
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١١٦/١٤م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٥ مايو/ أيار ٢٠   المائةبعد  عشرةالسادسةالدورة 

  EB116/14   المؤقت من جدول األعمال ١-٥البند 
  
  
  
  

  المبادئ التوجيهية بشأن مخصصات الموارد االستراتيجية
  
  

  اإلدارة وتقرير لجنة البرنامج والميزانية 
  السادسة عشرة بعد المائة المجلس التنفيذي رة المقدم إلى دو

  
  
 برئاسة  ٢٠٠٥مايو  /  أيار ١٤ في جنيف في     واإلدارةانعقد االجتماع الثاني للجنة البرنامج والميزانية         -١

 منها المبـادئ التوجيهيـة بـشأن مخصـصات المـوارد            بنودللنظر في جملة    ) ملديف(يوسف  . أ. الدكتور أ 
  ١.االستراتيجية

  
العمل بشأن مخصصات الموارد االستراتيجية في سياق التغييرات المقترح إدخالها على إطار        وعرض    -٢

وشدد النهج الذي اتبعته األمانة على      . المنظمة اإلداري القائم على تحقيق النتائج، إذ إن اللجنة جزء أساسي منه           
صالحية أن تستخدم معـايير      ومن شأن أي آلية إلقرار ال      ٢.ضرورة تخصيص الموارد بحسب النتائج المتوقعة     

موضوعية للتدقيق فيما يتوصل إليه النهج القائم على تحقيق النتائج، لضمان اإلنصاف بين األقـاليم والتركيـز        
احتياجاً، مع التسليم بأن عمل المنظمة عالمي الطابع، وأن المنظمة ينبغي أن تكون قـادرة               على البلدان األشد    

  .التي قد ال تحدث إال في أقل البلدان نمواًعلى االستجابة لمقتضيات الطوارئ 
  
وقد شدد عدة أعضاء في اللجنة على ضرورة التأكد من الـربط الواضـح بـين عمليـة التخطـيط                      -٣

ومهما تكـن عمليـة تخـصيص       . لنسبة لكل مصادر التمويل، ورصد األداء إبان التنفيذ       وتخصيص الموارد با  
  .الموارد عملية مرشّدة وموضوعية فالبد، بل وينبغي، أن يكون لها دائماً بعد سياسي

  
أولها، أن تكون اآلثـار المترتبـة علـى         . وقد حددت شروط أساسية للنجاح في تنفيذ النهج المقترح          -٤

وثانيها، أنه نظراً إلى تزايد نصيب المساهمات       .  الصحة في الميزانية وأولوياتها واضحة تماماً      قرارات جمعية 
الطوعية في ميزانية المنظمة، يصبح من الضروري تحسين إدارة تخصيصها في المنظمة ككل، فـي إطـار                 

دة االنضباط من جانـب     والبد من زيا  . الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل والميزانيات البرمجية والتشغيلية      
  . دولها األعضاء واألمانة على السواء، فيما يتعلق بتنفيذ وتمويل الميزانية البرمجية المعتمدة–المنظمة 

  
  ٣.وأوصت اللجنة بأن يعتمد المجلس التنفيذي عملية تخصيص الموارد االستراتيجية  -٥
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 .٥٨/٢٧الوثيقة جلالطالع على قائمة بأسماء المشاركين، انظر    ١
 .١١٦/٥م تانظر الوثيقة    ٢
 .٤٣ إلى ٤٠، الفقرات ١١٦/٥م تانظر الوثيقة    ٣


