
  ٦٧/٩ج  والستون بعةالساجمعية الصحة العالمية  
  ٢٠١٤/ مايو أيار ١٩  من جدول األعمال المؤقت ٥-١١البند 

  A67/9    
  
  
 

  التخصيص االستراتيجي للموارد
  
  واإلدارة التابعةالتقرير المقدم من لجنة البرنامج والميزانية   

  السابعة والستين للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  

/ يـــــارأ ١٦إلـــــى  ١٤ُعقـــــد االجتمـــــاع العشـــــرون للجنـــــة البرنـــــامج والميزانيـــــة فـــــي جنيـــــف فـــــي الفتـــــرة مـــــن   -١
 ٩-٢واعتمـدت اللجنـة جـدول أعمالهـا، بعـد حـذف البنـدين  ١.(بلجيكـا) كـويبرز، برئاسة الدكتور ديرك ٢٠١٤ مايو
  ١٠.٢-٢و

وعــرض أعضــاء الفريــق العامــل المعنــي بالتخصــيص االســتراتيجي للمــوارد التقريــر الــذي تضــمنته الوثيقــة   -٢
EBPBAC20/5 .(يرد في الملحق)  

للمـــوارد فـــي وفـــي هـــذه الوثيقـــة يقـــر الفريـــق العامـــل بـــأن وضـــع منهجيـــة جديـــدة للتخصـــيص االســـتراتيجي   -٣
المنظمــة أمــر معقــد ويــرتبط ببعضــه الــبعض إلــى حــد بعيــد، فــي ظــل المبــادرات العديــدة األخــرى الجاريــة إلصــالح 
المنظمة، مثل العمل الخاص بالتخطيط من القاعدة إلى القمة، وحسـاب تكـاليف المخرجـات والمنجـزات المسـتهدفة، 

  يل تكاليف التنظيم واإلدارة.وأدوار ووظائف مستويات المنظمة الثالثة، واستعراض تمو 

وسلط أعضاء الفريق العامل الضوء على أهمية ضمان أن تكون منهجية التخصيص االستراتيجي للموارد   -٤
مسـتنيرة بالعمــل الـذي تضــطلع بــه هـذه المبــادرات، والعكــس صـحيح. وشــرحوا ضـرورة اســتمرار هــذا العمـل نظــرًا لمــا 

  رات المنظمة الجارية.يتسم به من تعقيد وروابط مع عدد من مباد

واتفقت اللجنة على أن من الضروري إجراء المزيد من التحليالت والمناقشات المستفيضـة مـن أجـل اقتـراح   -٥
  .٢٠١٥يناير منهجية جديدة للتخصيص االستراتيجي للموارد، كي ينظر فيها المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ 

 والميزنــة لــبعض المصــطلحات الرئيســية وعمليــات التخطــيط وقــد توصــل الفريــق العامــل إلــى فهــم مشــترك  -٦
  الجارية في المنظمة.

                                                           
  .EBPBAC20/DIV./1ترد قائمة المشاركين في الوثيقة     ١
  .EBPBAC20/1الوثيقة      ٢
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وعـــرض الفريـــق العامـــل مداوالتـــه األوليـــة بشــــأن نطـــاق ومبـــادئ ومعـــايير المنهجيـــة الجديـــدة للتخصــــيص   -٧
بتعليقاتها  االستراتيجي للموارد. كما عرض المعايير المقترحة للقطاعات التشغيلية األربعة كي تناقشها اللجنة وتدلي

  عليها.

وأبدت الدول األعضاء ترحيبها بـالتقرير، بمـا فـي ذلـك الخريطـة التوضـيحية، وأعربـت عـن تقـديرها للجهـود   -٨
التـي بــذلها الفريـق العامــل. وطلبـت اللجنــة أن ُتعــد األمانـة معلومــات إضـافية وتوضــيحات بشـأن مختلــف العناصــر، 

لبت أن تقـدَّم المعلومـات الخاصـة بتوزيـع الوظـائف وتخصـيص بما في ذلك تفاصيل تشكيل مختلف القطاعات. وط
فيما بين القطاعات التشغيلية األربعة كمعلومات تكميلية للجان اإلقليمية التماسـًا  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية 

  للمزيد من مدخالتها وكي تنظر فيها بهدف بيان السمات البرمجية الفريدة في األقاليم.

واقترحــت اللجنــة كــذلك تعــديل تســمية "التخصــيص االســتراتيجي للمــوارد" لتصــبح "التخصــيص االســتراتيجي   -٩
  الميزانية". لحيز

الحاليـــة للبرهنـــة علـــى  ٢٠١٥-٢٠١٤وأكـــدت األمانـــة أن النمـــوذج الجديـــد سيســـتخدم الميزانيـــة البرمجيـــة   -١٠
إلـى القمـة، واسـتخدام الحسـاب الـواقعي لتكـاليف  تطبيق بعض من أهم المبادئ الرئيسية، مثل التخطيط من القاعـدة

. والتطبيـــق ٢٠١٧-٢٠١٦المخرجـــات، وأدوار ووظـــائف مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة فـــي إعـــداد الميزانيـــة البرمجيـــة 
سـيعتمد علــى توقيـت االنتهـاء مــن إعـداد المنهجيــة  ٢٠١٧-٢٠١٦الكامـل للنمـوذج الجديــد علـى الميزانيـة البرمجيــة 

  .٢٠١٥ررات اإلجرائية التي سيتخذها كل من المجلس التنفيذي وجمعية الصحة في عام الجديدة وعلى المق

وأيدت اللجنة الخريطة التوضيحية، مع إدراج جلسة إعالمية للدول األعضـاء تُـنظم قبـل المجلـس التنفيـذي   -١١
رة العامـة إلـى المجلـس بوقت معقول، وكذلك االقتراح الذي قدمته المدي ٢٠١٥الذي سيعقد في كانون الثاني/ يناير 

  التنفيذي الستمرار العضوية الحالية للفريق العامل.

  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
أوصت اللجنة، بالنيابة عن المجلـس التنفيـذي، بـأن تحـيط جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتون علمـًا   -١٢

  بالتقريرين وبأن تعطي المزيد من اإلرشادات.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



          A67/9          ANNEX         ٦٧/٩ج

3 

  الملحق
  

  

  
  EBPBAC20/5  البرنامج والميزانية واإلدارةلجنة 

  ٢٠١٤أيار/ مايو  ١٤  للمجلس التنفيذيالتابعة 
  اع العشروناالجتم
    من جدول األعمال  ٤-٢البند 

  
  
  

  التخصيص االستراتيجي للموارد
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
طلبـت الـدول األعضــاء إلـى المــديرة العامـة خــالل جمعيـة الصـحة العالميــة السادسـة والســتين التـي انعقــدت   -١

للتخصيص االسـتراتيجي للمـوارد فـي أن تقترح بالتشاور مع الدول األعضاء، منهجية جديدة  ٢٠١٣مايو / في أيار
لكـي تنظـر فيهـا جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتون بـدءًا بوضـع الميزانيـة البرمجيـة  ،منظمة الصحة العالمية

٢٠١٧.١-٢٠١٦  
  
واعتمــد المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة اقتــراح المــديرة العامــة بشــأن إنشــاء فريــق   -٢

االستراتيجي للموارد ليقـدم اإلرشـادات إلـى األمانـة لمواصـلة بلـورة االقتـراح بشـأن المنهجيـة  عنى بالتخصيصعامل يُ 
  ٢.الجديدة للتخصيص االستراتيجي للموارد

  
  المعلومات األساسية

  
ُأنشئ الفريق العامل إعماًال للمقرر اإلجرائي الصادر عن المجلس التنفيذي، ويتألف من ستة من أعضـاء   -٣

/ شــباط ١٧وفــي ). والمكســيك وملــديفمــن بلجيكــا والكــاميرون ومصــر وماليزيــا (لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة 
ويتمثــل الهــدفان الرئيســيان . اختصاصــاته ، عقــد الفريــق العامــل أول اجتماعاتــه عــن بعــد واتفــق علــى٢٠١٤فبرايــر 

للفريــق العامــل فــي تقــديم اإلرشــادات إلــى األمانــة لبلــورة االقتــراح بشــأن المنهجيــة الجديــدة للتخصــيص االســتراتيجي 

                                                           
  ).٩(٦٦ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ١
  ).٤(١٣٤م تانظر المقرر اإلجرائي    ٢



          A67/9          Annex         الملحق            ٦٧/٩ج

4 

للمـــوارد وتيســـير مناقشـــة الصـــيغة النهائيـــة لالقتـــراح بشـــأن هـــذه المنهجيـــة خـــالل االجتمـــاع الموســـع للجنـــة البرنـــامج 
  .دارةوالميزانية واإل

  
واتفـــق الفريـــق العامـــل أيضـــًا علـــى أســـاليب العمـــل التـــي تضـــمنت إعـــداد اســـتبيان الســـتخدامه فـــي مســـاعدة   -٤

أعضـــاء الفريــــق فـــي ســــعيهم إلــــى الحصـــول علــــى المــــدخالت واإلرشـــادات مــــن الــــدول األعضـــاء األخــــرى، وتقــــديم 
دة االقتراح باالستناد إلى اإلجابا ت على االسـتبيان وٕالـى مناقشـات المتابعـة اإلرشادات إلى األمانة بشأن وضع مسوَّ

  .٢٠١٤أبريل / واستكمل جميع أعضاء الفريق العامل االستبيان بحلول منتصف نيسان. التي يجريها الفريق
  
، اجتمع الفريق العامل وجهًا لوجه لمناقشـة اإلجابـات علـى االسـتبيان ٢٠١٤أبريل / نيسان ٢٤و ٢٣وفي   -٥

إلــى األمانــة بشــأن نطــاق المنهجيــة الجديــدة للتخصــيص االســتراتيجي للمــوارد ومبادئهــا ولتقــديم اإلرشــادات المبدئيــة 
واتضــح مــن اإلجابــات علــى االســتبيان أن أعضــاء الفريــق العامــل ال تجمعهــم رؤيــة أو فهــم واحــد لمــا قــد . ومعاييرهــا

االجتمــاع وجهــًا لوجــه  ومــن ثــم فقــد أتــاح. يمثلــه نطــاق التخصــيص االســتراتيجي للمــوارد ومبادئــه وعناصــره الرئيســية
الفرصة لوضع فهم مشـترك لـبعض المبـادئ والمعـايير الرئيسـية وعمليـات التخطـيط والميزنـة، وبعـض المصـطلحات 

  .الرئيسية
  
وخــالل االجتمــاع، ُأقــر أيضــًا بــأن وضــع منهجيــة جديــدة لتخصــيص المــوارد فــي المنظمــة يتســم بقــدر كبيــر   -٦

المبـادرات األخـرى الجاريـة إلصـالح المنظمـة كمـا تعتمـد هـذه المبـادرات عليـه، من التعقيـد ويعتمـد علـى العديـد مـن 
مثل العمل بشأن التخطيط من القاعدة إلى القمة، وتحديد المخرجات والمنجزات المستهدفة وتقدير تكاليفها، وتحديد 

وأكد األعضـاء علـى . ارةاألدوار والوظائف على مستويات المنظمة الثالثة، واستعراض تمويل تكاليف التنظيم واإلد
أهميــة ضــمان أن المنهجيــة الجديــدة للتخصــيص االســتراتيجي للمــوارد مجديــة وقابلــة للتطبيــق علــى نطــاق مســتويات 

كمــا أكــدوا علــى أهميــة ضــمان االسترشــاد بعمــل هــذه المبــادرات فــي وضــع منهجيــة التخصــيص . المنظمــة الثالثــة
تفقـوا علـى أن المنهجيـة الجديـدة للتخصـيص االسـتراتيجي للمـوارد قـد ولـذا فقـد ا. االستراتيجي للمـوارد والعكـس أيضـاً 

وشـــّدد . ٢٠١٧-٢٠١٦تكـــون قـــد اســـتكملت الســـتخدامها فـــي وضـــع الصـــيغة النهائيـــة للميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة  ال
مـن  الرئيسـية، مـن قبيـل مبـدأ التخطـيط بعـض المبـادئ الفريق العامل أيضًا على ضرورة أن تواصل األمانـة تطبيـق

 إعـداد القاعدة إلى القمـة واللجـوء إلـى تقـدير التكـاليف بشـكل واقعـي وأدوار مسـتويات المنظمـة الثالثـة ووظائفهـا فـي
  .٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية المقترحة 

  
وباالستناد إلى حصيلة المناقشة خالل االجتماع الذي انعقد وجهًا لوجه، طلب الفريـق العامـل إلـى األمانـة   -٧

وبالتـالي . ٢٠١٤مـايو / لمواصـلة النقـاش مـن جانـب أعضـاء لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة فـي أيـارإعداد ورقـة 
فـــإن هـــذه الورقـــة تســـلط الضـــوء علـــى النطـــاق والمبـــادئ التوجيهيـــة والمعـــايير التـــي ناقشـــها أعضـــاء الفريـــق العامـــل 

  .يتعلق بتوزيع الموارد في كل قطاع من القطاعات التشغيلية فيما
  

  النطاق
ينبغــي تطبيــق منهجيــة التخصــيص االســتراتيجي للمــوارد فــي تخصــيص االشــتراكات المقــدرة والمســاهمات   -٨

  .للمنظمة) الميزانية البرمجية(الطوعية سواًء بسواء على نحو متكامل دعمًا لخطة العمل الواحدة والميزانية الواحدة 
  

  المبادئ التوجيهية
  
ئ الجامعــة التاليــة فــي وضـــع المنهجيــة الجديــدة للتخصــيص االســـتراتيجي فــي اإلمكــان االسترشــاد بالمبـــاد  -٩

  :للموارد وتنفيذها
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 يـدعم التخصـيص االسـتراتيجي للمـوارد البلـدان التـي تمـس حاجتهـا  :تستند إلـى االحتياجـات والبيِّنـات
المثبتـة علميـًا إلى الموارد وينبغي أن يستند إلى البيانات الوبائية بما في ذلك نتائج البحوث والبيانات 

 واألسس المرجعية التي يمكن قياسها قياسًا موضوعيًا؛
 
 بمــا فــي ذلــك التخطــيط الرصــين مــن القاعــدة إلــى القمــة وتقــدير  ،اإلدارة القائمــة علــى تحقيــق النتــائج

 تكاليف المخرجات والمنجزات المستهدفة بشكل واقعي؛
  

 ـــة واإلنصـــاف ـــة  :العدال ينبغـــي أن يجـــري توزيـــع المخصصـــات مـــن المـــوارد بـــين القطاعـــات الجغرافي
 الوظيفية وفقًا للمعايير الموضوعية والمقبولة بصفة عامة والمطبقة على نحو متسق؛ أو

 
 ينبغي أن تكونا في صميم التخطيط وتخصيص الموارد والتبليغ عن استخدامها؛  المساءلة والشفافية  
 
  علــى مســتويات المنظمــة الثالثــة مــن شــأنها أن تــدعم القــرارات المتعلقــة  الواضــحةاألدوار والوظــائف

 بتخصيص المهام والموارد وتعزز المساءلة؛ 
  
 إن تحديـد أفضـل طريقـة وأفضـل موضـع لتخصـيص المـوارد فـي سـبيل تعظـيم أثـر  :الفعالية والكفاءة

خطــــــيط والتخصــــــيص االســــــتثمار وقيمتــــــه، ينبغــــــي أن يكــــــون ضــــــمن االعتبــــــارات الحاســــــمة فــــــي الت
 االستراتيجي للموارد؛

  
  ينبغـي أن ُيعـد أحـد الـدوافع فـي تخصـيص المـوارد للتشـجيع علـى تقـديم النتـائج وٕانجـاز تحسين األداء

 .الحصائل
  

  المعايير حسب القطاعات التشغيلية
  

ــــم عمــــل المنظمــــة إلــــى أربعــــة قطاعــــات   -١٠ ألغــــراض وضــــع منهجيــــة التخصــــيص االســــتراتيجي للمــــوارد، ُقسِّ
وتُقتــرح للتخصـيص االســتراتيجي للمـوارد فــي كــل قطـاع مــن القطاعـات التشــغيلية األربعـة معــايير ونهــوج  ١.تشـغيلية

  .مؤقتة إلخضاعها لمزيد من النقاش والبحث
  

  التعاون التقني على الصعيد الُقطري: ١القطاع 
  

الفائـدة مباشـرة علـى كـل بلـد مـن يتعلق هذا القطاع بالوظائف واألنشطة على الصعيد الُقطري، حيث تعود   -١١
وقد تشمل األنشـطة بنـاء القـدرات الُقطريـة، وتقـديم الـدعم التقنـي، وٕاجـراء الحـوار بشـأن السياسـات، وتكييـف . البلدان

ومـــن أجـــل التخصـــيص االســـتراتيجي . المبـــادئ التوجيهيـــة، وتعزيـــز الـــُنظم مـــن أجـــل جمـــع البيانـــات وتحليلهـــا وبثهـــا
 :ع، ُيقترح تحديد خصائص كل بلد مع أخذ المعايير التالية في االعتبارللموارد دعمًا لهذا القطا

  
  دليــل التنميــة البشــرية + التغطيــة بــالتمنيع (مثــل التغطيــة بالجرعــة األخيــرة مــن لقــاح الــدفتيريا والســعال

مــــن األهــــداف اإلنمائيــــة لأللفيــــة) +  ٤الهــــدف  -الــــديكي والتيتــــانوس (الخنــــاق والشــــاهوق والكــــزاز) 
(مثــل  ٢٠١٩-٢٠١٤المؤشــرات البديلــة للفئــات التقنيــة فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للفتــرة 

                                                           
  .١٣٤/١٠م تانظر الوثيقة    ١
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 ٦اإلجحاف وسنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز الناجمة عـن األمـراض السـارية (الهـدف 
مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة) واألمــراض غيــر الســارية، ونســبة الــوالدات التــي ُتجــرى تحــت إشــراف 

لـــى تنفيـــذ اللـــوائح مـــن األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة)، والقـــدرة ع ٥العـــاملين الصـــحيين المهـــرة (الهـــدف 
  ))؛٢٠٠٥الصحية الدولية (

  
 الترجيح بعامل من العوامل السكانية؛  
  
 .التجميع على المستوى العالمي  

  
وســيتيح ذلــك توزيــع المخصصــات علــى نطــاق أقــاليم المنظمــة الســتة، باالســتناد إلــى إجمــالي مخصصــات   -١٢

للتعاون التقني على الصعيد الُقطري إلـى التخطـيط وبعد ذلك سيستند تخصيص الموارد دعمًا . البلدان في كل إقليم
 :من القاعدة إلى القمة مع مراعاة ما يلي

  
 احتياجات كل بلد وأولوياته؛  
  
 المواءمة مع استراتيجية التعاون الُقطري وخطة االستثمار الوطنية؛  
  
 الميزة النسبية التي تتمتع بها المنظمة؛  
  
  ٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة المواءمة مع األولويات المحددة في.  
  

كما أنه يدعم مبدأ مواءمة . ويمثل ذلك نهجًا يتسم بالموضوعية والشفافية لتحديد المخصصات من الموارد  -١٣
تخصــيص المــوارد مــع االحتياجــات واألولويــات والنتــائج المحــددة مــن خــالل برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للفتــرة 

وبالتــالي فــإن ذلــك يعنــي أن التخصــيص للمكتــب الُقطــري ألحــد . والتخطــيط مــن القاعــدة إلــى القمــة ٢٠١٩-٢٠١٤
  .البلدان قد ال يتسق دائمًا مع التخصيص المحدد باالستناد إلى البارامترات الخاصة بالصحة والتنمية فقط

  
  تقديم الفوائد العالمية واإلقليمية: ٢القطاع 

  
ع الوظائف والبرامج التي يؤديها المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها اإلقليمية لصـالح جميـع يغطي هذا القطا  -١٤

وتشـمل األمثلـة علـى المنجـزات المسـتهدفة مـا تضـعه المنظمـة مـن قواعـد . الدول األعضاء ودعمًا للمنظمـة بأكملهـا
  .حية وبثهاومعايير وسياسات ومبادئ توجيهية، وما تجريه من تحاليل، وٕادارة المعلومات الص

  
الوظــائف اإللزاميــة وااللتزامــات ) ١: (ويشــتمل هــذا القطــاع علــى فئتــين مــن البــرامج أو الوظــائف، أال وهمــا  -١٥

مثــل هيئــة الدســتور (الطويلــة األجــل ذات التكلفــة المحــددة نســبيًا أو المحــددة مســبقًا باالســتناد إلــى نهــج متفــق عليــه 
. تــــي توجههــــا االحتياجــــات واألولويــــات المســــتجدة فــــي المقــــام األولوالوظــــائف واألنشــــطة األخــــرى ال) ٢) (الغــــذائي

  .وبالتالي سيلزم اتباع نهجين مختلفين في تخصيص الموارد في هذا القطاع
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أمــا بالنســبة إلــى الوظــائف اإللزاميــة أو االلتزامــات الطويلــة األجــل، فينبغــي أن تســتند المــوارد إلــى األنمــاط   -١٦
أمـا بالنسـبة إلـى الوظـائف أو األولويـات األخـرى . مراعاة التحسين المسـتمر لـألداء والمردوديـةالحالية والسابقة، مع 

فينبغـــي أن تســـتند المـــوارد إلـــى تقـــدير االحتياجـــات واألولويـــات الصـــحية العالميـــة واإلقليميـــة وتحديـــدها، مـــع مراعـــاة 
 :المعايير التالية

  
  ؛٢٠١٩-٢٠١٤عشر للفترة األولويات المحددة في برنامج العمل العام الثاني  
  
 احتياجات البلدان وأولوياتها؛ 
  
 القرارات التي اعتمدتها األجهزة الرئاسية للمنظمة؛  
  
 الميزة النسبية التي تتمتع بها المنظمة؛  
  
 أدوار المستويات الثالثة للمنظمة ووظائفها (مع مراعاة الفعالية والكفاءة)؛  
  
 تقديرًا واقعيًا؛ تقدير تكاليف المخرجات والمنجزات المستهدفة  
  
 .نهج إلدارة المشاريع  

  
  التنظيم واإلدارة: ٣القطاع 

  
ويمكــن إدراج تكــاليف التنظــيم واإلدارة ضــمن فئتــين . يتعلــق هــذا القطــاع بالوظــائف الالزمــة إلدارة المنظمــة  -١٧

 :من الفئات العامة، أال وهما
  
  القوامة وتصريف الشؤون: وتشمل تكاليف جميع الخدمات المؤسسـية والوظـائف التمكينيـة، بمـا فـي

  ذلك القيادة واإلدارة العامة وتصريف الشؤون؛
  
  ،البنـــــــى التحتيــــــــة والــــــــدعم التنظيمــــــــي: وتشــــــــمل تكــــــــاليف تشــــــــغيل خــــــــدمات المبــــــــاني، والصــــــــيانة

التنظيمــي. وتنــدرج معظــم هــذه التكــاليف المعلومــات، واألمــن، وغيرهــا مــن خــدمات الــدعم  وتكنولوجيــا
، ولكن بعضها يندرج ضمن الفئات ٢٠١٩- ٢٠١٤من برنامج العمل العام الثاني عشر  ٦ضمن الفئة 
  .٥إلى  ١  التقنية من

  
. ويجـــري حاليـــًا اســـتعراض ومناقشـــة مـــع الـــدول األعضـــاء بشـــأن ميزنـــة تكـــاليف التنظـــيم واإلدارة وتمويلهـــا  -١٨

أفضــل الســبل لمواءمــة تكــاليف التنظــيم واإلدارة مــع تقــديم البــرامج وســبل تمويلهــا وأفضــل ويشــمل هــذا االســتعراض 
وٕاقرارًا بأن النهج الحالي يستند إلى األنماط السابقة وبأن عنصر . السبل لدمج التدابير الرامية إلى تحقيق المردودية

مثــل تكــاليف اجتماعــات األجهــزة الرئاســية (التكلفــة الثابتــة مرتفــع، والســيما فيمــا يتعلــق بالقوامــة وتصــريف الشــؤون 
، أكـد الفريـق العامـل علـى ضـرورة )وهياكل تصريف الشؤون، أو المالك الوظيفي لإلدارة العليا على نطاق المنظمة

 :أخذ المعايير التالية في االعتبار عند تخصيص الموارد
  
  رها وداخـــل إطارهـــا الحـــد األدنـــى مـــن المتطلبـــات لضـــمان الكفـــاءة فـــي أداء المنظمـــة بموجـــب دســـتو

  الخاص بالرقابة؛
  
 . المردودية وفعالية التكلفة بما يتماشى مع التوصيات المتعلقة بمراجعة الحسابات  
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  : االستجابة الطارئة٤القطاع 
  

يغطــي هــذا القطــاع التشــغيلي التصــدي للفاشــيات واألزمــات واستئصــال شــلل األطفــال. ونظــرًا ألن طبيعــة   -١٩
واألزمـات تخضـع لألحـداث الحـادة، فـإن احتياجاتهـا للمـوارد تكـون كبيـرة عـادة ولكنهـا احتياجــات التصـدي للفاشـيات 

يصـــعب الـــتكهن بهـــا أثنـــاء عمليـــة إعـــداد الميزانيـــة. ويعـــّد استئصـــال شـــلل األطفـــال اآلن طارئـــة برمجيـــة فـــي مجـــال 
ميزانيــــة بصـــورة عاجلـــة الســــتيعاب الصـــحة العموميـــة، لـــذا فمــــن الضـــروري التحلـــي بالمرونـــــــة مــــــن أجـــــل زيــــــادة ال

  احتياجات البرامج.
  

ونظــرًا لــتحّكم األحــداث بطبيعــة هــذا القطــاع والرتباطــه بــالمواقع، فقــد ال تنطبــق عليــه أيــة منهجيــة جديــدة   -٢٠
  . ويقترح  أن ُيخِضَع الفريق العامل هذا القطاع  لمزيد من النقاش والبحث. ٣إلى  ١ُتوَضع بشأن القطاعات من 

  
  قدماً  المضي

  
توخيـــًا إلكمـــال إعـــداد اقتـــراح بشـــأن منهجيـــة التخصـــيص االســـتراتيجي للمـــوارد باالســـتفادة مـــن المعلومـــات   -٢١

  المحصلة من المبادرات اإلصالحية الهامة األخرى، ترد فيما يلي الخطوات واألطر الزمنية المقترحة:
  

  والميزانيــة واإلدارة، يــورد تحــديثًا تقــديم تقريــر إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة، عــن طريــق لجنــة البرنــامج
  ؛٢٠١٤أيار/ مايو  –للحالة ويلتمس التوجيهات بشأن المضي قدمًا 

  
  ؛٢٠١٤حزيران/ يونيو  –تنقيح الورقة على أساس مدخالت لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  
  
  التوجيهـــات عـــرض الورقـــة المنقحـــة علـــى اللجـــان اإلقليميـــة للحصـــول علـــى المـــدخالت ومزيـــد مـــن– 

  ؛٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  –أيلول/ سبتمبر 
  
  اعتبـارًا مـن حزيـران/  –بموازاة ذلك، ستعد األمانة نماذج مختلفة من خالل تطبيق المبـادئ والمعـايير

  ؛٢٠١٤يونيو 
  
    عقــــد اجتمــــاع وجهــــًا لوجــــه للفريــــق العامــــل الســــتعراض النمــــاذج المعــــّدة وتقــــديم التوجيهــــات إلــــى

  د انعقاد دورات اللجان اإلقليمية؛بع – األمانة
  
  تقدم األمانة إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة مسودة اقتراح بشأن التخصيص االستراتيجي للموارد

  .٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  –
  

  اإلجراء المطلوب من لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  

المقتــــرح، بمــــا يشــــمل النطــــاق والمبــــادئ والمعــــايير، لغــــرض تقــــديم اللجنــــة مــــدعوة إلــــى اســــتعراض الــــنهج   -٢٢
  التوجيهات لمواصلة إعداد الورقة وٕاقرار السبيل المقترح للمضي قدمًا.

  
  
  

=     =     =  


