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  تقدير مالي لمسّودة برنامج العمل العام 
  ٢٠٢٣- ٢٠١٩الثالث عشر 

  
 تقرير من المدير العام 
  
 
صــحة العالميــة برنامجــًا ، حــددت منظمــة ال٢٠٢٣-٢٠١٩فــي مســّودة برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر  -١

واضـحة وغايـات قابلـة للقيـاس واسـتراتيجية لوضـع العـالم علـى المسـار الصـحيح لبلـوغ أهــداف  اً مل أهـدافطموحـًا يشـ
 التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

 
وقــد تــأخر العــالم بالفعــل فــي بلــوغ العديــد مــن الغايــات الخاصــة بأهــداف التنميــة المســتدامة، وُتعــد التغطيــة  -٢

تحقيـــق النجـــاح فـــي مجـــال أهـــداف التنميـــة المســـتدامة شـــديد  الصـــحية الشـــاملة مثـــاًال واضـــحًا علـــى ذلـــك. وســـيكون
برنـامج العمـل  هـو الهـدف مـنالصعوبة، ولكن األمانة ستبذل قصارى جهدها لدعم البلـدان فـي هـذا المسـعى. وهـذا 

التقـدير المـالي المعـروض هنـا مـن حيـث مسـتوى الـدعم الـذي تقدمـه األمانـة  يمكـن التوّسـع فـيو العام الثالث عشر. 
 ول األعضاء. إلى الد

 
معلومـــات، أعـــدت األمانـــة تقـــديرًا ماليـــًا رفيـــع المســـتوى لطلـــب الـــدول األعضـــاء الحصـــول علـــى  واســـتجابة -٣

دوالر أمريكـــي فـــي فتـــرة الســـنوات الخمـــس للقطـــاع  ليـــارم ١٠,٨لمســـّودة برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــر، يبلـــغ 
، يمثـل ذلـك زيـادة بمقـدار ٢٠١٩-٢٠١٨المعتمـدة للثنائيـة واسـتنادًا إلـى الميزانيـة البرمجيـة  األساسـي مـن الميزانيـة.

  مليون دوالر أمريكي سنويًا. ٤٠٠مليار دوالر أمريكي في فترة السنوات الخمس، أو زيادة بنحو  ٢
 
أول برنــامج للعمــل  ٢٠١٩-٢٠١٤وعلــى ســبيل الســابقة التاريخيــة، كــان برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر  -٤

رقم الـومع ذلك فهو لم يقـدم أي تفاصـيل أخـرى بخـالف  ١مل غطاًء ماليًا للفترة المعنية.العام في تاريخ المنظمة يش
 رشادي.اإل
 
في المقام األول الجهود المبذولـة لتعزيـز المنظمـة توجهه والتقدير المالي لبرنامج العمل العام الثالث عشر  -٥

وقـد بـدأت  مـة عـن الكفـاءة واالقتصـاد.مـن الوفـورات الناج ٪٥على الصعيد الُقطري ويشمل غاية تتمثل فـي تحقيـق 
 الفعل على تنفيذ هذه التحسينات.األمانة العمل ب

 
وتقــوم األمانــة بــالتوازي أيضــًا بتجديــد الجهــود المبذولــة لتعبئــة المــوارد وتتوقــع أن تــرى النتــائج خــالل العــام  -٦

 المقبل.
                                                           

"يتوخى برنامج العمل العام تأمين غطاء تمويلي مستمر على نطاق واسع طوال فترة برنامج العمل العام ككل بمبلغ قـدره    ١
مليــار دوالر أمريكــي. وســُيوّزع هــذا الغطــاء المــالي اإلجمــالي بالتســاوي تقريبــًا فيمــا بــين كــل واحــدة مــن الثنائيــات الــثالث؛  ١٢
. ٢٠١٩-٢٠١٤مليـارات دوالر أمريكـي. (برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر  ٤يقرب من يعني أن كل ثنائية ستستأثر بما  ما

   ٥٩ صفحة. ٢٠١٤ليس فقط انعدام المرض. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://www.who.int/about/resources_planning/twelfth-gpw/en/ ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ١٢، تم االطالع في((. 
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هــذه الوثيقــة تقــديرًا رفيــع المســتوى للمتطلبــات الماليــة لبرنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر خــالل فتــرة  وتقــدم -٧
الســنوات الخمــس، ُوضــع باســتخدام نهــج ينطلــق مــن القمــة إلــى القاعــدة. ولمــا كانــت معظــم االســتثمارات اإلضــافية 

تب الُقطرية من أجل التحقق من هذا التقدير ستنّفذ على الصعيد الُقطري، فستتمثل الخطوة التالية في استشارة المكا
 ومواصلة تنقيحه والحصول على تقييم أدق للقدرات الالزمة. 

 
التي اعُتمدت  ٢٠١٩-٢٠١٨وقد أشارت األمانة من قبل إلى أنها ال تسعى إلى تعديل الميزانية البرمجية  -٨

مــة للمــدير العــام. وســيبدأ اآلن إعــداد ويجــري تنفيــذها؛ وأي تعــديالت ســُتدخل عليهــا ســتكون فــي إطــار الســلطة القائ
، حيث ستجري مناقشتها في اجتماعـات اللجـان اإلقليميـة التـي سـُتعقد فـي ٢٠٢١-٢٠٢٠مسّودة الميزانية البرمجية 

، وفــي ٢٠١٩، وفــي الــدورة الرابعــة واألربعــين بعــد المائــة للمجلــس التنفيــذي فــي كــانون الثــاني/ ينــاير ٢٠١٨عــام 
 .٢٠١٩ة والسبعين في أيار/ مايو لثانيجمعية الصحة العالمية ا

 
  التقدير المالي لبرنامج العمل العام الثالث عشر

 
فصــاعدًا، ُيقتــرح إعــداد ميزانيــة برمجيــة تنقســم إلــى قطــاعين:  ٢٠٢١-٢٠٢٠بــدءًا مــن الميزانيــة البرمجيــة  -٩

لقابلــــة للتوّســــع قطــــاع أساســــي وقطــــاع خــــاص بالعمليــــات القابلــــة للتوّســــع. وسيشــــمل القطــــاع الخــــاص بالعمليــــات ا
االســـتجابة للطـــوارئ، وأنشـــطة المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال المتبقيـــة والمشـــاريع الخاصـــة. والمشـــاريع 

مـا تكـون مشـاريع غيـر متوقعـة يجـري التفـاوض بشـأنها علـى الصـعيد الُقطـري، وهـي ضـرورية لتنفيـذ  الخاصة عـادةً 
ونظـرًا إلـى أن القطـاع القابـل للتوّسـع تحكمـه األحـداث  ١الثالـث عشـر.األولويات االسـتراتيجية لبرنـامج العمـل العـام 

 في المقام األول، فإن هذه الوثيقة ترّكز على القطاع األساسي.
 

المتطلبــات الماليــة خــالل الســنوات الخمــس لبرنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر موضــحة فــي الشــكل، وهــي و  -١٠
 تثمارات اإلضافية الالزمة، والوفورات والموارد المعاد تخصيصها.مقّسمة إلى ثالث فئات: البيانات األساسية، واالس

  
دوالر أمريكـي  ليـارم ١٠,٨التقدير المالي للقطاع األساسي لبرنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر:  :الشكل

 خالل فترة السنوات الخمس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ولذا فإن الميزانية المبدئية هي ميزانية إرشادية فحسب. ،للتوّسع تحكمه األحداث القطاع القابل   ١

 أمريكيمليون دوالر 
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 المجموع
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تخصيصها المعادالوفورات والموارد االستثمارات اإلضافية الالزمةالبيانات األساسية

-٨٨ -٨٨ -٨٨ -٨٨ -٨٨ -٤٤٠

٢١٧ 

١٧٥٩ 

٤٧٢ 

١٧٥٩ 

٥٦٣ 

١٧٥٩ ١٧٥٩ ١٧٥٩ 

٢٤٨٥ 

٨٧٩٥ 
٦٢١ ٥٩٦ 



   EB142/3 Add.2    ٢ إضافة ١٤٢/٣م ت

3 

 ُطبقت االفتراضات التالية عند إعداد التقدير المالي لبرنامج العمل العام الثالث عشرو  -١١
ويعنـــي ذلـــك  ٢٠١٩.١-٢٠١٨اعتُبـــرت ميزانيـــة أساســـية للثنائيـــة  الميزانيـــة األساســـية الحاليـــة:  )أ (

مليـون دوالر أمريكـي خـالل فتـرة  ٨٧٩٥مليون دوالر أمريكـي سـنويًا أو  ١٧٥٩ميزانية أساسية قدرها 
 السنوات الخمس.

ومــن  تنفيــذ األولويــات االســتراتيجية الجديــدة والتحــوالت فــي برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر:  )ب (
أجــل تحقيــق األهــداف الطموحــة لبرنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر والحفــاظ علــى القــدرات التــي ســبق أن 

مـن االسـتثمارات  يلـزم توجيـه المزيـد ٢وفرت المبادرة العالمية الستئصـال شـلل األطفـال ميزانيتهـا وتمويلهـا،
إلى المجـالين االثنـين الموضـحين أدنـاه، وهمـا: تعزيـز القـدرات الُقطريـة والوظـائف المتعلقـة بوضـع القواعـد 

 والمعايير.
ُوضع نموذج ُقطري باالستناد إلى إمكانية األخذ بالتغطية الصحية  نموذج ُقطري جديد. )١(

، وتعمــيم العناصــر الرئيســية ٢٠١٩-٢٠١٨الشــاملة، وعمليــة تحديــد األولويــات الُقطريــة للثنائيــة 
ــــب  ــــت مــــع رؤســــاء المكات ــــي ُأجري ــــال، والمناقشــــات الت ــــة الستئصــــال شــــلل األطف ــــادرة العالمي للمب

تحديــد الثغــرات فــي أولويــات برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر علــى النحــو التــالي: و  ٣الُقطريــة،
الطـوارئ الصـحية التـي تركـز التغطية الصـحية الشـاملة التـي تركـز علـى تعزيـز الـُنظم الصـحية، و 

علــى التأهــب للطــوارئ، وتعزيــز صــحة المجموعــات الســكانية الــذي يركــز علــى وظــائف الترصــد 
رأس المــال البشــري والتمنيــع األساســية واألمــراض غيــر الســارية ومقاومــة مضــادات الميكروبــات و 

 ضافية.الُقطري الغالبية العظمى من االستثمارات اإل مكونويمثل ال وتغّير المناخ.
على الرغم  زيادة بعض الوظائف المتعلقة بوضع القواعد والمعايير وبالقيادة العالمية. )٢(

قتــرح زيــادة بعــض مجــاالت العمــل مــن أن التركيــز يتمحــور حــول تعزيــز القــدرات الُقطريــة، فإنــه يُ 
الخــاص بوضــع القواعــد والمعــايير والــدعوة إلــى الصــحة فــي المقــر الرئيســي، والمكاتــب اإلقليميــة، 
والمكاتـــــب الُقطريـــــة الرئيســـــية، وتتمثـــــل هـــــذه المجـــــاالت تحديـــــدًا فـــــي القيـــــادة والـــــدعوة والبيانـــــات 

 واالتصاالت وتعبئة الموارد.
مجمـوع االسـتثمارات اإلضـافية استنادًا إلى عملية النمذجة، يبلـغ  االستثمارات اإلضافية الالزمة:  )ج (

ــرة الســنوات الخمســة  كــي توّجــه إلــى المجــاالت المشــار إليهــا مليــون دوالر أمري ٢٤٨٥الالزمــة خــالل فت
متناســـبة فـــي تكـــاليف التنظـــيم واإلدارة المرتبطـــة بالمهـــام و أعـــاله. ويشـــمل هـــذا المبلـــغ أيضـــًا زيـــادة بســـيطة 

اإلضـــافية. ومـــن المفتـــرض أن تنفيـــذ االســـتثمارات ســـيكون تـــدريجيًا خـــالل الســـنوات الخمـــس (ُأخـــذ معـــدل 
 .٢٠٢٣ل إلى كامل القدرة الالزمة بحلول عام معقول للتضخم في الحسبان أيضًا)، حتى يص

                                                           
ُأضيفت ميزانيتا البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المشـترك بـين اليونيسـيف وبرنـامج  ١  

الخــاص للبحــث والتطــوير والتــدريب علــى بحــوث األمــم المتحــدة اإلنمــائي والبنــك الــدولي ومنظمــة الصــحة العالميــة، والبرنــامج 
اإلنجاب البشري المشترك بـين برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي وصـندوق األمـم المتحـدة للسـكان واليونيسـيف ومنظمـة الصـحة 

 العالمية والبنك الدولي، إلى المبلغ األساسي.

للموظفين الـذين يـؤدون وظـائف الصـحة العموميـة درج التخطيط فيما يتعلق بأنشطة استئصال شلل األطفال، ينبغي أن يُ    ٢
 ٢٠٢٠األساسية والذين يمولون حاليًا من خارج القطاع األساسي للميزانية البرمجية، في العنصر األساسي للميزانية من عـام 

 فصاعدًا. 

سـاس كـل بلـد علـى سينبغي التحقق من هذا النموذج ومواصلة تنقيحه باستخدام عملية تنطلق من القاع إلى القمة علـى أ   ٣
 .٧حدة، على نحو ما جاء في الفقرة 
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بعض االستثمارات اإلضـافية الصـافية ض عوَّ ستُ  تحقيق الوفورات عن طريق االقتصاد والكفاءة:  )د (
عــن طريــق الوفــورات الداخليــة الناجمــة عــن أوجــه الكفــاءة واالقتصــاد الكبيــرة  ٪٥الالزمــة بنســبة تصــل إلــى 
 .مليون دوالر أمريكي ٤٤٠مبلغ يصل إلى التي ستتحقق والتي ستدر 

مليـون دوالر أمريكـي)  ٨٧٩٥صـافي االسـتثمار الـالزم هـو المبلـغ األساسـي ( صافي االسـتثمار:  )ه (
مليـــون دوالر أمريكـــي) ناقصـــًا الوفـــورات الناجمـــة عـــن الكفـــاءة  ٢٤٨٥زائـــدًا االســـتثمار اإلضـــافي الـــالزم (

 مليار دوالر أمريكي. ١٠,٨ سيكون مجموعه أنمليون دوالر أمريكي)، أي  ٤٤٠واالقتصاد (
 

كبيـرة  تكلفـةلجائحات والمخاطر الصحية العديدة األخرى التي تتصدى لهـا المنظمـة ويتحمل العالم نتيجة ل -١٢
يتكبدها العــالم فــي حــال عــدم الوقايــة مــن هــذه المخــاطر ســالمبــالغ التــي  هقــد تصــل إلــى تريليونــات الــدوالرات. وهــذ

لتي تسوق هذه الوثيقة الحجج بشأنها. ولـذا فـإن برنـامج العمـل العـام الثالـث االستثمارات اإلضافية ا تفوقالصحية، 
 ال مثيل لها. على االستثمارعشر يقدم عوائد 
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