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  ٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحة البرمجية الميزانية  

  
  

  التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تقرير
  والستين الثامنة العالمية الصحة جمعية إلى

  
  
ة ـــــــي للثنائيــــــــون دوالر أمريكـــــــملي ٤٣٨٤,٩ة ـــــــة البالغـــــــة المقترحـــــــة البرمجيـــــــي الميزانيـــــــنة فـــــــنظـــــرت اللج  -١

، باســـتثناء شـــلل ٦إلـــى  ١فـــي الميزانيـــة "األساســـية" (الفئـــات مـــن   ٪ ٨ويمثـــل ذلـــك زيـــادة نســـبتها  ٢٠١٧.١-٢٠١٦
مليون دوالر أمريكـي)  ٤٧(أي   ٪ ٥األطفال واالستجابة للفاشيات واألزمات)، ستموَّل جزئيًا من خالل زيادة نسبتها 

 في االشتراكات المقدرة. 
 
مبينــة مــن خــالل نهــج التخطــيط مــن وُأبلغــت اللجنــة بــأن طلــب الميزانيــة يســتند إلــى االحتياجــات الُقطريــة ال  -٢

القاعــدة إلــى القمــة، والقــرارات التــي اعتمــدتها األجهــزة الرئاســية، والــدروس المســتفادة مــن االســتجابة الطارئــة لفاشــية 
مــــرض فيــــروس اإليبــــوال، واألولويــــات البرمجيــــة المســــتجدة (مثــــل مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــات، والتهــــاب الكبــــد، 

)، والحاجـة إلـى االسـتمرار فـي تنفيـذ عناصـر اإلصـالح (مثـل تعزيـز الشـفافية، والضـوابط والمالريا، والصحة والبيئة
 الداخلية، وٕادارة المخاطر،  والمساءلة، وحركة التنقالت، وتكنولوجيا المعلومات).

 
وأبلغـــت المـــديرة العامـــة اللجنـــة بأنهـــا، بنـــاًء علـــى التعليقـــات الـــواردة مـــن العديـــد مـــن الـــدول األعضـــاء قبـــل  -٣

مــاع، فإنهــا لــن تســعى إلــى الحصــول علــى زيــادة فــي االشــتراكات المقــدرة وٕانمــا ستواصــل ســعيها إلــى الحصــول االجت
 . ٪ ٨على تأييد جمعية الصحة لزيادة عامة نسبتها 

 
وسلمت اللجنة بالعملية القوية والجهـود التـي اضـطلعت بهـا األمانـة فـي إعـداد الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة  -٤

ذلك علــى أهميــة أن تصــبح منظمــة الصــحة العالميــة منظمــة أقــوى ولــديها القــدرة علــى . وشــددت كــ٢٠١٧-٢٠١٦
 والشفافية. المساءلةتنفيذ برامجها، وضرورة االستمرار في تنفيذ اإلصالحات، وخصوصًا في مجالي 

  
هـذا ورحب الكثير من الدول األعضاء باقتراح المديرة العامة عدم إدراج زيـادة فـي االشـتراكات المقـدرة فـي  -٥

 .٢٠١٥الوقت، بل مواصلة المناقشات في الجولة القادمة من الحوار الخاص بالتمويل في تشرين الثاني/ نوفمبر 
  
ت بـفـي الميزانيـة البرمجيـة، بينمـا طل  ٪ ٨وأيدت بعض الدول األعضاء اقتـراح المـديرة العامـة زيـادة نسـبتها  -٦

األولويــات علــى نطــاق الفئــات والنتــائج واألنشــطة دول أعضــاء أخــرى تقــديم معلومــات إضــافية لشــرح عمليــة تحديــد 
اإلضافية التي سيتم إنجازها مـن خـالل الزيـادات، والخيـارات أو السـيناريوهات البديلـة إذا لـم يـتم االتفـاق علـى زيـادة 
الميزانيـــة.  وعـــالوة علـــى ذلـــك فقـــد ُذكـــر أن مـــن الضـــروري تـــوافر تفاصـــيل إضـــافية بخصـــوص الحســـاب اإلجمـــالي 
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زانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المقـــررات اإلجرائيـــة التـــي نشـــأت عـــن دورة المجلـــس التنفيـــذي لتكـــاليف المي
 االستثنائية بشأن اإليبوال.

 
وطلبــــت اللجنــــة أن يــــتم إبــــالغ رئــــيس الجنــــة "أ" فــــي جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الثامنــــة والســــتين وتزويــــده  -٧
ات المقــدرة والمســائل التــي تســتلزم المزيــد مــن النقــاش بشــأن اإلرشــادات فيمــا يتعلــق باســتبعاد الزيــادة فــي االشــتراكب

 ، وذلك لتيسير المداوالت الخاصة بهذه المسألة.٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية المقترحة 
  
 

 الصحة جمعية إلى المقدمة التوصية
 

 فــي الميزانيــة والســتون الثامنــة العالميــة الصــحة جمعيــة تنظــر بــأن التنفيــذي، المجلــس عــن بالنيابــة اللجنــة، أوصــت
  ومشرع القرار المقترح من األمانة على ضوء مناقشات اللجنة. ٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحة البرمجية
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