
  ٦٧/٧ج  والستون السابعةجمعية الصحة العالمية  
 ٢٠١٤ أبريل/ نيسان ١١  من جدول األعمال المؤقت ٤-١١البند 

  A67/7    
  
  
  متابعة الحوار الخاص بالتمويل  

    
  تقرير من األمانة

  
  
المجلـــس التنفيـــذي، أثنـــاء دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة بـــالنظر فـــي إصـــدار ســـابق مـــن الوثيقـــة  قـــام  -١
أدناه، وتم تحديث الفرع الخاص بالحصائل فـي  ١٢و ٥أضيفت حاشيتان للفقرتين و  ١وأحاط بها علمًا. ١٣٤/٩ت  م

  أدناه. ١٣الفقرة 
  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
   جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٢
  

                                                           
(الوثيقـــــة  دورتـــــه الرابعـــــة والثالثـــــين بعـــــد المائـــــة، الجلســـــة السادســـــة المحاضـــــر المـــــوجزة للمجلـــــس التنفيـــــذي فـــــيانظـــــر    ١
 .(باإلنكليزية) )٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  م
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   ١٣٤/٩م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٢٠  بعد المائة الرابعة والثالثونالدورة 
     EB134/9  المؤقت من جدول األعمال ٥-٥البند 

  
  
 

  الحوار الخاص بالتمويل 
 

 

  تقرير من األمانة
  

 
ـــة مـــن خـــالل المقـــرر اإلجرائـــي  أسســـت  -١ جمعيـــة الصـــحة العالميـــة حـــوارًا خاصـــًا بتمويـــل الميزانيـــة البرمجي
ويهدف الحوار الخاص بالتمويل إلى ضمان المواءمـة بـين نتـائج عمـل المنظمـة ومنجزاتهـا المتفـق ). ٨(٦٦ع  ص  ج

عليها في الميزانية البرمجية التي اعتمدتها الدول األعضاء، وبين الموارد المتاحة لتمويلهـا، ويتمثـل الهـدف النهـائي 
الحوار من أجل تحسـين المواءمـة وٕامكانيـة التنبـؤ  وقد ُصمم هذا. من ذلك في تحسين جودة عمل المنظمة وفعاليته

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

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

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

التـي حـددتها جمعيـة الصـحة العالميـة. واعتمـد  ومواصلة النقاش. وُأعيد التأكيد بقوة على االلتـزام بـاحترام األولويـات
المشاركون في االجتماع النموذج األولي للبوابة اإللكترونية الـذي أعدتـه المنظمـة تلبيـًة لـدعوة الـدول األعضـاء إلـى 

 المحدَّثــةزيــادة الشــفافية والمســاءلة حــول تمويــل المنظمــة. ويجــري تصــميم البوابــة بحيــث تتــيح الوصــول إلــى النتــائج 
علومــات المتعلقـــة بـــالبرامج والميزانيــة والنـــواحي الماليـــة والرصـــد. وألزمــت األمانـــة نفســـها بــأن تلبـــي دعـــوة الـــدول والم

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

، استمرت مناقشات الحـوار الخـاص بالتمويـل فـي دورات اللجـان اإلقليميـة، وفـي جلسـات اإلحاطـة مـع البعثـات ٢٠١٣
المنظمــة.  مــن أكبــر مقــدمي المســاهمات الطوعيــة إلــى ١٩التــي مقرهــا فــي جنيــف، وخــالل االجتماعــات الثنائيــة مــع 

 ٢٠١٣) اسـتعراض التقـدم الُمحـرز منـذ حزيـران/ يونيــو ١تمـاع المتابعـة فيمـا يلــي: (وتمثلـت األغـراض المحـددة الج
) تحديـــد مجـــاالت نقـــص التمويـــل بـــالنظر إلـــى ٢؛ (٢٠١٥-٢٠١٤فـــي تحقيـــق التمويـــل الكامـــل للميزانيـــة البرمجيـــة 

ين سـمات تمويـل ) تحديد حلول لمعالجة مجاالت نقص التمويـل وتحسـ٣االلتزامات/ النوايا المعلنة بشأن التمويل؛ (
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منظمـة شـريكة مـن غيـر الـدول، مشـاركة  ١٤دولـة عضـوًا و ٩٢مشـاركًا مـن  ٢٦٦المنظمة. وشـارك فـي االجتمـاع 
رئــيس لجنــة (بلجيكــا) فعليــة أو مــن خــالل البــث علــى شــبكة اإلنترنــت. وقــد تــرأس االجتمــاع الــدكتور ديــرك كــويبرز 

ـــذ ـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفي ـــامج والميزاني ـــد) البرن ي، وتـــولى تنســـيق الجلســـات الســـيد كيشـــاف ديزيراجـــو (الهن
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) 
  
يونيـو / عن اإلجراءات المتخذة منـذ االجتمـاع الـذي ُعقـد فـي حزيـران اتقريره ةالعام ةالمدير  توبعد أن قدم  -٤

وعــرض قصــير لبوابــة المنظمــة الجديــدة علــى شــبكة اإلنترنــت، عــرض المــدير العــام المســاعد لشــؤون اإلدارة العامــة 
بيق الحلـول مـن أجـل التصـدي لتحـديات وناقش المشاركون فرص تط ٢٠١٥-٢٠١٤الوضع المالي الراهن للثنائية 

وُكــرِّس اليــوم الثــاني لالجتمــاع الســتعراض ومناقشــة المســائل التــي تحــددت أهميتهــا بالنســبة إلــى . التمويــل المتبقيــة
تمويل التنظيم واإلدارة؛ وتنسيق تعبئة المـوارد؛ والتبليـغ عـن النتـائج؛ : الدول األعضاء وغيرها من المساهمين، وهي

  .ر الخاص بالتمويلوتقييم الحوا
  

ــؤ  -٥ ــة التنب / تشــرين األول ٣١حتــى  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيعــد المســتوى العــام لتمويــل الميزانيــة البرمجيــة  .إمكاني
أفضــل منــه مقارنــة بــالفترة نفســها مــن الثنائيــة الســابقة، حيــث بلغــت النســبة المتاحــة مــن التمويــل  ٢٠١٣،١أكتــوبر 

ـــوبر / تشـــرين األول ٣١فـــي  ٪٥١فـــي مقابـــل  ٪٦١المطلـــوب  ـــدول  ١٨وللمـــرة األولـــى تبادلـــت . ٢٠١١أكت مـــن ال
حــة بشــأن التمويــل وبلــغ إجماليــه  مليــون دوالر أمريكــي،  ٩٣٥األعضــاء والجهــات المســاهمة األخــرى توقعاتهــا المرجَّ

وقد جاء ذلـك كنتيجـة مباشـرة للحـوار الخـاص بالتمويـل، وسـوف يسـاعد علـى تخطـيط البـرامج وتعميـق فهـم مواضـع 
وبلـغ مجمـوع التمويـل المتـاح والتمويـل المتوقـع . ستتبقى ويساعد على تخصيص موارد تتسم بالمرونـةالقصور التي 

وأشير إلى أن المساهمات الطوعية المتوقعة من عدد من الدول األعضاء وغيرها من . من الميزانية البرمجية ٪٨٥
أشـهر مـع هـؤالء الشـركاء خـالل العـدة  ومـن المتوقـع أن يسـتمر الحـوار. المساهمين لم تُـدرج بعـد فـي هـذه التوقعـات

وتـم التأكيـد علـى أهميـة . القادمة، وسُيسفر ذلك في الغالب عن تمويل الميزانيـة بالكامـل مـن حيـث المبلـغ اإلجمـالي
 استمرار النقاش الخاص بالتمويل ليتجاوز فترة السنتين المحدودة، وُسلط الضوء على الحاجة إلى إيجاد صـلة أوثـق

 .ببرنامج العمل العام لفترة الست سنوات
  

ــــة  -٦ ومــــع ذلــــك فــــإن هــــذا المشــــهد المــــالي العــــام الــــذي يبــــدو قويــــًا، ُيخفــــي فــــي طياتــــه  .المواءمــــة والمرون
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 الـــدول األعضـــاء عـــن اســــتعدادها للنظـــر فـــي إعـــادة تخصــــيص األمـــوال التـــي تقــــدمها وأعـــرب  .الثنائيـــة

 .التــــي ينقصــــها التمويــــل، إذا كــــان عــــدد المشــــاركين فــــي البــــرامج التــــي تعتــــزم تمويلهــــا يزيــــد عــــن الــــالزم للمجــــاالت
ل بالكامــل، وهــي التمويــل لمجــال ممــوَّ  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؛

                                                           
 ٪٦١، مقارنـة بنسـبة ٢٠١٥-٢٠١٤من تمويل الميزانيـة البرمجيـة  ٪٦٩كان المتاح  ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ١في    ١

 في بداية الثنائية السابقة.
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بحث الخيار المتمثل في تخصيص التمويل الجديد الذي يقدمه المساهم لمجال آخر مـن  سيجري  )٢(
 المجاالت التي ينقصها التمويل؛

  
ســـُتجرى مناقشـــة مـــع المســـاهمين اآلخـــرين فـــي هـــذا المجـــال الممـــوَّل بالكامـــل، مـــن أجـــل بحـــث   )٣(

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

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

ل   . بالكامل المموَّ
 
ودعا المشاركون في االجتمـاع إلـى تـوفير المزيـد مـن التفاصـيل بشـأن تخصـيص التمويـل المتـاح والتمويـل   

 .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

وُأشـير إلـى إمكانيـة أن تسـهم البوابـة بمـدخالت . أن البوابة في إمكانها أن تصبح أداة قوية للمساءلة والشفافية ورئي
مات الطوعيـة وأن تـوفر طريقـة سـهلة للتبليـغ عـن بالغة األهمية فـي عمليـات اتخـاذ القـرارات المسـتنيرة بشـأن المسـاه

 .وطالب المشاركون في االجتماع باستشارتهم بشأن أي تطوير الحق للبوابة اإللكترونية. النتائج والنفقات
  
ُسـلط الضـوء علـى جوانـب الضـعف المتأصـلة فـي الوضـع الـراهن، حيـث تعتمـد المنظمـة  .جوانب الضـعف  -٨

جهـة مسـاهمة مـن غيـر الـدول األعضـاء يعتمـد تمويـل عـدد منهـا علـى  ١١من بينهـا (جهة مساهمة فقط  ٢٠على 
وُدعيت الـدول . من المساهمات الطوعية كافة ٪٨٠ للحصول على )المجموعة الصغيرة نفسها من الدول األعضاء

اصـة بوضـع األعضاء جميعًا إلى ضمان تمويل األولويات المتفق عليها، وُحثت األمانة على توفير المعلومـات الخ
مثــل تلــك التــي تتعلــق بمرونــة التمويــل وبنســبة المســاهمات الطوعيــة إلــى االشــتراكات (األسـس المرجعيــة للمســاهمين 

. ، من أجل تزويد الـدول األعضـاء بحـافز علـى تحسـين المسـاهمات الماليـة التـي تقـدمها نوعـًا وزيادتهـا كمـاً )الُمقدَّرة
وُأشير إلى تقـديم مبـالغ . 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 اسـتخدامها لزيـادة 
الصـادر عـن  وُأشير أيضـًا إلـى تأييـد الحـوار الخـاص بتمويـل المنظمـة فـي البيـان. التمويل الذي تقدمه إلى المنظمة

المؤتمر الخامس أعقاب في  ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني في جنوب أفريقيابكيب تاون في وزراء الصحة اجتماع 
الفاعلـة  الجهـاتوُسلط الضوء على الضرورة الملحة السـتكمال اإلطـار الخـاص بالتعـاون مـع . ١"بريكس"لمجموعة 

بحيـث تتجـاوز الـدول األعضـاء، والسـيما فـي ظـل الطلـب غير الدول من أجل تسهيل التوسع في قاعدة المساهمين 
 .المتنامي على التمويل الدولي المتعلق بالصحة

  
ُأقر إقرارًا واسعًا بالتعقيد الذي يتسم بـه تمويـل اإلدارة والتنظـيم فـي منظمـة الصـحة  .تمويل اإلدارة والتنظيم  -٩

وأكــــد عــــدد مــــن المشــــاركين فــــي االجتمــــاع علــــى ضــــرورة إبقــــاء المنظمــــة علــــى تكــــاليف اإلدارة والتنظــــيم . العالميــــة
منخفضة، وٕاثبات القيمة المحققة في مقابل المال، وُأعـرب عـن االلتـزام بتمويـل التكـاليف اإلداريـة بالكامـل، إذا كـان 

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

                                                           
  .الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا البرازيل واالتحاد   ١
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علــى نحــو منفصــل إلــى كــل فئــة مــن فئــات العمــل، ودمــج هــذه  الحقيقيــة لبرنــامج المنظمــة للتنظــيم واإلدارةالتكــاليف 
ومـع ذلـك فقـد . المسـاهمات الطوعيـة بحيـث تحـل محـل رسـوم الخـدمات الموجـودة حاليـاً  التكاليف في جميع اتفاقات

ُوجهت عدة نداءات لإلبقاء علـى اإلشـراف وتصـريف الشـؤون كفئـة مسـتقلة، حيـث ُأشـير إلـى أن هـذه التكـاليف ُتعـد 
 . ثابتة نسبيًا مقارنة بالتكاليف المتغيِّرة المرتبطة بالعمل البرمجي

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

نيابًة عن األمانة والخـاص بـنهج منسـق لتعبئـة المـوارد يهـدف إلـى سـد جوانـب القصـور المتبقيـة فـي تمويـل العالمية 
دخــال تغييــر كبيــر فــي الســلوك مــن وأشــار عــدد مــن المشــاركين إلــى أن الــنهج الجديــد ســيتطلب إ. الميزانيــة البرمجيــة

  . جانب األمانة والدول األعضاء والمساهمين اآلخرين سواًء بسواء
 

أيــد المشــاركون فــي االجتمــاع رؤيــة األمانــة الخاصــة بتحســين عمليــات التبليــغ التــي  .التبليــغ عــن النتــائج  -١١
وأكـــد عـــدد مـــن المشـــاركين فـــي . تتضـــطلع بهـــا ومالءمـــة توقيتهـــا وحيادهـــا واتســـاقها، والحـــد مـــن تكـــاليف المعـــامال

االجتمـاع علـى أن عمليــات التبليـغ العاليــة الجـودة والفعالـة ُتعــد بالغـة األهميــة للحفـاظ علـى ثقــة أصـحاب المصــلحة 
ورحـب . في المنظمة، في حين أشار بعض المشاركين اآلخـرين إلـى أن تحسـين التبليـغ سـيؤدي إلـى تحسـين التنفيـذ

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

  
هنـاك اتفـاق حـول االقتـراح بشـأن محـور تركيـز عمليـة تقيـيم الحـوار  كـان .تقيـيم الحـوار الخـاص بالتمويـل  -١٢

الخاص بالتمويل وأساليبه والخبرات الخاصة بتعبئة الموارد، الذي قدمته جمعية الصحة العالمية السادسـة والسـتون، 
شـــأ وُأشـــير إلــى احتمـــال أن تن ٢٠١٤.١والــذي ســـُيعرض علــى جمعيـــة الصـــحة العالميــة الســـابعة والســـتين فــي عـــام 

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

 الحصائل
 

الضوء في مالحظاته الختامية علـى عـدد مـن اإلجـراءات التـي سـتتخذها األمانـة لمتابعـة هـذا  الرئيسسلط   -١٣
  : االجتماع، وهي

  
والتمويـــل المتوقـــع، لفهـــم  ٢مـــن التمويـــل المتـــاح، ٪٦١المزيـــد مـــن تحاليـــل االتســـاق لنســـبة  إجـــراء  (أ)

  .على نحو أفضل مواطن العجز
  

-٢٠١٤٪ مــن التمويـل الــالزم للميزانيـة البرمجيــة ٧٤كــان المتـاح  ٢٠١٤شــباط/ فبرايـر  ٢٨فـي 
ســـــاهمات مليـــــون دوالر أمريكـــــي والم ٩٢٩(علـــــى أســـــاس أن االشـــــتراكات المقـــــدرة تبلـــــغ  ٢٠١٥

ماليين دوالر أمريكي). ومن المتوقع أن تكتمل المرحلـة النهائيـة مـن توزيـع  ١٨٠٨الطوعية تبلغ 
. وأبرز أيضًا التحليل الذي اضُطلع ٢٠١٤هذه األموال على مراكز الميزانية بنهاية آذار/ مارس 

  من البرامج للجهود األولية الخاصة بتعبئة الموارد. عدداً  ٢٠١٤شباط/ فبراير  ٢٨به في 
  
  

                                                           
  .٦٦/٤٨) والوثيقة ج٨(٦٦ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ١
  .٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ٣١في    ٢
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  .تنفيذ عملية منسقة على صعيد المنظمة لتعبئة الموارد من أجل معالجة جوانب القصور  (ب)
  

ويتــيح التحليــل المــالي المشــار إليــه أعــاله، وتحديثاتــه، محــورًا مبــدئيًا للتركيــز فيمــا يتعلــق بالتعبئــة 
بانتظـام فـي بوابـة اإلنترنـت الخاصـة بالميزانيـة البرمجيـة كـي يتسـنى المنسقة للموارد، ويتم إدراجه 

  للمساهمين أن يبحثوا كيفية مواءمة التمويل الذي يقدمونه مع مواطن العجز في ميزانية المنظمة.
  
مناقشات ثنائية في إطار الحوار الخاص بالتمويل مع المساهمين الـذين لـم يعلنـوا  إجراء  )١(

  .بعد عن التزامهم بالتمويل
  

، ُعقـــدت أو ُخططـــت عـــدة اجتماعـــات ثنائيـــة مـــع المســـاهمين ٢٠١٤ومنـــذ كـــانون الثـــاني/ ينـــاير 
بالتمويـــل أثنـــاء االجتمـــاع الثـــاني للحـــوار الخـــاص  ٢٠١٥-٢٠١٤الـــذين التزمـــوا بتمويـــل الثنائيـــة 

  ).٢٠١٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٦و ٢٥(جنيف، 
  
زيــــادة الجهــــود المبذولــــة مــــن أجــــل التوســــع فــــي قاعــــدة المســــاهمين علــــى صــــعيد الــــدول   )٢(

األعضـاء فــي المقـام األول، والســيما البلـدان المتوســطة الـدخل، وعلــى صـعيد المؤسســات الخيريــة 
  .أيضاً 

  
معنيــة بتعبئــة المــوارد واســتراتيجيات إدارتهــا، وعلــى بنــاًء علــى توصــية مــن فرقــة عمــل المنظمــة ال

طلب الحق من جانب فريـق السياسـات العالميـة كلفـت المنظمـة هيئـة استشـارية بإعـداد توصـيات 
بشـــأن إمكانيـــة وأســـاليب توســـيع قاعـــدة المســـاهمين مـــن أجـــل دعـــم مـــواطن العجـــز فـــي الميزانيـــة 

  البرمجية.
  
  توفير تحليل مقارن للمساهمات؛  )٣(
  

اليـة فـي التقريـر المـالي والبيانـات المستقدم هذه المعلومـات سـنويًا علـى أسـاس المعلومـات الـواردة 
  غير المراجعة.

  
استكشـاف أســاليب أخــرى لتحســين جــودة التمويــل، مثــل الحــث علــى تقــديم مبــالغ تكميليــة   )٤(

مويـل الطـوعي لالشتراكات المقدرة على أساس طوعي وتوفير حوافز للمساهمين الذين يقـدمون الت
  .األساسي

  
كتبــت األمانــة إلــى الــدول األعضــاء لتبلغهــا بــإجراءات تكملــة  ،٢٠١٣فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر 

  .٢٠١٥-٢٠١٤االشتراكات المقدرة على أساس طوعي للثنائية 
  

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

  
هنــــاك عــــدد مــــن االتفاقــــات اإلطاريــــة المتعــــددة الســــنوات التــــي تجســــد اإلطــــار الزمنــــي السداســــي 

تجـري مناقشـته مـع المسـاهمين.  ٢٠١٩-٢٠١٤السنوات لبرنامج العمل العام الثاني عشر للفتـرة 
يجــري دمــج اآلراء الخاصــة بالتمويــل األطــول أمــدًا ضــمن بوابــة اإلنترنــت الخاصــة بالميزانيــة  كمــا

  البرمجية.
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مواصــلة الحــوار الخــاص بالتمويــل مــع جميــع الــدول األعضــاء والمســاهمين اآلخــرين لضــمان فهــم   (د)
  .المتبقية وآثارها على تنفيذ البرامج وإلرشاد القرارات المالية مواطن العجزمشترك ل

  
غ ستواصــل األمانــة حوارهــا المنــتظم مــع الــدول األعضــاء المهتمــة ومــع ســائر المســاهمين، وســتبلّ 

الدول األعضاء، عن طريق رسائل البريد اإللكتروني، بكل تحديث لبوابـة اإلنترنـت، مـع تلخـيص 
دل الوضع المـالي وٕابـراز أيـة آثـار مترتبـة علـى ذلـك بالنسـبة إلـى تنفيـذ الميزانيـة. وسـيتم أيضـًا تبـا

هذه المعلومات في االجتماعات الثنائية والجلسـات اإلعالميـة مـع البعثـات التـي توجـد مقارهـا فـي 
  جنيف، عند الطلب.

  
دعوة الدول األعضاء والمساهمين اآلخرين إلى اإلدالء بالتعليقـات حـول اإلصـدار األولـي للبوابـة   (ه)

  .اإللكترونية، للمساعدة على مواصلة تطويرها
  

كانون الثاني/ يناير  ١٤و ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ١٨اجتماعين أيضًا في  وعقدت األمانة
من أجل تلقي التعليقات من الدول األعضاء بخصوص التدشين األولي لبوابـة اإلنترنـت،  ٢٠١٤

وكــــذلك مــــن أجــــل الــــدعوة إلــــى تقــــديم التعليقــــات الكتابيــــة وتلقيهــــا. وقــــد تــــم إدراج التعليقــــات فــــي 
  بوابة اإلنترنت وسيستمر ذلك.التحديثات الالحقة ل

  
مواصـــلة مناقشـــة تمويـــل اإلدارة والتنظـــيم فـــي اجتماعـــات األجهـــزة الرئاســـية للمنظمـــة فـــي كـــانون   (و)

  .٢٠١٤الثاني/ يناير 
  

ُعرضــت االقتراحــات علــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة المعقــودة فــي 
بلورتها مجددًا وسيتم اتخاذ قرار بشـأنها فـي خاتمـة المطـاف ، وتجري ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير 

ويجـري دمـج  .٢٠١٤أثناء جمعية الصحة العالمية السـابعة والسـتين التـي سـُتعقد فـي أيـار/ مـايو 
التوصـــيات المتعلقـــة بتحســـين ميزنـــة التمويـــل الخـــاص بـــالتنظيم واإلدارة ضـــمن عمليـــة التخطـــيط 

. وتجــري مناقشــات مــن أجــل دمــج االســترداد الكامــل ٢٠١٧-٢٠١٦للميزانيــة البرمجيــة المقترحــة 
  للتكاليف ضمن اقتراحات المساهمين في المستقبل.

  
  .التبليغ ومالءمة توقيته وشفافيته، وتحديد مساهمة المنظمة في النتائج على نحو أدق متانةتعزيز   (ز)

  
) المبينــة فــي برنــامج سيســتند التبليــغ إلــى سلســلة النتــائج المنقحــة (اآلثــار والحصــائل والُمخرجــات

العمــل السداســي الســنوات والميزانيــة البرمجيــة. وتجــري جهــود مــن أجــل تبســيط متطلبــات التبليــغ 
الحاليـــة المتعـــددة والخاصـــة بالتقـــارير النظاميـــة التـــي تقـــدم إلـــى األجهـــزة الرئاســـية والتبليـــغ الفـــردي 

ـــذل بوجـــه خـــاص جهـــود لتحســـ ين مالءمـــة التوقيـــت بشـــأن البـــرامج واالتفاقـــات مـــع المـــانحين. وتُب
والمتانة في التبليغ بشأن األداء، وذلك من خالل مبادرات مثل بوابة اإلنترنـت الخاصـة بالميزانيـة 

  البرمجية، وتقرير سنوي عن األداء واإلنجازات.
  

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

أصدرت األمانة تكليفًا بإجراء تقييم مستقل للحوار الخاص بالتمويل، وسيعرض تقرير هـذا التقيـيم 
  ١على جمعية الصحة العالمية السابعة والستين.

                                                           
  .٦٧/٨انظر الوثيقة ج   ١
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تزويــد الـــدول األعضــاء بالمعلومـــات المحدَّثــة عـــن التقــدم الُمحـــرز صــوب الوفـــاء بكــل التـــزام مـــن   (ط)
  .٢٠١٤عات األجهزة الرئاسية للمنظمة في عام االلتزامات المذكورة أعاله خالل اجتما

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 

  .المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير  -١٤
  
  

=     =     =  


