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خيــارات تحســين الشــفافية وٕامكانيــة التنبــؤ والمرونــة فيمــا يتعلــق بتمويــل   من جدول األعمال ٢البند 
  )EBPBAC/EXO2/2الوثيقة ( المنظمة

  
  االقتراح األول: 

  
فــي ذلــك علــى الفائــدة التــي  مشــددة ،نيــة البرمجيــة بأكملهــاأهميــة اعتمــاد الميزا علــىالــدول األعضــاء  أكــدت  -٤

، وطلبـت توضـيحًا بخصـوص اآلثـار اءتتأتى من اعتماد الميزانية البرمجية فيما يتعلق بتعزيز إشراف الدول األعض
تــزام وأوضــحت المــديرة العامــة أن االل الميزانيــة.القانونيــة المترتبــة بالنســبة إلــى الــدول األعضــاء فيمــا يتعلــق بتمويــل 

 .دســتور المنظمــةمــن  ٥٦اء ســيظل مقتصــرًا علــى االشــتراكات المقــدرة بموجــب المــادة القــانوني علــى الــدول األعضــ
طلبــت الــدول األعضــاء أيضــًا المزيــد مــن المعلومــات عــن التغييــرات المحتملــة للقــرار الخــاص بالميزانيــة وللنظــام و 

يلـــزم أن تصـــحب اعتمـــاد الميزانيـــة البرمجيـــة. وأجابـــت  المـــالي والالئحـــة الماليـــة للمنظمـــة، وهـــي التغييـــرات التـــي قـــد
المـديرة العامــة بــأن هـذه المعلومــات يمكــن تقــديمها إلـى لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة وٕالـى المجلــس التنفيــذي فــي 

  .٢٠١٣يناير  /كانون الثاني
  
تكــاليف وواقعيــة ينبغــي وأشــارت الــدول األعضــاء إلــى أنــه باإلضــافة إلــى وضــع ميزانيــة برمجيــة محســوبة ال  -٥

تقـــديم المعلومـــات الماليـــة عـــن الـــدخل المتـــاح وثغـــرات التمويـــل إلـــى الجمعيـــة فـــي وقـــت اعتمـــاد الميزانيـــة البرمجيـــة. 
وشددت الدول األعضاء أيضًا على ضرورة مواصلة رصد تنفيـذ الميزانيـة البرمجيـة مـن خـالل االجتماعـات العاديـة 

  لألجهزة الرئاسية للمنظمة.
  

  الثاني: االقتراح
  
الـنص المسـتخدم  وعلى مدار المناقشات الخاصة باالقتراح الثاني سلطت الدول األعضاء الضوء علـى أن  -٦

، وأقرت األمانـة بـذلك. ومـن ثـم فقـد اً في بيان العنصرين المميزين اللذين يتألف منهما هذا االقتراح كان غير واضح
االشــتراكات المقــدرة  تكملــة )١( القتــراح الثــاني، أال وهمــا:منهمــا ابحثــت الــدول األعضــاء العنصــرين اللــذين يتــألف 

زيادة في االشتراكات المقدرة فـي األمـد الطويـل. وفيمـا يتعلـق بالعنصـر  )٢(، على أساس طوعي في األمد القصير
الشــتراكات المقــدرة، علــى أســاس طــوعي، مــن لاألول أيــدت الــدول األعضــاء فكــرة تحــري ســبل تيســير اســتالم تكملــة 

وفيمــا يتعلــق بالعنصــر الثــاني فإنــه علــى الــرغم مــن أن الــدول األعضــاء  األعضــاء التــي ترغــب فــي دفعهــا. الــدول
وص زيـادة االشـتراكات المقـدرة فقـد سـاد اتفـاق بـين الـدول األعضـاء علـى أن الزيــادة أعربـت عـن آراء مختلفـة بخصـ

  المحتملة في االشتراكات المقدرة في األمد الطويل أمر يمكن بحثه.
  
  :الثالثقتراح اال
  
، وهـــو أمـــر وأكـــدت علـــى أهميـــة الشـــفافية فـــي التمويـــل بالتمويـــلرحبــت الـــدول األعضـــاء بـــالحوار الخـــاص   -٧

وأشــارت  ، وكــذلك التــدابير األخــرى الجــاري اتخاذهــا فــي إطــار إصــالح المنظمــة.العمليــة المقترحــة ســيتحقق بواســطة
مناسـبة نيـة محسـوبة التكـاليف وكـذلك معلومـات لزم ميزايست بالتمويلالدول األعضاء إلى أن تيسير الحوار الخاص 

وأشارت الدول األعضاء أيضًا إلى أهميـة تلقـي المزيـد مـن التوضـيحات بشـأن التوقيـت  عن الدخل المتاح واإلنفاق.
أهميـة إشـراك األجهـزة الرئاسـية  علـىالـدول األعضـاء  وأكـدتواللوجستيات والمشاركة في الحوار الخاص بالتمويل. 

وفي هذا الصدد اقترحت  البرمجة، عند الضرورة. وٕاعادةتعراض الموارد المتاحة، ومناقشة إعادة التخصيص في اس
بعض الدول األعضاء إمكانية أن تضطلع أول جمعية صحة ُتعقد في الثنائية بدور هام في اعتماد حصيلة الحوار 

  الخاص بالتمويل.
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المســـاهمات الطوعيـــة األساســـية  حســـابصـــيص وطرحـــت الـــدول األعضـــاء كـــذلك أســـئلة حـــول كيفيـــة تخ  -٨
واالشــتراكات المقــدرة أثنــاء الحــوار الخــاص بالشــؤون الماليــة، وحــول تحديــد الحــوافز التــي يتعــين اســتخدامها لتشــجيع 

فــي المنظمــة والتــي تتبــين مــن إســهام الــدول  الــدول األعضــاء علــى ثقــةالمــديرة العامــة  وأثنــتالمرونــة فــي التمويــل. 
وأوضـــحت أنـــه يتعـــين اســـتخدام  .فـــي حســـاب المســـاهمات الطوعيـــة األساســـيةيـــر مخصـــص بتمويـــل غ األعضـــاء

علــى ســبيل وذلــك ، فــي التمويــلاالشــتراكات المقــدرة وحســاب المســاهمات الطوعيــة األساســية اســتخدامًا اســتراتيجيًا 
  الوظائف واألنشطة الخاصة بمهام حاسمة. المثال فيما يخص

  
  :االقتراح الرابع

  
تنفيـذها مـن أجـل تواصـل األمانـة اإلجـراءات التـي حاطـت علمـًا بـأن الدول األعضـاء هـذا االقتـراح وأأّيدت   -٩

 .لتمويــهــي إجــراءات ضــرورية لتحســين الوالضــوابط الماليــة وتقــديم التقــارير وٕادارتهــا  ق تعبئــة المــواردتحســين تنســي
المجموعـة الشـاملة الحاسمة بالنسـبة إلـى  من األمور تهادار إ تعبئة الموارد و تنسيق أن على الدول األعضاء وشّددت 

وأكـدت الـدول األعضـاء أيضـًا علـى أهميـة  لمنظمـة.ل العـاماإلصـالح وكـذلك مـن أجـل تمويـل، ال تحسـين تدابيرمن 
  التقييم كعنصر رئيسي يسهم في تحسين تمويل المنظمة.

  
شــبكة عبــر  الوقــت الحقيقــيفــي الرامــي إلــى تقــديم التقــارير عــن المــوارد نهج بــالرحبــت الــدول األعضــاء و   -١٠

المنظمـة لهـذه البوابـة اإللكترونيـة رؤيـة إصـدار أبدت الدول حرصـها علـى األمانة، و على نحو ما وضحته اإلنترنت 
 ضــافية التــي يتعــين االضــطالع بهــا فيمــا يتعلــقاإلمبــادرات الالــدول األعضــاء كمــا أّيــدت  فــي أقــرب وقــت ممكــن.

  المخاطر واالمتثال.دة المعنية بإدارة الوحإنشاء والسيما الضوابط المالية، ب
  

وخصوصًا فـي ضـوء تعبئة الموارد، خص مسألة تنسيق من التوضيح فيما ي طلبت الدول األعضاء مزيداً و   -١١
علـى جميـع سيتواصـل االضـطالع بهـا مستويات الثالثة للمنظمـة. وأوضـح المـدير العـام أن تعبئـة المـوارد صلتها بال

بطريقـــة منســـقة فـــي إطـــار الميزانيـــة سُيمضـــى قـــدمًا فـــي االضـــطالع بهـــا اآلن ، ولكـــن للمنظمـــة المســـتويات الثالثـــة
  .كافة مستويات المنظمةارك فيها مع وضع اقتراحات منسقة تش بالتالزمالبرمجية المعتمدة، 

  
  :الخامس االقتراح

  
 المنظمـة نزاهـةب انشكل كأال يخّل بأي ينبغي ه أن نبهت إلىولكنها هذا االقتراح، برحبت الدول األعضاء   -١٢

وفـــي حـــين شـــجعت الـــدول  وصـــنع القـــرار.فـــي تصـــريف شـــؤون المنظمـــة وال بســـلطة الـــدول األعضـــاء واســـتقالليتها 
الحـــد مـــن األعضــاء المـــديرة العامــة علـــى مواصــلة تحـــري ســبل توســـيع قاعـــدة الجهــات المانحـــة للمنظمــة مـــن أجــل 

مات الــدول األعضــاء، وأشــارت الــدول األعضــاء المخــاطر الماليــة علــى المنظمــة، مــع التركيــز الخــاص علــى مســاه
  أيضًا إلى أن حافظة الميزانية ينبغي أن تظل مستقرة.

  
وفيما يخص الجهات الفاعلة من غير الدول شددت الدول األعضاء علـى أن المشـاركة مـع هـذه الكيانـات   -١٣

ه الخصوص بالكيانـات التجاريـة يلزم أن تتم بحذر، ويجب أن تُبنى على أساس من الشفافية. وفيما يتعلق على وج
كيانــات الالمشــاركة مــع بشــأن سياســة  ٢٠١٣مــايو ســيناقش فــي أيــار/ المجلــس التنفيــذي الخاصــة، ُأشــير إلــى أن 

وأكــدت الــدول األعضــاء علــى أن  ١، بنــاًء علــى طلــب جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتين.خاصــةالتجاريــة ال
من أجل توسيع قاعدة الجهـات المانحـة للمنظمـة ينبغـي عندئـذ أن تسترشـد  المشاركة مع الكيانات التجارية الخاصة

  بتلك السياسة.
                                                           

 .EBPBAC/EXO2/2الوثيقة     ١



   EB132/3    ١٣٢/٣ت  م

4 

  مج والميزانية واإلدارةناالبر المقررات اإلجرائية للجنة 
  

  ١،منظمةالتحسين تمويل االقتراحات المقدمة بشأن في  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارةبعد أن نظرت   
  

  ما يلي: قررت

  ؛بأكملهاالميزانية البرمجية عتمد المجلس التنفيذي على جمعية الصحة أن تبأن يقترح أن توصي   )١(

زّود لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة والمجلس التنفيذي في كانون المدير العام أن يمن طلب تأن   )٢(
، بأكملهـــاجيـــة مميزانيـــة البر بـــّين اعتمـــاد المزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن مشـــروع قـــرار يب ٢٠١٣الثـــاني/ ينـــاير 
 االقتراحبــفيمــا يتعلــق  للمنظمــةوالالئحــة الماليــة النظــام المــالي  علــىالمدخلــة تغييــرات العــن  وبالمعلومــات

  األول؛

رة دالشـتراكات المقـمبـالغ تكميليـة لأن يمضـي قـدمًا فـي تحـري اسـتالم المـدير العـام من طلب تأن   )٣(
الخاصـة بـالحوافز الممكنـة السـتالم األمـوال  وأن يتحـرى الخيـاراتعلى أساس طوعي من الدول األعضاء 

  ؛٢٠١٣في أيار/ مايو  إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارةوأن يقدم تقريرًا عن ذلك غير المخصصة 

بالتمويـل مـن أن تقـيم حـوارًا خاصـًا جمعيـة الصـحة علـى المجلـس التنفيـذي بـأن يقتـرح أن توصي   )٤(
، كما طلبت EBPBAC/EXO2/2للجدول الزمني الموضوع في الوثيقة  ، طبقاً الميزانية البرمجية أجل تمويل

مــن المــدير العــام أن يقــدم المزيــد مــن المعلومــات عــن اللوجســتيات والمشــاركة فيمــا يتعلــق بــالحوار الخــاص 
  ؛٢٠١٣بالتمويل إلى دورة المجلس  التنفيذي الثانية والثالثين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 

ـــ رحـــبتأن   )٥( ـــة المـــواردبشـــأن  اإلجراءات التـــي اتخـــذها المـــدير العـــامب وٕادارتهـــا  تعزيـــز تنســـيق تعبئ
طلــب مــن المــدير العــام تقــديم تقــارير دوريــة عــن التقــدم أن توالضــوابط الماليــة الداخليــة وٕاعــداد التقــارير، و 

  ؛إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في هذا المضمار المحرز

الكفيلــة بتوســيع ســبل ال تتحــرىالمجلــس التنفيــذي علــى جمعيــة الصــحة أن  بــأن يقتــرحأن توصــي   )٦(
نظمـــة، مـــع إيـــالء اهتمـــام خـــاص للـــدول األعضـــاء والمنظمـــات الدوليـــة نطـــاق قاعـــدة الجهـــات المانحـــة للم

ومثلما ُأشـير إليـه فـإن مسـألة المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، وخصوصـًا والمؤسسات الخيرية، 
ـــة علـــى الكيانـــات التج ـــة الخاصـــة ســـيجري بحثهـــا فـــي ســـياق سياســـة منقحـــة ســـُتعرض للنقـــاش والمداول اري

  .٢٠١٣المجلس التنفيذي في أيار/ مايو 
  

ـــة بشـــأن  من جدول األعمال ٣ البند ـــي مناقشـــات اللجـــان اإلقليمي  اســـتعراض القضـــايا المطروحـــة ف
دة برنــامج العمــل     الثــاني عشــر والميزانيــة البرمجيــة المقترحــةالعــام مســوَّ

٢٠١٥-٢٠١٤  
  

المطروحــة فــي اللجــان اإلقليميــة بشــأن  المســائل بــالعرض الــذي قدمتــه األمانــة عــنرحبــت الــدول األعضــاء   -١٤
. وأشارت الدول األعضاء إلى ٢٠١٥-٢٠١٤مسّودة برنامج العمل العام الثاني عشر والميزانية البرمجية المقترحة 
يـــد األولويـــات وٕاعـــداد الميزانيـــة ودمـــج مـــدخالت أن العمـــل الجـــاري بخصـــوص تعزيـــز سلســـلة النتـــائج، وبشـــأن تحد
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المســتوى القطــري (التخطــيط مــن القاعــدة إلــى القمــة)، وبشــأن  تقيــيم األداء، سيشــكل خطــوة هامــة نحــو ضــمان أن 
الدول األعضـاء األمانـة علـى وشجعت تكون الميزانية البرمجية محور أداة المسائل من أجل توجيه عمل المنظمة. 

  الوثائق. لهذهالمقبلة مسودات الفي  العناصرهذه معالجة بشأن مواصلة العمل 
  

  اعتماد التقرير واختتام االجتماع  من جدول األعمال ٤البند 
  

 اعتمدت اللجنة تقريرها.  -١٥
  
  

  المطلوب من المجلس التنفيذياإلجراء 
  

المطلوب من المجلس التنفيذي هو أن يحيط علمًا بالتقرير وأن ينظر في لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة   -١٦
  من جدول األعمال. ٢ة تحت الفرع الخاص بالبند الواردة ضمن المقررات اإلجرائي

  
  
  

=     =     = 


