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  إصالح منظمة الصحة العالمية
  
  البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة لجنةالتقرير المقدم من   

  السابعة والستين للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية
  
  

/ أيـــــار 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

  ) ٦٧/٤الوثيقة ج( تقرير مرحلي عن تنفيذ عملية اإلصالح
رحبـت اللجنــة بالمعلومــات المحدثــة عــن عمليــة اإلصــالح الــواردة فــي تقريــر رئــيس لجنــة الخبــراء المســتقلين   -٢

شـمول نهـج إدارة المشـاريع المتبـع  مسـألة الـذي ألقـى الضـوء علـى ضـرورة معالجـة ٣االستشارية في مجال المراقبـة،
فـــي اإلصـــالح، وفعاليـــة اســـتراتيجية التواصـــل، ومـــدى كفايـــة اســـتراتيجية المـــوارد البشـــرية، وتصـــريف شـــؤون عمليـــة 

  اإلصالح.

قدم الُمحرز في مجـال ، وأعربت عن تقديرها للت٦٧/٤نظرت اللجنة في تقرير األمانة الوارد في الوثيقة جو   -٣
اإلصالح حتى يومنا هذا، ورحبت بوضع إطار مبسط للنتائج وأداة قائمة على شـبكة اإلنترنـت لتيسـير رصـد التقـدم 

وأكدت اللجنة ضرورة مواصلة تطبيق نهجي إدارة المشـاريع وٕادارة التغييـر مـن أجـل  ٤الُمحرز في مجال اإلصالح.
طت اللجنــة الضــوء علــى ضــرورة تحســين نهــج التواصــل أيضــًا كجــزء مــن تعزيــز تنفيــذ اإلصــالح واإلســراع بــه. وســل

  عملية إدارة التغيير، بوصفه أحد عوامل النجاح الرئيسية في عملية اإلصالح.

كما شـددت اللجنـة علـى أهميـة إعطـاء األولويـة لإلصـالحات التـي سـيكون لهـا أعظـم األثـر، وأعربـت عـن   -٤
الح بالسـرعة المتوقعـة لهـا. وسـلطت اللجنـة الضـوء علـى المـوارد البشـرية قلقها إزاء عدم تقدم بعـض مبـادرات اإلصـ

بصـــفة خاصــــة كمحـــرك حاســــم األهميــــة لعمليـــة اإلصــــالح، وأكـــدت أهميــــة تنفيــــذ سياســـات واســــتراتيجيات واضــــحة 
  الصياغة في هذا المجال، على نحو من الكفاءة والفعالية.

                                                           
  .EBPBAC20/DIV./1ترد قائمة المشاركين في الوثيقة     ١
  .EBPBAC20/1الوثيقة     ٢
  .EBPBAC20/3الوثيقة     ٣
  .١/معلومات/ ٦٧انظر الوثيقة ج    ٤
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طـــار المراقبـــة الداخليـــة كمجـــالين آخـــرين مـــن مجـــاالت وأشـــارت اللجنـــة إلـــى تنســـيق تعبئـــة المـــوارد وتنفيـــذ إ  -٥
اإلصــالح التــي تتطلــب العنايــة بهــا. ودعــت اللجنــة إلــى زيــادة الجهــود المبذولــة بشــأن تصــريف الشــؤون فيمــا يتعلــق 
بتعزيز المراقبـة وتحسـين صـنع القـرار االسـتراتيجي مـن جانـب األجهـزة الرئاسـية للمنظمـة، وٕاصـدار الوثـائق الالزمـة 

ت األجهـــزة الرئاســـية فـــي وقتهـــا المالئـــم، ووضـــع الصـــيغة النهائيـــة إلطـــار مشـــاركة المنظمـــة مـــع الجهـــات الجتماعـــا
  .٢٠١٥الفاعلة غير الدول، وٕاعادة تعريف دور المنظمة في سياق خطة التنمية لما بعد عام 

إلصـــالح فـــي بـــدء مبـــادرات ا وأكـــدت اللجنـــة ضـــرورة المشـــاركة القويـــة علـــى الصـــعيدين اإلقليمـــي والُقطـــري  -٦
  ، وسلطت الضوء على الدور القيادي الذي يضطلع به المديرون اإلقليميون.هاوتنفيذ

  مقدمة إلى جمعية الصحةالتوصية ال
أوصت اللجنة، بالنيابة عن المجلـس التنفيـذي، بـأن تحـيط جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتون علمـًا   -٧

  .٦٧/٤بالتقرير الوارد في الوثيقة ج

  )٦٧/٦الوثيقة ج(إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 
دة إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول الوارد في الوثيقة   -٨ رحبت اللجنة بتقرير األمانة بشأن مسوَّ
  وأشارت إلى أن هذا الموضوع ُيعد جزءًا مهمًا من إصالح تصريف الشؤون. ٦٧/٦ج

دة إطـار المشـاركة مـع وأحاطت اللجنة علمًا   -٩ أيضًا بالتقدم المحرز في التوصـل إلـى توافـق آراء بشـأن مسـوَّ
منذ الدورة الرابعة والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي والمشاورة غير الرسـمية الثانيـة  ،الجهات الفاعلة غير الدول

  ),٢٠١٤آذار/ مارس  ٢٨-٢٧(جنيف، 

دة  رغبـةالوأشار عـدد مـن الـدول األعضـاء إلـى   -١٠ فـي اإلدالء بالمزيـد مـن التعليقـات والمـدخالت بشـأن المسـوَّ
 الرغبـةالحالية إلطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول. في حين أشار عدد آخر مـن الـدول األعضـاء إلـى 

دة اإلطار في شكلها الحالي. واقُترح إنشاء فريق عامل.   في توصية جمعية الصحة باعتماد مسوَّ

  إلى جمعية الصحة ن المقدمتانالتوصيتا
أوصت اللجنة، بالنيابة عن المجلـس التنفيـذي، بـأن تحـيط جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتون علمـًا   -١١

  .٦٧/٦بالتقرير الوارد في الوثيقة ج

والسـتون وأوصت اللجنة كذلك، بالنيابة عن المجلس التنفيذي، بأن تنظر جمعية الصحة العالميـة السـابعة   -١٢
  في افتتاح مناقشة بند جدول األعمال في وقت مبكر من الدورة من أجل تحديد سبل المضي قدمًا.

  )٦٧/٨وج ٦٧/٧الوثيقتان ج( متابعة الحوار الخاص بالتمويل

وأشـــارت إلـــى قـــدرة الحـــوار الخـــاص بالتمويـــل والبوابـــة  ٦٧/٧رحبـــت اللجنـــة بـــالتقرير الـــوارد فـــي الوثيقـــة ج  -١٣
وتحســـين علـــى تحســـين إمكانيـــة التنبـــؤ بتمويـــل المنظمـــة علـــى اإلنترنـــت الخاصـــة بالميزانيـــة البرمجيـــة اإللكترونيـــة 

  مواءمته ومرونته وشفافيته والحد من سرعة تأثره.
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واســتنتاجاته التــي  ٦٧/٨كمــا رحبــت اللجنــة بــالتقييم المســتقل للحــوار الخــاص بالتمويــل الــوارد فــي الوثيقــة ج  -١٤
 هذا الحوار. أشارت إلى ضرورة استمرار

واقترحت الدول األعضاء أن تقدم األمانة رأيا على مدى أبعد بشأن تمويل المنظمة من أجل زيادة تحسين   -١٥
  إمكانية توقعات تمويل المنظمة.

وأكـــدت الـــدول األعضـــاء ضـــرورة بحـــث التـــدابير التـــي تكفـــل االتســـاق التـــام للتمويـــل علـــى نطـــاق المنظمـــة   -١٦
األمـوال مـن المجــاالت ذات االلتزامـات المفرطـة إلـى المجـاالت التـي يتـدنى تمويلهــا  الشـامل، مثـل إعـادة تخصـيص

  عن المستوى المطلوب.

وشجعت اللجنة األمانـة علـى التبليـغ عـن أي آثـار قـد تترتـب علـى قلـة التمويـل المخصـص لمجـاالت برمجّيـة  -١٧
ل األعضـاء أم مـن غيرهـا مـن المسـاهمين، معّينة. وُشدد على أهمية توسيع قاعدة المساهمة، سواء أكانت مـن الـدو 

  وُأبدي التأييد لتوسيع الحوار بشأن التمويل من خالل إشراك المساهمين المحتملين.

وبنـــاء علـــى تعـــدد الطلبـــات بتقـــديم تحـــديثات بشـــأن التـــدابير الفعليـــة التـــي تتخـــذها األمانـــة لتعزيـــز تنســـيق   -١٨
حشــــــد المــــــوارد لفعاليــــــة تمويــــــل المنظمــــــة وذكــــــرت أّنهــــــا المــــــوارد، أقــــــرت المــــــديرة العامــــــة بأهميــــــة تنســــــيق  حشــــــد

مــن  اً الـدول األعضـاء بشـأن هـذه المسـألة خــالل دورة جمعيـة الصـحة وسـتنفذ بعـدها بفتـرة وجيـزة عـدد لـرأي ستسـتمع
  .التغييرات

تيجـة وأثناء اسـتعراض اللجنـة لتقريـر األمانـة بشـأن اآلثـار الماليـة واإلداريـة التـي سـتترتب بالنسـبة لألمانـة ن  -١٩
)، اقتــرح أحــد أعضــاء EBPBAC20/2للقــرارات المقتــرح بــأن يعتمــدها المجلــس التنفيــذي أو جمعيــة الصــحة (الوثيقــة 

بشـأن متابعـة  ٤-١١اللجنة مشروع مقرر إجرائي لكي تنظر فيه جمعية الصـحة السـابعة والسـتون، فـي إطـار البنـد 
  الحوار بشأن التمويل. ووافقت اللجنة على ذلك االقتراح.

  إلى جمعية الصحة توصيتان المقدمتانال
علمـًا  أوصت اللجنة، بالنيابة عن المجلـس التنفيـذي، بـأن تحـيط جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتون  -٢٠

  .٦٧/٨و ج ٦٧/٧بالتقريرين الواردين في الوثيقتين ج

 ، بالنيابة عن المجلس التنفيذي، بأن تحيط جمعية الصحة العالميـة السـابعة والسـتونكذلكوأوصت اللجنة   -٢١
  بأن تعتمد مشروع المقرر اإلجرائي التالي:

 اعتمادهـا مـن المقتـرح للقـرارات نتيجـة إلـى األمانـة بالنسبة ستترتب التي واإلدارية المالية [العنوان: النظر في اآلثار
  حة]الص جمعية أو التنفيذي المجلس

جمعيـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة الســـــــابعة والســـــــتون، وقـــــــد ذّكـــــــرت بـــــــأّن جمعيـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة 
وبـالحوار بشـأن التمويـل، بمـا فـي ذلـك  ٢٠١٥-٢٠١٤والستين اعتمدت كامل الميزانيـة البرمجيـة  السادسة

زانيــة تنســيق حشــد المــوارد علــى نطــاق المنظمــة الشــامل، والــذي ُأقــيم مــن أجــل كفالــة التمويــل الكامــل للمي
  البرمجية،
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ها جمعيـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة الســـــــابعة والســـــــتون ســـــــتُنفذ دقـــــــررت بـــــــأن القـــــــرارات التـــــــي تعتمـــــــ  )١(
، باســـــتثناء األنشــــــطة ٢٠١٥-٢٠١٤التمويـــــل الــــــالزم لهـــــا المـــــدرج فـــــي الميزانيــــــة البرمجيـــــة  نطـــــاق فـــــي
تحديــدًا جمعيــة حســبما تحــدده بخــالف ذلــك أو  ١عنصــر الطــوارئ مــن الميزانيــة البرمجيــة، فــي تنــدرج التــي

  الصحة؛

وقررت أيضًا، في حالة تجاوز آثار التكلفـة المترتبـة علـى القـرارات التـي تعتمـدها جمعيـة الصـحة   )٢(
، أن تقـــدم المـــديرة ٢٠١٥-٢٠١٤العالميـــة الســـابعة والســـتون لالعتمـــادات الماليـــة فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة 

ة للمجلـس التنفيـذي فـي اجتماعهـا الحـادي والعشـرين فـي العامة إلى لجنة البرنامج والميزانيـة واإلدارة التابعـ
بشأن معالجة التكاليف ذات الصلة، بمـا فـي ذلـك تحليـل  اً يتضمن اقتراح اً تقرير  ٢٠١٥كانون الثاني/يناير 

  لآلثار المالية والبرمجية، وينظر في جميع الخيارات المتاحة؛

ّد، للمجلــــــــس التنفيــــــــذي فــــــــي دورتــــــــه واإلدارة أن ُتعــــــــ والميزانيــــــــةوطلبــــــــت مــــــــن لجنــــــــة البرنــــــــامج   )٣(
والثالثــين بعــد المائــة ولجمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين، توصــيات باالســتناد إلــى الفقــرة  السادســة

مــــــن  ٢٨اآلنفــــــة مــــــن هــــــذا التقريــــــر للنظــــــر فيهــــــا بــــــاالقتران مــــــع المعلومــــــات المطلوبــــــة فــــــي الفقــــــرة  )٢(
   ٢؛٦٦/٤٨ج الوثيقة

أن تُقـدم، بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء، إلـى لجنـة البرنـامج والميزانيـة  وطلبت من المديرة العامـة  )٤(
عــن الخيــارات بشــأن ضــمان اتســاق القــرارات مــع برنــامج  اً ، تقريــر ٢٠١٥ينــاير  واإلدارة فــي كــانون الثــاني/

يـة العمل العام والميزانيات البرمجية ذات الصلة، بما في ذلك أسلوب تعزيـز التـرابط بـين الميزانيـات البرمج
والقــرارات، والتقــارير عــن اآلثــار الماليــة المترتبــة علــى القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة التــي تعتمــدها جمعيــة 

عـن التقـارير المرحليـة، ويقـدم معلومـات عـن نسـبة الميزانيـات البرمجيـة التـي ستنشـأ نتيجـة  فضالً الصحة، 
   للقرارات والمقررات اإلجرائية التي تعتمدها األجهزة الرئاسية.

  )٧٦/١٠(الوثيقة جتمويل تكاليف التنظيم واإلدارة 
 الفعليـــة والتقريـــر عـــن التـــدابير  ٣نظـــرت اللجنـــة فـــي تقريـــر األمانـــة عـــن تمويـــل تكـــاليف التنظـــيم واإلدارة،  -٢٢

رة    ٤.المردودية تحقيق إلى الرامية والمقرَّ

وتمويلهــا فــي المســتقبل، أعربــت اللجنــة عــن موافقــة  وفيمــا يخــص تعريــف تكــاليف التنظــيم واإلدارة وميزنتهــا  -٢٣
  المقترحة. ٢٠١٧-٢٠١٦واسعة وتطلعت إلى إدراج ُنُهج جديدة في الميزانية البرمجية 

                                                           
مــن  ٩ال يوجــد حــّد أعلــى فــي الميزاينــة لألنشــطة التــي تنــدرج فــي عنصــر الطــوارئ مــن الميزانيــة البرمجيــة. وتــورد الفقــرة     ١

 فـــي الطـــوارئ عنصـــر فـــي النفقـــات بتحمـــل االقتضـــاء، حســـب العـــام، للمـــدير كـــذلك تـــأذن" مـــا يلـــي، ٢-٦٦ج ص عالقـــرار 
  ."... الموارد، بتوافر رهناً  وذلك العنصر، لهذا المخصص المبلغ يتجاوز بما الميزانية

 العـام المـدير اقتراحـات بشـأن التوجيهـات تقـديم إلى الرئاسية األجهزة : "... وسُتدعى٢٨، الفقرة ٦٦/٤٨الوثيقة ج انظر    ٢
 الميزانيـــة تنفيـــذ صـــوب التقـــدم ضـــوء فـــي ضـــرورية، ُتعـــد التـــي الحـــاالت فـــي األنشـــطة أو المـــوارد برمجـــة بإعـــادة تتعلـــق التـــي

 العموميـة الصـحة احتياجـات أو ماليـة، آثـار عليهـا تترتـب العالميـة الصـحة لجمعيـة وقـرارات جديـدة واليات تلقي أو البرمجية،
  الناشئة".

  .٦٧/١٠الوثيقة ج    ٣
  .EBPBAC20/INF./1الوثيقة     ٤
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ورحبت اللجنة بالتقـدم المحـرز فـي تحقيـق وفـورات الكفـاءة، وطلبـت تقـديم تحـديثات منتظمـة، والتـي ينبغـي   -٢٤
النتــائج. وشــددت اللجنــة علــى أنــه ينبغــي تطبيــق االســتعادة الكاملــة للتكــاليف فــي المســتقبل بــاألداء و  اً أن تُــربط أيضــ

لمعــايير القيــاس التــي تتبعهــا  اً قيــاس وفــورات الكفــاءة وفقــ اً علــى جميــع المســاهمات الطوعيــة وعلــى أنــه ينبغــي أيضــ
  منظمات أخرى تابعة لمنظومة األمم المتحدة.

ي تكــــاليف المــــوظفين ســــيتوقف علــــى سياســــات أجــــور والحظــــت اللجنــــة أن اســــتمرار تحقيــــق الوفــــورات فــــ  -٢٥
الموظفين على صعيد منظومة األمم المتحدة الشامل، والتـي تستعرضـها حاليـًا لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة، والتـي 

  .٢٠١٥ستقدم اقتراحاتها إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

ستمرار في تحقيـق الوفـورات فـي تكـاليف المـوظفين عـن وتعهدت المديرة العامة بأن تواصل الحث على اال  -٢٦
بالتنسـيق، الـذي سـيوجه لجنـة الخدمـة المدنيـة  المعنـي المتحـدة األمـم منظومـة فـي التنفيـذيين الرؤسـاء طريق مجلـس

  الدولية، ومن ثم، كفالة تنفيذ قرارات اللجنة.

  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
علمـًا  أوصت اللجنة، بالنيابة عن المجلـس التنفيـذي، بـأن تحـيط جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتون  -٢٧

  .٦٧/١٠ج بالتقرير الوارد في الوثيقة
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