اإلدارية (بما في ذلك مركز 
  )الخدمات العالمي

األجهزة الرئاسية (جمعية الصحة، 
  والمجلس التنفيذي، واللجان اإلقليمية)
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  المباني والخدمات العامة
  الدعم التنظيمي
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  .٢٠١٧-٢٠١٦وُيقترح اعتماد النهج التالي في المستقبل بدءًا من إعداد الميزانية البرمجية  -١١
  

 يف القوامة وتصريف الشؤون كفئة قائمة بذاتها كي يظهر بوضوح أن أهميتها حاسمة سُتعرض تكال
في أداء المنظمة، وأنها تلبي مقتضيات دستورية، بغض النظر عن العمل التقني الذي تضطلع به 

وستتاح . ال يمكن أن تنسب بسهولة إلى البرامج حيثوهي تمثل تكاليف غير مباشرة . المنظمة
  .  للخدمات، وستحدد التكاليف بوضوحتوصيفات شفافة 

  
  وسُتدرج ميزنة البنية التحتية والدعم التنظيمي ضمن كل فئة من الفئات التقنية الخمس، ولكن حرصًا

على الشفافية وتحديد األهداف الخاصة بالكفاءة، ستحدد تكلفتها اإلجمالية على نحو منفصل أيضًا 
وسُيخصص بعض تكاليف البنية التحتية والدعم التنظيمي لدعم وظيفتي القوامة . في عرض الميزانية
 ). ٢الشكل (وتصريف الشؤون 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة 
  

ل تكاليف التنظيم واإلدارة حاليًا من عدة مصادر، والسيما آلية تكاليف دعم البرامج والرسم المقتطع تموَّ  -١٢
باإلدارة الفعالة والشفافة للمنظمة،  د المصادر المتعددة للتمويل صعوبات تتعلقمن نفقات المنصب المشغول. وتوجِ 

   وتتمثل هذه الصعوبات فيما يلي:

  تعتمد استدامة وظيفتي القوامة وتصريف الشؤون في جانب منها على المساهمات الطوعية، ومن ثم
  فقد تخفض هاتان الوظيفتان إن لم ُيتح التمويل؛ 

  :مولة طريق االشتراكات المقدرة األنشطة المالخدمات الممولة عن تدعم التمويل التناقلي المتصوَّر
  عن طريق المساهمات الطوعية؛

  نقص الشفافية المتصوَّر: يصعب التحديد الواضح لتكاليف التنظيم واإلدارة اإلجمالية المتكبدة في
  دعم البرامج؛ 

 

Cat  1egory Cat  2egory Cat  3egory Cat  4egory Cat  5egory Cat  6egory

Stewardship and governanceTechnical work Infrastructure and administrative support

١الفئة  ٣الفئة  ٢الفئة  ٤الفئة  ٥الفئة  ٦الفئة 
التحتية والدعم التنظيميالبنى  القوامة وتصريف الشؤون العمل التقني

 هيكل ميزنة تكاليف التنظيم واإلدارة :٢الشكل 
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  ال توجد أية آلية لتحديد أهداف المردودية؛  
  

 مارات الرأسمالية الالزمة.عدم استدامة تمويل العقارات وسائر االستث  
  

المشاورات مع الدول األعضاء والمساهمين اآلخرين بشأن تمويل تكاليف التنظيم  أن ُأجريتوبعد  -١٣
  واإلدارة، يجري بلورة اتفاق حول المبادئ الثالثة التالية:

  
  ًومالئمًا لضمان كفاءة أداء المنظمة واستدامته؛ يجب تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة تمويًال كافيا  

  
  يجب أن تتسم التكاليف بالشفافية والواقعية: من شأن التعريف المقترح لتكاليف التنظيم واإلدارة

  والتحسينات المدخلة على الميزنة أن يزيدان الشفافية؛
  

 رة، ُيعد مقبوًال شريطة أن إن مفهوم االسترداد الكامل للتكاليف بما في ذلك تكاليف التنظيم واإلدا
التنظيم  ميزانيات) وأن تكون ٢عنها جيدًا، ( يبّلغو ) أن توضَّح هذه التكاليف ١يتحقق ما يلي: (

  واإلدارة مصحوبة بأهداف واضحة وقابلة للقياس تتعلق بالكفاءة.
  

  السبيل للمضي قدمًا والتوصيات
  

  ٢٠١٧‒٢٠١٦إعداد الميزانية البرمجية المقترحة للفترة 
  

ُأدرج تحديد الوظائف التنظيمية واإلدارية واحتساب تكاليفها باستخدام فئتي "البنى التحتية والدعم  -١٤
التنظيمي" و"القوامة وتصريف الشؤون" على النحو الموضح أعاله في عملية إعداد الميزانية البرمجية المقترحة 

  .  ٢٠١٧-٢٠١٦للثنائية 
  

  احتواء التكاليف
  
في الحد من تكاليف التنظيم واإلدارة، والسيما عن  ٢٠١٣-٢٠١٢ل الثنائية أحرزت المنظمة تقدمًا خال -١٥

العالمي  اتنقل بعض الوظائف إلى مركز الخدم طريق خفض عدد الموظفين في المقر الرئيسي، حيث يجري
 ١٣والتعاقد بعد ذلك بشأنها مع جهات خارجية. وبلغت النفقات اإلجمالية المدرجة ضمن الغرض االستراتيجي 

("تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها بمزيد 
مليون دوالر أمريكي  ٥٤٠في مقابل  ٢٠١٣-٢٠١٢مليون دوالر أمريكي في الثنائية  ٤٨١من الكفاءة والفعالية") 

  ريكي).مليون دوالر أم ٥٩(بتوفير قدره  ٢٠١١-٢٠١٠في الثنائية 
  

ويمكن النظر في تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة مستقبًال من المنظورين الطويل األجل والقصير األجل.  -١٦
وتمول تكاليف البنى التحتية والدعم  من االشتراكات الُمقدَّرة، تكاليف القوامة وتصريف الشؤونوُيقترح أن تمول 

. وتمثل وظيفتا القوامة وتصريف الشؤون ٢٠١٧- ٢٠١٦التنظيمي من خالل آليات استرداد التكاليف في الثنائية 
في دستور المنظمة.  نحو ما وردالعمود الفقري إلدارة المنظمة وهيكل تصريف الشؤون والهيكل القانوني، على 

 نسب بسهولة إلى البرامج.مباشرة، وال يمكن أن تُ  وهذه التكاليف محددة وغير
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  ويقترح تمويل تكاليف البنى التحتية والدعم التنظيمي على النحو التالي: -١٧
  

  عن طريق الرسوم المباشرة المفروضة على البرامج بصرف النظر عن مصدر التمويل (المساهمات
المساهمين لضمان إدراج كل هذه  الطوعية أو االشتراكات المقدرة). وستحسَّن ميزنة اقتراحات

  التكاليف المباشرة؛ 

  ل التكاليف غير المباشرة عن طريق آلية تكاليف دعم البرامج والرسم المقتطع من يوسيستمر تمو
  :ما يلي عن طريقنفقات المنصب المشغول، اللذين سوف ينفذا بمزيد من الشفافية 

  
برامج والرسم المقتطع من نفقات المنصب ستعد المنظمة ميزانيتين منفصلتين لتكاليف دعم ال  -

، توضح فيهما الخدمات التي ُيتوقع أن تموَّل من كل منهما؛ ٢٠١٧-٢٠١٦المشغول للثنائية 
وسيشمل ذلك بندًا خاصًا بالتحويالت إلى صندوق العقارات من أجل ضمان كفاية التمويل 

  الرأسمالي الطويل األمد؛ 
  

مختلفة لتكاليف دعم البرامج، تعكس مستوى تعقيد العمل  وسُينظر في تطبيق معدالت -
  وتخصيص األموال. ويمكن استثناء األموال غير المخصصة من تكاليف دعم البرامج. 

  
ويلزم دمج االستراتيجية الطويلة األجل لميزنة تكاليف التنظيم واإلدارة وتمويلها، في االستراتيجية المالية  -١٨

 عناصر التالية:العامة للمنظمة التي تغطي ال
  

 (بما في ذلك التخصيص االستراتيجي للموارد) الميزنة  

 (وتعزيز المردودية) حساب التكلفة  

 تعبئة الموارد وتعقبها  

 إدارة الموارد  
  

قترح جمعها ويجري تنفيذ المبادرات بشأن هذه العناصر األربعة كجزء من عملية إصالح المنظمة، ولكن يُ  -١٩
ية المالية العامة لعرضه على المجلس التنفيذي في دورته السادسة والثالثين بعد معًا في تقرير بشأن االستراتيج

. ومن ثم ينبغي النظر إلى إصالح تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة على ٢٠١٥/ يناير المائة في كانون الثاني
  المدى الطويل باعتباره وثيق الصلة باإلصالحات المالية العامة في المنظمة.

  
  المطلوب من جمعية الصحةاإلجراء 

  
جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وتقديم اإلرشادات بشأن النهوج التي يوصى باتباعها  -٢٠

  في تحديد تكاليف التنظيم واإلدارة وميزنتها وتمويلها.
  
  

=     =     =  
  


