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  تقرير لجنة البرنامج والميزانية
  التنفيذيواإلدارة التابعة للمجلس 

  
  

بجنيــف فــي ن للجنــة البرنــامج والميزانيـة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي و والعشــر الخــامس االجتمــاع ُعِقـد  -١
واعتمـدت اللجنـة  ١فوسـيت براكـونغزاي (تايلنـد).برئاسة الدكتور  ٢٠١٧يناير  /كانون الثاني ٢٠إلى  ١٨الفترة من 

، المــالي والنظــام الماليــة الالئحــةمقترحــة علــى  تعــديالتألنــه لــم تُــدخل أيــة  ٤-٣البنــد  حــذفبعــد  ٢جــدول أعمالهــا
 ووافقت على برنامج عملها.

 
  اللجنة جانب من بشأنها إجراءات التخاذ أو للعلم سائلم  من جدول األعمال: ٢البند 

  
  )EBPBAC25/2 (الوثيقة المراقبة مجال في لمستقلين االستشاريةا الخبراء لجنةتقرير   ١-٢
  
عـــن وقـــائع االستشـــارية رئـــيس لجنـــة الخبـــراء المســـتقلين االستشـــارية فـــي مجـــال المراقبـــة تقريـــر اللجنـــة  قـــدم  -٢

اجتماعيهــا الماضــيين، وأبــرز المســائل المتعلقــة بالمراقبــة الداخليــة ومراجعــة الحســابات الخارجيــة واالمتثــال والرقابــة 
  المساهمات الطوعية.الداخلية وٕادارة المخاطر واالعتماد على 

  
األعضـاء بأهميـة عمـل اللجنـة االستشـارية وآرائهـا المسـتنيرة، ورّحبـت بالتقـدم الُمحـرز الـذي  الدول وأشادت  -٣

يـزال يلزم صونه وال ُأبِلغ عنه في مجاالت كثيرة. وُأوِعز إلى األمانة بأن تتالفى الشعور بالرضا؛ ألن التقدم الُمحرز
بتناقص عدد التوصيات المعلقة بشأن مراجعة  لدول األعضاءاوأشادت هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه. 

األعضـاء  إحدى الدول تالحسابات وبالحقيقة القائلة إن األمانة تواصل إيالء اهتمام أكبر لتلك التوصيات. وتساءل
تمــاع مــع الــدول األعضــاء فــي الفتــرة الفاصــلة بــين اجتماعـــات عّمــا إذا كانــت اللجنــة االستشــارية مســتعدة لعقــد اج

  األجهزة الرئاسية من أجل تحسين جانبي التواصل وتقديم المعلومات.
  
بزيارة اللجنة االستشارية للمكتب اإلقليمي لجنـوب شـرق آسـيا، وبالنتـائج اإليجابيـة  الدول األعضاءورّحبت   -٤

  التي توصلت إليها.
  
اللجنـــة االستشـــارية بشـــأن الحصـــول علـــى ملخـــص عـــن التوصـــيات الهامـــة المتعلقـــة  وأّيـــدت اللجنـــة طلـــب  -٥

إحــدى  توردود اإلدارة عليهــا. وتحــّتم العمــل بشــأن التوصــيات المعلقــة، واقترحــ ٢٠١٦بمراجعــة الحســابات فــي عــام 
الـدول يـد مـن أن تنشر األمانة األسـباب التـي تـدعوها إلـى عـدم تنفيـذ إحـدى التوصـيات. وعلّـق العد الدول األعضاء
توقيــت المقتــرح وأهميتــه بالنســبة إلــى تصــنيف التوصــيات بحســب مــدلولها، وشــّددوا علــى ضــرورة الاألعضــاء علــى 
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تــــوفير األدوات الالزمــــة لالضــــطالع بتلــــك المهمــــة. وُقــــدِّمت مقترحــــات بشــــأن دمــــج التوصــــيات المتعلقــــة بمراجعــــة 
عّمـــا إذا كانـــت  إحـــدى الـــدول األعضـــاء تاألمانـــة. وتســـاءل آليـــات التتبـــع التـــي تســـتخدمهاالحســـابات الخارجيـــة فـــي 

مــواطن الضــعف الُمحــّددة فــي القائمــة المرجعيــة للتقيــيم الــذاتي تُــواءم باســتمرار مــع مــا يتوصــل إليــه مكتــب خــدمات 
المقتــرح المقــّدم بشــأن اإلبــالغ عــن عمليــات المراجعــة الخاصــة  الــدول األعضــاء تالمراقبــة الداخليــة مــن نتــائج. وأّيــد

  لحسابات، مثل مراجعة حسابات أنشطة االستجابة لفاشية مرض فيروس اإليبوال.ل
  
وأّكد العديد من الدول األعضاء على ضرورة تطبيق العبر الُمستخلصة، بوسائل منها تحديدًا إنشاء آليات   -٦

زانيـة أخـرى تواجـه للتعّلم في المجال التنظيمي ألغراض تنفيـذ التوصـيات المتعلقـة بمراجعـة الحسـابات فـي مراكـز مي
األعضــاء أن تبــدي  إحــدى الــدول تمشــاكل مماثلــة وتجّنــب تكــرار مــواطن الضــعف فــي تلــك المراكــز كافــة. واقترحــ

اللجنة وجهات نظرها بشأن الثغرات التي تتخلل المراقبـة، وذلـك بـالنظر تحديـدًا إلـى اسـتخدام نصـف المـوارد الماليـة 
  علومات المقّدمة عن ذاك المستوى وافية.والبشرية على المستوى القطري؛ ولم تكن الم

  
متابعـة توصـيات مراجعـة الحسـابات وٕادارة المخـاطر علـى جميـع مسـتويات المنظمـة  بأهميـةوجرى التسليم   -٧

زء بـأن إدارة المخـاطر هـي جـ وسـلمت الـدول األعضـاءرسالة رئيسية يبعث بها تقريـر اللجنـة االستشـارية.  باعتبارها
ســيما فيمــا يخــص التخطــيط ووضــع الميزانيــة، وشــجعوا األمانــة علــى ضــمان ملكيــة األمانــة، والال يتجــزأ مــن عمــل 

عمليـــة إدارة المخـــاطر مـــن الناحيـــة التشـــغيلية علـــى جميـــع المســـتويات الثالثـــة للمنظمـــة. ونصـــحت اللجنـــة بإضـــفاء 
إحــدى  تتثــال. وتســاءلالطــابع المؤسســي علــى العبــر الُمستخلصــة، بمــا فيهــا الــردود المقدمــة علــى حــاالت عــدم االم

األعضــاء عــن الكيفيــة التــي ســُتعالج بهــا مســألة االنتقــال مــن مرحلــة إدارة المخــاطر كّميــًا إلــى مرحلــة إدارتهــا  الــدول
بمزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن تنفيـــذ طلبـــت تزويـــدها األعضـــاء بمـــا ُأحـــِرز مـــن تقـــدم، فقـــد  الـــدول نوعيـــًا. ورغـــم تســـليم

ـــّين العديـــد مـــن ـــدول األعضـــاء اســـتراتيجية الشـــراء. وب النهـــوج الُمتبعـــة فـــي إدارة المخـــاطر فـــي مجـــال تكنولوجيـــا  ال
المعلومات ومشروع التحديث الُمطبق في المقر الرئيسي بوصفها نماذج جيدة لوضـع خطـط إدارة المخـاطر موضـع 

  التنفيذ.
  
مــا يتعلــق ، ومنهــا اعــن شــواغله الــدول األعضــاءوفيمــا يتعلــق بتمويــل أعمــال المنظمــة، أعــرب العديــد مــن   -٨
على المساهمات الطوعية وصغر حجم قاعدة المانحين، وأكّدوا علـى ضـرورة قيـام  المفرط نقص التمويل واالعتمادب

 الـدول األعضـاءإحـدى  تمع الدول األعضاء. والحظ المتوصل إليها األمانة بتخطيط السيناريوهات وتبادل النتائج
مواصـــلة  دولـــة عضـــو أخـــرى توينقصـــها التحليـــل، فيمـــا طلبـــأن المعلومـــات المقدمـــة عـــن نقـــص التمويـــل مقتضـــبة 

مناقشة موضوع إنشاء برنامج الطـوارئ الصـحية للمنظمـة فـي ظـل المشـاكل المواجهـة فـي تمويلـه؛ ولـم يكـن الحـوار 
  الخاص بالتمويل في ذاك الصدد وافيًا.

  
فــي األجــل  المســتدام يــلتمو ال لضــمان إزاء االفتقــار إلــى آليــات اعــن قلقهــ إحــدى الــدول األعضــاء توأعربــ  -٩

  مثل مشاريع تكنولوجيا المعلومات والمخطط العام لتجديد المباني.لمشاريع الطويل 
  

فـي معـرض اسـتجابته لطلـب بشـأن تقـديم المعلومـات  ، بصـفته الشخصـية،ونصح رئيس اللجنة االستشارية  -١٠
أكثـر مـن  ٢٠١٦الحسابات، بتوخي الحيطة والحذر بـالنظر إلـى أنـه صـدرت فـي عـام  مراجعة توصياتعن جميع 

توصية، وٕالى أن دور اللجنة يتمثل في تقديم المعلومات عن أهم المجاالت في ذاك السياق واسترعاء انتباه  ١٣٠٠
لمقــــدم بشــــأن عقــــد لجنـــة البرنــــامج والميزانيــــة واإلدارة إلـــى التوصــــيات أو الشــــواغل المهمـــة. وفيمــــا يخــــص الطلـــب ا

اجتماعات مستقلة مـع الـدول األعضـاء، فقـد كـان شـاغل رئـيس اللجنـة الوحيـد هـو ضـرورة إتاحـة االجتماعـات أمـام 
جميع الدول األعضاء. وأحال رئيس اللجنة إلى الدول األعضاء تسـاؤالت فيمـا يتعلـق بمـا إذا كـان فريـق السياسـات 

إدارة المجــاالت التــي تنطــوي علــى مخــاطر كبيــرة وشــواغل مهمــة،  العالميــة هــو هيئــة معنيــة بصــنع القــرار، وبكيفيــة
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نوع اآلليـات الالزمـة للـدول األعضـاء لكـي تبـّت فـي تحديد حاالت نقص التمويل في مجال التنظيم اإلقليمي، و  مثل
ي ماهية األعمال الُمنجزة واألعمال غير الُمنجزة بسـبب نقـص التمويـل. وتمثـل هـدف اللجنـة االستشـارية مـن ذلـك فـ

  توجيه المنظمة صوب بلوغ أغراضها؛ من دون أن تؤثر الدول األعضاء على الجوانب السياسية للموضوع.
  

. وفيما يتصل بالطلبات المحّددة، فإن من ةاللجنة االستشاري بالنصيحة المفيدة التي قدمتهااألمانة ونوهت   -١١
شــأن األمانــة أن تواصــل العمــل بصــدد وضــع آليــات معنيــة برصــد تنفيــذ التوصــيات بــاالقتران مــع تقيــيم المخــاطر 
وتحســين عمليــات الــتعّلم فــي المجــال التنظيمــي كفالــًة التخــاذ تــدابير الضــمان ووضــع نهــج متماســك إلعــداد القــوائم 

ي وخطــوط الضــمان. كمــا أن مــن شـأن األمانــة أن تواصــل العمــل بصــدد دمــج إدارة المخــاطر المرجعيـة للتقيــيم الــذات
فــي التخطــيط، وبصــدد االنتقــال مــن مرحلــة إدارتهــا كّميــًا إلــى مرحلــة إدارتهــا نوعيــًا. ويجــري علــى قــدم وســاق اتخــاذ 

  جل المخاطر المؤسسية.خطوات رامية إلى المساعدة في تحسين تحديد المخاطر ذات األولوية، وسُينشر قريبًا س
  

مراجعــة الحســابات ودمجهــا فــي متنــاول اليــد، ويتواصــل وضــع آليــات توصــيات وكــان العمــل بشــأن ربــط   -١٢
واتخـــاذ وتعريفهـــا وتقييمهـــا  الســـائدةاالتجاهـــات  وســـيتم تحديـــدلتصـــنيف التوصـــيات مـــن حيـــث المـــدلول واألهميـــة. 

بشأنها في إطار مشاركة األقـاليم فيهـا بالكامـل واالسـتفادة مـن شـبكات االمتثـال وتقـديم التقـارير علـى نحـو إجراءات 
المقــّرر تقــديمها إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين فــي أيــار/  ٢٠١٦موّحــد. ومــن شــأن البيانــات الماليــة لعــام 

مليـة إدارة المخـاطر باآلونـة األخيـرة إلـى تحقيـق ن تضم بيانًا عـن الرقابـة الداخليـة. وأفضـى تكـرار عأ، ٢٠١٧ مايو
، ولكـــن يلـــزم تحســـين التواصـــل وتنســـيق أدواتـــه ٢٠١٦٪ فـــي نهايـــة عـــام ١٠٠معـــّدل اســـتجابة اقتربـــت نســـبته مـــن 

وعملياتـــه، وُيواظـــب علـــى اســـتخدام شـــبكة المـــوظفين المعنيـــين باالمتثـــال بوصـــفها وســـيلة لتحســـين ســـبل التواصـــل 
  تحادي.والتكامل داخل الهيكل اال

  
علــى  كــل ســنة، وفــي كــل اجتمــاع مــن اجتماعاتهــا الســنوية الثالثــة، عملهــا، اللجنــة االستشــاريةوقــد ركــزت   -١٣

عقـد اجتماعـات مثمـرة وزاخـرة بالمعلومـات وٕالـى تالفـي النظـر  . وقد أسـفر ذلـك عـنإقليم مختلف من أقاليم المنظمة
علــى أســئلة ُطِرحــت بشــأن تنفيــذ اســتراتيجية الشــراء، بّينــت  إلــى العمليــة علــى أنهــا موّجهــة مــن المقــر الرئيســي. ورّداً 

والبـد مـن تنفيـذها بالكامـل بحلـول  ٢٠١٧األمانة أن من شأن المرحلة اثنين مـن تلـك االسـتراتيجية أن تبـدأ فـي عـام 
معـالم مـن التنفيـذ. وُتحـّدد اآلن علـى نحـو أوضـح  ١نهاية العام، كما اّتِخذت فعـًال عـّدة خطـوات فـي إطـار المرحلـة 

عمليــة شــراء الخــدمات كالتــالي: مــن شــأن المســؤولية عــن وضــع السياســات وشــؤون المراقبــة أن تُنقــل إلــى المــوارد 
البشرية لتصبح من وظائفها في الحاالت التي تنطوي فيها مثًال عملية شراء الخدمات على تعيـين "غيـر المـوظفين" 

اد يعملـون بموجـب عقـود الخدمـة). وتتـولى وحـدة ُأنِشـئت من الناحية األساسية (سواء بصفة مستشارين أم بصفة أفر 
بودابســت التعامــل مــع االتفاقــات الطويلــة األجــل وٕادارة الفهــارس اإللكترونيــة. ويجــري فــي المنظمــة  مركــزحــديثًا فــي 

اســتحداث منصــة للمناقصــات اإللكترونيــة وتنســيق ممارســات الشــراء فــي جميــع المكاتــب الرئيســية واســتهالل بــرامج 
ُيعكــف علــى تطبيــق مؤشــرات األداء فــي تلــك المكاتــب كافــة. ويتواصــل إعــداد معلومــات محّدثــة عــن  ة، فيمــاتدريبيــ

السياســات (المتعلقــة علــى ســبيل المثــال بــإدارة العقــود وتــدبير شــؤون الجهــات التــي تبيــع الخــدمات ومــدى أهليتهــا)، 
  سياسة شراء مراعية للبيئة.كان يجري وضع  ؛واعُتِمدت

  
لمناقشة الموضوعية بشأن تخطيط المرحلـة االنتقاليـة المتعلقـة بالمبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل وُأرِجئت ا  -١٤

  .من جدول األعمال ٢-٣و ١-٣األطفال لكي تنظر فيها اللجنة في إطار بحثها للبندين 
  

  وأحاطت اللجنة علمًا بتقرير لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة.  
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  )EBPBAC25/3 (الوثيقة التقرير الخاص بإدارة المعلومات والتكنولوجيا  ٢-٢
  

عرضــت األمانــة تقريرهــا المرحلــي بشــأن إدارة المعلومــات والتكنولوجيــا، مــع أحــدث المعلومــات عــن الرؤيــة   -١٥
االســتراتيجية والمهمــة، وخارطــة طريــق واضــحة لســبل المضــي قــدمًا. ولبنــاء األســاس الــالزم لتمكــين المنظمــة مــن 

االستثمارات المستدامة في المبادرات تحقيق أهدافها، تم إنشاء صندوق عالمي لتكنولوجيا المعلومات بهدف ضمان 
االستراتيجية. ويتضمن تصريف شؤون الصندوق العالمي لتكنولوجيا المعلومات تمثيـل المكاتـب اإلقليميـة، وبرنـامج 

بــالتقرير وهنــأوا الــدول األعضــاء  تمجــاالت البــرامج التقنيــة والوحــدات اإلداريــة. ورحبــو ، الصــحيةالمنظمــة للطــوارئ 
أحرزتـه مـن تقـدم فـي مجـال إدارة المعلومـات والتكنولوجيـا والتحـول الرقمـي للمنظمـة. وطلبـوا المزيـد األمانة على مـا 

  من المعلومات عن هذا الموضوع.
  

مـن فوائـد لجميـع وحـدات المنظمـة علـى المـدى القصـير  إلـى مـا سـتحققه الرقمنـه الدول األعضـاء تتطلعو   -١٦
، ناهيك عما حققته المنظمة ل للبلدان من تدخالت صحية مبتكرةوالمدى البعيد، وخاصة ما هيأه توافر بيانات أفض

مــن فوائــد نتيجــة زيــادة الفعاليــة. وتســألوا عــن تكلفــة المنصــة الرقميــة المتكاملــة، وكيــف ســتعمل، وكيــف ستســتخدم 
  الحوسبة السحابية العالمية.المنظمة 

  
وكإشادة بما حققته المنظمة من نجاحات في مجال إدارة المعلومـات والتكنولوجيـا، ركـزت الـدول األعضـاء   -١٧

والتــي أعربــت عنهــا لجنــة  علــى أربعــة مجــاالت نتــائج رئيســية لالســتراتيجية؛ واالســتجابة للمخــاوف بشــأن الحوكمــة
، بمــا فــي ذلــك إنشــاء مجلــس لتكنولوجيــا ٢٠١٦فــي مجــال المراقبــة فــي تمــوز/ يوليــو  لمســتقلين االستشــاريةاالخبــراء 

وٕانشـــاء صـــندوق عـــالمي لتكنولوجيـــا المعلومـــات لضـــمان تـــوفير االســـتثمار االســـتراتيجي فـــي مجـــاالت  ؛المعلومـــات
  قبلة.النتائج الرئيسية خالل السنوات الست الم

  
وأشـــارت الـــدول األعضـــاء إلـــى أن عمليـــة التكيـــف التكنولـــوجي تســـتلزم تواصـــًال قويـــًا بـــين المقـــر الرئيســـي   -١٨

للمنظمة ومكاتبها اإلقليمية لحماية البيانات. ويحتاج العاملون بالمنظمة إلى التدريب كما تحتـاج البلـدان إلـى الـدعم 
امـل مـن المنصـة الرقميـة المتكاملـة. وباإلضـافة إلـى ذلـك، تحتـاج المالي، للتأكـد مـن أنهـا يسـعها االسـتفادة بشـكل ك

الدول األعضاء إلى أدوات لتنبيههم بحاالت الطوارئ الصحية. وبالنسبة للمنصة الرقمية المتكاملة حثوا على بـدئها 
؛ برنــامج الطــوارئ الصــحية للمنظمــة ِقَبــل؛ واســتخدامها علــى مســتوى المنظمــة برمتهــا وخاصــة مــن ٢٠١٧ عــام فــي

  واستخدامها لضمان توزيع المعلومات العالية الجودة على نطاق واسع.
  

ـــا، أنشـــأت األمانـــة الصـــندوق و   -١٩ لضـــمان االســـتثمار طويـــل األجـــل فـــي مجـــال إدارة المعلومـــات والتكنولوجي
لومـات العالمي لتكنولوجيا المعلومات كآلية تمويل للبنية التحتية على المدى الطويل. وستصـدر األمانـة أحـدث المع

  عن إدارة المعلومات والتكنولوجيا في غضون عام أو عامين.
  

 وأحاطت اللجنة علمًا بتقرير األمانة.
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  سائل لالستعراض من جانب المجلس التنفيذي و/ أو لتوصيته بهام  من جدول األعمال ٣البند 
  
  )١٤٠/٣٥م ت(الوثيقة  ٢٠١٧-٢٠١٦تمويل وتنفيذ الميزانية البرمجية   ١-٣
  

 ١ها بتحــــديث التقريــــروتنفيــــذ ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجيــــة تمويــــل الميزانيــــة قــــدمت األمانــــة نبــــذة عامــــة عــــن   -٢٠
للميزانيـة البرمجيـة علـى موقـع  إللكترونيـةاواإلحاطة علمًا بإمكانية الحصول على المزيد من التفاصيل علـى البوابـة 

٪ وبلغــت ٨٨ّول قطــاع البــرامج األساســية فــي الميزانيــة بنســبة ، ُمــ٢٠١٦المنظمــة اإللكترونــي. وبحلــول نهايــة عــام 
الفئـات بـين التمويـل و  التناسـبتمثـل فـي عـدم يماليين دوالر أمريكي. وظل التحدي  ٤٠٤يل التي تخللته فجوة التمو 

تخصـيص المسـاهمات الطوعيـة، واالنخفـاض الشـديد ، علـى الوجـه الخصـوص، إلـى يعزى ذلكومجاالت البرامج، و 
٪ فـي المسـاهمات الطوعيـة األساسـية إلـى جانـب ٣٠في المستوى اإلجمالي للتمويل المرن. وحـّد االنخفـاض بنسـبة 

فــي جميــع كــامًال  تنفيــذاً تنفيــذ الميزانيــة الشــروط المرتبطــة فــي الغالــب بــاألموال المخصصــة مــن قــدرة األمانــة علــى 
 ج.مجاالت البرام

 
ـــــــي   -٢١ ـــــــثالث الموصـــــــوفة ف ـــــــات ال ـــــــل الفئ ـــــــنقص تموي ـــــــى التصـــــــدي ل ـــــــة خطـــــــوات ترمـــــــي إل واتخـــــــذت األمان

) بالســعي إلــى الحصــول علــى تمويــل إضــافي (مــن الــدول األعضــاء والجهــات المانحــة) وتحقيــق ١٣ (الفقــرة التقريــر
) وتحديـد األولويـات (نشـاط مشـترك بـين أساسـاً  وفورات في التكاليف من خالل اتخـاذ تـدابير الكفـاءة (نشـاط األمانـة

الدول األعضاء واألمانة). وشملت التدابير المطبقة تجميد التوظيـف وتقلـيص تكـاليف السـفر. ويمكـن لألمانـة علـى 
٪ فقط إذا اتسم هذا التمويل بالمرونة ولم يكن مخصصًا. ومن ٩٠األرجح أن تحقق أهدافها الرئيسية بتمويل بنسبة 

 زيد من العناية لتحديد األولويات وحشد األموال اإلضافية.الضروري إيالء الم
  

إمكانيـــة التنبـــؤ تحســـن علـــى الـــدول األعضـــاء  أثنـــت، ذلـــك وفـــي المناقشـــة المستفيضـــة والبنـــاءة التـــي تلـــت  -٢٢
الــدول األعضــاء  بمســؤوليات وتــم االعتــراف أيضــاً بالتمويــل غيــر أنهــا شــاطرت مــواطن القلــق إزاء الوضــع المــالي. 

خطــر  وأعربــت عــدة دول أعضــاء عــن قلقهــا إزاء عــن ضــمان تمويــل الميزانيــة البرمجيــة وتنفيــذها بالكامــل. واألمانــة
شــتراكات المقــدرة، وأقــرت بعــدم احتمــال تحســن الوضــع فــي اســتمرار اخــتالل التــوازن بــين المســاهمات الطوعيــة واال

الوفـورات فـي التكـاليف، بالتشـديد علـى على ضـرورة مواصـلة تحقيـق  ويوكان هناك اتفاق قاألشهر القليلة القادمة. 
 الكفاءة وتحديد األولويات من جانب األمانة والدول األعضاء، وزيادة مردودية برامج المنظمة.

  
. ٢٠١٩-٢٠١٨ المقترحة البرمجية الميزانية دةوّ بمس الخاصة الوثيقة واشتكت اللجنة من التأخير في تسليم   -٢٣
حــّد التــأخير فــي تســليم هــذه الوثيقــة بشــكل ملحــوظ مــن قــدرة الحكومــات علــى التعليــق علــى االقتراحــات وتبريــر  وقــد

الوثــائق فــي الوقــت المناســب قبــل انعقــاد جمعيــة تقــديم األمانــة علــى  وتــم حــثالمســاهمات المقدمــة إلــى المنظمــة. 
 الصحة العالمية السبعين بفترة كافية.

  
على إجراء مناقشة بين الـدول األعضـاء بشـأن تحديـد األولويـات واألنشـطة التـي  وشجعت الدول األعضاء  -٢٤

ينبغي إنهاؤها أو غلقها. وينبغي أن يتضمن التقرير المقدم إلى جمعية الصحة العالمية السبعين معلومات عن هـذا 
االعتبــارات أن تحــدد  الجانــب وأن تحــدَّد المجــاالت الجوهريــة التــي يمكــن فــي إطارهــا تحقيــق األهــداف. وينبغــي لهــذه

. ودعـــت اللجنـــة إلـــى ٢٠١٩-٢٠١٨معـــالم واقعيـــة عوضـــًا عـــن معـــالم تطلعيـــة للميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة للفتـــرة 
تخطــيط للســيناريوهات بتقــديم اقتراحــات لمواجهــة اســتمرار عجــز التمويــل. ووافقــت اللجنــة علــى الخطــوات المتخــذة ال

 للميزانية البرمجية) والمساءلة. إللكترونيةابوابة لتحسين الشفافية (باإلشادة بال

                                                           
 مليون دوالر أمريكي. ٣٩٦,٦من التقرير ليصبح المبلغ  ٥فقرة من الالثالث  في السطر لرقمابما في ذلك تصويب    ١
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تتيح فرصة للنظـر فـي األولويـات وسـير العمـل فـي  ٢٠٣٠وأقرت اللجنة بأن خطة التنمية المستدامة لعام   -٢٥
 .٢٠٢٥-٢٠٢٠ إطار برنامج عمل المنظمة العام الثالث عشر

  
ولكـن الحظـت ت الطوعية المرونة في المساهماالحجج الخاصة بأهمية  الدول األعضاءالعديد من  وساق  -٢٦

أن الحوار الخاص بالتمويل لم يحرز أي تقدم في هذا المضمار. وأدى االنخفـاض المسـجل  إحدى الدول األعضاء
ت الجهـا في المساهمات الطوعية األساسية إلى طرح أسئلة تتعلق باستجابة األمانة المقررة. وينبغـي لألمانـة إشـراك

ادة مرونـــة التمويـــل وشـــفافيته (اتضـــحت جـــدوى ذلـــك فـــي مثـــال فاشـــية مـــرض زيـــ المانحـــة فـــي النظـــر بإيجابيـــة إلـــى
ودعـت عـدة دول أعضـاء إلـى تحسـين التمويـل الطـوعي، اإليبوال)، واستكشـاف السـبل لتعزيـز دعـم البـرامج.  فيروس

فــرض قواعــد علــى المســاهمات الطوعيــة علــى غــرار فــرض حــد لمســتوى التخصــيص. وشــددت بعــض بمــا فــي ذلــك 
على نطاق مساهماتها الراهنة واألخيرة بما فيها المسـاهمات المقدمـة إلـى برنـامج المنظمـة الخـاص  الدول األعضاء

 بالطوارئ الصحية ودعمها المتواصل للمنظمة.
  

معلومـات عـن نقـص تمويـل مجـاالت البـرامج وتحليـل هـذا الـنقص أو المزيد مـن ال الدول األعضاء توطلب  -٢٧
أن تسـتجيب لألولويـات التـي يجعـل مـن الصـعب للغايـة علـى األمانـة حتى وضع استراتيجية لسد هذا الـنقص الـذي 

عن قلقها إزاء النقص الشديد في تمويل برنامج المنظمة الخاص  الدول األعضاءحددتها الدول األعضاء. وأعربت 
وارئ الصحية وغيره من مجاالت البـرامج الرئيسـية مثـل مقاومـة مضـادات الميكروبـات واألمـراض غيـر السـارية بالط

بـد مـن تـوفير الـدعم لبرنـامج المنظمـة وسالمة األغذية. والوفيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد الفيروسي 
روري تعزيز دعم البرامج في مجال األمراض الخاص بالطوارئ الصحية أو استعراضه. وعالوة على ذلك، من الض

أدلــت بهــا الــدول غيــر الســارية نظــرًا إلــى تســجيل أكبــر عــبء لألمــراض فــي هــذا المجــال. وشــملت التعليقــات التــي 
الدعوة إلى النظر في إعادة تخصيص موارد شلل األطفال لألمراض غير السارية، ومالحظة أنـه إضـافة  األعضاء

مية، فإن الحلول لنقص التمويل قد تواجه منافسة من القضايا المسـتجدة، وقـد تنطـوي فـي إلى تحسين الكفاءة التنظي
بعض األحيان علـى مشـاركة قطاعـات خـارج نطـاق قطـاع الصـحة، وقـد تكـون فـي أحيـان أخـرى متاحـة ولكـن غيـر 

 ميسورة الكلفة.
  

 ضـغط هنـاك اإلنسـانية لألزمـات لالسـتجابة المتعـددة اتوالطلبـ الحـالي التقشـف سـياقوجرت اإلشارة إلى    -٢٨
 وصـول ظـل فـي انتقاليـة بفتـرة العـالم يمـر ذلـك، علـى وعالوة. الحكومات وعلى بأسرها المتحدة األمم منظومة على

 تجسـد أن المقترحـة الميزانيـة لهـذه وينبغـي. والتمويـل اإلنفـاق لتبريـر المتزايـدة والضـغوط الحكـم إلـى جديـدة حكومات
 علــى شــائعة ظــاهرة وهــيالجهــات المانحــة،  مــن صــغيرة مجموعــة مــن تــأتي الطوعيــةالمســاهمات  معظــم أن حقيقــة
 الجهــات قاعــدة حجــم وصــغر المســاهمات الطوعيــة علــى االعتمــادكمــا أن . المتحــدة األمــم منظومــة منظمــات نطــاق
 قاعـدة لتوسـيع خطـوات اتخـاذ إلـى ملحـة حاجـة وهنـاك هشـة، وضـعية فـي العالميـة الصحة منظمة يجعالن المانحة
 مــدى لتقيــيم ثــةدَّ المح األرقــام ُطلبــت وقــد. ويلــزم أن تواصــل األمانــة بــذل الجهــود فــي هــذا الصــدد ،المانحــة الجهــات
 ُأعـرب فقـد ناجحـة،) ١٩ الفقـرة( األمـوال حشـد جهـود أن ورغـم). ٨ الفقـرة( التقريـر فـي إليـه المشـار الوضـع هشاشة

: المسـاهمات تصـور كيفيـة إزاء القلق عن اً أيض عربأُ و . بأكملها التمويل فجوة بملء ذلك يسمح أن في عن شكوك
 الفعـــال االســـتخدام تحديـــد لألمانـــة وينبغـــي. عوائـــدينبغـــي أن تـــرى  التـــي للبلـــدان اســـتثمارات اعتبارهـــا ينبغـــي حيـــث

 . وٕاظهارهمساهمات الطوعية لل
 
 إذكــاء حمـالت خــالل مـن المانحــة الجهـات قاعــدة وتوسـيع إضــافي تمويـل إلــى الحاجـة معالجــة ينبغـي كمـا  -٢٩

 لجنـة أصـدرتها التـي بالموضـوع الصـلة ذات التوصـيات إلـى االنتبـاه وُلفـت. والشـركاء العام الجمهور وتوعية الوعي
 غير الفاعلة الجهات إشراك اإلضافي التمويل حشد حلول وتشمل. المراقبة مجال في لمستقلين االستشاريةا الخبراء
 وتحســين التنســيق ابتكاريــة، تمويــل جو ُنهــ واتبــاع ،مــن خــالل إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيـر الــدول الـدول
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 المؤسسـات مـن العديـد لِقَبـ مـن المتعـددة التمويـل طلبـات لتجنـب( المتحـدة األمم منظومة داخل الميزانية وضع عند
 وضــع بمكــان األهميــة ومــن. القطــري المســتوى علــى الوكــاالت بــين والتعــاون المــوارد، وتنســيق ،)المنظومــة داخــل

 أن علـى والقطريـة، اإلقليميـة المكاتـب مـن كـل فيهـا تتشـارك ابتكاريـة ُنهـج باستخدام الموارد، تعبئة بشأن استراتيجية
 لالسـتفادة العالميـة الصحة لمنظمة القطري المكتب استخدام أهمية إحدى الدول األعضاء وأبرزت. اً فور  تنفيذها يتم
 .الحكومي الدعم من
 
 أفضـل علـى الحصـول خطـة تقـديم بعملية اً قدم بالمضي يقضي اً اقتراح محددة واقتراحات تعليقات وشملت  -٣٠

 تقـديم موعد حول الً سؤا شملت كما ،)٢٠١٨ عام في عقدها المقرر( التنفيذي المجلس دورة إلى التكلفة لقاء مردود
. المـوارد تعبئـة علـى العمـل عـن المعلومـات مـن وُطلب أيضـًا المزيـد. الرئاسية األجهزة إلى الموارد تعبئة استراتيجية

ـــذ، علـــى وآثارهـــا بالتمويـــل التنبـــؤ بإمكانيـــة يتعلـــق وفيمـــا ـــاك كانـــت إذا عمـــا آخـــر ســـؤال ُطـــرح التنفي  اســـتراتيجية هن
 البــرامج بعــض أداء أن يبــدو أنــه اً خصوصــ الحــالي، التمويـل تنفيــذ أداء عــن المعلومــات مــن مزيــد وُطلــب. لتحسـينها
 ســت بعــد أنــه مــن اســتيائها عــن األعضــاء الــدول بعــض وأعربــت. األمثــل المســتوى إلــى يصــل ال التمويــل الكاملــة
 يتغيـر لـم العالميـة، الصـحة منظمـة إصـالح عمليـة إلـى أفضـت والتـي نفسـها المواضيع حول المناقشات من سنوات
 ازداد كمـا واضـح غيـر المنظمة من األعضاء الدول تتوقعه ما ويظل. األمانة إدارة في نسّ تح باستثناء القليل سوى
 الكفـاءة حيـث مـن ءً سـوا التكـاليف، في وفورات تحقيق سبل استكشاف في بالمضي وُأوِصى. المعتمدة القرارات عدد

 .التقاعد سن تغيير على المترتبة اآلثار على العمل من مزيد إلى حاجة اً أيض وهناك. األولويات وتحديد
 
، كانـت هنـاك دول أخـرى المقـدرة االشـتراكات فـي المقترحـة٪ ١٠ زيـادةأعضـاء  دولوفي حين أيـدت عـدة   -٣١
 الحفـاظ إلـى مساهماتها في اً انخفاض تشهد قد التي البلدان تلك األعضاء الدول بعض ودعت. تؤيد هذا االقتراح ال

لتنفيـذ يـادة المقترحـة وذكـرت أنهـا جـاهزة وأيدت إحـدى الـدول األعضـاء الز . الحالية المستويات في المساهمات على
 تكــون أالّ  وبشــرط واحــدة مــرة أســاس علــى الزيــادة علــىإحــدى الــدول األعضــاء  وافقــت كمــا. ٢٠١٨ عــام فــيالزيــادة 
ت وأشــار . الكفــاءة لزيــادة المبذولــة الجهــود تســتمر وأن ممكــن، حــد أقصــى إلــى القطــري الــدعم تعزيــز يــتم وأن ســابقة،

 المعنــــي المســــتوى الرفيــــع األمــــم المتحــــدة فريــــق مــــن جــــاءت٪ ١٠ بنســــبة زيــــادة إلــــى الــــدعوة أن إلــــىدولــــة أخــــرى 
 حـاالت علـى للعمـل سُتخصـص اإلضـافية اإليـرادات كانـت إذا عمـا وتساءل الصحية، لألزمات العالمية باالستجابة

 .الطوارئ فقط
 
 أن علــى ووافقـت. العوائــد عـن أفضــل تقـارير وتقــديم اسـتثمارات المســاهمات اعتبـار ضــرورة األمانـة وأقـرت  -٣٢

 ضـرورة وقبلـت ،٢٠١٩-٢٠١٨ المقترحـة البرمجيـة الميزانيةدة وّ مس في تنعكس أن وينبغي أساسية التمويل مشاكل
 معــدالت ذلــك فــي بمــا كثــب، عــن الوضــع تراقــب أنهــا وأضــافت. األمــر لــزم إذا األنشــطة وقــف بــل األولويــات تحديــد
 مردوديـــة وتعزيـــز المـــرن،للتمويـــل  االســـتراتيجي االســـتخدام علـــى وتعمـــل المنظمـــة، مســـتويات جميـــع علـــى التنفيـــذ،
 وتعبئـــة التكـــاليف، فـــي وفـــورات وتحقيـــق ،)القيـــاس صـــعبة أنهـــا مـــن الـــرغم علـــى( ممكـــن حـــد أقصـــى إلـــى التكـــاليف
 الســــفر تكــــاليف وتقلــــيص التوظيــــف، تجميــــد مثــــل خطــــوات وتتخــــذ أخــــرى الحتمــــاالت تخطــــط أنهــــا كمــــا. المــــوارد

 النظـر ينبغـي التـي البـرامج دعـم تكـاليف السـترداد الحاجـة بإقرار ورحبت. األنشطة تأجيل إلى إضافة واالجتماعات
 البرامج دعم تكاليف من٪ ٨ دفع على وافقت التي األعضاء الدول وشكرت ،المساهمات الطوعية مناقشة عند فيها

 المـوارد لتعبئـة نمـاذج تطـوير ويجـري. يتماشى مع ما يقدم إلى اليونيسيف لدعم البرنامج، بما األطفال شلل لبرنامج
 علـى الوضـوح مـن اً مزيـد المانحـة للجهـات األمانة وتتيح). القطري المستوى على وخاصة( الشركات مع والشراكات

 فـــي الوضـــع هشاشـــة لمـــدى تقيـــيم ُأجـــريّ  وقـــد. األخـــرى الجهـــات تشـــجيع أجـــل مـــن العالميـــة الصـــحة منظمـــة موقـــع
/ شـباط أوائـل فـي الثانيـة المرحلـة تنفيـذ ويمكـن اإللكترونيـة البوابـة على األولى المرحلة نتائج ُنشرت حيث: مرحلتين
 اإلعـداد عنـد االعتبـار فـي اللجنـة تعليقـات األمانـة وسـتأخذ. جـاهزة ٢٠١٦ لعـام النهائيـة األرقام تكون عندما فبراير
 . ٢٠١٧ نوفمبر/ تشرين الثاني في سيعقد الذي بالتمويل الخاص للحوار
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 عمليــة وتضــمنت المتحـدة األمــم منظومــة مسـتويات جميــع علــى تـمّ  قــد اإلصــالح أن العامـة المــديرة وأكـدت  -٣٣
المسـاهمات و  المقدرة االشتراكات واستعراض األولويات، وتحديد الموارد، وتنسيق ،"واحدة متحدة أمم" نهج اإلصالح
 الظــــروف راعــــىتُ  أن ضــــرورة علــــى وشــــددت. التفــــاؤل علــــى تــــدعو اللجنــــة مناقشــــات نوعيــــة إن وقالــــت. الطوعيــــة
 قبل العالمية الصحة منظمة عمل بقيمة بلد كل في الضرائب يدفعون من إقناع بضرورة وأقرت الوطنية، والتحوالت

 مجـال في والسيما إيجابية، نتائج العالمية الصحة منظمة إصالح نتائج إن قائلة ومضت. التمويل من المزيد طلب
 ذات الصــحية البــرامج وتحديــد األولويــات، تحديــد بــدورها، األعضــاء، الــدول مــن وطلبــت األولويــات، وتحديــد اإلدارة
 فـي اسـتثمرت التـي البلـدان تلـك علـى وأثنـت. ، على المستوى الوطنيبرامج ١٠ عددها يتجاوز ال أن على األولوية
 الكيانــات بــين الجمــع خبــرات فيهــا بمــا الخبــرات، تبــادل علــى وشــجعتها العالميــة، الصــحة لمنظمــة القطريــة المكاتــب

 التنميـة أهـداف أن وأضـافت. منفصـلة ميزانيـات لهـا تكون التي الصحي التأمين صناديق مثل بالصحة الصلة ذات
 مبــدأ بمثابــة اً أيضــ وهــي المــوارد وتعبئــة والتــآزر، والمواءمــة، للتنســيق، فرصــة تتــيح بالصــحة الصــلة ذات المســتدامة
 .٢٠٢٥-٢٠٢٠ عشر الثالث العام العمل لبرنامج توجيهي

 
 .بالتقرير علماً  التنفيذي المجلس يحيط بأن اللجنة وأوصت

  
  )٥معلومات/ /١٤٠م تو ١٤٠/٣٦م ت(الوثيقتان ٢٠١٩-٢٠١٨ المقترحة البرمجيةالميزانية   ٢-٣
  
في مجموع الميزانية المقترحة ، ووصل ٢٠١٩-٢٠١٨دة الميزانية البرمجية المقترحة وّ األمانة مسعرضت   -٣٤

علــــى  الزيــــادة المقترحــــة أساســــاً مليــــون دوالر أمريكــــي. وطــــرأت  ٤٤٧٤,٥إلــــى مبلــــغ قــــدره  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيــــة 
وبرنــــامج مكافحــــة مقاومــــة مليــــون دوالر أمريكــــي)  ٦٩,١لطــــوارئ الصــــحية (المنظمــــة لبرنــــامج ميزانيتــــي كــــل مــــن 

  .مستقرة نسبياً من الميزانية خرى المجاالت األت ظلّ ليون دوالر أمريكي)، فيما م ٢٣,٣مضادات الميكروبات (

ا بالحقيقــة القائلــة إن عــن ترحيبهــ ت، وأعربــعــن الميزانيــة األمانــةالمقــدم مــن عــرض علــى الاللجنــة وأثَنــت   -٣٥
الراميـة إلـى أت اللجنة األمانة علـى جهودهـا وهنّ . على المستوى اإلقليميالدائرة المناقشات تجّسد الميزانية المقترحة 

فـي هـذا بـرغم التشـديد علـى أنـه يلـزم إنجـاز المزيـد مـن العمـل ة المسـتدامة، تنميـوالتآزر مـع أهـداف التحقيق التواؤم 
مكافحــة مقاومــة مضــادات يزانيتــي كــل مــن برنــامج لزيــادة معــن تأييــده وأعــرب العديــد مــن الــدول األعضــاء . الصــدد

تحسـين المؤشـرات ى لـعت إحدى الـدول األعضـاء األمانـة حثّ ية، فيما طوارئ الصحالمنظمة للالميكروبات وبرنامج 
  .المرجوةنتائج تحقيق الضمانًا ألن تقيس تلك المؤشرات بدقة مدى في الميزانية البرمجية الُمحّددة 

شـواغل إزاء محدوديـة  بعـض الـدول األعضـاء الحقـًا، فقـد أثـارت لكن بقدر تعّلق األمر بالمسألة المذكورةو   -٣٦
مســتوى أخــرى عـن شــواغل حيـال أعربــت دول أعضـاء تـي إقليمــين مـن أقــاليم المنظمـة. و ميزانيالزيـادة الطارئـة علــى 

ة الثنائيـــميزانيـــة ت عّمـــا إذا كانـــت الزيـــادة الُمقتـــرح إحـــداثها فـــي وتســـاءل، ٢٠١٧-٢٠١٦العـــام فـــي الثنائيـــة لتمويــل ا
  .في مجال التمويل نموذج أكثر استدامةى اتباع لإاألعضاء هي زيادة فعلية، كما دعت الدول  ٢٠١٩-٢٠١٨

الزيادة الكبيرة الطارئة خالل العقـد الماضـي علـى إجمـالي وفيما يتعلق بالتمويل، أوضحت األمانة أنه رغم   -٣٧
هـي الحـافز الرئيسـي دود من الجهـات المانحـة من عدد محالمنظمة، فقد كانت المساهمات الطوعية المقدمة  تمويل

مليــون  ٩٣قــدرها زيــادة علــى إدخــال هــذا التحســين، ولــم يــزداد مبلــغ المســاهمات المــذكورة. واقترحــت المــديرة العامــة 
تمويــل اســتدامة المحــدق ب كبيــرال خطــرالضــوء فــي  ، وذلــكفــي االشــتراكات المقــدرة) ٪١٠(أو نســبة دوالر أمريكــي 

الفريـــق الرفيـــع المســـتوى المعنـــي باالســـتجابة العالميـــة لألزمـــات مـــع توصـــية  ، وتمشـــياً الطويـــلالمنظمـــة فـــي األجـــل 
  .الصحية
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  ات المانحة للمنظمة.وسيع قاعدة الجهها الرامية إلى تجهودواصل األمانة أن تعلى اللجنة أن وبّينت   -٣٨

ت دول دشـدّ ، فيمـا رةداالشـتراكات المقـلزيـادة المقترحـة فـي تأييـده القـوي لالعديد من الدول األعضاء وأبدى   -٣٩
تغطيــة المــوارد ى لــعاألمانــة يســت فــي وضــع يمّكنهــا مــن تأييــد تلــك الزيــادة، وشــّجعت علــى أنهــا لأعضــاء أخــرى 

عمليــــة تحديــــد زيــــادة التشــــديد فــــي ظــــم الرقابــــة الداخليــــة و نُ دخــــال التحســــينات علــــى إ فــــاءة و وفــــورات الكالزمــــة مــــن ال
رة، د٪ فــي االشــتراكات المقــ١٠نســبة ب زيــادةأنهــا ال تســتطيع أن تؤيــد ل األعضــاء الحظــت إحــدى الــدو . و األولويــات

يمكن تطبيق زيادة محتملة بنسبة  ستحق إجراء مزيد من المناقشات حول ما إذا كانيظروف ولكن األمر في هذه ال
  .أقل على تلك االشتراكات

ككـل، فضـًال عـن أنهـا  علـى نطـاق المنظمـةتعبئـة المـوارد لنمـوذج عـداد بإعمومـًا الدول األعضـاء ورّحبت   -٤٠
  .التمويلفي مرونة الزيادة ليجاد سبل إعلى الدول األعضاء زميالتها من ت حثّ 

ــِرح عقــد اجتمــاع غيــر رســمي عقــب و   -٤١ ذلــك مــن أجــل البنــد الســابق، و اســُتِهّلت فــي إطــار المناقشــة التــي اقُت
المرتبطــة بهــا.  تمويــلجوانــب الو  هاالميزانيــة ومســتوياتة بالمتعلقــممارســات الحــول الــدائرة واســعة المناقشــة المواصــلة 

ملخـص ، وقُـدِّم لجنـةجلسـة الرسـمي فـي نهايـة الجتمـاع غيـر اال دِقـمـن جـدول األعمـال وعُ وُعلِّقت مناقشـة ذاك البنـد 
  .هذا التقريرل بوصفه ملحقاً يرد لوقائع االجتماع ألغراض إطالع اللجنة، وهو 

وقــائع محتويـات ملخـص ، الحظـت الـدول األعضـاء اسـتئناف مناقشـة هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال لـدىو   -٤٢
ســابقة مباشـــرة ي الفتـــرة المســـائل فــلمواصــلة مناقشـــة تلــك الالمتاحـــة خيــارات الفـــي ونظــرت  االجتمــاع غيــر الرســـمي

مزيـد مـن الإمكانيـة إنشـاء  أعربـت بعـض الـدول األعضـاء عـن قلقهـا إزاء. و جمعية الصحة العالمية السبعينالنعقاد 
مــن األمانــة يمّكــن عاجلــة أن الفوريــة و الالمســائل حــول مناقشــات اتُِّفــق علــى أن مــن شــأن إجــراء الهيئــات الرســمية، و 

. جمعيــة الصــحةانعقــاد فــي وقــت  بجميــع اللغــات ٢٠١٩-٢٠١٨دة منّقحــة للميزانيــة البرمجيــة المقترحــة وّ مســإعــداد 
مســائل العضــوية لمناقشــة المفتوحــة  عمليــة حكوميــة دوليــة رســميةإحــدى الــدول األعضــاء إلــى االضــطالع ب تدعــو 

بشــأنها. وينبغــي أن تصــبو األمانــة فــي غيــر رســمية جــدي االضــطالع بعمليــة مُ المعنيــة، ألنهــا رأت أن مــن غيــر ال
للــدول األعضــاء، والســيما ريــة إلــى بلــوغ هــدف مــؤداه توضــيح تلــك المســائل الجوه العمليــةاالضــطالع بتلــك إطــار 

ًا للــدول فــي الفتــرة الفاصــلة بــين الــدورتين تمكينــوذلــك  رة والتمويــل المســتدام،دالزيــادة المقترحــة فــي االشــتراكات المقــ
  .في جمعية الصحةواعتمادها يزانية واقعية حول وضع ملى توافق في اآلراء األعضاء من التوّصل إ

رسـمي بشـأن تمويـل الالجتمـاع غيـر وقـائع امفيـد لالملخـص العلى عضاء األ الدول ةالعام ةالمدير وشكرت   -٤٣
  .منظمةال

لموافقــة علــى الميزانيــة البرمجيــة همــا ا األكثــر إلحاحــاً مــن وجهــة نظرهــا أن المســألتين  ةورأت المــديرة العامــ  -٤٤
بشـأن لمزيد مـن التعـديالت دِخل اتُ أن األمانة من شأن أشارت إلى أن ، و وتمويل أولوياتها ٢٠١٩-٢٠١٨ المقترحة
أن غيــر الرســمية و  هااألمانــة والــدول األعضــاء مناقشــاتتواصــل اقترحــت أن ، و بالكامــلُتمــّول واقعيــة  ميزانيــةوضــع 

 الميزانيــة وثيقــةتنقــيح األمانــة لأمــام إتاحــة الوقــت ، وذلــك مــن أجــل ٢٠١٧باط/ فبرايــر منتصــف شــتختتمهــا بحلــول 
حتـى ُيتـاح أمامهـا أبريـل نيسـان/ ميـع اللغـات الرسـمية فـي أوائـل بجالدول األعضاء إلى تُقدم الوثيقة سواستكمالها. و 

النسـبة ، وقـد يتواصـل النقـاش حـول موضـوع جمعية الصحة العالمية السـبعينفيها قبل انعقاد نظر كي تل فٍ وقت كا
  .ةدر االشتراكات المقالمقّرر إحداثها في المئوية للزيادة 
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مــا حّددتــه مــن مســائل اطــول أجــًال، الــدول األعضــاء تتــابع أن  ةالعامــ ةالمــدير  تضــافة إلــى ذلــك، اقترحــإ و   -٤٥
  .لمجلس التنفيذيوااختصاصات لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة تندرج ضمن نطاق ألنها 

الميزانيـة البرمجيـة حـول وأوصت اللجنة بأن يجري المجلس التنفيذي مزيدًا من المناقشـات مـع األمانـة 
بمســـتوى معقـــول،  رةداالشـــتراكات المقـــتحصـــيل ، وخصوصـــًا فيمـــا يتعلـــق ب٢٠١٩-٢٠١٨ المقترحـــة

وتعبئــة مســاهمات الطوعيــة، تــأثير الو ، ذات األولويــة ألنشــطةاتحديــد و الكفــاءة، مســتويات و والوفــورات 
  .الموارد

  )١٤٠/٣٧م ت(الوثيقة  ٢٠١٩-٢٠١٨للفترة  االشتراكات تقدير جدول  ٣-٣
  

   للفتـــــــرة المقتـــــــرح االشـــــــتراكات تقـــــــدير جـــــــدول يبـــــــين الـــــــذي العامـــــــة المـــــــديرة تقريـــــــر فـــــــي اللجنـــــــة نظـــــــرت  -٤٦
  .٢٠١٩-٢٠١٨ المالية

  
  .١٤٠/٣٧ت م الوثيقة في الوارد القرار مشروع التنفيذي المجلس يعتمد بأن اللجنة وأوصت

  
  )١٤٠/٣٨م ت(الوثيقة  نبذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمة  ٥-٣
  

اللجنــة علــى تنفيــذ عمليــة إصــالح المنظمــة، وزودتهــا بتفاصــيل إضــافية عــن التقــدم قامــت األمانــة بــاطالع   -٤٧
  المحرز في مجاالت األداء الُقطري، والشفافية، والمساءلة، والقيمة مقابل المال، والشراكة.

  
وأثنــت اللجنــة علــى التقــدم المحــرز، وأكــدت علــى أهميــة تســريع التقــدم نحــو تحقيــق المســاواة بــين الجنســين.   -٤٨

أشارت بعض الدول األعضاء إلى ضـرورة ضـمان تحقيـق تـوازن إقليمـي أكبـر فـي مجـال المـوارد البشـرية؛ وأشـاروا و 
ظم لتوظيف المواهـب واسـتبقائها، ووجـود مـوظفين لالسـتجابة للطـوارئ الصـحية. وأعربـت نُ إلى أهمية ضمان وجود 

ى ضــرورة ضــمان المواءمــة وٕامكانيــة اللجنــة عــن قلقهــا مــن مواضــع نقــص التمويــل فــي بعــض البــرامج، وأشــارت إلــ
التنبؤ بالتمويل على جميع مستويات المنظمة. وُطلب المزيد من المعلومات في المستقبل عن أثر عملية اإلصـالح 

  على نطاق سلسلة النتائج وفي األقاليم والبلدان.
  

قياسـًا بمجـاالت وأشارت عدة دول أعضاء إلى أن اإلصالحات الخاصة بتصريف الشؤون مازالـت متـأخرة   -٤٩
اإلصالح األخرى، وأعربوا عن قلقهم من عدد بنود جدول األعمال في اجتماعات األجهزة الرئاسية، وحجـم الوثـائق 

  ذات الصلة بها، وهو ما يمكن أن يشكل عبئًا، وخصوصًا بالنسبة إلى الوفود الصغيرة الحجم.
  

اإلصــــالح، وضــــمان أن يترتــــب علــــى وأكــــدت عــــدة دول أعضــــاء علــــى أهميــــة مــــا يلــــي: اســــتمرار جهــــود   -٥٠
اإلصالح أثر في عمل المنظمة على المسـتوى الُقطـري، والتوصـل إلـى ميزانيـة واقعيـة وتمويـل مسـتدام. وُطلـب مـن 

ط الضـوء علـى التقريـر لّ األمانة أيضًا أن تقدم المزيد من التفاصيل التحليلية عن عمل المنظمة في البلدان، وأن تسـ
البلــدان. واقترحــت بعــض الــدول األعضــاء أن يجــرى قيــاس كمــي لوفــورات التكــاليف الخــاص بوجــود المنظمــة فــي 

الناجمة عن عملية اإلصالح، وأن يتم تصنيفها وٕادراجها في الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة. وُطرحـت شـواغل خاصـة 
ظمـة األخـرى. وتمـت بشأن برنامج المنظمة للطوارئ الصحية وثغرة تمويله، واألثر المحتمل بالنسـبة إلـى بـرامج المن

  المعونة. في للشفافية الدولية اإلشادة بمشاركة األمانة في المبادرة
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وذكرت األمانـة أنـه سـيجري تكثيـف الجهـود الراميـة إلـى تحسـين التـوازن بـين الجنسـين، وذلـك بغيـة إحـداث   -٥١
ا كـل سـنة لمـدة الخمـس والرتـب العليـ ٤فـي عـدد الموظفـات فـي مسـتوى الرتبـة الوظيفيـة ف ٪١,٥زيادة ال تقل عـن 

سنوات القادمة، بما في ذلك إحـداث هـذه الزيـادة عـن طريـق عمليـة توظيـف تراعـي االعتبـارات الخاصـة بالجنسـين، 
على أن تصحب ذلك جهود تستهدف تحسين الثقافة التنظيمية في هـذا الصـدد. وفيمـا يتعلـق بالمسـاءلة كـان يجـري 

أداء المـديرين، ساءلة الذي يبدأ برصد المديرين العامين المسـاعدين تعميم مؤشرات قابلة للقياس لضمان تسلسل الم
ويســتمر إلــى المســتويات األدنــى علــى نطــاق المنظمــة. وأوضــحت األمانــة أيضــًا أن وفــورات التكــاليف ســيتم قياســها 

المـال، وذلـك كميًا أكثـر فـأكثر فيمـا يتعلـق بعمليـة اإلصـالح، وأن األمانـة تلتـزم بوضـع خطـة خاصـة بالقيمـة مقابـل 
  .٢٠١٨ًفي عام  اً بأسرع ما يمكن أو قبل تاريخ اإلصدار المقترح حالي

  
وقــام عــدد مــن المــديرين اإلقليميــين بوصــف جهــود اإلصــالح فــي أقــاليمهم. وشــرحوا كيفيــة تحســين مواءمــة   -٥٢

هـــزة الرئاســـية مراكـــز الميزانيـــة مـــع األولويـــات داخـــل أقـــاليمهم، وأشـــاروا إلـــى جهـــود تحســـين كفـــاءة اجتماعـــات األج
اإلقليمية، بهدف خفض عدد بنود جداول األعمال والقرارات. وذكروا أنهم يعملون على ضـمان التنسـيق بـين عمليـة 
اإلصالح في أقاليمهم وبين عملية اإلصالح األعم، وأنهم يعملون على زيادة التركيـز علـى العمـل مـع البلـدان علـى 

  تم بها تعزيز الضوابط الداخلية.تعزيز المساءلة. كما أوضحوا الطريقة التي ي
  

  .وأوصت اللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علمًا بتقرير األمانة
  
  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٦-٣
  

  )١٤٠/٤١م ت(الوثيقة  تقرير عن تنفيذ إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  •
  

بشأن حالة تنفيذ إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غيـر الـدول  ةالعام ةعرضت األمانة أول تقرير للمدير   -٥٣
الضــوء علــى التقــدم  التقريــر ســلطو  .فــي األشــهر الســتة التاليــة العتمــاد جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين لــه

المكثفـة  المشـاورات الداخليـةو المحرز في ثالثة مجاالت أال وهي: التطبيق الفوري ألحكـام إطـار مشـاركة المنظمـة؛ 
سـجل  إعدادوجلسات اإلحاطة على المستويات الثالثة للمنظمة لعرض اإلطار ومناقشة آثاره المحتملة؛ والتقدم في 

المنظمة الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول وسير العمل اإللكتروني لتعميمه قبـل انعقـاد جمعيـة الصـحة العالميـة 
فــي اإلشــراف علــى فــي مجــال المراقبــة  لمســتقلين االستشــاريةااء لجنــة الخبــر الســبعين. وتــم تســليط الضــوء علــى دور 

  تنفيذ اإلطار، وكذلك الخطوات التي اتخذتها األمانة خالل األشهر الثالثة الالحقة.
  

عــداد اإلطــار وتنفيــذه، ودعــت إلــى إل، وشــكرت األمانــة علــى عملهــا ةالعامــ ةرحبــت اللجنــة بتقريــر المــدير و   -٥٤
عبـــر جميـــع المســـتويات الثالثـــة للمنظمـــة. والحظـــت الـــدول تســـاق فـــي تنفيـــذ اإلطـــار واالالشـــفافية، والتوحيـــد،  تـــوخي

إطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة  ورحبـت باعتمـادالمنظمـة، األعضاء أهمية اإلطار باعتباره جزءًا مـن إصـالح 
  / منظمة الصحة العالمية.مجلس إدارة منظمة الصحة للبلدان األمريكيةمن جانب غير الدول 

  
في اإلشراف على تطبيق  في مجال المراقبة لمستقلين االستشاريةالجنة الخبراء ورحبت اللجنة كذلك بدور   -٥٥

 "إمــا هــذا أم ذاك"تالفــي المنظمــة لمنظــور بضــرورة القواعــد واإلجــراءات الخاصــة بتنفيــذ إطــار العمــل، ونصــيحتها 
  شاركة".بشأن خياري "الفوائد مقابل المخاطر" و"الحماية في مقابل الم
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جنـة فـي لّ اللجنة إلى تـدريب وتوجيـه مـوظفي المنظمـة بشـأن اإلطـار، للحصـول علـى دعـم األمانـة ل تودع  -٥٦
تــوخي الحــذر لتجنــب تضــارب المصــالح، واالنتهــاء مــن و ؛ بالنتــائجبــالغ المجلــس التنفيــذي إ و اإلشــراف علــى التنفيــذ 

  الجهات الفاعلة غير الدول ودليل الموظفين قبل انعقاد جمعية الصحة العالمية السبعين. سجل
  

مـن  طلبت اللجنـة المزيـد مـن المعلومـات بشـأن تكلفـة تنفيـذ اإلطـار. وطلبـت إحـدى الـدول األعضـاء مزيـداً   -٥٧
نشـر ل حتياجـات الالزمـةاالالتفاصيل عن التقدم المحرز في السجل وسير العمل اإللكتروني، وسلطت الضوء علـى 

  المنظمة.رسمية مع العالقات ال ذاتخطط عمل كاملة للجهات الفاعلة غير الدول 
  

وأشارت األمانة إلى أن الدعم المقدم للجنة في اإلشراف على تنفيـذ اإلطـار شـمل نشـر مرتسـمات الجهـات   -٥٨
يجـري العمـل ين لـدعم تنفيـذ اإلطـار، و تم توظيف موظفين إضافي كان قدالفاعلة غير الدول في السجل التجريبي. و 

 لمسـتقلين االستشـاريةالجنـة الخبـراء هـذه المـوارد. وفيمـا يتعلـق بنصـيحة  مدى كفايةرصد أعباء العمل لتحديد على 
مســتويان فقــط مــن مســتويات العنايــة الواجبــة وتقيــيم المخــاطر، قــدمت  يكــون لــدى المنظمــةبــأن  فــي مجــال المراقبــة

  لكيفية تنفيذ هذا عبر مستويات المنظمة الثالثة. األمانة شرحاً 
  

وأكدت األمانة على االنتهاء من دليـل المـوظفين والكتيـب الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول بمـا يـدعم   -٥٩
التنفيــذ الموحــد واتاحتــه للجمهــور. وســوف يــتم إحاطــة الــدول األعضــاء بوضــع تنفيــذ إطــار العمــل وتعمــيم الســجل 

  جمعية الصحة العالمية السبعين.في لفاعلة غير الدول الخاص بالجهات ا
  

  .المديرة العامةوأوصت اللجنة المجلس التنفيذي بأن يحيط علمًا بتقرير 
  

الفاعلة غيـر الـدول ذات العالقـات الرسـمية مـع المنظمـة: اقتراحـات لقبـول دخـول جهـات  الجهات •
فاعلة غير الدول في عالقات رسمية مع المنظمة واستعراض التجديد للجهات الفاعلة غير الدول 

 )١٤٠/٤٢م ت(الوثيقة  ذات العالقات الرسمية مع المنظمة

ائق، وذكَّرت بأن إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول اعتذرت األمانة عن التأخر في تقديم الوث  -٦٠
قبول دخول جهات كلف لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة بتقديم توصيات إلى المجلس التنفيذي بخصوص ما يلي: 

 ؛ذات العالقــات الرســمية للجهــات الفاعلــة غيــر الــدول تجديــدالواســتعراض  ؛فاعلــة غيــر الــدول فــي عالقــات رســمية
وسـيجري تحميـل  واالقتراحات بشأن تعليق أو إنهاء حالـة العالقـات الرسـمية. واالقتراحات بشأن إرجاء االستعراض؛

بطلبـــات  للجهـــات الخمـــس التـــي تقـــدمت ٢٠١٩-٢٠١٧مـــع المنظمـــة فـــي الفتـــرة الخطـــط الكاملـــة ألنشـــطة التعـــاون 
  ي قبل جمعية الصحة العالمية السبعين.مع المنظمة في موقع المنظمة اإللكترونللدخول في عالقات رسمية 

  
  ورحب أعضاء اللجنة بالتقرير التفصيلي ووافقوا على اإلجراءات المقترحة.  -٦١
  

  وأوصــــت اللجنــــة بــــأن يعتمــــد المجلــــس التنفيــــذي مشــــروع المقــــرر اإلجرائــــي الــــوارد فــــي الوثيقــــة
 .١٤٠/٤٢م ت

  
 
  
  
  
  



   EB140/5    ١٤٠/٥ت  م

13 

  )١٤٠/٤٦م ت(الوثيقة الموارد البشرية: أحدث المعلومات   ٧-٣
 
أفادت األمانة اللجنة بمعلومات عن الموارد البشرية التي تمولها المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال،   -٦٢

عــن التخطــيط للمرحلــة االنتقاليــة. فالتمويــل المخصــص بمعلومــات بمــا فــي ذلــك مواقــع المــوظفين وأنــواع العقــود، و 
لبرنامج مكافحة شلل األطفال بدأ يتراجع بالفعل وسوف ينخفض انخفاضًا كبيرًا في السـنوات التـي تلـي وقـف انتقـال 
الفيروس البري، وسـينتهي وجـود المبـادرة عقـب اإلشـهاد عالميـًا علـى استئصـال الفيـروس. وتسـعى األمانـة إلـى إدارة 

فــرص المتاحــة لمســاهمة الوظــائف والُبنــى التحتيــة التــي يمولهــا الاطر المرتبطــة باختتــام المبــادرة واالســتفادة مــن المخــ
اإلجـراءات المختلفـة التـي اتخـذتها لتخفيـف  أن تسـفربرنامج مكافحة شلل األطفال في برامج أخرى. وتتوقـع األمانـة 

مليــون دوالر أمريكــي (الحــد  ١٠٠بقــدر كبيــر، مــن إمكانيــة خفــض تعويضــات انتهــاء الخدمــة عــن وطــأة األوضــاع، 
  .تقريباً  مليون دوالر أمريكي ٥٥األقصى المقدر وفقًا ألسوأ السيناريوهات) إلى 

  
وأشار رئـيس لجنـة الخبـراء المسـتقلين االستشـارية فـي مجـال المراقبـة إلـى أن الخطـة االنتقاليـة التـي ُوضـعت   -٦٣

بــع فــي الهنــد واتبــاع نهــوج مماثلــة فــي االســتفادة مــن دراســة الــنهج الــذي اتُ المعــالم. ويمكــن  تمتــاز بوضــوحفــي الهنــد 
البلــدان األخــرى المعنيــة. وينبغــي إدارة األثــر الــذي ســيخلفه هــذا االنتقــال بعنايــة فيمــا يتعلــق بالمســاواة بــين الجنســين 

  . أنسب وقتوالتكاليف. وشجع الرئيس الدول األعضاء على النظر في تغيير سن التقاعد في 
  

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن عرض تقرير المـوارد البشـرية لرؤيـة شـاملة للوضـع الـراهن للمـوارد البشـرية فـي   -٦٤
تركيـــزه علـــى موضـــوع واحـــد، كمـــا فـــي هـــذه الحالـــة التـــي يركـــز فيهـــا التقريـــر علـــى االلتزامـــات  أفضـــل مـــنالمنظمـــة، 

ن استئصــال شــلل األطفــال يجــب أن ُينفــذ حتــى المتعلقــة ببرنــامج مكافحــة شــلل األطفــال. كمــا أكــد أعضــاء اللجنــة أ
 تيتطلـب إدارة العديـد مـن المسـائل المرتبطـة ببعضـها الـبعض، ومـن بينهـا المـوارد البشـرية. وسـألوهو أمـر  النهاية،

عن سبب استمرار األمانة في إصدار تعيينات مستمرة، على الرغم من القلق الذي ُأعرب عنه إزاء  الدول األعضاء
من قبل، وعن سبب الزيـادة المسـتمرة فـي عـدد عقـود المـوظفين. كمـا سـأل أعضـاء اللجنـة عـن سـبب  هذه الممارسة

تعيين هذا العدد الكبير من الموظفين الجدد بعقـود دائمـة، وتسـاءلوا بشـأن ارتفـاع نسـبة المـوظفين فـي فئـة الخـدمات 
  العامة.

  
الــواردة فــي التقريــر، والســيما مبلــغ مــدفوعات األرقــام الخاصــة بتفاصــيل الوطالــب أعضــاء اللجنــة بالمزيــد مــن   -٦٥

وفقــًا للتخطـيط االسـتباقي. ورحبـت اللجنـة بإنشـاء اللجنــة أمريكـي التعويضـات المقـدر بخمسـة وخمسـين مليـون دوالر 
التوجيهيـــة العالميـــة المعنيـــة بـــالتخطيط للمرحلـــة االنتقاليـــة، و"بتحليـــل العواقـــب" الـــذي طالبـــت بإجرائـــه فـــي المكاتـــب 

الخطـة الراميـة  تتضـمنالمبـادرات الصـحية الحاسـمة األهميـة، وسـألت متـى سـيمكن تنفيـذ ذلـك. ويمكـن أن الُقطرية و 
  إعادة نشر الموظفين الحاليين. ،إلى الحد من االلتزامات

  
فـــي اإلقلـــيم األفريقـــي، تمـــول عـــن طريـــق  وأشـــارت الـــدول األعضـــاء إلـــى أن العديـــد مـــن الوظـــائف، والســـيما  -٦٦

المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال. وتساءلت هذه الدول بشأن التخطيط إلدارة هذه الوظـائف بعـد أن يتوقـف 
ن أ، مـــع اإلشـــارة إلـــى المخـــاطر الكبيـــرة المتعلقـــة بـــالموارد البشـــرية والشـــؤون البرمجيـــة والماليـــة التـــي يمكـــن تمويلهـــا

إال إلــى خيــارين اثنــين، وهمــا اإلقالــة أو التقاعــد.  حــوالشــر تقريــر األمانــة فــي معظــم األ. ولــم يُ نظمــةتتعــرض لهــا الم
سيصـبح ويشارك العديد من الموظفين المعنيين في أنشطة حيوية، ولذا فإن عمل البرامج األساسية والُنظم الصـحية 

اعيـد النهائيـة لعرضـها علـى األجهـزة الرئاسـية. . ويلزم إعادة تقييم هذه العملية، ووضع خطة تشتمل على المو مهدداً 
وذكرت بعض الدول األعضاء األخرى ضرورة مناقشة المسائل المحيطة بالموارد البشرية الخاصـة باستئصـال شـلل 
األطفــال مــن خــالل نظــرة أشــمل إلــى المــوارد البشــرية فــي المنظمــة. ففــي اإلمكــان نقــل بعــض المــوارد البشــرية إلــى 

أن تقــدم األمانــة أحــدث المعلومــات بشــأن هـــذه  دول أعضـــاء أخــرى تجــة إلــى مهاراتهــا. وطلبــحا سَّ األمــاكن األمــ
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المســـألة علـــى نحـــو أكثـــر انتظامـــًا. وذكـــرت إحـــدى الـــدول األعضـــاء أنـــه يلـــزم رســـم خـــرائط االســـتراتيجيات الُقطريـــة 
ا علــى صــعيد جميــع المصــممة خصيصــًا وتنفيــذها؛ وأن العبــر المستخلصــة مــن المثــال الهنــدي يمكــن االســتفادة منهــ

  األقاليم. وطلبت إحدى الدول األعضاء األخرى توضيح مصدر تمويل صندوق الطوارئ المذكور في التقرير.
  

ووضحت األمانة كيف تؤثر عقود الموظفين المختلفة في المنظمة علـى التزاماتهـا المتعلقـة بانتهـاء الخدمـة.   -٦٧
فيما يتعلق بـالموظفين المعينـين بعقـود محـددة المـدة الـذين التحقـوا  وقد توقف إصدار التعيينات المستمرة بالفعل، إال

فـي المنظمـة  خدمـةبال وا. أما الموظفون المعينون بعقود محـددة المـدة الـذين التحقـ٢٠١٣قبل شباط/ فبراير  خدمةبال
، فلــن يصــبحوا مــوظفين دائمــين، ولــذا فــنحن لــم نوجــد التزامــات قانونيــة أو ماليــة، وبالفعــل ٢٠١٣منــذ شــباط/ فبرايــر 

تبعـات ماليـة ألن فتترتـب عليـه رفع سن التقاعـد اإللزاميـة  أماأي التزامات.  يترتب عليهلن  جميعهافإن ثلث العقود 
ون علـى جميـع اسـتحقاقات المعاشـات التقاعديـة، ينبغـي أن ُيمنحـوا الحـق الموظفين الـذين كـانوا سـيتقاعدون ويحصـل

  في إعادة التكليف. 
  

وضحت األمانة أن فاشيات شـلل األطفـال التـي حـدثت مـؤخرًا بينـت أن المـالك الـوظيفي ينبغـي أن ُيراعـى أو   -٦٨
الوضــع الــراهن للعقــود فيــه احتمــال حــدوث المزيــد مــن هــذه الفاشــيات غيــر المتوقعــة. وتعكــف األمانــة علــى فحــص 

وســـوف ُتلغـــى معظـــم الوظـــائف الشـــاغرة. أمـــا العـــدد الكبيـــر مـــن المـــوظفين فـــي فئـــة الخـــدمات العامـــة فُيعـــزى إلـــى 
  االحتياجات التشغيلية في البلدان المتضررة. 

  
، وعلقــت األمانــة بقولهــا إنــه فــي بعــض األحيــان يلــزم إنشــاء وظــائف محــددة المــدة بــدًال مــن الوظــائف المؤقتــة  -٦٩

كوسيلة لجذب الخبرات والمهارات الالزمـة فـي مرحلـة استئصـال المـرض ومـا بعـدها. وفيمـا يتعلـق بتحليـل العواقـب، 
تعمل عدة إدارات في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية معًا على رسم خريطة طريق لعرضها على جمعيـة الصـحة 

  بخالف برنامج مكافحة شلل األطفال.  العالمية السبعين، تشمل تحليًال لألثر على البرامج األخرى
  

أمــا مبلــغ العشــرين مليــون دوالر األمريكــي الموجــود فــي صــندوق الطــوارئ فيمثــل فــي معظمــه اعتمــادًا غيــر   -٧٠
منفــق للرســوم المقتطعــة مــن نفقــات المنصــب المشــغول، وُيعــزى إلــى صــندوق شــلل األطفــال. وقــد خصصــت المــديرة 

مــن غايــة  كــي تقتــربن هــذا االحتيــاطي تــدريجيًا، كــوِّ ئ. وتتوقــع األمانــة أن تُ العامــة هــذه األمــوال لصــندوق الطــوار 
  الخمسة وخمسين مليون دوالر األمريكي المحددة. 

  
وصـــرحت األمانـــة أيضـــًا بـــأن التقـــارير المنتظمـــة بشـــأن تطـــورات الوضـــع، ستصـــدر مـــن اآلن فصـــاعدًا إلـــى   -٧١

  األجهزة الرئاسية. 
  

ثــة عــن تنفيــذ دَّ وارد البشــرية بصــفة عامــة، قالــت األمانــة أن هنــاك معلومــات محوردًا علــى األســئلة حــول المــ  -٧٢
علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بإصــالح  ٢٠١٦اســتراتيجية المــوارد البشــرية ُنشــرت فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر 

عقد فـي أيـار/ المنظمة، واقترحت ترجمتها إلى جميع اللغات الرسمية من أجل اجتماعـات األجهـزة الرئاسـية التـي سـتُ 
قــدم بيانــات عــن الســن عنــد تُ  ويمكــن أنحســب فئــات المــوظفين،  األعمــارمــايو. وتقــدم األمانــة بيانــات عــن نطــاق 

، كــان الموظفــون وفــي العمــومالمــوارد البشــرية. عــن  االلتحــاق بالخدمــة ومــدة الخدمــة، فــي التقــارير القادمــة الخاصــة
  ئك المعينون في مستوى مدير أكبر سنًا.المعينون في المستويات األدنى أصغر سنًا، وأول

  
وفيمــا يتعلــق بالبيانــات الخاصــة بــالموظفين فــي برنــامج مكافحــة شــلل األطفــال، فــإن التفاوتــات التــي لوحظــت   -٧٣

تجسد عدم تسجيل البيانات الخاصة ببعض العقود في نظام اإلدارة العالمي، والفرق بين عدد العقود الصـادرة وعـدد 
من الموظفين المتفـرغين. وهنـاك مناقشـات جاريـة مـع المـوظفين  المعادل، والحساب على أساس الموظفين المعنيين

  في برنامج شلل األطفال.
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، استخلصــت األمانــة الــدروس المســتفادة وطبقتهــا ٢٠١٦وعقــب اعتمــاد سياســة التــنقالت الطوعيــة فــي عــام   -٧٤
. ولـم يكـن ٢٠١٧، فـي كـانون الثـاني/ ينـاير ٢٠١٧على الجولة التالية، ابتداًء من استهالل ملخص الوظائف لعام 

ملخـــص الوظـــائف ســـوى واحـــد فقـــط مـــن أربعـــة نهـــوج للتشـــجيع علـــى التنقـــل. ودعـــت األمانـــة الـــدول األعضـــاء إلـــى 
  مواصلة دعمها لهذه السياسة.

  
، وهي نسبة أفضـل مـن تلـك التـي تحققـت فـي ٢٠١٦٪ في عام ١وزادت نسبة النساء في الفئة الفنية بنسبة   -٧٥

والرتــب األعلــى علــى  ٤٪ فــي وظــائف الرتبــة ف١,٥بنســبة  ســنوية . وكــان الهــدف يتمثــل فــي زيــادةالســابقة األعــوام
محبـذًا.) وتلـزم ترقيـة عـدد أكبـر  سـيكون٪ سـنويًا ٣مدى خمس سنوات. (اقترحـت إحـدى الـدول األعضـاء أن هـدف 

بلدان الناقصة التمثيل أو غير الممثلـة. ، وتعيين المواطنين من ال٣وف ٢المستويين ف فيمن الموظفات الحاليات 
ولكن الوظائف الجديدة تحتـاج إلـى التمويـل. ونظـرًا ألن معظـم المـوظفين الـذين يوشـكون علـى التقاعـد مـن الرجـال، 

مـن  ٢-٤فهناك فرصة لالستعاضـة عـنهم بالنسـاء. وقـد تـم اإلعـالن عـن جميـع الوظـائف الشـاغرة. وتتطلـب المـادة 
ين تعيـين المـوظفين مــن أعلـى المسـتويات. ولهــذا الغـرض تمـنح األمانــة درجـات للمرشــحين النظـام األساسـي للمــوظف

ن الحاصلين على أعلى الدرجات، حتـى وٕان كانـت هنـاك امـرأة حاصـلة علـى درجـة تكـاد تكـون مسـاوية؛ وأثـار وتعيّ 
  ذلك تساؤًال بشأن ما إذا كان ينبغي مواصلة هذه السياسة.

  
وضـحت أعلى استفسار بشأن ما إذا كانت اتفاقات المساءلة ستنطبق أيضـًا علـى المـديرين اإلقليميـين،  ورداً   -٧٦

األمانة أنه يجـري اآلن دمـج مؤشـرات اإلدارة فـي تفـويض السـلطات مـن المـدير العـام إلـى المـديرين اإلقليميـين، وأن 
ى ســـؤال آخـــر عـــن عـــدد المـــوظفين الـــذين هـــذه التفويضـــات قـــد ُنشـــرت علـــى الموقـــع اإللكترونـــي للمنظمـــة. وردًا علـــ

ثــة عــن اســتراتيجية المــوارد البشــرية تحتــوي علــى دَّ بعدوا بســبب ضــعف أدائهــم، قالــت األمانــة أن المعلومــات المحاســتُ 
ممارسـة جيـدة  عـنهـذه البيانـات  نمفـي نهايـة فتـرة االختبـار؛ وتـ تُثبَّـت تعيينـاتهمبيانات عن عدد الموظفين الـذين لـم 

  ظفين الذين يتسمون بضعف األداء و/ أو عدم النزاهة.في تحديد المو 
  

  .وأوصت اللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علمًا بتقرير األمانة
  

 الخيريـة والمؤسسـات الحكوميـة غيـر المنظمـات مـن الموظفين بانتداب الخاصة والمبادئ المعايير 
  )١٤٠/٤٧م تالوثيقة ( األكاديمية والمؤسسات

  
) والــداعي إلــى ٢٠١٦( ١٠-٦٩ج ص عالقــرار األمانــة تقريرهــا عــن ردهــا علــى الطلــب الــوارد فــي  قــدمت  -٧٧

  الموظفين إلى المنظمة. انتدابالخاصة بمجموعة من المعايير والمبادئ  إعداد
  

واعترفــت اللجنــة بأهميــة المعــايير والمبــادئ المقترحــة وأيــدت بشــكل عــام المعــايير والمبــادئ المقترحــة فــي   -٧٨
  .١٤٠/٤٧م تالوثيقة 

  
وشـــدد بعـــض الـــدول األعضـــاء علـــى ضـــرورة شـــفافية عمليـــات االختيـــار فـــي المنظمـــة. وشـــملت التعليقـــات   -٧٩

يقتضي أال يعمل الموظف المنتدب إلى المنظمة على ضرورة تشديد المبادئ على الشفافية والشرط األخالقي الذي 
نحــو يتنــافى مــع مصــالح المنظمــة. وأوصــي بــأن تنشــر األمانــة المعلومــات عــن مصــدر االنتــداب ومجــاالت البــرامج 

  التي ُيعنى بها هذا االنتداب.
  

ادئ والمعـايير الكيـان المعيـر لتنفيـذ المبـوطلبت عدة دول أعضاء توضيح الطريقة التي ستتبعها المنظمة و   -٨٠
الخاصـــة بـــإيالء العنايـــة الواجبـــة للمســـاواة بـــين الجنســـين والتنـــوع الجغرافـــي. وطُـــرح ســـؤال عـــن ســـبل تعريـــف الكيـــان 
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المعيــر للمســاواة بــين الجنســين والتنــوع الجغرافــي. وُطلــب أيضــًا توضــيح مــا إذا كــان اإلجــراء المطلــوب مــن المجلــس 
ير كافيًا أو ما إذا كان ينبغي للمجلس أن يوصي بموافقة جمعية الصـحة التنفيذي والمتمثل في اإلحاطة علمًا بالتقر 

  العالمية السبعين، وينبغي في هذه الحالة تعديل اإلجراء المطلوب من المجلس.
  

ــدمج فــي   -٨١ وفضــًال عــن ذلــك، أثيــر التســاؤل عمــا إذا كــان ينبغــي أن ُترفــق المعــايير والمبــادئ باإلطــار أو ُت
و تعتمــد مــن خــالل قــرار. وعلــى الــرغم مــن تأييــد بعــض الــدول األعضــاء إلرفــاق المعــايير الئحــة مــوظفي المنظمــة أ

والمبادئ باإلطـار، ُأعـرب عـن بـالغ القلـق إزاء آثـار إعـادة فـتح بـاب مناقشـة الـنص المتفـق عليـه. ومـع ذلـك، أحـيط 
  تقييم دوري. من إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول تدعو إلى إجراء ٧٥علمًا بأن الفقرة 

  
والحظــت دولــة عضــو أنــه يجــب أن يتمثــل أحــد المعــايير فــي ضــرورة أن يــوفر الموظــف المنتــدب الخبــرة   -٨٢

  التقنية.
  

واقترحت دولة عضو أخرى إدراج شرط يمنح األفضلية لمرشح يحظى بدعم وزارة الصحة إال أن عدة دول   -٨٣
  أعضاء لم تؤيد هذا االقتراح.

  
" الــواردة فــي حســب االقتضــاءالمطلــوب مــن المجلــس، أوضــحت األمانــة أن العبــارة " وفيمــا يخــص اإلجــراء  -٨٤

ـــار اإلحاطـــة علمـــًا ٢٠١٦( ١٠-٦٩ج ص عالقـــرار ) مـــن ٨(٣الفقـــرة  ـــة فـــي اختي ـــالتمتع بالمرون ) تســـمح للمجلـــس ب
المعـــايير بـــالتقرير أو اتخـــاذ إجـــراء آخـــر. وٕاذا اختـــارت جمعيـــة الصـــحة اإلحاطـــة علمـــًا بـــالتقرير، فســـتدرج األمانـــة 

  والمبادئ في سياسات المنظمة وٕاجراءاتها المتعلقة بالموارد البشرية.
  

اســتثناء مــن عمليــة االختيــار وردًا علــى ســؤال طرحتــه إحــدى الــدول األعضــاء عــن ســبب أن يصــدر مــنح   -٨٥
التنافســية علــى أعلــى مســتويات المنظمــة، أوضــحت األمانــة أن الئحــة مــوظفي المنظمــة تقتضــي أن يصــرح المــدير 
العــام بــأي اســتثناء. وفــي ردود إضــافية، قالــت األمانــة إن التنــوع الجغرافــي يشــير إلــى البلــدان الناقصــة التمثيــل أو 

لومـــات عـــن تلـــك المســـألة وعـــن المســـاواة بـــين الجنســـين للكيانـــات المعيـــرة علـــى البلـــدان غيـــر الممثلـــة. وأتيحـــت المع
اإلنترنـــت. وُكفلــــت الشـــفافية نظــــرًا إلـــى تفصــــيل جميـــع عمليــــات االنتـــداب فــــي الســـجل والخضــــوع للتحقـــق الواجــــب 

  والحصول على إعالن تضارب المصالح.
  

تفســـرت عمـــا إذا كـــان يســـتطيع ورأت دولـــة عضـــو أن قصـــر مـــدة االنتـــداب علـــى عـــامين أمـــر معقـــول واس  -٨٦
الموظــــف المنتــــدب أو ال يســــتطيع أن يقــــدم طلبــــًا فــــي وقــــت الحــــق لشــــغل وظيفــــة فــــي المنظمــــة. وذكــــرت األمانــــة 

سياســـات المنظمـــة تســـتوجب مـــن الكيـــان المعيـــر للموظـــف المنتـــدب أن يضـــمن للموظـــف الحـــق فـــي العـــودة  بـــأن
ذا الموظــف يســتطيع أن يقــدم طلبــًا لشــغل وظيفــة وأنــه ) مــن تقريــر األمانــة) وأحاطــت علمــًا بــأن هــ١(ب)(٣ (الفقــرة

يجب عليه التقيد بشرط إجراء عمليـة تنافسـية كاملـة لتقـديم طلـب لشـغل وظيفـة. وردًا علـى ذلـك، أبـدت دولـة عضـو 
  اعتراضها قائلة إن الموظفين المنتدبين سيتمتعون بميزة غير مستحقة في تقديم طلب لشغل وظيفة عقب االنتداب.

  
وفي ردود أخرى، ذكرت األمانة أنها ستستعرض شـرط اقتـراح الكيـان المعيـر لثالثـة مرشـحين علـى األقـل،   -٨٧

وخصوصــًا ألن بعــض الكيانــات الصــغيرة قــد ال يكــون لــديها عــدد كــاف مــن المــوظفين المناســبين، وصــيغة الشــرط 
  ع الجغرافي.الذي مفاده أن الكيانات المعيرة ستولي العناية للمساواة بين الجنسين والتنو 

  
  .علمًا بتقرير األمانةالمجلس التنفيذي  حيطبأن يأوصت اللجنة 
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  النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين تعديالت  ٨-٣
  )١إضافة  ١٤٠/٤٨م تو ١٤٠/٤٨م تالوثيقتان (

  
المـوظفين ومشـاريع والئحـة نظرت اللجنة فـي التعـديالت المقتـرح إدخالهـا علـى النظـام األساسـي للمـوظفين   -٨٨

  القرارات المرتبطة بها.
  

وأوضحت األمانة أن تقريرها يتضمن جميع التعديالت المطلوب إدخالهـا علـى النظـام األساسـي للمـوظفين   -٨٩
كانون األول/  ٢٣الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والمعتمد في  ٧٠/٢٤٤القرار والئحة الموظفين لتنفيذ 

، والقـرارات ٢٠١٥على التوصيات المقدمـة مـن لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة فـي تقريرهـا لعـام  ءً بنا ٢٠١٥ديسمبر 
. وتماشــت ٢٠١٦المتوقــع أن تتخــذها الجمعيــة العامــة بنــاًء علــى التوصــيات المقدمــة مــن اللجنــة فــي تقريرهــا لعــام 

مـوظفي المنقحة من عناصـر األجـر ل التعديالت المدخلة على المرتبات واالستحقاقات والبدالت مع تنفيذ المجموعة
  الصادر عنها. ٧٠/٢٤٤التي وافقت عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار  والفئات العليا الفنيةالفئة 

  
الصــادر عــن الجمعيــة العامــة، ُنظــر فــي الخيــارين التــاليين  ٧٠/٢٤٤وعــالوة علــى ذلــك وتمشــيًا مــع القــرار   -٩٠

هـذا  قبـلأو  ٢٠١٤يناير  كانون الثاني/ ١ في لموظفين المعينينإلى انهاء الخدمة بالنسبة السن اإللزامية إللتمديد 
فــــي تــــاريخ آخــــر (ب)  أو ؛٢٠١٨كــــانون الثــــاني/ ينــــاير  ١حيــــز النفــــاذ اعتبــــارًا مــــن التــــاريخ: (أ) دخــــول التمديــــد 

الئحـــة  مـــن ١٠٢٠و ٤١٠المـــادتين ، ممـــا يشـــمل تعـــديالت علـــى ٢٠١٨كـــانون الثـــاني/ ينـــاير تحديـــده بعـــد  ينبغـــي
. وردًا علــى الطلــب الموجــه مــن لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة لإلحاطــة بالمعلومــات وفقــًا لمــا يقتضــيه المــوظفين

إلـى  ٤٥"، حدد التقرير آثار هذه التعديالت في الفقـرات مـن مع مراعاة حقوق الموظفين المكتسبة" ٧٠/٢٤٤ القرار
  بربطها بأجزاء القرار المعنية. ٥٦
  

السـن اإللزاميـة الجديـدة إلنهـاء الخدمـة. وشكرت الدول األعضاء األمانة على تبليغها عن الخيارين لتمديد   -٩١
للمسـاعدة علـى ضـمان توحيـد  ٢٠١٨كـانون الثـاني/ ينـاير  ١وحثت اللجنـة علـى أن يـدخل التـدبير حيـز النفـاذ فـي 

الــذي تنتمــي إليــه المنظمــة علــى الــرغم مــن  لمتحــدةألمــم النظــام الموحــد التطبيــق ومواءمــة الممارســات علــى نطــاق ال
تسـليم الــدول األعضـاء بمــا قــد يـنجم عــن ذلـك مــن آثــار سـلبية علــى الوضـع المــالي للمنظمــة والتـوازن بــين الجنســين 
فيهـــا. واقتُـــرح أن تحـــاول المنظمـــة تخفيـــف التكـــاليف المتصـــلة باالنتهـــاء المتوقـــع للمبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل 

  األطفال.
  

بســـبب اآلثـــار  ٢٠١٨بعـــض الـــدول األعضـــاء الحجـــج المؤيـــدة للتنفيـــذ بعـــد كـــانون الثـــاني/ ينـــاير وســـاقت   -٩٢
  المالية. وحثت هذه الدول على أن يواصل المجلس التنفيذي مناقشة الخيار النهائي لتاريخ التنفيذ.

  
الجديـدة إلنهـاء الخدمـة بعـد  السـن اإللزاميـةوطلبت الدول األعضاء توضيح ما إذا كان التأخير فـي تمديـد   -٩٣
ســيعرض المنظمــة للخطــر علــى المســتوى القــانوني. وأوضــح المستشــار القــانوني أن  ٢٠١٨كــانون الثــاني/ ينــاير  ١

تكــون شــروط خدمــة مــوظفي المنظمــة "مطابقــة قــدر اإلمكــان للشــروط مــن دســتور المنظمــة تقتضــي أن  ٣٦المــادة 
هــذا التعــديل، ولكــن عليهــا  دخلتُــى". لــذا يجــب علــى المنظمــة أن المعمــول بهــا فــي منظمــات األمــم المتحــدة األخــر 

رونـــة وبـــالرغم مـــن أن مـــن المعقـــول النظـــر إلـــى هـــذه المنـــة فـــي تحديـــد كيفيـــة القيـــام بـــذلك. أن تتحلـــى بالمرو أيضـــًا 
لـى الطعـن ، التـاريخ الفعلـي للتنفيـذ، فإنـه ال يمكـن اسـتبعاد إمكانيـة لجـوء المـوظفين إنباعتبارها تتضمن قرارات بشـأ

أمـــام المحكمـــة اإلداريـــة لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة علـــى أســـاس أن تـــأخير تـــاريخ التنفيـــذ يـــؤثر ســـلبًا علـــى علـــى ذلـــك 
المتــأثرة ســلبيًا وعلــى أســاس إمكانيــة إلغــاء الوفــورات المحتملــة بســبب التكــاليف فــي  المعاشــات التقاعديــةاســتحقاقات 

  أسوء الحاالت.
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المقدمــــــة مــــــن لجنـــــة الخدمــــــة المدنيــــــة الدوليـــــة بشــــــأن المرتبــــــات ورحبـــــت الــــــدول األعضــــــاء بالتوصـــــيات   -٩٤
مـن  ٣١٥المـادة منح حافز ُأدرج في إحدى الدول األعضاء في ضرورة  ستحقاقات والبدالت. وفي حين شككتواال

خـر بهـذا التعـديل، أشـارت المجاالت العاليـة التخصـص بينمـا رحـب متحـدث آالخبراء في الستقدام  الئحة الموظفين
المرتبـــات واالســـتحقاقات والبـــدالت وٕامكانيـــة دولـــة عضـــو أخـــرى إلـــى ضـــرورة اســـتعراض التعـــديالت المدخلـــة علـــى 

  تعديلها في وقت الحق.
  

وٕاضــافة إلــى ذلــك، رحبــت الــدول األعضــاء بالتقــدم الــذي أحرزتــه المنظمــة مــن أجــل تحقيــق التــوازن بــين   -٩٥
بضرورة اتخاذ تـدابير إضـافية فـي األمـدين ي التمثيل الجغرافي بين موظفيها بينما أقرت الجنسين وتعزيز المساواة ف

  القصير والطويل لتحقيق هذه األهداف.
  

، ١٤٠/٤٨ت  مفـي الوثيقـة الـواردة  مشاريع القرارات الثالثـةبأن يعتمد المجلس التنفيذي أوصت اللجنة 
مجموعة عناصر األجـر التي أدخلها المدير العام بخصوص الذي يؤكد التعديالت  ١مشروع القرار  :أي

التـي أدخلهـا الـذي يؤكـد التعـديالت  ٢مشـروع القـرار و ومرتبـات المـوظفين؛  واالستحقاقات المتصلة بها
ســنة بالنســبة إلــى المــوظفين  ٦٥تمديــد الســن اإللزاميــة إلنهــاء الخدمــة إلــى المــدير العــام بخصــوص 

بشأن  ٣مشروع القرار و ؛ ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ١النفاذ اعتبارًا من على أن تدخل حّيز العاملين 
لتقديمـه إلـى جمعيـة الصـحة  المـدير العـام أجـرالموظفين في الوظـائف غيـر المصـنفة فـي رتـب و  أجور

  العالمية السبعين.
  
  ) ١٤٠/٤٩م ت( الوثيقة  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٩-٣
  

  تقرير األمانة.نظرت اللجنة في   -٩٦
  

  .وأوصت اللجنة المجلس التنفيذي بأن يحيط علمًا بتقرير األمانة
  

  اعتماد التقرير واختتام االجتماع  من جدول األعمال ٤البند 
  

 اعتمدت اللجنة تقريرها.  -٩٧
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  الملحق
  

  ملخص وقائع اجتماع الدول األعضاء غير الرسمي
  ٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ١٩جنيف، 

أن ُتعقـد  دارةاإلالميزانيـة و البرنـامج و االجتمـاع الخـامس والعشـرين للجنـة اقترحت بعض الدول األعضاء أثناء انعقاد 
للتحــديات التــي تواجههــا المنظمــة بشــأن اللجنــة لمناقشــة عمليــة للتصــدي انعقــاد هــامش علــى  غيــر رســمية ةمشــاور 
  .التمويل

البرنــامج والميزانيــة  لجنــةعلــى قتــرح أن تاالجتمــاع غيــر الرســمي علــى عقــد خــالل واتفقــت بعــض الــدول األعضــاء 
عمليــة تشــاور غيــر بإنشــاء ربعــين بعــد المائــة تقضــي إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه األتقــدمها وصــية تواإلدارة 

) تمويل ٢( ؛البرمجية ميزانيةالوضع ) ١مسائل المتعلقة بالموضوعين التاليين: (رسمية مفتوحة العضوية لمناقشة ال
  .الميزانية البرمجية

  :) وضع الميزانية البرمجية١(وفيما يلي المسائل التي ينبغي تناولها في إطار الموضوع 
  تحديد األولويات  •
مخرجــات والنجـزات الُمسـتهدفة تماســك بـين الموسـائل منهـا زيـادة ال، بعلـى نحـو أفضــل النتـائجتحديـد   •

  والميزانية
  تكاليف المخرجاتحساب   •
  لميزانيةلواقعية الالسقوف   •
  التخطيط بشأن تحقيق مكاسب من حيث المردودية وتقّصي المجاالت المتعلقة بوفورات التكاليف  •
  في الميزانية النقصانحاالت / التحوالتتحديد   •
  استرداد التكاليف بالكامل  •
  الميزانية بين المكاتب الرئيسية وفئاتفيما مبادئ توزيع الميزانيات تقديم إيضاحات بشأن   •
  تحسين المؤشرات  •
  .المستدامةتنمية مع أهداف ال المواءمةزيادة   •

  :الميزانية البرمجيةتمويل ) ٢(موضوع الالمسائل التي ينبغي تناولها في إطار وفيما يلي 

  الدول األعضاءتحّددها لألولويات التي  اً تعبئة الموارد وفق  •
  مساهمات مرنةعلى تقديم تحفيز السبل تقّصي   •
  مرنةالتخصيص االستراتيجي للموارد استعراض ال  •
  السيناريوهاتٕاعداد حديد األولويات و إدارة أوجه القصور من خالل ت  •
  رةدالمقشتراكات زيادة اال  •
  .ستراتيجية تعبئة الموارداستعراض األمانة ال  •
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تنـدرج ضـمن  المـذكورة أعـاله / المجـاالتالمهـامأن اتفقـت الـدول األعضـاء علـى وفيما يتعلق باإلطـار الزمنـي، فقـد 
فــــي بعــــض المهــــام . وقــــد تنفــــع الطويلــــة األجــــلالفئــــات األجــــل و ة المتوســــطالقصــــيرة األجــــل وتلــــك فئــــات نطــــاق ال
البرمجيــــة مســــودة الميزانيــــة فيمــــا يلــــزم بعضــــها اآلخــــر لوضــــع ، )٢٠١٧-٢٠١٦المــــالي الحــــالي ( الوضــــع تحســــين

العـــام الثـــاني عشـــر العمـــل برنـــامج هـــا نطـــاق العديـــد منفـــي صـــيغتها النهائيـــة، ويتجـــاوز  ٢٠١٩-٢٠١٨المقترحـــة 
  .٢٠١٩-٢٠١٤الحالي، 

مـن شـأنها أن لنظـر فيهـا، والتـي التي يتعـين االمجاالت ذات األولوية أن تقترح األمانة من طلبت الدول األعضاء و 
  الفترة السابقة مباشرة النعقاد جمعية الصحة العالمية السبعين.تُناقش أوًال في 

  
=     =     =  

  


