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  الحوار الخاص بالتمويل 
 

 

  تقرير من األمانة
  

 
أرســــت جمعيــــة الصــــحة العالميــــة حــــوارًا خاصــــًا بتمويــــل الميزانيــــة البرمجيــــة مــــن خــــالل المقــــرر اإلجرائــــي   -١
ويهدف الحوار الخاص بالتمويل إلى ضمان المواءمــة بــين نتــائج عمــل المنظمــة ومنجزاتهــا المتفــق ). ٨(٦٦ع  ص  ج

المتاحة لتمويلهــا، ويتمثــل الهــدف النهــائي  عليها في الميزانية البرمجية التي اعتمدتها الدول األعضاء، وبين الموارد
وقد ُصمم هذا الحوار من أجل تحســين المواءمــة وٕامكانيــة التنبــؤ . من ذلك في تحسين جودة عمل المنظمة وفعاليته

  .والمرونة والشفافية في تمويل المنظمة والحد من جوانب الضعف الذي تعتريه
  

  التقدم الُمحرز حتى تاريخه
  
. ٢٠١٣حزيـــران/ يونيـــو  ٢٤إلـــى عقـــد اجتمـــاع لبـــدء الحـــوار الخـــاص بالتمويـــل فـــي  ةعامـــال المـــديرة تدعـــ  -٢

منظمــة شــريكة مــن غيــر الــدول، وأســفر عــن التزامــات  ٢٠دولــة عضــوًا و ٨٧مشــاركًا مــن  ٢٥٦وحضــر االجتمــاع 
المســاهمين  محــددة تتعلــق بتحســين المواءمــة وٕامكانيــة التنبــؤ والمرونــة والشــفافية فــي تمويــل المنظمــة وتوســيع قاعــدة

ومواصلة النقاش. وُأعيد التأكيد بقوة على االلتزام بــاحترام األولويــات التــي حــددتها جمعيــة الصــحة العالميــة. واعتمــد 
المشاركون في االجتماع النموذج األولي للبوابة اإللكترونية الــذي أعدتــه المنظمــة تلبيــًة لــدعوة الــدول األعضــاء إلــى 

 المحدَّثــةمويــل المنظمــة. ويجــري تصــميم البوابــة بحيــث تتــيح الوصــول إلــى النتــائج زيــادة الشــفافية والمســاءلة حــول ت
والمعلومـــات المتعلقـــة بـــالبرامج والميزانيـــة والنـــواحي الماليـــة والرصـــد. وألزمـــت األمانـــة نفســـها بـــأن تلبـــي دعـــوة الـــدول 

  األعضاء إلى اتباع نهج أكثر اتساقًا في تعبئة الموارد وتخطيط الدخل على مستويات المنظمة كافة.
  
تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٢٦-٢٥المتابعــة فــي وفــي الفتــرة مــا بــين بــدء الحــوار فــي حزيــران/ يونيــو واجتمــاع   -٣

، اســـتمرت مناقشـــات الحـــوار الخـــاص بالتمويـــل فـــي دورات اللجـــان اإلقليميـــة، وفـــي جلســـات اإلحاطـــة مـــع ٢٠١٣
مــن أكبــر مقــدمي المســاهمات الطوعيــة إلــى  ١٩البعثــات التــي مقرهــا فــي جنيــف، وخــالل االجتماعــات الثنائيــة مــع 

) استعراض التقدم الُمحــرز منــذ حزيــران/ يونيــو ١ة الجتماع المتابعة فيما يلي: (المنظمة. وتمثلت األغراض المحدد
) تحديــد مجــاالت نقــص التمويــل بــالنظر ٢؛ (٢٠١٥-٢٠١٤فــي تحقيــق التمويــل الكامــل للميزانيــة البرمجيــة  ٢٠١٣

وتحســين ســمات  ) تحديــد حلــول لمعالجــة مجــاالت نقــص التمويــل٣إلــى االلتزامــات/ النوايــا المعلنــة بشــأن التمويــل؛ (
منظمــة شــريكة مــن غيــر الــدول،  ١٤دولــة عضــوًا و ٩٢مشــاركًا مــن  ٢٦٦تمويــل المنظمــة. وشــارك فــي االجتمــاع 

رئــيس (بلجيكــا) مشاركة فعلية أو من خالل البث على شبكة اإلنترنت. وقــد تــرأس االجتمــاع الــدكتور ديــرك كــويبرز 
تــولى تنســيق الجلســات الســيد كيشــاف ديزيراجــو (الهنــد) لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلــس التنفيــذي، و 

والــدكتور أنــدرس نوردســتروم (الســويد) والــدكتور نيلــز داوليــر (الواليــات المتحــدة األمريكيــة)، وكــان الــدكتور كــريس 
  إيليسا غولبرغ (كندا) مشاركين رئيسيين في المناقشة. وسعادة السفيرةإلياس (مؤسسة بيل وميليندا غيتس) 
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يونيــو / عن اإلجراءات المتخذة منــذ االجتمــاع الــذي ُعقــد فــي حزيــران اتقريره ةالعام ةالمدير  تأن قدم وبعد  -٤
وعــرض قصــير لبوابــة المنظمــة الجديــدة علــى شــبكة اإلنترنــت، عــرض المــدير العــام المســاعد لشــؤون اإلدارة العامــة 

لحلــول مــن أجــل التصــدي لتحــديات وناقش المشاركون فرص تطبيق ا ٢٠١٥-٢٠١٤الوضع المالي الراهن للثنائية 
وُكــرِّس اليــوم الثــاني لالجتمــاع الســتعراض ومناقشــة المســائل التــي تحــددت أهميتهــا بالنســبة إلــى . التمويــل المتبقيــة

تمويل التنظيم واإلدارة؛ وتنسيق تعبئة المــوارد؛ والتبليــغ عــن النتــائج؛ : الدول األعضاء وغيرها من المساهمين، وهي
  .اص بالتمويلوتقييم الحوار الخ

  
ــؤ  -٥ ــة التنب / تشــرين األول ٣١حتــى  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيعــد المســتوى العــام لتمويــل الميزانيــة البرمجيــة  .إمكاني

، أفضـــل منـــه مقارنـــة بـــالفترة نفســـها مـــن الثنائيـــة الســـابقة، حيـــث بلغـــت النســـبة المتاحـــة مـــن التمويـــل ٢٠١٣أكتـــوبر 
ـــى تبادلـــت . ٢٠١١أكتـــوبر / تشـــرين األول ٣١فـــي  ٪٥١فـــي مقابـــل  ٪٦١المطلـــوب  ـــدول  ١٨وللمـــرة األول مـــن ال

حــة بشــأن التمويــل وبلــغ إجماليــه  مليــون دوالر أمريكــي،  ٩٣٥األعضــاء والجهــات المســاهمة األخــرى توقعاتهــا المرجَّ
وقد جاء ذلــك كنتيجــة مباشــرة للحــوار الخــاص بالتمويــل، وســوف يســاعد علــى تخطــيط البــرامج وتعميــق فهــم مواضــع 

وبلــغ مجمــوع التمويــل المتــاح والتمويــل المتوقــع . تبقى ويساعد على تخصيص موارد تتسم بالمرونــةالقصور التي ست
وأشير إلى أن المساهمات الطوعية المتوقعة من عدد من الدول األعضاء وغيرها من . من الميزانية البرمجية ٪٨٥

أشــهر ع هــؤالء الشــركاء خــالل العــدة ومــن المتوقــع أن يســتمر الحــوار مــ. المساهمين لم ُتدرج بعــد فــي هــذه التوقعــات
وتــم التأكيــد علــى أهميــة . القادمة، وسُيسفر ذلك في الغالب عن تمويل الميزانيــة بالكامــل مــن حيــث المبلــغ اإلجمــالي

 استمرار النقاش الخاص بالتمويل ليتجاوز فترة السنتين المحدودة، وُسلط الضوء على الحاجة إلى إيجاد صلة أوثــق
 .ببرنامج العمل العام لفترة الست سنوات

  
ــــة  -٦ ــــدو قويــــًا، ُيخفــــي فــــي طياتــــه  .المواءمــــة والمرون ــــذي يب ومــــع ذلــــك فــــإن هــــذا المشــــهد المــــالي العــــام ال

جوانــــب القصــــور المهمــــة التــــي تعتــــري بعــــض البــــرامج، كمــــا ُيخفــــي مشــــكلة مواءمــــة المــــوارد بــــين تكــــاليف  بعــــض
ــــة للتمويــــل أكبــــر التحــــديات التــــي ســــتواجه وتكــــاليف األنشــــطة، حيــــث ســــيطرح  المــــوظفين تحقيــــق المواءمــــة الكامل
مـــــــن  ٪٨٠ ةالعامـــــــ ةالمـــــــدير  توبعـــــــد مشـــــــاورة المـــــــديرين اإلقليميـــــــين، خصصـــــــ. فـــــــي مجـــــــال التمويـــــــل المنظمـــــــة

الُمقـــدَّرة لضـــمان أن كـــل فئـــة مـــن فئـــات العمـــل تحظـــى بالتمويـــل الـــالزم لمواصـــلة التشـــغيل فـــي بدايـــة  االشـــتراكات
عـــدد مــــن الــــدول األعضـــاء عــــن اســـتعدادها للنظــــر فــــي إعـــادة تخصــــيص األمـــوال التــــي تقــــدمها وأعــــرب  .الثنائيـــة

 .التــــي ينقصــــها التمويــــل، إذا كــــان عــــدد المشــــاركين فــــي البــــرامج التــــي تعتــــزم تمويلهــــا يزيــــد عــــن الــــالزم للمجــــاالت
التمويــل لمجــال ممــوَّل بالكامــل، وهــي  تقــديمأحــد المســاهمين فــي  إذا رغــبالخطــوات التــي ينبغــي اتخاذهــا  وُعرضــت
 : كالتالي

  
ســيجري بحــث الخيــار المتمثــل فــي تخصــيص التمويــل الجديــد للمجــال الممــوَّل بالكامــل مــع إعــادة   ) ١(

 برمجته في شكل منحة تغطي ثنائيات متعددة بحيث يظل هذا التمويل متاحًا في الثنائية التالية؛
  
خصيص التمويل الجديد الذي يقدمه المساهم لمجال آخر مــن سيجري بحث الخيار المتمثل في ت  ) ٢(

 المجاالت التي ينقصها التمويل؛
  
ســـُتجرى مناقشـــة مـــع المســـاهمين اآلخـــرين فـــي هـــذا المجـــال الممـــوَّل بالكامـــل، مـــن أجـــل بحــــث   ) ٣(

اســتعدادهم إلعــادة تخصــيص التمويــل المقــدم لمجــال آخــر ينقصــه التمويــل، ومــن ثــم إفســاح الطريــق أمــام 
واقُترحــت إمكانيــة التعبيــر علــى نحــو اســتباقي عــن االســتعداد لقبــول هــذا االحتمــال مــن (مســاهمة الجديــدة ال

 ؛ )خالل بند في مذكرات التفاهم بين المساهمين والمنظمة
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وفــي حــال عــدم التوصــل إلــى حــل آخــر، كمــالذ أخيــر، ســُيرفض عــرض المســاهمة فــي المجــال   ) ٤(
  . المموَّل بالكامل

 
كون في االجتمــاع إلــى تــوفير المزيــد مــن التفاصــيل بشــأن تخصــيص التمويــل المتــاح والتمويــل ودعا المشار   

 .المتوقع، حيث سيساعد ذلك على توضيح مجاالت العمل األشد ضعفًا وييسر العمل على التصدي لهذا الضعف
  

قوبــل اإلصــدار األولــي للبوابــة اإللكترونيــة الجديــدة الخاصــة بالميزانيــة البرمجيــة بترحيــب حــار،  .الشــفافية  -٧
وُأشير إلــى إمكانيــة أن تســهم البوابــة بمــدخالت . أن البوابة في إمكانها أن تصبح أداة قوية للمساءلة والشفافية ورئي

مات الطوعيــة وأن تــوفر طريقــة ســهلة للتبليــغ عــن بالغة األهمية في عمليــات اتخــاذ القــرارات المســتنيرة بشــأن المســاه
 .وطالب المشاركون في االجتماع باستشارتهم بشأن أي تطوير الحق للبوابة اإللكترونية. النتائج والنفقات

  
ُســلط الضــوء علــى جوانــب الضــعف المتأصــلة فــي الوضــع الــراهن، حيــث تعتمــد المنظمــة  .جوانب الضعف  -٨

جهــة مســاهمة مــن غيــر الــدول األعضــاء يعتمــد تمويــل عــدد منهــا علــى  ١١من بينهــا (جهة مساهمة فقط  ٢٠على 
وُدعيت الــدول . من المساهمات الطوعية كافة ٪٨٠ للحصول على )المجموعة الصغيرة نفسها من الدول األعضاء

اصــة بوضــع األعضاء جميعًا إلى ضمان تمويل األولويات المتفق عليها، وُحثت األمانة على توفير المعلومــات الخ
مثــل تلــك التــي تتعلــق بمرونــة التمويــل وبنســبة المســاهمات الطوعيــة إلــى االشــتراكات (األســس المرجعيــة للمســاهمين 

. ، من أجل تزويد الــدول األعضــاء بحــافز علــى تحســين المســاهمات الماليــة التــي تقــدمها نوعــًا وزيادتهــا كمــاً )الُمقدَّرة
وُأشير إلى تقــديم مبــالغ . ع بدور أكبر في تقديم المساهمات الطوعيةوُحثت البلدان المتوسطة الدخل على االضطال

تكميلية لالشتراكات المقدرة على أساس طوعي كآلية مفيدة محتملة يمكن لبعض الدول األعضاء اســتخدامها لزيــادة 
الصــادر عــن  وُأشير أيضًا إلــى تأييــد الحــوار الخــاص بتمويــل المنظمــة فــي البيــان. التمويل الذي تقدمه إلى المنظمة

المؤتمر الخامس أعقاب في  ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني في جنوب أفريقيابكيب تاون في وزراء الصحة اجتماع 
الفاعلــة  الجهــاتوُسلط الضوء على الضرورة الملحة الســتكمال اإلطــار الخــاص بالتعــاون مــع . ١"بريكس"لمجموعة 

غير الدول من أجل تسهيل التوسع في قاعدة المساهمين بحيــث تتجــاوز الــدول األعضــاء، والســيما فــي ظــل الطلــب 
 .المتنامي على التمويل الدولي المتعلق بالصحة

  
ُأقر إقرارًا واسعًا بالتعقيد الذي يتسم بــه تمويــل اإلدارة والتنظــيم فــي منظمــة الصــحة  .تمويل اإلدارة والتنظيم  -٩

وأكــــد عــــدد مــــن المشــــاركين فــــي االجتمــــاع علــــى ضــــرورة إبقــــاء المنظمــــة علــــى تكــــاليف اإلدارة والتنظــــيم . العالميــــة
ف اإلداريــة بالكامــل، إذا كــان منخفضة، وٕاثبات القيمة المحققة في مقابل المال، وُأعــرب عــن االلتــزام بتمويــل التكــالي

وكــان هنــاك تأييــد واســع للتحــرك صــوب . مــن الممكــن توضــيح قيمتهــا بالنســبة إلــى البــرامج وٕاثبــات ارتفــاع مردودهــا
ـــة تمـــول عـــن طريـــق االشـــتراكات المقـــدرة والمســـاهمات الطوعيـــة كمـــا كـــان هنـــاك تأييـــد ألن ُتعـــزى . ميزانيـــة متكامل

يقية لبرامج المنظمة على نحــو منفصــل إلــى كــل فئــة مــن فئــات العمــل، ودمــج هــذه التكاليف اإلدارية والتنظيمية الحق
ومــع ذلــك فقــد . التكاليف في جميع اتفاقات المســاهمات الطوعيــة بحيــث تحــل محــل رســوم الخــدمات الموجــودة حاليــاً 

اليف ُتعــد ُوجهت عدة نداءات لإلبقاء على اإلشــراف وتصــريف الشــؤون كفئــة مســتقلة، حيــث ُأشــير إلــى أن هــذه التكــ
 . ثابتة نسبيًا مقارنة بالتكاليف المتغيِّرة المرتبطة بالعمل البرمجي

  
بمنظمة الصــحة كان هناك تأييد قوي لإلطار الذي عرضه المدير اإلقليمي ألوروبا  .تنسيق تعبئة الموارد  -١٠

صــور المتبقيــة فــي تمويــل نيابًة عن األمانة والخــاص بــنهج منســق لتعبئــة المــوارد يهــدف إلــى ســد جوانــب القالعالمية 
وأشــار عــدد مــن المشــاركين إلــى أن الــنهج الجديــد ســيتطلب إدخــال تغييــر كبيــر فــي الســلوك مــن . الميزانيــة البرمجيــة

 . جانب األمانة والدول األعضاء والمساهمين اآلخرين سواًء بسواء

                                                            
  .البرازيل واالتحاد الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا   ١
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ســين عمليــات التبليــغ التــي أيــد المشــاركون فــي االجتمــاع رؤيــة األمانــة الخاصــة بتح .التبليــغ عــن النتــائج  -١١
وأكـــد عـــدد مـــن المشـــاركين فـــي . تضـــطلع بهـــا ومالءمـــة توقيتهـــا وحيادهـــا واتســـاقها، والحـــد مـــن تكـــاليف المعـــامالت

االجتماع علــى أن عمليــات التبليــغ العاليــة الجــودة والفعالــة ُتعــد بالغــة األهميــة للحفــاظ علــى ثقــة أصــحاب المصــلحة 
ورحــب . ركين اآلخرين إلــى أن تحســين التبليــغ ســيؤدي إلــى تحســين التنفيــذفي المنظمة، في حين أشار بعض المشا

المشــاركون بخبــر أن التحســينات المســتقبلية التــي ســتدخل علــى البوابــة اإللكترونيــة خــالل العــامين القــادمين ســتوفر 
 .حسيناتمستوى أعلى من التفاصيل الخاصة باستخدام المنظمة للتمويل ومنجزاتها، وأكدوا على أهمية هذه الت

  
كــان هنــاك اتفــاق حــول االقتــراح بشــأن محــور تركيــز عمليــة تقيــيم الحــوار  .تقييم الحــوار الخــاص بالتمويــل  -١٢

الخاص بالتمويل وأساليبه والخبرات الخاصة بتعبئة الموارد، الذي قدمته جمعية الصحة العالمية السادسة والســتون، 
وُأشير إلى احتمال أن تنشأ الحاجة . ٢٠١٤والستين في عام والذي سُيعرض على جمعية الصحة العالمية السابعة 

 .إلى مرحلة ثانية من التقييم، لكي يتاح أخذ كامل أثر الحوار الخاص بالتمويل ونتائجه في االعتبار
  

 الحصائل
 

الضوء في مالحظاته الختامية على عــدد مــن اإلجــراءات التــي ســتتخذها األمانــة لمتابعــة هــذا  الرئيسسلط   -١٣
  : االجتماع، وهي

  
مــن التمويــل المتــاح، والتمويــل المتوقــع، لفهــم أوجــه  ٪٦١إجراء المزيد من تحاليل االتســاق لنســبة   (أ)

  القصور على نحو أفضل؛
  

  عملية منسقة على صعيد المنظمة لتعبئة الموارد من أجل معالجة جوانب القصور؛ تنفيذ  (ب)
  

إجراء مناقشات ثنائية في إطار الحوار الخاص بالتمويل مع المساهمين الــذين لــم يعلنــوا   )١(
  بعد عن التزامهم بالتمويل؛

ل زيــــادة الجهــــود المبذولــــة مــــن أجــــل التوســــع فــــي قاعــــدة المســــاهمين علــــى صــــعيد الــــدو   )٢(
األعضــاء فــي المقــام األول، والســيما البلــدان المتوســطة الــدخل، وعلــى صــعيد المؤسســات الخيريــة 

  أيضًا؛

  توفير تحليل مقارن للمساهمات؛  )٣(

استكشــاف أســاليب أخــرى لتحســين جــودة التمويــل، مثــل الحــث علــى تقــديم مبــالغ تكميليــة   )٤(
مين الذين يقــدمون التمويــل الطــوعي لالشتراكات المقدرة على أساس طوعي وتوفير حوافز للمساه

  األساسي؛

تعزيــز نظــرة أطــول أمــدًا إلــى تمويــل المنظمــة لضــمان تمويــل األشــهر الســتة األولــى مــن الثنائيــة   (ج)
  ؛التالية، عن طريق الربط ببرنامج العمل العام لست سنوات

الحــوار الخــاص بالتمويــل مــع جميــع الــدول األعضــاء والمســاهمين اآلخــرين لضــمان فهــم  مواصــلة  (د)
  مشترك ألوجه القصور المتبقية وآثارها على تنفيذ البرامج وإلرشاد القرارات المالية؛
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دعوة الدول األعضاء والمساهمين اآلخرين إلى اإلدالء بالتعليقــات حــول اإلصــدار األولــي للبوابــة   (ه)
  ة، للمساعدة على مواصلة تطويرها؛اإللكتروني

مواصـــلة مناقشـــة تمويـــل اإلدارة والتنظـــيم فـــي اجتماعـــات األجهـــزة الرئاســـية للمنظمـــة فـــي كـــانون   (و)
  ؛٢٠١٤الثاني/ يناير 

تعزيز صالبة التبليغ ومالءمة توقيتــه وشــفافيته، وتحديــد مســاهمة المنظمــة فــي النتــائج علــى نحــو   (ز)
  أدق؛

  بالتمويل والخبرات الخاصة بتعبئة الموارد؛ تقييم الحوار الخاص  (ح)

تزويـــد الـــدول األعضـــاء بالمعلومـــات المحدَّثـــة عـــن التقـــدم الُمحـــرز صـــوب الوفـــاء بكـــل التـــزام مـــن   (ط)
  .٢٠١٤االلتزامات المذكورة أعاله خالل اجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة في عام 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 

  .مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقريرالمجلس   -١٤
  
  

  
=     =     =  


