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    بقلم المديرة العامة تصدير  

منتصــف المــدة البرمجــي  تقريــر الســبعينأن أعــرض علــى نظــر جمعيــة الصــحة العالميــة يســّرني 
جعـــــة ، والـــــذي يضـــــم أيضـــــًا البيانـــــات الماليـــــة المرا٢٠١٧-٢٠١٦والمـــــالي للمنظمـــــة هـــــذا للفتـــــرة 

  .٢٠١٦ لعام
وهذا التقرير هـو آخـر تقريـر برمجـي ومـالي موّحـد ُيقـّدم فـي إطـار واليتـي بصـفتي كبيـرة المـوظفين 
التقنيـــين واإلداريـــين فـــي المنظمـــة، وهـــو يعكـــس فـــي معـــرض إبالغـــه عـــن تمويـــل البـــرامج التقنيـــة 

مويــل النتــائج. ولقــد واستعراضــه لنتــائج البــرامج، التزامــي بالشــفافية والمســاءلة وضــوابط الميزانيــة وت
  .واثقة في أن هذا االتجاه سيستمر كان الزخم الُموّلد بشأن إصالح المنظمة قويًا، وأنا

  علــــــــــــــى الميزانيــــــــــــــة  ٢٠١٥وبعــــــــــــــد أن وافقــــــــــــــت جمعيــــــــــــــة الصــــــــــــــحة العالميــــــــــــــة فــــــــــــــي عــــــــــــــام 
ــــة  ــــي عــــام ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجي ــــة ف ــــادة الميزاني ــــامج  ٢٠١٦، تواصــــلت زي ــــذ برن مــــن أجــــل تنفي

لصحية الذي ُأنِشئ حـديثًا بنـاًء علـى التوصـية الـواردة فـي عـدة تقييمـات رسـمية المنظمة للطوارئ ا
بشأن استجابة المنظمة أثناء اندالع فاشية اإليبوال بغرب أفريقيـا. وأدت زيـادة المبلـغ هـذه إلـى رفـع 

إلى مسـتوى أعلـى بكثيـر مّمـا كـان عليـه فعـًال سـقفها فـي  ٢٠١٧-٢٠١٦سقف الميزانية البرمجية 
  .السابقة الثنائية

وقد فّسرُت هذا االسـتعداد لزيـادة تمويـل المنظمـة علـى أنـه تعبيـر عـن الثقـة فـي الـدور الـذي تؤديـه 
المنظمــة منــذ أمــد طويــل فــي االرتقــاء بنوعيــة الرعايــة الصــحية فــي أنحــاء العــالم أجمــع مــن خــالل 

ة الجديــد اضــطالعها بمهامهــا فــي مجــال وضــع القواعــد والمعــايير. وأفضــى إنشــاء برنــامج المنظمــ
للطــوارئ الصــحية إلـــى توســيع نطـــاق الحافظــة التقليديــة لتشـــمل أعمــال الطـــوارئ التشــغيلية داخـــل 

  .البلدان
وسعت بعض الدول األعضاء إلى التوصل إلى فهم أفضل عن كيفية تنفيـذ البرنـامج الجديـد علـى 

  .٢٠١٦-٢٠١٥ الفترةتثبت ذلك في  التيأرض الواقع من الناحية الفعلية، ووردت البّينات 
عقــب ظهــور  ٢٠١٥واختُِبــرت إصــالحات كثيــرة ُأجِريــت فــي وقــت مبكــر علــى البرنــامج فــي عــام 

فيروس زيكا ألول مرة في إقليم األمريكتين وٕاثارته الحتمال نشر الذعر بين الناس مؤداه أن لدغة 
 البعــوض أثنــاء الحمــل قــد تتســبب فــي إصــابة المواليــد بتشــوهات عصــبية خطيــرة. وقــد تعــّزز دعــم
المنظمة في صون مستوى أدائها على نحو ُأِشيد به من حيث سرعته وتركيزه االستراتيجي بفضـل 
ابتكارات من قبيل اعتماد نظام إدارة األحداث واتخاذ مسار واضح بشأن القيادة والتحكم جنبـًا إلـى 
 جنــب مــع اإلعــالن المبكــر عــن أن الفيــروس طارئــة مــن طــوارئ الصــحة العموميــة التــي تثيــر قلقــاً 

  .دولياً 
عندما أكدت أنغوال وجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة  ٢٠١٦وخضع البرنامج الختبار آخر في عام 

انــدالع فاشــيات للحمــى الصــفراء فــي عاصــمتيهما كانــت مــن أكبــر الفاشــيات وأكثرهــا شــؤمًا التــي 
لحضـرية شهدتها أفريقيا على مدى أربعة عقود. وأثبتت تلك الفاشـيات التـي انـدلعت فـي المنـاطق ا

النتائج التي يمكن أن تترتب على نقل الفيروس بواسطة المهاجرين من المناطق الريفيـة والعـاملين 
مــن مواقــع التعــدين والبنــاء إلــى المــدن التــي تســودها ظــروف توشــك علــى االنفجــار فــي أي لحظــة، 

مـًا مـع وهي كالتالي: اكتظاظ المناطق بالسكان غير المطعمين وشدة تفشي البعوض المتكّيـف تما
الحيــاة الحضــرية وضــعف البنــى التحتيــة التــي تجعــل مكافحــة البعــوض أمــرًا شــبه مســتحيل. وقــد 

وهـي مشـكلة تمّكنـت المنظمـة  –واجهت االستجابة للفيروس في البداية نقصًا شديدًا في اللقاحـات 
عطــاء والخبــراء الــذين يســدون المشــورة إليهــا مــن معالجتهــا بفضــل اتبــاع اســتراتيجية مبتكــرة بشــأن إ

جرعات اللقاح، والتي أفضت إلى شن أكبـر حملـة تطعـيم طارئـة ضـد الحمـى الصـفراء فـي أفريقيـا 
  .جنوب الصحراء الكبرى وٕالى تفادي نشوب أزمة من جرائها

ومّما ُيؤسف له أن التمويل الـالزم لـدعم أنشـطة اسـتهالل تنفيـذ برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية 
مــوال المرنــة مقارنــة بالثنائيــة الســابقة وتســببت فــي تفــاقم العجــز لــم يتحقــق بالكامــل، حيــث قّلــت األ

إلـى تقلـيص النتـائج المرتقـب تحقيقهـا مـن البـرامج  ٢٠١٧ إجماًال. وقد تضطر المنظمة أثنـاء عـام
التي تعجز عن اجتذاب تمويل كاف، ومـن المتوقـع أن تطغـى تلـك االتجاهـات واالحتياجـات علـى 

  .٢٠١٩-٢٠١٨لفترة الميزانية البرمجية المقترحة ل

"لقد كان الزخم 
الُموّلد بشأن 

إصالح المنظمة 
نا واثقة قويًا، وأ

في أن هذا 
 االتجاه سيستمر".
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تلتـــزم المنظمـــة بالعمـــل مـــع الـــدول األعضـــاء فيهـــا وشـــركائها 
من أجل أن يتمتـع جميـع النـاس بـأعلى مسـتوى يمكـن بلوغـه 
مـــــن الصـــــحة مـــــن خـــــالل بلـــــوغ أهـــــداف التنميـــــة المســـــتدامة 

 وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

  مقدمة
  

لتنميــة الــذي ُيطمــح فيــه إلــى تحقيــق اجديــد العهــد تســتند منظمــة الصــحة العالميــة (المنظمــة) وشــركاؤها فــي هــذا ال
ترتكــز إليــه فــي بنائهــا.  لنجــاححــراز اأســاس متــين إلإلــى ، ٢٠٣٠الصــحية فــي إطــار خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 

 مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ٣تركيـــز الرئيســـي للهـــدف الوهـــي محـــور  أساســـيا فـــي التنميـــة الصـــحة دوراً وتـــؤدي 
لة بجميــع أهــداف ذات صــ وهــي أيضــاً "، صــحية وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــارضــمان تمتّــع الجميــع بأنمــاط عــيش "

بالنجــــاح العمــــل الجمــــاعي هــــذا شــــرطًا أساســــيًا ُمســــبقًا لتكليــــل فهــــم أهميــــة دور الصــــحة التنميــــة المســــتدامة. ويعــــّد 
  .لمحددات االجتماعية واالقتصادية والبيئية للصحةيخص ا يماف
  
ســـيما الفئـــات فـــي حيـــاة النـــاس، والمـــن المبـــادرات التـــي تـــؤثر علـــى تنفيـــذ طائفـــة  ٢٠١٦عـــام فـــي عملـــت المنظمـــة و 

قـــدمت إهمـــال أي أحـــد يتخّلـــف عـــن الركـــب، و الجهـــود الجماعيـــة الراميـــة إلـــى عـــدم الُمستضـــعفة، وذلـــك فـــي إطـــار 
حـددة فـي برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر األولويـات المُ بمـا يتماشـى مـع الصـحية حصـائل ي تحقيـق الها فاتإسهام
التــي اضــطلعت بهــا المنظمــة فــي مجــال وضــع دوار األساســية بفضــل األتقــدم كبيــر . وُأحــِرز ٢٠١٩-٢٠١٤للفتــرة 

علــى الصــعيد العمليــة  ســتجابةلــدعم واالأنشــطة اتعزيــز والــدعوة إلــى عقــد االجتماعــات، وبفضــل المعــايير القواعــد و 
  .القطري

  
، ٢٠١٦لمنظمـة فـي عـام الرئيسـية التـي حّققتهـا ابعض اإلنجازات المختارة الواردة أدناه الضوء على ط األمثلة وتسلّ 

 صــعيدالكمــا تبــّين الــرؤى المطروحــة بشــأن الكيفيــة التــي يــؤدي فيهــا توظيــف االســتثمارات إلــى تحقيــق نتــائج علــى 
  أيضًا. القطري

  
  داف التنمية المستدامةأه
  

المعنيــــة برســــم قطاعــــات الالصــــحة فــــي جميــــع دراج فرصــــة كبيــــرة إل ٢٠٣٠عــــام التنميــــة المســــتدامة لخطــــة تتــــيح 
فــي إدخــال منظمــة شــرعت ال، فقــد . ونظــرًا إلــى أن تنفيــذ تلــك الخطــة يعتمــد علــى البلــدان فــي المقــام األولالسياســات

. أهــداف التنميــة المســتدامةبلــوغ  عضــاء فــي جهودهــا الراميــة إلــىلــدول األل ممارســات العمــل دعمــاً عــديالت علــى ت
 ظمـــةنالم تحســـين إعـــداد ممثلـــيتحديـــدًا مـــن أجـــل بنـــاء القـــدرات ُمّتخـــذة بشـــأن األمثلـــة بمبـــادرات تلـــك يتعلـــق أحـــد و 

ت بالصـــحة فـــي الخطـــط واالســـتراتيجياالمتعلقـــة تنميـــة المســـتدامة هـــداف الالغايـــات الُمحـــّددة فـــي أ إلدراج القطـــريين
وٕاشــراك الشــركاء وأصــحاب المصــلحة  ،الصــحية الوطنيــة

ــــي العمــــل  ــــي نوخارجــــه، بمــــ ةداخــــل قطــــاع الصــــحف هم ف
  .الجهات الفاعلة غير الدول

  
الرئيســي إنشــاء مقــر المكاتــب المنظمــة اإلقليميــة و توّلــت و 

 تنســــيق أهــــداف التنميــــة المســــتدامة دعمــــاً معنيــــة بآليــــات 
وضــع خــرائط وســائل منهــا علــى الصــعيد القطــري، ب ٢٠٣٠عــام لمســتدامة لالتنميــة الجهــود الراميــة إلــى تنفيــذ خطــة ل

من خالل تقيـيم األقاليم تحديدًا أولويات . وُحدِّدت في إطار تلك اآلليات محددةمبادرات أخرى طريق وخطط عمل و 
ريقـي فـي إطـار توفير التمويل االبتكاري باإلقليم األف: يلي  ما األولويات. وتشمل تلك االحتياجات الصحية الوطنية

وتحقيــق  تحقيــق اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة بــإقليم األمــريكتين؛و  برنــامج التحــول الــذي تطّبقــه المنظمــة بــاإلقليم؛
الصــحة فــي خطــط التنميــة الوطنيــة وٕادراج  بــإقليم جنــوب شــرق آســيا؛األساســية مباشــرة لتغطيــة بالخــدمات الصــحية ا

التصــدي للطــوارئ الحــادة واألزمــات الصــحية و  ؛٢٠٢٠صــحة بــاإلقليم األوروبــي، بمــا يتماشــى مــع إطــار سياســة ال
تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة وتعزيــز نظــم المعلومــات التركيــز علــى الممتــدة بــإقليم شــرق المتوســط بــالتالزم مــع 
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الغايات الصحية المتعلقة ببلدان معينة تحديدًا باالقتران مع وضع وسائل رصـد واسـتعراض متينـة وتحديد  الصحية؛
وعالوة على عمل المكاتـب اإلقليميـة التابعـة للمنظمـة فـي مجـال الصـحة، فـإن اللجـان  يم غرب المحيط الهادئ.بإقل

في جهودها الرامية إلى بلـوغ أهـداف التنميـة اإلقليمية لألمم المتحدة تؤمن منبرًا يزّود الدول األعضاء بالدعم الالزم 
  المستدامة كاّفة.

  
  الحمى الصفراء

  
ومراكــز مكافحــة ) منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســيفؤسســات الشــريكة لهــا، بمــا فيهــا لمواقامــت المنظمــة 

وفريــق التنســيق اللقاحــات والتمنيــع  لمــن أجــاألمــراض والوقايــة منهــا ومنظمــة أطبــاء بــال حــدود والتحــالف العــالمي 
والمنظمـــة الدوليـــة  الل األحمـــرالـــدولي لجمعيـــات الصـــليب األحمـــر والهـــتـــوفير اللقاحـــات واالتحـــاد معنـــي بلاالـــدولي 
بدعم تنفيذ أكبر حملة طارئة على اإلطـالق ُشـّنت بشـأن التطعـيم ضـد  والعديد من المنظمات غير الحكومية للهجرة

فــي . وجــرى ٢٠١٦لصــفراء فــي أنغــوال بمطلــع عــام انــدالع فاشــية للحمــى ا وذلــك إثــر ،الحمــى الصــفراء فــي أفريقيــا
وُوسِّــع نطــاق التغطيــة ماليــين شــخص فــي غضــون أســبوعين،  ٧أكثــر مــن يم تطعــ جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة

مليـــون  ٣٠وبلـــغ إجمـــاًال عـــدد المطّعمـــين نحـــو منطقـــة صـــحية فـــي المنـــاطق النائيـــة المتاخمـــة ألنغـــوال؛  ١٥ليشـــمل 
المكاتــب القطريــة  -الثالثــة المنظمــة مــن جميــع مســتويات كليهمــا. وحــرص الموظفــون  شــخص فــي أنحــاء البلــدين

نظـــام متكامـــل إلدارة تطبيـــق ي إطـــار علـــى بـــذل جهـــود متضـــافرة فـــ – الرئيســـي كتـــب اإلقليمـــي ألفريقيـــا والمقـــروالم
المســـتوى مـــن  بـــدءاً الفاشـــية، وأدى كـــل واحـــد مـــن تلـــك المســـتويات دورًا كبيـــرًا فـــي وقفهـــا، وقـــف حـــداث مـــن أجـــل األ

 دعم المقدم علـى الصـعيد العـالميى تنسيق العلإشراف المكتب اإلقليمي وانتهاًء ب الفاشيةالذي اندلعت فيه  القطري
/ حزيــران ٢٣يــوم  فــي أنغــوالقــد ُأبِلــغ عــن آخــر الحــاالت المؤكــدة لإلصــابة بــالمرض و وتوجيــه ذاك الــدعم وٕادارتــه. 

  .٢٠١٦ وتموز/ يولي ١٢ وموفي جمهورية الكونغو الديمقراطية ي، ٢٠١٦ يونيو
  

  صحيةبرنامج المنظمة الجديد للطوارئ الاستهالل تنفيذ 
  

ســيما قــدرات جميــع البلــدان، وال مــن أهــداف التنميــة المســتدامة علــى أهميــة تعزيــز ٣الهــدف د مــن -٣تؤكــد الغايــة 
تُبّلــغ و يــة. البلــدان الناميــة، فــي مجــال اإلنــذار المبكــر والحــد مــن المخــاطر وٕادارة المخــاطر الصــحية الوطنيــة والعالم

، فيمــا ُتلحــق الكــوارث الطبيعيــة وتلــك عديــةاألمــراض المُ شــيات فاشــية مــن فا ١٠٠أكثــر مــن المنظمــة ســنويًا بانــدالع 
فـي الطارئة التطورات الرئيسية من و . مليون شخص سنوياً  ٢٠٠التي هي من صنع اإلنسان الضرر بما يزيد على 

االستجابة مجال يعزز دور المنظمة في ، الذي برنامج المنظمة الجديد للطوارئ الصحيةوضع إنشاء و  ٢٠١٦عام 
  .التقنية والمعيارية التقليدية هاأقوى إلى أدوار تشغيلية ، ويضيف قدرات ويرّكز عليه رئللطوا

  
  ٢٠١٦في عام المنظمة لها استجابت طارئة هي الطوارئ التي  ٤٧
  

، منهــا طارئــة ٤٧لطــوارئ عــددها  ٢٠١٦اســتجابت المنظمــة فــي عــام 
العـــراق ونيجيريـــا وجنـــوب الســـودان نشـــبت فـــي كـــل مـــن خمـــس طـــوارئ 

ُصنِّفت على أنهـا طـوارئ حـادة مـن  السورية واليمنجمهورية العربية وال
أبدتـــــه المنظمـــــة فـــــي ميـــــدان أعلـــــى مســـــتوى ، لتثبـــــت بـــــذلك ٣الدرجـــــة 

 ةئــطار  ٢٦لطــوارئ أخــرى عــددها منظمــة الاســتجابت . كمــا ســتجابةاال
، إلــى جانــب اســتجابتها ألزمــات ممتــدة فــي ٢و ١تين مــن الــدرجحــادة 
ألول مرة منذ عـدة سـنوات  ٢٠١٦مة في عام تمّكنت المنظو . بلداً  ١٦

منطقــة  ١٨بـالغ عـددها مـن الوصـول إلـى جميـع المنـاطق المحاصـرة ال
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مـــن مرحلـــة تســـجيل التـــاريخ، إنقـــاذ األرواح: االنتقـــال تســـطير 
حالـــة جديـــدة لإلصـــابة بشـــلل األطفـــال كـــل ســـاعتين فـــي  ٨٠
حالـة منهـا سـنويًا  ٨٠إلى مرحلة تسـجيل أقـل مـن  ١٩٨٨ عام
  اليوم

لقـــد وّفـــرت الجهـــود العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال أكثـــر مـــن 
ــــــــار دوالر أمريكــــــــي منــــــــذ عــــــــام  ٢٧ . وٕاذا اسُتؤِصــــــــل ١٩٨٨ملي

، ســـُيوّفر بحلـــول عـــام ٢٠١٩ الفيـــروس مثلمـــا ُخطِّـــط لـــه فـــي عـــام
مليــار دوالر أمريكــي فــي  ٢٥و ٢٠مبلــغ آخــر يتــراوح بــين  ٢٠٣٥

 التكاليف الصحية وخسائر اإلنتاجية.

أطنـان مـن العالجـات  ٥أكثـر مـن و فـي حزيـران/ يونيـ، التـي أوصـلت إليهـا المنظمـة في الجمهورية العربية السـورية
 اتقافلــة مســاعدرســال فــي إطــار إ، وذلــك مقــّرر عالجــي ٩٥ ٠٠٠كثــر مــن لــألرواح والتــي تكفــي إلعطــاء أالمنقــذة 

لعنايـة العاجلـة، مثـل الالزمـة لتـوفير ادويـة المقدمـة األالطبيـة المسـتلزمات شـملت إلى البلد. و  مشتركة بين الوكاالت
األمــراض غيــر الســارية وعوامــل الخطــر التــي إلــى جانــب تلــك الالزمــة لعــالج الصــحية الطارئــة، اللــوازم ألنســولين و ا
تسـكين اآلالم المضـادات الحيويـة وأدويـة فـي تلـك المسـتلزمات  جـت أيضـاً درِ أُ دم. و ارتفاع ضغط الل سببها، من قبيت
. وتكّلل بالنجاح نقل ية واألدوات والمعدات الطبية المستخدمة في العيادات والمستشفيات الصغيرةو مدادات التغذاإلو 

  .الحدود إلى تركيافي غرب حلب وٕادلب وعبر الواقعة إلى المستشفيات  مريضاً  ٨١١نحو 
  

  زيكافيروس فاشية مرض 
  

هــي طارئــة مــن طــوارئ الصــحة  مــرض فيــروس زيكــاأن فاشــية  ٢٠١٦/ فبرايــر شــباط ١أعلنــت المــديرة العامــة فــي 
 أيضـاً فحسـب، بـل وصـلت األمـريكتين العمومية التي تثير قلقًا دوليًا، إذ لـم تنتشـر عقـب انـدالعها فـي عمـوم أرجـاء 

 مـــنللفاشـــية قة اســـتجابة عاجلـــة ومنّســـتوجيـــه وأدى هـــذا اإلعـــالن إلـــى . غـــرب المحـــيط الهـــادئإلـــى أفريقيـــا وآســـيا و 
غيرهـا مـن المنظمـات ألمم المتحـدة و لتابعة لكيانات ا، ومنها الجهة شريكة ٦٠منظمة والدول األعضاء وأكثر من ال

الشـــبكة العالميـــة لإلنـــذار الشـــركاء فـــي و اإلنســـانية الدوليـــة 
، وفـــي أنشـــطة جابة لمقتضـــياتهابحـــدوث الفاشـــيات واالســـت

  .التقنيفي المجال البحث والتطوير 
  
تبلّـغ اآلن عـن بّينـات تثبـت  وٕاقليمـاً  بلداً  ٧٦ إجماالً هناك و 

البعـوض، اإلصـابة بمـرض فيـروس زيكـا المنقـول بواسـطة 
من المرض انتقال فيروس بّينات عن لديها  بلداً  ١٣ثمة و 

عـــن لـــغ أخـــر أب بلـــداً  ٢٩فيمـــا يوجـــد شـــخص إلـــى آخـــر، 
ســــــواه مــــــن و حــــــاالت إصــــــابة بصــــــغر الــــــرأس (الصــــــعل) 

علــــى تزويــــد الــــدول منظمــــة الأمانــــة واظــــب ت. و تشــــوهاتال
ومكافحتــه فــي ســياق التركيــز بوجــه  زيكــانــواحي ترصــد مــرض فيــروس جميــع فيمــا يتعلــق بالــدعم التقنــي األعضــاء ب

، وهـي حشـرات يـروس زيكـاافحـة نواقـل فمكالخدمات المختبرية و ٕايتاء و خاص على التدبير العالجي لحاالته سريريًا 
. وعمــًال بمشــورة الحضــريةفــي المنــاطق شــيكونغونيا والحمــى الصــفراء الحمــى الضــنك و  التــي تنقــل أيضــاً  البعــوض

تحّققـت  مكافحة البعوض في عدة بلدانعلى سبيل التجريب بشأن  ج االبتكاريةو بعض النهتواصل اتباع ي، منظمةال
  .لقاحًا من اللقاحات المرّشحة لالستعمال ٤٠لى قدم وساق تطوير نحو يجري عو ، نتائج واعدةبفضلها 

  
  اللقاح الجديد المضاد لإليبوالطوير ت
  

فاشــية علــى اإلطــالق مــن فاشــيات مــرض فيــروس اإليبــوال التــي أودت بحيــاة نهايــة أكبــر  ٢٠١٦شــهد أيضــًا عــام 
منظمـة نتـائج التجـارب النهائيـة ال نشـرتا. و بهـ في البلدان الثالثـة األكثـر تضـرراً أشخاص  ١١ ٣١٠يقل عن  ال ما

مــن المطّعمــين ٪ مــن المتطــوعين ١٠٠ لنســبة حمايــةوّفــر ال "rVSV-ZEBOV" أن لقــاح اإليبــوال الجديــدثبتــت التــي أ
الغينيـة وزارة الصـحة  شخصـًا فـي غينيـا، وذلـك جنبـًا جنـب مـع ١١ ٨٤١به. وقادت المنظمة التجارب التي شـملت 

  وبالتعاون مع شركاء دوليين آخرين.  ،النرويجي للصحة العموميةمعهد الو  ومنظمة أطباء بال حدود
  
، وهـــو عبـــارة عـــن البحـــث والتطـــويرمخطـــط المنظمـــة األولـــي بشـــأن فـــي وضـــع بشـــكل ســـريع للقـــاح أســـهم تطـــوير او 

  .األوبئةالع اندأثناء ناجعة تطوير االختبارات واللقاحات واألدوية البشأن التتبع السريع لعملية استراتيجية عالمية 
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  تحقيق التغطية الصحية الشاملة
  

تواظــب المنظمــة فــي معــرض ســعيها إلــى بلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة 
تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، علـــى جـــزء أساســـي منهـــا نطـــوي التـــي ي

. لجميــعامــع البلــدان لــدعم جهودهــا الراميــة إلــى حمايــة صــحة علــى العمــل 
ُيشهد على أول بلد في آسيا  ٢٠١٦يونيو / في حزيرانوقد أصبحت تايلند 

والزهــري مــن األم العــوز المنــاعي البشــري انتقــال فيــروس أنــه تخّلــص مــن 
مـــن جميـــع  ٪٩٥نســـبة تزيـــد علـــى تايلنـــد ، وتحصـــل اليـــوم فـــي إلـــى الطفـــل
ة المضـادباألدويـة العـالج المذكور علـى فيروس تعايشات مع الالحوامل الم

الخـدمات الصـحية األساسـية لألغنيـاء لبلد للفيروسات القهقرية، وتُتاح في ا
حتـذى بـه يُ  نموذجـاً  ها يجعل النظـام الصـحي فيـوالفقراء على حد سواء، ممّ 

يـــدز والعـــدوى ألرغـــم أن الميزانيـــات المحـــدودة لأجمـــع. و  فـــي أنحـــاء العـــالم
تحمــــل تكــــاليف بــــرامج الفحــــص والعــــالج بفيروســــه غالبــــًا مــــا تعجــــز عــــن 
موميـــة ممكـــن تحقيـــق أهـــداف الصـــحة الع ناألساســـية، فقـــد أثبتـــت تايلنـــد أ

جّيــــد التصــــميم تشــــارك فيــــه مختلــــف نظــــام صــــحي ســــليم و بفضــــل إقامــــة 
  .قطاعاتال
  

  التخّلص من الحصبة في األمريكتين
  

عــن أن  ســبتمبرمهمــة، حيــث ُأعِلــن فــي أيلــول/  بتحقيــق عــدة معــالم أخــرى ٢٠١٦احتفلــت المنظمــة أيضــًا فــي عــام 
الحصبة، وهو مرض فيروسي يمكن أن يسبب ظمة هو أول إقليم في العالم يتخّلص من التابع للمناألمريكتين إقليم 

جهــودًا دامــت هــذا اإلنجــاز الــدماغ، بــل حتــى المــوت. ويتــّوج م االلتهــاب الرئــوي وتــورّ ومنهــا مشــاكل صــحية خطيــرة، 
ــًا  ٢٢  األمــريكتينلــيم أرجــاء إقضــد الحصــبة والنكــاف والحصــبة األلمانيــة فــي عامــًا وشــملت تطعــيم الســكان جماعي

  ككل.
  
  المالريا إلى األبد" في اإلقليم األوروبيإنهاء "
  

وأسـهم لقضـاء علـى المالريـا، بلـغ غايتـه بشـأن ااإلقلـيم األوروبـي عـن أن  ٢٠١٦نيسان/ أبريـل في أعلنت المنظمة 
أنشــطة يون تمويــل شــركاء رئيســإلــى األبــد". وتــوّلى المالريــا المتمثــل فــي "إنهــاء فــي تحقيــق الهــدف العــالمي بالتــالي 

مــن ن بــدعم و القــادة األوروبيــيــا فــي البلــدان األوروبيــة إثباتــًا لاللتــزام السياســي القــوي الــذي قطعــه المالر الــتخّلص مــن 
  .منظمةال
  

  في مجال الصحةالتفاوت الحد من أوجه 
  

لحـد مـن بشـأن ا هـج مبتكـرةاتبـاع نُ سـعيها إلـى لبلـدان واصلت المنظمة في معـرض تعزيزهـا للـدعم الـذي تقدمـه إلـى ا
ــًا مــا  فــي مجــال الصــحةالتفــاوت أوجــه  منظمــة الوأعلنــت . تتفــاقم بســبب ارتفــاع أســعار المنتجــات الطبيــةالتــي غالب

ل موّ يُ سـتتماشـى مـع ممارسـات تلـك الـدوائر  ترتيبـات تمويـل جديـدةعن  ٢٠١٦في عام الصناعة ومجموعات دوائر 
تحـّوًال البرنـامج أحـدث هـذا قـد تمويًال مسـتدامًا. و ألدوية حية اصالالمسبق لالمنظمة بشأن االختبار برنامج بموجبها 

بكميات أوفر وزاد من اإلمدادات أتاح ، مما األخرى الالزمة للصحة العمومية المنتجات الطبيةو سوق اللقاحات في 
 نظمــة تقريــراً مالمــع هــذا االتجــاه اإليجــابي، أصــدرت  تمشــياً بهــا وحّســن أســعارها مــن حيــث المعقوليــة. و لتنبــؤ اقابليــة 
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وتشــمل . C التهــاب الكبــدســعر دواء أحــدث ثــورة فــي مجــال عــالج عــدوى الكبيــرة الطارئــة علــى تخفيضــات الق يوثّــ
ــًا  أســعارالُمطّبقــة فــي هــذا الصــدد التفــاوض علــى االســتراتيجيات  ٕابــرام اتفاقــات بشــأن مــنح و األدويــة وٕانتاجهــا محّلي

تســنى بفضــل تخفــيض قــد لألدويــة الجنيســة منهــا. و المصــنعة لشــركات التنــافس فيمــا بــين اخيص التــي تشــجع االتــر 
. وُعـوِلج فـي العـالم النـامي C التهاب الكبد المزمنمن المتعايشين مع عالج أكثر من مليون شخص أسعار األدوية 

األدوية ، حيث تقل فيها اآلن تكلفة C التهاب الكبدعالج شخص بأدوية جديدة ل ٦ ٠٠٠أكثر من  في منغوليامثًال 
هـــي أدويـــة أثبتـــت و ، عالجـــيمقـــّرر كـــل ى لـــبالنســـبة إدوالر أمريكـــي  ٥٠٠المـــذكور عـــن لتهـــاب اال عـــالججنســـية لال

لمـــدة ثالثـــة أشـــهر مـــن ي المـــأخوذ العالجـــالمقـــّرر ســـعر  فـــي مصـــر ، بينمـــا انخفـــض٪ تقريبـــاً ١٠٠تهـــا بنســـبة نجاع
  .٢٠١٦عام  دوالر أمريكي في ٢٠٠إلى أقل من  ٢٠١٤ دوالر أمريكي في عام ٩٠٠

  
  توفير البّينات الالزمة التخاذ القرارات

  
ق توثّـ ٢٠١٦فـي عـام . وُنِشرت في هـذا الصـدد بحـوث تخاذ القراراتعلى تكوين البّينات الالزمة المنظمة عكف الت

هـذا أن  البحـوث اإلقليم األفريقـي؛ وأظهـرتبـألمراض غيـر السـارية صـابة بـاإلازيادة حادة فـي عوامـل خطـر حدوث 
يعـانون مـن  البالغين ه٪ من سكان٣٥ نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم في العالم، وأنبأعلى معدالت اإلقليم يستأثر 

التـي  أمراض القلب واألوعية الدمويةلإلصابة برتفاع ضغط الدم هو عامل الخطر الرئيسي ، علمًا بأن ازيادة الوزن
  بالدرجة األولى. في العالمتحصد أرواح الناس 

  
الشــــراكات الراميــــة إلــــى مكافحــــة عوامــــل خطــــر  منظمــــة أيضــــاً الودعمــــت 

ــــ ــــر الســــاريةاإلصــــابة ب ــــادوس، وُنفِّــــذ األمراض غي ــــي برب  بفضــــلمشــــروع  ف
المصـابين لمرضـى ازيـادة تحسـين عـالج عيادتين غير متخّصصتين بشأن 

أولئـك المرضـى تنفيذ بروتوكول جديـد لعـالج أتاح قد . و ارتفاع ضغط الدمب
، مثل تحسين تغييرات في أنماط حياتهم إحداثبشأن وٕاسداء المشورة إليهم 

أفضــل والحــد مــن تعــاطي نظــام غــذائي اتبــاع التمــارين الرياضــية و ممارســة 
خـــــدمات مقـــــدمي المجـــــال أمـــــام ، ةاإللكترونيـــــ تواســـــتخدام الســـــجال التبـــــغ،

ضـغط حاالت المرضى كما ينبغي ورصـد معـدالت ضمان متابعة لالرعاية 
ونتائجــه اإليجابيــة ليشــمل هــذا المشــروع نطــاق العبــر الُمستخلصــة مــن يع توســعليــه. وســيجري  الســيطرةلــديهم و الــدم 

تلك و الدخل في البلدان المنخفضة خصوصًا الوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية ومكافحتها، و تعزيز أنشطة 
وكولومبيـا  بربـادوس وبـننكـّل مـن تنفيـذ هـذه المبـادرة فـي . وُيعكف من حيث المبدأ على اسـتهالل المتوسطة الدخل

وٕاثيوبيـــا والهنـــد وجمهوريـــة إيـــران اإلســـالمية واألردن ونيبـــال ونيجيريـــا والفلبـــين وســـري النكـــا وطاجيكســـتان وتايلنـــد 
  فيها. مشاركةال جميع البلدان الراغبة فيأمام مفتوحة المبادرة وأوغندا، وستكون 

  
  تحسين اإلنصاف والتنمية المستدامة

  
ذليل مجموعة أخرى من العقبات التي تعترض سبيل تبشأن عملها في إنجاز  ٢٠١٦م في عادمًا مضت المنظمة قُ 
أرجـاء البلـدان عمـوم ب فـي آذار/ مـارس. وكشفت دراسـة جديـدة أجرتهـا المنظمـة والتنمية المستدامةتحقيق اإلنصاف 

ن العمـــر مـــالمـــراهقين البـــالغين عـــدد فـــإن  –جـــاالت حـــرز فـــي بعـــض المرغـــم التقـــدم المُ األوروبيـــة النقـــاب عـــن أنـــه 
منـه قـد انخفــض بشـكل ملحـوظ منــذ أو أقــل  عامـاً  ١٣سـن مّمـن أفـادوا بممارســتهم التـدخين ألول مـرة فــي  عامـاً  ١٥

صحة الشـباب زال مثًال انعدام المساواة بين الجنسين وأوجه التفاوت االجتماعي يلحقان الضرر بما، إذ ٢٠١٠عام 
بّينـات التـي تـدعو الحكومـات والجهـات المعنيـة برسـم السياسـات إلـى طائفـة متناميـة مـن الالدراسة ستند تعافيتهم. و و 

االجتماعيــة والصــحية والجنســانية محــّددة األهــداف لمعالجــة آثــار انعــدام المســاواة تــدخالت أكثــر فعاليــة و إلــى تنفيــذ 
  .على الشباب في أوروبا
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  صحة المراهقين
  

االسـتراتيجية العالميـة لصـحة المـرأة إطـار في معرض تناولها باستمرار لموضوع صحة الشـباب فـي منظمة القدمت 
الـدعم إلـى البلـدان فـي مجـال تنفيـذ ورصـد السياسـات واالسـتراتيجيات المتكاملـة للنهـوض بصــحة ، والطفـل والمراهـق

ات المتعلقة بتنفيذ عمليـة تسـريع اإلرشادسلوكياتهم الخطرة، وهي ممارسة تؤيدها وثيقة المراهقين ونمائهم والحد من 
بشـأن البيئـة المدرسـية معـايير . وُوِضـعت فـي إقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ صـحة المـراهقينلمي من أجـل العمل العا

ة، واالجتماعيـ ةوالنفسـي ةالبدنيـمن مرحلة المراهقة إلى مرحلة البلوغ انتقاًال صحيًا وآمنًا مـن الناحيـة نتقال االلتعزيز 
الرعايـــة حســـين إيتــاء خـــدمات تالـــدعم فــي ميـــدان  علـــىجنـــوب شـــرق آســيا حصـــلت البلــدان الواقعـــة فـــي إقلــيم ينمــا ب

الخــدمات لتشــمل لقــاح فيــروس الــورم الحليمــي البشــري تلــك عــن توســيع نطــاق  للمــراهقين، فضــالً المالئمــة الصــحية 
  .لصحة الجنسية واإلنجابية واألمراض غير الساريةفيما يتعلق باوالوقاية من السلوكيات الخطرة على الصحة 

  
  اجرينصحة الالجئين والمه

  
المكتـب اإلقليمـي ألوروبـا قـد قـام و المتخّلفين عن الركب. من  ضعفاً  من بين أكثر الفئاتالالجئون والمهاجرون هم 

بصـحة الالجئـين والمهـاجرين فـي تـين وخطـة العمـل المتعلقعقب مراعاته لذلك، بوضع االسـتراتيجية لمنظمة لالتابع 
. وتركـز االسـتراتيجية ٢٠١٦جنة اإلقليمية ألوروبا فـي أيلـول/ سـبتمبر الل، اللتين اعتمدتهما األوروبيالمنظمة إقليم 

ـــــة  ـــــى المجـــــاالت االســـــتراتيجية واإلجـــــراءات ذات األولوي ـــــي تواجههـــــا لتحـــــديات الالزمـــــة للتصـــــدي لعل الصـــــحة الت
عتمدة مُ ال ٢٠٣٠من روح خطة التنمية المستدامة لعام  انطالقاً وذلك الهجرة، ما يتصل بفيالنظم الصحية و  موميةالع

 ، وقــرار جمعيــة الصــحة٢٠٢٠الصــحة  -لصــحة والرفــاه بشــأن ا وٕاطــار السياســات األوروبــيفــي اآلونــة األخيــرة، 
  .صحة المهاجرينبشأن ) ٢٠٠٨( ١٧-٦١ص ع  ج
  

  مقاومة مضادات الميكروبات
  

سـاء الـدول رؤ ، واجتمـع بـين القـادة السياسـييناالضطالع بأنشطة مكثّفة إلذكاء الوعي فيمـا  ٢٠١٦شهد أيضًا عام 
علـى  اللتـزام بالعمـل معـاً ا لمـن أجـالجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي نيويـورك أيلـول/ سـبتمبر بورؤساء الوفود في 

علــى مــّر األمـم المتحــدة . ولــم تكــن تلـك ســوى المــرة الرابعــة التـي تنــاقش فيهــا كافحـة مقاومــة مضــادات الميكروبـاتم
العـوز المنـاعي البشـري فيـروس ِقشت أيضًا فـي دورات سـابقة مشـكلة ُنو صحية في الجمعية العامة ( شكلةمتاريخها 

دت المناقشــات علــى أهميــة دور الحكومــات ومســؤولياتها، شــدّ ومــرض فيــروس اإليبــوال). و واألمــراض غيــر الســارية 
 واليتهــا وبالتنســيق مــعوفائهــا بمنظمــة فــي إطــار الســيما ة، والالمعنيــدور المنظمــات الحكوميــة الدوليــة علــى وكــذلك 

مقاومــة المجابهــة فــي ميــدان لتحــديات لفــي التصــدي ، منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان
خصوصـًا معالجـة األسـباب الجذريـة عبـر قطاعـات متعـددة، و واتبـاع نهـج شـامل ومنّسـق فـي مضادات الميكروبـات 

  .صحة اإلنسان وصحة الحيوان والزراعةمنها 
  
فـي غ بِلـوأُ . ٢٠١٦ مثلـة علـى اإلنجـازات العديـدة التـي حققتهـا المنظمـة فـي عـامقلـيًال مـن األ ال تمثل هـذه إال عـدداً و 

، الصـحيح"كانت "سائرة في االتجـاه الميزانية البرمجية مخرجات من المساهمات في ٪ ٨٥أن نسبة  عنالعام نفسه 
بســبب " ا "معرضــة للخطــر" أو "ُمعّطلــة. أمــا مجــاالت العمــل التــي ُأِفيــد بأنهــالســابقةالثنائيــات مــع أمــر يتماشــى وهــو 

  فهي مبّينة أدناه:، عّينةتحديات ممواجهتها ل
التقــدم فــي بعــض عجلــة إبطــاء عــن فــي البلــدان الهشــة والضــعيفة الناشــبة الطــوارئ واألزمــات ســفر ت  •

  المنظمة؛التي تضطلع بها عمليات الالوقت نفسه إلى زيادة تكاليف وتؤدي في المجاالت، 
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فيمــا ، وخاصــًة فــي البلــدانترصــد ضــعف نظــم الرصــد والظمــة تحــديات فــي عملهــا بســبب وتواجــه المن  •
الالزمــة لتحديــد األولويــات علــى كــذلك فــي ميــدان تــوفير البّينــات بتحديــد الثغــرات وأســبابها، و تصــل ي

  المستوى القطري واجتذاب مصادر التمويل المحلية؛
ال يبـو اإل رض فيـروساشـيات مـن قبيـل مـنظم الصـحية الهشـة لضـغوط مـن جـراء انـدالع فتتعـرض الـو   •

مثـل الحصـبة والحمـى الصـفراء لتي يمكن الوقاية منها باللقاحات، األمراض اوفيروس زيكا وفاشيات 
  والكوليرا؛

فـــي التـــي تتخلـــل المجـــاالت المنقوصـــة التمويـــل الثغـــرات القـــادرة علـــى ســـّد صـــت المـــوارد المرنـــة تقلّ و   •
  البرامج األساسية؛

الثغـرات فـي عنصـر اسـتمرار وجـود بسـبب التمويـل مواءمـة مشاكل كبرى في ميدان منظمة التواجه و   •
فــــي ٪ ٩٦مقارنــــة بنســــبة ٪ ٨٣ة، وال ُيمــــّول حاليــــًا مــــن تلــــك البــــرامج ســــوى نســــبة البــــرامج األساســــي

بـرامج عديـدة منقوصـة التمويـل مجـاالت ). وثمـة (أي ما يعادل تمويـل البـرامج األساسـية ٢٠١٤ عام
  .أهداف التنمية المستدامةافزة على بلوغ حُحدِّدت بوصفها مجاالت  تلك التيي تتمثل فكبير بشكل 

  
تنفيـذ برامجهـا،  لتكفـمبتكـرة سـعيها إلـى إيجـاد سـبل منظمـة الرغم تلك التحـديات، تواصـل ب المضي قدماً سعيًا إلى و 
  :يلي وسائل منها ماب

لميـزة النسـبية للمنظمـة واالسـتفادة مـن األنشطة التـي تركـز علـى اتحديد األولويات فيما يتعلق بإعادة   •
  التعاون؛أوجه الشراكات و 

فـي مجـاالت بـرامج  ٢٠٣٠عـام الالزمـة للنهـوض بخطـة التنميـة المسـتدامة لاألنشـطة األساسـية دمج   •
  أخرى؛

  في التكاليف؛فورات تحقيق الو و التي تفضي إلى زيادة المردودية تدابير الالمزيد من اتخاذ   •
  ابة في المنظمة؛تعزيز إطار الرق  •
  ؛أعلى قيمة بأفضل سعرتوظيف االستثمارات الالزمة للحصول على   •
  .تعبئة المواردالمبذولة بشأن جهود حسين الت  •

  
مسـؤولية أكبـر مـن األخـرى  واالتفاقـات الدوليـة ٢٠٣٠خطة التنميـة المسـتدامة لعـام قطوعة في االلتزامات الموُتلِقي 

. علـى أرض الواقـعيستفيد منهـا الجميـع إلى نتائج  اتركائها لتحويل النظريعلى عاتق المنظمة وشأي وقت مضى 
التـــي البرمجيـــة الجهـــود المنظمـــة لميزانيـــة حّدثـــة البرمجـــي مـــن هـــذا التقريـــر والبوابـــة اإللكترونيـــة المُ قســـم يعـــرض الو 

  .لى الصعيد القطريعالُمحّققة النتائج وُيبرزان في الوقت نفسه ، مستويات المنظمة الثالثةلى يتواصل بذلها ع
  

  اإلشراف المالي والمساءلة
  

عامـة عـن نبـذة يقـدم هـذا القسـم . و تحسـين الصـحة العالميـةفـي مجـال سـتثمر منظمة بتعظيم أثـر كـل دوالر يُ التلتزم 
، بما في ذلك استعراض األموال المتاحـة ٢٠١٧-٢٠١٦تمويل المنظمة خالل السنة األولى من الميزانية البرمجية 

  .والمصروفات
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  نبذة عامة عن التمويل  (أ)
  

مليــــون دوالر  ٤٣٨٥بمبلــــغ  ٢٠١٥فــــي أيــــار/ مــــايو  ٢٠١٧-٢٠١٦وافقــــت جمعيــــة الصــــحة علــــى الميزانيــــة البرمجيــــة 
مليـون دوالر أمريكـي، وذلـك لكـي تعكـس  ٤٥٤٥تنقيحًا بشأنها ليصبح مبلغها  ٢٠١٦واعتمدت في أيار/ مايو  ،أمريكي

 -يكـــي ُخصِّصـــت لبرنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية. وتمثـــل البـــرامج األساســـية مليـــون دوالر أمر  ١٦٠زيـــادة قـــدرها 
األمراض السارية واألمراض غير السارية وتعزيـز الصـحة طيلـة العمـر والـنظم الصـحية والطـوارئ والخـدمات المؤسسـية/ 

ون دوالر أمريكـــــي. مليـــــ ٣٣٥٤٪ مـــــن الميزانيـــــة البرمجيـــــة المعتمـــــدة، أو مبلغـــــًا قـــــدره ٧٤نســـــبة  –الوظـــــائف التمكينيـــــة 
الميزانية البرمجية المتبقية فهي مخّصصـة لمكافحـة لشـلل األطفـال واالسـتجابة للفاشـيات واألزمـات والبـرامج الخاصـة  أما

(البرنـامج الخــاص للبحــث والتـدريب فــي مجــال أمــراض المنـاطق المداريــة؛ والبرنــامج الخـاص للبحــث والتطــوير والتــدريب 
مـن المبلـغ  –بسبب طابع تلك البرامج المدفوع باألحداث وتمويلهـا  -تي زيدت ميزانيتها على بحوث اإلنجاب البشري) ال

مليــون دوالر أمريكــي  ٢٣١٧مليــون دوالر أمريكــي والــذي أصــبح الحقــًا  ١١٩١الــذي اعتمدتــه جمعيــة الصــحة بمقــدار 
يزانيـة اإلجماليـة المبينـة أدنـاه ). وتبلـغ الم٢٠١٥( ١-٦٨ص ع  جللسلطة المفوضة إلى المـدير العـام بموجـب القـرار  وفقاً 

  مليون دوالر أمريكي. ٥٦٧١ما مقداره 
  

ويوجـد مصــدران رئيســيان لتمويـل الميزانيــة البرمجيــة، همــا كالتـالي: المســاهمات الطوعيــة المحـّددة واألمــوال المرنــة، التــي 
  تشمل االشتراكات المقّدرة وتكاليف دعم البرامج والمساهمات الطوعية األساسية.

  
مليــون دوالر أمريكــي فــي الميزانيــة  ٤٥٥٢مــا مقــداره  ٢٠١٦ت األمــوال المتاحــة فــي نهايــة كــانون األول/ ديســمبر وبلغــ

مليـون دوالر أمريكـي للبـرامج األساسـية، وهـو مـا يمثـل نسـبة  ٢٧٧٧البرمجية إجماًال، وُأِتيح من هذا المجموع مبلـغ قـدره 
المكـافئ للبـرامج  مليـون دوالر أمريكـي)، فيمـا بلغـت نسـبة التمويـل ٣٣٥٤٪ من الميزانية البرمجية األساسية إجماًال (٨٣

. وُيعزى هذا التخفيض في مستوى التمويل إلى العوامل الثالثة التاليـة: زيـادة مبلـغ ٢٠١٤٪ في نهاية عام ٩٦األساسية 
اض المســـاهمات ؛ وانخفـــ٢٠١٥-٢٠١٤ مليـــون دوالر أمريكـــي عـــن الثنائيـــة ٣٩٦الميزانيـــة البرمجيـــة األساســـية بمقـــدار 

الطوعية األساسية؛ وتخفيض المساهمات الطوعية المحـددة. ويبـين الرسـم البيـاني أدنـاه التقسـيم العـام لقطاعـات الميزانيـة 
  .٢٠١٦ كانون األول/ ديسمبر ٣١وما يتصل بها من تمويل حتى يوم 

  
  (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٧-٢٠١٦تمويل الميزانية البرمجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

مساهمات طوعية  أموال مرنة
محددة  العجز

االستجابة للفاشيات  شلل األطفال البرامج األساسية
 واألزمات

البرامج الخاصة  امججميع البر 

٦٠٠٠  

٥٠٠٠  

٤٠٠٠  

٣٠٠٠  

٢٠٠٠  

١٠٠٠  

٠  
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  .٢٠٠٠ويبّين الرسم البياني أدناه تطور مستوى التمويل المرن والمساهمات الطوعية المحّددة منذ عام 
  

(بماليــين الــدوالرات  ٢٠١٥إلــى عــام  ٢٠٠٠مســتوى التمويــل المــرن والمســاهمات الطوعيــة المحــّددة مــن عــام 
  األمريكية)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

مســــتوى اســـمي مســـتقر منــــذ بت ظلّـــقـــد رة أكبـــر عنصـــر مــــن عناصـــر التمويـــل المــــرن، و مقــــدّ االشـــتراكات الوتمثـــل 
مليـــــون دوالر أمريكـــــي فــــي الفتـــــرة الواقعـــــة بـــــين  ١٠٠٠فقـــــد بلغـــــت مـــــا مقــــداره األمـــــوال المرنــــة ، أمـــــا ٢٠٠٠ عــــام

حســــاب إنشــــاء عقــــب  ٢٠٠٦أمريكــــي فــــي عــــام مليــــون دوالر  ١٣٠٠ولكنهــــا زادت إلــــى ، ٢٠٠٤و ٢٠٠٠ عــــامي
  .الطوعية األساسيةالمساهمات 

  
مثلـين فـي الفتـرة الواقعـة أكثـر مـن إلـى جمعيـة الصـحة قـد تضـاعف مجيـة الُمعتمـدة مـن أن تمويل الميزانية البر مع و 

الطارئــة علــى المســاهمات الطوعيــة الزيــادة  ن مواكبــةعجــزت عــاألمــوال المرنــة فــإن ، ٢٠١٥و ٢٠٠٠بــين عــامي 
 التمويــل مقارنــةالمســاهمات المــذكورة وتســّبب فــي تغييــر اتجــاه علــى  اإلفــراط فــي االعتمــادالمحــّددة، مّمــا أدى إلــى 

أن يكون ، ومن الُمتوّقع ٢٠١٧-٢٠١٦ثنائية في المستمر هذا االتجاه . و مجيةالُمحّددة في الميزانية البر ولويات باأل
  .٢٠١٥-٢٠١٤التقسيم مطابقًا لذاك الُمّتبع في الثنائية 

  
األساســـية يزيـــد مـــن صـــعوبة تمويـــل امج ميزانيـــة البـــر فــي التمويـــل المـــرن مســـتوى انخفـــاض فـــإن وعــالوة علـــى ذلـــك، 

مـن تمويـل ٪ ٢٩نسـبة  سـوى تمثـل األمـوال المرنـة حاليـاً محـّددة. وال طوعيـة أمواًال  التي ال تجتذبج مجاالت البرام
ـــذا فـــإن تلـــك األمـــوال ال تكفـــي ألغـــراض اســـتخدامها  الميزانيـــة البرمجيـــة جـــاالت التـــي فـــي الم اســـتراتيجياً عمومـــًا، ل

  .تجتذب التمويل ال
  

هــي تســتأثر بمبلــغ الميزانيــة البرمجيــة، و حصــة األســد فــي هم باالــدول األعضــاء العشــر التــي تســأســماء وتــرد أدنــاه 
مــن مجمــوع المســاهمات المقدمــة مــن ٪ ٧٥نســبة  يعــادلإجمــاًال، أي مــا  مليــون دوالر أمريكــي ١٠٢٤مجّمــع قــدره 

  كاّفة. المصادر موع المساهمات المقدمة منمج من٪ ٤٧نسبة  الدول األعضاء، أو

مساهمات طوعية محددة أموال مرنة

 ٢٠٠٠-٢٠٠١  ٢٠٠٢-٢٠٠٣  ٢٠٠٤-٢٠٠٥  ٢٠٠٦-٢٠٠٧  ٢٠٠٨-٢٠٠٩  ٢٠١٠-٢٠١١  ٢٠١٢-٢٠١٣  ٢٠١٤-٢٠١٥  
 

 

٦٠٠٠ 

٥٠٠٠ 

٤٠٠٠ 

٣٠٠٠ 

٢٠٠٠ 

١٠٠٠ 

٠ 
 

٥٤٪ ٤٩٪
٦٠٪

٦١٪ ٦٢٪ ٦٣٪
٦٨٪

٧١٪

57%

٤٦٪ ٥١٪ ٤٠٪ ٣٩٪ ٣٨٪ ٣٧٪ ٣٢٪ ٢٩٪
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٥٠٠ 
٤٥٠ 
٤٠٠ 
٣٥٠ 
٣٠٠ 
٢٥٠ 
٢٠٠ 
١٥٠ 
١٠٠ 
٥٠ 

- 

 ٢٠١٦ عام إلى ٢٠١٢ عام من –المساهمات الطوعية األساسية 

 ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

١٤٠ 
١٢٠ 
١٠٠ 
٨٠ 
٦٠ 
٤٠ 
٢٠ 
٠ 
 

، التــي تضــم االشــتراكات ٢٠١٦الــدول األعضــاء العشــر الرئيســية المســاهمة فــي الميزانيــة البرمجيــة فــي عــام 
  المقّدرة والمساهمات الطوعية مجتمعة (بماليين الدوالرات األمريكية)

  
  

  
  

  
  

، ٢٠١٦مليـون دوالر أمريكـي فـي عـام  ٨١مات الطوعيـة األساسـية حسـاب المسـاهوبلغت المساهمات المقدمة إلى 
ى لـأمـر يبعـث علـى القلـق نظـرًا إ ، وهـو٢٠١٤-٢٠١٢ة فتر مقارنـة بـالتقريبًا ٪ ٤٠تخفيض قدرها نسبة أي ما يمثل 

وأن السـنوات السـابقة، بـالغ نفسـها التـي كانـت تسـهم بهـا فـي المالجهات المانحة المهمة مـا عـادت تسـهم بأن بعض 
. وعليـه، فـإن مـن الصـعب بشـكل فـي جميـع أنحـاء المنظمـةنفسـه بالزيـادة الوقـت الحتياجات من التمويل آخذة في ا

الـــدول األعضـــاء مهمـــة، ولكنهـــا هـــذه المجـــاالت ذات األولويـــة التـــي تراهـــا علـــى المنظمـــة أن تنفـــذ مطـــرد الزيـــادة 
  .كافيةحصل على مساهمات طوعية ت ال

  ٢٠١٦عام إلى  ٢٠١٢ عام من –المساهمات الطوعية األساسية 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المساهمات الطوعيةاالشتراكات المقّدرة

الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

المملكة 
المتحدة 
لبريطانيا 
العظمى 
وأيرلندا 
 الشمالية

ألمانيا اليابان كندا أستراليا السويد فرنسا  هولندا النرويج
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إلــى حســاب المســاهمات الطوعيـــة  ٢٠١٦و ٢٠١٥فــي عـــامي المســاهمات المقدمــة ويلّخــص الجــدول الــوارد أدنـــاه 
  .بحسب الجهة المساهمة األساسية

  
  الجهات المساهمة بالمساهمات الطوعية األساسية (بماليين الدوالرات األمريكية)

 ٢٠١٦عام مجموع  ٢٠١٥مجموع عام  
 ٩,٥٢ ١٥,٦٧ أستراليا
 ٦,٦٩ ٩,٩٢ بلجيكا
 ٣,٦٥ ٥,١٢ كالدانمر 
  ٥,٩٦ فنلندا
 ٠,٣٢ ١,٩١ فرنسا
 ٠,٣٤ ١,٠٩ أيرلندا
 ٠,٥٠  الكويت
 ١,٨٧ ١,٩٤ غلكسمبر 
 ٠,٠٣ ٠,٠٣ موناكو
 ٥,٩٨ ٥,٩٨ هولندا
 ٥,٨٩ ٥,٥٩ النرويج
 ٢٥,٨٨ ٢٣,٩٣ السويد
 ٢,٥٥ ٣,٥٩ سويسرا

 ١٨,١٣ ٢١,٩٠ تحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةالمملكة الم
 ٨١,٣٥ ١٠٢,٦٢ مجموع المساهمات الطوعية األساسية

  
برنامجـًا  ٢٦وما انفكت مواءمة األموال المتاحة للبرامج األساسـية تشـكل تحـّديًا، ويوجـد مـن بـين البـرامج التقنيـة البـالغ عـددها 

هي نسبة ال تكفي فـي هـذه المرحلـة مـن الثنائيـة لبلـوغ الغايـات الُمحـّددة فـي الميزانيـة ٪ أو أقل، و ٦٠سبعة برامج ُتمّول بنسبة 
البرمجية المعتمدة. وُتخّصص معظم المساهمات الطوعية المحددة لبرامج ال تندرج ضمن نطـاق الميزانيـة البرمجيـة األساسـية 

تزال هناك حاالت عجز على النحو المبـّين ًة لذلك، ال)، ونتيج(شلل األطفال واالستجابة للفاشيات واألزمات والبرامج الخاصة
أدنـــاه فـــي الرســـم البيـــاني. أمـــا مجـــال البرنـــامج الـــذي تتخللـــه أكبـــر فجـــوة تمويـــل فهـــو األمـــراض غيـــر الســـارية، تليهـــا عمليـــات 

  الطوارئ.
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  مجاالت البرامج التقنية األساسية والتمويل والفجوات (بماليين الدوالرات األمريكية)
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٠,٠ ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ 

 مجموع التمويل بما يتماشى مع الميزانية البرمجية فجوة التمويل

  األمراض غير السارية ١-٢
  عمليات الطوارئ ٤-ه
  قاحاتاألمراض التي يمكن الوقاية منها بالل ٥-١
  )٢٠٠٥التأهب للطوارئ الصحية على الصعيد القطري، واللوائح الصحية الدولية ( ٢-ه
  إدارة المخاطر المعدية ١-ه
  الُنظم والمعلومات والبّينات الصحية ٤-٤
  الصحة والبيئة ٥-٣
  مرض األيدز والعدوى بفيروسه ١-١
  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس ٢-٤
  ساسية في حاالت الطوارئالخدمات األ ٥-ه
  معلومات الطوارئ الصحية وتقييم المخاطر ٣-ه
  أمراض المناطق المدارية المهملة ٤-١
  المالريا ٣-١
  السل ٢-١
  المحددات االجتماعية للصحة ٤-٣
  السالمة الغذائية ٦-٢
  العنف واإلصابات ٣-٢
  الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان ٢-٢
  التغذية ٥-٢
  نجابية وصحة األمهات والمواليد واألطفال والمراهقينالصحة اإل ١-٣
  إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية وتعزيز القدرات التنظيمية ٣-٤
  العجز والتأهيل ٤-٢
  تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان ٣-٣
  مقاومة مضادات الميكروبات ٦-١
  الشيخوخة والصحة ٢-٣
  واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنيةالسياسات  ١-٤
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  ويمكن تصنيف مجاالت البرامج األساسية المنقوصة التمويل إلى ثالثة أنواع من الفئات على النحو التالي:
ســيما برنــامج أو المتزايــدة، والمجــاالت البــرامج التــي ِزيــدت فيهــا الميزانيــة بســبب االحتياجــات المســتجدة   (أ)

  بات؛المنظمة للطوارئ الصحية ومقاومة مضادات الميكرو 
مجاالت البرامج المنقوصة التمويل بشكل مزمن، ومنها األمـراض غيـر السـارية والمحـددات االجتماعيـة   (ب)

  للصحة وسالمة األغذية؛
مجــاالت البــرامج التــي شــهدت تخفيضــًا كبيــرًا فــي تمويلهــا بســبب عجــز الجهــات المســاهمة عــن صــون   (ج)

برنـامج ز المنـاعي البشـري النـاجم عـن تقلـيص مستويات تمويلها الحاليـة (وخصوصـًا منهـا فيـروس العـو 
  لمساهمته في مكافحته). األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز

  
وســتتخذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتعــديل عمليــة تنفيــذ البــرامج حســب  ٢٠١٧وســتتولى المنظمــة رصــد الحالــة طــوال عــام 

طر الناجمــة عــن العجــز عــن إنجــاز األنشــطة الُمزمــع االقتضــاء. وفيمــا يلــي اإلجــراءات الراميــة إلــى تخفيــف وطــأة المخــا
  إنجازًا كامًال، وٕالى معالجة اآلثار الطويلة األجل المترتبة على فجوة التمويل هذه: ٢٠١٧االضطالع بها في عام 

، مـــع التركيـــز علـــى الميـــزة ٢٠١٧إعــادة تحديـــد األنشـــطة ذات األولويـــة فـــي إطـــار هـــذه المجـــاالت بعـــام   •
  توثيق عرى العمل مع الشركاء؛النسبية للمنظمة و 

  النهوض بأعمال اإلصالح تعزيزًا لوظيفة تعبئة الموارد في المنظمة؛  •
فيمـــــا يخـــــص بعـــــض مجـــــاالت البـــــرامج  ٢٠١٩-٢٠١٨تعـــــديل الميزانيـــــة البرمجيـــــة المقترحـــــة للثنائيـــــة   •

تــوفير تتســم بطــابع أكثــر واقعيــة بشــأن  توقعــات مــعالمنقوصــة التمويــل بشــكل مــزمن لضــمان مواءمتهــا 
  الموارد.

  
  المصروفات  (ب)

  
مليـــون دوالر أمريكـــي، وهـــو  ٢١٨٢لتنفيـــذ الميزانيـــة البرمجيـــة  ٢٠١٦عـــام الُمنفقـــة فـــي  ١بلـــغ مجمـــوع المصـــروفات

  .٢٠١٤عام مقارنة ب٪ ١٥نسبتها وزيادة  ٢٠١٥عام مقارنة ب٪ ١١تخفيضًا نسبته يمثل  ما
  

األساســية وشــلل حســب البــرامج ب ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤فــي األعــوام  لمجمــوع المصــروفاتصــنيف ويــرد أدنــاه ت
  .والبرامج الخاصة ألزماتلفاشيات واواالستجابة لاألطفال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 المصروفات عند تسليم السلع والخدمات وليس عقب قطع االلتزامات أو سداد المدفوعات.تُثّبت    ١
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  (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤ األعوام مصروفات الميزانية البرمجية بحسب القطاع:
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ومنهـا الطـوارئ الناجمـة إلـى زيـادة األنشـطة المتصـلة بـالطوارئ،  ٢٠١٥في عـام  مصروفاترتفاع الوقد ُرّد أساسًا ا
توســيع نطــاق ) و ٢٠١٥-٢٠١٤الثنائيـة مليـون دوالر أمريكــي فــي  ٣١٢يبــوال (اإلمـرض فيــروس عـن انــدالع فاشــية 

ة بقطــاع جمــالي المصــروفات المتعلقــالمئويــة إلنســبة البلغــت . و لمبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــالا أنشــطة
آخر و ، ٢٠١٥عّما كانت عليه في عام ٪ ٥٩ سبتهأي بانخفاض طفيف ن، ٢٠١٦ ٪ في عام٥٨البرامج األساسية 

  .٢٠١٤في عام عّما كانت عليه ٪ ٦٣نسبته 
  

. واسـتأثر المقـر الرئيسـي المكتـب الرئيسـيبحسـب  ٢٠١٥بعام مقارنة  ٢٠١٦مصروفات عام أدناه مخّطط ويبين ال
القطريــة تلــك المكاتــب اإلقليميــة و فيمــا اســتأثرت الميزانيــة البرمجيــة، مــن مصــروفات ٪ ٣١بنســبة  ٢٠١٦عــام فــي 

المقــــر األقــــاليم، وبلغـــت ذروة انخفاضــــها فـــي وانخفضـــت المصــــروفات فـــي جميـــع ٪. ٦٩وقــــدرها  النســـبة المتبقيـــةب
  .ماتات واألز فاشيالمتصلة باالستجابة للالمصروفات وفي اإلقليم األفريقي بسبب انخفاض الرئيسي 

  
 الناشــبة فــي كــل مــنالطــوارئ وشــلل األطفــال بســبب الطــوارئ  مصــروفاتزادت فقــد فــي إقلــيم شــرق المتوســط، أمــا 

المصــروفات ر ثــأدنــاه أكالــوارد ص الجــدول يلّخــ. و أفغانســتان والعــراق والســودان والجمهوريــة العربيــة الســورية والــيمن
ـــين البـــرامج حســـب المكتـــب، ب لفاشـــيات واألزمـــات لســـتجابة االوشـــلل األطفـــال و  يةاألساســـويضـــم تقســـيمًا لإلنفـــاق ب

  .والبرامج الخاصة
  
  
  
  
  

٣٠٠٠ 

٢٥٠٠ 

٢٠٠٠ 

١٥٠٠ 

١٠٠٠ 

٥٠٠ 

٠ 
 ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ 

شلل األطفال واالستجابة 
للفاشيات واألزمات 
 والبرامج الخاصة

 البرامج األساسيةمرض اإليبوال
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(بماليـين الـدوالرات  ٢٠١٥، مقارنة بعـام ٢٠١٦مصروفات الميزانية البرمجية بحسب المكتب الرئيسي في عام 
  األمريكية).

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فــي حســب الفئــة ونــوع المصــروفات ة باألساســيالبــرامج  قطــاع أدنــاه مصــروفات الميزانيــة البرمجيــة فــي إطــار وتــرد
لفاشـيات واألزمـات والبـرامج لستجابة االشلل األطفال و . واستأثرت المصروفات الُمنفقة على ٢٠١٥و ٢٠١٦عامي 

قــد ُأنِفقــت . و ٢٠١٥و ٢٠١٦مــن مصــروفات الميزانيــة البرمجيــة فــي عــامي ٪ ٤٠بنســبة زادت قلــيًال علــى الخاصــة 
مــن ٪ ٥٧(شــلل األطفــال واالســتجابة للفاشــيات واألزمــات والبــرامج الخاصــة قطــاع فــي إطــار مصــروفات معظــم ال
أطـراف ثالثـة  والمـنح المقدمـة إلـى الخـدمات التعاقديـة والتحـويالتالمصروفات في إطار هذا القطـاع) علـى مجموع 
  الالزمة. نشطةلكي تستخدمها في االضطالع باألخارجية 

  
هــو و هــذه الثنائيــة، حتــى اآلن فــي الــوارد انخفــاض التمويــل مصــروفات نــاجم عــن ال وهــذا االتجــاه العــام فــي تخفــيض

مجـــاالت تخفـــيض تمويـــل األمـــراض الســـارية، ممـــا يعكـــس تحديـــدًا بشـــأن  ١انخفـــاض بلـــغ أشـــّد مســـتوياته فـــي الفئـــة 
  .هاب الكبدوالتالعوز المناعي البشري األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وفيروس المتعلقة ب البرامج

  
  
  
  
  
  
  

٩٠٠ 
٨٠٠ 
٧٠٠ 
٦٠٠ 
٥٠٠ 
٤٠٠ 
٣٠٠ 
٢٠٠ 
١٠٠ 
٠ 
 

شلل األطفال واالستجابة 
للفاشيات واألزمات 
 والبرامج الخاصة

 البرامج األساسية

جنوب شرق   أوروبا  شرق المتوسط  األمريكتين  أفريقيا  المقر الرئيسي
  آسيا

غرب المحيط 
  الهادئ

 ٢٠١٥/٢٠١٦، المكتب الرئيسيالمصروفات بحسب 
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فــــي فــــي إطــــار قطــــاع البــــرامج األساســــية بحســــب الفئــــة ونــــوع المصــــروفات مصــــروفات الميزانيــــة البرمجيــــة 
  (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٦و ٢٠١٥ يعام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أعلى قيمة بأفضل سعرتعزيز الشفافية والمساءلة والحصول على   (ج)
  

اإلداري هـــي مـــن الجوانـــب الرئيســـية لبرنـــامج عمـــل إصـــالح علـــى المســـتوى والشـــفافية وٕادارة المخـــاطر  ةإن المســـاءل
المنظمة التي تواصل إحراز تقـدم فـي هـذا الصـدد. وأصـدرت المنظمـة فـي هـذا العـام للمـرة األولـى بيانـًا عـن الرقابـة 

وثيقــة هــو عبــارة عــن ، و ٢٠١٧-٢٠١٦لفتــرة عــن امنتصــف المــدة البرمجــي والمــالي للمنظمــة  تقريــرالداخليــة فــي 
يمكن االطالع على البيان في تبّين مدى فعالية الضوابط الداخلية. و  مشفوعة بتوقيع المديرة العامةالعامة  للمساءلة

  .الثاني من هذه الوثيقة الفرع
  
ر الرقابـة طـيم الـذاتي ألالتقيـبشـأن أداة فقد ُوِضعت وُنِشـرت تعزيز تنفيذ أطر الرقابة الداخلية والمساءلة، سعيًا إلى و 

ين العـام ينبـين المـدير العـام والمـدير ُمبرمـة تـاح اآلن اتفاقـات مسـاءلة سـنوية تُ تتخذ شـكل قائمـة مرجعيـة. و  الداخلية
  .تمثيل المديرين اإلقليميينالمساعدين والخطابات المتعلقة ب

  
حلــة الُمتبعــة مــن القاعــدة إلــى القمــة فــي الُمكّملــة للمر سياســة إدارة المخــاطر المؤسســية ُوِضــعت الصــيغة النهائيــة لو 

تلـك الُمتبعـة مـن القمـة إلـى القاعـدة فـي تطبيـق إجـراءات التثّبـت منهـا مـع بـاالقتران أولوياتهـا بيان تحديد المخاطر و 
  .٢٠١٦ ويوني ن/إلدارة المخاطر في حزيرااألولى برمتها  دورةالانتهاء وتالفي تصعيدها عقب 

٤٥٠ 

٤٠٠ 

٣٥٠ 

٣٠٠ 

٢٥٠ 

٢٠٠ 

١٥٠ 

١٠٠ 

٥٠ 

٠ 

تكاليف التشغيل 
 وغيرهاالعامة 

 تكاليف الموظفين الخدمات التعاقديةالتحويالت والمنحالسفر

٢٠١٦ ٢٠١٥ 
 األمراض السارية

٢٠١٦ ٢٠١٥ 
األمراض غير 

 السارية

٢٠١٦ ٢٠١٥ 
تعزيز الصحة طيلة 

 العمر

٢٠١٦ ٢٠١٥ 
 النظم الصحية

٢٠١٦ ٢٠١٥ 
 الخدمات المؤسسية

٢٠١٦ ٢٠١٥ 
 الطوارئ
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  المباشر التعاون المالي -تعزيز شفافية المنظمة ومساءلتها 
  

ُتجــرى التحــويالت وُتقــّدم المــنح فــي المقــام األول إلــى النظــراء عــن العقــود الُمبرمــة مــع نظــراء وطنيــين، والســيما وزارات الصــحة 
(التعاون المالي المباشر)، وبدرجة أقل، عن العقود الُمبرمة مع جهات شريكة أخرى في التنفيذ، مثـل المؤسسـات األخـرى التابعـة 

نســـبة المصـــروفات الُمنفقـــة فـــي إطـــار الميزانيـــة البرمجيـــة  ٢٠١٦المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة. وبلغـــت فـــي عـــام لألمـــم المتحـــدة و 
، وهــو انخفــاض ُيعــزى إلــى انتهــاج سياســات أكثــر صــرامة بشــأن ٢٠١٥٪، أي قلّــت عّمــا كانــت عليــه فــي عــام ١٦للتحــويالت 

تحسـينات كبيـرة علـى جـانبي الشـفافية والمسـاءلة فيمـا يتعلـق  االستعانة بالتعاون المالي المباشر؛ إذ أدخلـت أيضـًا تلـك السياسـات
٪ منهــا قــد ُأنِفقــت ٦٣أن نســبة  ٢٠١٦باســتخدام تلــك األمــوال. وتبــّين مــن مجمــوع مصــروفات التعــاون المــالي المباشــر فــي عــام 

أن تلــك المصــروفات ، علمــًا بــ٢٠١٥٪ فــي عــام ٤٨علــى المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال مقارنــة بنســبتها التــي بلغــت 
  بلغت أعلى مستوياتها في اإلقليم األفريقي تالها إقليم شرق المتوسط.

. عمليــة اإلصــالح الجاريــة فــي المنظمــةمــن عناصــر آخــر  حاســماً  عنصــراً  مؤسســيم الل تعزيــز التقيــيم والــتعلّ ويشــكّ 
علـى  لمنظمـةديرات مؤسسـية عاليـة األثـر، ومنهـا تقيـيم مـدى حضـور اأربعـة تقييمـات/ تقـمن  ٢٠١٦وُفِرغ في عام 

ل العــالميتين بشــأن االســتراتيجية وخطــة العمــوتقيــيم أثــر منشــورات المنظمــة والتقيــيم الشــامل لتنفيــذ  الصــعيد القطــري
تحسـين بشـأن إجـراءات اقترحـت يات مفيـدة و قّدمت جميعها توص والتيالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية، 

  .أداء المنظمة
  
صـدرت تسـعة فيمـا لمراجعة الداخلية للحسابات فـي صـيغتها النهائيـة، عن اثمانية تقارير  ٢٠١٦عام في ُوِضعت و 

إعـدادها جاريـًا  أو كـاندات ريثما ُيحصل على تعليقات بشأن الحسابات الُمراجعة فيها، مسو تقارير أخرى في شكل 
(شـلل األطفـال فـي واستعراضـها لمراجعـة الحسـابات خاصـتان جريـت عمليتـان وعالوة على ذلـك، أُ على قدم وساق. 

ير عـــن عمليـــات خمســـة تقـــار صـــدرت فـــي المركـــز الـــدولي للحســـاب اإللكترونـــي) و التوظيـــف أفغانســـتان وباكســـتان، و 
  .برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدزحسابات مراجعة 

  
ــن فــي ، ٢٠١٥االنتقــام فــي عــام منظمــة بشــأن اإلبــالغ عــن المخالفــات والحمايــة مــن السياســة بعــد أن ُنِشــرت و  ُدشِّ

تُتـاح أمـام مـوظفي  ُمـدارة خارجيـاً خدمـة سـرية عبـارة عـن لنزاهة، وهو المباشر لشؤون االخط  ٢٠١٦حزيران/ يونيو 
شــملت . و فــي ارتكابهــاالمــزاعم الُمطلقــة بشــأن المخالفــات الُمشــتبه  إلبــالغ عــنا لالمنظمــة وغيــر موظفيهــا مــن أجــ

عـن  ملصقات وكتيبات لعرضـها فـي جميـع مكاتـب المنظمـة، فضـالً إعداد التوعية المتعلقة بإذكاء الوعي و نشطة األ
  .الداخليةاإلنترنت الرسائل على شبكة نشر 

فـــي إطـــار تعزيزهـــا  الســـنوات القليلـــة الماضـــيةوحرصـــت المنظمـــة علـــى اتخـــاذ العديـــد مـــن اإلجـــراءات الهامـــة طـــوال 
إلــى نظــام اإلدارة العــالمي أفضــى اعتمــاد و بأفضــل ســعر. قيمــة الحصــول علــى أعلــى جهودهــا الراميــة إلــى ضــمان ل

ة وزيـادة كفـاءة يـاإلدار  الشـؤون ثقافـةدعيم رصد استخدام المـوارد وتـتحسين شفافية و تحقيق قدر كبير ومتعاظم من ال
  .عمليات اإلدارة

  
وظـائف التجهيـز عملت على توحيد أداء و كاّفة المكاتب أداء الوظائف عبر منظمة الوٕاضافة إلى ذلك، استعرضت 

ألداء وظائف أخرى ضمانًا الستدامة المصروفات منخفضة التكلفة، واستعانت بمصادر خارجية العمل الفي مراكز 
وحصول الـدول األعضـاء االمتثال والمساءلة والشفافية، المتطلبات المتعلقة ب ا يتماشى مع الموارد المتاحة وزيادةبم

إضفاء الطابع المركـزي علـى أداء ؤدي يو ا على حد سواء. مساهماتهعن قيمة ممكنة على على أوالجهات المانحة 
  على نحو متخّصص. مراكز التميزالستفادة من نظرًا إلى ا التشغيلفي مجال الكفاءة تحقيق الوظائف إلى 
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ومــن أمثلــة ذلــك نقــل كشــوف المرتبــات والحســابات المســتحقة الــدفع والمشــتريات ومختلــف المــوارد البشــرية ووظــائف 
أخــرى مثــل ألداء وظــائف فــي كوااللمبــور واالســتعانة بمصــادر خارجيــة  اتتكنولوجيــا المعلومــات إلــى مركــز الخــدم

إدخـال تحسـينات مختلفـة فـي إطـار تنفيـذ برنـامج عمـل إصـالح المنظمـة . ويجـري اني واألمـنالطباعة وصـيانة المبـ
زيــادة و  بأفضــل ســعرقيمــة علــى نظــام اإلدارة العــالمي لغــرض رفــع مســتوى الحصــول علــى أعلــى  ٢٠١٦فــي عــام 

ســت بعــض الوظــائف مــن جنيــف إلــى بوداب لــت مــؤخراً قِ لــى ذلــك، نُ . وباإلضــافة إالكفــاءة اإلداريــة والفعاليــة التشــغيلية
، وقــد ُنِقلــت أســوًة بمــا حــدث فــي كوااللمبــور المــوارد البشــرية والسياســات المتعلقــة بالمشــترياتفيمــا يخــص التكميليــة 

جنيـف، سـواء بالنسـبة نـه فـي هـذا الموقـع أرخـص بكثيـر مفـي جدول مرتبات األمم المتحـدة دعمًا للحقيقة القائلة إن 
  .الفئة الفنيةم أ الخدمات العامةى الموظفين من فئة لإ
  

 تعتـزم. و اإلداريـةالوظائف كاليف غير أن مسألة الحصول على أعلى قيمة بأفضل سعر ال تقتصر على تخفيض ت
وذلـك مـن في تنفيذ برامجهـا، ثبت بها مسألة الحصول على أعلى قيمة بأفضل سعر منظمة تحسين الكيفية التي تال

علـى قـدم وسـاق إنجـاز يجـري فعاليـة. و تحديـد األولويـات بو  يةها الصـححصائلمخرجاتها و خالل تحسين قياس قيمة 
ومستوى األداء بمزيد من الموضوعية علـى حرز تقدم المُ وقياس ال تحسين المؤشراتاألعمال الرامية إلى  مزيد منال

والمــالي البرمجــي الســنوي األداء فــي التقريــر تقــارير إدمــاج التقــارير الماليــة و أيضــًا يمثــل . و النتــائج المتوقعــةأســاس 
  .بالنتائج المحققةهذه توضيح كيفية ارتباط استثمارات البرامج على طريق  د خطوة هامةالموحّ 
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  األفريقي التابع للمنظمةاإلقليم 
  

فـــــي  الداخليـــــة ُأطِلـــــق مشـــــروع تعزيـــــز المســـــاءلة والرقابـــــة
المــــدير اإلقليمــــي ًا لبرنــــامج عمــــل دعمــــ اإلقلــــيم األفريقــــي

مــــواطن يهــــدف المشــــروع إلــــى معالجــــة و  .لبشــــأن التحــــوّ 
بيئـــــة الرقابـــــة معالجـــــة منهجيـــــة التـــــي تشـــــوب لضـــــعف الا

قيــــاس لإطــــار بوســــائل مــــن قبيــــل وضــــع شــــاملة، وذلــــك 
. والتقنيــةداريــة مؤشــرات األداء الرئيســية اإليضــم النتــائج 

بالمســـؤولية المشـــتركة لألمانـــة والـــدول األعضـــاء وتســـليمًا 
منوحـــة ة األمـــوال المإدار المتعلقـــة بـــالضـــوابط عـــن تطبيـــق 

تنفيــذ األنشــطة (التعــاون المــالي غــراض إلـى الحكومــات أل
وزارات الطــالع إعــداد ونشــر كتيــب فقــد جــرى المباشــر)، 
 ذات الصـــــلةهـــــا وٕاجراءاتالمنظمـــــة قواعـــــد علـــــى الصـــــحة 
 .بالموضوع

  إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة
القـــوي علـــى تحســـين واصــل إقلـــيم شـــرق المتوســـط تركيــزه 

المساءلة وضوابط الرقابة بـاإلقليم، ويجـري فيـه علـى قـدم 
وســــاق وضــــع لوحــــات لمتابعــــة شــــؤون االمتثــــال وتعزيــــز 
إدارة المخـــاطر المؤسســـية وتقييمهـــا علـــى مســـتوى مراكـــز 
الميزانيــــة. وانخفــــض عــــدد المتــــأخر مــــن تقــــارير التعــــاون 

ل/ تقريــرًا فــي نهايــة كــانون األو  ٨٤المــالي المباشــر مــن 
تقريــرًا فــي نهايــة تشــرين األول/  ٦٠إلــى  ٢٠١٥ديســمبر 
ـــــاول ٢٠١٦أكتـــــوبر  ـــــى وجـــــه الســـــرعة تن ؛ ويتواصـــــل عل

التوصيات المتعلقة بمراجعة الحسابات، كما جرى تعزيـز 
 .أنشطة الرقابة المالية وتبسيطها

  اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة
جــدول تشــّكل المراقبــة واالمتثــال والمســاءلة بنــدًا دائمــًا فــي 

ـــا واللجنـــة الدائمـــة التابعـــة  أعمـــال اللجنـــة اإلقليميـــة ألوروب
للجنة اإلقليمية، والذي تتلقى بموجبه الـدول األعضـاء فـي 
اإلقلــيم األوروبــي تقــارير ومعلومــات ُمحّدثــة منتظمــة عــن 
القضــايا المطروحــة والتحــديات الُمواجهــة والتقــدم الُمحــرز. 

المنتظمــة  وُيحــرص مــن خــالل عقــد االجتماعــات اإلداريــة
شـــــهريًا علـــــى إعـــــداد واســـــتعراض تقـــــارير إداريـــــة مفّصـــــلة 
ولوحــــات متابعــــة لشــــؤون االمتثــــال ألغــــراض اســــتخدامها 
علــى الصــعيد الــداخلي. وتُنشــر تلــك اللوحــات علــى شــبكة 
اإلنترنت الداخلية للمكتب اإلقليمي وبإمكان جميع مكاتب 

 المنظمة الوصول إليها.

 فهم تعزيز المساءلة بوضوح  

  التابع للمنظمة مريكتيناألإقليم 
قامـــت اللجنـــة الدائمـــة إلدارة المخـــاطر المؤسســـية فـــي إقلـــيم 
األمريكتين باسـتعراض مرتسـم المخـاطر المؤسسـية الرئيسـية 
الثمانيــة الُمحيقــة بالمكتــب اإلقليمــي وحــددت إجــراءات بشــأن 

ر المؤسسـية علـى تخفيف وطأتها. وُعِرضت حافظة المخاط
، وفُــِرغ مــن إنجــاز ٢٠١٦لجنــة مراجعــة الحســابات فــي عــام 

مهمــة مــن المهــام الُمزمــع  ٢٢أحــد عشــر مهمــة مــن أصــل 
إنجازها في مجال المراجعة الداخلية للحسـابات بـذاك العـام، 

 منها سبع مهام على المستوى القطري.

  إقليم جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة
جــاالت كــل مــن ُأحــِرز فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا تقــدم كبيــر فــي م

الشــفافية والمســاءلة وٕادارة المخــاطر، وُأدِرجــت بالكامــل تلــك الجوانــب 
فــي جــداول أعمــال االجتماعــات اإلقليميــة الرفيعــة المســتوى. وأشــادت 
لجنــة الخبــراء االستشــاريين المســتقلة فــي مجــال المراقبــة باالتجاهــات 
ى اإليجابيــة المختطــة فــي عــّدة مجــاالت تتعلــق باالمتثــال، وأثنــت علــ

اإلقليم ألنه ما عادت لديه توصيات متأخرة بشأن مراجعـة الحسـابات 
الداخليــة أو الخارجيــة فــي وقــت عــرض التقريــر علــى اللجنــة. وعــالوة 
ـــوغ أغـــراض إصـــالح  ـــدان بل ـــدم ملحـــوظ فـــي مي ـــك، ُأحـــِرز تق علـــى ذل
تصريف الشؤون، وُخفِّض عدد بنود جدول األعمال والوثـائق السـابقة 

االجتماعات المعقـودة بشـأن تصـريف الشـؤون،  لعقد الدورات وقرارات
٪ مــن قــرارات االنقضــاء أو قــرارات ٦٠واسُتعِرضــت نســبة تزيــد علــى 

االنقضاء المشروطة الصـادرة سـابقًا عـن اللجنـة اإلقليميـة (اسـُتعَرض 
قـرارًا آخـر مـن  ١٩قرارًا من قـرارات االنقضـاء و ٢٩قرارًا وصدر  ٧٨

قـــــــرارًا ســـــــاري  ٣٠هنـــــــاك قـــــــرارات االنقضـــــــاء المشـــــــروطة، ومـــــــازال 
 المفعول).

  ع للمنظمةإقليم غرب المحيط الهادئ التاب
واظـــب إقلـــيم غـــرب المحـــيط الهـــادئ علـــى صـــون مســـتوى 
ينعـــــدم فيـــــه تـــــأخير ســـــداد االشـــــتراكات الماليـــــة المباشـــــرة، 
وجـــرى االضـــطالع علـــى نحـــو عشـــوائي بأنشـــطة لضـــمان 
الجـــــودة فـــــي جميـــــع المكاتـــــب القطريـــــة. وواصـــــلت شـــــبكة 
اإلدارة اإلقليميــــة وشــــبكة إدارة البــــرامج دورهمــــا بوصــــفهما 

ـــديين قـــويين  يكفـــالن مناقشـــة مواضـــيع االمتثـــال وٕادارة منت
المخـــاطر والمســـاءلة وتعزيزهـــا. وتحـــرص بانتظـــام اإلدارة 
العليا على رصد واستعراض مؤشرات األداء الرئيسية عن 
ــــــــب (مثــــــــل االمتثــــــــال لمقتضــــــــيات نظــــــــام إدارة األداء  كث

 وتطويره).
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  ١الفئة 
  األمراض السارية

  

  
  ٢٠١٦اإلنجازات الرئيسية لعام 

  
فهوم "عدم ترك أي أحد خلف الركب" الذي تستند إليه أهـداف التنميـة المسـتدامة، هـو المبـدأ الـذي تسترشـد لطالما كان م

، التـي تسـتهدف عـالج أو منـع جميـع حـاالت المـرض أو ١به البرامج المعنيـة بـاألمراض السـارية التـي تقـع ضـمن الفئـة 
ت الســكانية المهّمشــة والمهملــة وتزويــد جميــع تطعــيم كــل األطفــال. والتصــدي ألمــراض الفقــر والوصــول إلــى المجموعــا

األطفــال بالحمايــة التــي يوفرهــا التمنيــع، تــؤدي جميعهــا إلــى النهــوض باإلنصــاف الــذي ُيعــد موضــوعًا شــامًال فــي أهــداف 
  التنمية المستدامة كافة، وتسهم في الوقت ذاته مساهمة مباشرة في تحقيق عدد من هذه األهداف تحديدًا. 

  
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة  ٣للهــدف  ٣-٣عــن نتــائج ملموســة فــي التقــدم صـوب بلــوغ الغايــة  ٢٠١٦وقـد أســفر عــام 

بشــأن وضــع نهايــة لوفيــات المواليــد واألطفــال دون ســن الخامســة التــي يمكــن  ٢-٣بشــأن وضــع نهايــة لألوبئــة، والغايــة 
  تفاديها.

  
وّســع فــي إتاحــة االختبــارات التشخيصــية والعــالج وتمشــيًا مــع مفهــوم عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب، نّســقت المنظمــة الت

مليــار عــالج ألمــراض  ١,٣والتطعــيم مــن خــالل الجهــود القويــة المبذولــة علــى نطــاق قطاعــات متعــددة. وُوّزع أكثــر مــن 
مـــن األشـــخاص  ٪٥٠أي نحـــو  -مليـــون شـــخص  ١٨بلـــدًا، وهنـــاك اآلن أكثـــر مـــن  ٧٩المنـــاطق المداريـــة المهملـــة فـــي 
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يتعــاطى العــالج المضــاد للفيروســات القهقريــة، وتــم التحقــق مــن خلــو  -س العــوز المنــاعي البشــري المتعايشــين مــع فيــرو 
، مـا يجعـل هـذا اإلقلـيم ٢٠١٦جميع بلدان إقليم جنوب شرق آسـيا األحـد عشـر مـن تيتـانوس األمهـات والولـدان فـي عـام 

  م التاريخي.ثاني أقاليم المنظمة التي تنجح في بلوغ هذا المعلَّ 
  

لطلب الدول األعضاء بشن استجابة متكاملة للخطر الذي تمثله أهم أمراض العالم المنقولـة بالنواقـل، وضـعت  واستجابة
المنظمة مسّودة االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل. وبعد أن تولي جمعية الصحة العنايـة الواجبـة لهـذا اإلطـار 

جابتها لألمــراض المعديــة الموجــودة فــي المــدن وفــي األمــاكن االســتراتيجي، سيســاعد الــدول األعضــاء علــى تحســين اســت
شــخص سـنويًا (بمــا فـي ذلــك المالريـا وحمــى الضــنك وداء  ٧٠٠ ٠٠٠الريفيـة ســواًء بسـواء والتــي تـودي بحيــاة أكثـر مــن 

  شاغاس والشيكونغونيا ومرض فيروس زيكا والحمى الصفراء وغيرها).
  

  إلى تحقيقها.  ١و تجدده دعمًا لألغراض التي تسعى الفئة أيضًا زيادة الزخم السياسي أ ٢٠١٦وشهد عام 
  

وســاهمت المنظمـــة فـــي المناقشـــات الرفيعـــة المســـتوى فـــي الجمعيـــة 
العامة لألمم المتحدة، بما في ذلك الـدورة االسـتثنائية بشـأن مشـكلة 
ـــــــة،  ـــــــورك، الواليـــــــات المتحـــــــدة األمريكي   المخـــــــدرات العالميـــــــة (نيوي

ــــــل ٢١-١٩ ــــــع المســــــتوى )٢٠١٦ نيســــــان/ أبري ، واالجتمــــــاع الرفي
المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/ متالزمــة نقــص المناعــة 

)، واالجتمـــاع ٢٠١٦حزيـــران/ يونيـــو  ١٠-٨المكتســب (نيويـــورك، 
الرفيـــع المســـتوى بشـــأن مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات (نيويـــورك، 

). وتجــــري اآلن األعمــــال التحضــــيرية ٢٠١٦ أيلــــول/ ســــبتمبر ٢١
فيـــــــع المســــــتوى بشـــــــأن الســـــــل، المقــــــرر عقـــــــده فـــــــي لالجتمــــــاع الر 

  .  ٢٠١٨ عام
  

وُتوِّج المؤتمر الوزاري األول في أفريقيا بشأن التمنيـع (أديـس أبابـا، 
) بـــالتوقيع علـــى اإلعـــالن الـــوزاري ٢٠١٦شـــباط/ فبرايـــر  ٢٥و ٢٤

الخاص باإلقليم، الذي أقر بأن اإلتاحـة الشـاملة للتمنيـع ُيعـد حجـر 
  في أفريقيا. الزاوية للصحة والتنمية

  
وكــــــــان اعتمــــــــاد جمعيــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة التاســــــــعة والســــــــتين 
  لالستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن فيـروس العـوز المنـاعي 

وأول اســـتراتيجية عالميـــة لقطـــاع الصـــحة  ٢٠٢١-٢٠١٦البشـــري 
) بمثابــــة ٢٢-٦٩ج ص عبشــــأن التهــــاب الكبــــد الفيروســــي (القــــرار 

الجهــود العالميــة وتســريعها مــن  خطــوة حاســمة األهميــة فــي توجيــه
  أجل التصدي لهذين المرضين.

  
وقد أوصت المنظمة باسـتخدام عـدد مـن األدوات الجديـدة، بمـا فـي 
ذلك مقرر عالجي قصير موّحد لمعظم المرضى المصابين بالسل 
المقــاوم لألدويــة المتعــددة، وأول اختبــار تشخيصــي ســريع لفيــروس 

  . Cالتهاب الكبد 
  

 ٢٠١٨، أعلنت المنظمة عن عزمها تجريب أول لقاح مضـاد للمالريـا فـي العـالم فـي عـام ٢٠١٦ني/ نوفمبر وفي تشرين الثا
في ثالثة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وسيقوم هذا البرنامج التجريبي بتقييم مدى إمكانية تقـديم الجرعـات األربـع 

  اح في سياق االستعمال الروتيني.اللقالالزمة، وأثر اللقاح على إنقاذ األرواح، ومأمونية 
  

وصــدر الجديــد مــن البّينــات واإلرشــادات العمليــة الحاســمة األهميــة، ومــن بينهــا مجموعــة مــن الوثــائق اإلرشــادية المخصصــة 
، والفحــص لتحــري العــدوى Cو Bاللتهــاب الكبــد، بمــا فــي ذلــك المبــادئ التوجيهيــة بشــأن اختبــار الكشــف عــن التهــاب الكبــد 

  
 :وداعًا للمالريا

 حالة سري النكا 
  
 

العموميـــة، حصـــلت ســـري  فـــي إنجـــاز كبيـــر للصـــحة
النكــــا علــــى إشــــهاد منظمــــة الصــــحة العالميــــة علــــى 
تخلصــها مــن المالريــا، المــرض المهــدد للحيــاة الــذي 

 .طالما تضرر منه هذا البلد الجزري
وُتعــــد ســــري النكــــا البلــــد الثــــاني الــــذي يــــتخلص مــــن 
المالريا في إقليم جنـوب شـرق آسـيا التـابع للمنظمـة، 

عن دحر سـري النكـا  وقد جاء اإلعالن .بعد ملديف
للمالريــا فــي الــدورة التاســعة والســتين للجنــة اإلقليميــة 
لجنــــوب شــــرق آســــيا التابعــــة للمنظمــــة فــــي حضــــور 
وزراء الصــــحة وكبــــار المســــؤولين عــــن الصــــحة فــــي 

  .جميع الدول االعضاء األحد عشر
وقـــد نجحـــت ســـري النكـــا فـــي أن تصـــبح خاليـــة مـــن 

حـاالت المالريا وأن تحـافظ علـى ذلـك بتسـجيل آخـر 
، ٢٠١٢ أكتــوبر /المالريــا المحليــة فــي تشــرين األول

رغـــــم المصـــــاعب العديـــــدة، بفضـــــل جهـــــود العـــــاملين 
الصـــــحيين والمجتمعـــــات المحليـــــة المتضـــــافرة التــــــي 
ــــى مــــدى عــــدة ســــنوات، واإلرادة السياســــية  ــــذلت عل ُب
التـــي ال تتزعـــزع، والـــدعم الـــذي قدمـــه الشـــركاء مثـــل 

لمي لمكافحـة منظمة الصحة العالمية والصندوق العا
  .األيدز والسل والمالريا
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وتزويــد المصــابين بهـا بالرعايــة والعــالج، وبشــأن ترصــد المـرض. وقــد صــدر التقريــر العــالمي األول  Cلتهــاب الكبــد المزمنـة با
وكَشــف عــن التقــدم الُمشــّجع الــذي حققتــه البلــدان الناميــة، حيــث تــم عــالج أكثــر مــن مليــون  Cعــن إتاحــة عــالج التهــاب الكبــد 

  باستعمال عالج جديد ثوري.  Cشخص من التهاب الكبد 
  

، الــذي صــدر فــي تشــرين األول/ ٢٠١٦وأشــارت البّينــات الــواردة فــي تقريــر المنظمــة العــالمي عــن مكافحــة الســل لعــام 
كمـا كشـف التقريـر أيضـًا عـن أن  ، إلى أن السل يتصدر اآلن قائمة األمراض المعدية المميتة في العـالم.٢٠١٦أكتوبر 

مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة، التـي  ٣للهـدف  ٣-٣لبلـوغ الغايـة وتيرة التقدم الُمحرز في مكافحة السل لـن تكـون كافيـة 
. وقـد عملـت األمانـة مـع الـدول األعضـاء والشـركاء علـى توليـد ٢٠٣٠تنص علـى القضـاء علـى وبـاء السـل بحلـول عـام 

الــزخم فــي العمــل الخــاص بالســل، وســوف تشــارك فــي استضــافة مــؤتمر وزاري عــالمي بشــأن الســل فــي موســكو باالتحــاد 
. وباالســتناد إلــى البّينــات الجديــدة الحاســمة األهميــة، قــدمت المنظمــة أيضــًا ٢٠١٧ســي فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر الرو 

المبــادئ التوجيهيــة الالزمــة لتمكــين البلــدان مــن البــدء فــي تعمــيم المزيــد مــن وســائل التشــخيص الجزيئــي ومقــرر عالجــي 
  قصير للسل المقاوم لألدوية المتعددة.

  
لخــاص المعنــي بالبحــث والتــدريب فــي مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة نتــائج مهمــة فــي بحــث البّينــات وقــدم البرنــامج ا

المتعلقة بتحسين سياسات الصحة العمومية وممارساتها، وتعزيز القدرة المؤسسـية والفرديـة علـى إجـراء البحـوث الصـحية 
، تعزيـز قـدرة ٢٠١٦ة التـي تحققـت فـي عـام في البلدان المنخفضة والمتوسـطة الـدخل. وتشـمل بعـض اإلنجـازات الرئيسـي

البلدان على إجراء البحوث لدعم استراتيجية القضاء على السل (وٕانشـاء شـبكة مكافحـة السـل فـي منطقـة غـرب أفريقيـا)، 
وتقـــديم المعلومـــات الالزمـــة لوضـــع السياســـات مـــن أجـــل بلـــوغ غايـــة الـــتخلص مـــن داء الليشـــمانيات الحشـــوي فـــي نيبـــال 

خطة نموذجية للطوارئ مدعومة بدليل إرشادي، لنظام اإلنذار المبكر بشأن فاشـيات حمـى الضـنك. وبنغالديش، ووضع 
أما الشبكة العالمية لمكافحة مقاومة المبيدات الحشرية التي أسسها البرنامج الخاص للبحث والتدريب فـي مجـال أمـراض 

نمــائي والبنــك الــدولي ومنظمــة الصــحة العالميــة، المنــاطق المداريــة المشــترك بــين اليونيســيف وبرنــامج األمــم المتحــدة اإل
مـن طـالب ماجسـتير  ١١٠فتنمو نمـوًا سـريعًا. وتتصـدى هـذه الشـبكة لألوبئـة التـي تتطلـب اهتمامـًا عـاجًال، وتـدعم نحـو 

  العلوم والدكتوراه في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لدعم القدرة المحلية على إجراء بحوث التنفيذ.
  

، والتي قطع فيها رؤسـاء ٢٠١٦ب الجمعية العامة لألمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك في أيلول/ سبتمبر وفي أعقا
الدول التزامًا باتباع نهج واسع النطاق ومنّسق في التصدي لألسباب الجذرية لمقاومة مضادات الميكروبات على صـعيد 

القطاعـــــات المتعـــــددة، والســـــيما قطاعـــــات صـــــحة البشـــــر 
ـــع العمـــل علـــى محاربـــة وصـــحة الح يـــوان والزراعـــة، توسَّ

مقاومــة مضـــادات الميكروبــات علـــى نطــاق اإلدارات فـــي 
المقــر الرئيســي وعلــى الصــعيدين اإلقليمــي والُقطــري. وتــم 
تعزيـــز التعـــاون مـــع منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة والمنظمـــة 
العالمية لصحة الحيـوان. كمـا ُأحـرز تقـدم كبيـر فـي تنفيـذ 

بشـــــــــأن مقاومـــــــــة مضـــــــــادات خطـــــــــة العمـــــــــل العالميـــــــــة 
، قطـــــع جميـــــع ٢٠١٥الميكروبـــــات. وفـــــي آذار/ مـــــارس 

الدول األعضاء التزامـًا بوضـع خطـط عمـل وطنيـة بشـأن 
ــــول أيــــار/ مــــايو  ــــة عضــــوًا قــــد وضــــعت خططــــًا متعــــددة  ٦٥، كانــــت ٢٠١٦مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــات، وبحل دول

مـن سـكان العـالم فـي بلـدان  ٪٩٠أكثـر مـن دولة أخرى تعكـف علـى وضـع مثـل هـذه الخطـط. ويعـيش  ٦٢القطاعات، و
، كانـت ٢٠١٦لديها خطة بالفعل أو سيكون لديها خطة لمقاومة مضـادات الميكروبـات. وبحلـول كـانون األول/ ديسـمبر 

  دولة عضوًا تقريبًا قد انضمت إلى النظام العالمي لترصد مقاومة مضادات الميكروبات.  ٣٠
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  المستخلصة  روسدالتحديات وال
  

أمين مســتويات مســتدامة مــن التمويــل يمثــل تحـــديًا، ويــؤثر ذلــك علــى تنفيــذ االســتراتيجيات واألنشــطة اإلقليميـــة مــازال تــ
والوطنية المتعلقة بـالبرامج المدرجـة فـي هـذه الفئـة. وتترتـب علـى ذلـك آثـار علـى قـدرة المنظمـة علـى تقـديم الـدعم التقنـي 

  ية الكافية على الصعيدين اإلقليمي والُقطري.الرفيع المستوى إلى البلدان واستبقاء الموارد البشر 
  

عــن تقلــيص تمويــل اإلطــار  ٢٠١٥فقــد تــأثرت المكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة بشــدة مــن اإلعــالن المفــاجئ فــي نهايــة عــام 
 الموّحد للميزانية والنتـائج والمسـاءلة الخـاص برنـامج األمـم المتحـدة المشـترك لمكافحـة األيـدز. ونتيجـة لـذلك، لـزم تقلـيص

الـدول األنشطة والمالك الوظيفي، والسـيما فـي البلـدان غيـر ذات األولويـة. وأثـر ذلـك سـلبًا علـى تقـديم الـدعم التقنـي إلـى 
  .  األعضاء

  
وتضطلع المكاتب الُقطرية التابعة للمنظمة بدور تنسيقي مهم في دعم عملية االنتهاء من وضع البرامج الوطنية المعنية 

داريـة المهملـة وتعبئـة المـوارد مـن الشـركاء فـي مكافحـة أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة. بمكافحة أمراض المناطق الم
ومع ذلك فإن تعبئة الموارد في البلدان، والسيما من أجل استدامة المالك الوظيفي، طـرح تحـديًا كبيـرًا فـي بعـض البلـدان 

  الغرض من النفقات.  ذات األولوية. كما أن المساهمات المحددة تضيف المزيد من القيود على
  

وفـي بعـض منـاطق باكســتان  -والســيما أفغانسـتان والصـومال والـيمن  -وأدى تـدهور الوضـع األمنـي فـي بعـض البلـدان 
  تنفيذ التدخالت واستمرار رصدها.والسودان، إلى جانب عدم االستقرار السياسي، إلى عرقلة 

  
لمسـتدامة، يجـب أن تكـون المجموعـات السـكانية التـي يصـعب ومن أجل بلوغ الغايات التي تنص عليها أهـداف التنميـة ا

الوصول إليها قادرة على الحصول على الخدمات وأن تلتزم بها. وهو األمر الذي مازال يمثـل تحـديًا. ويلـزم إزالـة حجـارة 
العثرة الرئيسية في الُنظم الصحية من أجل مواصلة 
التوّســـع فـــي خـــدمات الوقايـــة والعـــالج والرعايـــة فـــي 

ــــر  ــــق ذلــــك الب ــــأمراض بعينهــــا. وينطب امج الخاصــــة ب
أيضـــًا علـــى البلـــدان المتوســـطة الـــدخل، التـــي تتـــأثر 
ســلبًا بعــدم كفايــة التمويــل واالهتمــام علــى الــرغم مــن 
أنهــا تضــم الجــزء األكبــر مــن المجموعــات الســكانية 
الســريعة التــأثر. وقــد بــدأ عــدد مــن الــدول األعضــاء 

ة (مثــل فــي اســتخدام األدوات التــي وضــعتها المنظمــ
الــدليل الخــاص بتصــميم بــرامج التمنيــع) فــي تحديــد 
العقبات التي تحـول دون الوصـول إلـى المجموعـات 

  السكانية التي لم تحصل على التطعيم قط أو لم تحصل على التطعيم الكامل مثًال.
  

ارية، وينــتج عنهــا وقــد تــؤدي التغّيــرات فــي ظــروف السياســات العالميــة إلــى الحــد مــن االهتمــام الــذي يــولى لألمــراض الســ
خفـــض التمويـــل. ويمثـــل ذلـــك العقبـــة الرئيســـية التـــي تحـــول دون التنفيـــذ الكامـــل لألنشـــطة المدرجـــة فـــي هـــذا المجـــال مـــن 
مجاالت العمل في الدول األعضاء؛ ومع ذلك، فالرصد المستمر والمساعدة والمناقشات الجاريـة بـين مسـتويات المنظمـة 

هــذه المشــكالت. وسيكتســي تكثيــف التعــاون مــع الشــركاء لتحقيــق المكاســب فــي الثالثــة تعمــل بالفعــل علــى تخفيــف حــدة 
  الفعالية والكفاءة أهمية حاسمة في دعم الدول األعضاء.

  
وســيلزم اســتمرار التغييــر فــي الوقايــة مــن األمــراض المعديــة وتــدبيرها العالجــي علــى صــعيد القطاعــات فــي جميــع أنحــاء 

الميكروبـــات. ويكتســـي بنـــاء توافـــق اآلراء والتفـــاهم علـــى نطـــاق القطاعـــات العـــالم مـــن أجـــل التصـــدي لمقاومـــة مضـــادات 
المتعددة بشأن الحاجة العاجلة إلى العمل، أهمية بالغة من أجل تحقيـق النجـاح. وعلـى الصـعيد السياسـي، زاد الفهـم مـن 
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يين والـدول األعضـاء. وكـان خالل الدعوة السياسية المستمرة وتوليـد البّينـات الواضـحة مـن ِقبـل األمانـة والشـركاء الخـارج
  توى في إطار زمني قصير للغاية.هذا التعاون حاسم األهمية للحصول على االلتزام السياسي الرفيع المس

  
وعلـــى الصــــعيد التشــــغيلي، يلــــزم النهــــوض بمزيــــد مــــن العمـــل لتوضــــيح اإلجــــراءات ذات األولويــــة ودمجهــــا فــــي الخطــــط 

جهـــا ســـواًء بســـواء. وتـــنقص البيانـــات عـــن نطـــاق المقاومـــة وحجمهـــا وعـــن واالســـتراتيجيات القائمـــة، داخـــل المنظمـــة وخار 
اســتهالك المضــادات الحيويــة فــي أجــزاء كثيــرة مــن العــالم، مــا يجعــل إدارة المشــكلة واســتدامة االهتمــام السياســي يشــكالن 

سـقة. ويتطلـب تعزيـز تحديًا. وتدعم األمانة الدول األعضاء في جهودها المبذولة لجمع هذه البيانات بطريقة منهجية ومت
الــُنظم الصــحية مــن أجــل التصــدي لمقاومــة مضــادات الميكروبــات العمــل المنســق علــى نطــاق مجــاالت برمجيــة متعــددة، 
ـــرغم مـــن تقاســـم التمويـــل المخصـــص لمكافحـــة مقاومـــة مضـــادات  ومازالـــت القـــدرة علـــى ذلـــك محـــدودة للغايـــة. وعلـــى ال

المقر اإلقليمـي، فـإن معظـم المكاتـب اإلقليميـة والُقطريـة التابعـة للمنظمـة الميكروبات على نطاق األفرقة اإلقليمية وأفرقة 
تحتــاج إلــى المزيــد مــن الــدعم. ولكــن هــذه القــدرة ال تتــوافر ويحــول غيــاب التمويــل المســتدام وســقف الميزانيــة المالئــم دون 

  إشراك قدرات جديدة على نحو منظم أو استراتيجي.
  

  ٢٠١٧لعام األولويات 
  

. فبرنامج مكافحة فيـروس العـوز المنـاعي ٢٠١٧للتحديات المشار إليها أعاله، عّدلت المنظمة عملها المحدد لعام  نظراً 
البشـــري مـــثًال، يزيـــد مـــن تركيـــز مـــوارده المتاحـــة المتبقيـــة علـــى التـــدخالت ذات األولويـــة والبلـــدان ذات األولويـــة ("بلـــدان 

ّجــه قــدر أقــل مــن المــوارد فــي العمــوم إلــى األنشــطة المتعلقــة بعمــل المســار الســريع") باالســتناد إلــى عــبء المــرض. ويو 
المنظمة في برامج عمل البحوث. وقد ُنفذت معظم الوفورات في التكاليف عن طريق إعادة هيكلـة المـوارد البشـرية. ففـي 

إلـى بلـدين مـن بلـدان مـن المكتـب اإلقليمـي  ٢٠١٧اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة، يعاد توجيه الموارد البشرية في عـام 
المســار الســريع. وفــي إقلــيم شــرق المتوســط سُيســتعاض عــن خطــة العمــل اإلقليميــة الخاصــة بتنفيــذ االســتراتيجية العالميــة 

، بخطـط التعـاون الخاصـة ببلـدان محـددة فـي ٢٠٢٠-٢٠١٦لقطاع الصحة بشأن فيروس العوز المنـاعي البشـري للفتـرة 
ة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري عليهــا، وهــي: جمهوريــة إيــران اإلســالمية وليبيــا اإلقلــيم مــن البلــدان التــي تركــز مكافحــ

وباكســتان والســودان. وســوف يقلــص إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ الــدعم الــدولي المقــدم إلــى البلــدان التــي تشــهد انخفــاض 
  بهذا الفيروس.معدالت اإلصابة بفيروس العوز المناعي البشري وانتشاره وتدني عبء المرض العام المتعلق 

  
واسُتكمل التحول مـن لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي الثالثـي التكـافؤ إلـى اللقـاح الثنـائي التكـافؤ بنجـاح ولـن تنفـذ أي أنشـطة 

. وُأســـس مركـــز لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة واليونيســـيف مـــن أجـــل اإلدارة المشـــتركة لألنشـــطة ٢٠١٧أخـــرى خـــالل عـــام 
يـيم اإلدارة الفعالـة للقاحـات التـي تـؤدي إلـى تقلـيص الفتـرة الزمنيـة التـي يسـتغرقها الخاصة بسلسلة اإلمداد بما فـي ذلـك تق

تقـــديم الـــدعم ذي الصـــلة إلـــى البلـــدان. ويجـــري النظـــر فـــي إمكانيـــة إســـناد بعـــض أنشـــطة بنـــاء الـــدعم واألنشـــطة المتعلقـــة 
ذلـك علـى مواصـلة الحـد مـن  بسلسلة اإلمداد إلى شركاء خارجيين (والسيما في إقليم جنـوب شـرق آسـيا)، حيـث سيسـاعد

  االعتماد على دعم المنظمة في هذا المجال.
  

وســعيًا إلــى تحســين الكفــاءة، واصــلت المنظمــة العمــل مــع الشــركاء والجهــات المانحــة بمــا فــي ذلــك المؤسســة الهولنديــة 
تحـــدة للتنميـــة ، والصـــندوق العـــالمي لمكافحـــة األيـــدز والســـل والمالريـــا، ووكالـــة الواليـــات الم)KNCV(لمكافحـــة الســـل 

الدولية، واالتحاد الدولي لمكافحة الُسل وأمراض الرئة. وشمل هـذا التعـاون أنشـطة مختلفـة مثـل اسـتعراض البـرامج وبنـاء 
القـــدرات بمـــا فـــي ذلـــك التـــدريب. ويجـــري البحـــث فـــي تـــدابير تقاســـم التكـــاليف لتنفيـــذ األنشـــطة الحاســـمة األهميـــة. فعلـــى 

، تــم تشــجيع التخطــيط المشــترك بــين بــرامج مكافحــة األمــراض بمــا فــي ذلــك البــرامج الصــعيدين اإلقليمــي والُقطــري مــثالً 
المعنيــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والســل وصــحة األم والوليــد والطفــل. وفــي المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا، تــم دمــج 

، لتصـبح ٢٠١٦ / أكتـوبربرامج مكافحة السل وفيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد منذ منتصـف تشـرين األول
برنامجًا مشتركًا، في قرار اُتخذ لضمان تحقيق أوجه التآزر بتقديم الدعم إلى المساعدين المعنيـين بـالبرامج وتقـديم الـدعم 

  اإلداري، وباستكشاف األساليب األشد فعالية في تنسيق الدعم المقدم إلى العمل المنفذ على الصعيد الُقطري.
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متعاونة مع المنظمة أن تقدم مساهمات مختلفة مثل تـوفير الخبـرات التقنيـة برسـوم مخفضـة أو بـال وفي إمكان المراكز ال
ومن شأن تنظيم اجتماع إقليمي ُيعقد بالتزامن مع المؤتمرات الدوليـة األخـرى أن يحقـق وفـورات فـي تكـاليف سـفر  مقابل.

االجتمــاع الحــادي عشـر لمــديري البــرامج الوطنيــة  المستشـارين المــؤقتين وأعضــاء األمانـة. فالمنظمــة تخطــط مــثًال لتنظـيم
لمكافحة السل في إقليم غرب المحيط الهـادئ ليعقـد بـالتزامن مـع مـؤتمر اتحـاد آسـيا والمحـيط الهـادئ بشـأن صـحة الرئـة 

  في طوكيو. ٢٠١٧في آذار/ مارس 
  

تمويـل المسـتدام الـالزم لهـذه حـول جمـع ال ٢٠١٧وفيما يتعلق بمقاومة مضادات الميكروبات، سيتمحور التركيز في عام 
  األولوية.

  
  ١األرقام الرئيسية الخاصة بالفئة 

  
). وبلغــت قيمــة المــوارد ١مليــون دوالر أمريكــي (انظــر الشــكل  ٨٣٢، ١بلــغ مجمــوع الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للفئــة 

مليــون  ٣١٢غــت النفقــات مــن المبلــغ المعتمــد. وبل ٪٧٨مليــون دوالر أمريكــي أي  ٦٥١، ٢٠١٦المتاحــة فــي نهايــة عــام 
مــن المبلــغ المتــاح. وعلــى الــرغم مــن أن المســتوى العــام  ٪٤٨مــن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة و ٪٣٨دوالر أمريكــي أي 

للتمويل يمكن أن ُيعد كافيًا في هذه المرحلة من الثنائية، فمن األهمية بمكان مالحظة أن المكاتب اإلقليمية والُقطرية قـد 
عن تقلـيص تمويـل اإلطـار الموّحـد للميزانيـة والنتـائج والمسـاءلة  ٢٠١٥إلعالن المفاجئ في نهاية عام تأثرت بشدة من ا

الخاص برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز. وتشمل األموال المتاحـة فـي المقـر الرئيسـي المـوارد المخّصصـة 
طق المداريـــة، المحـــّددة تحديـــدًا شـــديدًا وال يمكـــن للبرنـــامج الخـــاص المعنـــي بالبحـــث والتـــدريب فـــي مجـــال أمـــراض المنـــا

) مقارنــة ٪٣٨. ويمكــن تفســير انخفــاض مســتوى التنفيــذ (١اســتخدامها فــي أي مــن األنشــطة األخــرى المدرجــة فــي الفئــة 
) وٕاقلــيم شــرق ٪٣١بالميزانيــة البرمجيــة بتراجــع مبــالغ األمــوال المتاحــة فــي بعــض األقــاليم بمــا فــي ذلــك اإلقلــيم األفريقــي (

تشير إلى أن المكاتب الرئيسية تمضي علـى المسـار  ٪٤٨) في حين أن نسبة النفقات اإلجمالية البالغة ٪٢٧المتوسط (
  الصحيح في استخدام الموارد المتاحة حاليًا.

  
  الميزانية والنفقات حسب المكاتب الرئيسية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٩٠٠ ٠٠٠ 

٨٠٠ ٠٠٠ 

٧٠٠ ٠٠٠ 

٦٠٠ ٠٠٠ 

٥٠٠ ٠٠٠ 

٤٠٠ ٠٠٠ 

٣٠٠ ٠٠٠ 

٢٠٠ ٠٠٠ 

١٠٠ ٠٠٠ 

٠ 

كانون  ٣١األموال المتاحة في  إجمالي النفقات
 ٢٠١٦األول/ ديسمبر 

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 العالمية الصحة

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي
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  تفاصيل النفقات الخاصة بالفئة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

١٨٠ ٠٠٠ 
١٦٠ ٠٠٠ 
١٤٠ ٠٠٠ 
١٢٠ ٠٠٠ 
١٠٠ ٠٠٠ 
٨٠ ٠٠٠ 
٦٠ ٠٠٠ 
٤٠ ٠٠٠ 
٢٠ ٠٠٠ 

٠ 

 

المكاتب اإلقليمية
٢٢,١٪  

 مكاتب القطريةال
٣٨,٦٪  

  األنشطة
٤٩,٩٪  

الموظفون
٥٠,١٪  

  المكاتب الرئيسية
  ٪٤,٠أوروبا 

  ٪٣٩,٣المقر الرئيسي 

  ٪٤,٠األمريكتين 
  ٪٤,٥شرق المتوسط 

غرب المحيط 
  ٪٨,٣الهادئ 

جنوب شرق آسيا 
١٢,١٪  

  ٪٢٧,٩أفريقيا 

  بآالف الدوالرات األمريكية)( النفقات حسب النوع

الموظفين تكاليف 
  وغيرهم من العاملين

ادات والمواد اإلمد
  الطبية

التحويالت   الخدمات التعاقدية
  والمنح

نفقات التشغيل   السفر
  العامة

المعدات والمركبات 
  واألثاث

  المقر الرئيسي
٣٩,٣٪  

  المستوى

  الموظفون/ األنشطة
  البرنامج

٪٢,٣ مقاومة مضادات الميكروبات

  ٪١٢,٧المالريا 

  ٪١٤,٩السل 

المناعي  فيروس العوز
البشري والتهاب الكبد، 

١٦,٩٪  
أمراض المناطق المدارية 

  ٪١٩,٧المهملة، 

األمراض التي يمكن الوقاية 
  ٪٣٣,٤منها باللقاحات، 
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  ٢الفئة 
  ساريةال األمراض غير

  
  ٢٠١٦في عام اإلنجازات الرئيسية 

األمــراض غيــر تقــود العمــل العــالمي لتخفيــف عــبء األمــراض غيــر الســارية بــالتركيز علــى  ٢٠١٦ظلــت المنظمــة فــي عــام 
وعوامـــل ) يـــة الدمويـــة والســـرطان وداء الســـكري واألمـــراض التنفســـية المزمنـــةأمـــراض القلـــب واألوعاألربعـــة (الرئيســـية  الســـارية

) تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني وتعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـارالخطر الرئيسية المسببة لها (
العجـــز والعنـــف واإلصـــابات و  مـــواد اإلدمـــانتعـــاطي و المنقولـــة باألغذيـــة وأمـــراض الصـــحة النفســـية واألمـــراض وســـوء التغذيـــة 
والرصــد  ، مــن خــالل تعزيــز الصــحة والحــد مــن المخــاطر والوقايــة والعــالج وٕاعــادة التأهيــلوصــحة العــين واألذنوصــحة الفــم 

  مصدر.ألمراض الحيوانية اللفعالة لاوالترصد والمكافحة 
معانـاة يعجـز اللسـان تسـبب  ألمـراضاهـذه بـأن الوفيـات المبكـرة وحـاالت العجـز الناجمـة عـن وعززت المنظمة الوعي الـدولي 

وتطــرح تحــديات اجتماعيــة وتبقــي النــاس فــي قبضــة الفقــر المــزمن  وتقلــل اإلنتاجيــة وتحــد مــن النمــو االقتصــادي عــن وصــفها
التنميــة فــي القــرن والــدليل علــى االعتــراف بــأن هــذه األمــراض تمثــل أحــد التحــديات الرئيســية لتحقيــق  البلــدان. أغلبيــةكبيــرة فــي 
إدراج الغايــــات المتصــــلة بهــــا والمشــــمولة بأهــــداف التنميــــة المســــتدامة فــــي خطــــة التنميــــة المســــتدامة  هــــوالعشــــرين الحــــادي و 

المتعهـــد بهـــا أثنـــاء االجتمـــاع الرفيـــع . وتســـتند هـــذه الغايـــات إلـــى اإلرشـــادات المقدمـــة مـــن المنظمـــة وااللتزامـــات ٢٠٣٠ لعـــام
  .من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتهابشأن الوقاية المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة 

ــــــــل  ــــــــي نيســــــــان/ أبري ــــــــد األمــــــــم المتحــــــــدة للعمــــــــل مــــــــن أجــــــــل ، ٢٠١٦وف ــــــــة العامــــــــة لألمــــــــم المتحــــــــدة عق ــــــــت الجمعي   أعلن
الــدورة االســـتثنائية للجمعيــة العامـــة لألمــم المتحــدة بشـــأن مشــكلة المخـــدرات وســاهمت المنظمـــة فــي . ٢٠٢٥-٢٠١٦ التغذيــة
  .٢٠١٦في نيسان/ أبريل  S-30/1 فت بعدة مهام في الوثيقة الختامية التي اعتمدتها الجمعية العامة في القراروُكل العالمية

فرقـة عمـل األمـم ، شـجع المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي لألمـم المتحـدة الجهـات األعضـاء فـي ٢٠١٦وفي حزيـران/ يونيـو 
علـى تجسـيد الغايـات  ألمراض غير المعديـة (غيـر السـارية) ومكافحتهـاالمعنية بالوقاية من او المتحدة المشتركة بين الوكاالت 

  خططها وسياساتها اإلنمائية الوطنية.الجديدة المشمولة بأهداف التنمية المستدامة والمتعلقة باألمراض غير السارية في 
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اعتمــــدت جمعيــــة الصــــحة العالميــــة التاســــعة ، ٢٠١٦/ مــــايو وفــــي أيــــار
ن الســـالمة علـــى الطـــرق (الوثيقـــة الختاميـــة إعـــالن برازيليـــا بشـــأوالســـتون 

فـي للمؤتمر العالمي الثاني الرفيع المسـتوى بشـأن السـالمة علـى الطـرق) 
وخطة العمـل العالميـة للمنظمـة لتعزيـز دور النظـام  ٧-٦٩ع  ص  جالقرار 

الصــحي فـــي إطــار اســـتجابة وطنيــة متعـــددة القطاعــات للتصـــدي للعنـــف 
فــي القــرار  لفتيــات، وضــد األطفــالبــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء وا

مــع التقــدير باإلرشــادات التقنيــة ورحبــت جمعيــة الصــحة . ٥-٦٩ص ع  ج
الخاصــــة بوضــــع حــــد للتــــرويج غيــــر المالئــــم ألغذيــــة الرّضــــع وصــــغار 

رحبـــت بتقريـــر لجنـــة المنظمـــة بينمـــا  ٩-٦٩ص ع  جفـــي القـــرار األطفـــال 
المعنيـــــــــة بالقضـــــــــاء علـــــــــى ســـــــــمنة األطفـــــــــال فـــــــــي المقـــــــــرر اإلجرائـــــــــي 

التابعـة آليـة التنسـيق العالميـة فـي إطـار بأن المدير العام تلقى تقريرين مـن الفـريقين العـاملين وأحاطت علمًا ) ١٢(٦٩ع  ص  ج
للمنظمــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا للتوصــية بســبل ووســائل لتشــجيع الــدول األعضــاء علــى الوفــاء 

    .٦-٦٩ج ص عفي القرار تمويل جهود االستجابة الوطنية لألمراض غير السارية بالتزامها بالمشاركة مع القطاع الخاص و 
االسـتجابة الوطنيـة بل تعزيـز الصـحة فـي إطـار جهـود وأدى المؤتمر العالمي التاسـع بشـأن تعزيـز الصـحة الـذي ركـز علـى ُسـ

رات سياســية جريئــة مــن أجــل ألهــداف التنميــة المســتدامة إلــى اعتمــاد إعــالن شــنغهاي بشــأن تعزيــز الصــحة الــذي يعــرض خيــا
  .٢٠٣٠الصحة قد ترغب الحكومات في إدراجها في جهودها الوطنية الطموحة لالستجابة لخطة التنمية المستدامة لعام 

  
وبالنسبة إلى البرامج العالمية المشـتركة مـع وكـاالت األمـم المتحـدة األخـرى، اسـتهلت منظمـة األمـم المتحـدة للطفولـة ومنظمـة 

ومجموعـة الحلـول المؤكـدة الخاصـة بهـا المعروفـة باسـم  ة الشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضـد األطفـالالصحة العالمي
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية تكثيف الـدعم التقنـي لتعزيـز القـدرات الوطنيـة . وبدأت منظمة INSPIREمجموعة 

مـن ة مشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمـة الصـحة العالميـة من خالل اعتماد أداة عالميفي مجال السالمة الغذائية 
ثــاني مشــروع وصــندوق مشــتركين بــين منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة تقيــيم الــنظم الوطنيــة لمراقبــة األغذيــة. واســُتهل أجــل 

ور الغذائي) في كانون الثـاني/ الصحة العالمية لتعزيز المشاركة في هيئة الدستور الغذائي (الصندوق االستئماني لهيئة الدست
عالمية ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوان المسـاعدة التقنيـة ل. وقدمت منظمة الصحة ا٢٠١٦يناير 

فــي ظــروف مخالطــة اإلنســان للحيــوان. وبــدأ المنســقة لمكافحــة األمــراض الحيوانيــة المصــدر ومقاومــة مضــادات الميكروبــات 
البرنـامج المشـترك بـين االتحـاد الـدولي لالتصـاالت ومنظمـة الصـحة العالميـة "الهـاتف المحمـول فـي ة الثانيـة مـن تنفيذ المرحلـ

وشـــــــمل برنـــــــامج اإلقـــــــالع عـــــــن تعـــــــاطي التبـــــــغ المعتمـــــــد علـــــــى الهـــــــاتف  )Be He@lthy, Be Mobile( خدمـــــــة صـــــــحتك"
نــد والمنفــذ فــي إطــار البرنــامج المشــترك فــي اله )mTobaccoCessation( المحمــول

مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة مليــوني مســتفيد حتــى اآلن. ووقــع 
عالميـة علـى مـذكرة تفـاهم لـدعم البلـدان فـي سـعيها إلـى توجيـه عـدد لومنظمة الصحة ا

تـــوجيههم عـــن متعـــاطي المخـــدرات عبـــر نظـــام الصـــحة العموميـــة بـــدًال مـــن أكبـــر مـــن 
وشـرع البنـك الـدولي ومنظمـة الصـحة العالميـة المحاكم ونظام العدالة الجنائيـة. طريق 

 هامســار فــي العمــل معــًا لنقــل الصــحة النفســية مــن هــامش خطــة التنميــة العالميــة إلــى 
    .الرئيسي
حدثًا رفيع المستوى عـن الصـحة النفسـية  البنك الدولي ومنظمة الصحة العالميةونظم 

الـدولي المعقـود فـي والتنمية في واشنطن العاصـمة فـي إطـار االجتمـاع السـنوي للبنـك 
. وقد كانت تلك هي المرة األولى التي ركز البنك الدولي فيها على الصحة النفسية، باالعتراف بالصـلة بـين ٢٠١٦ ربيع عام

وٕاتاحــة نقــاط انطــالق يمكــن علــى أساســها للبلــدان أن تســتخدم  الصــحة النفســية والتنميــة وتســليط األضــواء علــى هــذه الصــلة
النفســية لالرتقــاء بجهودهــا اإلنمائيــة. وافتــتح المــدير العــام للمنظمــة ورئــيس البنــك الــدولي الحــدث.  األنشــطة المتصــلة بالصــحة

  وصدرت ورقة معلومات أساسية إلى جانب تقرير يتضمن التوصيات.
  

 ثـة عـن معـدالت الوفيـات الناجمـة عـن األمـراض غيـر السـارية وحـاالتوُيحرز التقـدم فيمـا يتصـل بإتاحـة بيانـات جديـدة ومحدّ 
التعــرض لخطــر اإلصــابة بهــا. وقــد حــدثت المنظمــة أيضــًا بيانــات وتقــديرات قطريــة قابلــة للمقارنــة عــن مجموعــة رئيســية مــن 
مؤشـــرات األمـــراض غيـــر الســـارية وعوامـــل الخطـــر لتســـمح بـــالتبليغ عـــن التقـــدم المحـــرز مـــن أجـــل تحقيـــق الغايـــات االختياريـــة 

  .٢٠٣٠غير السارية الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام والغايات المتعلقة باألمراض  ٢٠٢٥العالمية لعام 
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وأحـــرز بعـــض الـــدول األعضـــاء تقــــدمًا ملحوظـــًا فـــي تنفيـــذ االلتزامـــات الوطنيــــة 
ــــًا لعــــامي  مــــن أجــــل تخفــــيض معــــدالت  ٢٠١٦و ٢٠١٥األربعــــة المحــــددة زمني

الوفيـــات المبكـــرة الناجمـــة عـــن األمـــراض غيـــر الســـارية علـــى النحـــو المبـــين فـــي 
للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة ثيقة الختامية لالجتماع الثاني الرفيـع المسـتوى الو 

قطــع الــدول األعضــاء بمـــا ت. و المعنــي بــاألمراض غيــر المعديــة (غيـــر الســارية)
فيهـــا البرازيـــل وكنـــدا وشـــيلي وكولومبيـــا وكوســـتاريكا وجمهوريـــة إيـــران اإلســـالمية 

أشــواطًا  العظمــى وأيرلنــدا الشــماليةلبريطانيــا واالتحــاد الروســي والمملكــة المتحــدة 
    كبيرة بدعم من المنظمة.

ومع ذلك، تفيد البّينات الحالية بأن معدل انخفاض الوفيات المبكرة الناجمـة عـن 
  األمـــــــــــــــــــــراض غيـــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــارية مـــــــــــــــــــــازال غيـــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــاف لتحقيـــــــــــــــــــــق 

مــن أهــداف التنميــة المســتدامة والمتمثلــة فــي  ٣المشــمولة بالهــدف  ٤-٣الغايــة 
المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) تخفــيض الوفيــات 

. وسـعيًا إلـى تعزيـز ٢٠٣٠بمقدار الثلث مـن خـالل الوقايـة والعـالج بحلـول عـام 
القدرة الوطنية على التصدي لألمراض غيـر السـارية علـى وجـه السـرعة، نظمـت 

راض المنظمـــة االجتمـــاع العـــالمي األول لمـــديري البـــرامج الوطنيـــة لمكافحـــة األمـــ
) لمسـاعدة البلـدان ٢٠١٦ شـباط/ فبرايـر ١٧إلـى  ١٥غير السارية (جنيف، من 

أخـــذًا فـــي  ،علـــى تكثيـــف جهودهـــا لالســـتجابة الوطنيـــة لألمـــراض غيـــر الســـارية
الحسبان أن األمراض غير السـارية تظـل مجـال البرنـامج األكثـر اختيـارًا كمجـال 

ثل، ُعقـدت اجتماعـات برنامج ذي أولوية على المستوى القطري. وعلى نحو مما
مراض غير السارية فـي جميـع أقـاليم إقليمية لمديري البرامج الوطنية لمكافحة األ

    المنظمة.
وتلبيــًة للطلــب المتزايــد بســرعة علــى الــدعم التقنــي، اســتهلت المنظمــة فــي أيلــول/ 

المبــادرة العالميــة لمكافحــة أمــراض القلــب وهــي ترتيــب للتعــاون  ٢٠١٦ســبتمبر 
مراكــــز الواليــــات المتحــــدة لمكافحــــة األمــــراض حة العالميــــة و بــــين منظمــــة الصــــ

المنظمـــــة العالميـــــة لمكافحـــــة الســـــكتة و االتحـــــاد العـــــالمي للقلـــــب و  والوقايـــــة منهـــــا
لمكافحــة فــرط ضــغط الــدم والرابطــة العالميــة لمكافحــة والجمعيــة الدوليــة الدماغيـة 

مويــة مــن أجــل تعزيــز الوقايــة مــن أمــراض القلــب واألوعيــة الدفــرط ضــغط الــدم 
    ومكافحتها في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. 

وتشـــمل المبـــادرة العالميـــة لمكافحـــة أمـــراض القلـــب ثـــالث مجموعـــات تقنيـــة هـــي 
(لتقليــل اســتهالك الســكان للملــح) والمجموعــة التقنيــة  SHAKE المجموعـة التقنيــة

HEARTS ى (إلدمـــاج التـــدبير العالجـــي ألمـــراض القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة علـــ
(لمســــاعدة  MPOWERمســــتوى الرعايــــة الصــــحية األوليــــة) والمجموعــــة التقنيــــة 

البلــدان علــى تنفيــذ أحكــام محــددة مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة 
بلدًا. وُقدم الدعم التقني أيضـًا  ١٤التبغ) وقد قدمت الدعم التقني حتى اآلن إلى 

األغذيــة الصــحية والحــد مــن مــدخول إلــى البلــدان كــي تتخــذ اإلجــراءات لتعزيــز 
بالسكر وتـدعيم العمليـات  ىحلمدخول األغذية غير الصحية والمشروبات التي تُ 

التشريعية والتشريعات لمكافحـة التبـغ أو الحـد مـن أثـر تسـويق األغذيـة المحتويـة 
علــــى نســــبة عاليــــة مــــن الــــدهون المشــــبعة أو األحمــــاض الدهنيــــة المتحولــــة أو 

دولــة  ٣٠ودعمــت المنظمــة أكثــر مــن لــى األطفــال. الســكريات الحــرة أو الملــح ع
عضــوًا فــي تعزيــز نظــم ترصــد األمــراض غيــر الســارية ورصــدها أو إرســاء هــذه 

تبــع التقــدم المحــرز علــى الصــعيد الــوطني وتقــديم التقــارير علــى أســاس تالــنظم ل
إطــار المســاءلة العالميــة الخــاص بــاألمراض غيــر الســارية، بمــا فــي ذلــك إطــار 

ي للرصــــد. وشــــمل ذلــــك دعــــم التخطــــيط وتنفيــــذ االستقصــــاءات المنظمــــة العــــالم
ـــــر الســـــارية باســـــتخدام نهـــــج المنظمـــــة  ـــــاألمراض غي لعوامـــــل خطـــــر اإلصـــــابة ب
التدريجي لترصد عوامل خطر اإلصابة باألمراض غيـر السـارية (لـدى البـالغين) 

االستقصـــــــاءات المدرســـــــية العالميـــــــة بشـــــــأن صـــــــحة الطـــــــالب (لـــــــدى أو نهـــــــج 
  المراهقين).

  
  
  
  
  
  
  

طاجيكســـــتان تســـــتهل البرنـــــامج الـــــوطني 
الخـــــاص بإعـــــادة تأهيـــــل األشـــــخاص ذوي 

 اإلعاقة

 
  

  

  

يهـــــدف البرنـــــامج الـــــوطني المتعـــــدد القطاعـــــات 
الخــاص بإعــادة تأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ــــــــى تحســــــــين صــــــــحة  ٢٠٢٠-٢٠١٧للفتــــــــرة  إل
وي اإلعاقــة وٕاعــادة تــأهيلهم وتــوفير األشــخاص ذ

الحمايــــة االجتماعيــــة لهــــم وتهيئــــة بيئــــة مواتيــــة 
ـــــــع فـــــــي  ـــــــرص المتاحـــــــة للجمي ـــــــأ فيهـــــــا الف تتكاف
طاجيكســتان والمســاهمة بالتــالي فــي تنفيــذ خطــة 

  التنمية المستدامة.

ويركــــــــز البرنــــــــامج علــــــــى جميــــــــع األفــــــــراد ذوي 
اإلعاقــــــات البدنيــــــة أو الذهنيــــــة الطويلــــــة األمــــــد 

عــن األمــراض غيــر الســارية واألمــراض  الناجمــة
المعدية (بمن فـيهم األشـخاص المتضـررون مـن 
ــــــــــــال فــــــــــــي  ــــــــــــة لشــــــــــــلل األطف الفاشــــــــــــية الوطني

) واالضـــــــــــــــطرابات العصـــــــــــــــبية ٢٠١٠  عـــــــــــــــام
واألمــــــراض النفســــــية واإلصــــــابات واالعــــــتالالت 
التاليـــــة للعمليـــــات الجراحيــــــة والشـــــيخوخة. وقــــــد 
ـــــــــــــــي تشـــــــــــــــرين األول/  ـــــــــــــــامج ف اســـــــــــــــُتهل البرن

وهــو تتــويج للــدعم التقنــي المقــدم  ٢٠١٦ أكتــوبر
مــــــــن المنظمــــــــة إلــــــــى وزارة الصــــــــحة والحمايــــــــة 

بـــدعم مـــالي مــــن  ٢٠١٣االجتماعيـــة منـــذ عـــام 
وكالــة الواليــات المتحــدة للتنميــة الدوليــة وشــراكة 
األمــــم المتحــــدة لتعزيــــز حقــــوق األشــــخاص ذوي 
اإلعاقة. وساهمت المنظمة فـي اعتمـاد السياسـة 

رنامج إلعادة تأهيـل والنظم والخدمات من أجل ب
األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة ممــــا أدى بــــدوره إلــــى 

. ٢٠٢٠-٢٠١٧وضــع البرنــامج الــوطني للفتــرة 
وســــــيتطلب تنفيــــــذ البرنــــــامج عمــــــل المؤسســــــات 
الحكوميــــــة ووكــــــاالت األمــــــم المتحــــــدة ومجتمــــــع 
المــانحين والمنظمــات الوطنيــة والدوليــة ووســائل 
اإلعــــالم واألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة والمنظمــــات 

  لة لهم.الممث
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بتوجيه  ٢٠١٦احتفلت المنظمة بيوم الصحة العالمي في عام 

نداء للعمل بشأن داء السكري. وبينت المنظمة في تقريرها العالمي 
األول عن السكري أنه يجب على الحكومات حتى في السياقات 

كل بشكل صحي األ تمكن األشخاص مناألشد فقرًا ضمان 
وتمتع  الزيادة المفرطة في الوزن يادالنشاط البدني وتف وممارسة

النظم الصحية بالقدرة على تشخيص السكري لدى األشخاص 
 المصابين به وعالجهم.

المعنيـة فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بـين الوكـاالت  وقدمت
 بالوقايــة مـــن األمــراض غيـــر المعديـــة (غيــر الســـارية) ومكافحتهـــا

ـــــى  ـــــدعم التقنـــــي إل ـــــدًا لمســـــاعدة  ١٦التـــــي تقودهـــــا المنظمـــــة ال بل
الحكومــات علــى التــأثير فــي السياســات العامــة فــي قطاعــات مثــل 

ات الصـيدالنية وفـرض الزراعة وٕانتاج األغذيـة وٕانتـاج المستحضـر 
والتنميـة الحضـرية وضـمان المكاسـب الصـحية الضرائب والتجـارة 

ـــــــادة  ـــــــة قي ـــــــزًا لفعالي ـــــــر الســـــــارية. وتعزي ـــــــاألمراض غي المتصـــــــلة ب
الحكومات المتعلقة بـاعتالالت الصـحة النفسـية، دعمـت المنظمـة 

دولة عضوًا في تنفيذ خطة عمل المنظمـة الخاصـة بالصـحة  ٢٠
  .٢٠٢٠-٢٠١٣  النفسية للفترة

  
مستودع الوثائق عـن األمـراض  ٢٠١٦وأنشأت المنظمة في عام 

وثيقـة  ١٤٠٠غير السارية الذي يسمح بـاالطالع علـى أكثـر مـن 
محتويـــة علـــى الغايـــات والسياســـات والمبـــادئ التوجيهيـــة الخاصـــة 
ـــــى  ـــــدول األعضـــــاء إل ـــــر الســـــارية ومقدمـــــة مـــــن ال ـــــاألمراض غي ب

ـــين  ـــادل الخبـــرات ب ـــدول األعضـــاء. المنظمـــة، بهـــدف تعزيـــز تب ال
وعـــالوة علـــى ذلـــك، ُأنشـــئت شـــبكات الممارســـة المهنيـــة المتصـــلة 
بتصـــريف الشـــؤون والرعايـــة الصـــحية والوقايـــة وترصـــد األمـــراض 

لمكافحـة األمـراض غير السارية من أجل مديري البـرامج الوطنيـة 
  لتيسير تبادل الدروس المستخلصة. غير السارية

  
المنظمـــة للتصـــدي لألمـــراض غيـــر  وعلـــى نحـــو مماثـــل، تتركـــز جميـــع أدوات
اإللكترونــي للمنظمــة. وهنــاك ثالثــة الســارية فــي منصــة واحــدة علــى الموقــع 

وهـــي التاليـــة: األدوات  ٢٠١٦أمثلـــة علـــى هـــذه األدوات المنشـــورة فـــي عـــام 
لوضع خطـط العمـل الوطنيـة المتعـددة القطاعـات للوقايـة مـن األمـراض غيـر 

صــــيغة منقحــــة لـــــدليل ورصــــدها؛ فحتهــــا وتنفيــــذ هــــذه الخطــــط الســــارية ومكا
التــدخالت لبرنــامج العمــل الخــاص بســد الفجــوات فــي مجــال الصــحة النفســية 
عــن التــدبير العالجــي لالضــطرابات النفســية والعصــبية والناجمــة عــن تعــاطي 

بلـدًا)؛  ٩٠صصـة (الـذي يسـتخدم فـي مواد اإلدمان فـي السـياقات غيـر المتخ
  عنق الرحم.رامج مكافحة سرطان أداة لدعم نظم البيانات الخاصة بتحسين ب

  
وُشــنت حملــة المنظمــة العالميــة للتواصــل بشــأن األمــراض غيــر الســارية بمناســبة المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى للمجلــس 

. ودعـــا تقريـــر ٢٠١٦الـــذي ُعقـــد فـــي تمـــوز/ يوليـــو  ٢٠٣٠االقتصـــادي واالجتمـــاعي المعنـــي بخطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 
السياســـات الماليـــة الخاصـــة بالنظـــام الغـــذائي والوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية إلـــى اتخـــاذ عـــن لتقنـــي اجتمـــاع المنظمـــة ا

  ن إتاحة خيارات غذائية صحية.يتحسلضرائب فرض الاإلجراءات الرامية إلى النظر في 
  

منازعــات االســتثمارية أن ، أكــد القــرار الصــادر عــن المركــز الــداخلي التــابع للبنــك الــدولي لتســوية ال٢٠١٦وفــي تمــوز/ يوليــو 
تـــدابير مكافحـــة التبـــغ المطبقـــة فـــي أوروغـــواي لـــم تنتهـــك أحكـــام اتفـــاق اســـتثماري بـــين أوروغـــواي وسويســـرا ُشـــرع بموجبـــه فـــي 
المنازعــات. واسترشــد القــرار بمــذكرة مشــتركة أو مــذكرة مــوجزة لصــديق المحكمــة مقدمــة مــن المنظمــة وأمانــة اتفاقيــة المنظمــة 

  حة التبغ.اإلطارية بشأن مكاف
  

هيئــة الدســتور إلمــداد  منظمــة األغذيــة والزراعــةمــع منظمــة الصــحة العالميــة وتعاونــت 
تقييمـًا وغيـر ذلـك  ٥٣والدول األعضـاء بتقييمـات مفصـلة للمخـاطر بلـغ عـددها  الغذائي

مــن خــدمات المشــورة العلميــة بشــأن األخطــار الكيميائيــة والميكروبيولوجيــة التــي تنطــوي 
معيـار مـن معـايير الدسـتور الغـذائي فـي  ٤٠٠٠دت اعتمـاد أكثـر مـن عليها األغذية وأي

   .٢٠١٦عام 
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التقـدم فـي إشـراك الجهـات الفاعلـة غيـر األمراض غيـر السـارية والمعنيـة بـللمنظمة التابعة آلية التنسيق العالمية وأحرزت 
ن أهــداف التنميــة المســتدامة مــ ٤-٣الــدول لــدعم الــدول األعضــاء فــي إطــار جهودهــا الوطنيــة المبذولــة لتحقيــق الغايــة 

وأصــدرت حكومتــا فرنســا وموريشــيوس بصــفتهما الجهتــين المشــاركتين فــي رئاســة اجتمــاع المنظمــة . ٢٠٣٠ بحلــول عــام
العالمي للحوار الخاص بدور الجهات الفاعلة غير الدول في دعـم الـدول األعضـاء فـي إطـار جهودهـا الوطنيـة المبذولـة 

بيانـــًا موجهـــًا إلـــى المنظمـــات غيـــر  ٢٠٣٠زء مـــن خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام للتصـــدي لألمـــراض غيـــر الســـارية كجـــ
الحكومية وكيانات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمؤسسـات األكاديميـة بشــأن سـبل تعزيـز مسـاهماتها فـي جهـود 

نــي الفريــق العامــل األول االســتجابة الوطنيــة لألمــراض غيــر الســارية. وُأنشــئ فريقــان عــامالن فــي إطــار آليــة التنســيق وعُ 
بســـبل إدراج األمـــراض غيـــر الســـارية فـــي البـــرامج المتعلقـــة بـــاألمراض الســـارية وصـــحة األم والطفـــل والصـــحة الجنســـية 

المتعـددة القطاعـات بشـأن واإلنجابية بينما ُعني الفريق العامل الثاني بسـبل مواءمـة التعـاون الـدولي مـع الخطـط الوطنيـة 
  من أهداف التنمية المستدامة. ٣المشمولة بالهدف  ٤-٣ي ترمي إلى تحقيق الغاية األمراض غير السارية الت

  
  التحديات المطروحة والدروس المستخلصة

  
ــًا  ســيتعين علــى أمانــة المنظمــة والــدول األعضــاء ومنظمــات األمــم المتحــدة والجهــات الفاعلــة غيــر الــدول أن تبحــث بحث

لألمــراض غيــر الســارية وتحــدد العقبــات وتوافــق علــى حلــول ابتكاريــة أعمــق أســباب التقــدم البطــيء المحــرز فــي التصــدي 
للتغلب على العقبات. وعلى الرغم من تسجيل ارتفاع في عدد البلدان التي لديها سياسة وطنية عملية خاصة بـاألمراض 

قال مـن االلتـزام فـي غير السارية وميزانية للتنفيذ، تسعى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط عمومًا جاهدة إلى االنت
  الوقت الحاضر إلى تنفيذ حلول رائدة في المستقبل. وتشمل العقبات الرئيسية ما يلي:

  االفتقــار إلــى االلتــزام والخبــرة فــي مجــال السياســات إلدمــاج التــدابير الراميــة إلــى التصــدي لألمــراض غيــر
 ؛٢٠٣٠السارية في جهود االستجابة الوطنية لخطة التنمية المستدامة لعام 

  عـــدم تلبيـــة طلبـــات الـــدعم التقنـــي الـــذي ينبغـــي تـــوفيره عبـــر القنـــوات الثنائيـــة والمتعـــددة األطـــراف لتعزيـــز
ــ ن البلــدان مــن إعــداد اســتجابتها الوطنيــة والمتعــددة القطاعــات لألمــراض غيــر القــدرات الوطنيــة ممــا يمّك

 السارية؛

  ج قطــاع الصــحة ممــا يعــد شــرطًا إحــراز تقــدم بطــيء فــي إشــراك الحكومــة ككــل والقطاعــات الرئيســية خــار
أساســيًا إلعــداد اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات لألمــراض غيــر الســارية، بمــا فــي ذلــك تنفيــذ "أفضــل 

 خيارات" التدخالت الخاصة بهذه األمراض؛

 ضعف النظم الصحية والقدرة الوطنية غير الكافية في مجال الصحة العمومية؛ 

  غير الكافية لرفع الضرائب المحليـة المفروضـة علـى المنتجـات ارية المالية واإلدالقانونية التحليلية و القدرة
الحـد مـن عوامـل خطـر اإلصـابة بـاألمراض غيـر السـارية والمسـاهمة فـي تعزيـز المضـرة بالصـحة بهـدف 

 تعبئة الموارد المحلية لتنفيذ االستجابة الوطنية؛

 ؛تدخل دوائر الصناعة الذي يعرقل تنفيذ بعض التدابير 

 المــوارد العامــة المحليــة وتكملــة ذلــك بالمســاعدة أنمــاط التمويــل الصــحي إذ ُيلقــى عــبء أكبــر علــى  تغييــر
  الدولية.

  
  ٢٠١٧األولويات لعام 

  
أيضــــًا أولويــــة مــــن األولويــــات. وتعتــــزم عــــدة دول  ٢٠١٦تنفيــــذ االســــتراتيجيات والتــــدخالت المســــتهلة فــــي عــــام يمثــــل 

ـــــــذ المجموعـــــــات  أعضـــــــاء ـــــــة: تنفي ـــــــة التالي ـــــــال  INSPIREجموعـــــــة مالتقني ـــــــف ضـــــــد األطف مـــــــن أجـــــــل التصـــــــدي للعن
المتصــلة بالرعايــة فــي مــن أجــل التصــدي ألمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والمجموعــة  Global Hearts والمجموعــة

حــاالت الطــوارئ واالستقصــاء النمــوذجي حــول اإلعاقــة. وســيبدأ تنفيــذ مجموعــة جديــدة مــن التــدخالت الخاصــة بالســالمة 
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ـ Save LIVESمجموعـة  علـى الطـرق أي ص فـي أيـار/ مـايو خـالل أسـبوع األمـم المتحـدة للسـالمة علـى الطـرق وتخصَّ
في السرعة التي تعتبر عامًال من عوامل الخطر الرئيسية المسببة لحوادث الطـرق. وفـي إطـار متابعـة  المجموعة للتحكم

 ٢٠٠التأهيــل ابتــداء مــن دعــوة أكثــر مــن خطــة العمــل العالميــة بشــأن العجــز ســتكثف المنظمــة أيضــًا عملهــا علــى إعــادة 
فــي شــهر شــباط/  ،٢٠٣٠ جهــة مــن الجهــات صــاحبة المصــلحة إلــى حضــور اجتمــاع رئيســي عــن إعــادة التأهيــل لعــام

  فبراير لتحديد الخطوات القادمة.
  

ت وقـــد بـــدأت المنظمــــة بالتعـــاون مـــع البنــــك الـــدولي وبرنـــامج األمــــم المتحـــدة اإلنمـــائي دعــــم وضـــع مبـــررات االســــتثمارا
الـوطني للصـحة العموميـة النـاجم عـن  ءنام مما سيساعد على إذكاء الـوعي بالعـب االقتصادية الوطنية في فيجي وفييت

األمــراض غيــر الســارية والعالقــة بــين هــذه األمــراض والفقــر والتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية وتكــاليف اتخــاذ اإلجــراءات 
. وعلى الصعيد العالمي، شرعت المنظمة في وضـع خطـة عمـل محـددة مقابل عدم اتخاذ اإلجراءات وعائدات االستثمار

التكاليف بشـأن األمـراض غيـر السـارية سـُتعتمد فـي مـؤتمر المنظمـة العـالمي بشـأن األمـراض غيـر السـارية (مونتيفيـديو، 
ألمـم المتحـدة للجمعية العامة ل) تحضيرًا لالجتماع الثالث الرفيع المستوى ٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢٠إلى  ١٨من 

  .المعني باألمراض غير المعدية (غير السارية)
  

ومــن المتوقــع أن يــتمخض المــؤتمر عــن وثيقــة ختاميــة ســتعرض 
خريطـــــة طريـــــق لاللتزامـــــات الوطنيـــــة التـــــي قـــــد تنفـــــذها الـــــدول 

مــن  ٤-٣ لتحقيـق الغايـة ٢٠٣٠و ٢٠١٨األعضـاء بـين عـامي 
  أهداف التنمية المستدامة.

  
البلــدان لجمــع البيانــات عــن األمــراض وستواصــل المنظمــة دعــم 

غيـــر الســـارية بمـــا فيهـــا البيانـــات عـــن التعـــرض لعوامـــل الخطـــر 
ومعدالت الوفيـات والسـماح بتقـديم التقـارير علـى أسـاس الغايـات 
المشــمولة بأهــداف التنميــة المســتدامة والمتعلقــة بــاألمراض غيــر 

للقــــــدرات  ٢٠١٧ عــــــاماستقصــــــاء المنظمــــــة الســــــارية. وســــــتنفذ 
لتوليـــــد معلومـــــات الخاصـــــة بـــــاألمراض غيـــــر الســـــارية  القطريـــــة

مفصــلة عــن قــدرة البلــدان الفرديــة علــى التصــدي لألمــراض غيــر 
السارية وتحديد مواطن القوة والضعف الحاليـة فـي بناهـا التحتيـة 

واســتجابة الخاصــة بــاألمراض غيــر الســارية واســتجابة سياســاتها 
هــــذه نظمهــــا للترصــــد ونظمهــــا الصــــحية. وستســــتخدم المنظمــــة 

المعلومات إلى جانب بيانات أخرى عـن األمـراض غيـر السـارية 
ثــة لرصــد التقــدم المحــرز بشــأن األمــراض غيــر إلعــداد أداة محدّ 

ث مســـتودع الوثـــائق عـــن األمـــراض غيـــر الســـارية الســـارية وتحـــدّ 
  بتزويده بمعلومات جديدة على المستوى القطري.

  
ني المقـدم وفي إطار توخي نموذج عمل جديد لتكثيف الدعم التق

ـــة  مـــن المنظمـــة (فـــي حـــدود البـــارامترات نفســـها المحـــددة للميزاني
البرمجيــــة) شــــرعت المنظمــــة أيضــــًا فــــي وضــــع نمــــوذج للــــدعم 
المتكامل في ثماني دول أعضاء. والهدف المنشود هـو التوصـل 
إلــى نمــوذج عمــل مركــز لتقــديم المســاعدة التقنيــة المنســقة علــى 

ة بـاألمراض غيـر السـارية مستوى مجاالت البرامج الستة المتصل
وعلــــى مســــتويات المنظمــــة الثالثــــة بمشــــاركة الجهــــات صــــاحبة 

بتسـريع وتيـرة تحقيـق المصلحة المعنية. وسيسمح النموذج أيضًا 
فـي عــدد صـغير مــن الـدول األعضــاء  ٢النتـائج فــي إطـار الفئــة 

  المهتمة باالضطالع بدور قيادي على الصعيد العالمي.

الضرائب المقرر فرضها على المشروبات التي تحلى بالسكر 
  في إستونيا نتيجة للدعم المتواصل وتقديم البّينات

 
 
 
 
 

  
يمثـــــل اقتـــــراح حكـــــومي يـــــدعو إلـــــى فـــــرض الضـــــرائب علـــــى 

 ٢٠١٨المشــــروبات التــــي تحلــــى بالســــكر اعتبــــارًا مــــن عــــام 
الحصــــيلة الرئيســــية للــــدعم الشــــامل والمتواصــــل المقــــدم مــــن 
مكتـب المنظمــة اإلقليمـي ألوروبــا إلـى إســتونيا لتعزيـز العمــل 
المتصــــل بفــــرط الــــوزن والســــمنة. ويشــــمل هــــذا الــــدعم بنــــاء 
ة القدرات والمساعدة التقنية والمشـورة بشـأن السياسـات والـدعو 

وينطــــــوي علــــــى العمــــــل علــــــى صــــــعيد مختلــــــف القطاعــــــات 
واإلدارات الحكوميــــة بمــــا فيهــــا وزارات الشــــؤون االجتماعيــــة 
والشــــؤون الماليــــة والشــــؤون الريفيــــة ووكاالتهــــا الفرعيــــة. وقــــد 
كشــف االستقصــاء الــوطني الــذي أجــري ألول مــرة فــي إطــار 

مـن  ٪٢٦مبادرة المنظمة لترصد سـمنة األطفـال عـن معانـاة 
لصـــــف األول مـــــن فـــــرط الـــــوزن أو الســـــمنة. وُأعـــــد طـــــالب ا

ملخص لبّينات السياسات فـي ظـل شـبكة السياسـات المسـندة 
بالبّينات لإلعـالم بسـبل الحـد مـن اسـتهالك المشـروبات التـي 
تحلى بالسكر وأثر هذه المشروبات السلبي على الصحة فـي 
ـــدم دعـــم إضـــافي عـــن طريـــق رســـم خـــرائط هـــذه  إســـتونيا. وُق

ـــــوى الســـــكر المشـــــروبات المت احـــــة فـــــي الســـــوق حســـــب محت
والســعر وعبــر العمــل مــع البــاحثين مــن أجــل تحديــد نمــوذج 
الفوائــد الصــحية والماليــة الناشــئة عــن ســيناريوهات الضــرائب 

  المحتملة.
وســاهم استقصــاء ســمنة األطفــال وملخــص بّينــات السياســات 
والمشـــورة بشــــأن السياســـات باالســــتناد إلـــى أعمــــال المنظمــــة 

المعـــــايير ووثـــــائق سياســـــاتها التـــــي تشـــــمل لوضـــــع القواعـــــد و 
المبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن الســــكر وخطــــة العمــــل األوروبيــــة 

فــي إعــداد  ٢٠٢٠-٢٠١٥الخاصــة باألغذيــة والتغذيــة للفتــرة 
  الورقة الخضراء بشأن التغذية والنشاط البدني.
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  ٢بالفئة األرقام الرئيسية الخاصة 
  

 نهايــةمليــون دوالر أمريكــي. وبلغــت قيمــة المــوارد المتاحــة فــي  ٣٧٦مــا مجموعــه  ٢بلغــت قيمــة الميزانيــة المعتمــدة للفئــة 
وبلغـت قيمـة النفقـات  .مـن الميزانيـة البرمجيـة المعتمـدة ٪٥٨مليون دوالر أمريكـي أو نسـبة  ٢١٩ما يساوي  ٢٠١٦عام 
 ٢مـن األمـوال المتاحـة. وتسـجل الفئـة  ٪٥٥من الميزانية البرمجية المعتمـدة و ٪٣٢مليون دوالر أمريكي أو نسبة  ١٢١

مـن  ٪٥٨أدنى مستوى للتمويل المتاح بعد السنة األولى من التنفيذ لدى مقارنتها بالفئات األخرى إذ تخصَّص لهـا نسـبة 
فــي إقلــيم جنــوب شــرق  ٪٦٤ريقــي وفــي اإلقلــيم األف ٪٣٧وتتــراوح نســبة األمــوال المتاحــة لألقــاليم بــين . المــوارد المتاحــة

علــى أســاس انخفــاض مســتوى التمويــل المتــاح لــدى مقارنتــه  ٪٣٢آســيا. ويمكــن تفســير اإلنفــاق اإلجمــالي البالغــة نســبته 
إجمـاًال ممـا يبـين قـدرة جيـدة علـى اإلنفـاق  ٪٥٥بالميزانية البرمجية المعتمدة. وتبلغ نسبة النفقات مقابل األموال المتاحـة 

  التقييدات المشار إليها في بعض األقاليم بما فيها الوضع األمني عندما تتوفر األموال. على الرغم من
  

  الميزانية والنفقات حسب المكتب الرئيسي

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٤٠٠ ٠٠٠ 
٣٥٠ ٠٠٠ 
٣٠٠ ٠٠٠ 
٢٥٠ ٠٠٠ 
٢٠٠ ٠٠٠ 
١٥٠ ٠٠٠ 
١٠٠ ٠٠٠ 
٥٠ ٠٠٠ 

٠ 

كانون  ٣١األموال المتاحة في  إجمالي النفقات
 ٢٠١٦ول/ ديسمبر األ

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية
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  تفاصيل النفقات الخاصة بالفئة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٠ ٠٠٠
٧٠ ٠٠٠
٦٠ ٠٠٠
٥٠ ٠٠٠
٤٠ ٠٠٠
٣٠ ٠٠٠
٢٠ ٠٠٠
١٠ ٠٠٠

٠ 
 

  (باآللف من الدوالرات األمريكية) النفقات حسب النوع

الموظفين تكاليف 
  وغيرهم من العاملين

دات والمواد اإلمدا
  الطبية

التحويالت   الخدمات التعاقدية
  والمنح

نفقات التشغيل   السفر
  العامة

المعدات والمركبات 
  واألثاث

 المستوى
  المكاتب الرئيسية

األنشطة 
٤٢,٢٪  

الموظفون 
٥٧,٨٪  

المكاتب اإلقليمية، 
٢٦,١٪  

المكاتب القطرية، 
٢٧,٣٪  

المقر الرئيسي، 
٤٦,٥٪  

  ٪١١,١أوروبا 

  ٪٤٦,٥المقر الرئيسي 

  ٪٥,١األمريكتين 
  ٪٤,٥ط شرق المتوس

غرب المحيط الهادئ 
١٠,٢٪  

  جنوب شرق آسيا 
٨,٢٪  

  ٪١٢,٨أفريقيا 

 البرنامج الموظفون/ األنشطة

األمراض غير 
  ٪٥١,٧السارية، 

  ٪١٤,٩التغذية، 

الصحة النفسية 
ومعاقرة مواد اإلدمان، 

١١,٨٪  

نف واإلصابات، الع
٩,٢٪  

السالمة الغذائية، 
٨,١٪  

  ٪٤,٢العجز والتأهيل، 
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  ٣الفئة 
 تعزيز الصحة طيلة العمر

  
  ٢٠١٦لعام  الرئيسية اإلنجازات

 
الجيـدة فـي جميـع مراحـل الحيـاة األساسـية، مـع األخـذ بعـين االعتبـار تعزيـز الصـحة  ٣تشمل األغراض المدرجة ضمن الفئـة 

سـان مـع التركيـز ، وحقـوق اإلنللصـحةاالهتمام باإلنصاف الصحي، والمحددات االجتماعية واالقتصـادية والبيئيـة  الحاجة إلى
شـاملة بطبيعتهـا ناهيـك عـن أنهـا تتمتـع بواليـة إضـافية لضـمان تبنـي مواضـيعها  ٣على المساواة بـين الجنسـين. وتعتبـر الفئـة 

عبــر جميــع البــرامج والفئــات، ممــا يقــود العمــل إلــى تطبيــق نهــج متكامــل ومتعــدد القطاعــات لتحســين الصــحة وتحقيــق أهــداف 
  بالصحة.التنمية المستدامة المتعلقة 

  
اإلنجابيــة الصــحة  )١(المتعلقــة بمجــاالت البرنــامج الخمسـة ضــمن هــذه الفئــة مــا يلــي  ٢٠١٦وتضـم اإلنجــازات الرئيســية لعــام 

تعمــيم مراعــاة المنظــور الجنســاني واإلنصــاف وحقــوق  )٣(الشــيخوخة والصــحة؛  )٢( وصــحة األم والوليــد والطفــل والمراهــق؛
  .البيئةالصحة و  )٥(لصحة؛ المحددات االجتماعية ل )٤(اإلنسان؛ 

  
صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق علــى مــدى العقــدين الماضــيين. وعلــى مجــال وقــد أحــرزت الــدول األعضــاء تقــدمًا كبيــرًا فــي 

تقريبــًا، وزادت نســبة انتشــار وســائل منــع الحمــل بنســبة  ٪٥٠الصــعيد العــالمي، انخفضــت وفيــات األمهــات واألطفــال بنســبة 
مليون نسمة، كمـا أصـبح لـديهم فـرص  ١٣٠٠إلى نحو  ن عن أي وقت مضى ليصلن في العالم اآلعدد المراهقي زادو  ٪١٠

  أفضل لتحسين صحتهم ومعافاتهم.
  

إلـى منـافع  أيضـاً تحقيق عوائد عالية على االستثمار في صحة المرأة والطفل والمراهق، والتـي تُتـرجم  وتم التركيز على مسألة
ن االســتثمارات والتــدخالت المســندة بالبينــات والفعالــة لقــاء التكــاليف، وسياســات التمكــين اجتماعيــة واقتصــادية. وعلــى الــرغم مــ

يـزال عـدد كبيـر قيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة، المع توجه البلدان إلـى تحو لصحة والسياسات المتعددة القطاعات، المتعلقة با
قــدر غيــر كــاف إن لــم يكــن منعــدمًا مــن الخــدمات مــن النســاء واألطفــال والمــراهقين فــي جميــع أنحــاء العــالم يحصــلون علــى 

الصــحية الجيــدة والتعلــيم، والهــواء النقــي وميــاه الشــرب، والمرافــق الصــحية المالئمــة، والتغذيــة الجيــدة. فالعديــد مــنهم يواجهــون 
العنــــف والتمييــــز، وال يمكــــنهم المشــــاركة بشــــكل كامــــل فــــي المجتمــــع، ويواجهــــون عوائــــق أخــــرى تحــــول دون إعمــــال حقــــوقهم 

  اإلنسانية. 
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بشــكل غيــر مقبــول، ناهيــك عــن أن معظــم هــذه الوفيــات كــان يمكــن تالفيهــا.  ومــن ثــم، اليــزال عــدد الوفيــات الســنوية مرتفعــاً 
ويعاني الكثيرون أيضًا من المرض واإلعاقة، ويعجزون عن إعمال كامل إمكاناتهم، ممـا يفضـي إلـى خسـائر وتكـاليف هائلـة 

لوضــع حــد للوفيــات التــي يمكــن ومــع مــا يتــوافر لــدينا اليــوم مــن معــارف وفرصــًا ســانحة بل. للبلــدان، ســواء اآلن أو فــي المســتق
تالفيها بين جميع النساء واألطفال والمراهقين، بهدف تحسين صـحتهم ومعافـاتهم بشـكل كبيـر وٕاحـداث تغييـر تحـويلي لترسـيم 

ــــــه االســــــتراتي ــــــدًا هــــــو مــــــا تصــــــبو إلي ــــــر ازدهــــــارًا واســــــتدامة. وهــــــذا تحدي ــــــل مســــــتقبل أكث ــــــة لصــــــحة المــــــرأة والطف جية العالمي
  ).٢٠٣٠-٢٠١٦(  والمراهق

 
وتغطـي االسـتراتيجية العالميـة أهـداف وغايــات التنميـة المسـتدامة المتصـلة بالصـحة، والــنهج الشـامل لخطـة التنميـة المســتدامة 

ســعة والســتون، ، دعــت جمعيــة الصــحة العالميــة التا٢٠١٦فــي مجــال صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق. وفــي عــام  ٢٠٣٠لعــام 
، الــدول األعضــاء إلــى االلتــزام بتنفيــذها. وتــوفر االســتراتيجية العالميــة خارطــة طريــق لتحقيــق ٢-٦٩ج ص عبموجــب القــرار 

األغـراض الطموحــة ألهــداف التنميـة المســتدامة عبــر مجـاالت عمــل مســندة بالبينـات فــي قطــاع الصـحة وغيــره مــن القطاعــات 
التوجيهيـة اإلنصـاف، والشـمولية، وحقـوق اإلنسـان، وفعاليـة التنميـة، واالسـتدامة. وفـي  المحليـة. وتشـمل مبادئهـا والمجتمعـات

، تعاونــت المنظمـة فــي إنشـاء آليــات وأطـر لمســاعدة الـدول األعضــاء علـى تمويــل االسـتراتيجية العالميــة وتنفيــذها ٢٠١٦عـام 
تقنـي واإلرشـادات فـي بعـض المجـاالت ذات ورصدها. وقد اضطلعت األمانة بدور فعال فـي تزويـد الـدول األعضـاء بالـدعم ال

الصــــلة بمــــا فــــي ذلــــك وضــــع مؤشــــر وٕاطــــار للرصــــد، وصــــحة المــــراهقين، واســــتجابة الــــنظم الصــــحية للتصــــدي للعنــــف بــــين 
األشخاص، وٕانشاء فريق عامـل رفيـع المسـتوى يعنـي بالصـحة وحقـوق اإلنسـان بالنسـبة للمـرأة والطفـل والمراهـق، ودعـم مرفـق 

مؤشــرًا ويهــدف إلــى تقلــيص العــبء الواقــع  ٦٠العالميــة علــى  شــتمل إطــار الرصــد الخــاص باالســتراتيجيةالتمويــل العــالمي. وي
علـى كاهـل البلــدان، ألقصـى درجــة ممكنـة، لتقـديم التقــارير علـى المســتوى العـالمي عـن طريــق مواءمتهـا مــع مؤشـرات أهــداف 

) ٢٠١٦( ٢-٦٩ج ص عب جمعية الصـحة بموجـب القـرار التنمية المستدامة والمبادرات الصحية العالمية المتفق عليها. وتطل
المدير العام تقديم الدعم التقني الكافي للدول األعضاء لمساعدتها على تنفيذ الخطط الوطنية وتقديم تقـارير منتظمـة عـن  من

اتيجية ورصـدها. فعلـى التقدم المحرز. وتم إقرار مبادرات إقليمية لتعزيز الدعم المقدم إلـى البلـدان لمسـاعدتها فـي تنفيـذ االسـتر 
االســتراتيجية المتعلقــة بصــحة المــرأة ومعافاتهــا فــي اإلقلــيم  ٢٠١٦ســبيل المثــال، اعتمــدت اللجنــة اإلقليميــة ألوروبــا فــي عــام 

  األوروبي، وخطة العمل المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية.
  

، ٢٠٥٠و ٢٠٠٠الم بســرعة كبيــرة. فبــين عــامي وفيمــا يتعلــق بالشــيخوخة والصــحة، يتزايــد تشــيخ الســكان فــي جميــع أنحــاء العــ
. وال مـراء فـي أن هـذه السـنوات اإلضـافية مـن العمـر ٪٢٢عامًا فـأكثر بنحـو  ٦٠ستتضاعف نسبة سكان العالم ممن يبلغون 

ومــا يترتــب عليهــا مــن إعــادة تشــكيل المجتمــع، ســتؤثر بشــكل عميــق علــى كــل شــخص وعلــى المجتمعــات التــي نعــيش فيهــا 
كس معظم التغييرات التـي سـيواجهها المجتمـع فـي السـنوات الخمسـين المقبلـة، نجـد أن هـذه االتجاهـات غالبـًا برمتها. وعلى ع

 ما يمكن التنبؤ بها.
  

، اعتمــاد جمعيــة الصــحة لالســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الشــيخوخة والصــحة ٢٠١٦معــالم البــارزة لعــام الومــن 
ـــوم علـــى مفهـــوم الشـــيخوخة . ويـــوفر القـــ٣-٦٩ج ص عبموجـــب القـــرار  ـــة وٕاطـــارًا واضـــحًا للسياســـات يق ـــة سياســـية قوي رار والي

والصــــحة، علــــى النحــــو المبــــين فــــي التقريــــر العــــالمي لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة بشــــأن الشــــيخوخة والصــــحة الــــذي نشــــر فــــي 
لحــال، لتعزيــز . وتشــدد االســتراتيجية علــى وجــود بينــات كافيــة فــي بعــض المجــاالت تســوغ وضــع سياســات، فــي ا٢٠١٥ عــام

علـى الثغـرات الكثيـرة فـي المعـارف، واالفتقـار إلـى القـدرات  التمتع بالصحة في مرحلـة الشـيخوخة، ولكنهـا تسـلط الضـوء أيضـاً 
 ،ممت االســتراتيجية بحيــث تــرتبط بشــكل وثيــق بأهــداف التنميــة المســتدامةوالشــراكات الالزمــة لتــوفير اســتجابة فعالــة. وقــد ُصــ

التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة  دتها خمـس سـنوات لـرأب هـذه الثغـرات، علـى أن يتبعهـا عقـدوتقترح خطة عمل أولية م
. وإلعطاء األولوية للخطوات الملموسة التي تتطلب قيادة المنظمة خالل خطـة العمـل دعـت ٢٠٣٠إلى عام  ٢٠٢٠من عام 

النطـاق علـى مسـتوى المنظمـة برمتهـا. وحـددت األمانة إلـى عقـد اجتماعـات لألفرقـة العاملـة للخبـراء وأجـرت مشـاورات واسـعة 
هذه العملية عشر خطوات لالتجاه صوب عقد التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة، وسيتم توزيعها على أصحاب المصـلحة 

للحصول علـى المزيـد مـن المـدخالت بشـأنها. وعندئـذ سـيتمثل التحـدي فـي تـوفير المـوارد الالزمـة لهـذه  ٢٠١٧ عام في مطلع
  طموحة، والضرورية في ذات الوقت.الخطة ال

  
فـــي كـــل غـــرض مـــن األغـــراض االســـتراتيجية الخمســـة لالســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن  ٢٠١٦حـــرز تقـــدم كبيـــر فـــي عـــام وقـــد أُ 

الشيخوخة والصحة، بما في ذلك: العمل على إعداد مبادئ توجيهية مسندة بالبينات لتوفير الرعاية المتكاملة لكبار السـن فـي 
يـــة األوليـــة، وٕاعـــداد إرشـــادات إلنشـــاء نظـــم الرعايـــة الطويلـــة األمـــد فـــي المنـــاطق الشـــحيحة المـــوارد، والعمـــل علـــى بيئـــات الرعا

تحســــين المفــــاهيم والتوصــــل إلــــى توافــــق عــــالمي فــــي اآلراء بشــــأن كيفيــــة قيــــاس الشــــيخوخة والصــــحة علــــى الصــــعيد العــــالمي 
ات المراعيــة للســن فــي ات المحليــة واإلقليميــة للبيئــورصــدهما. وتــم وضــع مجموعــة شــاملة مــن األدوات علــى مســتوى الحكومــ

بفعــل إدراج عــدد مــن المبــادرات  راً تــزال حركــة المــدن والمجتمعــات واألحيــاء المراعيــة للســن تنمــو بقــوة (زادت مــؤخأوروبــا. وال
  السياسية المراعية للخرف).
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وباإلشـــــارة إلـــــى تعمـــــيم مراعـــــاة المنظـــــور الجنســـــاني واإلنصـــــاف وحقـــــوق 
عتبـــــــر اإلنصـــــــاف مفهومـــــــًا أساســـــــيًا ضـــــــمن أهـــــــداف التنميـــــــة اإلنســـــــان، ي

فــــي الجــــور فــــي  انخفاضــــاً  بلــــداً  ٦٥، شــــهد ٢٠١٦ المســــتدامة. وفــــي عــــام
 اً بلـد ٧٠ن اواة بـين الجنسـين، وتمّكـمجال الصحة، بما فـي ذلـك عـدم المسـ

يقـل عـن نشـاطين  ) مـن تنفيـذ مـا ال٢٠١٥ في عام بلداً  ٦٣(مقارنة بنحو 
ج المنظـور الجنسـاني واإلنصـاف وحقـوق اإلنسـان تدعمهما المنظمة إلدمـا

يلـــي:  فـــي سياســـاتها وبرامجهـــا الصـــحية. وتشـــمل اإلنجـــازات الرئيســـية مـــا
ــــدعم القطــــري مــــن خــــالل  )١( ــــدعم القطــــري وتقــــديم ال وضــــع مجموعــــة لل

التقنية لزيادة تعمـيم اإلنصـاف والمسـاواة بـين الجنسـين وحقـوق  اتالمساعد
ــــــرامج  ــــــرامج والسياســــــات اإلنســــــان فــــــي جميــــــع مجــــــاالت ب المنظمــــــة، والب

وضع آليات وأطر للسياسات بشأن المسـاواة  )٢واالستراتيجيات القطرية؛ (
ل األمانــــة َبــــبــــين الجنســــين واإلنصــــاف وحقــــوق اإلنســــان واعتمادهــــا مــــن قِ 

) شـــبكة معـــززة ٤) زيـــادة المســـاءلة وتقيـــيم األداء؛ (٣والـــدول األعضـــاء؛ (
الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسـان  لنقاط االتصال المعنية بالمساواة بين

 ١٥فــي جميــع أقــاليم المنظمــة والمقــر الرئيســي لهــا. وركــزت األمانــة علــى 
االت البرامج إلدمـاج اإلنصـاف ومراعـاة المنظـور الجنسـاني جمن م مجاالً 

  وحقوق اإلنسان في سياسات المنظمة وبرامجها واستراتيجياتها.
  

يـة للصـحة علـى إدمـاج الصـحة وركز العمل المتعلـق بالمحـددات االجتماع
فــي جميــع القطاعــات المعنيــة برســم السياســات. وتتــيح هــذه الخطــوة فرصــة 
حاســـمة لتعزيـــز الوقايـــة الصـــحية األوليـــة. ويعتبـــر نهـــج دمـــج الصـــحة فـــي 

  جميع السياسات ضروريًا لتجميع قوى أصحاب المصلحة. 
  

ات بلــــــداً تــــــدريبًا لزيــــــادة القــــــدرات والمهــــــار  ٤٥، أجــــــرى ٢٠١٦ وفــــــي عــــــام
المشــتركة بــين القطاعــات علــى الصــعيد القطــري لتنفيــذ نهــج دمــج الصــحة 

  في جميع السياسات.
  

وتشــــمل اإلنجــــازات الرئيســــية علــــى مســــتويات المنظمــــة الــــثالث مــــا يلــــي: 
وضع خـرائط طريـق واسـتراتيجيات وطنيـة لتنفيـذ نهـج دمـج السياسـات  )١(

المشـترك بـين  ) زيـادة القـدرة علـى العمـل٢الصحية في جميع السياسات؛ (
القطاعـــات وٕانشـــاء منصـــة للمـــدربين فـــي مجـــال دمـــج الصـــحة فـــي جميـــع 

) تقـــديم الـــدعم ٣السياســـات لتيســـير نمـــو المؤسســـات وشـــبكات المـــدربين؛ (
ـــــة للعمـــــل المشـــــترك بـــــين  ـــــات المحلي ـــــز اآللي ـــــدول األعضـــــاء لتعزي ـــــى ال إل

) تقـــديم الـــدعم إلـــى الـــدول ٤القطاعـــات بشـــأن األمـــراض غيـــر الســـارية؛ (
اء مــن خــالل اإلرشــادات المعياريــة لتكيــف نهــج دمــج الصــحة فــي األعضــ

) تعزيــــز ٥ســــيما اإلســــكان؛ (اعــــات محــــددة، والجميــــع السياســــات مــــع قط
ــــف القطاعــــات والوكــــاالت التــــي تتعامــــل مــــع  شــــبكات الشــــركاء مــــن مختل
المحـــــددات الرئيســـــية. ويعتبـــــر تعزيـــــز الـــــروابط بـــــين األمانـــــة والقطاعـــــات 

عيد العـــالمي ضـــروريًا لتنفيـــذ أهـــداف التنميـــة الرئيســـية والشـــركاء علـــى الصـــ
  المستدامة والمحددات االجتماعية ذات الصلة بالصحة.

  
وفي سـياق الصـحة والبيئـة، سـيحقق التعـاون المشـترك، بمـا فـي ذلـك تغيـر 
المنـــاخ والتعامـــل معـــه عائـــدات صـــحية مهمـــة. فعلـــى ســـبيل المثـــال، تبـــين 

المنــاخ (أكبــر مجموعــة مــن  تقــارير الفريــق الحكــومي الــدولي المعنــي بتغيــر

  
  
  
  
  
  

منظمة الصحة العالمية 
في جنوب السودان: 

اإلنشاء والتجهيز والنشر 
  إلنقاذ حياة األمهات

  
والدة  ١٠٠ ٠٠٠ة وفـــاة لكـــل حالـــ ٧٨٩فـــي ظـــل حـــدوث 

بلــدًا  ٤٠حيــة، اليــزال جنــوب الســودان ينــدرج ضــمن أكبــر 
يعاني من أعلى معدالت وفيات األمهات في العـالم، علـى 

 ٢٠١٥و ١٩٩٠ الـــــرغم مـــــن التقـــــدم المحـــــرز بـــــين عـــــامي
٪ أي ٥٤,٤عنــدما انخفــض معــدل وفيــات األمهــات بنســبة 

تـوافر والدة حيـة. ويعـد  ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ١٧٣٠
القابالت الماهرات واحدًا من أهـم العوامـل التـي تـؤثر علـى 
بقـــاء األمهـــات واألطفـــال حـــديثي الـــوالدة علـــى قيـــد الحيـــاة. 
ومـــع ذلـــك، فنتيجـــة لتواصـــل األزمـــة المتفاقمـــة فـــي الـــبالد، 
تعتبــــر نســــبة العــــاملين الصــــحيين إلــــى الســــكان منخفضــــة 

لمــوارد العالميــة بشــأن ا للغايــة. ومــن ثــم تضــع االســتراتيجية
عتبــــة  ٢٠٣٠ البشــــرية الصــــحية: القــــوى العاملــــة فــــي عــــام

مــن  ١٠٠٠مــن األطبــاء والممرضــات والقــابالت لكــل  ٤,٥
ـــــــة  ـــــــة المســـــــتدامة المتعلق ـــــــق أهـــــــداف التنمي الســـــــكان لتحقي

طبيــــــــب  ١,٥الســــــــودان  بالصــــــــحة. ويوجــــــــد فــــــــي جنــــــــوب
  نسمة. ١٠٠ ٠٠٠وممرضتان لكل 

كنـــدا، وتقـــوم منظمـــة الصـــحة العالميـــة، بـــدعم مـــن حكومـــة 
بتنفيذ مشروع مدته خمس سنوات لتعزيز الرعاية في الفتـرة 
الوالديـــة وفتـــرة المخـــاض فـــي حـــاالت الطـــوارئ فـــي جنـــوب 
السودان بغية تحسين فرص الحصول على الرعايـة الجيـدة 
وٕاتاحتهــــا. وقــــد شــــيدت المنظمــــة ســــتة مجمعــــات لألمومــــة 
وداريــــن مجهــــزين تجهيــــزًا كــــامًال الســــتقبال الحوامــــل قبيــــل 

مســـــؤوًال طبيـــــًا  ١٨وتـــــم رعايـــــة عمليـــــة تخصـــــص  .دةالـــــوال
ــًا فــي أمــراض النســاء والتوليــد فــي شــرق أفريقيــا، وتــم  وطني
تعيــــين أطبــــاء وأخصــــائيين فــــي التوليــــد وقــــابالت مــــؤهالت 
تـــأهيًال عاليـــًا للعمـــل فـــي مجمعـــات األمومـــة الســـتة وقيـــادة 
بــرامج اإلحالــة والتوعيــة اإليصــالية والتــي ستشــكل الــروابط 

بــــين المرافــــق والمجتمعــــات التــــي تخــــدمها. ومــــن  الرئيســــية
خــــالل نفــــس الــــدعم، عــــززت المنظمــــة مجمعــــات األمومــــة 
الســـت ودور اســـتقبال الحوامـــل قبـــل الـــوالدة لتصـــبح مراكـــز 
امتيـــــاز حيـــــث يمكـــــن تـــــدريب طـــــالب القبالـــــة والمســـــؤولين 
الطبيـــين مـــن مستشـــفى جوبـــا التعليمـــي، ومـــن ســـتة معاهـــد 

ويــل المهــام علــى الرعايــة للعلــوم الصــحية، ومــن برنــامج تح
ـــــاء  ـــــة التوليديـــــة الطارئـــــة، أثن القياســـــية فـــــي حـــــاالت الرعاي
التــدريب علــى تعزيــز الــنظم الصــحية لتكــون أكثــر اســتدامة 
وقــدرة علــى تــوفير التــدخالت المنقــذة للحيــاة طيلــة العمــر. 

ن هـــذا المشـــروع مـــن تــــوفير وخـــالل األزمـــة الممتـــدة، تمّكـــ
طــوارئ، وبنــاء قــدرات تــدخالت منقــذة للحيــاة فــي حــاالت ال

 الخـدمات لتقـديمالعاملين الصحيين من المسـتوى المتوسـط 
 .سابقة واليات ست في للحياة المنقذة األساسية

  
  
 



  A70/40    ٧٠/٤٠ج

43 

البينـــات العلميـــة المتعلقـــة بتغيـــر المنـــاخ) زيـــادة تـــواتر األحـــوال الجويـــة الشـــديدة مثـــل موجـــات الحـــر والفيضـــانات والعواصـــف 
االستوائية في أجزاء كثيرة من العالم، مما يزيد من مخاطر الوفيات واعتالل الصحة المرتبط بها. فـالكثير مـن مصـادر تلـوث 

مــن  أيضــاً  تعتبــرمليــون حالــة وفــاة كــل عــام، وتمثــل أكبــر تهديــد بيئــي علــى الصــحة فــي يومنــا هــذا،  ٦,٥تســبب  الهــواء التــي
هامة النبعاثات غازات الدفيئة التي تـؤدي إلـى تغيـر المنـاخ. ويمكـن أن تعـود اإلجـراءات الراميـة إلـى معالجـة كلتـا المصادر ال

هـذا النشـاط وٕاطـار أهـداف التنميـة المسـتدامة الـذي يغطـي مجموعـة مـن فالقضيتين بفوائد كبيرة على كل من الصـحة والبيئـة. 
سـياق عمـل يحـددان المحددات البيئية للصحة في السياقات ذات الصلة، مثل السياسات المتعلقة بالطاقـة والتنميـة الحضـرية، 

نظمــة بالتعــاون مــع حكومــة ) عقــد ثــاني مــؤتمر عــالمي للم١يلــي: ( المنظمــة فــي هــذا المجــال. وتشــمل اإلنجــازات الرئيســية مــا
إنشاء تحالف للصـحة والبيئـة والمنـاخ ومـا يتصـل  )٢؛ (٢٠١٦ وفرنسا بشأن تغير المناخ والصحة في باريس في تموز/ يولي

بذلك من تعاون بين منظمة الصحة العالمية، ومنظمة األمم المتحدة للبيئة، والمنظمـة العالميـة لألرصـاد الجويـة علـى هـامش 
تشــرين  ١٥(مــراكش، المغــرب، والعشــرين لألطــراف فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ المــؤتمر الثــاني 

) التــي تهــدف إلــى تحفيــز العمــل www.breathelife2030.org" (breathelife) إطــالق حملــة "٣( ؛)٢٠١٦/ نــوفمبر الثــاني
المنــاخ علــى الصــحة فــي مــؤتمر األمــم المتحــدة الثالــث علــى مســتوى المدينــة لتحســين نوعيــة الهــواء والتخفيــف مــن آثــار تغيــر 

)، والتــي أعلنــت فيهــا أكثــر مــن عشــر ٢٠١٦تشــرين األول/ أكتــوبر  ٢٠-١٧لإلســكان والتنميــة الحضــرية المســتدامة (كيتــو، 
  مدن عن التزامها.

  
مرضـــًا مـــن  ٩٠بنحـــو  وباإلضـــافة إلـــى مـــا تقـــدم، نشـــرت منظمـــة الصـــحة العالميـــة تقييمـــًا عالميـــًا ألعبـــاء المـــرض المرتبطـــة

بشــأن "الوقايــة مــن األمــراض مــن خــالل البيئــات الصــحية". ومــن الجــدير  ٢٠١٦األمــراض المرتبطــة بالبيئــة فــي تقريرهــا لعــام 
بالمالحظة الكشف عن وجود صلة أكبر بكثير مما كان معروفًا من قبل بين العوامل البيئية واألمراض غير السارية. وتـرتبط 

ســـية للوفيـــات الناجمـــة عـــن البيئـــة بـــاألمراض األســـباب الخمســـة الرئي
غيــر الســارية، ويعــزى ذلــك بشــكل كبيــر إلــى اآلثــار الصــحية الضــارة 

  الناجمة عن التعرض لتلوث الهواء.
  

تقريــرًا عــن عــبء المــرض المعــزو للمــواد  وقــد نشــرت المنظمــة أيضــاً 
الكيميائية، والذي وفر قاعدة بينـات أساسـية لمشـروع خارطـة الطريـق 

ــــإلدارة لتعزيــــز  ــــنهج االســــتراتيجي ل مشــــاركة القطــــاع الصــــحي فــــي ال
-٦٩ج ص عالدولية للمواد الكيميائية الذي تم إعداده استجابة للقـرار 

). وفــــي ســــياق الــــدعم المقــــدم بموجــــب اللــــوائح الصــــحية ٢٠١٦( ٤
)، قــدمت األمانــة الــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء ٢٠٠٥( الدوليــة

حــــــــــدثًا  ١٧وميــــــــــة لنحــــــــــو فيمــــــــــا يتعلــــــــــق باســــــــــتجابة الصــــــــــحة العم
  كيميائياً منفصًال.

  
وتواصل المكاتب اإلقليمية القيام بدور أساسـي فـي دعـم العمليـات المشـتركة بـين الـوزارات بشـأن الصـحة والبيئـة، والتـي تضـع 

إطـار  ٢٠١٦ عـام اإلطار السياسي العام لهذا العمل. فعلى سبيل المثال، اعتمدت اللجنة اإلقليمية لغرب المحيط الهادئ في
العمل اإلقليمي الجديد لغرب المحيط الهادئ بشأن الصحة والبيئة في ظل كوكب آخذ فـي التغيـر. وبـدأت المفاوضـات بشـأن 

)، وتـم ٢٠١٧النتائج السياسية للمؤتمر الوزاري السادس المعني بالبيئة والصحة في أوروبـا (المقـرر عقـده فـي حزيـران/ يونيـو 
) بالتعـاون مـع جامعـة الـدول العربيـة وبرنـامج ٢٠٣٠-٢٠١٧( أن الصـحة والبيئـة واإلطـاروضع استراتيجية إقليمية جديدة بش

  األمم المتحدة للبيئة.
  

  التحديات والدروس المستفادة
  

يتطلـــــــب تحقيـــــــق أهـــــــداف التنميـــــــة المســـــــتدامة المتصـــــــلة بالصـــــــحة 
فــي جميــع المواضــيع والقطاعــات الصــحية مــع احتــرام  عمــالً متكــامالً 

توجــد آليــات  الفريــدة. وفــي كثيــر مــن الحــاالت، الالســياقات القطريــة 
لهذا اإلدماج. ومن األهمية بمكان تحديد األولويات والمـوارد الالزمـة 
صراحة في الدول األعضاء وعلى جميـع مسـتويات المنظمـة. وغالبـًا 
مـــــا يكـــــون التنســـــيق المشـــــترك بـــــين القطاعـــــات لمعالجـــــة المحـــــددات 
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يد القطري ضعيفًا، أي أن الدول األعضاء إما لـم تشـترك بعـد أو لـم يكـن لـديها القـدرة الصحية االجتماعية والبيئية على الصع
علــى التــأثير علــى عمليــات رســم السياســات واتخــاذ القــرار فــي القطاعــات الرئيســية التــي يمكنهــا التــأثير علــى المحــددات البيئــة 

فــــي برمجــــة واعتمــــاد وتطبيــــق األدوات  واحــــد يناســــب الجميــــع"ي الوقــــت نفســــه، يتعــــذر تطبيــــق نهــــج "والمهنيــــة للصــــحة. وفــــ
  واإلرشادات والمعايير العالمية.

  
وعادة ما تواجه المجاالت الشاملة التي تحتاج التعميم، مثل نوع الجنس واإلنصـاف والحقـوق والمحـددات االجتماعيـة للصـحة 

والصـعوبات فـي تعبئـة المـوارد؛ ) محدودية الموارد المالية ٢) ضعف مخصصات الميزانية؛ (١طائفة من التحديات بما فيها (
  ) عدم وضوح الرؤية.٤) نقص الموظفين؛ (٣(
  

وفــي ظــل المشــهد السياســي والتنمــوي المتغيــر، تواجــه الجهــود الراميــة إلــى توســيع نطــاق التغطيــة بالتــدخالت الصــحية وجــودة 
والطفـل والمراهـق، تمثـل السياسـات الرعاية عوائق كبيرة. فعلى سبيل المثال، في مجال الصحة اإلنجابيـة وصـحة األم والوليـد 

التـي أثبتــت قــدرتها  –واللـوائح التــي تحـد مــن إمكانيــة حصـول بعــض النســاء والفتيـات علــى خــدمات تنظـيم األســرة واإلجهــاض 
أنواعـًا شـائعة مـن التحـديات التـي تواجههـا البلـدان، والتـي تتفـاقم فـي بيئـات  –على إنقاذ األرواح والوقاية من اعـتالل الصـحة 

  ية معينة.سياس
  

بصوت واحد وتبني نهوج موحدة على نطاق المنظمـة برمتهـا. فعلـى سـبيل المثـال،  وثمة تحد آخر يتمثل في التحدث صراحةً 
وتضـع  ،بالنسبة للشيخوخة والصحة، تحظى مهمة التأكد من تشارك وتواصل جميع أجزاء األمانة بوضوح بشـأن نفـس الـرؤى

  ما منتدى منظمة الصحة العالمية للتنسيق بشأن الشيخوخة.سييات داخلية مبتكرة للمشاركة، والآل
  

  ٢٠١٧أولويات عام 
  

وتعــدد الشــركاء الخــارجيين المشــاركين فــي هــذا العمــل، يتعــين تعزيــز التعــاون القــوي بــين  ٣نظــرًا للطبيعــة الشــاملة لعمــل الفئــة 
عـــاون بـــين مختلـــف مســـتويات المنظمـــة أحـــد بـــرامج المنظمـــة وخارجهـــا إلحـــراز التقـــدم وتحقيـــق األهـــداف العالميـــة. ويعتبـــر الت

أصولها المهمة، على سبيل المثـال، فـي تنفيـذ األنشـطة التـي يـتم االضـطالع بهـا فـي إطـار برنـامج الشـيخوخة والصـحة، ممـا 
يســمح بإدراجــه ضــمن البــرامج األخــرى. أمــا فيمــا يتعلــق بالتعــاون خــارج قطــاع الصــحة، فــإن وضــع المنظمــة بوصــفها الوكالــة 

ســيما تلــك الخاصــة بقطاعــات أخــرى بخــالف الصــحة فــي ات أهــداف التنميــة المســتدامة، والمتابعــة العديــد مــن مؤشــر المنوطـة ب
  األوسع نطاقًا. ٢٠٣٠حد ذاتها، يتيح لها فرصة كبيرة إلثبات مدى أهمية الصحة لخطة التنمية المستدامة لعام 

  
ا يتـواءم مـع قـدرات وزارة الصـحة فـي البلـد المعنـي. وسـتحتاج وينبغي تكييف ما تقدمه المكاتب اإلقليمية والقطرية من دعم بم

بعض البلدان إلـى الـدعم فـي حـين يسـتتبع تقـديم الـدعم فـي بلـدان أخـرى تقـديم المشـورة بشـأن االسـتراتيجيات عملية التنفيذ في 
والسياسات. وثمة حاجـة إلـى مزيـد مـن القـدرات داخـل األمانـة، علـى سـبيل المثـال فـي مجـال المحـددات االجتماعيـة للصـحة، 

  ات في البلدان وعبر األقاليم.وٕانشاء مجتمع مستقر من المدربين، وزيادة تعزيز بناء القدر 
  

، فمــن األهميــة ٣وبالنســبة لــبعض المواضــيع الشــاملة التــي تنــدرج ضــمن الفئــة 
زهــا. ابر إ اآلليــات المؤسســية بــين مجــاالت العمــل هــذه و  تمييــزبمكــان التأكــد مــن 

مختلـف إزاء الترتيبـات  نهـجوللتصدي للمحـددات البيئيـة للصـحة، ينبغـي اتبـاع 
  عبر الوحدات القطاعية التقليدية المغلقة بل ويتجاوزها. نهج يمتد -المؤسسية 

  
ـــــادة الترك ـــــى زي ـــــاك حاجـــــة إل ـــــة، والوهن ـــــة الرعاي ـــــى تحســـــين نوعي ـــــز عل ســـــيما ي

يتعلـق بـالوالدة. ولزيـادة الحـد مـن اعـتالل األطفـال ووفيـاتهم، ينبغـي تـوفير  فيما
ا رعايــة متكاملـــة تغطـــي جميــع جوانـــب النمـــاء فـــي مرحلــة الطفولـــة ليـــتم تقـــديمه

على مستوى الرعاية الصحية األولية. وتحتاج األنشـطة الصـحية للمـراهقين أن 
يسـعى إلــى ضـمان االنتقــال البــدني  تنـأى بنفســها عـن التركيــز حصـرًا علــى الوقايــة مـن المخــاطر وتتجـه إلــى نهـج أكثــر شــموالً 

  والنفسي واالجتماعي اآلمن من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البالغية.
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. ةمتسـعالعمـل ال تمجـااليعتبـر مـن يـزال القائم على نوع الجنس، والـذي ال زيد من اإلجراءات للتصدي للعنفويلزم اتخاذ الم
  بطلب الدعم من األمانة. اومع تزايد وعي الدول األعضاء بالمشكلة، تزداد أيضًا مطالبه

  
زيــارة أفضــل البلــدان أداء فــي و  ســرعة تحليــل األوضــاع المحليــةوفــي ســياق الشــيخوخة والصــحة، ينبغــي تشــجيع البلــدان علــى 

  اإلقليم بهدف تحسين وضع السياسات واالستراتيجيات.
  

ويلزم تعزيز التعاون مع الشركاء الخارجيين. فعلى سبيل المثال، ينبغي تيسير المزيد من التعاون مع الدوائر العلمية والبحثيـة 
  في العام المقبل بهدف النهوض بالعمل في مجال الشيخوخة والصحة.

  
االعتماد على عدد . فقاعدة المانحينمن جراء الصغر النسبي ل، ٣بوجه عام، ينبغي معالجة ضعف تمويل العمل في الفئة و 

  .من تغييرات محتملة على األولويات السياسية ما يطرأ طر بسبباخمن إمكانية التعرض للتزيد مصغير نسبيًا من المانحين 
  

  ٣األرقام الرئيسية للفئة 
  

 عــام مليــون دوالر أمريكــي. وبلغــت المــوارد المتاحــة فــي نهايــة ٤٥٠نحــو  ٣لميزانيــة البرمجيــة المخصصــة للفئــة اإجمــالي بلــغ 
مليـون  ١٧٨. وبلغـت النفقـات ٢٠١٧-٢٠١٦مـن الميزانيـة البرمجيـة للفتـرة  ٪٨٣مليون دوالر أمريكـي أو  ٣٧٤نحو  ٢٠١٦

ـــة المخصصـــة و ٪٤٠دوالر أمريكـــي:  ـــة البرمجي مـــن األمـــوال المتاحـــة. ويعـــزى الوضـــع اإليجـــابي  ٪٤٨مـــن مجمـــوع الميزاني
لألمــوال المتاحــة فــي المقــر الرئيســي إلــى البحــوث الميدانيــة والتنفيذيــة المرتبطــة علــى وجــه التحديــد بالبرنــامج الخــاص للبحــث 
والتطـــوير والتـــدريب علـــى البحـــوث فـــي مجـــال اإلنجـــاب البشـــري. وتعتبـــر البحـــوث مـــن الوظـــائف األساســـية لمنظمـــة الصـــحة 
العالميــة ويفســر التوجــه العــالمي موقــف ميزانيتهــا فــي المقــر الرئيســي. ويتطلــب إجــراء البحــوث مســتويات كبيــرة مــن األمــوال، 
ويخصــص جــزء كبيــر مــن هــذه األمــوال المحــددة للغايــة للبرنــامج الخــاص. وال يمكــن تحويــل أمــوال البحــوث هــذه إلــى أنشــطة 

قــع إقليميــة أخــرى فــي هــذه الفئــة. وفــي الوقــت نفســه، فــإن المجــاالت تنــدرج تحــت مظلــة مجــاالت برمجيــة أخــرى أو إلــى موا
(الشيخوخة والصحة والمساواة بين الجنسين، واإلنصاف، وحقوق اإلنسـان والمحـددات  ٣البرمجية األربعة األخرى تحت الفئة 

جهات المانحـة، فـي نهايـة االجتماعية للصحة والصحة والبيئة) غير قادرة على اجتذاب مستوى التمويل الطوعي الالزم من ال
  .٢٠١٦عام 

  

  الميزانية والنفقات حسب المكاتب الرئيسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٥٠٠ ٠٠٠ 
٤٥٠ ٠٠٠ 
٤٠٠ ٠٠٠ 
٣٥٠ ٠٠٠ 
٣٠٠ ٠٠٠ 
٢٥٠ ٠٠٠ 
٢٠٠ ٠٠٠ 
١٥٠ ٠٠٠ 
١٠٠ ٠٠٠ 
٥٠ ٠٠٠ 

٠ 

 

كانون  ٣١األموال المتاحة في  قاتإجمالي النف
 ٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية
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  تفاصيل النفقات الخاصة بالفئة
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األنشطة
٥٥,٩٪  

  الموظفون
٤٤,١٪  

  المكاتب الرئيسية

  ٪٦,٢أوروبا 
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  ٤الفئة 
 النظم الصحية

  

  ٢٠١٦اإلنجازات الرئيسية لعام 
  

فــي  ٢٠٣٠ دولــة خطــة التنميــة المســتدامة لعــام ١٩٣لــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة البــالغ عــددها عنــدما اعتمــد جميــع ا
. وطـوال ٢٠٣٠ضعت خطة طموحة من أجل تهيئة عالم أكثر سالمة وعدًال وصحة بحلول عام ، وُ ٢٠١٥نيويورك في عام 

ات لتحســـين فهـــم أهميـــة التغطيـــة الصـــحية ، زاد االلتـــزام بتحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، واســـتمرت المشـــاور ٢٠١٦عـــام 
الشـــاملة فـــي ســـياق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة (والســـيما فـــي إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا وٕاقلـــيم غـــرب المحـــيط الهـــادئ التـــابعين 

كبيرة من أجل التوصل إلى توافق آراء حول األولويات فـي تـدعيم الـُنظم الصـحية ألجـل  منظمة). وقد بذلت المنظمة جهوداً لل
ـــادة نهـــج "المالءمـــة للغـــرض والمالءمـــة للســـياق" فـــي تعزيـــ ز التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة. وتـــوّلى المقـــر الرئيســـي للمنظمـــة ري

التدخالت المصّممة خصيصًا للُنظم الصحية. ووضع المكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا إطـار عمـل للـُنظم الصـحية مـن أجـل تحقيـق 
ورســـم المكتـــب اإلقليمـــي ألوروبـــا خريطـــة طريـــق لتنفيـــذ خطـــة التنميـــة  التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة،

باالســتناد إلــى التغطيــة الصــحية الشــاملة. وقــام المكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ بتعزيــز إطــار  ٢٠٣٠المســتدامة لعــام 
  ع المنظمة. عمل إقليمي بشأن أهداف التنمية المستدامة، يسعى إلى حشد البرلمانيين والمراكز المتعاونة م

  
وتدعو وكاالت الصحة العالمية على نحو متزايد إلى إحداث تغيير في المنظور، لالنتقال من البرامج الرأسية إلى نهـج أوسـع 

يتـواءم مواءمـة تامـة مـع االسـتراتيجيات الصـحية الوطنيـة. وفـي هـذا السـياق،  ،نطاقًا وأحسن تنسيقًا في تعزيـز الـُنظم الصـحية
، رؤيــة شـــبه جزيــرة شـــيما للصـــحة العالميــة ٢٠١٦ت رئاســة مجموعــة الــدول الســبع فــي عــام ن التــي توّلــأعلنــت حكومــة اليابــا

الصادرة عن مجموعة الـدول السـبع. وكـان الزعيمـان السياسـيان اليابـاني واأللمـاني بوصـفهما شـاغل منصـب الرئاسـة المغـادر 
ة إلـى تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة فـي إطـار تنفيـذ خطـة والحالي أثنـاء الفتـرة المشـمولة بـالتقرير، فـي طليعـة جهـود الـدعو 

، قــرر الموقعــون علــى االتفــاق العــالمي للشــراكة الصــحية ٢٠١٦. وفــي كــانون األول/ ديســمبر ٢٠٣٠التنميــة المســتدامة لعــام 
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بنــاًء سســوا ، وأ٢٠٣٠ع فــي نطــاق الشــراكة مــن أجــل العمــل علــى تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة بحلــول عــام الدوليــة التوّســ
التغطية الصـحية الشـاملة.  تحقيق " كمنصة للتحرك قدمًا صوب٢٠٣٠ مبادرة "التغطية الشاملة بالخدمات الصحيةعلى ذلك 

ــًا فــي إحــداث هــذا التطــوّ  ــ ٢٠١٦ر. وفــي عــام وكــان لمنظمــة الصــحة العالميــة والبنــك الــدولي دورًا جوهري وِّج مــؤتمر أيضــًا، ُت
فــي أفريقيــا باعتمــاد إعــالن نيروبــي، الــذي أعربــت الحكومــات األفريقيــة وشــركاء التنميــة مــن  طوكيــو الــدولي المعنــي بالتنميــة

استشـاري تقنـي مهـم فـي هـذه خالله عن التزامهم بتحقيق التغطية الصحية الشاملة فـي أفريقيـا. وقـد اضـطلعت المنظمـة بـدور 
  الجهود.

  
اضــطلع فقــد اك أمثلــة مشــّجعة فــي جميــع أقــاليم المنظمــة. وفيمــا يتعلــق بوضــع الخطــط واالســتراتيجيات الصــحية الوطنيــة، هنــ

المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط بــدور جــوهري فــي دعــم إعــادة اإلشــراف الصــحي الــوطني فــي البلــدان التــي تضــررت مــن 
ت التحــول الســريع إلــى الالمركزيــة. وشــهد معظــم أنحــاء العــالم توســعًا طفيفــًا فــي إتاحــة الخــدمات الصــحية والتغطيــة بالتــدخال

نت الحماية المالية إلى حد ما. ومع ذلك، ففي العديد من البلدان مازالـت هنـاك ثغـرات كبيـرة فـي التغطيـة، الرئيسية. كما تحسّ 
وخاصــة فــي أوســاط القطاعــات الســكانية الفقيــرة والمهّمشــة. وعلــى الــرغم مــن تراجــع معــدالت عــبء األمــراض الســارية، وســوء 

ال يتزحـزح فـي  مـن وسـائل تنظـيم األسـرة، ووفيـات األمومـة، فإنهـا مازالـت فـي مسـتوى عـالٍ التغذية، واالحتياجات غير الملباة 
 الدمويـة وفي الوقت نفسه، فإن عبء األمراض غير السـارية مثـل السـرطان وأمـراض القلـب واألوعيـة أجزاء عديدة من العالم.

مـن الوفيـات فـي  ٪٦٣السـارية اآلن بنحـو  وداء السكري واضطرابات الصحة النفسية، آخذ فـي النمـو. وتسـهم األمـراض غيـر
لهــذه التحــديات، تُبــذل  التصــديمــن هــذه الوفيــات فـي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل. ومـن أجــل  ٪٨٠العـالم، ويحــدث 

الجهود حاليًا في جميع أقاليم المنظمة لتحسين االتساق بين التدخالت. ولهذا الغرض تم دمج اسـتراتيجيات التغطيـة الصـحية 
لشــــاملة مــــع اســــتراتيجية مكافحــــة الســــل فــــي اإلقلــــيم األوروبــــي، ومــــع التــــدخالت ا

الخاصــــة بــــاألمراض غيــــر الســــارية فــــي اإلقلــــيم األوروبــــي وٕاقلــــيم غــــرب المحــــيط 
  ة في إقليم األمريكتين.الهادئ، ومع تدابير مكافحة األمراض المستجدّ 

  
المسـائل المتعلقـة وعلى الصعيد العالمي، ُوجهت الدعوة إلـى تحسـين التنسـيق بـين 

بتعزيز الُنظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين األمن الصـحي، 
  ط ببعضها البعض ارتباطًا وثيقًا.التي ترتب

  
ـــة  ـــاليم، دعمـــت أمان ـــدول األعضـــاء فـــي تشـــكيل نهـــج الوفـــي جميـــع األق منظمـــة ال

لمنصــفة متكامــل يركــز علــى النــاس فــي تقــديم الخــدمات علــى نحــو يكفــل اإلتاحــة ا
والعادلــة للخــدمات الصــحية العاليــة الجــودة والشــاملة، والتــي تتســم بالفعاليــة والقــدرة 
علــــى الصــــمود وتلبــــي احتياجــــات األشــــخاص والمجتمعــــات المحليــــة. وفــــي إقلــــيم 
األمــريكتين مــثًال، تــم تعزيــز الــُنظم الصــحية مــن أجــل تحســين االســتجابة لمــرض 

علـــى  مات المتكاملـــة التـــي تركـــزفيـــروس زيكـــا. ويهـــدف إطـــار العمـــل بشـــأن الخـــد
 ٢٠١٦النــاس الــذي اعتمدتــه جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتون فــي عــام 

إلـى معالجـة هــذه المسـائل عـن طريـق الـدعوة إلــى  ٢٤-٦٩ع  ص  جبموجـب القـرار 
إحــــداث تحــــول جــــذري فــــي طريقــــة إدارة الخــــدمات الصــــحية وتقــــديمها. ويعــــرض 

يه الخدمات الصحية المأمونـة والفعالـة والمالئمـة رة لمستقبل تتاح فاإلطار رؤية نيّ 
التوقيـــت والميســـورة التكلفـــة والمقبولـــة الجـــودة أمـــام الجميـــع، وُتقـــدَّم بحيـــث يتمحـــور 
تنســــيقها حــــول احتياجــــاتهم وُتحتــــرم أفضــــلياتهم. وُوضــــع اإلطــــار كرؤيــــة عالميــــة، 

أو  ويمكــــن أن ُيكّيــــف لمواءمــــة جميــــع البلــــدان ســــواء أكانــــت مرتفعــــة أو متوســــطة
ديها ُنظــم صــحية ناضــجة أو هشــة. وقــام العديــد لــمنخفضــة الــدخل، وســواء أكانــت 

من الدول األعضاء بالمواءمة بين الجهات المانحة وبـرامج مكافحـة األمـراض فـي 
عملية وضع االستراتيجيات الصـحية وحـزم الخـدمات؛ وعمـل إقلـيم شـرق المتوسـط 

دة صــــحية األوليــــة لزيــــابنشــــاط علــــى تعزيــــز طــــب األســــرة علــــى صــــعيد الرعايــــة ال
  التغطية وتحسين جودة الرعاية.

  

الطريق إلى تحقيق التغطية الشاملة 
 السلفادور :بالخدمات الصحية

 

 

  
  
  
 

مجــال  يجــري إحــراز التقــدم فــي إقلــيم األمــريكتين فــي
تنفيـــذ خـــرائط الطريـــق إلـــى تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية 

دولــة عضــوًا علــى تنفيــذ  ١٥ الشــاملة، حيــث عكفــت
 ٢٥ اســتراتيجيات التغطيــة الصـــحية الشــاملة وأفـــادت

دولــــة بأنهــــا أحــــرزت تقــــدمًا فــــي وضــــع اســــتراتيجيات 
وُتعد السلفادور مثـاًال علـى ذلـك، حيـث . مالية شاملة

مــن خــالل نمــوذج حّســنت إتاحــة الخــدمات الصــحية 
للرعايــة الشــاملة يســتند إلــى الرعايــة الصــحية األوليــة 
والـــتخلص مـــن الســـداد المباشـــر للتكـــاليف فـــي مراكـــز 

ـــــة  ويشـــــمل ذلـــــك تعزيـــــز ). رســـــوم المســـــتخدم(الرعاي
شــبكات تقــديم الخــدمات، وتحســين اإلشــراف مــن ِقبــل 
السلطة الصـحية الوطنيـة عـن طريـق مواءمـة اللـوائح 

بشــــأن الصــــحة مــــن أجــــل ووضــــع تشــــريعات جديــــدة 
تـوفير إطــار قــانوني لضـمان اســتدامة التحــوالت التــي 

 .ُأحدثت
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جديـدة للعـاملين  وظيفـةمليـون  ٤٠د الطلب علـى وفيما يتعلق بالقوى العاملة الصحية، فإن التغّيرات الوبائية والديُمغرافية ستولّ 
ذ إجـراءات بهـذا الشـأن، تخـ، وسيكون معظمها في البلـدان المرتفعـة والمتوسـطة الـدخل. وٕاذا لـم تُ ٢٠٣٠الصحيين بحلول عام 
مليـون  ١٨في العمال الصحيين الالزمين لتحقيق التغطيـة الصـحية الشـاملة والحفـاظ عليهـا بمقـدار كذلك سيكون هناك عجز 

  نيا من فئة الدخل المتوسط.ة الدُ عامل، والسيما في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريح
  

، الصـــحة العالميـة والسياســــة الخارجيـة: تعزيـز إدارة األزمـات ٧٠/١٨٣م المتحدة واستجابة العتماد قرار الجمعية العامة لألم
، أنشــأ األمــين العــام لألمــم المتحــدة الهيئــة الرفيعــة المســتوى المعنيــة ٢٠١٥كــانون األول/ ديســمبر  ١٧الصــحية الدوليــة، فــي 

فــي رئاســة الهيئــة الســيد فرنســوا هوالنــد،  . وشــارك٢٠١٦آذار/ مــارس  ٢بالعمالــة فــي مجــال الصــحة والنمــو االقتصــادي فــي 
رئــيس فرنســا والســيد جــاكوب زومــا، رئــيس جنــوب أفريقيــا. وشــاركت الــدكتورة مارغريــت تشــان، المــدير العــام لمنظمــة الصــحة 

لعـام العالمية، والسيد آنجل غوريا، األمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، والسـيد غـي رايـدر، المـدير ا
أيلـول/ سـبتمبر  ٢٠لمنظمة العمل الدولية، في منصب نائب الرئيس. وقدم الرئيسان هوالنـد وزومـا التقريـر النهـائي للجنـة فـي 

فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بنيويــورك. وخلــص التقريــر إلــى أن عوائــد االســتثمار فــي الصــحة تقــدر بتســعة إلــى  ٢٠١٦
 ٢٠٠٠بين عـامي الواقعة ريبًا الذي شهدته البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في الفترة واحد، وأن ربع النمو االقتصادي تق

ع فــي ، نــتج وفقــًا للتقــديرات عــن التحســينات التــي ُأدخلــت علــى الصــحة. كمــا سيســهم االســتثمار فــي المهــارات والتوّســ٢٠١١و
  العمالة الصحية في تمكين النساء والشباب اقتصاديًا. 

  
الحاجـة إليـه، يشـمل تخصصـات االقتصـاد والتعلـيم والصـحة وحقـوق اإلنسـان  نهجـًا متعـدد التخصصـات تمـسَّ ويجسد التقرير 

والعمل. ويقدم التقريـر مسـوغات قويـة تؤكـد أن االسـتثمار فـي القـوى العاملـة الصـحية فـي إمكانـه أن يسـّرع التقـدم علـى نطـاق 
مـة لألمـم المتحـدة التقريـر فـي دورتهـا الحاديـة والسـبعين واعتمـدت العديد من أهداف التنميـة المسـتدامة. وناقشـت الجمعيـة العا

العالميــة والسياســـــة الخارجيــة: ، الصـــــحة ٧١/١٥٩القــرار 
العمالـــــة فـــي مجـــــال الصـــــحة والنمـــو االقتصـــادي. وأعقـــب 
ذلـــــك مباشـــــرة االجتمـــــاع الـــــوزاري الرفيـــــع المســـــتوى بشـــــأن 
ن العمالــــــة فــــــي مجــــــال الصــــــحة والنمــــــو االقتصــــــادي: مــــــ

 ١٤في جنيف فـي  انعقدالتوصيات إلى اإلجراءات، الذي 
، والـــــذي أعلـــــن فيـــــه ٢٠١٦كـــــانون األول/ ديســـــمبر  ١٥و

أصــحاب المصــلحة المختلفــون التــزامهم بالعمــل علــى تنفيــذ 
توصـــــيات الهيئـــــة. وتمشـــــيًا مـــــع توصـــــيات الهيئـــــة، عمـــــل 
المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط التــابع لمنظمــة الصــحة 

يع طب األسرة بوضع استراتيجية ترمـي العالمية على تشج
إلـــى زيـــادة عـــدد الممارســـين فـــي مجـــال طـــب األســـرة. وتـــم 
تدعيم تنظيم القوى العاملة فـي اإلقلـيم باعتمـاد تشـريعات جديـدة فـي عـدد مـن الـدول األعضـاء. وفـي اإلقلـيم األوروبـي، صـيغ 

ل األعضـاء فـي جنـوب شـرق آسـيا التقـدم الُمحـرز إطار للعمل على تحقيق القوى العاملة الصحية المستدامة، واستعرض الدو 
استبقاء العمالة في المناطق الريفيـة، كجـزء مـن عقـد تعزيـز القـوى العاملـة الصـحية في في التعليم القادر على إحداث تحول و 

  ).٢٠٢٣-٢٠١٤( في جنوب شرق آسيا
  

فــي البلــدان التــي تشــهد مختلــف مســتويات النمــو  ويطــرح ارتفــاع أســعار األدويــة االبتكاريــة تحــديًا أمــام اســتدامة الــُنظم الصــحية
االقتصادي. ودعمًا للدول األعضاء في جهودها المبذولة لضمان إتاحة األدوية األساسية، قدمت أمانة المنظمة مساهمة فـي 

نظمـة أيضـًا مداوالت الفريق الرفيع المستوى التابع لألمين العام لألمم المتحـدة والمعنـي بالحصـول علـى األدويـة. واسـتهلت الم
منتدى التسعير العادل، الذي تمس الحاجة إليـه والـذي يهـدف إلـى اجتمـاع أصـحاب المصـلحة كافـة لوضـع المبـادئ الخاصـة 
بتســــعير األدويــــة والتكنولوجيــــات الصــــحية األخــــرى. وهــــذه الجهــــود المبذولــــة علــــى الصــــعيد العــــالمي، تــــدعمها مجموعــــة مــــن 

ــ إلقليمــي، مثــل بلــورة مبــادئ االســتعمال الرشــيد لألدويــة الباهظــة التكلفــة فــي إقلــيم ذة علــى الصــعيد االتــدخالت المتنوعــة المنّف
األمــريكتين واالســتراتيجيات بشــأن إتاحــة األدويــة فــي اإلقلــيم األوروبــي واإلقلــيم األفريقــي. وتــم التوســع فــي الجهــود الراميــة إلــى 

  مريكتين وٕاقليم جنوب شرق آسيا.  تعزيز السلطات التنظيمية الوطنية على الصعيد العالمي وفي إقليم األ
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ت المنظمــة الهيئــة التعاونيــة العالميــة للبيانــات الصــحية فــي الــدورة الســابعة واألربعــين للجنــة ، اســتهلّ ٢٠١٦وفــي آذار/ مــارس 
ة شريكًا من شركاء التنمية الذين قطعـوا التزامـات محـددة بشـأن كيفيـ ٣٨اإلحصائية لألمم المتحدة في نيويورك. وتضم الهيئة 

  .٢٠٣٠تعزيز جهودهم الرامية إلى تدعيم ُنظم المعلومات الصحية الوطنية في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 
  

األهميـــة بشـــأن الغايـــات والمؤشـــرات الخاصـــة بأهـــداف التنميـــة المســـتدامة المتعلقـــة  بالغـــةونشـــرت المنظمـــة أول وثيقـــة حالـــة 
العالميــة. وقــدمت الوثيقــة تقييمــًا للقــدرة الحاليــة لــُنظم المعلومــات  مــن اإلحصــاءات الصــحية ٢٠١٦بالصــحة فــي إصــدار عــام 

الصحية الُقطرية على رصد غايات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقـة بالصـحة، وعرضـت لمحـة عامـة عـن الحالـة 
لـدول األعضـاء بشـأن المسـائل . وعمل عدد مـن المكاتـب اإلقليميـة والُقطريـة مـع ا٢٠١٦العالمية واإلقليمية والُقطرية في عام 

عمليـات المتعلقة برصد التقدم الُمحرز صوب تحقيق أهداف التنميـة المسـتدامة والتغطيـة الصـحية المسـتدامة مـن أجـل تعزيـز 
تقيـــيم التقـــدم والمســـاءلة. فالمكتـــب اإلقليمـــي ألوروبـــا مـــثًال، وضـــع منهجيـــة لقيـــاس مـــدى الحمايـــة الماليـــة والتغطيـــة بالخـــدمات 

دولة عضـوًا. واسـتكمل المكتـب اإلقليمـي لجنـوب شـرق آسـيا أول قيـاس للتغطيـة الصـحية الشـاملة  ٢٥بقها على الصحية، وط
فــي اإلقلــيم. وفــي إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ، ُوضــع إطــار للرصــد والتقيــيم فيمــا يتعلــق بأهــداف التنميــة المســتدامة والتغطيــة 

ز فـــي تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة. الصـــحية الشـــاملة للســـماح بـــالتتبع الوثيـــق للتقـــدم الُمحـــر 
  تحرزه من تقدم. وستكون كل هذه األدوات مفيدة في تمكين الدول األعضاء من تتبع ما

  
(فــي كــانون الثـــاني/  واســُتكمل العمــل اســتعدادًا الســـتهالل

المرصـــــد العـــــالمي للبحـــــث والتطـــــوير فـــــي  )٢٠١٧ ينـــــاير
. وأصـدر المكتـب اإلقليمـي ٢٠١٦مجال الصحة في عام 

األفريقــي التــابع للمنظمــة اســتراتيجية إقليميــة للبحــوث مــن 
أجل الصـحة، واسـتكمل المكتـب اإلقليمـي لشـرق المتوسـط 
الجولـــة الثانيـــة مـــن برنامجـــه "القيـــادة مـــن أجـــل الصـــحة". 
وفــي المكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ، ُقــدم الــدعم 

يــز قــدرتها علــى صــنع إلــى الــدول األعضــاء مــن أجــل تعز 
د بالبّينــات وٕاجــراء البحــوث العمليــة فــي مجــال القــرار المســنّ 

  السياسات الصحية.
  

  المستخلصة  لدروساالتحديات و 
  
الرغم من أن الدعم المقدم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة عن طريـق تعزيـز الـُنظم الصـحية فـي البلـدان، يتسـم عمومـًا  ىعل

ت قائمة فيما يتعلـق بمـدى االلتـزام السياسـي والمشـاركة مـع الشـركاء فـي اتخـاذ التـدابير الراميـة إلـى بالقوة، فإن التحديات مازال
تعزيـز الـُنظم الصــحية. ويلـزم التنســيق الوثيـق داخـل مختلــف الـوزارات فــي الحكومـات الوطنيـة، كمــا تلـزم تعبئــة المـوارد الماليــة 

  والبشرية واستدامتها.
  

اقتصاديًا كبيرًا، فإن األمر ينطوي علـى قـدر كبيـر مـن المصـالح التجاريـة. وفـي حـاالت عـدة،  ونظرًا ألن الصحة تمثل محفزاً 
ُتعــَرف فيهــا جيــدًا الــدوافع الرئيســية لإلجحافــات وُتشــكِّل الغايــة المســتهدفة مــن خطــط اإلصــالح، توقــف التنفيــذ أو تــأخر بســبب 

د مــن العنايــة لوضــع اســتراتيجيات التنفيــذ التــي تنطــوي علــى المصــالح الراســخة، مــا يشــير إلــى أنــه ينبغــي مســتقبًال إيــالء المزيــ
  نظرة سياسية متبصرة.

  
وفــي البلــدان التــي تعتمــد علــى المعونــة الخارجيــة، مــن شــأن أنشــطة المبــادرات الصــحية العالميــة التــي ُتعنــى برامجهــا بــأمراض 

فـي  ٢٠٣٠الشاملة بالخـدمات الصـحية  محددة، أن تؤدي إلى تفتت تدخالت الُنظم الصحية. ويمكن استخدام منصة التغطية
  التغلب على هذا التفتت.

  
وفــي بعــض البلــدان مــازال هنــاك قصــور فــي إنتــاج وتــوافر البيانــات الوثيقــة، التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي رســم السياســات، 

ار فــي الصــحة فــي وقصــور فــي القــدرة علــى توليــد واســتخدام البيانــات الالزمــة لصــنع القــرار. وفضــًال عــن ذلــك، فــإن االســتثم
  العديد من البلدان، يستمر في إعطاء األولوية للخدمات المتخصصة والقائمة على المستشفيات. 
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ومـــازال نقـــص القــــدرات المؤسســـية وقــــدرات المـــوارد البشــــرية فـــي الوكــــاالت الوطنيـــة المســــؤولة عـــن مجــــاالت مثـــل التمويــــل، 
  يم، يمثل تحديًا في العديد من البلدان. والتسعير، ورد التكاليف، وٕادارة سلسلة اإلمداد، والتنظ

  
ومـــازال اإلنفـــاق مـــن األمـــوال الخاصـــة يمثـــل مشـــكلة رئيســـية تطـــرح تحـــديات كبيـــرة أمـــام صـــّناع القـــرار بشـــأن االســـتدامة فـــي 
المســتقبل. وفــي العديــد مــن البلــدان، ال يتــوافر الــدعم السياســي والمــالي الكــافي لضــمان اإلتاحــة المنصــفة للخــدمات الصــحية 

  جيدة، ما يشكل خطرًا على تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ال
  

وفيما يتعلق بالمنظمة، مازال تمويل الموظفين واألنشطة غير المستقر (على مسـتويات المنظمـة الثالثـة) يطـرح تحـديًا رئيسـيًا 
  أمام تنفيذ البرامج.

  
  ٢٠١٧لعام األولويات 

  
ى نطـــاق برامجهـــا الخاصـــة بـــالُنظم الصـــحية وبمكافحـــة األمـــراض، لـــدعم الـــدول منظمـــة العمـــل الوثيـــق علـــالستواصـــل أمانـــة 

األعضــاء فــي تعزيــز الشــراكات المعنيــة بالسياســات العامــة وفــي تحديــد نقــاط الــدخول الرئيســية مــن أجــل التصــدي لمشــكالت 
مـة الثالثـة مـن أجـل رصـد الصحة القديمة العهد والمستجدة. وفضًال عن ذلك، سوف ُيقـدَّم الـدعم علـى نطـاق مسـتويات المنظ

، مازالــت مالئمــة ٢٠١٧التغطيــة الصــحية الشــاملة وأهــداف التنميــة المســتدامة. وعلــى الــرغم مــن أن األولويــات المحــددة لعــام 
يلـزم إعـادة تحديـد األولويـات، والسـيما فـي مجـال المعلومـات والبّينـات  هتمامًا، فإن صعوبة الحصول على الموارد قـد تعنـي أنـ

  ظم الصحية.الخاصة بالنُ 
  

  ٤األرقام الرئيسية الخاصة بالفئة 
  

 ٥٠١، ٢٠١٦ مليون دوالر أمريكي. وبلغت قيمة الموارد المتاحة في نهاية عـام ٥٩٤، ٤بلغ مجموع الميزانية المعتمدة للفئة 
ميزانيـــة مـــن ال ٪٣٩مليـــون دوالر أمريكـــي أي  ٢٣٤مـــن الميزانيـــة البرمجيـــة. وبلغـــت النفقـــات  ٪٨٤مليـــون دوالر أمريكـــي أي 

مــن المبلــغ المتــاح. وُيعــزى تــوافر األمــوال فــي المقــر الرئيســي إلــى المــوارد المخصصــة تخصيصــًا  ٪٤٧البرمجيــة المعتمــدة و
الميزانيـــة  إلـــىعمـــل المنظمـــة فـــي االختبـــار المســـبق لصـــالحية األدويـــة. وُيعـــزى انخفـــاض نســـبة النفقـــات الموّجهـــة إلـــى دقيقـــًا 

). ٪٥١فـاض مسـتويات المـوارد المتاحـة والسـيما فـي المكتـب اإلقليمـي لشـرق المتوسـط (، إلـى انخ٪٣٩ والتي بلغـتالبرمجية 
وقــد أفــاد المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط أن تنفيــذ االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار 

نفيــذها بشــأن الصــحة اإللكترونيــة، يتعرضــان والملكيــة الفكريــة، والعمــل فــي البلــدان مــن أجــل تخطــيط اســتراتيجية ووضــعها وت
  طر.خلل
  

  الميزانية والنفقات حسب المكاتب الرئيسية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٧٠٠ ٠٠٠ 
٦٠٠ ٠٠٠ 
٥٠٠ ٠٠٠ 
٤٠٠ ٠٠٠ 
٣٠٠ ٠٠٠ 
٢٠٠ ٠٠٠ 
١٠٠ ٠٠٠ 

٠ 

كانون  ٣١األموال المتاحة في  إجمالي النفقات
 ٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية
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  تفاصيل النفقات الخاصة بالفئة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٦٠ ٠٠٠ 
١٤٠ ٠٠٠ 
١٢٠ ٠٠٠ 
١٠٠ ٠٠٠ 
٨٠ ٠٠٠ 
٦٠ ٠٠٠ 
٤٠ ٠٠٠ 
٢٠ ٠٠٠ 

٠ 
 

  الدوالرات األمريكية) بآالف( النفقات حسب النوع

الموظفين تكاليف 
  وغيرهم من العاملين

اإلمدادات والمواد 
  الطبية

التحويالت   التعاقدية الخدمات
  والمنح

نفقات التشغيل   السفر
  العامة

المعدات والمركبات 
  واألثاث

المكاتب اإلقليمية
٢٢,٢٪  

 المكاتب القطرية
٣١,٢٪  

  األنشطة
  الموظفون  ٪٤٠,٢

٥٩,٨٪  

  المكاتب الرئيسية
 

  ٪٧,٣أوروبا 

المقر الرئيسي 
٤٦,٦٪  

  ٪٤,٥األمريكتين 

  ٪٧,٣شرق المتوسط 

  ٪٨,١غرب المحيط الهادئ 

  ٪١٠,٢وب شرق آسيا جن

  ٪١٦,٠أفريقيا 

  المكاتب الرئيسية
 

  المستوى

  البرامج
 

  المقر الرئيسي
٤٦,٦٪  

إتاحة األدوية والتكنولوجيات 
الصحية وتعزيز القدرة 

  ٪٢٩,٨التنظيمية، 

معلومات وبينات النظم 
  ٪٢٠,٣ الصحية،

السياسات واالستراتيجيات 
ة الوطنية، والخطط الصحي
الخدمات المتكاملة التي تركز   ٪٢٤,٦

  ٪٢٥,٢على الناس، 
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  الفئة هاء
  برنامج المنظمة للطوارئ الصحية 

  
  ٢٠١٦الرئيسية لعام  اإلنجازات

  
، ٢٠١٦ في غرب أفريقيا إلـى اسـتهالل برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية فـي تمـوز/ يوليـو اإليبوالأدت أزمة مرض فيروس 

. واســــتنادًا إلــــى عــــدد مــــن ٢٠١٦بنــــاًء علــــى القــــرار الــــذي اتخذتــــه الــــدول األعضــــاء فــــي جمعيــــة الصــــحة فــــي أيــــار/ مــــايو 
ألطــراف، وســعيًا إلــى التغلــب علــى مــواطن الضــعف الخاصــة بالنظــام، ُصــمم الكيــان الجديــد االستعراضــات الشــاملة المتعــددة ا

عاملـة واحـدة، وميزانيـة  ىكبرنامج وحيد على نطاق مستويات المنظمة الثالثة. وبما أن هذا البرنامج برنامج واحد، فإن لـه قـو 
احـــدة مـــن األســـس المرجعيـــة. وتتمثـــل مهمـــة واحـــدة، وتسلســـل واحـــد للمســـاءلة، ومجموعـــة واحـــدة مـــن العمليـــات، ومجموعـــة و 

البرنامج في تقديم الدعم إلى البلدان، وتنسـيق العمـل الـدولي مـن أجـل الوقايـة مـن الفاشـيات والطـوارئ والتأهـب لهـا واكتشـافها 
 ُحـــددت أربعـــة مخرجـــات تقنيـــة وتشـــغيلية للبرنـــامج ٢٠١٧-٢٠١٦واالســـتجابة لهـــا والتعـــافي منهـــا. وفـــي الميزانيـــة البرمجيـــة 

  الجديد. ويقدم تقرير منتصف المدة هذا أمثلة عن أولى إنجازات البرنامج قياسًا على هذه المخرجات.
  

في غـرب أفريقيـا،  اإليبوالعن نهاية فاشية مرض فيروس  ٢٠١٦وقد اسُتهل البرنامج مباشرة بعد اإلعالن في حزيران/ يونيو 
التعقيد والتنسـيق، واسـتمرت علـى مـدى عـامين. وعلـى الـرغم مـن في أعقاب استجابة متعددة األطراف اتسمت بقدر كبير من 

أن االســتجابة قــد انتهــت، فــإن المنظمــة مازالــت تشــارك فــي الوقايــة مــن اإليبــوال ومكافحتهــا علــى المــدى الطويــل وفــي الرعايــة 
مــن معظــم البلــدان اضــطلعت الجهــات المعنيــة بتنظــيم األدويــة  اإليبــوالالطويلــة األجــل للنــاجين. وأثنــاء وبــاء مــرض فيــروس 

ريــا وســيراليون)، وبلــدان أفريقيــة أخــرى مثــل الغــابون وكينيــا ومــالي، وكنــدا واالتحــاد األوروبــي والواليــات يالمتضــررة (غينيــا وليب
المتحدة األمريكيـة، بـدور محـوري فـي تسـريع مسـار التجـارب السـريرية للقاحـات بـدعم مـن األمانـة. وأثبتـت االسـتنتاجات التـي 

، فّعاليـة لقـاح واحـد علـى األقـل مـن لقاحـات اإليبـوال المرشـحة. وقـد تـم التوصـل إلـى ٢٠١٦ن األول/ ديسـمبر ُنشرت في كـانو 
إذا مــا قــورن بــاألعوام الخمســة أو الســتة التــي عــادة مــا يســتغرقها اختبــار  شــهرًا وهــو مــا يعــد زمنــًا قياســياً  ١٨هــذه النتيجــة فــي 

ـــا خـــالل  ١١ ٨٤١دراســـة فـــي تجربـــة شـــارك فيهـــا لل )rVSV-ZEBOV( فعاليـــة اللقـــاح. وقـــد خضـــع اللقـــاح شخصـــًا فـــي غيني
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شخصــًا الــذين تلقــوا اللقــاح، لــم ُتســجل أي حالــة إيبــوال بعــد التطعــيم  ٥٨٣٧. ومــن بــين األشــخاص البــالغ عــددهم ٢٠١٥ عــام
دة التجـارب إلـى حالة بين األشخاص الذين لم يتلقـوا اللقـاح. وقـد تولّـت المنظمـة قيـا ٢٣بعشرة أيام أو أكثر، في حين ُسجلت 

جانــب وزارة الصــحة الغينيــة ومنظمــة أطبــاء بــال حــدود والمعهــد النرويجــي للصــحة العموميــة والحكومــة الكنديــة بالتعــاون مــع 
  سائر الشركاء الدوليين.

  
ــغ عنهــا مــن أجــل اتخــاذ اإلجــراءات  حصــائلويتمثــل أحــد  ــّدرت وُبّل البرنــامج فــي أن األحــداث الصــحية اكُتشــفت والمخــاطر ُق

، أعلنــت المــديرة العامــة طارئــة صــحية عموميــة تســبب قلقــًا دوليــًا اســتجابة للمخــاطر ٢٠١٦شــباط/ فبرايــر  ١وفــي  الئمــة.الم
التي تطرحها فاشية العدوى بفيروس زيكا على الصحة العموميـة. وقـد جـاء هـذا اإلعـالن بعـد زيـادة حجـم البّينـات الدالـة علـى 

فال الحديثي الوالدة. وقد نشرت المنظمة إطـارًا اسـتراتيجيًا شـامًال لالسـتجابة ارتباط الفيروس بمضاعفات عصبية تصيب األط
وخطة تشغيلية بعد ذلك بأسبوعين من أجل توجيـه اسـتجابة المجتمـع الـدولي، ووضـعت أفرقـة إدارة األحـداث فـي جميـع أقـاليم 

منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة  نشــرتالمنظمــة اســتراتيجيات إقليميــة خاصــة بالســياقات المحــددة. وفــي إقلــيم األمــريكتين، 
حلقــة عمـل علــى الصــعيد اإلقليمــي، انضـم إليهــا أكثــر مــن  ٢٢بلـدًا وٕاقليمــًا، ونظمــت  ٣٠بعثــة مســتقلة إلــى  ٨٠خبيـرًا و ١٧٥
مشارك من أجل تقديم اإلرشادات بشأن كيفية التصدي للمرض. وفي اإلقلـيم األفريقـي، بلّـغ كـابو فيـردي عـن أكثـر مـن  ٤٠٠
 ٢١بــين  الــة مشــتبه فيهــا للعــدوى بفيــروس زيكــا مــاح ٧٠٠٠

، كــم ٢٠١٦آذار/ مــارس  ٦و ٢٠١٥تشــرين األول/ أكتــوبر 
ــغ فــي  عــن أولــى حــاالت صــغر  ٢٠١٦آذار/ مــارس  ١٥بّل

الرأس التي شـهدها. وبنـاًء علـى طلـب وزارة الصـحة فـي هـذا 
البلــــد، نشــــر البرنــــامج أفرقــــة متعــــددة االختصاصــــات ينتمــــي 

يم وٕالــى المقــر الرئيســي، مــن أجــل تحديــد أعضــاؤها إلــى اإلقلــ
الثغرات في العمليات ودعـم االسـتجابة الُقطريـة ودعـم وضـع 
خطــة االســتجابة الوطنيــة فــي صــيغتها النهائيــة. وفــي تمــوز/ 

، تـــــــولى المكتـــــــب اإلقليمـــــــي ٢٠١٦ يوليــــــو وآب/ أغســـــــطس
بيســــاو تســــتهدف تعزيــــز  -ألفريقيــــا قيــــادة بعثــــة إلــــى غينيــــا 

صــد والتأهــب واالســتجابة بعــد أن بّلــغ القــدرات الخاصــة بالتر 
هذا البلد عن أربع حاالت مشتبه في إصابتها بمرض فيروس زيكا. وعقـد المكتـب اإلقليمـي ألوروبـا مشـاورة تقنيـة إقليميـة فـي 

بشـــأن فيـــروس زيكـــا، فـــي أعقـــاب نشـــر تقـــدير مخـــاطر مـــرض فيـــروس زيكـــا فـــي اإلقلـــيم  ٢٠١٦لشـــبونة فـــي حزيـــران/ يونيـــو 
ًء على المشاورة، وضع المكتب اإلقليمي منهجًا تدريبيًا للفنيين في مجال الصحة من أجل إذكـاء الـوعي بشـأن األوروبي. وبنا

، اســـتهّلت المنظمـــة خطـــة العمـــل بشـــأن زيكـــا فـــي ٢٠١٦البعـــوض الُمغيـــر واألمـــراض المنقولـــة بالنواقـــل. وفـــي شـــباط/ فبرايـــر 
ميــين. وبعــد إجــراء عمليــة إقليميــة لتقــدير المخــاطر، دعمــت األمانــة منطقــة المحــيط الهــادئ بالتشــاور مــع شــركاء التنميــة اإلقلي

التأهب واالستجابة لزيكا في فيجي وجزر مارشال وواليـات ميكرونيزيـا الموحـدة وسـاموا، التـي شـهدت جميعهـا فاشـيات مـرض 
تقيـيم قـدرتها علــى . وفـي إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا، تقــدم األمانـة الـدعم إلـى الـدول األعضـاء فـي ٢٠١٦ فيـروس زيكـا فـي عـام

االسـتجابة وتعزيزهــا، بتزويــدها باإلرشـادات المالئمــة بشــأن ترّصـد مــرض فيــروس زيكـا وتــوفير تــدبيره العالجـي علــى نحــو مــن 
الفعالية. وفضـًال عـن ذلـك، فـإن شـبكة ترّصـد المستشـفيات التابعـة لبرنـامج صـحة األم والوليـد فـي إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا قـد 

مستشفى في تسعة بلـدان بإخضـاع األطفـال لفحـص التحـري عـن صـغر الـرأس  ٢٠٠بحيث يقوم اآلن تعّززت وتوّسع نطاقها 
  الناجم عن فيروس زيكا.

  
ويتمثـــل أحـــد مخرجـــات البرنـــامج األخـــرى فـــي أن جميـــع البلـــدان أصـــبحت مؤهلـــة للتخفيـــف مـــن وطـــأة المخـــاطر الناجمـــة عـــن 

، تلقت المنظمة أيضـًا إخطـارًا رسـميًا بحـدوث فاشـية للحمـى ٢٠١٦ام األخطار المعدية التي تمثل تهديدًا شديدًا. ففي بداية ع
الصــفراء فــي لونــدا بــأنغوال، انتشــرت بعــد ذلــك ســريعًا فــي محافظــات أخــرى. ومنــذ شــباط/ فبرايــر وحتــى اآلن بّلغــت جمهوريــة 

ال. وفـي غضـون أسـبوعين الكونغو الديمقراطية والصين وكينيا وموريتانيـا عـن حـاالت إصـابة بـالحمى الصـفراء وافـدة مـن أنغـو 
مليون جرعة لقاح من المخزون االحتيـاطي العـالمي  ١,٧من إخطار أنغوال وبناًء على طلبها، رتبت المنظمة شحن أكثر من 

مؤسسـة شـريكة دعمـًا  ٥٦الخاضع إلدارة فريق التنسيق الدولي المعني بتوفير اللقاحات. وفي الوقت ذاته، عمل البرنامج مـع 
مليـون جرعـة مـن لقـاح  ٢٧استراتيجية مشتركة بشأن الحمـى الصـفراء. ودعـت االسـتراتيجية إلـى تـوفير  لوضع خطة استجابة

الحمـــى الصـــفراء (بتمويـــل مـــن التحـــالف العـــالمي مـــن أجـــل اللقاحـــات والتمنيـــع وحكومـــة أنغـــوال) لتمنيـــع المجموعـــات الســـكانية 
خبيـرًا  ١٥رح تحـديًا لوجيسـتيًا ضـخمًا. ونشـرت المنظمـة المعرضة للمخاطر فـي أنغـوال وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، مـا طـ
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حامـــل لقاحـــات بواســـطة  ٣٨ ٠٠٠ماليـــين محقنـــة وجرعـــة لقـــاح فـــي أكثـــر مـــن  ١٠لوجيســـتيًا لتخطـــيط وتنفيـــذ نقـــل أكثـــر مـــن 
وبلــغ مركــز تطعــيم.  ٨٠٠٠الشــاحنات والســيارات والــدراجات الناريــة والــزوارق وفــي كثيــر مــن األحيــان ســيرًا علــى األقــدام إلــى 

منطقــة فــي أنغــوال. وفــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة تلقــى مــا  ٧٣مليــون شــخص فــي  ٢٠مجمــوع األشــخاص المطعمــين 
مليــون شــخص اللقــاح المضــاد للحمــى الصــفراء. ونظــرًا للــنقص العــالمي فــي لقــاح الحمــى الصــفراء وتفــاقم  ١٣,٥يقــرب مــن 

زأة في كينشاسا وحولها لضمان تغطية أكبر قدر من السكان. وبّلغـت الفاشية وتوسع نطاقها، اُتخذ قرار باستخدام جرعات مج
تمــوز/  ١٢حزيــران/ يونيــو، وبّلغــت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة عــن آخــر حالــة فــي  ٢٣أنغــوال عــن آخــر حالــة مؤكــدة فــي 

كونــت المنظمــة فــي  . وٕاقــرارًا بــنقص المخزونــات االحتياطيــة العالميــة وضــرورة اتبــاع نهــج وقــائي طويــل األجــل،٢٠١٦يوليــو 
شـــريكًا إلعـــداد اســـتراتيجية جديـــدة للـــتخلص مـــن أوبئـــة الحمـــى الصـــفراء  ٤٠، تحالفـــًا يضـــم أكثـــر مـــن ٢٠١٦أيلـــول/ ســـبتمبر 

). وتهــــدف االســــتراتيجية التــــي يــــدعمها التحــــالف العــــالمي مــــن أجــــل اللقاحــــات والتمنيــــع إلــــى حمايــــة ٢٠٢٦-٢٠١٧ (للفتــــرة
والتصدي للمخاطر األساسية التي يطرحها نقص المخزونات االحتياطية العالميـة، بتـأمين  المجموعات السكانية األسرع تأثرًا،

  أمدادات مجهزة من لقاح الحمى الصفراء، وبناء القدرة على الصمود في المراكز الحضرية، ومنع انتشار المرض دوليًا.
  

فرصــة جيــدة لتقيــيم التقــدم  ٢٠١٦حــة فــي عــام وأتــاح االســتعراض الشــامل لإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائ
. وتشــير الــدالئل إلــى أن اإلطــار قــد ُنّفــذ حتــى اآلن بنجــاح كبيــر بفضــل التــزام ٢٠١١الُمحــرز منــذ اســتهالل اإلطــار فــي عــام 

كاء الــدول األعضــاء التــي تــدعم مختبراتهــا المختصــة بــاألنفلونزا فــي الشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا، والشــر 
الحيويين مثل الدوائر الصـناعية والمجتمـع المـدني، واضـطالع المنظمـة بالقيـادة. وقـد أدى التنفيـذ بالفعـل إلـى زيـادة كبيـرة فـي 
مدى التأهب العالمي عن طريق تأمين إتاحة مئات الماليين من جرعات لقاح األنفلونزا الجائحة التي ستكون متاحة للمنظمة 

لجائحـة القادمـة. وقـد عـززت الشـبكة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـا الترّصـد فـي ظـل في الوقت الفعلي عند حدوث ا
 دولــــة عضــــوًا تبّلــــغ عــــن مـــا يربــــو علــــى نصــــف مليــــون نتيجــــة لفحـــص األنفلــــونزا إلــــى شــــبكة األنفلــــونزا "فلونــــت" ١٣١وجـــود 

(FluNet) ات التــي تقــدم تقاريرهــا والبــالغ عــددها ٪ مــن المختبــر ٨٦٪ فــي ١٠٠، وتحقيــق دقــة التشــخيص وفقــًا للتقيــيم بنســبة
بلدًا مدربًا في مجال التبليـغ المتخصـص فـي  ١٢٠شخص من  ١٠٠٠مختبرًا. وفضًال عن ذلك، فهناك اآلن أكثر من  ١٧٢

مجال مخاطر األنفلونزا الجائحة. وعالوة على ذلـك، فـإن المبـادئ األساسـية المحّدثـة للتبليـغ عـن المخـاطر التـي يـنص عليهـا 
. وتجري معالجة الشـواغل بشـأن ٢٠١٦مرة خالل عام  ٨٠٠٠قد ُترجمت إلى سبع لغات وجرى االطالع عليها نحو  اإلطار

  تبادل الفيروسات بوضع الغايات واإلرشادات المحّددة للبلدان والمختبرات.
  

تـدخالت الصـحة العموميـة على إتاحة الخدمات الصـحية األساسـية الُمنقـذة للحيـاة و  التي تنصالبرنامج  بحصيلةوفيما يتعلق 
شـريكًا فـي مجـال الصـحة فـي  ٨٠للفئات السـكانية المتضـررة مـن الطـوارئ الصـحية، تتـولى المنظمـة قيـادة وتنسـيق أكثـر مـن 

ــدار مــن خــالل مكاتبهــا فــي دمشــق وغــازي عنتــاب (تركيــا)  اســتجابة شــاملة للــبالد بأكملهــا فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ُت
مكاتــب اجتماعــات منتظمــة للشــركاء فــي مجــال الصــحة مــن أجــل وعّمــان. وتعقــد هــذه ال

، ركـز الشـركاء ٢٠١٦ تخطـيط االسـتجابة الصـحية العامـة وتنفيـذها ورصـدها. وفـي عـام
وهي: التنسيق، والمعلومـات الصـحية،  في مجال الصحة على أربع وظائف أساسية، أال

ت المنظمــة وشــركاؤها والــُنظم الصــحية، وســد الثغــرات فــي تقــديم الرعايــة الصــحية. وتوّلــ
إعـــداد خطـــط مشـــتركة للطـــوارئ، وتحســـين تبـــادل المعلومـــات، وتعزيـــز العمليـــات العـــابرة 

مليــون عــالج  ١١لخطــوط المواجهــة والعــابرة للحــدود. وتشــمل اإلنجــازات الرئيســية تقــديم 
ـــدِّم مـــن خـــالل  ١,٧علـــى نطـــاق البلـــد، بمـــا فـــي ذلـــك  عمليـــة عـــابرة  ٣٤مليـــون عـــالج ُق

إلــى المواقــع المحاصــرة والتــي يصــعب الوصــول إليهــا. وقــد تــم توصــيل للحــدود للوصــول 
المســــاعدة الصــــحية اإلنســــانية إلــــى جميــــع المنــــاطق المحاصــــرة فــــي الجمهوريــــة العربيــــة 

منطقـة، بمـا فـي ذلـك تطعـيم األطفـال ضـد أمـراض الطفولـة.  ١٨السورية والبـالغ عـددها 
مــن خــالل شــبكة اإلنــذار  ٢٠١٦توســعت المنظمــة فــي ترّصــد األمــراض خــالل عــام  وقــد

موقعـًا مخفريـًا فـي شـتى أنحـاء الـبالد يقـدم تقـاريره  ١٦١٨المبكر واالستجابة التي تشمل 
مركزًا للرعاية الصحية. كمـا قـدمت  ٤٤٥إلى الشبكة، وزادت خدمات ترّصد التغذية لألطفال دون الخامسة من العمر لتشمل 

وظفي الرعاية الصحية علـى طيـف مـن المواضـيع، بمـا فـي ذلـك عـالج من م ٤١ ٠٠٠المنظمة أيضًا التدريب إلى أكثر من 
  الرضوح واإلسعافات األولية والرعاية الصحية األولية والصحة اإلنجابية والتدبير العالجي لألمراض غير السارية.
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التأهــب للطــوارئ  وفيمــا يتعلــق بالحصــيلة التــي تــنص علــى "قيــام جميــع البلــدان بتقيــيم ومعالجــة الثغــرات الحرجــة التــي تتخلــل
) والقــدرات الخاصــة بــإدارة ٢٠٠٥الصــحية، بمــا فــي ذلــك فــي مجــال القــدرات األساســية فــي إطــار اللــوائح الصــحية الدوليــة (

بلـــدًا مـــن جميـــع أقـــاليم المنظمـــة الســـتة تقييمـــات خارجيـــة  ٣٠مخـــاطر الطـــوارئ الصـــحية المتعلقـــة بجميـــع األخطـــار"، أجـــرى 
خبيــرًا  ٣٦٠يــون نســمة، خــالل األشــهر االثنــي عشــر الماضــية. وتــم حشــد أكثــر مــن مل ١٢٠٠مشــتركة شــملت مــا يربــو علــى 

على صعيد العالم للمشاركة في التقييمـات التـي يسـتغرق إجراؤهـا عـدة أسـابيع. وفـي أعقـاب التقيـيم تعقـد البلـدان حلقـات عمـل 
حكومــة جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة ، طلبــت ٢٠١٧ وطنيــة لتخطــيط العمــل وُتجــري عمليــات تحديــد التكلفــة. وفــي شــباط/ فبرايــر

دعم األمانة في تنظيم حلقة عمل لتحديد تكلفة خطة العمل الوطنية بشأن األمن الصحي. وتشمل الخطة ذات الميزانيـة التـي 
) ٢٠٠٥ُوضـــعت، المجـــاالت الرئيســـية للوقايـــة والكشـــف واالســـتجابة واألخطـــار األخـــرى المشـــمولة بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة (

بلدًا منهـا،  ١٦بلدًا آخر، وسُيجرى قبل نهاية حزيران/ يونيو في  ٢٥، سوف ُينّفذ التقييم في ٢٠١٧خول. وفي عام ونقاط الد
. ومــن خــالل تقيــيم قــدرة البلــدان علــى إدارة ٢٠١٨بلــدًا آخــر عــن اهتمامــه بــإجراء هــذه العمليــة فــي عــام  ٢٧فــي حــين أعــرب 

برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية والشــركاء أن يعملــوا معــًا علــى ســد المخــاطر التــي تتعــرض لهــا الصــحة العموميــة، يمكــن ل
  الثغرات الحرجة وٕانقاذ األرواح عند وقوع األحداث.

  
مخطــط المنظمــة للبحــث والتطــوير للعمــل الخــاص بالوقايــة وقــد ُوضــع 
بنــاًء علـى العبــر المستخلصـة مـن االســتجابة لإليبـوال. وُيعــد  مـن األوبئـة

ــــــار/ مــــــايو مخطــــــط البحــــــث والتطــــــوير  ــــــي أي ــــــذي صــــــدر ف ، ٢٠١٥ال
استراتيجية وخطة للتأهب على الصعيد العالمي تتيحـان التفعيـل السـريع 
ألنشطة البحث والتطوير أثناء األوبئـة. وهـو يهـدف إلـى تسـريع المسـار 
صــــوب تــــوافر االختبــــارات واللقاحــــات واألدويــــة الفعالــــة التــــي يمكــــن أن 

اسعة النطاق. وتوّلت المنظمـة ُتستعمل إلنقاذ األرواح ومنع األزمات الو 
تنظــيم التحــالف العــالمي الكبيــر للخبــراء ذوي الخلفيــات الطبيــة والعلميــة 

ج ص والتنظيميـــة الـــذين ســـاهموا فـــي المخطـــط. وفـــي المقـــرر اإلجرائـــي 
)، رحبــت جمعيــة الصــحة بوضــع المخطــط. وخــالل ٢٠١٥) (١٠(٦٨ع

ى تســريع ، ركــزت المبــادرات المنّفــذة فــي إطــار المخطــط علــ٢٠١٦عــام 
وضــع األدوات واعتمادهــا مـــن أجــل الوقايـــة مــن العـــدوى بفيــروس زيكـــا 
واكتشافها واالستجابة لها، والعمل مع الشركاء على إنشاء التحالف مـن 

  أجل االبتكارات الخاصة بالتأهب لألوبئة واستهالله.
  

  المستخلصة لدروساالتحديات و 
  

المناسـب. ففـي عـام تمثل تحد كبيـر للبرنـامج الجديـد فـي تعبئـة التمويـل 
ـــــوافر إال ٢٠١٦ ـــــم يت ـــــل األساســـــية مـــــن ٥٦، ل ـــــات التموي ٪ مـــــن متطلب

مليـون دوالر أمريكـي، ولـم  ٤٨٥مجموع الميزانية األساسية البالغ قدرها 
٪ مـــــن متطلبـــــات التمويـــــل الخاصـــــة بعمليـــــات اســـــتجابة ٣٣يتـــــوافر إال 

 ٦٥٦المنظمـــة علـــى الصـــعيد الُقطـــري مـــن إجمـــالي المتطلبـــات البـــالغ 
ــ ون دوالر أمريكــي. وتعكــف األمانــة علــى معالجــة هــذا الوضــع عــن ملي

طريق المشاركة المسـتمرة مـع الـدول األعضـاء الرئيسـية، ووضـع آليـات 
داخليــــة لضــــمان تمويــــل أكثــــر اســــتدامة ومرونــــة، وتنفيــــذ نمــــوذج جديــــد 
لألعمــــال علــــى الصــــعيد الُقطــــري لضــــمان القــــدرة علــــى تعبئــــة المــــوارد 

مـــدير للعالقـــات الخارجيـــة فـــي المقـــر الرئيســـي وٕادارتهـــا محليـــًا، وتعيـــين 
  لقيادة هذا العمل. 

  
وأما مجال الموارد البشرية فيطرح تحـديًا آخـر يتمثـل فـي كيفيـة اجتـذاب 
ــــات البرنــــامج  ــــتالءم مــــع أولي ــــي ت ــــراد ذوي المــــؤهالت والخبــــرات الت األف
وتوقعاتـــــه، وتعييـــــنهم واســـــتبقائهم. وقـــــد وّســـــعت األمانـــــة نطـــــاق مجمـــــع 

خطة عمل وطنية بشأن  وضع
  جمهورية  –األمن الصحي

 تنزانيا المتحدة
 

 
  

إن حجــم فاشــيات األمــراض والطــوارئ الصــحية ومــدى تواترهــا 
فـــي أفريقيـــا، والمخـــاطر المســـتجدة حـــديثًا مثـــل فيـــروس زيكـــا، 

مـــــراض المعروفـــــة مثـــــل الكـــــوليرا ومـــــرض وتوســـــع نطـــــاق األ
فيروس اإليبوال وعودة أمراض أخرى إلى الظهور مثل الحمـى 
الصـــــفراء، تبـــــرهن جميعهـــــا علـــــى الضـــــرورة العاجلـــــة لتحقيـــــق 

  التأهب المستدام وبناء القدرات في الدول األعضاء. 
وال ُتستثنى من ذلك جمهورية تنزانيا المتحدة، التي تشهد مـثًال 

را وحمــــى الــــوادي المتصــــدع وحمــــى الضـــــنك فاشــــيات الكــــولي
والجمرة الخبيثة وتسمم التوكسين الفطـري، وتعـاني مـن ارتفـاع 
معــــدل المراضــــة والوفيــــات الناجمــــة عنهــــا وأثرهــــا االجتمــــاعي 
االقتصادي. وقد اتفقت الدول األعضاء على العمل معًا على 
ـــــــة والكشـــــــف عنهـــــــا  ـــــــة مـــــــن طـــــــوارئ الصـــــــحة العمومي الوقاي

ـــة (واالســـتجابة لهـــا ب ـــوائح الصـــحية الدولي ). ٢٠٠٥موجـــب الل
وطلــــب مقــــرر إجرائــــي اتخذتــــه جمعيــــة الصــــحة العالميــــة فــــي 

 أن يضع المدير العام خطـة تنفيـذ عالميـة. ٢٠١٦أيار/ مايو 
ـــين جملـــة  ـــى ذلـــك، ب ـــة التـــي صـــدرت بنـــاًء عل وأوصـــت الوثيق
أمــور، بــأن تقــوم الــدول األعضــاء بــدعم مــن األمانــة وشــركاء 

مل وطنية بشأن التأهب وتنفيـذها، مـع التنمية بوضع خطط ع
مراعــــاة أوجــــه االخــــتالف بــــين البلــــدان فــــي تصــــريف الشــــؤون 
والقــــدرات الخاصــــة بالصــــحة العموميــــة. ويشــــمل ذلــــك التقيــــيم 
الخارجي الطوعي المشترك للقدرات األساسية الالزمة بموجـب 

ـــة ( ـــوائح الصـــحية الدولي ـــة تنزانيـــا ٢٠٠٥الل ). وكانـــت جمهوري
يجـــري تقييمـــًا خارجيـــًا مشـــتركًا، فـــي شـــباط/  المتحـــدة أول بلـــد

، وأول بلــد يعقــد حلقــة عمــل لوضــع خطــة عمــل ٢٠١٦فبرايــر 
وطنيـــــــــة بشـــــــــأن األمـــــــــن الصـــــــــحي (فـــــــــي تشـــــــــرين الثـــــــــاني/ 

  ).  ٢٠١٦  نوفمبر
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اإلعالن عــن الوظــائف الشــاغرة فــي شــبكات األمــم المتحــدة والشــركاء، وتســريع عمليــات التعيــين المعتــادة، وٕانشــاء المتقــدمين بــ
سجل داخلي للنشـر السـريع للمـوظفين الحـاليين مـن أجـل االسـتجابة للطـوارئ، والعمـل علـى التوّسـع فـي الشـراكات التـي يمكـن 

  وارد البشرية التكميلية.من خاللها استغالل الشبكات في الحصول على خبرات الم
  

وتطــرح الثغــرات التــي تعتــري القــدرات تحــديًا آخــر أمــام النجــاح. فالبرنــامج يقــدم الــدعم إلــى الــدول األعضــاء مــن أجــل تعزيــز 
قدراتها، وفي الوقـت ذاتـه تُبـذل الجهـود فـي إطـار البرنـامج الجديـد لبنـاء مـا يلـزم مـن القـدرات الداخليـة والمهـارات والتأهـب فـي 

  حقيق النتائج البرمجية.سبيل ت
  

ويواجه البرنـامج يوميـًا التحـدي المتمثـل فـي ترسـيخ ذاتـه وتنفيـذ عملـه فـي الوقـت نفسـه، بمتابعـة آالف اإلشـارات الشـهرية إلـى 
أحــداث محتملــة، واالســتجابة للفاشــيات والطــوارئ الكبــرى المتعــددة. ويعمــل البرنــامج علــى تســريع تنفيــذ اإلصــالحات الخاصــة 

  لضمان الوفاء باألولويات التقنية والتشغيلية. -والسيما على الصعيد الُقطري  -عيين الموظفين بالطوارئ وت
  

، كانـت ٢٠١٦ كما أن عدد الفاشيات والطوارئ المستجدة والمستمرة وخطورتها يمثالن تحـديًا فـي حـد ذاتهمـا. ففـي نهايـة عـام
طـري بـدعم مـن المكاتـب اإلقليميـة والمقـر الرئيسـي. ويتعـين استجابة جارية ألحـداث حـادة وممتـدة علـى الصـعيد القُ  ٤٧هناك 

للمضـي قـدمًا بالعمـل علـى الوقايـة والتأهـب والعمـل  -بما في ذلك الخبرات التقنية  -على البرنامج استخدام موارده المحدودة 
  يات والطوارئ.الخاص بوضع القواعد، في الوقت نفسه الذي يلبي فيه المطالب والتوقعات الخاصة باالستجابة للفاش

  
كما أن التعقيد الذي ينطوي عليه تنسيق العديد من الشركاء والشبكات، وعـدد مماثـل مـن وجهـات النظـر، يجعـل مـن التنسـيق 
تحديًا كبيرًا. ويشمل تصـميم البرنـامج وحـدة تجمـع معـًا أربـع شـبكات مهمـة، وهـي: الشـبكة العالميـة لإلنـذار بحـدوث الفاشـيات 

ة الطــوارئ الطبيــة، ومجموعــة الصــحة العالميــة، والشــراكات االحتياطيــة. وتتعــاون هــذه الشــراكات مــع ومواجهتهــا، وشــبكة أفرقــ
  شبكات البرنامج التقنية في استكشاف طرق جديدة للعمل معًا لتبسيط عملية التنسيق قبل االستجابة للطوارئ وأثنائها.

  
، ولكــن التجربــة أثبتــت أن الطيــف الواســع مــن التحــديات ويســتفيد البرنــامج اســتفادة كبيــرة مــن تصــميمه فــي شــكل برنــامج وحيــد

التي يواجههـا يجـب التصـدي لهـا بطريقـة عمليـة ومحـددة وفقـًا للسـياق. ويهـدف البرنـامج إلـى توحيـد اإلجـراءات بقـدر اإلمكـان 
  مع اإلبقاء في الوقت ذاته على مرونته وقدرته على االستجابة بسرعة وفعالية. 

  
  ٢٠١٧لعام األولويات 

  
) ضــمان إجــراء التقــدير ١، تتمثــل األولويــات المباشــرة فيمــا يلــي: (٢٠١٦اســتنادًا إلــى الخبــرات المكتســبة منــذ تمــوز/ يوليــو 

الــدقيق والمالئــم التوقيــت للمخــاطر واالســتجابة لجميــع األحــداث الحــادة المهمــة التــي تســتجد (نهــج شــامل لجميــع األخطــار)؛ 
زة لتن )٢( ) وضـــع خطـــط العمـــل الوطنيـــة ٣ســـيق اإلجـــراءات الجماعيـــة وتحقيـــق إمكانيـــة التنبـــؤ بهـــا؛ (تـــدعيم الشـــراكات المعـــزَّ

) تنفيـــذ نمـــوذج األعمـــال الُقطريـــة فـــي البلـــدان التـــي تشـــهد ٤الشـــاملة العاليـــة الجـــودة بشـــأن الوقايـــة والتأهـــب، ودعـــم تنفيـــذها؛ (
ئ ممتـــدة مـــن أجـــل تقـــديم النتـــائج علـــى نحـــو حـــاالت الطـــوارئ الكبـــرى والبلـــدان الشـــديدة التعـــرض للمخـــاطر التـــي تشـــهد طـــوار 

) وضـــع االســـتراتيجيات البـــارزة بشـــأن األمـــراض المحـــددة وتطبيقهـــا علـــى ٥يتماشـــى مـــع التوقعـــات ومـــع خطـــة االســـتجابة؛ (
  الصعيد الُقطري.

  
َقـدُّم البحـث وستعّزز األمانـة أيضـًا تسـريع البحـث والتطـوير فـي مجـال وسـائل التشـخيص والعـالج واللقاحـات أثنـاء الطـوارئ وتَ 

ــًا لمخطــط البحــث والتطــوير الــذي وضــعته المنظمــة. وســوف يضــع البرنــامج أيضــًا  والتطــوير كتــدبير مــن تــدابير التأهــب وفق
استراتيجية لتعبئة الموارد وينفذها، ويعّزز التنسيق الداخلي والخارجي، ويكّثف جهود المنظمة في التصدي للتحديات الصـحية 

  في الدول الهّشة.
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  م الرئيسية الخاصة بالفئة هاءاألرقا
  

مليـون دوالر أمريكـي. وبلغـت  ٤٨٥المعتمـدة لبرنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية،  البرمجية بلغ مجموع مخّصصات الميزانية
٪ مــــن مخّصصــــات الميزانيــــة البرمجيــــة ٥٣مليــــون دوالر أمريكــــي أي  ٢٥٨، ٢٠١٦قيمــــة المــــوارد المتاحــــة فــــي نهايــــة عــــام 

٪ مــن المبلــغ المتــاح. والبرنــامج ٥٤٪ مــن الميزانيــة المعتمــدة و٢٩مليــون دوالر أمريكــي أي  ١٣٩نفقــات المعتمــدة. وبلغــت ال
٪ مــن المــوارد ٥٣الــذي ُوضــع حــديثًا ويمثــل أولويــة كبيــرة بالنســبة إلــى المنظمــة، ينقصــه حاليــًا التمويــل حيــث ال يتــوافر لــه إال 

ق المشـاركة مـع الـدول األعضـاء الرئيسـية، وٕانشـاء آليـات داخليـة الالزمة. ويسعى البرنامج إلى معالجة هـذا الوضـع عـن طريـ
لضمان تمويل أكثر اسـتدامة ومرونـة، وتنفيـذ نمـوذج جديـد لألعمـال علـى الصـعيد الُقطـري لضـمان القـدرة علـى تعبئـة المـوارد 

  وٕادارتها محليًا.
  

  الميزانية والنفقات حسب المكاتب الرئيسية
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كانون  ٣١تاحة في األموال الم إجمالي النفقات
 ٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

٦٠٠ ٠٠٠  

٥٠٠ ٠٠٠  

٤٠٠ ٠٠٠  

٣٠٠ ٠٠٠  

٢٠٠ ٠٠٠  

١٠٠ ٠٠٠  

٠ 
 

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية
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  فئةل النفقات الخاصة بالتفاصي
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

٩٠ ٠٠٠
٨٠ ٠٠٠
٧٠ ٠٠٠
٦٠ ٠٠٠
٥٠ ٠٠٠
٤٠ ٠٠٠
٣٠ ٠٠٠
٢٠ ٠٠٠
١٠ ٠٠٠

٠ 
 

  الدوالرات األمريكية) بآالف( النفقات حسب النوع

الموظفين تكاليف 
  وغيرهم من العاملين

اإلمدادات والمواد 
  الطبية

التحويالت   الخدمات التعاقدية
  والمنح

نفقات التشغيل   السفر
  العامة

المكاتب اإلقليمية
٢٣,٣٪  

 المكاتب القطرية
٣٥,٢٪  

  الموظفون
٥٥,٨٪  

  المكاتب الرئيسية
 

٪٤,٠أوروبا 

  ٪٤١,٥المقر الرئيسي 

  ٪٢,٢األمريكتين 

  ٪١٠,٥شرق المتوسط 

غرب المحيط 
  ٪٦,٩الهادئ 

  ٪٦,٢جنوب شرق آسيا 

  ٪٢٨,٧أفريقيا 

  الموظفون/ األنشطة
 

  المقر الرئيسي
٤١,٥٪  

  البرنامج

إدارة األخطار المعدية، 
٢٣,٩٪  

عمليات الطوارئ، 
٢٠,٤٪  

المعلومات بشأن الطوارئ 
الصحية وتقييم المخاطر، 

١٢,٠٪  

 ٪٦,٨خدمات الطوارئ األساسية، 
التأهب لمواجهة الطوارئ 
الصحية على الصعيد 

القطري واللوائح الصحية 
  ٪٣٦,٨)، ٢٠٠٥ة (الدولي

  المستوى
 

  األنشطة
٤٤,٢٪  

المعدات والمركبات 
  واألثاث
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  األرقام الرئيسية الخاصة بالتصدي للفاشيات واألزمات 
  

، ٢٠١٦كـانون األول/ ديسـمبر  ٣١تتوجه مخّصصات الميزانية لالستجابة للفاشيات واألزمات إلى األحـداث. وفـي 
ماليـــــين دوالر أمريكـــــي فـــــي حـــــين بلغـــــت المـــــوارد المتاحـــــة  ٧٠٧تجابة للفاشـــــيات واألزمـــــات بلغـــــت ميزانيـــــة االســـــ

مليـــون  ٢٨٩٪ مـــن مخّصصــات الميزانيـــة البرمجيـــة المعتمــدة. وبلغـــت النفقـــات ٧٤مليــون دوالر أمريكـــي أي  ٥٢٣
  ٪ من المبلغ المتاح. ٥٥٪ من مخّصصات الميزانية البرمجية المعتمدة و٤١دوالر أمريكي أي 

  
  ميزانية والنفقات حسب المكاتب الرئيسيةال
  

  ٪ أو أكثر من الموارد المتاحة.٥٠باستثناء المكتب اإلقليمي ألوروبا، استخدم جميع المكاتب الرئيسية 
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٨٠٠ ٠٠٠ 
٧٠٠ ٠٠٠ 
٦٠٠ ٠٠٠ 

٥٠٠ ٠٠٠ 

٤٠٠ ٠٠٠ 

٣٠٠ ٠٠٠ 

٢٠٠ ٠٠٠ 

١٠٠ ٠٠٠ 
٠ 

كانون  ٣١األموال المتاحة في  إجمالي النفقات
 ٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط وروباأ
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية
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  تفاصيل النفقات الخاصة بالفئة 

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٠ ٠٠٠ 
٧٠ ٠٠٠ 

٦٠ ٠٠٠ 

٥٠ ٠٠٠ 

٤٠ ٠٠٠ 

٣٠ ٠٠٠ 

٢٠ ٠٠٠ 

١٠ ٠٠٠ 
٠ 

 (بآالف الدوالرات األمريكية) النفقات حسب النوع

الموظفين تكاليف 
 وغيرهم من العاملين

اإلمدادات والمواد 
 الطبية

التحويالت  الخدمات التعاقدية
 والمنح

نفقات التشغيل  السفر
 العامة

 المعدات والمركبات
 واألثاث

  المقر الرئيسي
١٦,٤٪  

 المكاتب القطرية
٧٨,٧٪  

  ٪٨٥,١ األنشطة

  ٪١٤,٩ الموظفون

  المكاتب الرئيسية

  ٪٥,٦أوروبا 

  ٪١٦,٤المقر الرئيسي 

  ٪٢,٤األمريكتين 

شرق المتوسط 
٤٦,٢٪  

غرب المحيط 
  ٪١,١الهادئ 

  ٪١,٦جنوب شرق آسيا 

  ٪٢٦,٦أفريقيا 

  الموظفون/ األنشطة
 

  المستوى
  ٪٤,٩ المكاتب اإلقليمية
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كـــــان اعتمــــــاد جمعيـــــة الصــــــحة العالميـــــة التاســــــعة 
والستين إلطار المشاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر 

. وكــان تنفيــذ ٢٠١٦الــدول معلمــًا رئيســيًا فــي عــام 
اإلطار على نطاق مستويات المنظمة كافة يتطلـب 
إنشـــاء ســـجل للجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول وتحديـــد 

اصــة بانتــداب مجموعــة مــن المعــايير والمبــادئ الخ
ــــــــــة  ــــــــــر الحكومي المــــــــــوظفين مــــــــــن المنظمــــــــــات غي

  والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية.
 

  ٦الفئة 
  مات المؤسسية/ الوظائف التمكينيةالخد

  

  ٢٠١٦اإلنجازات الرئيسية لعام 
  

قدمت اإلدارة العليا لمنظمة الصحة العالمية اإلرشادات االستراتيجية واضطلعت بالقيادة لضمان مراعاة الصحة وتعزيزهـا فـي 
العالميـة وخطـة التنميـة المسـتدامة  تدعيم الصلة بين دور المنظمة في تصريف شؤون الصحةلو  ،طيف من العمليات العالمية

  وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الخاصة بها وأولويات المنظمة الست المتعلقة بالقيادة.  ٢٠٣٠لعام 
  

وقد واصلت المنظمة تعزيز دورها في تصريف شؤون الصحة، عن طريق مثًال: تحديد مكانة الصحة وتعزيزهـا فـي العمليـات 
لمســتوى مثــل اجتمــاع األمــم المتحــدة الرفيــع المســتوى بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات، والفريــق الرفيــع العالميــة الرفيعــة ا

المستوى التـابع لألمـين العـام لألمـم المتحـدة والمعنـي باالسـتجابة العالميـة لألزمـات الصـحية، والفريـق الرفيـع المسـتوى المعنـي 
   عنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي.بالحصول على األدوية والهيئة الرفيعة المستوى الم

  
وفيمــا يتعلــق بالصــحة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة، وضــعت المنظمــة 

تحركهــا ســت أدوات للتغييــر، تــوفر إطــارًا للــدول األعضــاء واألمانــة فــي 
  .٢٠٣٠بخطة عام  دمًا بالعمل الخاصقُ 
  

ام للمنظمــة التــي وأدت اإلجــراءات الجديــدة الخاصــة بانتخــاب المــدير العــ
اعتمـــدتها جمعيـــة الصـــحة، إلـــى زيـــادة كبيـــرة فـــي شـــفافية هـــذه العمليـــة. 

  ه اإلجراءات على منتدى للمرشحين.واشتملت هذ
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افتُــــتح  ٢٠١٦كــــانون األول/ ديســــمبر  ١٣فــــي 
رسميًا مركز المنظمة في بودابست الـذي ُأنشـئ 
مــؤخرًا. وهــذا المكتــب الخــارجي للمقــر الرئيســي 
ــــــارن  ــــــل مق ــــــى تحلي ــــــر باالســــــتناد إل ــــــذي اختي ال

موظفًا، يعمل  ٢٢مواقع، يضم حاليًا لمختلف ال
معظمهــم فــي مجــال إقامــة العــدل الــداخلي. وقــد 
ُســلط الضــوء علــى ضــرورة تعزيــز نظــام العــدل 
الــداخلي فــي المنظمــة فــي التوصــيات الصــادرة 
عــــن فريــــق مــــن الخبــــراء المســــتقلين كجــــزء مــــن 
اإلصـــالح اإلداري للمنظمـــة. وكـــان جعـــل مقـــر 

زيــــادة المناصـــب الجديــــدة فــــي جنيــــف ســــيطلب 
دوالر أمريكــي فــي التكــاليف،  مليــون ٥,١قــدرها 

وهـــو مبلـــغ لـــم يكـــن مـــن الممكـــن اســـتيعابه فـــي 
. وتعــــــــــد ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانيــــــــــة البرمجيــــــــــة 

الترتيبات الجديدة مثاًال على إيجـاد بـدائل فعالـة 
مـــن حيـــث التكلفـــة عنـــدما يلـــزم إضـــافة وظـــائف 
جديدة. وبناًء على ذلك يجري اآلن إنشاء فريق 

  ات في بودابست.للمشتري

 كمبوديا
 

 
 
 
 
 
 
 

، شـارك الـدكتور شـين ٢٠١٦في حزيران/ يونيـو 
ســــو، المــــدير اإلقليمــــي لغــــرب المحــــيط  -يونــــغ 

الهـادئ، مـع الــدكتور مـام بونهنــغ، وزيـر الصــحة 
الكمبـــــودي، فـــــي اســـــهتالل اســـــتراتيجية التعـــــاون 

ــا والمنظمــة  ٢٠٢٠-٢٠١٦الُقطــري  بــين كمبودي
ظمـــــة علـــــى تجديـــــد بعـــــد تحـــــديثها. وتعكـــــف المن

اســــتراتيجيات التعــــاون الُقطــــري فــــي إقلــــيم غــــرب 
المحــــيط الهــــادئ مــــع تحــــديث الــــدول األعضــــاء 
لخطــط الصــحة الوطنيــة الخاصــة بهــا واعتمادهــا 

. واعُتمـــد ٢٠٣٠لخطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 
نهج أعمق يّتبع عملية تشمل تحليًال أدق للرؤيـة 

والتطـــور االســـتراتيجية الُقطريـــة فـــي زمـــن التغّيـــر 
الســريعين، ولــدور المنظمــة المتطــور فــي ميــدان 
ــــــــي حــــــــين أن الخطــــــــة  ــــــــة. وف الصــــــــحة العمومي
ــــــــواءم مــــــــع  االســــــــتراتيجية للتعــــــــاون الُقطــــــــري تت
السياســــــات واالســــــتراتيجيات والخطــــــط الصــــــحية 
الوطنيـة، فإنهــا سـتركز داخــل اإلقلـيم علــى ثــالث 
أولويـــــــات مشـــــــتركة، أال وهـــــــي: التقـــــــدم صـــــــوب 

ية الشاملة، وتحقيق األمـن تحقيق التغطية الصح
الصــــــحي، وتنفيــــــذ أهــــــداف التنميــــــة المســــــتدامة 

  المتعلقة بالصحة.
 

ويجـــري وضـــع خطـــة شـــاملة وتنفيـــذها اســـتعدادًا لنهايـــة ســـريان شـــلل 
األطفـــال وإلدارة االنتقـــال إلـــى فتـــرة مـــا بعـــد استئصـــاله. وتشـــمل هـــذه 

لمــوارد المنظمــة  ٢٠١٦ثــة ُســجلت فــي عــام الخطــة لمحــة عامــة محدّ 
البشــــرية المتعلقــــة بشــــلل األطفــــال، والتوقعــــات المحّدثــــة للمســــؤوليات 

مــع التوصــية بالحــد الماليــة التــي ســتنتج عــن مختلــف الســيناريوهات، 
مــــن المســــؤوليات وتعزيــــز التخطــــيط للمــــوارد البشــــرية المتعلقــــة بشــــلل 

ـــــة ـــــب المرحل ـــــة لشـــــلل  األطفـــــال. كمـــــا ســـــتعالج الخطـــــة عواق االنتقالي
ـــرامج األخـــرى ذات الصـــلة وضـــرورة اإلبقـــاء علـــى  ـــال علـــى الب األطف

  الوظائف األساسية المتعلقة بشلل األطفال بعد استئصاله.
  

وفيمـــا يتعلـــق بإصـــالح المنظمـــة، ففـــي حـــين أنـــه قـــد ُعمـــم فـــي نهايـــة 
التــي ُينظــر فيهــا حاليــًا قــد بلغــت  ه، فــإن جميــع مخرجاتــ٢٠١٥ عــام

. وُيرصــد تقــدم اإلصــالح علــى أســاس ٢٠١٦فــي عــام مرحلــة التنفيــذ 
مؤشــرات النجــاح المحــددة مســبقًا وتُنشــر االســتنتاجات بانتظــام. وُنفــذ 

 ٢٠١٦ إصالح المنظمة لعملهـا الخـاص بـالطوارئ الصـحية فـي عـام
وفقـًا للتوصـيات الـواردة فـي تقـارير فرقـة العمـل  ،على نطـاق المنظمـة

   عنية باالستجابة لألزمات الصحية.العالمية التابعة لألمين العام والم
  

وظلت الضوابط الداخلية والمساءلة تحظى بأولوية كبيـرة بالنسـبة إلـى 
. وتعزيــــزًا لتنفيــــذ ُأطــــر المراقبــــة الداخليــــة ٢٠١٦المنظمــــة فــــي عــــام 

والمســــاءلة، ُوضــــعت أداة القائمــــة المرجعيــــة للتقيــــيم الــــذاتي الخاصــــة 
طـــاق المنظمـــة. وتُنشـــر اآلن بإطـــار المراقبـــة الداخليـــة وُبثّـــت علـــى ن

اتفاقات المساءلة السنوية المبرمة بين المدير العام واإلدارة العليـا فـي 
المقـــــر الرئيســـــي علـــــى الموقـــــع اإللكترونـــــي للمنظمـــــة وكـــــذلك وثـــــائق 
تفــويض الســلطات وخطابــات التمثيــل الخاصــة بالمــديرين اإلقليميــين. 

ة لتتبــع وبــدأ العمــل علــى وضــع خطــة للمســاءلة علــى نطــاق المنظمــ
ــــت فيهــــا المنظمــــة خضــــوعها  ــــي يلــــزم أن تثب المجــــاالت الرئيســــية الت
للمساءلة. وقد تجلى تعزيـز الضـوابط الداخليـة مـن خـالل تراجـع عـدد 
التقــــــارير المتــــــأخرة المتعلقــــــة بالمســــــاهمات الماليــــــة المباشــــــرة وزيــــــادة 
األنشــطة لتعزيــز ضــمان أن جميــع األمــوال تُنفــق فــي الغــرض المعلــن 

تعزيــز اإلجــراءات والضــوابط الداخليــة تجلــى أيضــًا فــي عنــه. كمــا أن 
مجــــال المشـــــتريات مـــــن خـــــالل تعـــــديل سياســـــة المنظمـــــة وٕاجراءاتهـــــا 

ــــــ ن هــــــذه الخاصــــــة بالشــــــراء وبثهــــــا علــــــى جميــــــع المــــــوظفين. وُتحسِّ
ز العنايـــــة الواجبـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بمقـــــدمي اإلجـــــراءات الشـــــفافية وتعـــــزِّ 

  منظمة.العطاءات المحتملين، ومن ثم تحمي مصالح ال
فــي تحديــد المخــاطر  ٢٠١٦وتمثــل إجــراء مهــم آخــر اُتخــذ فــي عــام 

أول  بهــذا اإلجــراءالرئيســية التــي تواجههــا المنظمــة ونشــرها، واكتملــت 
  إلدارة المخاطر. دورة تامة

  
ُأحرز تقدم كبير في تعزيـز خـط الـدفاع الثالـث عـن  ٢٠١٦وفي عام 

ـــــدرات الخاصـــــة بمراجعـــــة الحســـــابات وال ـــــق زيـــــادة الق تحقيقـــــات. طري
يكتســـي القـــدر نفســـه مـــن األهميـــة، هـــو التقـــدم الـــذي ُأحـــرز فـــي  ومـــا

الجهود الرامية إلى تعزيز القـدرة اإلداريـة علـى االسـتجابة لمالحظـات 
مراجعـــــة الحســـــابات والســـــيما علـــــى الصـــــعيد الُقطـــــري. وقـــــد أقفلـــــت 

مـــــن مراجعـــــات الحســـــابات الداخليـــــة المفتوحـــــة البـــــالغ  ١٩ المنظمـــــة
وفضــًال عــن ذلــك، فقــد اســتغرق اإلقفــال النــاجح  مراجعــة. ٣٣عــددها 
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اعُتمـــــدت سياســـــة عالميـــــة للمنظمـــــة بشـــــأن 
 .المساواة بين الجنسين في المالك الوظيفي

وتســتهدف هــذه السياســة زيــادة عــدد النســاء 
ف والرتـــــب األعلـــــى ٤فــــي وظـــــائف الرتبــــة 

وات ســــنويًا علــــى مــــدى الســــن٪ ١,٥بنســــبة 
وُأنشــئ فريـــق استشـــاري  .الخمــس القادمـــة

معنـــي بتنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن 
المســـاواة بـــين الجنســـين يضـــم ممثلـــين عـــن 
اإلدارة وجمعيــــــة المــــــوظفين مــــــن المنظمــــــة 

أقــل مــن أربعــة أشــهر حتــى صــدور التقريــر. وزادت نســبة  ٢٠١٦ لخمــس مراجعــات لمكاتــب ُقطريــة صــدرت فــي بدايــة عــام
 ٪٤,٨إلــى  ٪٤,٠"التوصــيات المفتوحــة المتــأخرة"، مــع اســتبعاد االســتجابات التــي "لــم يحــن بعــد موعــدها"، زيــادة هامشــية مــن 

  .٪٦١,٨  إلى ٪٨٣,٩). وخالل الفترة نفسها، تراجعت نسبة التوصيات المقفلة من ةمعظمها إلى مراجعة واحد (ُتعزى في
  

وتمشــيًا مــع تعزيــز الســلوكيات األخالقيــة، والتصــرفات الالئقــة، والعدالــة علــى نطــاق المنظمــة وٕاعمــاًال لسياســة المنظمــة بشــأن 
، اسُتهل الخـط السـاخن للتبليـغ عـن التجـاوزات فـي ٢٠١٥دء نفاذها في عام التبليغ عن المخالفات والحماية من االنتقام بعد ب

تـاح لجميـع العـاملين فـي تخدمـة سـرية تخضـع إلدارة خارجيـة للتبليـغ عـن ادعـاءات اإلسـاءة المشـتبه فيهـا،  وهـو، ٢٠١٦ عام
 ن مع جمعيـات مـوظفي المنظمـة.المنظمة من الموظفين وغير الموظفين. واستهلت األمانة مبادرة مكان العمل الالئق بالتعاو 

وتستند هذه المبادرة إلى نتائج استقصاء الموظفين ويشمل التدريب وٕاذكاء الوعي. وفضًال عن ذلك، فقد بـدأ نفـاذ نظـام العـدل 
مــع إنشــاء المجلــس العــالمي للطعــون ليحــل محــل مجلــس المقــر الرئيســي  ٢٠١٦الــداخلي الجديــد فــي وقــت الحــق مــن عــام 

سياســة جديــدة بشــأن الوســاطة والتركيــز علــى دور  باتبــاعإلقليميــة للطعــون. ويعــزز النظــام الجديــد الوقايــة للطعــون والمجــالس ا
ز الحل المبكر للنزاعات أيضًا من خالل اعتماد المراجعات اإلدارية.   مكتب أمين المظالم. وُيعزَّ

  
ونــة، وهــي مبــادرة طوعيــة تشــمل أصــحاب انضــمت المنظمــة رســميًا إلــى المبــادرة الدوليــة للشــفافية فــي المع ٢٠١٦وفــي عــام 

  المصلحة المتعددين وتسعى إلى زيادة الشفافية في التعاون اإلنمائي وزيادة فعاليته في التصدي للفقر.
  

وقــد اعُتمــدت جميــع خطــط العمــل  ٢٠١٧-٢٠١٦وبعــد االســتكمال المبكــر لخطــط العمــل، بــدأت المنظمــة ألول مــرة الثنائيــة 
ادًا لجمعيـــة قُـــدِّم فـــي موعـــده اســـتعد ٢٠١٥-٢٠١٤إن التقريـــر البرمجـــي والمـــالي الجديـــد للثنائيـــة تقريبـــًا. وفضـــًال عـــن ذلـــك، فـــ

  ويبين هذا التقرير الموّحد الصالت بين النتائج المحققة والتنفيذ المالي بمزيد من الوضوح.. ٢٠١٦الصحة في عام 
  

تـه ومرونتـه وشـفافيته والحـد مـن سـرعة تـأثره مـع عقـد وقد استمر التركيز علـى تحسـين إمكانيـة التنبـؤ بتمويـل المنظمـة ومواءم
  للحـــــــــوار الخـــــــــاص بالتمويـــــــــل اســـــــــتجابًة لـــــــــنقص تمويـــــــــل الميزانيـــــــــة  ٢٠١٦دورة اســـــــــتثنائية فـــــــــي تشـــــــــرين األول/ أكتـــــــــوبر 

هـذه  الثغـرة التمويليـة، ولكـن تقلـيص. ونتيجة لذلك، ُقطعت عدة التزامات مالية جديدة ساعدت علـى ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية 
  تمويًال كامًال.  ٢٠١٧-٢٠١٦مازالت حتى اليوم غير كافية لتمويل الميزانية البرمجية امات االلتز 

  
. وكانــت أول عمليــة مؤسســية خاصــة ٢٠١٦وفــي مجــال المــوارد البشــرية، جــرت أول عمليــة للتنقــل الجغرافــي فــي بدايــة عــام 
ءات المتنوعـة علـى جميـع مسـتويات المنظمـة. بالموظفين تنفذ على صـعيد المنظمـة بهـدف تـأمين مجموعـات المهـارات والكفـا

ـــتعلم مـــن العبـــر المستخلصـــة وٕاصـــدار التوصـــيات بشـــأن  وكانـــت هـــذه العمليـــة ناجحـــة مـــن الناحيـــة النوعيـــة حيـــث أتاحـــت ال
التحســــينات وتنفيــــذها. وأدت هـــــذه التحســــينات إلــــى االســـــتهالل النــــاجح للقائمـــــة 

. ودعمـًا ٢٠١٧لثـاني/ ينـاير الموجزة الثانية للوظائف المتاحة للتنقل في كـانون ا
للتنقــــل الجغرافــــي، اتخــــذت المنظمــــة أيضــــًا العديــــد مــــن مبــــادرات الــــدعم المهنــــي 
والشخصــــي للمرشــــحين للتنقــــل، بمــــا فــــي ذلــــك إجــــراءات تســــليم المهــــام والبــــرامج 

  اللغوية والثقافية والتوجيه.
  

تمـدت وُأحرز تقدم كبيـر فيمـا يتعلـق بمشـروع البنـاء فـي المقـر الرئيسـي عنـدما اع
الــدول األعضــاء اســتراتيجية تجديــد مبــاني جنيــف (هــدم المبــاني المؤقتــة الحاليــة 

د تمويــــل الدولــــة وتشــــييد ملحــــق جديــــد والتجديــــد الالحــــق للمبنــــى الرئيســــي) وتأّكــــ
    عامًا. ٥٠فوائد يسدد على مدى  المضيفة للملحق الجديد عن طريق قرض بال
ديرة العامة على إنشاء صندوق عالمي لتكنولوجيا المعلومات لتـوفير آليـة يمكـن وفيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، وافقت الم

التنبــؤ بهــا لتمويــل االســتثمارات االســتراتيجية الرئيســية التــي ســتعود بالفائــدة علــى جميــع المكاتــب علــى نطــاق المنظمــة. وقــد 
هــا الخــامس والعشــرين بــالتقرير الخــاص بهــذه أحاطــت لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي فــي اجتماع

  .EBPBAC25/3المبادرة الوارد في الوثيقة 
  

عــــن طريــــق وضــــع إطــــار المنظمــــة االســــتراتيجي مــــن أجــــل  ٢٠١٦وُعــــززت االتصــــاالت االســــتراتيجية للمنظمــــة فــــي عــــام 
علــق بطيــف واســع مــن وظــائف االتصــاالت الفعالــة. ويقــدم اإلطــار المســائل والتكتيكــات والمــوارد الخاصــة بــالتخطيط فيمــا يت

االتصـاالت علــى نطــاق المنظمــة مــن العالقــات العامــة إلــى الـدعوة وتغييــر الســلوكيات والتبليــغ عــن المخــاطر. ويركــز اإلطــار 
ل أخصــائيي االتصـاالت الـذين يتمتعــون بمسـتويات مختلفــة علـى سـتة مبــادئ للتبليـغ عـن المخــاطر، ويمكـن اســتخدامه مـن ِقَبـ

  بمستويات ممارستهم الحالية. من الخبرة لالرتقاء 
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  المستخلصة لدروساالتحديات و 
  

ــ ــًا فــي عــام تطلَّ مــن  ٢٠١٦ب الوضــع المــالي للمنظمــة إشــرافًا وثيق
التمويل على نطاق مختلف المجاالت  عدم توازن أجل التعامل مع

التقنية وتراجع التمويل في حساب المسـاهمات الطوعيـة األساسـية، 
التي تعتمد اعتمادًا كبيـرًا  ٦ما على الفئة اللذين أثرا أيضًا إلى حد 

علــى التمويــل المــرن. وقــد تــم تحديــد الوفــورات الممكنــة واســتعراض 
الخــــدمات للوقــــوف علــــى المكاســــب المحتملــــة الناتجــــة عــــن زيــــادة 

زيــادة اإلدارة الوثيقــة  ٢٠١٧ الكفــاءة. ومــن المتوقــع أن يشــهد عــام
  .المالل للوضع المالي ووضع خطة لتحقيق القيمة في مقاب

  
ــــة المســــتدامة لعــــام  ــــذ اســــتهالل خطــــة التنمي (وأهــــداف  ٢٠٣٠ومن

التنميـــــــة المســـــــتدامة الســـــــبعة عشـــــــر الخاصـــــــة بهـــــــا) فـــــــي نهايـــــــة 
 ، أصبحت القوة التي توجـه عمـل المنظمـة. وٕاقـرارًا بـأن٢٠١٥ عام
األهــداف تضــم جوانــب الصــحة كافــة، أنشــأت المــديرة العامــة  هــذه

األهــداف، فــي ظــل ب الخــاصلعمــل اُيعنــى بفريقــًا للتنســيق العــالمي 
قيادة جديدة في مكتب المدير العام وعلى نطـاق المكاتـب الرئيسـية 
كلهــــا. وقــــد وضــــع الفريــــق ســــتة مســــارات رئيســــية للعمــــل اعتمــــدها 
المجلـــس التنفيـــذي مـــن أجـــل توجيـــه الـــدول األعضـــاء صـــوب بلـــوغ 
األهـــــداف، وتوجيـــــه المـــــدير العـــــام فـــــي تقـــــديم الـــــدعم إلـــــى الـــــدول 

  األعضاء.
  

وتتمثـــل بعـــض النتـــائج المبكـــرة فيمـــا يلـــي: تعزيـــز توجـــه الميزانيـــة 
صــــــوب األهــــــداف؛ وتوجيــــــه  ٢٠١٩-٢٠١٨البرمجيــــــة المقترحــــــة 

إلــى  ٢٠١٧التقريــر الخــاص باإلحصــاءات الصــحية العالميــة لعــام 
مســـارات العمـــل الســـتة؛ وتحســـين االتصـــاالت بـــين المقـــر الرئيســـي 

تبســيط التبليــغ عــن التقــدم والمكاتــب اإلقليميــة والمكاتــب الُقطريــة؛ و 
األمـــــــم المتحـــــــدة  منظومـــــــةصـــــــوب بلـــــــوغ األهـــــــداف مـــــــن خـــــــالل 

يتعلـق بالصـحة والفقـر، وبتكنولوجيـا المعلومـات مـثًال)؛ وبـدء  (فيما
العمــل علــى وضــع وحــدة تدريبيــة عــن الصــحة فــي التنميــة المســتدامة؛ ووضــع األهــداف فــي مرصــد المنظمــة العــالمي للبحــث 

  واتخاذ الخطوات األولى في مواءمة استراتيجيات المنظمة للتعاون الُقطري مع األهداف. والتطوير في مجال الصحة؛
  

ذت طوال عملية إصالح المنظمة لم تكن موضوعة علـى وفضًال عن ذلك، فإنه على الرغم من أن اإلجراءات التي بدأت وُنفّ 
الجــة المســائل التــي ستضــع المنظمــة فــي ، فإنهــا تهــدف إلــى مع٢٠٣٠نحــو صــريح فــي إطــار خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 

مكانة تؤهلها لتفعيـل الصـالت الوثيقـة بـين الصـحة وأهـداف التنميـة علـى أفضـل وجـه، واالسـتجابة للضـغوط المتناميـة الواقعـة 
ـــة والسياســـية واالقتصـــادية  ـــة فـــي ســـياق الوقـــائع االجتماعي علـــى المنظمـــات المتعـــددة األطـــراف مثـــل منظمـــة الصـــحة العالمي

  الجديدة.
  

دليــل التوجيــه األولــي أو  ٢٠١٦ة منظمــة الصــحة العالميــة للتعــاون الُقطــري: دليــل عــام ياســتراتيجوتشــمل األمثلــة علــى ذلــك 
ثًا عــن ، الــذي يخضــع اآلن لالســتعراض والــذي سيتضــمن فصــًال محــدّ لرؤســاء مكاتــب المنظمــة فــي البلــدان واألقــاليم والمنــاطق

). ٢٠٠٥الشـاملة وبرنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية واللـوائح الصـحية الدوليـة ( أهداف التنمية المستدامة والتغطيـة الصـحية
وبالمثــل، فــإن رؤســاء المكاتــب الُقطريــة التابعــة للمنظمــة قــد ُأحيطــوا علمــًا بانتظــام بأحــدث المعلومــات والتطــورات بشــأن خطــة 

  بها. وعمل المنظمة دعمًا ألهداف التنمية المستدامة والمنظورات المتعلقة ٢٠٣٠عام 
  
  

 بوروندي: تحسين األداء على الصعيد الُقطري
  
  
  
  
  
  
 
  
  

واجــــــه المكتــــــب الُقطــــــري لمنظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة فــــــي 
دي صــــعوبات فــــي تحقيــــق مؤشــــرات األداء الرئيســــية بورونــــ

. فعنـــــدما تســـــّلم ممثـــــل ٢٠١٦المتعلقـــــة بـــــاإلدارة فـــــي عـــــام 
ــــام ٢٠١٦المنظمــــة الجديــــد مهامــــه فــــي شــــباط/ فبرايــــر  ، ق

بحشـــد المـــوظفين لتنفيـــذ إطـــار المســـاءلة والمراقبـــة الداخليـــة 
للمنظمــــة تنفيــــذًا كــــامًال. ودعمــــًا لــــه، ُأرســــلت بعثــــة لرصــــد 

مـــه تضـــم خبـــراء مـــن المكتـــب اإلقليمـــي ألفريقيـــا األداء وتقيي
ومـــن أحـــد أفرقـــة الـــدعم المشـــترك بـــين البلـــدان ومـــن المقـــر 

االسـتعراض ممثـل المنظمـة علـى تحسـين  وسـاعدالرئيسي. 
إدارة المخـــاطر واالمتثـــال فضـــًال عـــن المســـاءلة فـــي مجـــال 
اإلدارة وتنفيذ البرامج. ومثـال علـى ذلـك، أن تـدفقات العمـل 

اخلية قد ُدّعمت في جميع الوظـائف التمكينيـة والضوابط الد
وأن قدرة المكتب الُقطري على االستجابة للطوارئ والتعاون 
مع أصحاب المصلحة الرئيسيين قد ُعززت. ونتيجـة لـذلك، 
حّسن المكتب الُقطري عملياته وأداءه فيمـا يتعلـق بمؤشـرات 

  األداء الرئيسية.
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  ٢٠١٧لعام األولويات 
  

ُيعـــد تحديـــد أولويـــات األنشـــطة ضـــروريًا. ويمكـــن مواءمـــة الطلبـــات المتناميـــة مـــع الميزانيـــات  ،نظـــرًا للوضـــع المـــالي الحـــالي
فـــــي  ٦المتناقصـــــة بدرجـــــة مـــــا (بزيـــــادة أوجـــــه الكفـــــاءة) ولكـــــن فـــــي حـــــدود معينـــــة. ومـــــن المتوقـــــع أن تتراجـــــع ميزانيـــــة الفئـــــة 

  ، والسيما في ضوء الوضع المالي.٢٠١٧، وتجري االستجابة لهذا التطور بالفعل في عام ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية
  

، ستعمل المنظمـة علـى وضـع خطـة لتحقيـق القيمـة فـي مقابـل المـال بهـدف تحديـد الوفـورات الناجمـة عـن ٢٠١٧وخالل عام 
ه الفئــة  المبــادرة، ولكـــن مــن المتوقـــع أن تتجــاوز األنشـــطة هـــذه  ٦الكفــاءة التـــي يمكــن تحقيقهـــا علــى نطـــاق المنظمــة. وســـتوجِّ

  .٢٠١٨المحددة ذلك. وسوف تقدم الخطة إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين كي تنظر فيها في عام 
  

وســوف تخضــع  .٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيــة  فــيوفضــًال عــن ذلــك، سيســتمر العمــل علــى تحديــد تــدابير ملموســة لتحقيــق الكفــاءة 
. وهـذه ٢٠١٧مزيد من المناقشة في االجتمـاع السـنوي لمـديري الشـؤون الماليـة واإلداريـة وٕادارة البـرامج فـي عـام هذه التدابير ل

بمعرفــة  ٢٠١٦التــدابير وغيرهــا مــن التــدابير العمليــة التــي تتعلــق بتحديــد أولويــات األنشــطة ونفقــات الرواتــب فــي نهايــة عــام 
والمنظمـة  ٦إلى التخفيف من أثر الثغرة اإلجماليـة المحتملـة فـي تمويـل الفئـة  مكتب المدير العام ودائرة اإلدارة العامة، تهدف

  ككل.
  

والقيـادات الُعليـا التابعـة  ٢٠١٧وسيمثل االنتقـال مـن اإلدارة الحاليـة إلـى إدارة المـدير العـام الـذي سـوف ُيعـّين فـي أيـار/ مـايو 
  .٢٠١٧ ًا كبيرًا على األولويات المحددة لعام؛ وقد يؤثر هذا التغيير تأثير ٢٠١٧له، األولوية األولى في عام 

  
  ٦األرقام الرئيسية الخاصة بالفئة 

  
ويشــمل هــذا الــرقم الرســم مليــون دوالر أمريكــي.  ٨٧٤، ٢٠١٧-٢٠١٦فــي الثنائيــة  ٦بلــغ مجمــوع الميزانيــة المخصصــة للفئــة 

ة المــــوارد المتاحــــة فــــي نهايــــة وبلغــــت قيمــــ ١مليــــون دوالر أمريكــــي. ١٤٠المقتطــــع مــــن نفقــــات المنصــــب المشــــغول البــــالغ 
مليـــون دوالر أمريكـــي  ٣٧٣مـــن الميزانيـــة المخصصـــة. وبلغـــت النفقـــات  ٪٨٠مليـــون دوالر أمريكـــي أي  ٧٠٠، ٢٠١٦ عـــام
من المبلغ المتاح. ويزيد مبلغ األموال المتوفرة في المكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا  ٪٥٣من الميزانية البرمجية المعتمدة و ٪٤٣ أي

ص فــي الميزانيــة المعتمــدة بســبب التمويــل الــوارد مــن وزارة التنميــة الدوليــة فــي المملكــة المتحــدة لبريطانيــا مخّصــعلــى المبلــغ ال
ل الخـاص بمنظمـة الصـحة العالميـة فـي اإلقلـيم العظمى وأيرلندا الشـمالية ومؤسسـة بيـل وميلينـدا غيـتس، دعمـًا لبرنـامج التحـوّ 

علـى المسـار الصـحيح. وتتواصـل الجهـود  العمـومالنفقات فـي هـذه الفئـة فـي . ويسير التمويل و ٢٠٢٠-٢٠١٥األفريقي للفترة 
  الرامية إلى تحقيق المزيد من الفعالية من حيث التكاليف على النحو الموضح في الفرع البرمجي أعاله.

  
  الميزانية والنفقات حسب المكاتب الرئيسية

  

   

  

   

   

                                                           
فقات المنصب المشغول آلية مستقلة الستعادة تكاليف الخدمات اإلدارية التي ُتعزى مباشرة يمثل الرسم المقتطع من ن   ١

  إلى العمل الخاص بجميع الفئات.

١ ٠٠٠ ٠٠٠
٩٠٠ ٠٠٠ 
٨٠٠ ٠٠٠ 
٧٠٠ ٠٠٠ 
٦٠٠ ٠٠٠ 
٥٠٠ ٠٠٠ 
٤٠٠ ٠٠٠ 
٣٠٠ ٠٠٠ 
٢٠٠ ٠٠٠ 
١٠٠ ٠٠٠ 

٠ 
 

كانون  ٣١األموال المتاحة في  إجمالي النفقات
 ٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الميةالصحة الع
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   ٦تفاصيل النفقات الخاصة بالفئة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣٠٠ ٠٠٠ 

٢٥٠ ٠٠٠ 

٢٠٠ ٠٠٠ 

١٥٠ ٠٠٠ 

١٠٠ ٠٠٠ 

٥٠ ٠٠٠ 

٠ 
 

  (باآللف من الدوالرات األمريكية) النفقات حسب النوع

الموظفين تكاليف 
  وغيرهم من العاملين

اإلمدادات والمواد 
  الطبية

التحويالت   الخدمات التعاقدية
  والمنح

نفقات التشغيل   السفر
  العامة

المعدات والمركبات 
  واألثاث

المكاتب اإلقليمية
٢٧,٥٪  

 المكاتب القطرية
٢٧,١٪  

  األنشطة
٢٨,٣٨٪  

  الموظفون
٧١,٦٢٪  

  المكاتب الرئيسية
 

  ٪٤٥,٥المقر الرئيسي ٪٧,٠أوروبا 

  ٪٣,٩األمريكتين 

  ٪٨,٤شرق المتوسط 

٪٦,٦غرب المحيط الهادئ 
  ٪٦,٦جنوب شرق آسيا 

  ٪٢٢,٠أفريقيا 

  الموظفون/ األنشطة

  المستوى
 

  المقر الرئيسي
٤٥,٥٪  

  البرنامج
 

  ٪٥٩,٥التنظيم واإلدارة، 

 ٪٢٦,٥القيادة وتصريف الشؤون، 
االتصاالت 

  ٪٥,١االستراتيجية، 

الشفافية والمساءلة وٕادارة 
  ٪٥,٠المخاطر، 

التخطيط االستراتيجي وتنسيق 
  ٪٣,٩الموارد والتبليغ، 
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 القضاء على شلل األطفال

  
  ٢٠١٦اإلنجازات الرئيسية لعام 

  
يتمثل دور المنظمة فـي المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال فـي تقـديم الـدعم التقنـي إلـى البلـدان واألقـاليم، مـع التركيـز 

المرض وتلك التي تتعرض لمخاطر فاشيات فيروس شلل األطفال البري أو المشـتق  بصفة خاصة على البلدان التي يتوطنها
  من اللقاحات.

  
وتقدم المنظمة اإلرشادات التقنية بشـأن الشـلل الرخـو الحـاد والترصـد البيئـي للكشـف عـن فيـروس شـلل األطفـال، وتـوفر الـدعم 

وُتجري المنظمة تحليل بيانـات الترصـد لتحديـد الثغـرات  اللوجيستي وضمان الجودة إلى شبكة المعامل المعنية بشلل األطفال.
البرمجية، وتقدم اإلرشادات بشأن أنشطة التمنيع اإلضـافية ضـد شـلل األطفـال وتتـولى رصـدها، مـن أجـل رفـع مسـتوى مناعـة 

تقنـي حيثمـا السكان ووقف سريان فيروسات شلل األطفال، وتجري عمليات تقييم االسـتجابة للفاشـيات. وقـد تـم تعزيـز الـدعم ال
  لزم ذلك من خالل عمليات النشر العاجل. ويجري رصد جودة الترصد أسبوعيًا من خالل أهداف مؤشرات الترصد العالمية.

  
وفـي  ١٩٨٨.١ إحراز التقدم الكبير منذ دعت جمعية الصحة العالمية إلى استئصال شلل األطفال من العالم في عام ويستمر

طفل يصـابون سـنويًا بالشـلل  ٣٥٠  ٠٠٠بلدًا حول العالم وكان أكثر من  ١٢٥ طن أكثر مناألطفال يتو  كان شلل ذلك الحين،
 البــري أدنــى مســتوياتها علــى واليــوم، بلغــت معــدالت ســريان فيــروس شــلل األطفــال مــدى الحيــاة بســبب فيــروس شــلل األطفــال.

  المرض فيها). عبء (حسب ترتيب يجيرياون باكستان وأفغانستان - أجزاء من ثالثة بلدان إال اإلطالق، وال يتوطن سريانه
  

حالــة مــن حــاالت شــلل أطفــال علــى صــعيد العــالم. وال يســتمر الكشــف إال عــن نمــط  ٣٧، لــم ُيبلَّــغ إال عــن ٢٠١٦وفــي عــام 
فقـد ُأعِلـن رسـميًا  ٢)، أما شلل األطفال البري مـن الـنمط ١مصلي واحد من الفيروس البري (فيروس شلل األطفال من النمط 

فـي أي مكـان  ٣، ولم ُيكشف عن أية حالة ناجمة عن فيروس شلل األطفـال البـري مـن الـنمط ٢٠١٥ صاله في عامعن استئ
مليـون شـخص يسـيرون علـى أقـدامهم مّمـن كـانوا لـوال ذلـك فـي  ١٦. ويوجد اليوم أكثر مـن ٢٠١٢ منذ تشرين الثاني/ نوفمبر

مليـون وفـاة بـين األطفـال بفضـل إعطـاء فيتـامين "ألـف"  ١,٥نحو عداد المصابين بالشلل. وتشير التقديرات إلى أنه تم تالفي 
علــى نحــو منهجــي أثنــاء تنفيــذ أنشــطة التمنيــع ضــد شــلل األطفــال. ويوشــك العــالم اآلن علــى إحــراز نجــاح تــاريخي فــي مجــال 

  الصحة العمومية العالمية.
                                                           

  ٢٠٠٠ ، استئصال شلل األطفال من العالم بحلول عام٢٨-٤١ج ص عالقرار    ١
)http://www.who.int/ihr/polioresolution4128en.pdf٢٠١٧آذار/ مارس  ٢٧ي ، تم االطالع ف.( 
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تقييمًا لالستجابة للفاشـيات فـي  ١٢، ُأجري ٢٠١٦في عام 
لفــة (جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وغينيــا ســبعة بلــدان مخت

ــــة الشــــعبية ومدغشــــقر وميانمــــار  ــــة الو الديمقراطي وجمهوري
  وجنوب السودان وأوكرانيا).

ي شخصـــــًا فـــــ ١١١٠ُنشـــــر الخبـــــراء االستشـــــاريون بمعـــــدل 
، لــــدعم تعزيــــز الترصــــد وتحســــين ٢٠١٦الشــــهر فــــي عــــام 

متطوعــًا مــن  ٢٢٠جــودة أنشــطة التمنيــع التكميليــة. وُنشــر 
ـــال  ـــامج وقـــف ســـريان شـــلل األطف ـــابعين لبرن المتطـــوعين الت

)STOP( .في البلدان الشديدة التعرض للمخاطر 

وقــد تســّنى إحــراز هــذا التقــدم بفضــل شــبكة الــدعم العالميــة ومشــاركة 
صـــلحة، وعلـــى رأســـهم الـــدول األعضـــاء. ويقـــوم ســـنويًا أصـــحاب الم

مليــون متطــوع بإعطــاء لقاحــات شــلل األطفــال وغيرهــا  ٢٠أكثــر مــن 
مليون طفل فـي جميـع  ٤٠٠من األدوية المنقذة للحياة إلى أكثر من 

أنحاء العالم. وأفضـت الجهـود العالميـة المبذولـة حتـى اآلن مـن أجـل 
مليـون دوالر  ٢٧ ٠٠٠مـن  استئصال شلل األطفال إلى تـوفير أكثـر

أمريكــي، وســيؤدي استئصــال فيــروس شــلل األطفــال مــن العــالم إلــى 
مليـون دوالر  ٢٥ ٠٠٠و ٢٠ ٠٠٠تحقيق وفورات أخرى تتراوح بـين 

أمريكــــي، يمكــــن االســــتفادة منهــــا فــــي تنفيــــذ تــــدخالت أخــــرى منقــــذة 
    للحياة.

نشــــاطًا مــــن  ١٩٢، ســــاهمت المنظمــــة فــــي تنفيــــذ ٢٠١٦وفــــي عــــام 
لتمنيـــع التكميلـــي بلقـــاح شـــلل األطفـــال الفمـــوي، ُأجريـــت فـــي أنشـــطة ا

بلــدًا بمــا فـــي ذلــك البلـــدان الموطونــة بـــالمرض والبلــدان الشـــديدة  ٤٣
التعــرض للمخــاطر والبلــدان التــي تشــهد فاشــيات المــرض. واســُتخدم 

األطفـال المعطـل إلـى  مليون جرعة أخرى من لقـاح شـلل ١,٩أكثر من ملياري جرعة من لقاح شلل األطفال الفموي. وُقدمت 
جرعــــة إلــــى أفغانســــتان.  ١٠٠ ٠٠٠جرعــــة تقريبــــًا إلــــى الهنـــد، و ٤٠٠ ٠٠٠مليــــون جرعــــة إلــــى باكســـتان، و ١,٤نيجيريـــا، و

وصــدرت المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التأهــب واالســتجابة للفاشــيات وتصــنيف فيروســات شــلل األطفــال المشــتقة مــن اللقاحــات 
    .٢٠١٦والتحريات الميدانية، في عام 

وُأجــري اســتعراض الترصــد الميــداني فــي أفغانســتان وغينيــا ونيجيريــا وباكســتان وفــي بلــدان أخــرى فــي غــرب أفريقيــا. وُأجريــت 
  استعراضات مستندية في البلدان الشديدة التعرض للمخاطر مرتين خالل تلك السنة.

  
ب مـع الـدول األعضـاء واألوسـاط اإلنمائيـة ويواصل الشركاء في المبادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال المشـاركة عـن كثـ

مليــون دوالر أمريكــي مــن التمويــل اإلضــافي الــالزم لتحقيــق عــالم خــاٍل علــى  ١ ٣٠٠الدوليــة األوســع نطاقــًا ســعيًا إلــى تــأمين 
  الدوام من شلل األطفال.

  
  المستخلصة  دروسلالتحديات وا

  
يتســم التقــدم نحــو استئصــال شــلل األطفــال بالهشاشــة. وقــد 

عنــدما ُأكــدت أربــع  ٢٠١٦ذلــك فــي آب/ أغســطس  تجلــى
حــاالت جديــدة لشــلل األطفــال الشــللي النــاجم عــن فيــروس 

فــي واليــة بورنــو بشــمال  ١شــلل األطفــال البــري مــن الــنمط 
شرق نيجيريا. وكانت هذه الحاالت األولى التي يبلّـغ عنهـا 

. ويؤكـد ذلـك ٢٠١٤في اإلقلـيم األفريقـي منـذ تمـوز/ يوليـو 
لـــة إلـــى ضـــمان تحقيـــق عـــالم خـــاٍل مـــن شـــلل الحاجـــة العاج

األطفال على وجه السرعة وبصفة مستدامة، على نحو مـا 
)، الذي حثت فيه ٢٠١٥( ٣-٦٨ج ص عشدد عليه القرار 

ــــى ضــــمان التمويــــل  ــــدول األعضــــاء عل جمعيــــة الصــــحة ال
والتنفيـــــذ الكـــــاملين للخطـــــة االســـــتراتيجية الستئصـــــال شـــــلل 

ه. ومــن أجــل توجيــه األطفـال والشــوط األخيــر مــن استئصـال
التقــدم صــوب وقــف ســريان شــلل األطفــال واإلشــراف عليــه 
علـــــى نحـــــو فعـــــال، يجـــــري حاليـــــًا تعـــــديل نطـــــاق المجلـــــس 
المســـتقل للرصـــد التـــابع للمبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل 
األطفــال، مــن أجــل زيــادة التركيــز علــى تحقيــق هــذا الهــدف 

  الحاسم األهمية.
  

الوصول إلى جميع األطفال  :شلل األطفال في أفغانستان
في األماكن المتضررة من النزاع والتي تعاني من 

 االختالل األمني
 
 

  
  
  
  

ــــــــرة الواقعــــــــة مــــــــا  ــــــــي الفت ــــــــو وكــــــــانون األول/ ف ــــــــين تمــــــــوز/ يولي ب
طفل التطعيم بلقاح شلل األطفـال  ٥٠ ٠٠٠، تلقى ٢٠١٦ ديسمبر

الفمـــوي فـــي منطقـــة تورخـــام الحدوديـــة فـــي ننكرهـــار، أشـــد المعـــابر 
الحدوديــة ازدحامــًا فــي أفغانســتان، علــى أيــدي أفرقــة التطعــيم التــي 
ــــــــة  ــــــــة ومنظمــــــــة الصــــــــحة العالمي ــــــــدعمها وزارة الصــــــــحة العمومي ت

معبـــرًا  ١٧نيســـيف. وتعمـــل أفرقـــة مكافحـــة شـــلل األطفـــال فـــي واليو 
ـــــال الـــــذين يـــــدخلون أفغانســـــتان  حـــــدوديًا لضـــــمان أن جميـــــع األطف

فريقـــًا دائمـــًا  ٢٨٠ممنعـــون ضـــد شـــلل األطفـــال. وهنـــاك أكثـــر مـــن 
يتولــون تطعــيم األطفــال العــابرين دخــوًال إلــى المنــاطق غيــر اآلمنــة 

لوجهــات األخــرى لضــمان وخروجــًا منهــا واألطفــال المســافرين إلــى ا
حصـــول جميـــع األطفـــال المـــرتحلين علـــى قطـــرتين مـــن لقـــاح شـــلل 

  .األطفال الفموي
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اظ على مستوى عـال مـن ترصـد الشـلل الرخـو الحـاد. وقـد حشـدت حكومـة نيجيريـا علـى الفـور وتؤكد حالة نيجيريا أهمية الحف
استجابة قوية للفاشية ونفـذت عـدة جـوالت مـن أنشـطة التمنيـع التكميلـي باسـتخدام لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي الثنـائي التكـافؤ. 

قائمـــة البلـــدان التـــي يتوطنهـــا شـــلل األطفـــال.  وُأعلـــن أن الفاشـــية تمثـــل طارئـــة صـــحية عموميـــة وطنيـــة، وأعيـــدت نيجيريـــا إلـــى
وفضًال عن ذلك، أعلن وزراء الصحة في اللجنة اإلقليمية ألفريقيا أن فاشية شلل األطفال تمثـل طارئـة صـحية عموميـة علـى 

قًا للفاشـية الصعيد اإلقليمي بالنسبة إلى البلدان الواقعة في اإلقليم الفرعي لحوض بحيرة تشاد، ما أدى إلى استجابة أوسع نطا
  شملت الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر باإلضافة إلى نيجيريا.

  
واسُتغل تحّسن إمكانية الوصول إلى بعض المناطق المتضررة من النزاع لرفع مستوى التمنيع بين المجموعات السـكانية التـي 

يــادة حساســية الترصــد علــى الصــعيد دون الــوطني. واســُتهلت أصــبح مــن الممكــن الوصــول إليهــا. واُتخــذ المزيــد مــن التــدابير لز 
مبـــادرة برازافيـــل مـــن أجـــل تحســـين حساســـية الترصـــد فـــي نيجيريـــا وفـــي عـــدد مـــن البلـــدان األفريقيـــة األخـــرى الشـــديدة التعـــرض 

  للمخاطر. 
  

ة الخاصـة بمكافحـة شــلل وجـرى تنسـيق االسـتجابة للفاشـية فـي سـياق الطـوارئ اإلنســانية فـي اإلقلـيم، واسـتطاعت البنيـة التحتيـ
األطفــال دعــم تلبيــة االحتياجــات الصــحية األخــرى الحاســمة األهميــة مثــل حمــالت مكافحــة الحصــبة. ومازالــت نيجيريــا تحظــى 
بمناعــة قويــة ضــد فيــروس شــلل األطفــال فــي معظــم األمــاكن ولكــن هــذه الحــاالت ُتســلِّط الضــوء علــى المخــاطر التــي يطرحهــا 

  ر المكتشف للفيروس، والحاجة العاجلة إلى تعزيز الترصد دون اإلقليمي في كل مكان.السريان المنخفض المستوى غي
  

وواصــلت مراكــز عمليــات الطــوارئ فــي أفغانســتان وباكســتان تعزيــز التعــاون والملكيــة الحكوميــة فــي كــال البلــدين، مــع تحديــد 
المراكـز فـي البلـدين معـًا فـي سـبيل الوصـول  األولويات من خالل خطط العمل الوطنية الوثيقة المعنية بـالطوارئ. كمـا عملـت

إلـــى المجموعـــات الســـكانية الشـــديدة التعـــرض للمخـــاطر علـــى طـــول الحـــدود، اســـتجابة لزيـــادة حجـــم البينـــات الدالـــة علـــى أن 
فرقـة المجموعات السكانية المتنقلة تمثل الوسيلة الرئيسية لسريان الفيروس. وزاد عدد المراكز الدائمة فـي المعـابر، وتسـاعد األ

العـــــابرة للحـــــدود واألفرقـــــة الدائمـــــة فـــــي المعـــــابر واألفرقـــــة الرّحـــــل، علـــــى 
  الوصول إلى األطفال المرتحلين.

  
ُيعد مشجعًا، فإن هـذه  ٢٠١٦وعلى الرغم من أن التقدم الذي شهده عام 

البلــدان وغيرهــا معرضــة بالفعــل لخطــر االنتكــاس، إن لــم يســتمر تحســن 
  .٢٠١٧األداء في عام 

  
إمدادات لقاح شلل األطفال المعطـل يتـدهور، حيـث يواجـه ومازال وضع 

المصــنعون تحــديات تحــول دون تســليم إمــدادات اللقــاح المعطــل المتعاقــد 
عليهــــا. ويجــــري تخصــــيص اإلمــــدادات المتاحــــة علــــى الصــــعيد العــــالمي 

مبــــادرة العالميــــة باســــتخدام نهــــج قــــائم علــــى المخــــاطر تتــــولى المنظمــــة وشــــركاؤها استعراضــــه بانتظــــام وتنقيحــــه. وتواصــــل ال
  الستئصال شلل األطفال العمل مع الشركاء اآلخرين ومع المصنعين للتخفيف من حدة القيود المفروضة على اإلمدادات.

  
ويجــري إحــراز التقــدم فــي االســتفادة مــن العبــر المستخلصــة مــن استئصــال شــلل األطفــال. وفضــًال عــن ذلــك، تجــري صــياغة 

تقنية التي يمكن استخدامها في تدريب الموظفين ميدانيًا فيما يتعلـق بـاألمراض األخـرى الوثائق الخاصة بأفضل الممارسات ال
  التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

  
وتم وضع استراتيجية تعبئة الموارد العالمية والوطنية وتنفيذها، ويستمر تحـديثها وتعـديلها اسـتجابًة للظـروف المتغيـرة والفـرص 

  جدة. وما يكتسي أهمية بالغة، هو أن الموارد المالية قد زادت واستمر تنفيذ التعهدات السابقة.والمخاطر والتحديات المست
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  ٢٠١٧لعام األولويات 
  

أن يقــل عــدد أنشــطة التمنيــع اإلضــافي فــي الــدول األعضــاء، باســتثناء البلــدان الثالثــة  ٢٠١٧مــن المتوقــع فــي عــام 
ن وباكستان ونيجيريا. ومـع تقلـيص عـدد هـذه األنشـطة، مـن المتوقـع أيضـًا أن التي يتوطنها المرض، وهي أفغانستا

  يقل عدد الموظفين الممولين عن طريق برنامج مكافحة شلل األطفال.
  

من لقاح شلل األطفال الفموي تنفيذًا كامًال في جميع البلدان، ولذا فإنـه لـم يعـد يمثـل  ٢وقد ُنفذ سحب مكون النمط 
  العالمية الستئصال شلل األطفال. المبادرةأولوية بالنسبة إلى 

  
  ما يلي: ٢٠١٧لويات المحددة لعام وتشمل األو 
  ثة الباقية التي يتوطنها المرض؛وقف سريان شلل األطفال في البلدان الثال •
ضـــمان االســـتجابة المالئمـــة والمناســـبة التوقيـــت لفاشـــيات فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري والمشـــتق مـــن  •

  اللقاحات؛
  ى حالة الخلو من شلل األطفال في البلدان التي لم تعد موطونة بالمرض؛الحفاظ عل •
دعم جهود البلدان الرامية إلى تخفيف األثر السلبي لنقص لقاح شـلل األطفـال المعطـل علـى الصـعيد  •

  العالمي؛
الحفاظ على التركيز على ترصـد الشـلل الرخـو الحـاد وعلـى رصـد حساسـيته علـى الصـعيدين الـوطني  •

  ي؛ودون الوطن
  الحفاظ على أداء شبكة مختبرات شلل األطفال؛ •
  تنفيذ خطة التوّسع في الترصد البيئي؛ •
  تنسيق تنفيذ األنشطة وفقًا لمتطلبات خطة المنظمة العالمية الحتواء فيروسات شلل األطفال؛ •
ة مواصــلة التخطــيط للمرحلــة االنتقاليــة وتنفيــذها مــن أجــل معالجــة اآلثــار الواقعــة علــى المــوارد البشــري •

المتعلقة بشلل األطفال في المنظمة، والعواقب المترتبة على المرحلة االنتقالية لشـلل األطفـال بالنسـبة 
إلى البـرامج األخـرى ذات الصـلة، وضـرورة اإلبقـاء علـى الوظـائف الرئيسـية المتعلقـة باستئصـال شـلل 

  األطفال في مرحلة ما بعد استئصاله؛
  التصدي للمشكالت المتعلقة بالتهاون. •

  
وســتعمل المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال مــع الجهــات المانحــة والشــركاء لضــمان التمويــل الكامــل لهــذه 

  المجاالت ذات األولوية.
  

  األرقام الرئيسية الخاصة بشلل األطفال
  

، ٢٠١٦ مليون دوالر أمريكي. وبلغت قيمة الموارد المتاحة في نهايـة عـام ١٤٩٢بلغ مجموع ميزانية شلل األطفال 
مــــن  ٪٣٩مليــــون دوالر أمريكــــي أي  ٥٨٩مــــن الميزانيــــة. وبلغــــت النفقــــات  ٪٦٧مليــــون دوالر أمريكــــي أي  ٩٩٩

من المبلغ المتاح. وسار التنفيذ في مجمله على المسـار الصـحيح علـى نطـاق جميـع خطـط العمـل  ٪٥٩الميزانية و
  كان مستواه أدنى من المتوخى. المعنية بشلل األطفال باستثناء التخطيط للمرحلة االنتقالية، الذي

  
ومــع تقلــيص حجــم المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال، ســتتراجع المــوارد المخصصــة لشــلل األطفــال بســرعة 
علـــى مـــدى الســـنوات القليلـــة القادمـــة حتـــى تتوقـــف فـــي نهايـــة المطـــاف. وكجـــزء مـــن عمليـــة االنتقـــال، يجـــري تحديـــد 

ها للحفاظ على عالم يخلو من شـلل األطفـال. وفضـًال عـن ذلـك، يجـري تحديـد الوظائف األساسية التي يلزم استدامت
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مجــاالت الصــحة العموميــة ذات األولويــة التــي يمكــن أن تســتفيد مــن األصــول الخاصــة بشــلل األطفــال. والحصــول 
المصـادر  على الموارد الكافية من الشركاء غير الدوليين في المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال بما في ذلـك

الحكومية، لدعم العمل الخاص بهذه المجاالت ذات األولوية بخالف شلل األطفال، ُيعد عنصرًا حاسم األهميـة فـي 
  عملية االنتقال. 

  
  الميزانية والنفقات حسب المكاتب الرئيسية

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
  

  تفاصيل النفقات الخاصة بالفئة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١ ٦٠٠ ٠٠٠

١ ٤٠٠ ٠٠٠

١ ٢٠٠ ٠٠٠

١ ٠٠٠ ٠٠٠

٨٠٠ ٠٠٠ 

٦٠٠ ٠٠٠ 

٤٠٠ ٠٠٠ 

٢٠٠ ٠٠٠ 

٠ 
 

كانون  ٣١األموال المتاحة في  إجمالي النفقات
 ٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

  ٪٤,٦ المكاتب اإلقليمية

 المكاتب القطرية
٨٤,١٪  

  ٪٨٣,١ األنشطة

  ٪١٦,٩ الموظفون

  المكاتب الرئيسية
 

٪٠,٥أوروبا 

المقر الرئيسي 
١١,٣٪  

  ٪٠,٣األمريكتين 

  ٪٢٩,٤شرق المتوسط 

غرب المحيط الهادئ 
١,٥٪  

  ٪٦,٤جنوب شرق آسيا 
  ٪٥٠,٥أفريقيا 

  الموظفون/ األنشطة
 

  المستوى
 

  المقر الرئيسي
١١,٣٪  

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية
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  (بآالف الدوالرات األمريكية) النفقات حسب النوع

الموظفين تكاليف 
وغيرهم من 
  العاملين

  اإلمدادات 
  والمواد الطبية

ات الخدم
  التعاقدية

التحويالت 
  والمنح

نفقات التشغيل   السفر
  العامة

المعدات 
والمركبات 
  واألثاث

٣٠٠ ٠٠٠  

٢٥٠ ٠٠٠  

٢٠٠ ٠٠٠  

١٥٠ ٠٠٠  

١٠٠ ٠٠٠  

٥٠ ٠٠٠  

٠ 
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  بيان الرقابة الداخلية  :٢الفرع 
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  نطاق المسؤولية
  

ام جمعية الصحة العالميـة عـن إدارة (المنظمة) المسؤولية أم لمنظمة الصحة العالمية ةالعام ةالمدير أتحمل بصفتي 
هـا، كمـا أتحمـل بموجـب أحكـام المـادة الثانيـة عشـرة مـن الالئحـة الماليـة المسـؤولية عـن صـون تنفيذ برامجو منظمة ال

وارد مـــ لضـــمان اســـتخداموذلـــك التحقيقـــات، ٕاجـــراء مراجعـــة الداخليـــة للحســـابات و ســـليم يشـــمل ال اخليـــةدنظـــام رقابـــة 
  .وحماية أصولهابفعالية وكفاءة، المنظمة 

  
  الداخليةالغرض من الرقابة 

  
المتصـلة ها والسياسـات غراضـأهـداف المنظمـة وأخطورة العجـز عـن بلـوغ لحد من هو االداخلية الغرض من الرقابة 

ولــيس مطلقــًا بشــأن  معقــوالً  ضــماناً بهــا وٕادارتهــا عوضــًا عــن إزالــة تلــك الخطــورة، لــذا فــإن بإمكــان الرقابــة أن تــوفر 
تلــك  تحديــد المخــاطر الرئيســية وتقيــيم طبيعــةمعــّدة لغــرض مســتمرة  عمليــةتســتند تلــك الرقابــة إلــى و . لفعاليــةتحقيــق ا

  بكفاءة وفعالية وبطريقة اقتصادية.وٕادارتها ونطاقها المخاطر 
  
إدارة يـه، فـإن علعمومًا، و  إدارة العملياتعملية جزء ال يتجزأ من هي لإلدارة و من األدوار الرئيسية الرقابة الداخلية و 

  القيام بما يلي: مسؤوليةتتكفل بها جميع مستوياتبالمنظمة 
  لية؛الرقابة الداخفعالية  انز تعزّ رقابة بيئة وثقافة إقامة   •
  ؛والفساداالحتيال مخاطر بلوغ األغراض، بما فيها تحديد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على   •
إلـى أدنـى  وأنشـطة رقابـة أخـرى تقلّـلجـراءات ونظـم إ تحديد واقتراح سياسات وخطط ومعـايير تشـغيل و   •

وطــأة تلــك المخــاطر و/ أو تخفيــف ة و/ أو دالتعــرض المحــدّ الناجمــة عــن حــاالت مــن المخــاطر حــد 
  الحد منها؛

بمــا يلــزمهم جميــع مــوظفي المنظمــة ت بفعاليــة لكــي يتســنى تزويــد لمعلومــات واالتصــاالاضــمان تــدفق   •
  ؛للوفاء بمسؤولياتهممن معلومات 

  .الرقابة الداخليةرصد مدى فعالية   •
  

علـى جميـع المسـتويات مـن اسـتمرار بيعمـل داخلهـا نظـام الرقابـة الداخليـة فـي المنظمـة شـغيل، فـإن وعلى صـعيد الت
  .المذكورة أعالهلضمان بلوغ األغراض خالل عمليات الرقابة الداخلية 

  
علـى السـنة أعـاله  بصـيغته المبّينـهلمنظمـة فـي اعـن عمليـات الرقابـة الداخليـة الذي أدليـت بـه بيان األول الوينطبق 

  .٢٠١٦حتى تاريخ الموافقة على البيانات المالية للمنظمة لعام و  ٢٠١٦ كانون األول/ ديسمبر ٣١المنتهية في 
  

  بيئة عمل المنظمة
  

فيهــا تتأصــل لحــاالت قــد تعّرضــها  صــعبة عمــلبيئــات  أحيانــاً يوجــد فيهــا  بلــداً  ١٥٠منظمــة فــي أكثــر مــن التعمــل 
مســتويات صــون الرقابــة الداخليــة بقــدرتها علــى بمن المــوظفين و هــا المتعّلــق منهــا بــأفيبمــا بمســتوى عــال، المخــاطر 

قــرارات باتخــاذ و  تعمــل فيــهالوضــع األمنــي فــي كــل بلــد برصــد واألمــم المتحــدة بشــكل عــام) (منظمــة قــوم الت. و عاليــة
ــد تُ . و تعــرض موظفيهــا للخطــرمســتوى عمليــات المنظمــة والحــد مــن اللــزوم بشــأن تكييــف اســتراتيجية عنــد  جميــع قّي

خـاص بالمخـاطر يستعرضـه المـديرون بانتظـام ويرفعـوه على مستوى المكاتـب فـي سـجل رسـمي المواجهة المخاطر 
  لفت انتباهها إليه حسب االقتضاء.إلى مستويات أعلى ل



 A70/40    ٧٠/٤٠ج

76 

  إطار الرقابة الداخلية وٕادارة المخاطر
  

منظمـــة فـــي آذار/ الإطـــار مســـاءلة فيمـــا صـــدر ؛ ٢٠١٣صـــدر إطـــار الرقابـــة الداخليـــة فـــي تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر 
وقـــام فـــي . ٢٠١٥فـــي تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر فقـــد صـــدرت سياســـة إدارة المخـــاطر المؤسســـية أمـــا ، ٢٠١٥ مـــارس
رقابـة الداخليـة. قوائم التقييم الـذاتي للكل مركز من مراكز الميزانية على نطاق المنظمة ككل باستكمال  ٢٠١٥ عام

. ويـؤدي أيضـًا سـهلة االسـتعمالجديـدة منصـة إلكترونيـة تلك القوائم واسـُتِهل نشـرها بفضـل  ٢٠١٦وُحدِّثت في عام 
إلــى تقــديم  مــن خــالل البوابــة اإللكترونيــة للمنظمــة أمــوال المنظمــة واســتخداماتهااالتصــاالت بشــأن مصــادر تحســين 

  .برصد ميزانية المنظمة يما يتعلقالدعم الالزم لتحسين الرقابة ف
  
: دعـــم اتخـــاذ القـــرارات ، همـــاشـــقينإلـــى بلوغهـــا مـــن المنظمـــة بنهـــج إدارة المخـــاطر ألف األغـــراض التـــي يصـــبو وتتـــ

المؤسسـية تضـم دارة المخـاطر . وُوِضـعت سياسـة إلإدارة المخـاطر فـي عمليـات التشـغيل المؤسسـيةدمـج المستنيرة و 
  ومنهجية وسريعة.منظمة ابة لها ورصدها بطريقة وتقييمها واالستج المخاطرلتحديد أدوات 

  
المخــاطر والمســاءلة عــن تقّبــل مخــاطر، بمــا فــي ذلــك مســتويات هــذا األمــر اتبــاع نهــج ُمزمــع بشــأن إدارة اليشــمل و 

. مليــة إبــالغ فعالــةرســي عمعلومــات عــن المخــاطر ويمــا يلــزم مــن اإلدارة العليــا بوطأتهــا، وهــو نهــج يــزّود تخفيــف 
 ،بالمنظمــةاالســتراتيجية والتشــغيلية ميزنــة إدارة المخــاطر فــي دورات التخطــيط والعلــى دمــج عمليــة السياســة شــّدد تو 

إلى المدير العام والدول األعضاء من تقرير سنوي عن المخاطر  . وُيقّدموكذلك في أطر المساءلة والرقابة الداخلية
  .المجلس التنفيذيخالل 

  
هـا المخاطر وتحديد أولوياتالُمتبعة من القاعدة إلى القمة في تعيين ؤسسية المرحلة سياسة إدارة المخاطر المُتكّمل و 

  المقترنة بأخرى متبعة من القمة إلى القاعدة في التحّقق من المخاطر وتصعيدها.
  

ـــل بصـــفتي  المنظمـــة تنفيـــذ بـــرامج المرتبطـــة بالمســـؤولية عـــن تقيـــيم المخـــاطر ة للمنظمـــة بكامـــل العامـــ ةالمـــدير وأتكّف
  ها بشكل عام.وعمليات هااريعومش

  
  الداخليةاستعراض مدى فعالية ضوابط الرقابة 

  
  :منظمة إلى ما يليبالالرقابة الداخلية ضوابط فعالية نظام مدى استعراضي لأساسًا يستند 

يؤكــد أهميــة خطـاب تمثيــل" سـنوي ل"المـديرين العــامين المســاعدين توقيـع جميــع المـديرين اإلقليميــين و   )(أ
بشــأن الالزمــة موضــع التنفيــذ، فضــًال عــن ضــمانات أخــرى كثيــرة داخليــة الضــوابط الضــمان وضــع 

  .الداخلية الرئيسيةالرقابة ضوابط 
 - المرجعيــة للتقيــيم الــذاتي للرقابــة الداخليــة وتقــديمهاللقــوائم جميــع مــديري مراكــز الميزانيــة اســتكمال   (ب)

كافّـة. وتسـتعرض  المنظمـةمديرًا في األقـاليم، بمـن فـيهم ممثلـو  ١٦٦في المقر الرئيسي ومديرًا  ٥٦
تقــدير مــدى  الميزانيـةواحـد مــن مـديري مراكــز كــل يتــولى و  بمجملهـا، الرئيســيةالرقابـة ضــوابط القـوائم 

  .االمتثال لتلك البيانات الرئيسية
حســـابات ل ينرجيالخـــا ينالمراقبـــة الداخليـــة وتقـــارير المـــراجعخـــدمات مكتـــب التقـــارير الصـــادرة عـــن   (ج)

إلــى جنبــًا الرقابــة، ضــوابط معلومــات مســتقلة وموضــوعية عــن فعاليــة االمتثــال و بــّين التــي ت منظمــةال
  ات.تحسينالمتعلقة بإدخال ال توصياتمع الجنب 
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التــــي تســــتعرض جميــــع تقــــارير مراجعــــة فــــي مجــــال المراقبــــة  المســــتقلين االستشــــاريةلجنــــة الخبــــراء   (د)
عـــن التقـــارير الماليـــة وغيرهـــا مـــن المعلومـــات ذات  المخـــاطر، فضـــالً المتعلقـــة ب تقـــاريرالالحســـابات و 

إسـداء غـرض ب لـى المجلـس التنفيـذياللجنة المـذكورة إلـّي وإ  تقارير. وتُقّدم العامالرقابة الصلة بإطار 
ُيحتمــــل مجــــاالت  ةوتحديــــد أيــــ ،المشــــورة بشــــأن إدارة المخــــاطر والمســــائل الماليــــة والرقابــــة الداخليــــة

  .الضعفينها وٕاسداء المشورة بشأن كيفية معالجة مواطن تحس
  

  أهم المسائل الُمالحظة بشأن الرقابة والمخاطر
  

م الرقابـة الداخليـة وسـجل المخـاطر، تقـوم اإلدارة المعنيـة قـوائ منظمـةالكل مركز من مراكـز ميزانيـة أن يستكمل بعد 
فيمــا يلــي و . قــديمها إلــى مجموعــة السياســات العالميــةتو دة اســتعراض النتــائج الموّحــبمخــاطر االمتثــال واألخالقيــات ب

  :تواجهها المنظمة حاليًا بحسب استنتاجاتيأهم المخاطر التي 
  ؛التمويل الكامل للميزانية البرمجية المعتمدة للمنظمة  •
تنفيـذه قبـل مـع خطـورة مواجهـة طارئـة كبـرى نـب جنبـًا إلـى ج التمويل الكامل لبرنامج الطـوارئ الجديـد  •

  ؛بالكامل
  ؛تكاليف الرعاية الصحية بعد انتهاء الخدمةخصوصًا جل، و األطويلة الخصوم التمويل   •
المـدير العـام الجديـد تـولي الناشئة عن انتخاب المدير العام/ األعمال و استمرارية المترتبة على ثار اآل  •

  ؛لمناصبهمجديد) كبار المسؤولين ال(وفريق 
التـي تعـّول لـك البـرامج و/ أو المكاتـب المحيقـة بتشلل األطفال، والسـيما المخـاطر في مجال نتقال اال  •

  ؛شلل األطفالمكافحة أموال بشّدة على 
عمليــات فيمــا يتصــل بتــأثير أحــد األحــداث الكبــرى علــى اســتمرارية األعمــال المترتبــة علــى مخــاطر ال  •

  ؛كبرى الهجمات اإلرهابية)منظمة (مثل الكوارث الطبيعية أو ال
  ؛بفعالية ما/ الفساد والتصدي لهالعجز عن منع االحتيال  •
الُمسّبب لضياع البيانـات أو سـرقتها أو عـدم تـوافر  مخاطر األمن السيبراني (اختراق األصول الرقمية  •

  .)السمعةأو إلحاق الضرر باألموال أو ب الخدمات
  

مـــع المـــديرين العـــامين المســـاعدين والمـــديرين ناقشـــت فقـــد ، الهمـــن المخـــاطر المـــذكورة أعـــواحـــدة كـــل وفيمـــا يخـــص 
  تطبيق تلك اإلجراءات.لضمان الالزمة مسؤوليات حّددت الو وطأتها،  إجراءات لتخفيفموضوع اتخاذ اإلقليميين 

  
بنـاًء علـى مـن تقـارير المراجعـة الداخليـة للحسـابات ُمسـتمدة نتائج حاسـمة ب ٢٠١٦األعضاء في عام وُأبِلغت الدول 
تتعلـق تحديـدًا شـواغل حطت علمـًا بأُ ، و ٢٠١٥عام أثناء جريت عمليات مراجعة الحسابات التي أُ من أخرى ُمستمدة 

مثـــل اتفاقـــات "، غيـــر المـــوظفينعقـــود "بـــاألمن فـــي بعـــض المكاتـــب (االمتثـــال لمعـــايير األمـــم المتحـــدة) واســـتخدام 
. الماليــة المباشــرة فــي بعــض المكاتــب اتعلــى اســتخدام المســاهمالرقابــة المفروضــة الخــدمات الخاصــة، وضــوابط 

علـى ُيتوقـع أن تشـّدد التـي  ٢٠١٦ عامفي عن نتائج أعماله ستقلة الداخلية تقارير ممراقبة سيقدم مكتب خدمات الو 
مجـاالت علـى تحسينات جيدة ما ُأدِخل من رغم ، بهذه المجاالت نفسهاإبداؤها إزاء المكاتب شواغل يواصل بعض 

  .أخرى
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إدراج ضــمان  الحاجــة إلــىعلــى  ٢٠١٦لعــام فــي مجــال المراقبــة  المســتقلين االستشــاريةجنــة الخبــراء لتقريــر شــّدد و 
الكامـــل لجوانـــب التـــأمين تمويــل الضـــمان ى لـــوإ عمليــة اإلدارة؛ بوصـــفه جــزءًا ال يتجـــزأ مـــن المخـــاطر موضــوع إدارة 

تصــريف الحاجــة إلــى ضــمان علــى شــلل األطفــال، و الصــحي بعــد انتهــاء الخدمــة والخصــوم غيــر الممولــة لمكافحــة 
  .الطوارئأثناء بشأن تمويل اإلصالح التقرير شواغل  ؛ وأثاركما ينبغي شاريع تكنولوجيا المعلوماتشؤون م

  
  بيان

  
 –، على أن هناك قيودًا متأصلة فيها بصرف النظر عن مدى جـودة إعـدادها أن الرقابة الداخلية تعمل بفعاليةأرى 

ضـمانات معقولـة لـيس إال. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن تـوفر ذا فإنهـا قـادرة علـى أن وبـ – عليهـا مكانية التحايـلومنها إ
  .فعاليتها قد تختلف باختالف الوقت بسبب التغييرات الطارئة على الظروف

  
وُيسـترعى انتبـاهي الداخليـة الرقابـة ضـوابط ُتالحظ أثناء العام على مواطن ضعف  ةبمعالجة أيأعرب عن التزامي و 

  إليها.
  

مـن شـأنها ضعف جوهريـة إلى أنه ال توجد مواطن على حد علمي ومعلوماتي، وأخلص، بناًء على ما ذكر أعاله و 
بشـــأن البيانـــات الماليـــة للمنظمـــة، مشـــفوع بتحفظـــات رأي غيـــر حـــول دون إبـــداء المراجـــع الخـــارجي للحســـابات لـــتأن 

كـــانون األول/  ٣١الســـنة المنتهيـــة فـــي فـــي هـــذه الوثيقـــة عـــن ناشـــئة ســـتلزم إثارتهـــا توجـــد مســـائل هامـــة أخـــرى  الو 
  .وحتى تاريخ الموافقة على البيانات المالية ٢٠١٦ ديسمبر

  مارغريت تشان
  ةالعام ةالمدير 
 ٢٠١٧ نيسان/ أبريل ٤في  جنيف،
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ــــة   :٣الفرع  ــــات المالي ــــك البيان ــــي ذل ــــر المــــالي بمــــا ف التقري
  ٢٠١٦المراجعة لعام 
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  ٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٣١المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 
  

الماليـة  الئحتهـا مـن عشـرة الثالثـة وللمادة العالمية الصحة منظمة دستور من ٣٤ للمادة تجدون طيه، وفقاً 
 الماليــة البيانــات إعــدادوللســنة الرابعــة تــم . ٢٠١٦ ديســمبر/ األول كــانون ٣١ فــي البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة

 العــــام للقطــــاع الدوليــــة المحاســــبية للمعــــايير باالمتثــــال الماليــــة البيانــــات علــــى والمالحظــــات المحاســــبية والسياســــات
 ونظامهــا العالميــة الصــحة لمنظمــة الماليــة . كمــا ُأعــدت البيانــات الماليــة وفقــًا لالئحــة)الدوليــة المحاســبية المعــايير(

 للمراجعـة المـالي للتقريـر النظاميـة العناصـر البيانات المالية والمالحظات للمراجعة من جانـبالمالي. وقد خضعت 
 رأيــه والــذي يــرد الفلبــين، بجمهوريــة الحســابات مراجعــة المنظمــة، أي لجنــة لحســابات الخــارجي المراجــع جانــب مــن

  .المالي التقرير ضمن
  

 فــي عليــه المنصــوص النحــو علــى ســنوية بصــفة الماليــة التقــارير تقــديم اعتمــدت المنظمــة أن مــن وبــالرغم
 الالئحـة مـن الثانية المادة( تظل عامين للميزانية المالية الفترة فإن ١المعدلة، المالية الالئحة من عشرة الثالثة المادة
علــى  الثنائيــة ميزانيــة ُتعــرض طــة،طالمخ والميزانيــة الفعليــة المصــروفات بــين المقارنــة فألغــراض ومــن ثــم). الماليــة
 المقارنـة هـذه الفعليـة (البيـان الخـامس) بالمبالغ الميزانية مقارنة بيان ويوفر. السنوية المصروفات من عامين أساس
  الفئة. بحسب

  
 ضــمن مــدرجتان األخــرى الصــناديق مــن فئتــان هنــاك) البرمجيــة الميزانيــة( العــام الصــندوق وباإلضــافة إلــى

 ويمكـــن. االئتمـــاني الصـــندوق وفئـــة وغيرهـــا، األعضـــاء الـــدول صـــناديق فئـــة للمنظمـــة، أال وهمـــا الماليـــة البيانـــات
 فـي للصـناديق الـثالث الرئيسـية الفئـات هـذه مـن فئـة كل يخص فيما والمصروفات اإليرادات تفاصيل على االطالع
  التقرير. هذا من األول الجدول

  
 الصــــندوقخــــدمات إلــــى ســــتة كيانــــات أخــــرى هــــي: قــــدمت منظمــــة الصــــحة العالميــــة  ٢٠١٦وفــــي عــــام 

 الدوليـة األدويـة، والوكالـة لشـراء الـدولي ، والمرفـقاأليـدز لمكافحـة المشترك المتحدة األمم لبرنامج التابع االستئماني
 الــــــذنب كالبيــــــة داء لمكافحــــــة األفريقــــــي اإللكترونــــــي، والبرنــــــامج للحســــــاب الــــــدولي الســــــرطان، والمركــــــز لبحــــــوث

 الكيانـات هذه من واحد لكل منفصلة مالية بيانات للموظفين. ويتم إعداد الصحي التأمين ، وصندوق)اإلنكوسركية(
ـــدرج. مســـتقلة خارجيـــة حســـابات مراجعـــة لعمليـــات وتخضـــع  هـــذه عـــن بالنيابـــة المنظمـــة تـــديرها التـــي الصـــناديق وُت
  (البيان األول).  المالي الوضع بيان ضمن ٢الكيانات

  
، مـــــع ٢٠١٦كـــــانون األول/ ديســـــمبر  ٣١وتـــــم اســـــتعراض وٕاقـــــرار البيانـــــات الماليـــــة للســـــنة المنتهيـــــة فـــــي 

  المالحظات على البيانات والجدولين الداعمين األول والثاني.
  
  
  
  

  جيفرير.  زنيكوال
  المراقب المالي

  الدكتورة مارغريت تشان
  المديرة العامة

  ٢٠١٧ أبريل/ نيسان ٤جنيف، 
                                                      

  .)٢٠٠٩( ٦-٦٢ج ص عانظر القرار    ١
  باستثناء الوكالة الدولية لبحوث السرطان التي ال تدير المنظمة صناديقها.   ٢
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  خطاب إحالة
 جمهورية الفلبين

  
 لجنة مراجعة الحسابات

  
Commonwealth Avenue, Quezon City, Philippines  

  
  خطاب إحالة

  
  ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٣

  
  

  ،سيدي/ سيدتي
  

  تحية طيبة وبعد،
  

تقريـــر المراجـــع الخـــارجي للحســـابات ورأيـــه بشـــأن البيانـــات  الســـبعينيشـــرفني أن أقـــدم إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة 
  .٢٠١٦ديسمبر  كانون األول/ ٣١المالية لمنظمة الصحة العالمية للسنة المالية المنتهية في 

  
جمعية الصحة العالمية إذ شـرفتنا بـأداء دور المراجـع الخـارجي لحسـابات المنظمـة وخصـتنا ود أن أسجل تقديري لوأ

  بهذا االمتياز.
  

  ،،،مع وافر التحية والتقدير
  

  
  

  
  مايكل ج. أجوينالدو

  رئيس لجنة مراجعة الحسابات
  جمهورية الفلبين

  المراجع الخارجي للحسابات
  
  

  السبعينرئيس جمعية الصحة العالمية 
  منظمة الصحة العالمية

 جنيف، سويسرا
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  رأي مراجع الحسابات الخارجي

  جمهورية الفلبين
  لجنة مراجعة الحسابات

Commonwealth Avenue, Quezon City, Philippines  
  
 

  تقرير مراجع الحسابات المستقل
  
 
  

  إلى جمعية الصحة العالمية
  

  الرأي
  

 كانون األول/ ٣١لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية لمنظمة الصحة العالمية والتي تتضمن بيان الوضع المالي في 
التغييرات في صافي األصـول/ األسـهم، وبيـان التـدفقات النقديـة، وبيـان  وبيان، وبيان األداء المالي، ٢٠١٦ديسمبر

مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في ذلك الوقت، والمالحظات المدرجة بالبيانـات الماليـة بمـا فـي ذلـك 
  ملخص السياسات المحاسبية الرئيسية.

  
بنزاهـة، مـن كافـة الجوانـب الجوهريـة، وضـع المنظمـة المـالي ة ومن وجهة نظرنا، تعرض البيانات الماليـة المصـاحب

ونتـــائج أدائهـــا المـــالي، والتغييـــرات فـــي صـــافي  ٢٠١٦كـــانون األول/ ديســـمبر  ٣١فـــي الســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 
ير المحاسبية األصول/ األسهم، والتدفقات النقدية، ومقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية لهذه السنة المنتهية، وفقًا للمعاي

  الدولية للقطاع العام.
  

  أساس هذا الرأي
  

على نحو يمتثل للمعايير الدولية الخاصة بمراجعة الحسابات الصادرة عن المجلس الدولي لقد أجرينا هذه المراجعة 
المعنــــي بتــــدقيق الحســــابات ومعــــايير الضــــمان. وُتوضــــح مســــؤولياتنا بموجــــب هــــذه المعــــايير فــــي القســــم الخــــاص 

مراجـــع البيانـــات الماليـــة مـــن تقريرنـــا. ونحـــن نعمـــل بشـــكل مســـتقل عـــن المنظمـــة مـــن حيـــث المتطلبـــات  بمســـؤوليات
ونعتقد أن األخالقية المتعلقة بمراجعتنا للبيانات المالية، وقد التزمنا بسائر مسؤولياتنا األخرى وفقًا لهذه المتطلبات. 

  سًا لرأينا الخاص بمراجعة الحسابات.بّينات المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أسا
  

  معلومات أخرى
  

واإلدارة مســــؤولة عــــن المعلومــــات األخــــرى والتــــي تشــــمل البيانــــات الــــواردة فــــي التقريــــر البرمجــــي والمــــالي للمنظمــــة 
، ولكنهـــا ٢٠١٦بمـــا فـــي ذلـــك البيانـــات الماليـــة التـــي تمـــت مراجعتهـــا لعـــام  ٢٠١٧-٢٠١٦لمنتصـــف المـــدة للفتـــرة 

  نات المالية، وتقرير المراجعين التابعين لنا والتي تم االعتماد عليها.تشمل البيا ال
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 ورأينــا بشــأن البيانــات الماليــة ال يغطــي المعلومــات األخــرى ونحــن ال نعبــر عــن أي شــكل مــن أشــكال الضــمان بنــاءً 
  عليها.

  
خـرى ومـن ثـم الحكـم علـى وفيما يتعلق بمراجعتنا للبيانات المالية، فإننا مسؤولون عـن االطـالع علـى المعلومـات األ

مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات ال تتســق بشــكل جــوهري مــع البيانــات الماليــة، أو أن المعلومــات التــي حصــلنا عليهــا 
ســواء مــن خــالل المراجعــة أو بطريقــة أخــرى قــد حرفــت بشــكل جــوهري. وٕاذا مــا خلصــنا اســتنادًا إلــى العمــل الــذي 

لومــات، فإننــا نكــون مطــالبين بــاإلبالغ عــن هــذه الحقيقــة، دون أن أجرينــاه إلــى وجــود تحريــف جــوهري فــي هــذه المع
  يكون لدينا ما نبلغ به في هذا الشأن.

  
  مسؤولية اإلدارة والمسؤولين عن تصريف شؤون البيانات المالية

  
العــام، تكــون اإلدارة مســؤولة عــن اإلعــداد والعــرض النزيــه للبيانــات الماليــة وفقــًا للمعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع 

وعن المراقبة الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضروريًا للتمكن مـن إعـداد البيانـات الماليـة التـي ال يشـوبها بدرجـة معقولـة 
  من أخطاء جوهرية سواء الناجمة عن الغش أو الخطأ.

  
، واإلفصـاح، ومن خالل إعداد البيانات المالية تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قـدرة المنظمـة علـى مواصـلة نشـاطها

حسب االقتضاء، عن األمور المرتبطة بموصلة النشاط، واستخدام أساس الحسابات المتبع عند مواصلة النشاط ما 
  لم تعتزم اإلدارة تصفية أعمال المنظمة أو وقف عملياتها، أولم يكن أمامها خيار واقعي آخر.

  
  ية إعداد التقارير المالية للمنظمة.ويكون المسؤولون عن تصريف الشؤون مسؤولين عن اإلشراف على عمل

  
  مسؤولية مراجع الحسابات عن مراجعة البيانات المالية

  
ويتمثل هدفنا في الحصول على تأكيد معقول على أن البيانات المالية ككل ال يشـوبها أي بيانـات مغلوطـة جوهريـة 

. ويمثـل الضـمان المعقـول مسـتوى سواء الناجمة عن الغش أو الخطأ وٕاصدار تقرير مراجع حسابات يتضمن آراءنـا
عال من التأكيد لكنه ال يكون ضمانة على أن مراجعة الحسابات التي يتم إجراؤها وفقًا للمعـايير المحاسـبية الدوليـة 
دائمــَا مـــا تكشـــف البيانــات المغلوطـــة الجوهريـــة حـــال وجودهــا. وقـــد تـــنجم البيانـــات المغلوطــة عـــن الغـــش أو الخطـــأ 

ا ما كان من شأنها منفردة أو بشكل كلي التـأثير بشـكل معقـول علـى القـرارات االقتصـادية وتعتبر أخطاء جوهرية إذ
  على هذه البيانات المالية. التي يتخذها المستخدم بناءً 

  
وكجــزء مــن عمليــة المراجعــة وفقــًا للمعــايير المحاســبية الدوليــة، فإننــا نتــوخى الحكــم المهنــي ونحــافظ علــى درجــة مــن 

  ملية المراجعة كما أننا نقوم بما يلي:التشكك المهني طوال ع
  وتقيــيم المخــاطر الناجمــة عــن البيانــات المغلوطــة الجوهريــة المدرجــة فــي البيانــات الماليــة ســواء تحديــد

الناجمة عن الغش أو الخطأ، وتصميم واتخاذ إجراءات لمراجعـة الحسـابات تسـتجيب لهـذه المخـاطر، 
ـــة ومالئمـــة للمراجعـــة  ـــا. إن خطـــر عـــدم والحصـــول علـــى بينـــات كافي ـــداء رأين لالعتمـــاد عليهـــا فـــي إب

اكتشاف البيانات المغلوطة الجوهرية الناجم عن الغش يكـون أعلـى مـن ذلـك النـاجم عـن الخطـأ نظـرًا 
  ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ وتزييف وحذف متعمد وتمويه أو تجاوز للرقابة الداخلية.

 المناسـبة للظـروف، ت بغية تصـميم إجـراءات المراجعـة اتفهم الرقابة الداخلية المتعلقة بمراجعة الحساب
  الداخلية للمنظمة. ض إبداء الرأي في فعالية الرقابةوليس بغر 
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  تقيــيم مــدى مالئمــة سياســات المحاســبة ومعقوليــة التقــديرات المحاســبية ودرجــة اإلفصــاح ذات الصــلة
  التي تحددها اإلدارة.

  التعليق على مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس المحاسبة المعتمد على مواصلة النشاط واالعتمـاد
على بينات المراجعة التي تم الحصول عليهـا بشـأن وجـود شـكوك جوهريـة تتعلـق بأحـداث أو ظـروف 
ة تلقي بشكوك كبيرة على قدرة المنظمة على مواصلة نشـاطها. وٕاذا خلصـنا إلـى وجـود شـكوك جوهريـ

فينبغـــي علينـــا التنبيـــه فـــي تقريـــر مراجـــع الحســـابات علـــى ضـــرورة اإلفصـــاح المـــرتبط بهـــذا الشـــأن فـــي 
ــًا. وتعتمــد اســتنتاجاتنا علــى بينــات  ــا إذا لــم يكــن هــذا اإلفصــاح كافي البيانــات الماليــة، أو تعــديل آراءن

  المراجعة التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراجع الحسابات التابع لنا. 
 العرض والهيكل والمحتوى الكلي للبيانات المالية بما في ذلك اإلفصـاح، وٕاذا مـا كانـت البيانـات  تقييم

  المالية تعبر عن التعامالت واألحداث األساسية بطريقة تضمن نزاهة العرض.
ونحــن نتواصــل مــع المســؤولين عــن تصــريف الشــؤون بشــأن، ضــمن جملــة أمــور أخــرى، المجــال والتوقيــت المقــرر 

الحسابات، ونتائج المراجعـة األساسـية بمـا فـي ذلـك أي أوجـه قصـور كبيـرة فـي المراجعـة الداخليـة اكتشـفت لمراجعة 
  أثناء مراجعة الحسابات.

  
  تقرير عن الشروط القانونية والتنظيمية األخرى

  
تمـت،  نرى كذلك أن معامالت منظمة الصحة العالمية التي اطلعنا عليها أو التي فحصناها في إطـار مراجعتنـا قـد

  في جميع جوانبها المعنية، وفقًا للوائح المالية للمنظمة.
  

وعمًال بأحكام المادة الرابعة عشرة من الالئحة الماليـة للمنظمـة أصـدرنا أيضـًا تقريـرًا مطـوًال عـن مراجعتنـا لحسـابات 
  منظمة الصحة العالمية.

 
  
 
  

  
  
  
  

  مايكل ج. أجوينالدو
  رئيس لجنة مراجعة الحسابات

  الفلبينجمهورية 
  المراجع الخارجي للحسابات

  
  

  مدينة كويزون، الفلبين
 ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٤في 
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 البيانات المالية
 منظمة الصحة العالمية

  البيان األول: بيان الوضع المالي
 ٢٠١٦ديسمبر / كانون األول ٣١في 

  (بآالف الدوالرات األمريكية)
/ كانون األول ٣١ المالحظات  الوصف

 ٢٠١٦ ديسمبر
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٥ ديسمبر
     األصول المتداولة

 ٤٣١ ٣١٨  ٤٣٦ ٨٩٠  ١- ٤  فئات النقديةاوالمك النقدية
  ٢ ٧٥٤ ٢٥٩  ٢ ٧١٧ ٠٧٩ ٢- ٤  االستثمارات القصيرة األجل

  ٨٦٦ ٠١٦  ٨٧١ ٨٠٨ ٣- ٤  لجاريةا -الحسابات المدينة 
  ١٠ ٧٠٢  ١٠ ٢٤٣ ٤- ٤  ة للموظفينُمْسَتحقّ المبالغ ال

  ٥٣ ١٥٢  ٣٩ ٥٥٤ ٥- ٤ المخزونات
  ١٢ ٤٧٤  ٩ ٦١٥ ٦- ٤  والودائع ُمَقدَّماً المبالغ المدفوعة 

  ٤ ١٢٧ ٩٢١  ٤ ٠٨٥ ١٨٩  مجموع األصول المتداولة
     األصول غير المتداولة
  ١٩٧ ٤٧٢  ٢٠٧ ٢٧٨ ٣- ٤  غير الجارية -الحسابات المدينة 

  ٩٣ ٩٠٠  ٩٥ ٨٤٦ ٢- ٤  االستثمارات الطويلة األجل
  ٦٥ ١٢٤  ٧٠ ٩٦٤ ٧- ٤ ُمعّداتوالمنشآت والالممتلكات 

  ٢ ٨٠٦  ٤ ٧٨٨ ٨- ٤  األصول غير الملموسة
  ٣٥٩ ٣٠٢  ٣٧٨ ٨٧٦  مجموع األصول غير المتداولة

  ٤ ٤٨٧ ٢٢٣  ٤ ٤٦٤ ٠٦٥   مجموع األصول
    الخصوم

     الخصوم المتداولة
لاالشتراكات ال   ٥٧ ٠٧٩  ٦٨ ٣٤٦ ٩- ٤  ُمَقدَّماً ة ُمَحصَّ
  ٥٣ ٥٩٧  ٤١ ١٢٩ ١- ٤ الدائنةالحسابات 
  ٢ ١٥٦  ٢ ٠٠٥ ١١- ٤  ة الدفع للموظفينُمْسَتحقّ المبالغ ال

  ٤٦ ٧٢٢  ٤٦ ٦٤٨ ١٢- ٤  الجارية -الموظفين منافع استحقاقات 
لةاإليرادات ال   ٣٣٩ ٤١٨  ٣٧٩ ٩٠٨ ١٣- ٤  ُمَؤجَّ

  ٥٣ ١٧٧  ٢٤ ٦٦٨ ٢- ٤  الخصوم المالية
  ١٠٨ ٧٤٧  ٦٣ ٣٤٨ ١٤- ٤ الخصوم المتداولة األخرى

  ١ ٠٠٨ ٩١١  ١ ٠٢٠ ٦٩٠ ١٥- ٤  الخصوم المشتركة بين الكيانات
    ٥٨٣  ١٦- ٤  الجارية –االقتراضات الطولية األجل 

  ١ ٦٦٩ ٨٠٧  ١ ٦٤٧ ٣٢٥   مجموع الخصوم المتداولة
     الخصوم غير المتداولة

  ٢٧ ٤٧٧  ٣٣ ١٣٩ ١٦- ٤  غير الجارية – األجل ةالطويل اتاالقتراض
  ١ ١٤٣ ٨٤٣  ١ ٢٥٩ ٨٠٩ ١٢- ٤  غير الجارية –الموظفين منافع استحقاقات 
لةاإليرادات ال   ١٩٧ ٤٧٢  ٢٠٧ ٢٧٨ ١٣- ٤  غير الجارية - ُمَؤجَّ

  ١ ٣٦٨ ٧٩٢  ١ ٥٠٠ ٢٢٦  مجموع الخصوم غير المتداولة
  ٣ ٠٣٨ ٥٩٩  ٣ ١٤٧ ٥٥١  مجموع الخصوم
  ١ ٤٤٨ ٦٢٤  ١ ٣١٦ ٥١٤   / األسهمصافي األصول

  ٢ ٢٠٩ ٣٣١  ٢ ١٦٨ ١٨١ ١- ٦  الصندوق العام
  )٨٠٣ ٥٨١(  )٨٩٤ ٧٦٠( ٣- ٦  وغيرها -صناديق الدول األعضاء 

  ٤٢ ٨٧٤  ٤٣ ٠٩٣ ٤- ٦  الصناديق االئتمانية
  ١ ٤٤٨ ٦٢٤  ١ ٣١٦ ٥١٤  األسهم/ مجموع صافي األصول

  ٤ ٤٨٧ ٢٢٣  ٤ ٤٦٤ ٠٦٥   األسهم/ مجموع الخصوم وصافي األصول

  المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالية.السياسات المحاسبية ذي يتضمن ال فرعال يشكل
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  منظمة الصحة العالمية
  البيان الثاني: بيان األدء المالي

  ٢٠١٦ ديسمبر/ كانون األول ٣١في السنة المنتهية في 
   (بآالف الدوالرات األمريكية)

/ كانون األول ٣١ المالحظات الوصف
 ٢٠١٦ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
  ٢٠١٥ ديسمبر

  (أعيدت صياغتها)
   ١-٥  اإليرادات

 ٤٦٢ ٦٥١ ٤٧٠ ٠٣٦   ُمَقدََّرةاالشتركات ال
  ١ ٨٣٨ ٤٤٣  ١ ٧٥١ ٨١١   المساهمات الطوعية

  ١٢٩ ٩١٣  ٨٧ ٧٤٩    المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات
  ٢٦ ١٧٠  ٢٥ ٢٩٤  القيمة ُمْسَتَردَّةالمشتريات ال

  ١٧ ٩٦٥  ٢٩ ١٨٦   اإليرادات األخرى
  ٢ ٤٧٥ ١٤٢  ٢ ٣٦٤ ٠٧٦   مجموع اإليرادات

    ٢-٥  المصروفات
  ٩١٠ ٤٦٢  ٩١٠ ٧٩١   تكاليف الموظفين

  ٢٦٥ ٤٨١  ٢٤٤ ٤٦٢   اإلمدادات والمواد الطبية
  ٧٤٤ ٠٩٦  ٦٧٥ ٧٢٠   الخدمات التعاقدية

  ٣١١ ٧١٧  ٢٤٩ ٢١٠   حنَ التحويالت والمِ 
  ٢٣٣ ٥٣٩  ٢٠٠ ٣٣١   السفر

  ١٩١ ٧١٥  ١٣١ ٧٨٥   مصروفات التشغيل العامة
  ٦٧ ٧١٦  ٥٥ ٧٦٢   والمركبات واألثاثُمعّدات ال
اســـتهالك األصـــول و ألصـــول الماديـــة ســـتهالك اا

  ٢ ٤٣٣  ٢ ٨٣٦   لموسةغير الم

  ٢ ٧٢٧ ١٥٩  ٢ ٤٧٠ ٨٩٧   لمصروفاتامجموع 
  ٢١ ٠٤٢  ٦٢ ٦٨٢ ٣-٥  اإليرادات المالية

  )٢٣٠ ٩٧٥(  )٤٤ ١٣٩(  الفائض في السنة/ مجموع (العجز)

  يشكل الفرع الذي يتضمن السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالية.
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  منظمة الصحة العالمية
 األسهم/ البيان الثالث: بيان التغيرات في صافي األصول

  ٢٠١٦ ديسمبر/ كانون األول ٣١في السنة المنتهية في 
  (بآالف الدوالرات األمريكية)

 المالحظات  الوصف
كانون  ٣١

األول/ 
 ٢٠١٦ ديسمبر

الفائض 
  (العجز)

تعديالت أخرى 
(ُيرجى الرجوع إلى 

  )١٢-٤ المالحظة

كانون األول/  ٣١
  ٢٠١٥ ديسمبر

 )أِعيدت صياغتها(
 ٢ ٢٠٩ ٣٣١   )٤١ ١٥٠(  ٢ ١٦٨ ١٨١ ١-٦  الصندوق العام

 )٨٠٣ ٥٨١( )٨٧ ٩٧١( )٣ ٢٠٨( )٨٩٤ ٧٦٠( ٢-٦  صناديق الدول األعضاء وغيرها
 ٤٢ ٨٧٤  ٢١٩ ٤٣ ٠٩٣ ٣-٦  الصندوق االئتماني

 ١ ٤٤٨ ٦٢٤  )٨٧ ٩٧١(  )٤٤ ١٣٩( ١ ٣١٦ ٥١٤ األسهم/ مجموع صافي األصول

  يشكل الفرع الذي يتضمن السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالية.
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  منظمة الصحة العالمية
  البيان الرابع: بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١٦ديسمبر / كانون األول ٣١في السنة المنتهية في 
   (بآالف الدوالرات األمريكية)

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ ديسمبر

 ٣١ُأِعيدت صياغتها في 
/ كانون األول

  ٢٠١٥ ديسمبر
    التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التشغيل

  )٢٣٠ ٩٧٥( )٤٤ ١٣٩(  الفائض خالل السنة/ (العجز)مجموع 
  ٢ ٤٣٣ ٢ ٨٣٦  ةلموسغير الماستهالك األصول الك األصول المادية و استه

  ١ ٠٠٣  )٩٨٩( خسائر االستثمارات غير المحققة/ (أرباح)
  ٥٢٥ ٨٠٨  األجل غير المحققة ةالطويل اتخسائر إعادة تقييم االقتراض/ (أرباح)
  )٣٢ ٧٧٦(  )٥ ٧٩٢(  الجارية -االنخفاض في الحسابات المدينة / (الزيادة)
  )٢٥٦(  ٤٥٩  ة للموظفينُمْسَتحقّ االنخفاض في المبالغ ال/ (الزيادة)
  )٢ ٧٣٥(  ١٣ ٥٩٨  االنخفاض في المخزونات/ (الزيادة)
  )١٢ ٠٩١(  ٢ ٨٥٩  ُمَقدَّماً االنخفاض في المبالغ المدفوعة / (الزيادة)
  ٨٤ ٨١٧  )٩ ٨٠٦(  غير الجارية -االنخفاض في الحسابات المدينة / (الزيادة)
ل(االنخفاض) في االشتراكات ال/ الزيادة   )٤ ٦٢٨(  ١١ ٢٦٧  ُمَقدَّماً ة ُمَحصَّ
  ٢٢ ٠١٨  )١٢ ٤٦٨(  (االنخفاض) في الحسابات الدائنة/ الزيادة
 ٣٧٩  )١٥١(  ة الدفع للموظفينُمْسَتحقّ (االنخفاض) في المبالغ ال/ الزيادة
  )٩ ١٠١(  )٧٤( الجارية - (االنخفاض) في استحقاقات الموظفين/ الزيادة
لة(االنخفاض) في اإليرادات ال/ الزيادة   )٢٧ ٤٢٥(  ٤٩٠ ٤٠  ُمَؤجَّ
  ٦٦ ٠٣٠  )٤٥ ٣٩٩(  (االنخفاض) في الخصوم المتداولة األخرى/ الزيادة
  )٧٨ ٦٤٧(  ١١ ٧٧٩ (االنخفاض) في الخصوم المشتركة بين الكيانات/ الزيادة
  ٣٨ ٢٢٤  ٢٧ ٩٩٥ غير الجارية -الموظفين منافع (االنخفاض) في استحقاقات / الزيادة
لة(االنخفاض) في اإليرادات ال/ الزيادة   )٨٤ ٨١٧(  ٩ ٨٠٦  غير الجارية - ُمَؤجَّ

  )٢٦٨ ٠٢٢(  ٣ ٠٧٩  صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التشغيل
 أنشطة االستثمارالتدفقات النقدية المتأتية من 

 ٥٩ ٠٧١  ٣٦ ٧٠٢  األجل القصيرة االنخفاض في االستثمارات/ (الزيادة)
  )٢٢ ٦١٦(  ١ ٤٧٥  االنخفاض في االستثمارات الطويلة األجل/ (الزيادة)
  ٢٨ ٢٨١  )٣٠ ٤٦٣( (االنخفاض) في الخصوم المالية/ الزيادة
  )٣ ٢٤١(  )٨ ٠٤٤(  ُمعّدات(االنخفاض) في الممتلكات والمنشآت وال/ الزيادة

  )٣٢٧(  )٢ ٦١٤( االنخفاض في األصول غير الملموسة/ (الزيادة)
  ٦١ ١٦٨  )٢ ٩٤٤( صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة االستثمار

 التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
    ٥٨٣ الجارية – األجل ةالطويل ات(االنخفاض) في االقتراض/ الزيادة

  ٥ ٢٨١  ٤ ٨٥٤  غير الجارية – الزيادة/ (االنخفاض) في االقتراضات الطويلة األجل
  ٥ ٢٨١  ٥ ٤٣٧ صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل

  )٢٠١ ٥٧٣(  ٥ ٥٧٢ (االنخفاض) في النقدية والمكافئات النقدية/ صافي الزيادة
  ٦٣٢ ٨٩١  ٤٣١ ٣١٨ النقدية والمكافئات النقدية في بداية السنة
  ٤٣١ ٣١٨  ٤٣٦ ٨٩٠  النقدية والمكافئات النقدية في نهاية السنة

  يشكل الفرع الذي يتضمن السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالية.
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  منظمة الصحة العالمية
  البيان الخامس: بيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية

  ٢٠١٦ديسمبر / كانون األول ٣١المنتهية في في السنة 
   (بآالف الدوالرات األمريكية)

  
الميزانية البرمجية للفترة   الوصف

٢٠١٧١-٢٠١٦ 
الميزانية البرمجية 

  المنّقحة 
٢٠١٧-٢٠١٦ 

المصروفات 
في 

 ٢٠١٦ عام
  الفرق بين

الميزانية البرمجية 
 والمصروفات

  التنفيذ 
) ٪ ( 

 الفئات
 ٪٣٨ ٤٨٩ ٥٩٠ ٢٩٣ ٩١٠ ٧٨٣ ٥٠٠  ٧٦٥ ٠٠٠  الساريةاألمراض    - ١
 ٪٣٢ ٢٥٥ ١٠١ ١٢٠ ٨٩٩ ٣٧٦ ٠٠٠ ٣٣٩ ٩٠٠  األمراض غير السارية   - ٢
 ٪٤١ ٢٢٤ ٣٢١ ١٥٧ ٣٧٩ ٣٨١ ٧٠٠  ٣٨١ ٧٠٠  تعزيز الصحة طيلة العمر   - ٣
 ٪٣٩ ٣٦٠ ٤١٥ ٢٣٤ ٠٨٥ ٥٩٤ ٥٠٠ ٥٩٤ ٥٠٠  الُنظم الصحية   - ٤
     ٣٧٩ ٧٠٠  التأهب والترصد واالستجابة   - ٥

  ٪٢٩  ٣٤٥ ٥٠٣  ١٣٩ ٥٩٧  ٤٨٥ ١٠٠    الطوارئ   
الوظائف / الخدمات المؤسسية  - ٦

 ٪٤٣ ٤١٤ ٤٦٨ ٣١٩ ٠٣٢ ٧٣٣ ٥٠٠ ٧٣٣ ٥٠٠  التمكينية
الفاشيات واألزمات، و شلل األطفال،   

 ٪٤٠ ١ ٣٩٩ ٣٥٣ ٩١٧ ٢٨٣ ٢ ٣١٦ ٦٣٦ ١ ١٩٠ ٦٠٠ االستجابة والبرامج الخاصةو 
 ٪٣٨ ٣ ٤٨٨ ٧٥١ ٢ ١٨٢ ١٨٥ ٥ ٦٧٠ ٩٣٦ ٤ ٣٨٤ ٩٠٠  المجموع

            
  الفروقات حسب األساس

 ١٦ ٧٤٠   مصروفات صندوق معادلة الضرائب
 ٤٦ ١٠٠    الترتيبات الخاصة

المصروفات األخرى غير المدرجة 
 )١٤ ٩٢٠(    في الميزانية البرمجية

 ٤٧ ٩٢٠    مجموع الفروقات حسب األساس
  التوقيتالفروقات حسب 

مصروفات الميزانية البرمجية للفترات 
 ٨٠ ٢٧٥   السابقة

 ٨٠ ٢٧٥    مجموع الفروقات حسب التوقيت
الصندوق  –مجموع المصروفات 

 ٢ ٣١٠ ٣٨٠    العام

 الفروقات حسب الكيان
المصروفات في الصندوق المشترك 

وصندوق المشاريع وصندوق األغراض 
 ٧٢ ٨٦٨   االئتماني الخاصة والصندوق
في شكل / المصروفات العينية

 ٨٧ ٦٤٩    خدمات
 ١٦٠ ٥١٧    مجموع الفروقات حسب الكيان

مجموع المصروفات في بيان األداء 
  ٢ ٤٧٠ ٨٩٧   المالي (البيان الثاني)

  البيانات المالية.يشكل الفرع الذي يتضمن السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من 
                                                      

  ).٢٠١٦) (٩(٦٩ج ص ع) والمقرر اإلجرائي ٢٠١٥( ١-٦٨ج ص عانظر القرار    ١
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  مالحظات على البيانات المالية

  أساس اإلعداد والعرض  -١

أعدت البيانات المالية لمنظمة الصحة العالمية وفقًا للمعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام (المعـايير المحاسـبية 
بالقيمـــة العادلـــة م تســـجيلها تيـــوالقـــروض فالدوليـــة) باســـتخدام أســـلوب التكلفـــة التاريخيـــة (الفعليـــة). أمـــا االســـتثمارات 

المعــايير  يغِطــتُ  االســتهالك. وطبقــت المعــايير الدوليــة لإلبــالغ المــالي المالئمــة عنــدما المخفضــة بســبب بتكلفـة  أو
 المحاسبية الدولية مسألة معينة.

فــي المســـتقبل وقــد أعــدت هـــذه البيانــات الماليــة علـــى أســاس افتــراض أن المنظمـــة تمــارس نشــاطها وتفـــي بمهمتهــا 
  عرض البيانات المالية). -من المعايير المحاسبية الدولية ١المنظور (المعيار 

أيضــًا بعبــارة ويشــار إلــى ذلــك بــة ألقــرب ألــف، رَّ قَ وُتعــرض هــذه البيانــات الماليــة بالــدوالرات األمريكيــة وجميــع القــيم مُ 
  ."آالف الدوالرات األمريكية"

  األجنبية العملة المتعامل بها وتحويل العمالت

تحّول قيمة المعامالت التي تجرى بعمالت أجنبية إلى الدوالر األمريكـي بتطبيـق أسـعار الصـرف التشـغيلية السـائدة 
أسعار الصرف التشـغيلية  ُتَحدَّدالمعمول بها في األمم المتحدة التي تقارب أسعار الصرف عند إجراء المعامالت. و 

  في سعر صرف كل عملة من العمالت. األهميةتقلبات ذات ال مرة في الشهر وتراجع في منتصف الشهر

وتحّول قيمة األصول والخصوم المحسوبة بعمـالت أخـرى إلـى الـدوالر األمريكـي بتطبيـق أسـعار الصـرف التشـغيلية 
  لألمم المتحدة المعمول بها في نهاية السنة المالية. وتقيَّد المكاسب والخسائر الناتجة في بيان األداء المالي.

حــول قيمــة األصــول والخصــوم فــي حــوافظ االســتثمارات المحســوبة بعمــالت أخــرى إلــى الــدوالر األمريكــي بتطبيــق وت
  سعر اإلقفال الذي يستخدمه أمين االستثمارات في نهاية الشهر.

  األهمية المادية واستخدام التقييمات والتقديرات

المنظمــة الســتعراض التــي تقــوم بهــا عمليــة الللمنظمــة. فهــي مفهــوم محــوري فــي البيانــات الماليــة  ١األهميــة الماديــة
ــ اً أســلوبتتــيح المحاســبية  األهميــة الماديــة لتحديــد القــرارات المتخــذة فيمــا يخــص األهميــة الماديــة للمعلومــات  اً منهجي

لبيانـات . وترد في ااً دوريستعراضًا الشاملة لعدد من المجاالت المحاسبية وتحليلها وتقييمها واعتمادها واستعراضها ا
ين التغيـرات فـي التقـديرات فـي الفتـرة التـي يـتبيـتم المالية مبالغ مبنيـة علـى تقييمـات اإلدارة وتقـديراتها وافتراضـاتها. و 

  تصبح معلومة خاللها.

                                                      
جمـاعي  تكون أوجه اإلغفال أو الخطأ في بنود البيانات ذات أهمية مادية في حال احتمال تأثيرها على أساس فـردي أو   ١

  في قرارات المستخدمين أو تقديراتهم المستندة إلى البيانات المالية.
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  البيانات المالية
  التالي:من المعايير المحاسبية الدولية على النحو  ١ت مجموعة كاملة من البيانات المالية وفقًا للمعيار دَّ عِ أُ 

 بيان الوضع المالي؛ •

 بيان األداء المالي؛ •

 األسهم؛/ بيان التغيرات في صافي األصول •

 بيان التدفقات النقدية؛ •

 بيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية؛ •

وفقـــه، وضـــع البيانـــات تـــم ي ذالـــســـاس المالحظـــات علـــى البيانـــات الماليـــة التـــي تشـــمل توضـــيحًا لأل •
 خرى.المالئمة األمعلومات الللسياسات المحاسبية المهمة، و  وُتعرض على أساسه، وملخصاً 

  سياسات محاسبية مهمة  -٢

  النقدية والمكافئات النقدية  ١-٢

ظ النقدية والمكافئات النقديـة بالقيمـة االسـمية وتتـألف مـن النقديـة تحـت الطلـب والنقديـة المودعـة فـي المصـارف فَ حْ تُ 
 جرَ دْ وصـناديق األسـواق النقديـة واألذونـات والسـندات القصـيرة األجـل. وتُـوالودائع بضمان إضافي واألوراق التجاريـة 

ثالثـــة أشـــهر أو أقـــل اعتبـــارًا مـــن تـــاريخ الشـــراء فـــي النقديـــة  جميـــع االســـتثمارات ذات مواعيـــد االســـتحقاق لمـــدة فيهـــا
التـي يـديرها مـديرون  والمكافئات النقدية. ويشمل ذلك النقدية والمكافئات النقدية التي تحفظ فـي حـوافظ االسـتثمارات

  خارجيون معنيون باالستثمارات.

  االستثمارات والصكوك المالية  ٢-٢

عندما تصـبح المنظمـة طرفـًا فـي أحكـام الصـكوك التعاقديـة وحتـى تنتهـي مـدة حقـوق تحصـيل  تَُقيَّدالصكوك المالية 
تنقل المنظمة بشـكل ملحـوظ جميـع المخـاطر حتى من تلك األصول أو تُنقل هذه الحقوق و المتاتية التدفقات النقدية 

 ُمَحــدَّدة) أصــول ماليــة أو خصــوم ماليــة ١والمكافــآت المرتبطــة بالملكيــة. ويمكــن تصــنيف االســتثمارات علــى أنهــا (
) أو ٣) أو اســــتثمارات محــــتفظ بهــــا حتــــى تــــاريخ اســــتحقاقها؛ (٢بالقيمــــة العادلــــة مــــن خــــالل الفــــائض أو العجــــز؛ (

كـــل عمليـــات شـــراء االســـتثمارات  تَُقيَّـــد) أو ودائـــع مصـــرفية وحســـابات مدينـــة أخـــرى. و ٤؛ (اســـتثمارات متـــوفرة للبيـــع
  وبيعها على أساس تاريخ تداولها.

هــي صــكوك ماليــة  بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الفــائض أو العجــز ُمَحــدَّدةاألصــول الماليــة أو الخصــوم الماليــة ال
ــ) أو تُ ٢ألغــراض التــداول؛ (ظ بهــا فَ تَ ْحــ) يُ ١تســتوفي أحــد الشــرطين التــاليين: ( ن مــن جانــب الكيــان المعنــي لــدى يَّ َع
  بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز. ُمَحدَّدةالتقييد األولي على أنها صكوك 

وتقــاس الصــكوك الماليــة ضــمن هــذه الفئــة بالقيمــة العادلــة وتحســب أي مكاســب أو خســائر تنشــأ عــن التغيــرات فــي 
القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز وتدرج في بيان األداء المالي في الفتـرة التـي تنشـأ فيهـا. وتصـنف جميـع 

لــة ألســعار صــرف العمــالت علــى أنهــا صــكوك مثــل عقــود المقايضــة والعقــود أو الخيــارات اآلج ةصــكوك المشــتقال
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مــن مخــاطر تقلــب أســعار الصــرف حســبما  َتَحــوُّطمحــتفظ بهــا ألغــراض التــداول ماعــدا الصــكوك المعينــة والفعليــة لل
ف األصــول نَّ َصــمــن المعــايير المحاســبية الدوليــة (األدوات الماليــة: اإلثبــات وتقــدير القيمــة). وتُ  ٢٩يحــدده المعيــار 
فظ المـدارة خارجيـًا المعينـة عنـد القيـد األولـي بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الفـائض أو العجـز كأصـول المالية في الحوا

متداولة أو غير متداولة تبعًا لألفق الزمني لألغراض االستثمارية لكل حافظة. فإذا كان هذا األفق يبلغ سـنة واحـدة 
األفــق عــن ســنة فإنهــا تصــنف كأصــول غيــر  أو أقــل فــإن األصــول المــذكورة ُتصــنف كأصــول متداولــة، أمــا إذا زاد

  متداولة.

تنطـوي علـى مـدفوعات ثابتــة أو  ُمْشـَتقَّةهـي أصـول ماليـة غيـر  االسـتثمارات المحـتفظ بهـا حتـى تـاريخ اســتحقاقها
قابلــة للتحديــد وتكــون مواعيــد اســتحقاقها ثابتــة وتعتــزم المنظمــة االحتفــاظ بهــا حتــى تــاريخ اســتحقاقها وتتمتــع بالقــدرة 

ــدد هــذه االســتثمارات بتكلفــة االســتهالك باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي و دَّ َحــعلــى ذلــك. وتُ  إيــرادات ســعر  تَُقيَّ
  اس المردود الفعلي في بيان األداء المالي.الفائدة على أس

ف على هذا النحو عندما ال تعينها المنظمة كاستثمارات يحتفظ بها نَّ صَ هي استثمارات تُ  االستثمارات المتوفرة للبيع
ليف االستثمارات المتوفرة للبيع بالقيمـة العادلـة (بمـا فـي ذلـك تكـا ُتَحدَّدألغراض التداول أو حتى تاريخ استحقاقها. و 

 تَُقيَّـداألسـهم. و / تغيرات القيمة فـي صـافي األصـول تَُقيَّدالمعامالت التي تنسب مباشرة إلى شراء األصول المالية) و 
رســوم انخفــاض القيمــة وأســعار الفائــدة المحســوبة باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي فــي بيــان األداء المــالي. ولــم 

  .٢٠١٦ديسمبر / كانون األول ٣١تكن هناك أي أصول مالية متوفرة للبيع محتفظ بها في المنظمة في 

منطويـة علـى مـدفوعات ثابتـة أو قابلـة  ْشَتقَّةمُ هي أصول مالية غير الودائع المصرفية والحسابات المدينة األخرى 
للتحديد وغير متداولة في سوق نشطة. وتدرج في هذه الفئة اإليرادات المتراكمة المتصلة بالفائدة وحصـص األربـاح 

الودائـــع المصـــرفية والحســـابات المدينـــة األخـــرى  ُتَحـــدَّدة التـــي تحّصـــل مـــن االســـتثمارات. و ُمْســـَتحقّ والمبـــالغ النقديـــة ال
 تَُقيَّــدتكلفــة االســتهالك التــي تحســب باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي ويطــرح منهــا أي انخفــاض فــي القيمــة. و ب

إيرادات سعر الفائدة باالستناد إلى سعر الفائدة الفعلي باسـتثناء الحسـابات المدينـة القصـيرة األجـل التـي يكـون تقييـد 
  .أهمية ماديةالفائدة الخاصة بها أمرًا غير ذي 

فــي البدايــة بالقيمــة  تَُقيَّــدتشــمل الحســابات الدائنــة واالســتحقاقات المتصــلة باالســتثمارات و  الخصــوم الماليــة األخــرى
العادلــة ثــم تقــاس بتكلفــة االســتهالك باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي باســتثناء الخصــوم القصــيرة األجــل التــي 

 .ة ماديةأهمييكون تقييد الفائدة الخاصة بها أمرًا غير ذي 

  الحسابات المدينة  ٣-٢

منطويــة علـى مــدفوعات ثابتـة أو قابلــة للتحديـد وغيــر متداولـة فــي  ُمْشـَتقَّةالحسـابات المدينــة هـي أصــول ماليـة غيــر 
شــهرًا مــن تــاريخ التبليــغ فــي  ١٢ة التحصــيل فــي حــدود ُمْســَتحقّ ســوق نشــطة. والحســابات المدينــة الجاريــة هــي مبــالغ 

شهرًا من تاريخ التبليغ عـن  ١٢ة التحصيل منذ أكثر من ُمْسَتحقّ حين أن الحسابات المدينة غير الجارية هي مبالغ 
  البيانات المالية.

فــي اتفــاق ملــزم بــين المنظمــة والجهــة  ُمَحــدَّدةبنــاًء علــى شــروط الــدفع ال المدينــةحســابات المســاهمات الطوعيــة  تَُقيَّــدو 
التحصــيل يقيــد علــى أنــه واجــب  ُمْســَتحقّ المســاهمة. وحينمــا ال تكــون هنــاك مثــل هــذه الشــروط فــإن المبلــغ الكامــل ال

 َرةُمَقـدَّ فـي حـال االشـتراكات ال سنويًا في بدايـة السـنة كمـا تَُقيَّدف المدينة ُمَقدََّرةاألداء حاليًا. أما حسابات االشتراكات ال



 A70/40    ٧٠/٤٠ج

93 

خضـــع وال ت ،ُمَقـــدََّرةالتـــي تعتمـــدها جمعيـــة الصـــحة. وتســـجل الحســـابات المدينـــة بصـــافي قيمتهـــا القابلـــة للتحقيـــق ال
  .أهمية ماديةإذ يعتبر أثر الخصم غير ذي  ،خصملل

ة للحسابات المدينة المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك خطر احتمـال انخفـاض ُمَخصَّصاالعتمادات ال تَُقيَّدو 
ة للحسـابات المدينـة المشـكوك فـي تحصـيلها فـي ُمَخصَّصـالتغيرات في االعتمـادات ال تَُقيَّدمة الحسابات المدينة. و قي

  .(البيان الثاني) – بيان األداء المالي

  المخزونات  ٤-٢

ــقَ تُ  د المنظمــة األدويــة واللقاحــات واإلمــدادات اإلنســانية والمنشــورات كجــزء مــن مخزوناتهــا. وتقــّيم المخزونــات عــن يِّ
ح. تجرى عملية جِّ رَ التكلفة المُ  ُمَعدَّل) صافي القيمة القابلة للتحقيق باستخدام ٢) للتكلفة أو (١طريق أدنى مستوى (

رســـوم التغليـــف والشـــحن والتـــأمين باالســـتناد إلـــى القيمـــة اإلجماليـــة  ُتَحـــدَّدالحصـــر المـــادي للمخـــزون مـــرة ســـنويًا. و 
  لمشتريات المخزونات وٕاضافتها على قيمة المخزونات.

وعنـد اقتنــاء المخزونــات عبــر معــامالت غيــر قائمــة علــى التبــادل (أي المخزونــات المتبــرع بهــا فــي شــكل مســاهمات 
  العادلة للسلع المتبرع بها لدى اقتنائها.إلى القيمة  رجوعقيمة المخزونات بال ُتَحدَّدعينية) 

  قيمتها الدفترية في المصروفات. تَُقيَّدوفي حال بيع المخزونات أو تبادلها أو توزيعها، 

  والودائع ُمَقدَّماً المبالغ المدفوعة   ٥-٢

أمــا  الخــدمات.تــدفع لمــوردي الســلع أو الخــدمات قبــل الحصــول علــى الســلع أو هــي مبــالغ  ُمَقــدَّماً المبــالغ المدفوعــة 
بســـعر  ُمَقــدَّماً والمبــالغ المدفوعـــة الودائـــع  تَُقيَّــدو مبــالغ مدفوعـــة فــي شـــكل كفالــة إيجـــار أمــاكن العمـــل. الودائــع فهـــي 

  التكلفة.

  ُمعّداتالممتلكات والمنشآت وال  ٦-٢

فــي بيــان  متداولــةدوالر أمريكــي كأصــول غيــر  ٥٠٠٠التــي تربــو قيمتهــا علــى ُمعــّدات الممتلكــات والمنشــآت وال تَُقيَّــد
بالتكلفة التاريخية وتطرح منها تكلفة االستهالك المتراكم ُمعّدات قيمة الممتلكات والمنشآت وال ُتَحدَّدالوضع المالي. و 

المقتنــاة عبــر معــامالت غيــر قائمــة ُمعــّدات الممتلكــات والمنشــآت وال تَُقيَّــدوأي خســائر ناتجــة عــن انخفــاض القيمــة. و 
  دة للنقد.لِّ وَ لعادلة عند اقتنائها. وتعتبر المنظمة كل األصول من هذا القبيل أصوًال غير مُ على التبادل بالقيمة ا

ب اســتهالك هــذه األصــول علــى أســاس النســبة الثابتــة علــى مــدى عمرهــا اإلنتــاجي باســتثناء األراضــي التــي َســحْ ويُ 
حيث انخفاض قيمتها لضـمان تواصـل سنويًا من ُمعّدات رض الممتلكات والمنشآت والعْ تَ تخضع لالستهالك. وُتسْ  ال

ات األصـول المكونـة مـن فئـاعتبار قيمتها الدفترية قابلة لالسترداد. ويرد فـي الجـدول أدنـاه العمـر اإلنتـاجي المقـدر ل
  .ُمعّداتالممتلكات والمنشآت وال
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 العمر اإلنتاجي المقدر (بالسنوات) فئة األصول
 ال ينطبق األراضي
 ٦٠ الدائمة –المباني 
 ٥ المتنقلة –المباني 

 ٥ األثاث والتجهيزات الثابتة واللوازم
 ٥ المركبات والنقل

 ٣ المكتبيةُمعّدات ال
 ٣ االتصاالتُمعّدات 

 ٣ السمعية والبصريةُمعّدات ال
 ٣ الحاسوبيةُمعّدات ال
 ٣ الشبكيةُمعّدات ال

 ٣ األمنُمعّدات 
 ٣ األخرىُمعّدات ال

 

التحسينات على مدى العمر الباقي لألصول حينما تؤدي هذه التحسينات إلى إطالـة العمـر اإلنتـاجي لهـذه  لمَ سْ وُترَ 
. وسُتسـتهلك القيمـة المتبقيـة لألصـول وتكلفـة تحسـينها علـى مـدى ُتضيف إليها مجاًال قـابًال لالسـتخدام، أو األصول

عمليات اإلصالح والصيانة العادية على مصـروفات العـام (العمر الباقي). وُتحمَّل تكاليف  ُمَعدَّلالعمر اإلنتاجي ال
  التي تم فيها تكبد تلك التكاليف.

علــى التقييــد األولــي للممتلكــات  ٢٠١٦كــانون األول/ ديســمبر  ٣١ينتهــي العمــل بهــا فــي ت أحكــام انتقاليــة َقــبِّ وقـد طُ 
ت فئـــات األصـــول دَ . وُقيِّـــ٢٠١٢نـــاير ي/ كـــانون الثـــاني ١التـــي تـــم شـــراؤها أو التبـــرع بهـــا قبـــل ُمعـــّدات والمنشـــآت وال

/ كــانون األول ٣١حتــى و  ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاني ١مــن  بــدءاً المكونــة مــن األراضــي والمبــاني حســب الموقــع 
  .٢٠١٦ديسمبر 

تم شـراؤها ُمعّدات ت نفقة أصول أخرى في شكل ممتلكات ومنشآت و بَ سِ ووفقًا لما تسمح به األحكام االنتقالية فقد حُ 
  .٢٠١٦كأصول في عام  تَُقيَّدفي تاريخ شرائها ولم (غير األراضي والمباني)  ٢٠١٥خالل عام 

  األصول غير الملموسة  ٧-٢

دوالر أمريكــي بالتكلفــة  ١٠٠ ٠٠٠مســبقًا والبالغــة  ُمَحــدَّدةاألصــول غيــر الملموســة التــي تفــوق قيمــة العتبــة ال ُتَحــدَّد
ب اســتهالك هــذه َســحْ التاريخيــة وتطــرح منهــا تكلفــة االســتهالك المتــراكم وأي خســائر ناتجــة عــن انخفــاض القيمــة. ويُ 

تـراوح األصول على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر باستخدام طريقة حساب االستهالك على أساس النسـبة الثابتـة. وي
  ستة أعوام.بين عامين و ر "للبرمجيات المشتراة من جهات خارجية" دَّ قَ نتاجي المُ العمر اإل

ويفتــرض أن أصــول المنظمــة غيــر الملموســة هــي أصــول ذات قيمــة متبقيــة صــفرية ألن األصــول غيــر الملموســة 
هــا. وبعــض ض هــذه األصــول ســنويًا مــن حيــث انخفــاض قيمترَ عْ تَ ْســتبــاع أو تنقــل فــي نهايــة عمرهــا اإلنتــاجي. وتُ  ال

  األصول غير الملموسة قد يكون عمرها اإلنتاجي أقصر.
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  عقود اإليجار  ٨-٢

(المنظمة) الحق في استخدام أصل لفترة زمنية متفـق عليهـا  بموجبه المستأجرَ  عقد اإليجار هو اتفاق يمنح المؤجِّرُ 
كـان يعـد عقـدًا ماليـًا أو تشـغيليًا.  ض كـل عقـد إيجـار لتحديـد مـا إذارَ عْ تَ ْسـمقابل دفع مبلـغ أو سلسـلة مـن المبـالغ. ويُ 

  ى عمليات القيد واإلفصاح المحاسبية الالزمة بناًء على ذلك.رَ جْ وتُ 

رة،  إيــرادات اإليجـار مــن عقــود اإليجــار التشــغيلية فــي اإليــرادات علــى  تَُقيَّــدوعنـدما تكــون المنظمــة هــي الجهــة المــؤجِّ
جميـــع التكـــاليف المرتبطـــة باألصـــل  تَُقيَّـــد، بينمـــا يـــراداتضـــمن اإل أســـاس النســـبة الثابتـــة طـــوال مـــدة عقـــود اإليجـــار

  .ضمن النفقات والمتكبدة لتحصيل إيرادات عقود اإليجار بما فيها تكلفة االستهالك في المصروفات

لاالشتراكات ال  ٩-٢   ُمَقدَّماً ة ُمَحصَّ

لاالشتراكات ال علـى اتفاقـات  ءً ة للمنظمـة بنـاُمْسـَتحقّ ة النيَّ عَ ل مسبقًا من المبالغ المُ صَّ حَ هي اشتراكات تُ  ُمَقدَّماً ة ُمَحصَّ
ملزمــة قانونــًا مبرمــة بــين المنظمــة والجهــات المســاهمة فيهــا التــي تضــم الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمؤسســات 

  العامة والخاصة.

  ةُمْسَتحقّ والخصوم الالحسابات الدائنة   ١٠-٢

دون ووصــلت بهــا فــواتير الحســابات الدائنــة هــي خصــوم ماليــة مرتبطــة بســلع أو خــدمات حصــلت عليهــا المنظمــة 
  تسديد المبالغ الخاصة بها بعد.

ة هـــي خصـــوم ماليـــة مرتبطـــة بســـلع أو خـــدمات حصـــلت عليهـــا المنظمـــة دون أن تســـدَّد المبـــالغ ُمْســـَتحقّ والخصـــوم ال
  نها إلى المنظمة.الخاصة بها وتقدَّم الفواتير الناشئة ع

  .أهمية ماديةإذ يعتبر أثر الخصم غير ذي  ،ة بسعر التكلفةُمْسَتحقّ الحسابات الدائنة والخصوم ال تَُقيَّدو 

  الموظفينمنافع استحقاقات   ١١-٢

  المنظمة فئات استحقاقات الموظفين التالية: دتَُقيِّ 
شهرًا من تاريخ انتهـاء الفتـرة  ١٢غضون ة بالكامل في ُمْسَتحقّ الموظفين القصيرة األجل ال استحقاقات •

  ؛المحاسبية التي يقدم الموظفون خاللها الخدمات ذات الصلة
 ؛الممنوحة بعد التعيين االستحقاقات •

 ؛استحقاقات الموظفين األخرى الطويلة األجل •

  .مدفوعات نهاية الخدمة •

الـــذي أنشـــأته (الصـــندوق) ك للمعاشـــات التقاعديـــة لمـــوظفي األمـــم المتحـــدة رَ تَ ْشـــوالمنظمـــة عضـــو فـــي الصـــندوق المُ 
ـــاة والعجـــز ومـــا يتعلـــق بهـــا مـــن اســـتحقاقات إلـــى  ـــديم اســـتحقاقات التقاعـــد والوف ـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة لتق الجمعي

قاقات لــة يشــارك فيهــا العديــد مــن أربــاب العمــل وتــوفر اســتحوَّ مَ صــندوق هــو عبــارة عــن خطــة مُ هــذا الالمــوظفين. و 
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للوكـاالت المتخصصـة وألي منظمـة دوليـة وحكوميـة  صندوق المعاشات التقاعديـة. ويفتح باب العضوية في ُمَحدَّدة
دوليــة أخــرى مشــاركة فــي النظــام الموحــد للمرتبــات والبــدالت وســائر شــروط الخدمــة فــي األمــم المتحــدة والوكــاالت 

  للصندوق. ساسيالنظام األ(ب) من ٣المتخصصة وفقًا لما تنص عليه المادة 

مرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين في منظمات أخرى  المنظمات المشتركة لمخاطر اكتواريةصندوق ض العرِّ وي
مشتركة في الصندوق ممـا يفضـي إلـى عـدم وجـود أي أسـاس متسـق وموثـوق بـه لتوزيـع االلتزامـات وأصـول الخطـة 
والتكاليف على كل منظمة من المنظمات المشـتركة فـي الخطـة. والمنظمـة وصـندوق المعاشـات التقاعديـة ليسـا فـي 

وأصـول الخطـة والتكـاليف  ُمَحـدَّدةالتزامـات االسـتحقاقات التحديـد حصـة المنظمـة المتناسـبة مـن  وضع يمكنهمـا مـن
وينطبـــق ذلـــك أيضـــًا علـــى المنظمـــات األخـــرى المرتبطـــة بالخطـــة بقـــدر كـــاف مـــن الموثوقيـــة ألغـــراض المحاســـبة. 

 ُمَحــدَّدةخطــة اشــتراكات ولهــذا الســبب، اعتبــرت المنظمــة هــذه الخطــة كالمشــاركة فــي صــندوق المعاشــات التقاعديــة. 
اشــتراكات  تَُقيَّــدالمــوظفين). و منــافع  اســتحقاقاتمــن المعــايير المحاســبية الدوليــة ( ٣٩ تمشــيًا مــع متطلبــات المعيــار

  خالل الفترة المالية كمصروفات في بيان األداء المالي (البيان الثاني).صندوق المنظمة في ال

  االحتياطيةاالعتمادات والخصوم    ١٢-٢

 فـــي الوقـــت الحاضـــرة للخصـــوم والرســـوم المســـتقبلية عنـــدما يقـــع علـــى المنظمـــة التـــزام ُمَخصَّصـــاالعتمـــادات ال تَُقيَّـــد
  بهذا االلتزام.ويحتمل أن يتطلب األمر من المنظمة الوفاء  أحداث سابقةقانوني أو حكمي ناتج عن 

ضـمن المالحظـات علـى البيانـات  ويفصح عن التزامـات أخـرى ال تفـي بمعـايير تقييـد الخصـوم كخصـوم محتملـة
الماليــة عنــدما ال يثبــت وجودهــا إال نتيجــة لظهــور أو عــدم ظهــور حــدث أو أكثــر مــن األحــداث المســتقبلية غيــر 

 المؤكدة التي ال تتحكم المنظمة فيها تحكمًا تامًا.

  االحتياطيةاألصول    ١٣-٢

 المحتملــةعنــدما يفضــي حــدث إلــى تــدفق محتمــل للفوائــد االقتصــادية أو الخــدمات  االحتياطيــةيفصــح عــن األصــول 
  .المحتملةوتتوفر معلومات كافية لتقييم احتمال تدفق الفوائد االقتصادية أو الخدمات 

لةاإليرادات ال   ١٤-٢   ُمَؤجَّ

لــــةتتــــأتى اإليــــرادات ال والجهــــات المســــاهمة فيهــــا التــــي تضــــم مــــة بــــين المنظمــــة رَ بْ مــــة قانونــــًا مُ زِ لْ مــــن اتفاقــــات مُ  ُمَؤجَّ
  هذه اإليرادات في الحالتين التاليتين: تَُقيَّدالحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة والخاصة. و 

  عند تأكيد اتفاق تعاقدي خطيًا من قبل المنظمة والجهة المساهمة على السواء؛ •
  المستقبل.عند تخصيص األموال واستحقاقها في فترة زمنية في  •

لةوتشمل اإليرادات ال   أيضًا السلف المنبثقة عن معامالت قائمة على التبادل. ُمَؤجَّ

لـةوتعرض اإليرادات ال ة بعـد سـنة واحـدة أو أكثـر مـن ُمْسـَتحقّ غيـر جاريـة إذا كانـت اإليـرادات  أصـوالً  باعتبارهـا ُمَؤجَّ
  تاريخ التبليغ.
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  اإليرادات   ١٥-٢

ـــة ال تتكـــون اإليـــرادات مـــن إجمـــالي ـــلتـــدفقات الفوائـــد االقتصـــادية أو الخـــدمات المحتمل مـــن جانـــب  المدينـــةة و ُمَحصَّ
ــــقَ األســــهم. وتُ / المنظمــــة خــــالل الســــنة وتمثــــل زيــــادة فــــي صــــافي األصــــول ــــارين يِّ د المنظمــــة اإليــــرادات تبعــــًا للمعي

المتأتية من المعـامالت غيـر (اإليرادات  ٢٣(اإليرادات المتأتية من المعامالت القائمة على التبادل) و ٩ المعتمدين
  القائمة على التبادل) من المعايير المحاسبية الدولية.

  وتشمل المصادر الرئيسية إليرادات المنظمة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

  تبادلقائمة على الاإليرادات غير ال

والدول األعضاء المنتسبة سنويًا . تسجل اإليرادات من اشتراكات الدول األعضاء ُمَقدََّرةاالشتراكات ال •
  التي تعتمدها جمعية الصحة. اتر يقدتفي مطلع السنة وفقًا لل

. تسجل اإليرادات من المسـاهمات الطوعيـة لـدى إبـرام اتفـاق ملـزم بـين المنظمـة الطوعيةالمساهمات  •
المــوارد والجهــة المســاهمة. وحيثمــا توجــد أحكــام مرهونــة بشــرط فــي االتفاقــات، ال تــتحكم المنظمــة فــي 

حتى ُتحصَّل المبـالغ النقديـة. وحينمـا ال تكـون هنـاك شـروط دفـع  المدينةتسجل اإليرادات والمبالغ  وال
من جانب الجهـة المسـاهمة أو عنـدما تكـون هـذه الشـروط فـي إطـار السـنة المحاسـبية الجاريـة  ُمَحدَّدة
اإليرادات في الفترة الراهنة. وحيثما تنص شروط الدفع على الدفع بعد نهاية العام، يسجل المبلغ  تَُقيَّد

لــــةبصــــفته إيــــرادات  ــــدديســــمبر، / كــــانون األول ٣١وحيثمــــا يكــــون تــــاريخ بدايــــة العقــــد بعــــد  .ُمَؤجَّ  تَُقيَّ
  اإليرادات في السنة المحاسبية المقبلة.

تسجل المنظمة المساهمات العينية وفي شكل خدمات بمبلـغ  وفي شكل خدمات. العينيةالمساهمات  •
ـــة ال ـــرم بـــين  ُمَحـــدَّدةيســـاوي قيمتهـــا الســـوقية العادل وقـــت الحصـــول عليهـــا باالســـتناد إلـــى االتفـــاق المب

ل جَّ المنظمة والجهة المساهمة وعند تأكيد مركز الميزانية المسـتفيد أنـه تلقـى السـلع أو الخـدمات. وُيَسـ
الفتــــرة نفســــها التــــي تســــجل فيهــــا المســــاهمات العينيــــة أو فــــي شــــكل خــــدمات  قيــــد بالمصــــروفات فــــي

  كإيرادات.

  تبادلال على قائمةاإليرادات ال
 ُمْسَتَردَّة. تسجل اإليرادات من المشتريات الالقيمة واالمتيازات والمبيعات الدوارة ُمْسَتَردَّةالالمشتريات  •

القيمـــة باســـم الـــدول األعضـــاء أو مـــن مبيعـــات الســـلع أو الخـــدمات علـــى أســـاس االســـتحقاق بالقيمـــة 
لالعادلة باعتبارها  أو الخـدمات / ة أو قابلـة للتحصـيل عنـدما يحتمـل تـدفق الفوائـد االقتصـادية وُمَحصَّ

المصــروفات  دتَُقيَّــو  المحتملــة فــي المســتقبل إلــى المنظمــة ويمكــن قيــاس تلــك الفوائــد بشــكل موثــوق بــه.
 اإليرادات في العام نفسه. كما تَُقيَّدة المقابل

  
  المصروفات   ١٦-٢

ُتعرَّف المصروفات بأنها انخفاض في الفوائد االقتصادية أو الخدمات المحتملة خالل فترة التبليغ فـي شـكل تـدفقات 
المنظمـة  دتَُقيِّـاألسـهم. و / إلى انخفاض في صافي األصـول مستهلكة أو خصوم متكبدة مما يؤديخارجية أو أصول 
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د المبــالغ النقديــة أو ) ولــيس عنــدما تســدِّ تســليمالخــدمات (مبــدأ اللهــا دَّم َقــتُ عنــدما تســلَّم الســلع أو تالمصــروفات عنــدما 
  مكافئاتها.

  المحاسبة حسب الصناديق   ١٧-٢

م المـوارد إلـى فئـات (أي صـناديق) لتحديـد مصـادر الصـناديق سِّ قَ المحاسبة حسب الصناديق هي أسلوب محاسبي يُ 
وسبل استخدامها. ويساعد إنشاء هذه الصناديق على ضمان تحسين التبليغ عن اإليرادات والمصروفات. ويستخدم 

والصـندوق االئتمـاني لضـمان الفصـل المالئـم بـين  األغراض الخاصة وصندوق المشـاريع صندوقو الصندوق العام 
والمصـــروفات. وتســـتبعد خـــالل عمليـــة التوحيـــد أي تحـــويالت بـــين الصـــناديق تـــؤدي إلـــى االزدواجيـــة فـــي اإليـــرادات 
أو المصـروفات. كمـا تسـتبعد التحـويالت داخـل الصـناديق مثـل تكـاليف دعـم البـرامج داخـل الصـندوق / اإليرادات و

 العام.

  الصندوق العام
  البرمجية ويضم ما يلي: يشمل هذا الصندوق الحسابات التي تدعم تنفيذ الميزانية

ــ .ُمَقــدََّرةال االشــتراكاتصــندوق  • د هــذا الصــندوق اإليــرادات والمصــروفات الناشــئة عــن االشــتراكات يوحِّ
  .الفوائد وٕايرادات متنوعة أخرى ويشملللدول األعضاء  ُمَقدََّرةال

على جميـع الـدول األعضـاء بمقـدار اإليـرادات  ُمَقدََّرةتخفض االشتراكات ال معادلة الضرائب. صندوق •
ــًا للقــرار  ) ١٩٦٨( ١٠-٢١ ع  ص جالتــي تــدرها خطــة االقتطــاع اإللزامــي مــن مرتبــات المــوظفين وفق

الــــذي قــــررت جمعيــــة الصــــحة بموجبــــه إنشــــاء صــــندوق معادلــــة الضــــرائب. وتحديــــدًا لقيمــــة تخفــــيض 
ـــدََّرةاالشـــتراكات ال ـــدالمعنيـــة الـــذي ُيطبـــق علـــى الـــدول األعضـــاء  ُمَق فـــي حســـاب صـــندوق معادلـــة  تَُقيَّ

الضـــرائب اإليـــرادات المتأتيـــة مـــن خطـــة االقتطـــاع اإللزامـــي مـــن مرتبـــات المـــوظفين وتســـجل المبـــالغ 
عليهـا عـن الثنائيــة  ُمَقــدََّرةالمضـافة بأسـماء مختلـف الــدول األعضـاء بالتناسـب مــع قيمـة االشـتراكات ال

المعنية. وبالنسـبة إلـى الـدول األعضـاء التـي تفـرض ضـريبة الـدخل علـى المرتبـات التـي يقبضـها مـن 
المنظمـــة مواطنـــو هـــذه الـــدول أو غيـــرهم ممـــن يخضـــعون لهـــذه الضـــريبة، ُتخصـــم مـــن رصـــيد خطـــة 

ول األعضـــاء. االقتطـــاع اإللزامـــي مـــن مرتبـــات المـــوظفين قيمـــة المبلـــغ المقـــدر الـــذي تجبيـــه تلـــك الـــد
هــذه المبــالغ المخصــومة لتــرد إلــى المــوظفين المعنيــين قيمــة ضــريبة الــدخل  وتســتخدم المنظمــة بــدورها
 .١٠-٢١ ع  ص  جالتي دفعوها عمًال بالقرار 

ـــأنشـــئ الصـــندوق لتنفيـــذ الميزانيـــة البرمجيـــة ريثمـــا ُتحَ رأس المـــال العامـــل.  صـــندوق • ل االشـــتراكات صَّ
المــادة الســابعة مــن الالئحــة الماليــة علــى أن تنفيــذ هــذا الجــزء مــن الميزانيــة المتــأخرة. وتــنص  ُمَقــدََّرةال

ل من صندوق رأس المال العامل ثم باالقتراض الداخلي وَّ مَ يمكن أن يُ  ُمَقدََّرةالل من االشتراكات وَّ مَ المُ 
ضـة َترَ قْ المُ د قيمـة المبـالغ دَّ َسـمن احتياطي المنظمة النقدي المتـاح باسـتثناء الصـناديق االسـتئمانية. وتُ 

ــلال ُمَقــدََّرةالرات االشــتراكات متــأخِّ تجميــع مــن  ة بــرد أي اقتــراض داخلــي فــي المقــام األول ثــم أي ُمَحصَّ
 مبالغ مقترضة من صندوق رأس المال العامل.

ـ دة والشـراكات).دَّ َحـالطوعية (األساسية والمُ  الصناديق • والمصـروفات د هـذه الصـناديق اإليـرادات توحِّ
  .الحساب الخاص لتكاليف الخدماتالمساهمات الطوعية وتشمل  الناشئة عن
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  صناديق الدول األعضاء وغيرها
  تشمل صناديق الدول األعضاء وغيرها الحسابات التالية:

يعكــس هــذا الصــندوق الحركــة فــي حســابات األصــول والخصــوم فــي المنظمــة ك. رَ تَ ْشــالصــندوق المُ  •
الناتجـــة عـــن التغيـــرات الطارئـــة علـــى بنـــود مثـــل المخزونـــات واالســـتهالك والمكاســـب والخســـائر غيـــر 

 لصرف العمالت.المحققة نتيجة 

ليــغ . وال يشــمل التبةمداتســإيــرادات ذاتيــة اال هــذا الصــندوق حســابات تــدرّ  ضــمّ يَ صــندوق المشــاريع.  •
الخــاص بالميزانيــة البرمجيــة اإليــرادات والمصــروفات المندرجــة فــي هــذا الصــندوق. ويشــمل صــندوق 

 :المشاريع الحسابات التالية

األنشطة المتعلقة بالمنشـورات، تسجيل لغرض ُأنِشئ هذا الصندوق  ١.ارةصندوق المبيعات الدوّ   -
 وتقديم التقارير عن تلك األنشطة.

أصـحاب االمتيـازات، وهـو ُيمـّول  إدارة أنشـطةلغـرض هـذا الصـندوق ُأنِشئ  .صندوق االمتيازات  -
الخاصــة بالمعــدات مرافــق األمــاكن والات هــؤالء لقــاء االمتيــاز ســددها أصــحاب المبــالغ التــي يمــن 

 .واستخدام المرافق التي تتيحها المنظمة

وثــائق التــأمين المتعلقــة بنشــطة األ إدارةلغــرض هــذا الصــندوق ُأنِشــئ  .صــندوق وثــائق التــأمين  -
 .التأمين التجاريالمعمول بها في مجال وثائق جنية من المالفوائد ال، وهو ُيمّول من التجاري

نشـــطة األتســـجيل لغـــرض هـــذا الصـــندوق ُأنِشـــئ أساســـًا  .صـــندوق اســـتئجار مواقـــف الســـيارات  -
ُيمـّول . و األنشـطة ، وتقـديم التقـارير عـن تلـكفـي جنيـفمرافق مواقف السـيارات صيانة المتعلقة ب

الــذين تنطبــق علــيهم المــوظفين علــى واقــف اســتخدام المعــن عــن طريــق فــرض رســوم الصــندوق 
 شروط استخدامها.

ــَتَردَّةصــندوق المشــتريات ال  - تســجيل أنشــطة الشــراء لغــرض ُأنِشــئ هــذا الصــندوق  ٢.القيمــة ُمْس
 األنشطة. التي ُيضطلع بها نيابة عن الدول األعضاء، وتقديم التقارير عن تلك

قـديم تسـجيل المسـاهمات العينـة وتلغـرض ُأنِشـئ هـذا الصـندوق  ٣.صندوق المساهمات العينيـة  -
  .هاالتقارير عن

بوصــفه آليــة  ٢٠١٦أنِشــئ هــذا الصــندوق فــي عــام  صــندوق التــأمين أثنــاء الحــوادث والمــرض.  -
  لتزويد الموظفين بالتغطية في حالة التعرض لحادث أو مرض. تأمين ذاتية

                                                      
ــــع المنشــــورات    ١ ــــدوارة حصــــائل بي ــــد فــــي حســــاب صــــندوق المبيعــــات ال وشــــهادات التطعــــيم الدوليــــة واألفــــالم وأشــــرطة تقيَّ

ـــديو ـــة ( الفي ـــDVDوأقـــراص الفيـــديو الرقمي القـــرار و ) ١٩٦٩( ٨-٢٢ع  ص  ج القرار) وغيـــر ذلـــك مـــن المـــواد اإلعالميـــة عمـــًال ب
  . وتخصم من حساب الصندوق تكاليف اإلنتاج والطبع ذات الصلة.)٢٠٠٢( ٩-٥٥ع  ص  ج
المعــــامالت القائمــــة علــــى التبــــادل. ويكــــافئ مجمــــوع اإليــــرادات مجمــــوع المعــــامالت فــــي ظــــل هــــذا الصــــندوق هــــي مــــن    ٢

 .)١٥-٢(ُيرجى الرجوع إلى المالحظة  المصروفات، ولذلك فليس هناك من رصيد صندوق في نهاية السنة

يكـــافئ مجمــــوع اإليـــرادات مجمــــوع . و المعــــامالت غيـــر القائمــــة علـــى التبــــادلالمعـــامالت فـــي ظــــل هـــذا الصــــندوق هـــي    ٣
 .)١٥-٢(ُيرجى الرجوع إلى المالحظة  ق في نهاية السنةات، ولذلك فليس هناك من رصيد صندو المصروف
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ـــارة عـــن تحـــويالت  .األغـــراض الخاصـــة صـــندوق • الحســـابات المندرجـــة فـــي هـــذا الصـــندوق هـــي عب
الصــندوق العــام أو أبــواب اعتمــاد تفتحهــا جمعيــة الصــحة. وال يشــمل التبليــغ الخــاص بالميزانيــة  مــن

البرمجيــة اإليــرادات والمصــروفات المندرجــة فــي هــذا الصــندوق. ويضــم صــندوق األغــراض الخاصــة 
 لية:الحسابات التا

ن هــذا الصــندوق بموجــب و أنشــأت جمعيــة الصــحة العالميــة الثالثــة والعشــر  .العقــارات صــندوق  -
مــن االعتمــادات المرصــودة مــن الميزانيــة  أساســاً )، وهــو ُيمــّول ١٩٧٠( ١٤-٢٣ج ص عالقــرار 
اإليـرادات المتأتيـة مـن اإليجـارات المتعلقـة بالعمليـات تُقّيد أيضًا فـي حسـاب الصـندوق . و العادية

مــن تشــغيل االمتيــازات فــي المقــر المتــأتي والــدخل اســتئجار مواقــف الســيارات العقاريــة (بخــالف 
  .منها مرتبات الموظفين والفائدة المكتسبةتكاليف عن طريق فرض رسوم على وذلك الرئيسي)، 

وسيع المباني القائمة جديدة أو ت مبانيتشييد الُمتكّبدة عن تكاليف الوقد أنشئ الصندوق لتغطية   
فـــي مجـــال صـــيانة وٕاصـــالح الكبـــرى األعمـــال ٕانجـــاز و مـــا قـــد يلـــزم مـــن أراضـــي، واقتنـــاء منهـــا، 

مــن د مــن جمعيــة الصــحة يلــزم الحصــول علــى إذن محــدّ . و ألصــول العقاريــة المملوكــة للمنظمــةا
  .القائم منها توسيعأو مباني ال األراضي وتشييدأجل اقتناء 

ن الحكومـة القـروض المـأخوذة مـتسـجيل لغرض ُأنِشئ هذا الصندوق  .قروض المباني صندوق  -
، وتقـديم التقـارير عـن فـي جنيـف ةجديـدالمصـروفة ألجـل تشـييد مبـاني للنفقـات دعمًا  السويسرية

 .الحكومة السويسريةتلك القروض، وهو صندوق ُتمّوله القروض المأخوذة من 

 األمنيـــةالُمتكّبـــدة عـــن الشـــؤون تســـجيل النفقـــات لغـــرض ُأنِشـــئ هـــذا الصـــندوق  .األمـــنصـــندوق   -
مـن الميزانيـة العاديـة ومــن المرصـودة عتمـادات ســطة االابو  هويمكـن تمويلـهـا، وتقـديم التقـارير عن

 .الحساب الخاص لتكاليف الخدماتالمساهمات الطوعية، بما فيها 

 المتطلبــــات اإلداريــــةاســــتيفاء لغــــرض هــــذا الصــــندوق ُأنِشــــئ  .صــــندوق تكنولوجيــــا المعلومــــات  -
بواسـطة االعتمـادات المرصـودة مـن  هويمكـن تمويلـ للمنظمة في الوقت الحاضر وفي المسـتقبل،

 الميزانية العادية ومن المساهمات الطوعية، بما فيها الحساب الخاص لتكاليف الخدمات.

ســداد لغــرض المــدير العــام هــذا الصــندوق أنشــأ  .الصــندوق الخــاص للتعــويض عــن األضــرار  -
لمنظمــة التعــويض المعمــول بهــا فــي االســتحقاقات الدوريــة الممنوحــة للمــوظفين بموجــب قواعــد ا

مــن األمــوال الصــندوق  يمكــن تمويــل. و الحــوادث واألمــراض التــي تتكبــدها الخــدماتفيمــا يخــص 
وثائق التـأمين التجـاري ن جنية مالفوائد المين، ومن المخصصة لتغطية تكاليف استخدام الموظف

فـــي هـــذا  ةجنيـــم وائـــدف ةأيـــكــذلك مـــن هـــذا الغـــرض، و عـــّدة لالمـــرض الموادث و حـــأثنـــاء الوالتــأمين 
  .المضمار

ممنوحـــة تمويـــل المكافـــآت اللغـــرض ُأنِشـــئ هـــذا الصـــندوق  .صـــندوق مـــدفوعات نهايـــة الخدمـــة  -
اإلجــازات الرصــيد المتــراكم مــن منحــة اإلعــادة إلــى الــوطن و ومنهــا للمــوظفين فــي نهايــة الخدمــة، 

الســفر وتكــاليف شــحن أمتعــة المــوظفين. وتكــاليف  الــوطنمنحــة العــودة إلــى الســنوية المســتحقة و 
وأيـة فوائـد مجنيـة فـي عن طريق فرض رسـوم علـى تكـاليف مرتبـات المـوظفين وُيمّول الصندوق 

 .هذا المضمار

لغـرض هذا الصندوق ُأنِشئ  .اتصندوق استحقاقات الموظفين غير المقيدة في كشوف المرتب  -
مثــل إجــازة زيــارة الــوطن ومنحــة التعلــيم ومــا  ،اســتحقاقات المــوظفينســداد لالــالزم تــوفير التمويــل 

  .مرتبات الموظفينتكاليف عن طريق فرض رسوم على ، وهو ُيمّول إلى ذلك
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اســتحقاقات تنقــل ســداد لالــالزم تــوفير التمويــل لغــرض هــذا الصــندوق ُأنِشــئ  صــندوق التــنقالت.  -
ن طريـق فـرض رسـوم ، وهـو ُيمـّول عـمنحة االنتداب ومنحة إعادة االنتـداب، من قبيل الموظفين

 .مرتبات الموظفينتكاليف على 

تمويـل لغـرض الصـندوق ُأنِشئ هـذا  .صندوق الرسوم المقتطعة من نفقات المناصب المشغولة  -
مرتبـات تكـاليف عن طريق فـرض رسـوم علـى ، وهو ُيمّول لمنظمةابالمؤسسية واإلدارية نفقات ال

 .الموظفين

تســجيل الخــدمات لغــرض هــذا الصــندوق ُأنِشــئ  .صــندوق اســترداد تكــاليف الخــدمات الداخليــة  -
 ، وتقديم تقارير عن تلك الخدمات.المقدمة بين اإلدارات داخل المنظمة

التزامات المنظمة فـي تسجيل لغرض  ُأنِشئ هذا الصندوق .صندوق التأمين الصحي للموظفين  -
عــن طريــق هــو ُيمــّول تلــك االلتزامــات، و  مجــال الصــحة بعــد انتهــاء الخدمــة وتقــديم تقــارير عــن

  .مرتبات الموظفينتكاليف فرض رسوم على 
مـن حتياجـات تلبية االلغرض  ٢٠١٥الصندوق في عام ُأنِشئ هذا  .صندوق تجديد المخزونات  -

  .إقليم شرق المتوسطسيما في الشراء في حاالت الطوارئ، وال
إدارة التزامـــات لغـــرض هـــذا الصـــندوق ُأنِشـــئ  .صـــندوق المـــوظفين المعنيـــين بشـــلل األطفـــال  -

  .شلل األطفالمكافحة إغالق برنامج الناشئة عن  الموظفين

  الصندوق االئتماني

يتكون هذا الصندوق من أصول تحتفظ بها المنظمة بصفة أمين أو وكيل باسم كيانات أخـرى وال يمكـن اسـتخدامها 
تعتمـد جمعيـة الصـحة ميزانياتهـا. لدعم برامج المنظمة. ويشمل الصندوق أصول الشراكات التي تديرها المنظمة وال 

كــانون  ٣١فــي  يضــمكــان . و ٢٠١٧-٢٠١٦للفتــرة  يتــاح الصــندوق للعمليــات وال يســهم فــي الميزانيــة البرمجيــة وال
  :ما يلي األول/ ديسمبر

  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  -
  ١صندوق شراكة دحر المالريا  -
 صندوق الشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل  -

 صندوق التحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحية  -

  التحالف العالمي للقوى العاملة الصحيةصندوق   -
  المرصد األوروبي للنظم والسياسات الصحية  -
  الخاص الموسع للقضاء على أمراض المناطق المدارية المهملةمشروع صندوق ال  -

                                                      
 إلقفــــالوضــــع الصــــيغة النهائيــــة  . وســــيجري٢٠١٥ديســــمبر / كــــانون األول ٣١تــــم إقفــــال عمليــــات دحــــر المالريــــا فــــي    ١
  .٢٠١٧خالل عام من الناحية اإلدارية لصندوق ا
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  التبليغ حسب القطاعات   ١٨-٢
المعـايير المحاسـبية الدوليــة.  تعتمـد المنظمـة فـي إطـار التبليـغ حسـب القطاعـات علــى هيكلهـا اإلقليمـي وفقـًا لمـا تقتضـيه

شــى اســتخدام المكاتــب افيبلــغ عــن اإليــرادات والمصــروفات واألصــول والخصــوم حســب كــل مكتــب رئيســي (إقلــيم). ويتم
بتخصـيص المـوارد. وتعـرض الميزانيـة البرمجيـة  للدول األعضاء واألمانة فيما يتعلق الرئيسية مع ممارسات صنع القرار

سي مما يدعم استخدام المكاتب الرئيسـية كقطاعـات الميزانيـة. وعـالوة علـى ذلـك، تقـع علـى للمنظمة حسب المكتب الرئي
  مسؤولية المساءلة عن النتائج وٕادارة األصول والخصوم. ةاإلقليمي كل واحد من رؤساء المكاتبعاتق 

  بيان التدفقات النقدية   ١٩-٢
  الطريقة غير المباشرة.يعد بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع) باستخدام 

  مقارنة الميزانيات   ٢٠-٢
ل دَّ َعــتختلــف أســس إعــداد الميزانيــات والمحاســبة فــي المنظمــة. فُتعتمــد الميزانيــات ضــمن المنظمــة علــى أســاس نقــدي مُ 

الميزانيات كـل  دّ عَ وليس على أساس االستحقاق الكامل الذي تنص عليه المعايير المحاسبية الدولية. وفضًال عن ذلك، تُ 
  عامين.

 ةد أيـَمـتَ ال ُتعْ ، كمـا لصـندوق العـام لالإد الميزانيـات َمـتَ ُتعْ  ، الجميـع أنشـطة المنظمـةلالبيـان المـالي للمنظمـة  تغطيةرغم و 
  دار كل الصناديق وفقًا لالئحة المالية والنظام المالي.ميزانيات لصناديق أخرى. وتُ 

ـــار  ـــة فـــي البيانـــات مـــن المعـــايي ٢٤وعمـــًال بمتطلبـــات المعي ـــة (عـــرض المعلومـــات المتعلقـــة بالميزاني ر المحاســـبية الدولي
مـة دَّ قَ وبـين المبـالغ الفعليـة المُ  ،مقارنتهـا بالميزانيـةوفـق أسـاس قابـل لمـة دَّ قَ التسـوية بـين المبـالغ الفعليـة المُ ى رَ جْ تُ المالية)، 

عنـدما ، وذلـك بتحديـد أي أوجـه اخـتالف حسـب األسـاس والتوقيـت والعـرض والكيـان بشـكل منفصـل ،في البيانات المالية
. وقـد تختلـف أيضـًا الصـيغ ونظـم التصـنيف المعتمـدة لعـرض لمقارنـةقابـل لأسـاس  وفقالبيانات المالية والميزانية  دّ عَ تُ  ال

 البيانات المالية والميزانية.

وعـّدلتها )، ٢٠١٥( ١-٦٨ج ص عبموجـب القـرار  ٢٠١٧-٢٠١٦برمجيـة للفتـرة وقد اعتمدت جمعية الصحة الميزانيـة ال
 (البيـــان الخـــامس) . وينطـــوي بيـــان مقارنـــة الميزانيـــة بالمبـــالغ الفعليـــة)٢٠١٦) (٩(٦٩ع ص ج اإلجرائـــي المقـــّرر بموجـــب

اســتند إليــه حســاب مبــالغ الــذي ذاك علــى مقارنــة بــين الميزانيــة النهائيــة والمبــالغ الفعليــة المحســوبة علــى أســاس مماثــل لــ
تسـوية المبـالغ  ٧ الميزانية المقابلة. وٕاذ تختلف األسس المستخدمة إلعداد الميزانيـة والبيانـات الماليـة، تـرد فـي المالحظـة

  .)الرابعالتدفقات النقدية (البيان المبالغ الفعلية المقدمة في بيان مع الفعلية المقدمة في البيان الخامس 

دةر الكيانات غي   ٢١-٢   الُمَوحَّ
كــل كيــان مــن هــذه الكيانــات مجموعــة كاملــة مــن البيانــات  دّ ِعــويُ  ،تقــدم المنظمــة خــدمات إداريــة إلــى عــدد مــن الكيانــات

الخاصـــة بهـــا، أجهزتهـــا الرئاســـية لهـــا ة التـــالي ذكرهـــا الخمســـ لكيانـــاتاالماليـــة تخضـــع لمراجعـــة منفصـــلة للحســـابات. و 
  تحكمها جمعية الصحة العالمية:  وال

 االستئماني لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز الصندوق  -

 المرفق الدولي لشراء األدوية  -

 الوكالة الدولية لبحوث السرطان  -

 المركز الدولي للحساب اإللكتروني  -

  التأمين الصحي للموظفين  -
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  بيان األرصدة ةمالحظة بشأن إعاد  -٣

ســــجيل تبتغييــــر سياســــتها المحاســــبية ل ٢٠١٦كــــانون الثــــاني/ ينــــاير  ١ قامــــت المنظمــــة اعتبــــارًا مــــن  -أ
األربـاح ، وعليـه، ُقيِّـدت مباشـرة ر المحاسـبية الدوليـةالمعـاييمـن  ٣٩لمعيـار حكـام األ استحقاقات الموظفين وفقـاً 

عـن األضـرار  والخسائر االكتوارية لصندوق التأمين الصحي بعـد انتهـاء الخدمـة والصـندوق الخـاص للتعـويض
وجــرى التســليم بــأثر رجعــي بمــا ترّتــب علــى هــذا التغييــر مــن آثــار فــي . صــافي األصــول/ األســهمفــي حســاب 

  .٢٠١٥ لعام المقارنة أرقامبيان  إعادةوالتي انطوت على  المحاسبية، السياسة

  :بيان األداء الماليفيما يلي األثر المترتب على و 

 بعدالتأمين الصحي  صندوق  الوصف
  انتهاء الخدمة

الخاص  الصندوق
  المجموع  األضرار عنللتعويض 

        على بيان األداء المالياألثر المترتب 
  )١١ ٢٨٥(    )١١ ٢٨٥(  تكاليف الموظفين
  )٣٣٤(  )٣٣٤(    اإليرادات المالية

  )١١ ٦١٩(  )٣٣٤(  )١١ ٢٨٥(  البيانات الُمعادةمجموع 

  فهو كالتالي:أما األثر المترتب على بيان الوضع المالي 

  
تصــنيف تكــاليف شــحن أمتعــة المــوظفين لــدى إعــادتهم إلــى الــوطن، وُنِقلــت مــن مصــروفات  ُأِعيــد  -ب

 التشــغيل العامــة وأبلــغ عنهــا فــي تكــاليف المــوظفين، ولــم تــؤثر إعــادة التصــنيف هــذه إال علــى بيــان األداء
  .مليون دوالر أمريكي ١,٦قدره ، وأفضت إلى نقل مبلغ ٢٠١٥المالي لعام 

 معلومات داعمة لبيان الوضع المالي  -٤

  النقدية والمكافئات النقدية  ١-٤

النقدية تحت الطلب والنقدية المودعة في المصارف واالستثمارات في صناديق تتألف النقدية والمكافئات النقدية من 
إضــافي والودائــع المصــرفية واالســتثمارات القصــيرة األجــل والعاليــة الســيولة ذات يــة والودائــع بضــمان مالاألســواق ال

 مواعيد االستحقاق األصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل اعتبارًا من تاريخ الشراء.

ظ النقديـــة والمكافئـــات النقديـــة ألغـــراض الوفـــاء بمتطلبـــات المنظمـــة النقديـــة القصـــيرة األجـــل ولـــيس ألغـــراض َفـــحْ وتُ 
ظ باســم المنظمــة، بمــا فــي ذلــك الصــندوق العــام وصــندوق األغــراض الخاصــة َفــحْ األطــول أجــًال. وهــي تُ  االســتثمار

وصــندوق المشــاريع والصــندوق االئتمــاني والكيانــات التــي تــديرها المنظمــة مــن الكيانــات غيــر التابعــة لهــا. وتشــمل 

 بعدالتأمين الصحي  صندوق  الوصف
  انتهاء الخدمة

الخاص  الصندوق
  المجموع  األضرار عنللتعويض 

        المالي الوضععلى بيان األثر المترتب 
        الخصوم غير الجارية

  ١٥٦ ٢٩٤  ٨٦١  ١٥٥ ٤٣٣  غير الجارية –استحقاقات منافع الموظفين 
        صافي األصول/ األسهم

  )١٥٦ ٢٩٤(  )٨٦١(  )١٥٥ ٤٣٣(  أخرى -األعضاء الدول 
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. مـديرون خـارجيون معنيـون باالسـتثمارات األرقام ما يحفـظ مـن النقديـة والمكافئـات النقديـة فـي الحـوافظ التـي يـديرها
 والجدول أدناه يبين النقد والمكافئات النقدية حسب المكاتب الرئيسية.

 الوصف
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٦ديسمبر 
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٥ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية
  المكتب الرئيسي
 ١٣٨ ٥٨٧ ١١٥ ١٤٩ المقر الرئيسي

 ٢٤ ٥١٥ ٢٦ ١٠٨  اإلقليمي ألفريقياالمكتب 
 ١١ ٨٣٧ ١٢ ٠١٥  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

 ١ ٥١٦ ١ ٤٨٩ المكتب اإلقليمي ألوروبا
 ٢ ٤٠١ ٣ ١٦٣  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

 ٣ ٦٦٠ ٣ ٨٩٣ المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ
 ١٨٢ ٥١٦ ١٦١ ٨١٧  والنقدية قيد اإليداع وتحت الطلبالنقدية المودعة في المصارف والحسابات االستثمارية 

 ٢٤٨ ٨٠٢ ٢٧٥ ٠٧٣ المقر الرئيسي
 ٢٤٨ ٨٠٢ ٢٧٥ ٠٧٣  النقدية والمكافئات النقدية المحفوظة حسب الحوافظ االستثمارية

 ٤٣١ ٣١٨ ٤٣٦ ٨٩٠  مجموع النقدية والمكافئات النقدية

  
  االستثمارات والصكوك المالية  ٢-٤

  .٢-٢عن السياسات المحاسبية الخاصة باالستثمارات والصكوك المالية في المالحظة  يرد وصف التفاصيل

  وتتمثل أغراض المنظمة االستثمارية الرئيسية حسب ترتيب األولويات التنازلي فيما يلي:

 الحفاظ على رأس المال؛ •

 االحتفاظ بسيولة كافية لسداد الخصوم في الوقت المناسب؛ •

  االستثمار. توخي الحد األمثل لعائدات •

وتبين سياسة االستثمار المتبعة في المنظمة طبيعة أموال المنظمة التي يمكن االحتفاظ بها ألجل قصير ريثما تنفذ 
  البرامج أو ألجل أطول لتلبية خصوم المنظمة في األجل الطويل.

  وتشمل استثمارات المنظمة أمواًال تدار لحساب كيانات أخرى.

   الستثمارات المنظمة.ويتضمن الجدول أدناه تحليالً 
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 االستثمارات والصكوك المالية (بآالف الدوالرات األمريكية)
  

 الوصف

طعقود ال  خارجياً األموال التي ُتدار   األموال التي تدار داخلياً   َتَحوُّ
من تقلبات 

أسعار صرف 
العمالت 
 األجنبية

المجموع الكلي 
كانون  ٣١

/ األول
 ٢٠١٦  ديسمبر

المجموع الكلي 
كانون  ٣١

/ األول
 ٢٠١٥  ديسمبر

الودائع النقدية 
والودائع ألجل 

 محدد

حافظة 
االستثمارات 
 المحتفظ بها
حتى تاريخ 
ق

حافظة 
االستثمارات 

الطويلة 
 األجل

حافظة   المجموع
االستثمارات 

القصيرة األجل 
 ألف

حافظة 
االستثمارات 
  القصيرة األجل

 باء

حافظة 
االستثمارات 
  القصيرة األجل

 جيم

حافظة 
االستثمارات 
  القصيرة األجل

 دال

 المجموع

  ٢٤٨ ٨٠٢  ٢٧٥ ٠٧٣   ٢٤ ٩٠٧ ٤ ١٦٢  ١٨ ٨٧٨  ٦٢٧  ١ ٢٤٠  ٢٥٠ ١٦٦   ٢٥٠ ١٦٦  حسب حوافظ االستثمارات المحتفظ بها مكافئات النقديةالنقدية وال        االستثمارات في األصول المتداولة
              االستثمارات القصيرة األجل

بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز  ُمَحدَّدةاألصول المالية ال
 المحتفظ بها ألغراض التداول –

    ٣ ٩٤٥ ٤ ٧٢٠  ٥١٥  ٤ ٢٠٥  ١ ٧٩٤    ٢ ٤١١ 

بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز  ُمَحدَّدةاألصول المالية ال
  لدى التقييد األولي –

    ١ ٧٦٠ ١٢٤ ١ ٧٧٧ ٨٠٨  ١ ٧٧٧ ٨٠٨  ٥٣٣ ٦٠٧  ٥٣٥ ١٣١  ٣٠٣ ٨٧٢  ٤٠٥ ١٩٨  

             األصول المالية بتكلفة االستهالك
  ٩٩٠ ١٩٠  ٩٣٤ ٥٥١   ٦ ٣٤٨ ١ ٧٠٧ ١ ٧٤٩ ٨٩٤ ١ ٩٩٨  ٩٢٨ ٢٠٣ ٢٧   ٩٢٨ ١٧٦ والحسابات المدينة األخرىالودائع المصرفية 

  ٢ ٧٥٤ ٢٥٩  ٢ ٧١٧ ٠٧٩  ٥١٥  ١ ٧٨٨ ٣٦١  ٥٣٧ ١٠٨  ٥٣٦ ٨٨٠  ٣٠٤ ٧٦٦  ٤٠٩ ٦٠٧  ٩٢٨ ٢٠٣  ٢٧   ٩٢٨ ١٧٦  مجموع االستثمارات القصيرة األجل
  ٣ ٠٠٣ ٠٦١  ٢ ٩٩٢ ١٥٢ ٥١٥  ١ ٨١٣ ٢٦٨  ٥٤١ ٢٧٠  ٥٥٥ ٧٥٨  ٣٠٥ ٣٩٣  ٤١٠ ٨٤٧  ١ ١٧٨ ٣٦٩ ٢٧   ١ ١٧٨ ٣٤٢ مجموع االستثمارات في األصول المتداولة
  ٢ ٧١٧ ٠٧٩            االستثمارات في األصول غير المتداولة

             االستثمارات الطويلة األجل
بالقيمة العادلة مـن خالل الفائض أو العجز  ُمَحدَّدةاألصول المالية ال

  لدى التقييد األولي –
  ٩٣ ٩٠٠ ٩٥ ٨٤٦       ٩٥ ٨٤٦ ٩٥ ٨٤٦ 

              األصول المالية بتكلفة االستهالك
 ٩٣ ٩٠٠ ٩٥ ٨٤٦       ٩٥ ٨٤٦ ٩٥ ٨٤٦    مجموع االستثمارات الطويلة األجل

 ٩٣ ٩٠٠ ٩٥ ٨٤٦       ٩٥ ٨٤٦  ٩٥ ٨٤٦    مجموع االستثمارات في األصول غير المتداولة
              الخصوم المالية في الخصوم المتداولة

 بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز ُمَحدَّدةالخصوم المالية ال
  ألغراض التداول

    )١٣ ١٠٤(  )١٣ ٤٦٧(  )١٣ ٣٧٣(  )٩٤( )٢(    )٩٢( 

 )٤٠ ٠٧٣( )١١ ٢٠١(   )١١ ٢٠١(  )٢(    )١١ ١٩٩(     الحسابات الدائنة واالستحقاقات
 )٥٣ ١٧٧(  )٢٤ ٦٦٨(  )١٣ ٣٧٣( )١١ ٢٩٥( )٢( )٢(    )١١ ٢٩١(     مجموع الخصوم المالية

 )٥٣ ١٧٧( )٢٤ ٦٦٨( )١٣ ٣٧٣( )١١ ٢٩٥( )٢( )٢(   )١١ ٢٩١(      مجموع الخصوم المالية في الخصوم المتداولة
  ٣ ٠٤٣ ٧٨٤  ٣ ٠٦٣ ٣٣٠  )١٢ ٨٥٨(  ١ ٨٠١ ٩٧٣  ٥٤١ ٢٦٨  ٥٥٥ ٧٥٦  ٣٠٥ ٣٩٣  ٣٩٩ ٥٥٦  ١ ٢٧٤ ٢١٥  ٩٥ ٨٧٣   ١ ١٧٨ ٣٤٢ مجموع صافي االستثمارات
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 االستثمارات القصيرة األجل
  

قصـيرة ذ البرامج نقدًا وفي سـندات قويـة فَّ نَ ظ بها ريثما تُ فَ تَ حْ توظف االستثمارات القصيرة األجل المتصلة باألموال المُ 
األجـــل تصـــدرها الحكومـــات والوكـــاالت والشـــركات وودائـــع ألجـــل محـــدد حســـبما يـــرد تحديـــده فـــي سياســـة االســـتثمار 

دة بالقيمة العادلة مـن خـالل الفـائض أو العجـز" دَّ حَ تشمل االستثمارات المندرجة في "األصول المالية المُ المعتمدة. و 
المحــتفظ بهـا لتغطيــة الخصــوم المتوقعـة وأي متطلبــات نقديــة  ُمْشــَتقَّةصـكوك الالذات الــدخل الثابــت و األوراق الماليـة 
وتصــنف األصــول الماليــة فــي الحــوافظ المــدارة خارجيــًا المعينــة عنــد القيــد األولــي بالقيمــة العادلــة مــن غيــر متوقعــة. 

الزمنــي االســتثماري لهــذه الحــوافظ يبلــغ  خــالل الفــائض أو العجــز كاســتثمارات قصــيرة األجــل إذا كــان غــرض األفــق
ســـنة واحـــدة أو أقـــل. ولألســـباب االســـتثمارية التكتيكيـــة القصـــيرة األجـــل فـــإن المـــديرين الخـــارجيين لهـــذه الحـــوافظ قـــد 
يقررون من حين إلى آخر إطالة متوسط مدة تلـك الحـوافظ مؤقتـًا ألكثـر مـن سـنة واحـدة بقليـل. ولـن يغيـر ذلـك مـن 

رات كاســتثمارات قصــيرة األجــل مــا لــم يــتم تغييــر غــرض األفــق الزمنــي االســتثماري للحافظــة تصــنيف هــذه االســتثما
ظ بهــا حتــى تــاريخ فَ تَ ْحــأمــا االســتثمارات فــي حافظــة االســتثمارات "المُ هــا ليزيــدان عــن ســنة. ل قيــاسالمــدة عالمــة  أو

وفــي ف كأصــول متداولــة ضــمن فئــة "األصــول الماليــة بتكلفــة االســتهالك". نَّ َصــاســتحقاقها" ألقــل مــن ســنة واحــدة فتُ 
وتضـــم لـــم تكـــن هنـــاك اســـتثمارات فـــي حافظـــة االســـتثمارات المحـــتفظ بهـــا حتـــى تـــاريخ اســـتحقاقها.  ٢٠١٦نهايـــة 

لتــي الحســابات المدينــة األخــرى اإليــرادات المتراكمــة مــن االســتثمارات والمبــالغ المدينــة المنبثقــة عــن االســتثمارات ا
 وتمت تسويتها بعد هذا التاريخ. ٢٠١٦ ديسمبر/ كانون األول ٣١بيعت قبل 

  
 الوصف

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٦ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٥ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية

المحـــتفظ بهـــا  –بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الفـــائض أو العجـــز  ُمَحـــدَّدةاألصـــول الماليـــة ال
 ألغراض التداول

٣ ٩٤٥ ٤ ٧٢٠ 

  ١ ٧٦٠ ١٢٤  ١ ٧٧٧ ٨٠٨  لدى التقييد األولي –بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز  ُمَحدَّدةاألصول المالية ال
  ٩٩٠ ١٩٠  ٩٣٤ ٥٥١  الودائع المصرفية والحسابات المدينة األخرى

  ٢ ٧٥٤ ٢٥٩  ٢ ٧١٧ ٠٧٩  االستثمارات القصيرة األجل مجموع
 

 االستثمارات الطويلة األجل
  

وفـي  وفقـًا لسياسـة االسـتثمار المعتمـدةتوظف االستثمارات الطويلة األجل لحساب صندوق مدفوعات نهايـة الخدمـة 
وتصنف األصول المالية في متوسطة األجل وطويلة األجل تصدرها الحكومات والوكاالت والشركات. سندات قوية 

صندوق مدفوعات نهاية الخدمة المعينة عند القيد األولي بالقيمة العادلـة مـن خـالل الفـائض أو العجـز كاسـتثمارات 
ها علـى حـد سـواء عـن ل قياسالطويلة األجل إذا ما زاد غرض األفق الزمني االستثماري لهذه الحوافظ ومدة عالمة 

 سنة واحدة.
 

/ ألولكانون ا ٣١ الوصف
 ٢٠١٦ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٥ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية

لــدى  –أو العجــز  بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الفــائض ُمَحــدَّدةاألصــول الماليــة ال
 ٩٣ ٩٠٠ ٩٥ ٨٤٦ التقييد األولي

 ٩٣ ٩٥٩٠٠ ٨٤٦  مجموع االستثمارات الطويلة األجل
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  الخصوم المالية
بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الفـائض أو العجـز المحـتفظ  ُمَحـدَّدةنـة فـي فئـة "الخصـوم الماليـة اليَّ بَ الماليـة المُ تشمل الخصـوم 

من تقلبات أسعار صرف العمـالت األجنبيـة وعمليـات  َتَحوُّطمثل العقود اآلجلة لل ةبها ألغراض التداول" معامالت مشتق
المقايضة المتعلقة بأسـعار الفائـدة. أمـا الخصـوم الماليـة المدرجـة فـي "الحسـابات الدائنـة واالسـتحقاقات" فتتصـل بخصـوم 

 ٢٠١٥ديســـمبر / كـــانون األول ٣١ماليـــة أخـــرى ناشـــئة عـــن االســـتثمارات بمـــا فـــي ذلـــك األصـــول التـــي تـــم شـــراؤها قبـــل 
  تها بعد ذلك التاريخ.وتسوي

 

/ كانون األول ٣١ الوصف
 ٢٠١٦ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٥ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية

 –بالقيمـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل الفـــــائض أو العجـــــز  ُمَحـــــدَّدةالخصـــــوم الماليـــــة ال
 ١٣ ١٠٤ ١٣ ٤٦٧ المحتفظ بها ألغراض التداول

  ٤٠ ٠٧٣  ١١ ٢٠١ الحسابات الدائنة واالستحقاقات
 ٥٣ ١٧٧  ٢٤ ٦٦٨ مجموع الخصوم المالية

  
  الهيكل الهرمي للقيمة العادلة

  
قيمـة  تحقيـقللداللة علـى السـهولة النسـبية إلمكانيـة إلى فئات يمثل الهيكل الهرمي للقيمة العادلة تصنيف أسعار السوق 

  االستثمارات التي تحتفظ بها المنظمة.
  

وأغلبيــة الصــكوك الماليــة التــي تحــتفظ بهــا المنظمــة هــي صــكوك ذات أســعار متداولــة فــي األســواق النشــطة تصــنف فــي 
إذ يمكـن مالحظـة قيمتهـا العادلـة إمـا  ٢"المتداولة خارج البورصة" فـي المسـتوى  ُمْشَتقَّةصكوك الال. وتصنف ١المستوى 
ن األسـعار. وتتكـون الصـكوك المبينـة فـي فئـة مـ ُمْشـَتقَّةقيمـة الوٕامـا بصـورة غيـر مباشـرة مـن خـالل ال ،السـعرمن مباشرة 

طلقياس القيمـة العادلـة مـن العقـود اآلجلـة لل ٢المستوى   ةمـن تقلبـات أسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة وعقـود مشـتق َتَحـوُّ
  في حوافظ االستثمارات التي تدار خارجيًا.

  
 المجموع ٢المستوى  ١المستوى الوصف

  الدوالرات األمريكيةبآالف 
 ١٤ ٥٣٩ ١٤ ٥٣٩ النقدية والمكافئات النقدية

   االستثمارات القصيرة األجل

بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الفــائض أو  ُمَحــدَّدةاألصــول الماليــة ال
  المحتفظ بها ألغراض التداول –العجز 

٤ ٤٥٢٢ ٥٢٢ 

بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الفــائض أو  ُمَحــدَّدةاألصــول الماليــة ال
 لدى التقييد األولي –العجز 

١ ٧٧٧ ٨٠٨   ١ ٧٧٧ ٨٠٨ 

 ١ ٧٨٢ ٤٣٣٠ ٥٢٢ ١ ٧٧٧ ٨٠٨مجموع االستثمارات القصيرة األجل

    االستثمارات الطويلة األجل
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الفــائض أو  ُمَحــدَّدةاألصــول الماليــة ال

 لدى التقييد األولي –العجز 
٩٥ ٨٤٦ ٩٥ ٨٤٦ 

   الخصوم المالية

بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الفــائض أو  ُمَحــدَّدةالخصــوم الماليــة ال
المحتفظ بها ألغراض التداول –العجز 

١٣ ٤٦٦(  )١٣ ٤٦٦(٠(  

  ١ ٨٧٩ ٢٤٩ )٨ ٩٤٤(  ١ ٨٨٨ ١٩٣المجموع
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  المخاطر إدارة
  

تتعـــــرض المنظمـــــة لمخـــــاطر ماليـــــة تشـــــمل مخـــــاطر االئتمـــــان ومخـــــاطر ســـــعر الفائـــــدة ومخـــــاطر أســـــعار صـــــرف 
طلل ُمْشــَتقَّةاألجنبيــة ومخــاطر أســعار االســتثمارات. وتســتخدم المنظمــة الصــكوك الماليــة ال العمــالت مــن بعــض  َتَحــوُّ

المخــاطر التــي تتعــرض لهــا. ويجــوز اســتثمار األمــوال التــي ال تلــزم لســداد مــدفوعات عاجلــة عمــًال بالالئحــة الماليــة 
للمنظمــة. وتنجــز كــل االســتثمارات فــي إطــار سياســات االســتثمار التــي يعتمــدها المــدير العــام. ويتــولى إدارة بعــض 

إلدارة األمــوال بنــاًء علــى تفــويض محــدد. وتســتعرض لجنــة  حــوافظ االســتثمارات مــديرون خــارجيون تعيــنهم المنظمــة
االســتثمار االستشــارية بانتظــام سياســات االســتثمار وأداء االســتثمارات ومخــاطر االســتثمار بالنســبة إلــى كــل حافظــة 
مــن حــوافظ االســتثمارات. وتضــم اللجنــة خبــراء اســتثمار خــارجيين يمكــنهم تقــديم توصــيات بشــأن االســتثمارات إلــى 

  العام. المدير
  

  طبيعة الصكوك المالية
  

  :نف االستثمارات على النحو التاليتص
  

 .توظـــف هـــذه االســـتثمارات نقـــدًا وفـــي ســـندات قويـــة قصـــيرة األجـــل تصـــدرها  االســـتثمارات القصـــيرة األجـــل
  حسبما يرد تحديده في سياسة االستثمار المعتمدة.الحكومات والوكاالت والشركات 

 
 .تتكــون هــذه االســتثمارات مــن أمــوال تــدار لحســاب صــندوق مــدفوعات نهايــة  االســتثمارات الطويلــة األجــل

وتوظف االستثمارات المذكورة في سـندات قويـة حسبما يرد تحديده في سياسة االستثمار المعتمدة. الخدمة 
متوســـطة األجـــل وطويلـــة األجـــل تصـــدرها الحكومـــات والوكـــاالت والشـــركات وصـــندوق لمؤشـــر الســـندات 

  ة خارجية إدارته.العالمية تتولى جه
  

  مخاطر االئتمان
  

تتسم استثمارات المنظمة بتنوعها الشديد للحد من تعرضها لمخاطر االئتمان إزاء أي طرف آخر مستثمر. وتوظف 
رة باالســتناد إلــى حــدود ائتمانيــة دنيــا وحــدود قصــوى االســتثمارات لــدى طائفــة كبيــرة مــن األطــراف األخــرى المســتثمِ 

هذه الحدود ق بَّ طَ وتُ في تفويضات االستثمار.  ُتَحدَّدر ض لها حسب الطرف اآلخر المستثمِ لمخاطر االئتمان المتعرَّ 
على حوافظ االستثمارات التي تدار داخليًا من جانب وحدة الخزانة التابعة للمنظمة وعلـى حـوافظ االسـتثمارات التـي 

الخزانـــة مجمـــوع مخـــاطر االئتمـــان يـــديرها مـــديرون خـــارجيون معنيـــون باالســـتثمارات علـــى الســـواء. وترصـــد وحـــدة 
  دار داخليًا وخارجيًا.رة بالنسبة إلى كل حوافظ االستثمارات التي تُ ض لها إزاء األطراف األخرى المستثمِ المتعرَّ 
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النقديــة والمكافئــات النقديــة إلــى أدنــى حــد بقصــر توظيــف مخــاطر االئتمــان ومخــاطر الســيولة فيمــا يتصــل ب صلَّــوتُقَ 
على مؤسسات مالية كبرى حصلت على درجات لتقدير الجدارة االئتمانية تنم عن مستويات اسـتثمارية االستثمارات 

ية قوية من وكاالت رئيسية لتقدير الجدارة االئتمانية. وتستعرض وحدة الخزانة بانتظام درجات تقدير الجدارة االئتمان
الخاصــة بــاألطراف األخــرى الماليــة المعتمــدة وتتخــذ إجــراءات ســريعة كلمــا خّفضــت درجــة تقــدير الجــدارة االئتمانيــة. 

  وتلخص االستثمارات ذات درجات تقدير الجدارة االئتمانية الطويلة األجل على النحو التالي.
  

  مجموع قيمة األصول  نيافئة درجة التقدير الدُ 
 كيةبآالف الدوالرات األمري

AAA ٣٢٨ ٤٢٨ 
AA+ ٤٧٦ ٤٩٧  
AA ٦٦ ٠٥١ 
AA- ٢٦٨ ٣٩٦  
A+ ١٥٦ ٧٠١  
A ٦٢ ٨٢٧  
A- ٤١٦ ١١٧  

  ١١٦ ٩١٨  م تقييمعد
  ١ ٨٩١ ٩٣٥ المجموع

 
وكـــاالت رئيســـية لتقـــدير ارات واألوراق الماليـــة مـــن جانـــب تقـــدير الجـــدارة االئتمانيـــة لالســـتثموعنـــدما ال يـــتم تحديـــد درجـــة 

، والتزامـات الـرهن (علـى سـبيل المثـال األوراق الماليـة ذات الـدخل الثابـت التـي تصـدرها هيئـات سـياديةالجدارة االئتمانية 
المتمتعــة بضــمان إضــافي التــي تصــدرها وكــاالت مدعومــة مــن هيئــات ســيادية، وصــناديق االســتثمار)، تضــمن  العقــاري

صــناديق االســتثمار صــادرة مــن ِقبــل جهــات إصــدار أن الودائــع واألوراق الماليــة واألوراق الماليــة المكونــة ل وحــدة الخزانــة
المطلوبـة بالنسـبة إلـى اسـتثمارات المنظمـة  Aنيا فئة درجـة التقـدير الـدُ  درجات تقدير جدارتها االئتمانيةأو تتجاوز تكافئ 

تــي ال االسـتثماراتن المعنيـين بحـوافظ خـارجيين المـديريللالصـادرة علـى النحـو المبـين فـي المبـادئ التوجيهيـة االسـتثمارية 
المطلوبـة  الـدنياالجـدارة االئتمانيـة تكافئ أو تتجاوز فئة درجة تقـدير و  لجنة االستثمار االستشارية، مع اتم الموافقة عليهت

  لجنة االستثمار االستشارية.مع عليها أيضًا تتم الموافقة والتي  صندوق مدفوعات نهاية الخدمةاستثمارات  بالنسبة إلى
 

  الفائدةمخاطر سعر 
  

تتعرض المنظمة لمخاطر سعر الفائدة نتيجة الستثماراتها ذات الـدخل الثابـت القصـيرة األجـل والطويلـة األجـل. وٕان مـدة 
وقـد كـان متوسـط المـدة الفعليـة  ،االستثمارات هي مقياس لمدى التأثر بالتغييرات الطارئـة علـى أسـعار الفائـدة فـي السـوق

ســنة بالنســبة إلــى االســتثمارات الطويلــة  ٦,٦بة إلــى االســتثمارات القصــيرة األجــل وســنة بالنســ ٠,٥الســتثمارات المنظمــة 
. وزيــدت مــدة االســتثمارات الطويلــة األجــل عــن طريــق شــراء أدوات اإليــراد ٢٠١٦ديســمبر / كــانون األول ٣١األجــل فــي 

  على نحو أفضل. ل عن طريق هذه االستثماراتوَّ مَ الثابت األطول أجًال كي تتواءم مع مدة الخصوم التي تُ 
  

ذات الــدخل الثابــت إلدارة مخــاطر  ُمْشــَتقَّةصــكوك الالويمكــن أن يســتخدم المــديرون الخــارجيون المعنيــون باالســتثمارات 
ســعر الفائــدة بنــاًء علــى مبــادئ توجيهيــة اســتثمارية صــارمة. وتســتخدم الصــكوك المرتبطــة بســعر الفائــدة مــن هــذا النــوع 

  تحديد وضع سعر الفائدة االستراتيجي.إلدارة مدة حوافظ االستثمارات و 
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  مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية
  

غير الدوالر األمريكي. وتتعرض المنظمـة بـذلك لمخـاطر أخرى د المدفوعات بعمالت ل المنظمة االشتراكات وتسدِّ تحصِّ 
نتيجـة ألسـعار الصـرف أسعار صرف العمالت األجنبية الناشئة عن تقلبات أسعار الصرف. وتعدل المكاسب والخسائر 

يتصــل بشــراء العمــالت وبيعهــا وٕاعــادة تقيــيم أرصــدة دفــاتر الصــناديق وجميــع فــروق أســعار الصــرف األخــرى علــى  فيمــا
أســـاس الصـــناديق والحســـابات التـــي تســـتحق قـــبض الفوائـــد بموجـــب برنـــامج توزيـــع الحصـــص مـــن الفوائـــد. وتحـــّول قيمـــة 

ر األمريكــي بتطبيـق أسـعار الصــرف التشـغيلية المعمـول بهــا فـي األمــم المعـامالت التـي تجــرى بعمـالت أخـرى إلــى الـدوال
المتحـــدة عنـــد إجـــراء المعاملـــة. وتحـــّول قيمـــة األصـــول والخصـــوم المحســـوبة بـــالعمالت األجنبيـــة باالســـتناد إلـــى أســـعار 

ار صـرف العمـالت الصرف التشغيلية المعمول بها في األمم المتحدة في نهاية السنة المالية. وتبـرم العقـود اآلجلـة ألسـع
مــن مخــاطر تقلــب أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وٕادارة التــدفقات النقديــة القصــيرة األجــل.  َتَحــوُّطاألجنبيــة بغــرض ال

المكاسـب والخسـائر المحققـة وغيـر المحققـة الناجمـة عـن تسـوية المعـامالت  (البيـان الثـاني) وتقيَّد في بيان األداء المـالي
  تقييمها.بالعمالت األجنبية وٕاعادة 

  
بالفرنك السويسري للحد من مخاطر أسعار الصـرف  ُمَقدََّرة٪ من االشتراكات ال٥٠ُتحسب نسبة  ٢٠١٤واعتبارًا من عام 

  ١بهذه العملة. الرئيسي للمنظمة المتعلقة بمصروفات المقر
  
طال ُوفِّـرت الحمايـة  :من مخاطر تقلب أسعار صرف العمالت األجنبية في تكـاليف كشـوف المرتبـات فـي المسـتقبل َتَحوُّ

مــن وقــع تقلبــات أســعار  ٢٠١٧لقيمــة المصــروفات بعمــالت غيــر الــدوالر األمريكــي مقابــل الــدوالر األمريكــي فــي عــام 
ــص قــيم هــذه ٢٠١٦صــرف العمــالت األجنبيــة مــن خــالل إبــرام عقــود آجلــة ألســعار صــرف العمــالت خــالل عــام  . وُتلخَّ

طالعقود اآلجلة لل  ٢٠١٦ديسـمبر / كـانون األول ٣١من تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبيـة حسـب العملـة فـي  َتَحوُّ
  على النحو التالي.

  

 )باآلالف(  لعمالت الشراء اآلج
  صافي مبلغ البيع
(بآالف الدوالرات 

 األمريكية)

(الخسائر) غير / صافي المكاسب
  المحققة

 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 )٤ ٣٤١( ١٠٩ ١٠٦٨٩٣ ٢٠٠  الفرنك السويسري

  )٥ ٠٢٥(  ٩٥ ٠٩١  ٨٤ ٧٠٠  اليورو
  ٣٥٢  ١٣ ٣٩٣  ٩٥٢ ٦٠٠  الروبية الهندية

  )٦٠٠(  ٧ ٦٤٣  ٣١ ٩٠٠  الرنغيت الماليزي
  )٦١٠(  ١٤ ٢٠٦  ٦٨٧ ٥٠٠  البيزو الفلبيني

  )١٠ ٢٢٤(  ٢٤٠ ٢٦٦  المجموع
 

لت / كــــــانون األول ٣١ماليــــــين دوالر أمريكــــــي فــــــي  ٩ر صــــــافية غيــــــر محققــــــة فــــــي هــــــذه العقــــــود قــــــدرها ائخســــــ وُســــــجِّ
). ٢٠١٥ ديســمبر/ كــانون األول ٣١دوالر أمريكــي فــي  ماليــين ٩ غيــر محققــة قيمتهــا مقابــل خســائر( ٢٠١٦ ديســمبر

  .٢٠١٧وستسجل المكاسب أو الخسائر المحققة في هذه العقود في تاريخ استحقاق قيمة العقود وتطبق خالل عام 
  
طال تنشـأ مخــاطر  :مـن مخـاطر تقلـب أسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة فـي الحسـابات المدينـة والحسـابات الدائنـة َتَحـوُّ

الحســابات  تبــاين أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة التــي تســجل فيهــا الحســابات المدينــة أوأســعار صــرف العمــالت عــن 
                                                      

  .)٢٠١٣( ١٦-٦٦ع  ص  جانظر القرار    ١
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ـــلالدائنـــة وأســـعار صـــرف العمـــالت التـــي تســـجل فيهـــا الحقـــًا المبـــالغ النقديـــة ال ة. وينفـــذ برنـــامج شـــهري دَ دَّ َســـة أو المُ ُمَحصَّ
طلل من هـذه المخـاطر المتعلقـة بأسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة. ويجـري علـى أسـاس شـهري حسـاب صـافي قيمـة  َتَحوُّ

تقلبات أسعار الصرف الخاصة بالحسابات المدينـة والحسـابات الدائنـة حسـب العملـة مـع الشـراء أو البيـع اآلجـل لصـافي 
لسـعر صـرف يسـاوي صـافي قيمـة تقلـب سـعر قيمة كل تقلب هام في أسعار صرف العملة األجنبية باستخدام عقد آجل 

  العملة المعنية ويقابله.
  

التـي تحـددها األمـم المتحـدة التشـغيلية وتعاد موازنة قيم هـذه التقلبـات فـي نهايـة كـل شـهر لمواءمتهـا مـع أسـعار الصـرف 
د اآلجلة ألسـعار شهريًا. وتتطابق من خالل هذه العملية المكاسب أو الخسائر المحققة نتيجة لصرف العمالت في العقو 

صــرف العمــالت األجنبيــة مــع الخســائر والمكاســب المقابلــة غيــر المحققــة نتيجــة لصــرف العمــالت فــي عمليــات التحويــل 
طالمتصــلة بصــافي الحســابات المدينــة والحســابات الدائنــة. وقــد كــان مجمــوع قــيم العقــود اآلجلــة لل مــن تقلبــات أســعار  َتَحــوُّ

  كما يلي. ٢٠١٦ديسمبر / كانون األول ٣١في صرف العمالت األجنبية حسب العملة 
  

  قيمة الشراء اآلجل باآلالف عمالت البيع اآلجل
 (بآالف الدوالرات األمريكية)

(الخسائر) غير / صافي المكاسب
  المحققة

 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 )٥(٢ ٣٣٠٢ ٢٠٠  الدوالر األسترالي

  )١٠٢(  ٢٢ ٢١٣  ٣٠ ٠٦٠  الدوالر الكندي
  )١٧(  ٢ ٢٤٩  ٢ ٣٠٠  السويسريالفرنك 
  )١ ٠٩٤(  ١١٠ ٧٠٦  ١٠٥ ٨٠٠  اليورو

  )١ ٠٤٤(  ١٧٥ ٦٨٩  ١٤٣ ٥٠٠  الجنيه اإلسترليني
  ٠  ٦٩٤  ١ ٠٠٠  الدوالر النيوزيلندي
  )٢٦١(  ١٩ ١٧٩٦٣٧ ١٠٠  الكرونة السويدية

  )٢ ٥٢٣(  ٣٣٣ ٤٩٠  المجموع
  

/ كـــــانون األول ٣١دوالر أمريكـــــي فـــــي  مليـــــون ٢,٥ ة غيـــــر محققـــــة فـــــي هـــــذه العقـــــود قـــــدرهاصـــــافيخســـــائر  تْ لّ جِّ وُســـــ
/ كـــــانون األول ٣١مليـــــون دوالر أمريكـــــي فـــــي  ٩,٣ صـــــافية غيـــــر محققـــــة قيمتهـــــا خســـــائر ممقابـــــل ( ٢٠١٦ ديســـــمبر
ل المكاسب أو الخسائر المحققة في هذه العقود في تاريخ استحقاق قيمة العقود وتطبـق خـالل جَّ سَ ). وستُ ٢٠١٥ ديسمبر

  .٢٠١٧عام 
  

تسـتخدم العقـود اآلجلـة ألسـعار الصـرف  :العقود اآلجلة ألسـعار الصـرف الراميـة إلـى إدارة التـدفقات النقديـة التشـغيلية
أيضًا بغرض إدارة التدفقات النقدية القصيرة األجل الخاصة باألرصدة من العمالت األجنبية سعيًا إلى تقلـيص المخـاطر 

صـافي بلـغ  ٢٠١٦ديسـمبر / كـانون األول ٣١جنبية إلـى أدنـى حـد. وفـي المتصلة بالمعامالت التي تجرى بالعمالت األ
مليـون  ٣,٢فرنك، فيما بلغ مقدار المشتريات مـن اليـوروات مليون  ٢٨,٧ من الفرنك السويسري اآلجلة المبيعاتمجموع 
األجنبيــة فــي  تــاريخ اســتحقاق قــيم هــذه العقــود اآلجلــة ألســعار صــرف العمــالت . وكــانمقابــل الــدوالرات األمريكيــةيــورو 

فـي  أمريكـي دوالر مليـون ٠,٣الصافية غير المحققـة فـي هـذه العقـود مكاسب . وبلغت قيمة ال٢٠١٧يناير/ كانون الثاني
كـانون  ٣١دوالر أمريكي من الخسائر الصافية غير المحققـة فـي مليون  ٠,٥ (مقابل ٢٠١٦ديسمبر / كانون األول ٣١

  ).٢٠١٥ديسمبر/ األول
  

يـؤدي ارتفـاع القيمـة  :اآلجلـة ألسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة بتقلبـات القيمـة النسـبية للـدوالر األمريكـيمدى تأثر العقود 
تقلبــات أســعار صــرف العمــالت مــن  َتَحــوُّط٪ مقابــل قيمــة العقــود اآلجلــة المــذكورة أعــاله لل١النســبية للــدوالر األمريكــي بنســبة 

القيمـة النسـبية للـدوالر انخفـاض  مليـون دوالر أمريكـي. أمـا ١,٣ة قدرها األجنبية إلى زيادة في المكاسب الصافية غير المحقق
  دوالر أمريكي.مليون   ١,٣ قدرهاالصافية غير المحققة  الخسائر في زيادة ٪ فيؤدي إلى١األمريكي بنسبة 
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بهــا فــي حــوافظ  ُيحــتفظاألخــرى  ُمْشــَتقَّةالعقـود اآلجلــة والفوريــة ألســعار صــرف العمــالت األجنبيــة والصــكوك الماليــة ال
يســتخدم المــديرون الخــارجيون المعنيــون باالســتثمارات العقــود اآلجلــة والفوريــة ألســعار  :دار خارجيــاً االســتثمارات التــي ُتــ

صرف العمالت األجنبية وغيرها من العقود اآلجلة وعقود المقايضة المتعلقة بأسعار الفائدة بغرض إدارة مخاطر أسعار 
الفائدة الناتجة عن مجموعات األوراق المالية ضمن كل حافظة استثمارات وفقًا للمبـادئ صرف العمالت ومخاطر سعر 

التوجيهيـــة االســـتثمارية الموضـــوعة لكـــل حافظـــة مـــن حـــوافظ االســـتثمارات التـــي تـــدار خارجيـــًا. ويســـجل صـــافي قـــيم هـــذه 
مـة حسـب حافظـة االسـتثمارات وفقـًا لتقيـيم أمـين االسـتثمارات فـي المنظ ٢٠١٦ديسـمبر / كـانون األول ٣١الصكوك فـي 

ـلَ بالقيمـة العادلـة والمحـتفظ بهــا ألغـراض التـداول". وتُ  ُمَحـدَّدةالخصـوم الماليــة ال/ فـي إطـار "األصـول العقـود اآلجلــة  صخَّ
  قة ألسعار صرف العمالت األجنبية أدناه.لَّ عَ المُ  والفورية

  

  )باآلالف(  صافي مبلغ البيع
  المبلغ المكافئ
  بالدوالر األمريكي

 (باآلالف)

 ١١ ١٤٨٦١ ٨٩٨ الدوالر األسترالي

  ٣ ٩٥٧  ٥ ٣٠٧  الدوالر الكندي
  ٢٦ ٧٢٨  ١٨٨ ١٦٣ الكرونة الدانمركية

  ١١ ٠٧٩  ١٠ ٦٠٤  اليورو
  ٦ ٨٧٨  ٨٠٠ ٠٠٠  الين الياباني

  ٥٨ ٤٣٧  ٤٧ ٢٨٣  الجنيه اإلسترليني
  ١١٨ ٩٤٠  المجموع

 
تقلبـات مـن  َتَحـوُّط٪ مقابـل قيمـة العقـود اآلجلـة المـذكورة أعـاله لل١بنسـبة ويؤدي ارتفاع القيمة النسبية للـدوالر األمريكـي 
انخفــاض  مليـون دوالر أمريكــي. أمـا ٠,٢غيــر المحققـة قــدرها  المكاسـب أسـعار صـرف العمــالت األجنبيـة إلــى زيـادة فــي

  دوالر أمريكي.مليون   ١,١ غير المحققة قدرها الخسائر ٪ فيؤدي إلى زيادة في١القيمة النسبية للدوالر األمريكي بنسبة 
  

  ويلخص أدناه صافي العقود اآلجلة المعلقة المتصلة بسعر الفائدة والسندات.
  

  مراكز شراء
 

 عدد العقود أ سعر الصرف المنتجات

 ١٩ السوق المالي الدولي  ٢٠١٧مارس / اليورودوالر في آذار

  ٢٤ السوق المالي الدولي  ٢٠١٧يونيو / اليورودوالر في حزيران
  ٣ السوق المالي الدولي٢٠١٧مارس / اليورودوالر في آذار

 ١٨ السوق المالي الدولي٢٠١٨أيلول/ سبتمبر  اليورودوالر في

 ١٢ السوق المالي الدولي  ٢٠١٩اليورودوالر في حزيران/ يونيو 

 ٢١٠ سوق األوراق المالية األسترالية٢٠١٧مارس / سنوات، آذار ٣سندات خزانة أسترالية ألجل 

إلــى الســـوق  IMMالمختصـــر اإلنكليــزي بر اشــإلــى ســوق األوراق الماليـــة األســترالية. ويُ  ASXالمختصــر اإلنكليـــزي بر اشــيُ    أ
  إلى مجلس شيكاغو للتجارة، وُيعد كالهما جزءًا من بورصة شيكاغو التجارية. CBOTالدولي و ماليال
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  مراكز بيع
 

 عدد العقود  أ سعر الصرف  المنتجات

 )٩٧( السوق المالي الدولي  ٢٠١٧ آذار/ مارس في اليورودوالر

 )١٦( السوق المالي الدولي ٢٠١٧ديسمبر / اليورودوالر في كانون األول

 )١٥( السوق المالي الدولي ٢٠١٨مارس / اليورودوالر في آذار

 )٦( السوق المالي الدولي  ٢٠١٨ حزيران/ يونيو اليورودوالر في

 )٩( السوق المالي الدولي  ٢٠١٩ / مارسرآذا اليورودوالر في

 )١٧٢( مجلس شيكاغو للتجارة  ٢٠١٧سنوات، آذار/ مارس  ٥سندات خزانة أمريكية ألجل 

 )٦( مجلس شيكاغو للتجارة  ٢٠١٦ ديسمبر/ كانون األوليومًا،  ٣٠أجلها  أموال اتحادية

إلى  CBOTالدولي و ماليإلى السوق ال IMMالمختصر اإلنكليزي بر اشإلى سوق األوراق المالية األسترالية. ويُ  ASXالمختصر اإلنكليزي بر اشيُ     أ
  مجلس شيكاغو للتجارة، وُيعد كالهما جزءًا من بورصة شيكاغو التجارية.

  
  الحسابات المدينة  ٣-٤
  

 ٢٠١٦ رديســمب/ كــانون األول ٣١أمريكــي فــي  مليــون دوالر ١٠٧٩مجمــوع الحســابات المدينــة (الجاريــة وغيــر الجاريــة) بلــغ 
ـــالغ  ُمْســـَتحقّ الرصـــيد ال). ويشـــمل ٢٠١٥ديســـمبر/ كـــانون األول ٣١مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي  ١٠٦٣ (مقابـــل التحصـــيل مب

والمساهمات الطوعية غير المدفوعة. وتنقسم الحسابات المدينة إلى حسابات جارية وحسابات غير جاريـة  ُمَقدََّرةاالشتراكات ال
    ة التحصيل.ُمْسَتحقّ على شروط الدفع المتصلة بالتاريخ الذي تصبح فيه المبالغ  ءً بنا

  /كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ديسمبر 

  /كانون األول ٣١
 ٢٠١٥ديسمبر 

  األمريكيةبآالف الدوالرات 
    الجارية -الحسابات المدينة 

 ١٢٢ ٣٠٣ ٧٧ ٣٨١  ]١[المدينة  ُمَقدََّرةاالشتراكات ال

 ٧٦٦ ٣٢٨ ٨١٨ ٩٦٠   المدينةالمساهمات الطوعية 

 ٥٩   المدينةالقيمة  ُمْسَتَردَّةالمشتريات ال

 ١٩٤ ١٥٥  المدينةالمبيعات الدوارة 

 ٥ ٥٧٣ ٥ ٢٨١  الحسابات المدينة األخرى

 )٢٨ ٤٤١( )٢٩ ٩٦٩(  ة للحسابات المدينة المشكوك في تحصيلهاُمَخصَّصاالعتمادات ال

 ٨٦٦ ٠١٦ ٨٧١ ٨٠٨  الجارية -مجموع الحسابات المدينة 

    غير الجارية -الحسابات المدينة 

 ٢٣ ٠٣٩ ١٩ ٠٢٧  ١التي أعيدت جدولتها المدينةغير المسددة و  ُمَقدََّرةاالشتراكات ال

 ١٩٧ ٤٧٢ ٢٠٧ ٢٧٨  المدينةالمساهمات الطوعية 

  )٢٣ ٠٣٩(  )١٩ ٠٢٧(  ة للحسابات المدينة المشكوك في تحصيلهاُمَخصَّصاالعتمادات ال
  ١٩٧ ٤٧٢  ٢٠٧ ٢٧٨  مجموع الحسابات المدينة غير الجارية

 ١ ٠٦٣ ٤٨٨ ١ ٠٧٩ ٠٨٦  مجموع الحسابات المدينة

                                                      
  لالطالع على تفاصيل حالة تحصيل الشراكات المقدرة. ٧٠/٤١انظر الوثيقة ج   ١
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ـــغ  ٢٠١٦ديســـمبر / كـــانون األول ٣١وفـــي  ة للحســـابات المدينـــة المشـــكوك فـــي ُمَخصَّصـــمجمـــوع االعتمـــادات البل
). ٢٠١٥ديسـمبر/ كـانون األول ٣١مليـون دوالر أمريكـي فـي  ٥١,٥ مقابـل( مليـون دوالر أمريكـي ٤٨,٩ تحصيلها

ــــصويتكــــون ذلــــك المجمــــوع مــــن مبلــــغ  مليــــون دوالر أمريكــــي ومــــن مبلــــغ  ٤٥,٩ قيمتــــه ُمَقــــدََّرةلالشــــتراكات ال ُمَخصَّ
  دوالر أمريكي.ماليين  ٣ للمساهمات الطوعية قدره صُمَخصَّ 

 
المبــالغ  جميــعو الخاصــة بالســنوات الســابقة  المدينــةالمبــالغ  المدينــة ُمَقــدََّرةة لالشــتراكات الُمَخصَّصــوتشــمل المبــالغ ال

المبــــالغ  مــــن الــــدول األعضــــاء مــــن المتــــأخرات. وتســــتند دينــــةالتــــي ُأعيــــدت جــــدولتها وأي مبــــالغ جاريــــة م المدينــــة
أكثــر مــن ســنة  والمتــأخرة المدينــةإلــى اســتعراض مفصــل لجميــع المبــالغ  المدينــةة للمســاهمات الطوعيــة ُمَخصَّصــال

  واحدة وٕالى استعراض للمبالغ المتأخرة أقل من سنة واحدة عندما يتضح أن تحصيل المبالغ أمر مستبعد.
  

تنفيذها عدة سنوات. وال تنص هـذه االتفاقـات علـى وتبرم المنظمة مع بعض الجهات المساهمة اتفاقات قد يستغرق 
شــــروط الــــدفع لتحويــــل األقســــاط بــــل تســــدَّد المبــــالغ بــــدًال مــــن ذلــــك اســــتنادًا إلــــى المصــــروفات الفصــــلية المتكبــــدة. 

ــــاق و  وتســــجل ــــرم خاللهــــا االتف ــــة التــــي يب ــــدالمنظمــــة كامــــل اإليــــرادات فــــي الســــنة المالي ــــالغ  تَُقيَّ ــــةكامــــل المب  المدين
ة ُمْســــَتحقّ المشــــار إليهــــا كمبــــالغ  المدينــــةيســــتحق تحصــــيلها فــــي الوقــــت الحــــالي. وقــــد بلــــغ مجمــــوع المبــــالغ  كمبــــالغ

/ كــــــانون األول ٣١مليــــــون دوالر أمريكــــــي فــــــي  ٣٥٦,٤ فــــــي الوقــــــت الحــــــالي بموجــــــب هــــــذا الترتيــــــب التحصــــــيل
ى اتفاقــات تنتهــي مــدتها فــي علــ ءً ًا بنــاُمْســَتحقّ مليــون دوالر أمريكــي كــان  ١٤٨,٦ وشــمل مبلغــًا قــدره ٢٠١٦ ديســمبر

  وبعد ذلك. ٢٠١٨عام 
 

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٥ديسمبر 
  بآالف الدوالرات األمريكية

 ٤٣ ٤٥٣  ٤٨ ٣٠١  ُمَقدََّرةاالشتراكات ال –الرصيد االفتتاحي 
المشـكوك  للحسـابات المدينـة ةُمَخصَّصـالزيادة فـي االعتمـادات ال)/ نخفاض(اال

  ٤ ٨٤٨  )٢ ٣١١(  في تحصيلها
  ٤٨ ٣٠١  ٤٥ ٩٩٠ ُمَقدََّرةاالشتراكات ال -الرصيد الختامي 

  ١١ ٦٧٣  ٣ ١٧٩  المساهمات الطوعية –الرصيد االفتتاحي 
 )٩ ١٤٥(  - الحسابات المدينة السابق تقديمها شطب

المشـكوك للحسـابات المدينـة  ةُمَخصَّصـالزيادة فـي االعتمـادات ال(االنخفاض)/ 
  ٦٥١  ١٧٣-  في تحصيلها

  ٣ ١٧٩  ٣ ٠٠٦  المساهمات الطوعية –الرصيد الختامي 
  ٥١ ٤٨٠  ٤٨ ٩٩٦  ة للحسابات المدينة المشكوك في تحصيلهاُمَخصَّصمجموع االعتمادات ال

  ة للحسابات المدينة المشكوك في تحصيلهاُمَخصَّصاالعتمادات ال
  ٢٨ ٤٤١  ٢٩ ٩٦٩  الجارية -ة ُمَخصَّصاالعتمادات ال
  ٢٣ ٠٣٩  ١٩ ٠٢٧  غير الجارية -ة ُمَخصَّصاالعتمادات ال

  ٥١ ٤٨٠  ٤٨ ٩٩٦  ة للحسابات المدينة المشكوك في تحصيلهاُمَخصَّصمجموع االعتمادات ال
 
  ة للموظفينُمْسَتحقّ المبالغ ال  ٤-٤
  

ــًا المنظمــة  يحــق لمــوظفي ــيم واالســتئجار والســفر وفق الحصــول علــى بعــض الســلف بمــا فيهــا ســلف المرتبــات والتعل
  .الُمطبّقة فيها الموظفين والنظام األساسي للموظفينلالئحة 
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 ٢٠١٦ ديســمبر/ كــانون األول ٣١دوالر أمريكــي فــي  مليــون ١٠,٢ة للمــوظفين ُمْســَتحقّ وقــد بلــغ مجمــوع رصــيد المبــالغ ال
بحصـة األسـد مـن الرصـيد  مـنح التعلـيمتستأثر ). و ٢٠١٥ديسمبر / دوالر أمريكي في كانون األولمليون  ١٠,٧(مقابل 
  .٢٠١٧-٢٠١٦  فترة العام الدراسي في ٢٠١٧لموظفين خالل عام ى الإة في السلف المقدمتمثل توالتي 

  
/ كانون األول ٣١ الوصف

 ٢٠١٦ ديسمبر
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٥ ديسمبر

  األمريكيةبآالف الدوالرات 
 ٨٣٩  ٦٩٧ سلف المرتبات

 ٧ ٧٢٤ ٧ ٨٧٨ سلف منح التعليم

  ١ ٥١٤ ١ ١٥٧ سلف استئجار المساكن
  ٥٤٤  ٤٩٥ ة للسفرُمْسَتحقّ المبالغ ال

  ٨١ ١٦ ة للموظفينُمْسَتحقّ المبالغ األخرى ال
  ١٠ ٧٠٢ ١٠ ٢٤٣  ة للموظفينُمْسَتحقّ مجموع المبالغ ال

  
  المخزونات  ٥-٤
  

مليــون  ٥٣,٢ (مقابــل ٢٠١٦ديســمبر / كــانون األول ٣١كــي فــي مليــون دوالر أمري ٣٩,٥ المخزونــات بلــغ مجمــوع قيمــة
  ).٢٠١٥ديسمبر / انون األولك ٣١دوالر أمريكي في 

  
  ويبين الجدول التالي حركة مواد المخزونات خالل السنة:

  

  الوصف
كانون  ٣١

/ األول
 ٢٠١٥ ديسمبر

صافي 
التكاليف 
 اإلضافية

صافي تكاليف 
 الشحن

صافي تكاليف المواد 
المتصرف فيها 
والمواد المنتهية 

 صالحيتها

صافي 
المخزونات 
 العابرة

كانون  ٣١
/ األول
 ٢٠١٦ ديسمبر

  بآالف الدوالرات األمريكية
 ٣٤ ٢٥٥  ٣ ٩٣٦ ١٩ ٩٧٨  ٥٧ ٠١٥ ٦٠ ٢١٤ ٤٧ ٠٩٨  األدوية واللقاحات واإلمدادات اإلنسانية

 ٥ ٢٩٩ ١ ٣٩٣ ٤ ٥٢٣ ٥ ١٦١ ٦ ٠٥٤ المنشورات

 ٣٩ ٥٥٤  ٣ ٩٣٦ ٢١ ٣٧١ ٦١ ٥٣٨ ٦٥ ٣٧٥ ٥٣ ١٥٢  مجموع قيمة المخزونات
 

ف تصـرَّ وبلغ مجموع المصـروفات المتعلقـة بالمخزونـات خـالل الفتـرة (صـافي تكـاليف الشـحن وصـافي تكـاليف المـواد المُ 
/ كـانون األول ٣١مليـون دوالر أمريكـي فـي  ٧٢,٦ مليون دوالر أمريكي (مقابـل ٨٢,٩ فيها والمواد المنتهية صالحيتها)

تحــت بنــد اإلمــدادات  فــي بيــان األداء المــالي (البيــان الثــاني) ). تــرد المصــروفات المتعلقــة بالمخزونــات٢٠١٥ديســمبر 
  . ٪ ١٤يشمل رصيد نهاية السنة من المخزونات تكلفة الشحن البالغة نسبتها والمواد الطبية. و 

  
  والودائع ُمَقدَّماً المبالغ المدفوعة   ٦-٤
  

(مقابـل  ٢٠١٦ديسـمبر/ كـانون األول ٣١مليـون دوالر أمريكـي فـي  ٩,٦ ُمَقـدَّماً بلغت القيمـة اإلجماليـة للمبـالغ المدفوعـة 
دين قبـل ). وتمثل هـذه المـدفوعات مبـالغ مدفوعـة للمـورِّ ٢٠١٥ديسمبر/ كانون األول ٣١مليون دوالر أمريكي في  ١٢,٤

ي الخدمات. وقد درجت العادة على أن يطلـب متعهـدو الخـدمات التقنيـة دفـع مبـالغ ماليـة مسـبقة لـدعم م السلع أو تلقِّ تسلُّ 
ــل علــى الحســاب المناســب الــذي صــرفت منــه عنــد تســليم  ُمَقــدَّماً أعمــال المشــاريع. وتخصــم مــنهم المبــالغ المدفوعــة  وُتحمَّ

  السلع أو أداء الخدمات.
  

 ٣١مليـون دوالر أمريكـي فــي  ٠,٢مليـون دوالر أمريكـي (مقابــل  ٠,٣ودائـع قيمتهــا  ُمَقـدَّماً المبـالغ المدفوعــة وتشـمل 
  مؤجري أماكن العمل. إلى في شكل كفالة الممنوحة ). وتمثل الودائع المبالغ٢٠١٥ديسمبر/ كانون األول
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  ُمعّداتالممتلكات والمنشآت وال  ٧-٤
  

مـــن المعـــايير المحاســـبية الدوليـــة (الممتلكـــات  ١٧المعيـــار اســـتندت المنظمـــة إلـــى األحكـــام االنتقاليـــة التـــي يـــنص عليهـــا 
. ُمعــّدات)، وتســمح بمهلــة تصــل إلــى خمســة أعــوام قبــل فــرض التقييــد التــام للممتلكــات والمنشــآت والُمعــّدات والمنشــآت وال

جميــع األصــول  فــي المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة. أمــاالمنظمــة األراضــي والمبــاني التــي تملكهــا  ٢٠١٦ت فــي عــام دَ يِّــوقُ 
    نفقتها لدى شرائها. تْ بَ سِ األخرى فقد حُ 

كـــانون  ٣١مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي  ٧١دة (صـــافي االســـتهالك المتـــراكم) يَّـــقَ وبلــغ مجمـــوع قيمـــة األراضـــي والمبـــاني المُ 
). وتشــــمل الزيــــادة ٢٠١٥ديســــمبر / كــــانون األول ٣١مليــــون دوالر أمريكــــي فــــي ٦٥,١ (مقابــــل ٢٠١٦ديســـمبر / األول

    ماليين دوالر أمريكي تمثل اإلضافات الجديدة ومشروعات البناء المستمرة.  ٨
أي قيمة نظـرًا  تَُقيَّدمجانًا. ولم األرض  سطحنتفاع بت حقوق االحَ وفي المواقع التي ال تمتلك فيها المنظمة األراضي، ُمنِ 

    التجارية. ألن المنظمة غير قادرة على التصرف في هذه الحقوق من خالل المعامالت
كانون األول/  ٣١ المكتب الرئيسي

 اإلضافات ٢٠١٥ ديسمبر
المواد 

المتصرف 
 فيها

 األضرار
استهالك 
األصول 
 المادية

كانون  ٣١
األول/ 

 ٢٠١٦ ديسمبر
 بآالف الدوالرات األمريكية

       المقر الرئيسي
 ١ ٠٠٠     ١ ٠٠٠ األراضي
  ٣٥ ٦٥٠ )١ ١١٠(     ٣٦ ٧٦٠  المباني
 ٨ ٣٨٤     )١ ٢٨٣( ٨ ٠٥٢  ١ ٦١٥  البناء قيد التنفيذأعمال 

  ٤٥ ٠٣٤ )١ ١١٠(  )١ ٢٨٣( ٨ ٠٥٢  ٣٩ ٣٧٥  المقر الرئيسي –مجموع الممتلكات 
 ٧٠    ٥٦ ١٤ األراضي       المكتب اإلقليمي ألفريقيا

  ٤ ٠٣١ )٢٢٨(    ٢٠٨  ٤ ٠٥١  المباني
 ١ ٣١٤    ٨٧٥  ٤٣٩  أعمال البناء قيد التنفيذ

  ٥ ٤١٥  )٢٢٨(    ١ ١٣٩  ٤ ٥٠٤  المكتب اإلقليمي ألفريقيا –الممتلكات مجموع 
  ١٤٤  )٢٨(     ١٧٢  المباني        المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

المكتـب اإلقليمـي لجنـوب  –مجموع الممتلكات           أعمال البناء قيد التنفيذ
  ١٤٤  )٢٨(     ١٧٢  شرق آسيا

  ١٩ ٥٠٠  )٤٠٣(   ٣ ٦٠٩  ١٦ ٢٩٤  المباني        المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
المكتـب اإلقليمـي لشـرق  –مجموع الممتلكـات      )٣ ٦١٠( ١٣٧  ٣ ٤٧٣ أعمال البناء قيد التنفيذ

  ١٩ ٥٠٠  )٤٠٣(  )٣ ٦١٠( ٣ ٧٤٦  ١٩ ٧٦٧  المتوسط
  ٨٧١  )٤٣٥(     ١ ٣٠٦  المباني        المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

المكتــب اإلقليمــي لغــرب  –مجمــوع الممتلكــات          قيد التنفيذأعمال البناء 
 ٨٧١  )٤٣٥(     ١ ٣٠٦ المحيط الهادئ

 ١ ٠٧٠    ٥٦  ١ ٠١٤ األراضي        مجموع ممتلكات المنظمة
  ٦٠ ١٩٦ )٢ ٢٠٤(    ٣ ٨١٧  ٥٨ ٥٨٣  المباني

  ٩ ٦٩٨     )٤ ٨٩٣(  ٩ ٠٦٤  ٥ ٥٢٧  أعمال البناء قيد التنفيذ
  ٧٠ ٩٦٤  )٢ ٢٠٤(   )٤ ٨٩٣(  ١٢ ٩٣٧  ٦٥ ١٢٤  المنظمة – مجموع الممتلكات
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(مقابل  ٢٠١٦ سجل األصول في عامحساب مليون دوالر أمريكي في  ٩,٢ الجديدة البالغة قيمتهاُمعّدات ال تْ دَ يِّ وقُ 
وكــــان مبلــــغ المعــــدات الجديــــدة أعلــــى فــــي . )٢٠١٥كــــانون األول/ ديســــمبر  ٣١ أمريكــــي فــــيمليــــون دوالر  ٢٢,١
الفرديـة التـي تزيـد ُمعـّدات بالصـلة هذا المبلـغ لو بسبب تحويل األصول لمرة واحدة من اإلقليم األفريقي.  ٢٠١٥ عام

ُمعـــّدات ال" بنـــد تحـــت فـــي بيـــان األداء المـــالي (البيـــان الثـــاني) يـــردهـــو و  دوالر أمريكـــي فقـــط، ٥٠٠٠قيمتهـــا علـــى 
 ألحكـام االنتقاليـة.ل المنظمـة تطبيـق شـرائها نظـرًا إلـىلـدى ُحِسـبت نفقـة هـذه المشـتريات  بيـد أن "والمركبات واألثاث

 ٢٠١٧ينـــاير / كـــانون الثـــاني ١مـــن  اً . واعتبـــار ٢٠١٦ديســـمبر / كـــانون األول ٣١الفتـــرة االنتقاليـــة فـــي قــد انتهـــت و 
الممتلكات والمنشــآت المتعلقــةب التفاصــيلفيمــا يلــي و ســوف ُترســمل األصــول اســتنادًا إلــى العمــر اإلنتــاجي المتبقــي. 

  .المعنية ُمعّداتوال
  

  ٢٠١٥ ٢٠١٦  الوصف
  بآالف الدوالرات األمريكية

  ١٥ ٨٢٩ ٥ ٥٣٥ المركبات
  ٢ ٠٥٤  ١ ٣٦٤ الُمعّدات الشبكية

  ١ ٠٢٣ ٦٢٢ الُمعّدات السمعية البصرية
  ٥٦٣  ٥٢٥ الُمعّدات المكتبية

  ٣٨١  ١٠٠ الُمعّدات الحاسوبية
  ٢٨٣  ٣٠٨ ُمعّدات األمن

  ٨١  ٨٨  والتجهيزات الثابتة واللوازم اآلثاث
  ١١١  ٣٨  ُمعّدات االتصاالت
  ١ ٨٠٥  ٦٠٥ الُمعّدات األخرى

  ٢٢ ١٣٠  ٩ ١٨٥ مجموع الُمعّدات الجديدة
 

 األصول غير الملموسة  ٨-٤

مقابــل ( ٢٠١٦ديســمبر / كــانون األول ٣١مليــون دوالر أمريكــي فــي  ٤,٨بلغــت األصــول غيــر الملموســة المملوكــة للمنظمــة 
  )، ويتعلق معظمها بمشتريات جديدة.٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٢,٨

  فئة األصول
كانون  ٣١

/ األول
 ٢٠١٥  ديسمبر

 اإلضافات
المواد 

/ المتصرف فيها
  المنقولة

 االستهالك  األضرار
كانون  ٣١

/ األول
٢٠١٦  ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٢ ٩٩٦ )٦٣٢(   ١ ١٠٧ ٢ ٥٢٢  المشتراةالبرمجيات 

 ١ ٧٩٢    )٥٦٧( ٢ ٠٧٤ ٢٨٤  البرمجيات قيد اإلنشاء
 ٤ ٧٨٨  )٦٣٢(   )٥٦٧( ٣ ١٨١ ٢ ٨٠٦ مجموع األصول غير الملموسة

 
لاالشتراكات ال  ٩-٤   ُمَقدَّماً ة ُمَحصَّ

لاالشتراكات اليتعلق مبلغ  مقابـل  ٢٠١٦أساسًا بالمدفوعات التي سددتها الـدول األعضـاء خـالل عـام  ُمَقدَّماً ة ُمَحصَّ
ـــدََّرةاشـــتراكاتها ال ـــالغ المدفوعـــة ٢٠١٧لعـــام  ُمَق ـــدَّماً . أمـــا رصـــيد المب مـــن المســـاهمات الطوعيـــة فـــيعكس األمـــوال  ُمَق
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ــلال ــلهــي المبــالغ ال ُمَحــدَّدة. واإليصــاالت غيــر المطبقــة وغيــر ال٢٠١٧ة علــى أســاس اتفاقــات تبــدأ عــام ُمَحصَّ ة ُمَحصَّ
  .٢٠١٦ديسمبر / كانون األول ٣١في  تم مطابقتها حتىالتي لم ت ٢٠١٦خالل عام 

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ ديسمبر

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٥ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٤٦ ١٤٥ ٥٠ ٤٠٥ ُمَقدَّماً المدفوعة  ُمَقدََّرةاالشتراكات ال

 ٥ ٥٨٧ ٩ ٥١٢ ُمَقدَّماً المساهمات الطوعية المدفوعة 
  ٤ ٧٦٢ ٨ ٣٧٢  ُمَحدَّدةاإليصاالت غير المطبقة وغير ال

  ٥٨٦  ٥٧  األخرى ُمَقدَّماً المبالغ المدفوعة 
لمجموع االشتراكات ال   ٥٧ ٠٧٩  ٦٨ ٣٤٦  ُمَقدَّماً ة ُمَحصَّ

 
  الحسابات الدائنة   ١٠-٤

كـانون  ٣١ة لمـوردي السـلع والخـدمات حسـب المكتـب الرئيسـي فـي ُمْسـَتحقّ المبـالغ التمثل الحسابات الدائنة مجمـوع 
  .٢٠١٦ديسمبر / األول

  
/ كانون األول ٣١ الوصف

 ٢٠١٦ ديسمبر
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٥ ديسمبر
 بآالف الدوالرات األمريكية 

 ١٢ ٦١٩ ١٢ ٠٤٨ المقر الرئيسي
 ١٥ ٦٣٧ ٩ ٢٤٤  المكتب اإلقليمي ألفريقيا

 ١٤ ٢٦١  ١١ ٥٤٧ المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
  ٢ ٨٦١  ٢ ٣١١ المكتب اإلقليمي ألوروبا

 ٤ ٦٦٤ ٣ ٩٠٥  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
 ٣ ٥٥٥ ٢ ٠٧٤ المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

 ٥٣ ٥٩٧ ٤١ ١٢٩ مجموع الحسابات الدائنة
 
  ة الدفع للموظفينُمْسَتحقّ المبالغ ال   ١١-٤

/ كـــــانون األول ٣١ة للمـــــوظفين فـــــي ُمْســـــَتحقّ ة الـــــدفع للمـــــوظفين مجمـــــوع المبـــــالغ الُمْســـــَتحقّ يمثـــــل رصـــــيد المبـــــالغ ال
ة للمـــوظفين رهـــن إصـــدار شـــهادات بـــراءة الذمـــة. ُمْســـَتحقّ ة الـــدفع هـــي أرصـــدة ُمْســـَتحقّ . والمرتبـــات ال٢٠١٦ ديســـمبر

  ثة عن الحساب المصرفي.دَّ حَ رهن تسلم معلومات مُ ة الدفع للموظفين ُمْسَتحقّ والكشوف المصرفية هي أرصدة 

/ كانون األول ٣١ الوصف
 ٢٠١٦ ديسمبر

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٥ ديسمبر

  بآالف الدوالرات األمريكية 
 ١ ٧١٢ ١ ٨٠٨  ة الدفعُمْسَتحقّ المرتبات ال

 ٢٧٨ ١٩٧ الكشوف المصرفية
 ١٦٦  ة الدفعُمْسَتحقّ مطالبات تسوية تكاليف السفر ال

 ٢ ١٥٦ ٢ ٠٠٥ ة الدفع للموظفينُمْسَتحقّ مجموع المبالغ ال
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  الموظفينمنافع استحقاقات    ١٢-٤
والتــأمين الجمــاعي أثنــاء الصــحي للمــوظفين المــوظفين مــدفوعات نهايــة الخدمــة والتــأمين منــافع تشــمل اســتحقاقات 
الصـندوق الخـاص للتعـويض عـن والخصوم الناشئة عن حاالت الوفـاة أو العجـز خـالل الخدمـة (الحوادث والمرض 

  األضرار).

/ كانون األول ٣١ الوصف
 ٢٠١٦ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٥ديسمبر 
 بيانها) (ُأِعيد

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٤٦ ١٤٢  ٤٤ ٣٣٩ مدفوعات نهاية الخدمة   الجارية -الموظفين منافع استحقاقات 

  ٥٨٠  ٥٨٢  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار
 ٤٦ ٧٢٢ ٤٦ ٦٤٨ الجارية -الموظفين منافع مجموع استحقاقات   ١ ٧٢٧ التأمين أثناء الحوادث والمرض

 ٥٩ ٣٨٨ ٦٠ ٠٧٢ مدفوعات نهاية الخدمة   غير الجارية -الموظفين منافع استحقاقات 
  ١٤ ١٠٦  ١٣ ٥٨٩  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار

 ١ ٠٦٩ ٤٨٨ ١ ١٨٥ ٥١١ التأمين الصحي للموظفين  ٦٣٧  التأمين أثناء الحوادث والمرض
 ١ ١٤٣ ٨٤٣ ١ ٢٥٩ ٨٠٩  غير الجارية -الموظفين منافع مجموع استحقاقات 

 ١٠٥ ٥٣٠ ١٠٤ ٤١١  مدفوعات نهاية الخدمة    الموظفينمنافع استحقاقات 
  ١٥ ٥٤٧  ١٤ ١٧١  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار

 ١ ٠٦٩ ٤٨٨ ١ ١٨٥ ٥١١  التأمين الصحي للموظفين  ٢ ٣٦٤  التأمين أثناء الحوادث والمرض
 ١ ١٩٠ ٥٦٥ ١ ٣٠٦ ٤٥٧  الموظفينمنافع مجموع استحقاقات 

  
  مدفوعات نهاية الخدمة

ئ صــندوق مــدفوعات نهايــة الخدمــة لتمويــل اســتحقاقات المــوظفين عنــد نهايــة الخدمــة بمــا فيهــا مــنح العــودة إلــى ِشــنْ أُ 
المتراكمــة وتكــاليف ســفر العــودة إلــى الــوطن وشــحن األمتعــة لــدى العــودة إلــى الــوطن. الــوطن واإلجــازات الســنوية 

 ل الصندوق من رسوم مقتطعة من المرتبات.وَّ مَ ويُ 

د خبـــراء اكتواريـــون استشـــاريون مســـتقلون الخصـــوم الناشـــئة عـــن اســـتحقاقات العـــودة إلـــى الـــوطن واإلجـــازات ويحـــدِّ 
أي كمــا لــو أن جميــع المــوظفين  -علــى أســاس اإلخــالء مــن االلتزامــات إال أن اإلجــازة المتراكمــة تحســب  ،الســنوية

  مما يعني أنها ال تخصم. -أنهوا الخدمة على الفور 

الكاملــة  الخصــومأن إلــى ) ٢٠١٦ديســمبر / كــانون األول ٣١(فــي  ُأجِريــت اكتواريــة دراســةأشــارت تقــديرات آخــر و 
مليــــون دوالر أمريكــــي مــــن  ٤٤,٣ دوالر أمريكــــي (أين يــــيمال ١٠٤,٤الخاصــــة بمــــدفوعات نهايــــة الخدمــــة تســــاوي 

مليـون  ١٠٥,٥بمبلـغ  مليون دوالر أمريكـي مـن الخصـوم الطويلـة األجـل) مقارنـة ٦٠,١و ،الخصوم القصيرة األجل
 ،تُقّيــد مليــون دوالر أمريكــي ١,١، أي بصــافي تخفــيض قــدره ٢٠١٥ديســمبر / كــانون األول ٣١دوالر أمريكــي فــي 

تلـك الحسـابات تكـاليف مـنح  تشـمل . والفي حساب بيـان األداء المـالي (البيـان الثـاني) ،بحسب طبيعة المصروفات
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إلغـــاء الوظيفـــة. وبلغـــت قيمـــة التزامـــات االســـتحقاقات  أو إنهـــاء الخدمـــة بنـــاًء علـــى اتفـــاق متبـــادلأو انتهـــاء الخدمـــة 
 )٢٠١٥ديســــــمبر / كــــــانون األول ٣١أمريكــــــي فــــــي  مليــــــون دوالر ٦٧,٤( مليــــــون دوالر أمريكــــــي ٦٧,٦ ُمَحــــــدَّدةال

ــــة الخدمــــة و ــــون دوالر أمريكــــي ( ٣٦,٨الســــتحقاقات نهاي ــــي  ٣٨,١ملي ــــون دوالر أمريكــــي ف / كــــانون األول ٣١ملي
  جة في الرصيد الحالي لمدفوعات نهاية الخدمة.رَ دْ ) لإلجازات السنوية المُ ٢٠١٥ديسمبر 

 التأمين الصحي للموظفين

خاص لتصريف الشـؤون ال هنظام له هيكلهو لتأمين الصحي ككيان منفصل و با ها الخاصنظام تتولى األمانة إدارة
ون مـن تكـاليف الرعايـة ُمْسـَتحقّ يتولى رّد نسبة كبيـرة ممـا يتحملـه الموظفـون والموظفـون المتقاعـدون وأفـراد أسـرهم الو 

بمقدار (من االشتراكات التي يدفعها الموظفون  للموظفينف بها طبيًا. ويمّول نظام التأمين الصحي رَ تَ عْ الصحية المُ 
  ومن إيرادات االستثمار.، )بمقدار الثلثين(المنظمة من و  )الثلث

والمنظمة مسؤولة عـن التـأمين الصـحي للمـوظفين بعـد انتهـــاء الخدمـــة كاستحقـــاق مــــن استحقاقـــات مـا بعـــد انتهـــاء 
مـن  ٣٩ المعياروفقًا ألحكام  االكتوارية في حساب صافي األصول/ األسهم كل المكاسب والخسائرتُقّيد الخدمــة. و 

  المعايير المحاسبية الدوليــة (منافع الموظفين). 

بنـاًء  ٢٠١٦للموظفين في عام  ُمَحدَّدةد خبراء اكتواريون محترفون قيمة التزامات استحقاقات التأمين الصحي الدَّ وحَ 
 ُمَحــدَّدةعات التــي أتاحتهــا المنظمــة. وبلغــت قيمــة التزامــات االســتحقاقات العلــى بيانــات المــوظفين وســجالت المــدفو 

ــــــة الخاصــــــة بالتــــــأمين الصــــــحي للمــــــوظفين / كــــــانون األول ٣١مليــــــون دوالر أمريكــــــي فــــــي  ١ ١٨٦ غيــــــر الممول
مــــن  ٣٩ألحكــــام المعيـــار وفقـــًا ). و ٢٠١٥فـــي عــــام ُأِعيـــد بيانهــــا مليـــون دوالر أمريكــــي  ١ ٠٦٩( ٢٠١٦ ديســـمبر

 ٢٠١٦فــي عــام مليــون دوالر أمريكــي  ٩٠ بمبلــغ ت مباشــرة خســائر اكتواريــةُســجلفقــد  ،المعــايير المحاســبية الدوليــــة
مليـــــون دوالر أمريكـــــي، بحســـــب طبيعـــــة  ٢٣وُســـــّجل مبلـــــغ آخـــــر قـــــدره  صـــــافي األصـــــول/ األســـــهم علـــــى حســـــاب

)، بينمــا ُحــوِّل ٢-٥المصــروفات، علــى حســاب بيــان األداء المــالي (البيــان الثــاني) (ُيرجــى الرجــوع إلــى المالحظــة 
  .األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنبحساب البرنامج ماليين دوالر أمريكي من  ٣مبلغ قدره 

بالخصوم الناشئة عن التأمين الصحي للمـوظفين فـي التقريـر السـنوي  لى تفاصيل إضافية متعلقةويمكن االطالع ع
  عن نظام التأمين الصحي للموظفين.

  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار

عن األضرار جميع تكاليف الخدمات الطبية والمستشفيات وغيرها من التكاليف  يغطي الصندوق الخاص للتعويض
المباشـــرة المعقولـــة ومصـــروفات الـــدفن فـــي حالـــة وفـــاة أو عجـــز منســـوبة إلـــى أداء الواجبـــات الرســـمية ذات الصـــلة 

للموظــف الــذي يحــق لــه ذلــك. وعــالوة علــى ذلــك، يــدفع الصــندوق تعويضــًا للموظــف المصــاب بــالعجز (طــوال فتــرة 
  .عجزه) أو ألفراد أسرة الموظف المتوفى

عن األضرار كاستحقاق من استحقاقات ما بعد انتهـاء الخدمـة.  والمنظمة مسؤولة عن الصندوق الخاص للتعويض
مــن المعــايير  ٣٩ المعيــاروفقــًا ألحكــام  فــي حســاب صــافي األصــول/ األســهماالكتواريــة المكاســب والخســائر تُقّيــد و 

  (منافع الموظفين). المحاسبية الدوليــة
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/ كـــانون األول ٣١مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي  ١٤,٢لدراســـة االكتواريـــة، بلـــغ مجمـــوع الخصـــوم مـــا يـــرد فـــي اووفقـــًا ل
ـــًا طبو . )٢٠١٥ديســـمبر/ كـــانون األول ٣١فـــي ُأِعيـــد بيانهـــا مليـــون دوالر أمريكـــي  ١٥,٥(مقابـــل ٢٠١٦ديســـمبر  ق

دوالر  ييـــونملبمبلـــغ  اكتواريـــةمكاســـب ت مباشـــرة ُســـجلفقـــد  ،المعـــايير المحاســـبية الدوليـــــةمـــن  ٣٩ألحكـــام المعيـــار 
 ،مليــون دوالر أمريكــي٠,٦صــافي األصــول/ األســهم وُســّجل مبلــغ آخــر قــدره  علــى حســاب ٢٠١٦فــي عــام أمريكــي 

  .(البيان الثاني) بيان األداء المالي ، على حسابحسب طبيعة المصروفاتب

  التأمين أثناء الحوادث والمرض صندوق

فــي حــاالت الوفــاة  الممنوحــةاالســتحقاقات مبــالغ مــدفوعات لتغطيــة مــرض الحــوادث والأثنــاء أنشــئ صــندوق التــأمين 
منظمـة الصـحة كـل مـن مـوظفي منظمـة و المـوظفي ى لـإوفقدان الوظيفة واإلجازة المرضـية اإلصابة بعجز مستديم و 

والمرفــق الــدولي لشــراء محاســبة الــدولي للالوكالــة الدوليــة لبحــوث الســرطان ومركــز األمــم المتحــدة للبلــدان األمريكيــة و 
 مـن االشـتراكات التـي يـدفعها الموظفـون. وُيمـّول الصـندوق يـدزألا لمكافحـةاألمم المتحدة المشترك  األدوية وبرنامج

  .ومنظماتهم

وُتســـّجل بوصـــفها منـــافع ســتحقاقات الخصــوم الناشـــئة عـــن االمحترفـــون قيمـــة استشــاريون و خبـــراء اكتواريـــون حــّدد يو 
، بحسب طبيعة المصروفات، على حساب بيان األداء أخرى طويلة األجل، فيما تُقّيد المكاسب والخسائر االكتوارية

   .المالي (البيان الثاني)

كـانون  ٣١مليـون دوالر أمريكـي فـي  ٢,٤ اإلجماليـة الخصـومت قيمـة بلغـفقـد لدراسـة االكتواريـة، ما يرد في ال ووفقاً 
  .٢٠١٦ديسمبر  األول/
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 األمريكية) الدوالرات (بآالف األضرار للتعويض عن الخاص والصندوق للموظفين الصحي والتأمين الخدمة نهاية لمدفوعات االكتواري الملخص
 

  الوصف
مدفوعات نهاية 
الخدمة (غير 

 اإلجازات المتراكمة)
الصندوق الخاص 

للتعويض عن 
 األضرار

التأمين أثناء 
الحوادث 
  والمرض

التأمين الصحي 
  للموظفين

          تسوية التزامات استحقاقات المنافع الُمَحدَّدة
  ١ ٦٧٨ ٠١٤   ١٥ ٥٤٧ ٦٧ ٣٧٣  ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٣١التزامات استحقاقات المنافع الُمَحدَّدة في 

  ٧١ ٠٤١   ٧٣٧ ٧ ١٩٥ تكلفة الخدمة
  ٤٨ ٥٣٥   ٥٦٤ ١ ٩٠٠  تكلفة الفائدة

  )٣٥ ٨٥٣(   )٦٩٣( )٨ ٣٨٩(  ٢٠١٦مدفوعات استحقاقات المنافع اإلجمالية الفعلية لعام 
  )٢ ١٧٩(      اإلدارية الفعليةالمصروفات 

  ١٠ ١٧٠       االشتراكات الفعلية من المشتركين
  )١ ٢٥٨(      تعديالت الخطة

  ٨٧ ٤٢٦  ٢ ٣٦٤ )١ ٩٨٤(  )٤٧٥( (المكسب االكتواري)/ الخسارة االكتوارية
  ١ ٨٥٥ ٨٩٦  ٢ ٣٦٤ ١٤ ١٧١ ٦٧ ٦٠٤  ٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٣١التزامات استحقاقات المنافع الُمَحدَّدة في 

      تسوية األصول
  ٦٠٨ ٥٢٦       ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٣١األصول في 

  )٥٧ ٩٠١(   )٦٩٤( )٨ ٣٨٧(  ٢٠١٦مدفوعات استحقاقات المنافع اإلجمالية الفعلية لعام 
 )٣ ٦٤٧(     المصروفات اإلدارية الفعلية

  ٦٧ ٩٣٤    ٦٩٤ ٨ ٣٨٧ ٢٠١٦اشتراكات من المنظمة خالل عام 
  ٣٤ ١٦٥        ٢٠١٦اشتراكات من المشتركين خالل عام 

منظمة الصحة  - صافي المبالغ الُمحّولة من المقر الرئيسي إلى/ من منظمة الصحة للبلدان األمريكية
  )٦ ٧٢٠(        ٢٠١٦العالمية/ منظمة الصحة للبلدان األمريكية في عام 

  ٢ ٣١١      الخاضع إلدارة منظمة الصحة للبلدان األمريكية األصول المقّرر تحويلها من الصنوق
  ٣٣٤       ١-٤٧٠الزيادة/ االنخفاض في االحتياطي حسب المادة 

  ١٨ ٦٤١       ٢٠١٦في عام  نظام التأمين الصحي للموظفين الذي تديره المنظمة أصولالفائدة الُمحققة من صافي 
  ٦ ٧٤٢      الخطة أصول خسارة فيالمكسب/ ال

  ٦٧٠ ٣٨٥     ٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٣١األصول في 
لة       تسوية وضع االلتزامات غير الُمَموَّ
      التزامات استحقاقات المنافع الُمَحدَّدة

  ١ ٠١٧ ٨٢٣    ٣ ١١٥  ٦٧ ٦٠٤ العاملة
  ٨٣٨ ٠٧٣  ٢ ٣٦٤  ١١ ٠٥٦   العاملة غير

  ١ ٨٥٥ ٨٩٦  ٢ ٣٦٤ ١٤ ١٧١ ٦٧ ٦٠٤  مجموع التزامات استحقاقات المنافع الُمَحدَّدة
     أصول الخطة

  )٦٩٠ ٩٠١(      أصول الخطة اإلجمالية
  ٢٠ ٥١٦       من نظام التأمين الصحي لموظفي المنظمة ١-٤٧٠تعويض االحتياطي حسب المادة 

  )٦٧٠ ٣٨٥(       مجموع أصول الخطة
  ١ ١٨٥ ٥١١  ٢ ٣٦٤ ١٤ ١٧١ ٦٧ ٦٠٤  صافي الخصوم/ (األصول) المقيدة في بيان الوضع المالي

   )١ ٩٨٤(    في التزامات االستحقاقات الُمحّددة الخسارة/ المكسب
  ١ ٧٢٧ ٥٨٢ ٧ ٥٣٢  متداولة

  ١ ١٨٥ ٥١١  ٦٣٧ ١٣ ٥٨٩ ٦٠ ٠٧٢  غير متداولة
  ١ ١٨٥ ٥١١  ٢ ٣٦٤ ١٤ ١٧١ ٦٧ ٦٠٤  صافي الخصوم/ (األصول) المقيدة في بيان الوضع المالي

      ٢٠١٦المصروفات السنوية لعام 
  ٧١ ٠٤١   ٧٣٧ ٧ ١٩٥ تكلفة الخدمة
  ٢٩ ٨٩٤   ٥٦٤ ١ ٩٠٠ تكلفة الفائدة

  )١ ٢٥٨(      (ائتمان)/ تكلفة الخدمة في السابق
    ٢ ٣٦٤  )٤٧٥( إعادة إجراء التقديرات

  ٩٩ ٦٧٧  ٢ ٣٦٤ ١ ٣٠١  ٨ ٦٢٠ مجموع المصروفات المقيدة في بيان األداء المالي
   )١ ٩٨٤(  المقّيدة في حساب صافي األصول/ األسهم (المكاسب)/ الخسائر االكتوارية
          ٢٠١٧االشتراكات المتوقعة خالل عام 

  ٢٣ ١٨٦   ٥٩١  ٧ ٦٣٧  اشتراكات من المنظمة
  ٤٧ ٤٢١      اشتراكات من المشتركين

  ٧٠ ٦٠٧   ٥٩١  ٧ ٦٣٧ ٢٠١٧مجموع االشتراكات المتوقعة خالل عام 
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  الصحي للموظفينفي التأمين  تحليل تأثر التكاليف
  

 ) الدوالرات األمريكيةبآالف(  ٢٠١٦في عام  معّدل الخصم
  ٢ ٣٢٥ ٣٧٠ ٪١بمقدار  الحالي معّدل الخصم نقصافتراض ب
  ١ ٨٥٥ ٨٩٦  الحالي معّدل الخصم افتراضب
  ١ ٥١٠ ٤٠٢  ٪١ بمقدار الحالي معّدل الخصم زيادةافتراض ب
  

ديسـمبر / كـانون األول ٣١في  ُمَحدَّدةالالمنافع التزامات استحقاقات 
 ) الدوالرات األمريكيةبآالف( ٢٠١٦

  ١ ٥٢٠ ٥٥٦ ٪١بافتراض نقص التضخم الحالي في التكاليف الطبية بمقدار 
  ١ ٨٥٥ ٨٩٦  بافتراض التضخم الحالي في التكاليف الطبية

  ٢ ٢٩٨ ٦٣٧  ٪١بافتراض زيادة التضخم الحالي في التكاليف الطبية بمقدار 
 

  الطرق واالفتراضات االكتوارية
 
د المنظمــــة وتختــــار ســــنويًا افتراضــــات وطرقــــًا يســــتخدمها الخبــــراء االكتواريــــون فــــي تقيــــيم نهايــــة الســــنة لتحديــــد حــــدِّ تُ 

المنظمــة. ويتعــين اإلفصــاح  ن فــيمــوظفيالمنــافع للالمتطلبــات مــن المصــروفات واالشــتراكات الخاصــة باســتحقاقات 
مــــن المعــــايير المحاســــبية الدوليــــة (منــــافع  ٣٩ فــــي البيانــــات الماليــــة عمــــًال بالمعيــــار عــــن االفتراضــــات االكتواريــــة

  الموظفين). وٕاضافة إلى ذلك، يتحتم اإلفصاح عن كل افتراض اكتواري بالقيمة المطلقة.
  

ــل  فُّقالتــدطريقــة اســتخدم الخبــراء االكتواريــون  عــادًة . ويــتم ٢٠١٦لتقــدير الخصــوم فــي عــام ) roll-forward(المؤجَّ
  .إعادة تقييم بالكامل كل ثالث سنوات

  
  تاريخ التقدير
  ٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١  جميع الخطط:

  الخصم ُمَعدَّل
  المدفوعاتمدفوعات نهاية الخدمة (غير 

  اإلجازات المتراكمة):مقابل 
نخفــاض ا٪ (٢,٨المســتخدم الُمــرّجح فــي المتوســط و الخصــم  ُمَعــدَّليبلــغ 
ويســـــــتند إلـــــــى مـــــــدفوعات  ،فـــــــي التقيـــــــيم الســـــــابق) ٪٣,٠ ُمَعـــــــدَّلمـــــــن 

منحنـى لمـع النسـبتين الُمـرّجحتين ل دةالمتوقعة الموّحـالمنافع استحقاقات 
ـــة العــالمي ل ـــن الفئــــ حســـــب شــركة أون  AAمــردود مجموعــة الســندات مـــ
٪ ومنحنــى المــردود حســب البورصــة ٧٥قيمــة ) بAon Hewittهويــت (

 ُمَعــــدَّل. ويقــــّرب ٪٢٥قيمــــة ب )SIX Swiss Exchange( السويســــرية
  ٪.٠,١نسبة قيمة للالخصم الناتج إلى أقرب 

٪ فـــي التقيـــيم ١,٥ ُمَعـــدَّل٪ ألوروبـــا (انخفـــاض مـــن ١,١ ُمَعـــدَّلقيمـــة ال  التأمين الصحي للموظفين:
٪ فــــي التقيــــيم ٤,٥ ُمَعــــدَّلمــــن نخفــــاض ٪ لألمــــريكتين (ا٣الســــابق)، و
٪ فـــي التقيـــيم ٤,٨ ُمَعـــدَّلمـــن نخفـــاض ٪ لبلـــدان أخـــرى (ا٦الســـابق)، و

  السابق).
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مؤسســـــية المرتفعـــــة ســـــندات المـــــردود المعـــــدالت الخصـــــم إلـــــى تســــتند و 
يعكـــــس  المنظمـــــة نهجـــــًا قائمـــــًا علـــــى منحنـــــى المـــــردود تبـــــعالفائـــــدة. وت

والمخـاطر المفترضـة لتعـرض العملـة لتقلبـات  التدفقات النقدية المتوقعـة
األســــعار فيمــــا يتعلــــق تحديــــدًا بصــــندوق التــــأمين الصــــحي بعــــد انتهــــاء 

ــــب –الخدمــــة  ــــى كــــل واحــــدة مــــن مجموعــــات المكات  مــــن. و بالنســــبة إل
المفتــرض أن تُتكّبــد قيمــة الخصــوم بالفرنــك السويســري واليــورو والــدوالر 

ـــــة مـــــن  ـــــة تقريبي ـــــى توليف ـــــاًء عل خصـــــوم كـــــل واحـــــدة مـــــن أألمريكـــــي بن
منحنـى  -وعلى منحنيـات المـردود التاليـة: سويسـرا  مجموعات المكاتب

منحنــى المــردود  -منطقــة اليــورو ، المــردود حســب البورصــة السويســرية
 -والواليـــات المتحـــدة  فـــي منطقـــة اليـــورو حســـب مؤشـــرات إي بـــوكس،

  .حســـب شركة أون هويت AAمجموعة السندات مــــن الفئـــــة 
كـــــــانون األول/  ٣١فـــــــي  الُمحـــــــّددةتقيـــــــيم معـــــــدالت الخصـــــــم  ويســـــــتند
 فـي المبـين النحـو علـى للمكاتـب الجغرافيـة المواقـعإلى  ٢٠١٦ ديسمبر

التجميعات اإلقليميـة مـن أجـل جميـع األغـراض باسـتثناء البند المعنون "
قيمـة النـاتج إلـى أقـرب  ُمَعـدَّلويقـّرب ال .أدنـاه" الـوارد تكاليف المطالبـات

  ٪.٠,١نسبة لل
  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:

  
  
  
  

  التأمين أثناء الحوادث والمرض

نخفــاض ٪ (ا٣,٤ الُمــرّجح فــي المتوســط والمســتخدم الخصــم ُمَعــدَّليبلــغ 
ويســـــــتند إلـــــــى مـــــــدفوعات  ،٪ فـــــــي التقيـــــــيم الســـــــابق)٣,٧ ُمَعـــــــدَّلمـــــــن 

منحنـى لل لُمـرّجحتينامـع النسـبتين  المتوقعة الموحـدةالمنافع استحقاقات 
حســــب شــــركة أون  AAمــــردود مجموعــــة الســــندات مــــن الفئــــة العــــالمي ل
قيمــة ٪ ومنحنــى المــردود حســب البورصــة السويســرية ب٧٥قيمــة هويــت ب

  ٪.٠,١ نسبةقيمة للالخصم الناتج إلى أقرب  ُمَعدَّل٪. ويقّرب ٢٥
  

ويســـتند ، ٪٠,٦ الُمـــرّجح فـــي المتوســـط والمســـتخدم ُمَعـــدَّل الخصـــميبلـــغ 
مــــع النســــبتين إلــــى مــــدفوعات اســــتحقاقات المنــــافع المتوقعــــة الموحــــدة 

 AAلمنحنــى العــالمي لمــردود مجموعــة الســندات مــن الفئــة لُمــرّجحتين لا
٪ ومنحنـى المـردود حسـب البورصـة ٣٠قيمـة حسب شركة أون هويت ب

٪. ويقــّرب ُمَعــدَّل الخصــم النــاتج إلــى أقــرب قيمــة ٧٠قيمــة السويســرية ب
  ٪.٠,١  للنسبة

  التضخم العام السنوي ُمَعدَّل

  المدفوعاتمدفوعات نهاية الخدمة (غير 
  اإلجازات المتراكمة):مقابل 

يجــري ٪. و ٢,٢المســتخدم الُمــرّجح فــي المتوســط و التضــخم  ُمَعــدَّليبلــغ 
يتوافــــق مــــع كــــي ل٪ ٢,٥تضــــخم بنســــبة  ُمَعــــدَّل خــــارج سويســــرا اختيــــار

مـــن تقيـــيم الصـــندوق المشـــترك الُمســـتمد ٪ ٣,٠ الُمحـــّدد بنســـبة معـــدلال
كــــانون األول/  ٣١للمعاشــــات التقاعديــــة لمــــوظفي األمــــم المتحــــدة فــــي 

مدى الخطـط جسد ٪ لي٠,٥خفيضه بنسبة بعد توذلك ، ٢٠١٥ ديسمبر
سويســرا إلــى توقعــات أون فــي يســتند معــدل التضــخم . و الزمنــي القصــير

فــــي بشــــأن التضــــخم  ٢٠١٦ســــبتمبر أيلــــول/  ٣٠فــــي الُمحــــّددة هويــــت 
ــ اتأمــا الترجيحــ. علــى مــدى الســنوات العشــر المقبلــة اسويســر  ة اإلقليمي

٪ ٢٥نســــبة و  ةسويســــريالغيــــر للمعــــدالت ٪ ٧٥الُمطبقــــة فهــــي بنســــبة 
والُمرّجحــة فــي  ةالتضــخم الناتجــ تُمَعــدَّالللمعــدالت السويســرية. وُتقــّرب 

  .٪٠,١نسبة أقرب قيمة لل المتوسط فيما يخص كل خطة إلى
٪ لبلـدان أخـرى. ٢,٥٪ لألمـريكتين و٢,٥٪ ألوروبا و١,٤ ُمَعدَّلقيمة الللموظفين:التأمين الصحي 

مـــن  األخيـــر فـــي الربـــع إلـــى التنبـــؤاتالُمحـــّدد ألوروبـــا  ُمَعـــدَّلويســـتند ال
مـن االفتراضـات المتعلقـة باألسـواق مدة عشـر سـنوات ى لإ ٢٠١٦ عام
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هــو  ُمَعــدَّلال وهــذاالصــادرة عــن شــركة أون هويــت. الرأســمالية العالميــة 
 ت الُمحـــّددةُمَعـــدَّالتحديـــدًا مـــن المتوســـط معـــّدل ُمـــرّجح محســـوب فـــي ال

، وُيقـــــّرب ٪)١,٦بـــــاقي البلـــــدان األوروبيـــــة ( ُمَعـــــدَّل٪) و ١,١سويســـــرا (ل
  ٪.٠,١نسبة قيمة للإلى أقرب  ناتجه
 اختيــاره لكــي يتوافــق مــعجــري فيواألمــريكتين البلــدان األخــرى  ُمَعــدَّلأمــا 

تقيــيم الصــندوق المشــترك للمعاشــات التقاعديــة لمــوظفي األمــم المتحــدة 
(الذي يطبق معـدل تضـخم عـام  ٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١في 

٪ ليجســد ٠,٥بنســبة وُيخّفــض المعــدل النــاتج )، ٪٣,٠ مفتــرض بنســبة
  .اآلقصر لتقييم المنظمةمدى الخطط الزمني 

  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:
  
  
  
  
  
  
  
  

 التـأمين أثناء الحوادث والمرض

ويجــري ٪. ٢,٢ الُمــرّجح فــي المتوســط والمســتخدم التضــخم ُمَعــدَّليبلــغ 
لكــــي يتوافــــق مــــع ٪ ٢,٥تضــــخم بنســــبة  ُمَعــــدَّل اختيــــار خــــارج سويســــرا

٪ الُمســـتمد مـــن تقيـــيم الصـــندوق المشـــترك ٣,٠المعـــدل الُمحـــّدد بنســـبة 
كــــانون األول/  ٣١للمعاشــــات التقاعديــــة لمــــوظفي األمــــم المتحــــدة فــــي 

٪ ليجسد مدى الخطـط ٠,٥، وذلك بعد تخفيضه بنسبة ٢٠١٥ديسمبر 
الزمنــي القصــير. ويســتند معــدل التضــخم فــي سويســرا إلــى توقعــات أون 

بشــــأن التضــــخم فــــي  ٢٠١٦أيلــــول/ ســــبتمبر  ٣٠ُمحــــّددة فــــي هويــــت ال
سويســرا علــى مــدى الســنوات العشــر المقبلــة. أمــا الترجيحــات اإلقليميــة 

٪ ٢٥٪ للمعــــدالت غيــــر السويســــرية ونســــبة ٧٥الُمطبقــــة فهــــي بنســــبة 
والُمرّجحــة فــي  ةالتضــخم الناتجــ تُمَعــدَّالللمعــدالت السويســرية. وُتقــّرب 
  .٪٠,١أقرب قيمة للنسبة  ة إلىالمتوسط فيما يخص كل خط

  
ويجــري ٪. ١,٥ الُمــرّجح فــي المتوســط والمســتخدم ُمَعــدَّل التضــخميبلــغ 

لكــــي يتوافــــق مــــع ٪ ٢,٥تضــــخم بنســــبة  ُمَعــــدَّل اختيــــار خــــارج سويســــرا
٪ الُمســـتمد مـــن تقيـــيم الصـــندوق المشـــترك ٣,٠المعـــدل الُمحـــّدد بنســـبة 

كــــانون األول/  ٣١للمعاشــــات التقاعديــــة لمــــوظفي األمــــم المتحــــدة فــــي 
٪ ليجسد مدى الخطـط ٠,٥، وذلك بعد تخفيضه بنسبة ٢٠١٥ديسمبر 

الزمنــي القصــير. ويســتند معــدل التضــخم فــي سويســرا إلــى توقعــات أون 
بشــــأن التضــــخم فــــي  ٢٠١٦أيلــــول/ ســــبتمبر  ٣٠ُمحــــّددة فــــي هويــــت ال

سويســرا علــى مــدى الســنوات العشــر المقبلــة. أمــا الترجيحــات اإلقليميــة 
٪ ٢٥٪ للمعــــدالت غيــــر السويســــرية ونســــبة ٧٥الُمطبقــــة فهــــي بنســــبة 

والُمرّجحــة فــي  ةالتضــخم الناتجــ تُمَعــدَّالللمعــدالت السويســرية. وُتقــّرب 
  ٪.٠,١أقرب قيمة للنسبة  ة إلىالمتوسط فيما يخص كل خط

 جدول المرتبات السنوي

التضــخم العــام إضــافة إلــى النمــو المــرتبط باإلنتاجيــة وبعنصــر الجــدارة   جميع الخطط:
قيم الزيادة المرتبطة باإلنتاجية والجـدارة  ُتَحدَّد٪ في السنة. و ٠,٥بنسبة 

بما يساوي قيم الزيادة المنبثقة عـن تقيـيم الصـندوق المشـترك للمعاشـات 
/ كــــــــــــانون األول ٣١التقاعديــــــــــــة لمــــــــــــوظفي األمــــــــــــم المتحــــــــــــدة فــــــــــــي 

  .٢٠١٥ ديسمبر
  عات اإلقليمية من أجل جميع األغراض باستثناء تكاليف المطالباتيالتجم

  المدفوعاتمدفوعات نهاية الخدمة (غير 
  اإلجازات المتراكمة):مقابل 

ال تنطبق

ع األوروبي المؤلـف مـن المكتـب اإلقليمـي يباالستناد إلى ما يلي: التجم  التأمين الصحي للموظفين:
ألوروبـــا والمقـــر الرئيســـي؛ والمكتـــب اإلقليمـــي لألمـــريكتين بالنســـبة إلـــى 
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ـــــوتجممنطقـــــة األمـــــريكتين؛  ـــــيم ع ي ـــــف مـــــن اإلقل ـــــدان األخـــــرى المؤل البل
األفريقــي وٕاقلــيم شــرق المتوســـط وٕاقلــيم جنــوب شـــرق آســيا وٕاقلــيم غـــرب 

  المحيط الهادئ.
  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:

  التأمين أثناء الحوادث والمرض
  ال ينطبق
ال ينطبق

  تكاليف سفر العودة إلى الوطن وشحن األمتعة لدى العودة إلى الوطن

  لمدفوعاتمدفوعات نهاية الخدمة (غير ا
  إلجازات المتراكمة):امقابل 

ة المتوقعة حسب الوحدة ُمْسَتحقّ ُتحسب باستخدام طريقة تقدير المبالغ ال
القائمــة علــى خــدمات موزعــة بالتناســب وفتــرة محتســبة منــذ "تــاريخ بــدء 

  الخدمة" حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
ينطبقال   التأمين الصحي للموظفين:

  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:
  التأمين أثناء الحوادث والمرض

  ال ينطبق
 ال ينطبق

  منحة العودة إلى الوطن وتعويض إنهاء الخدمة والمنحة في حالة الوفاة

  لمدفوعاتمدفوعات نهاية الخدمة (غير ا
  إلجازات المتراكمة):مقابل ا

ة المتوقعة حسـب الوحـدة بـالتوزيع ُمْسَتحقّ تستخدم طريقة تقدير المبالغ ال
  االستحقاق. ُمَعدَّلالتناسبي ل

ال ينطبق  التأمين الصحي للموظفين:
  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:

  التأمين أثناء الحوادث والمرض
  ال ينطبق
 ال ينطبق

  اإلجازة المتراكمة

االلتزامـات أي كمـا لـو تحسب قيمـة الخصـوم علـى أسـاس اإلخـالء مـن   مدفوعات نهاية الخدمة
  أن جميع الموظفين أنهوا الخدمة على الفور.

ال ينطبق  التأمين الصحي للموظفين:
  ال ينطبق  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:

  ال ينطبق  التأمين أثناء الحوادث والمرض
  إلغاء الوظيفة ومنحة نهاية الخدمة وٕانهاء الخدمة بناًء على اتفاق متبادل

  مدفوعات نهاية الخدمة (غير المدفوعات
  إلجازات المتراكمة):امقابل 

  
  التأمين الصحي للموظفين:

  :الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار
  التأمين أثناء الحوادث والمرض

تعتبــــر اســــتحقاقات المنــــافع هــــذه فــــي عــــداد اســــتحقاقات نهايــــة الخدمــــة 
وتســتبعد بالتــالي  مــن المعــايير المحاســبية الدوليــة ٢٥بموجــب المعيــار 

  من التقييم.
  ال ينطبق
  ال ينطبق
 ال ينطبق
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  الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

صـندوق علـى أن يحصـل مجلـس صـندوق المعاشـات التقاعديـة علـى تقيـيم اكتـواري للصـندوق يجريـه الالئحة  تنّص 
االستشاري مرة كل ثالث سـنوات علـى األقـل. وقـد كانـت الممارسـة التـي اتبعهـا مجلـس الصـندوق  الخبير االكتواري

. والغــــرض األولــــي مــــن التقيــــيم ةَعــــمَّ جَ المُ  إجــــراء تقيــــيم اكتــــواري كــــل ســــنتين باســــتخدام طريقــــة المجموعــــة المفتوحــــة
  بل كافية لتلبية خصومه.االكتواري هو تحديد ما إذا كانت أصول الصندوق الحالية والتقديرية في المستق

الــذي  ُمَعـدَّلوفقــًا لل ُمَحـدَّدةويتمثـل التــزام المنظمـة المــالي إزاء صـندوق المعاشــات التقاعديـة فــي اشـتراكاتها الواجبــة ال
الخــــاص بالمنظمــــات  ُمَعــــدَّل٪ وال٧,٩الخــــاص بالمشــــتركين  ُمَعــــدَّلتقــــرره الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة (يبلــــغ ال

٪ فــي الوقــت الحــالي) وفــي أي حصــة لمســاهمتها فــي أي مــدفوعات لســد العجــز االكتــواري عمــًال ١٥,٨األعضــاء 
ة إال إذا طبقـت الجمعيـة ُمْسـَتحقّ مـن الئحـة الصـندوق. وال تصـبح هـذه المـدفوعات الخاصـة بسـد العجـز  ٢٦بالمادة 

ضــرورة أداء مــدفوعات لســد العجــز اســتنادًا إلــى تقيــيم الكفايــة  بعــد تحديــد ٢٦العامــة لألمــم المتحــدة أحكــام المــادة 
االكتوارية للصندوق في تاريخ التقييم. وتساهم كل منظمة من المنظمات األعضاء في المدفوعات لسد ذلـك العجـز 
بــدفع مبلــغ يتناســب مــع مجمــوع االشــتراكات التــي ســددتها كــل واحــدة منهــا خــالل الســنوات الــثالث الســابقة لتــاريخ 

  لتقييم.ا

 ٪٠,١٦نسـبته  اكتـواري فـائض عـن ٢٠١٥ديسـمبر / كـانون األول ٣١وقد كشف التقييم االكتواري الذي أجري في 
) من األجور الداخلـة فـي حسـاب المعاشـات التقاعديـة ممـا يعنـي ٢٠١٣٪ في تقييم سنة ٠,٧٢بنسبة (مقابل عجز 

٪ مـن ٢٤,٤٢كـان  ٢٠١٥ديسـمبر / كـانون األول ٣١االشتراكات النظري المطلـوب لتحقيـق التـوازن فـي  ُمَعدَّلأن 
التقيـــيم ونتـــائج  ٪.٧٠االشـــتراكات الفعلـــي البـــالغ  ُمَعـــدَّلاألجـــور الداخلـــة فـــي حســـاب المعاشـــات التقاعديـــة مقارنـــة ب

  .٢٠١٧ديسمبر / كانون األول ٣١في  سُيجرى الذياالكتواري 

عـــدم وجـــود أي تعـــديل للمعاشـــات  بـــافتراضاالكتواريـــة لـــة لألصـــول االكتواريـــة إلـــى الخصـــوم وَّ مَ وبلغـــت النســـبة المُ 
ـــــــي المســـــــتقبل ـــــــة ف ـــــــي ١٤١,١٥ التقاعدي ـــــــل ٢٠١٥ديســـــــمبر / كـــــــانون األول ٣١٪ ف ـــــــيم ١٢٧,٥ (مقاب ـــــــي تقي ٪ ف

النظـام  تعـديالت) عنـد ُأخـذ ٢٠١٣٪ فـي تقيـيم سـنة ٩١,٢ (مقابـل ٪١٠٠,٩ ). وكانـت النسـبة الممولـة٢٠١٣ سنة
  الحسبان.الحالي المعاشات التقاعدية في 

وخلـــص الخبيــــر االكتــــواري االستشـــاري بعــــد تقيــــيم الكفايــــة االكتواريـــة للصــــندوق إلــــى عـــدم وجــــود أي ضــــرورة فــــي 
من الئحـة الصـندوق إذ تجـاوزت  ٢٦ ألداء مدفوعات لسد العجز بموجب المادة ٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١

لجميع الخصوم المتراكمة في الصندوق. وفضًال عن ذلك، فاقت القيمـة  القيمة االكتوارية لألصول القيمة االكتوارية
الســوقية لألصــول أيضــًا القيمــة االكتواريــة لجميــع الخصــوم المتراكمــة فــي تــاريخ التقيــيم. ولــم تطبــق الجمعيــة العامــة 

  حتى وقت إعداد هذا التقرير. ٢٦أحكام المادة 

(مقابــل  ٢٠١٦مليــون دوالر أمريكــي خــالل عــام  ١٦٢,٣ دوقوبلغــت قيمــة االشــتراكات التــي دفعتهــا المنظمــة للصــن
فتبلــغ قيمتهــا  ٢٠١٧ة فــي عــام ُمْســَتحقّ ). أمــا االشــتراكات المتوقعــة ال٢٠١٥مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ١٥٦,٧
  .مليون دوالر أمريكي ١٦٠
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المعاشــات التقاعديــة، ويجــري مجلــس مراجعــي الحســابات لألمــم المتحــدة مراجعــة حســابات ســنوية لعمليــات صــندوق 
ويقــدم تقريــرًا عــن مراجعــة الحســابات إلــى مجلــس الصــندوق ســنويًا. ويصــدر مجلــس الصــندوق المشــترك للمعاشــات 
التقاعديــة لمـــوظفي األمـــم المتحـــدة تقـــارير فصـــلية عـــن اســتثماراته يمكـــن االطـــالع عليهـــا بزيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي 

  .www.unjspf.orgللمجلس: 

لةال اإليرادات   ١٣-٤   ُمَؤجَّ

لةتمثل اإليرادات ال أو فـي األعـوام  ٢٠١٦المتصلة بالمساهمات الطوعية اتفاقات لعدة سـنوات مبرمـة فـي عـام  ُمَؤجَّ
لـةل إلى فترات مالية الحقة. وينقسم رصيد المساهمات الطوعية إلى إيـرادات جِّ السابقة غير أن تقييد إيراداتها أُ   ُمَؤجَّ

لــةجاريــة وٕايــرادات  المزيــد مــن التفاصــيل عــن وُيتــاح  غيــر جاريــة حســب فتــرة تــوفر األمــوال للمنظمــة إلنفاقهــا. ُمَؤجَّ
المســاهمات الطوعيــة حســب الصــندوق وحســب الجهــة المســاهمة علــى البوابــة اإللكترونيــة للميزانيــة البرمجيــة وموقــع 

  ١.المنظمة اإللكتروني

لةالأما اإليرادات  دة عنـدما ال تتـاح اإلمـدادات أو يَّـقَ القيمـة فتـرتبط بـاإليرادات المُ  ُمْسـَتَردَّةالخاصة بالمشـتريات ال ُمَؤجَّ
القيمـة معـامالت قائمـة علـى  ُمْسـَتَردَّةالالخدمات لألطراف التي تطلبها في نهاية السنة. ونظـرًا إلـى كـون المشـتريات 

لــةالمجمــوع اإليــرادات ُيَعــّد التبــادل، تســجل اإليــرادات علــى أســاس اســتحقاقها. و   ُمْســَتَردَّةالالخاصــة بالمشــتريات  ُمَؤجَّ
  .ياً جار  اً القيمة مجموع

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٥ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٣٠٠ ٥١٤  ٣٦٤ ٢٩٧ المساهمات الطوعية

  ٣٨ ٩٠٤  ١٥ ٦١١  القيمة ُمْسَتَردَّةالالمشتريات 
لةالمجموع اإليرادات    ٣٣٩ ٤١٨  ٣٧٩ ٩٠٨  الجارية - ُمَؤجَّ

  ١٩٧ ٤٧٢  ٢٠٧ ٢٧٨  المساهمات الطوعية
لةالمجموع اإليرادات    ١٩٧ ٤٧٢  ٢٠٧ ٢٧٨  غير الجارية - ُمَؤجَّ
لةالمجموع اإليرادات    ٥٣٦ ٨٩٠  ٥٨٧ ١٨٦  ُمَؤجَّ

  
  
  
  
  
  
  

                                                      
وتفاصــيل عــن المســاهمات  /http://extranet.who.int/programmebudgetالبوابــة اإللكترونيــة لميزانيــة المنظمــة البرمجيــة    ١

ــــــة بحســــــب الصــــــندوق والجهــــــة المســــــاهمة،  ــــــة ج ٢٠١٦الطوعي ــــــع المنظمــــــة ٤/ معلومــــــات/٧٠(الوثيق ــــــى موق ــــــة عل ) المبين
  ./http://www.who.int/about/finances-accountability/reports/en  اإللكتروني
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  الخصوم المتداولة األخرى  ١٤-٤

 ٢٠١٦كــانون األول/ ديســمبر  ٣١مليــون دوالر أمريكــي فــي  ٦٣,٣ بلــغ مجمــوع رصــيد الخصــوم المتداولــة األخــرى
). ويتــألف أكبــر عنصــر مــن مختلــف ٢٠١٥ديســمبر / كــانون األول ٣١دوالر أمريكــي فــي  مليــون ١٠٨,٨ (مقابــل

  مليون دوالر أمريكي. ٤٢,٣ االستحقاقات في نهاية السنة التي يبلغ مجموعها

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ديسمبر 

نون األول/ كا ٣١
 ٢٠١٥ديسمبر 
 بآالف الدوالرات األمريكية

 ٦٢ ٥٥١  ٢١ ٢٦٩ استحقاقات السلع والخدمات غير الواردة في فواتير
  ٣ ١٨٨  ٦٦١  استحقاقات تكاليف إعادة الهيكلة

  ٣ ٤٦٩  ١٢ ٥٢٠ الخصوم المتصلة باستحقاقات الموظفين
  ٣ ٣٧٦  ٧ ٨٩٠ ة الدفعُمْسَتحقّ ال ُمْسَتَردَّةالاستحقاقات المبالغ 

  ٢ ٠٦٧  ٧٧٥ ة الدفعُمْسَتحقّ المعاشات التقاعدية ال
  ١٢ ٩٥١  ٤ ٦٣٢ ة الدفعُمْسَتحقّ مبالغ التأمين ال

  ٣ ٥٣٠  ٣ ٥٠٥ المؤسسات
  ١٧ ٦١٥  ١٢ ٠٩٦ الخصوم األخرى

  ١٠٨ ٧٤٧  ٦٣ ٣٤٨ مجموع الخصوم المتداولة األخرى
 

ويتصــل رصــيد المؤسســات بــأموال تحــتفظ بهــا المنظمــة فــي صــناديق اســتئمانية وتكــون مســؤولة عــن إدارتهــا الماليــة 
  كما يلي: ٢٠١٦ديسمبر / كانون األول ٣١والتنظيمية. وكانت المؤسسات التي لديها صناديق استئمانية في 

 داون في إقليم شرق المتوسط متالزمةجائزة مؤسسة بحوث  •
 الدكتور علي توفيق شوشةجائزة مؤسسة  •
 جائزة الدكتور كومالن أ. أ. كوينوم للصحة العمومية •
 جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة •
 منحة مؤسسة جاك باريزو •
 جائزة مؤسسة ليون برنارد •
 منحة األستاذ فرانشيسكو بوكياري الدراسية •
ــــة  • ــــت لمكافحــــة الســــرطان واألمــــراض القلبي ــــة الكوي ــــي إقلــــيم جــــائزة مؤسســــة دول ــــة والســــكري ف الوعائي

 المتوسط شرق
 تعزيز الصحةفي مجال لبحوث لدولة الكويت  مؤسسةجائزة  •
 جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة •
  للصحة العمومية التذكارية ووك -جائزة الدكتور لي جونغ •
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  الخصوم المشتركة بين الكيانات   ١٥-٤
بموجـــب اتفاقـــات الخـــدمات اإلداريـــة. وٕاذ تـــدير المنظمـــة نقديـــة كـــل الكيانـــات، توجـــد تستضـــيف المنظمـــة عـــددًا مـــن الكيانـــات 

 ة لكل كيان.ُمْسَتحقّ خصوم تتعلق بهذه الكيانات وتخص أمواًال يحتفظ بها باسم الكيانات. ويرد فيما يلي مجموع المبالغ ال

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ ديسمبر

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٥ ديسمبر

 الدوالرات األمريكية بآالف
 ٦٠ ٣٤١ ٥٣ ٩٥٣  التأمين الصحي للموظفين

  ١٥ ٤٩٠ ٢٢ ٠٣٥ المركز الدولي للحساب اإللكتروني
  ٧٨٣ ٠٢١  ٧٩١ ١٤٨ المرفق الدولي لشراء األدوية

  ٦ ١٧١   البرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب
  ١٤٣ ٨٨٨  ١٥٣ ٥٥٤ لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز الصندوق االستئماني

  ١ ٠٠٨ ٩١١  ١ ٠٢٠ ٦٩٠ مجموع الخصوم المشتركة بين الكيانات
 
  األجل ةالطويل اتاالقتراض   ١٦-٤

تشـييد مبنـى جديـد للمنظمـة ولبرنـامج ب) ٢٠٠٣( ١٣-٥٦ع  ص جو) ٢٠٠٢( ٨-٥٥ع ص جأذنت جمعية الصحة في قراريهـا 
حصة المنظمـة  قدرمليون فرنك سويسري وت ٦٦ تقدر بنحواألمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز في المقر الرئيسي بتكلفة 

ة والبرنـامج المـذكور تبلـغ فائدة للمنظمـاالتحاد السويسري على منح قرض بدون  مليون فرنك سويسري. ووافق ٣٣ بنحو منها
مليـون فرنـك سويسـري. ووافقـت جمعيـة الصـحة أيضـًا  ٢٩‚٩مليـون فرنـك سويسـري وقيمـة نصـيب المنظمـة منـه  ٥٩,٨ه قيمت

ســنة مــن القــرض  ٥٠علــى اســتخدام صــندوق العقــارات لتسـديد حصــة المنظمــة علــى مــدى فتــرة أعــاله فـي القــرارين المــذكورين 
  األولى الستكمال المبنى.المذكور الذي يقدمه االتحاد السويسري اعتبارًا من السنة 

مليـــون دوالر  ٢١,٦بقيمـــة المشـــترك لمكافحـــة األيـــدز مبنـــى برنـــامج األمـــم المتحـــدة تشـــييد قـــرض يـــرد المبلـــغ المســـتحق عـــن و 
المعمـول بـه و ) ٢٠١٥ عـام ٪ فـي٠,٧مقابـل ٪ (٠,٣٥تكلفة االسـتهالك باسـتخدام سـعر الفائـدة الفعلـي البـالغ بوصفه أمريكي 
مليــون دوالر أمريكـي مــن مجمــوع  ٠,٦ مبلـغ عامــًا. وسـوف ُيســتحق ســداد ٣٠االتحــاد السويســري لمـدة سـندات ســعر بالنسـبة ل

عنهـا علـى نحـو مسـتقل ُيكشـف  بوصـفه خصـومًا جاريـةيرد بيانه و  ،رصيد القرض الُمْسَتحّق خالل االثني عشر شهرًا القادمة
  .ألول مرة ٢٠١٦في عام 
ُمَخصَّــص لمرحلــة التخطــيط الخاصــة  ٢٠١٥مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ١٤ اتفــاق قــرض جديــد بمبلــغ المنظمــةوأبرمــت 

 مبلــغ قــدره علــى))، وقــد ُحِصــل ١٢(٦٧ع  ص  ج(المقــرر اإلجرائــي  مبــاني المنظمــة فــي جنيــفتجديــد ســتراتيجية المحدثــة لاالب
  .٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٣١من مبلغ القرض في إجماًال دوالر أمريكي  مليون ١١,٩

مليـون دوالر  ٢٧,٥ مليـون دوالر أمريكـي (مقابـل ٣٣,٧ ُمْسـَتحقّ بلغ رصيد القرض ال ٢٠١٦ ديسمبر/ كانون األول ٣١في و 
  :هو مكّون من العناصر التالية) و ٢٠١٥ ديسمبر/ كانون األول  ٣١ أمريكي في

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ ديسمبر

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٥ ديسمبر

  األمريكيةبآالف الدوالرات 
     الخصوم الجارية

   ٥٨٣  مبنى المنظمة وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز

   ٥٨٣  مجموع الخصوم الجارية

     الخصوم غير الجارية

 ٢١ ٥٩٢  ٢١ ٢٣٤  مبنى المنظمة وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز

 ٥ ٨٨٥  ١١ ٩٠٥  مبنى المقر الرئيسي للمنظمة

 ٢٧ ٤٧٧ ٣٣ ١٣٩  مجموع الخصوم غير الجارية

 ٢٧ ٤٧٧ ٣٣ ٧٢٢  األجل ةالطويل اتمجموع االقتراض
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  معلومات داعمة لبيان األداء المالي  -٥

  اإليرادات  ١-٥

  ُمَقدََّرةاالشتراكات ال

 فـــيمليـــون دوالر أمريكـــي  ٤٦٣مقابـــل ( ٢٠١٦ عـــام فـــي ١مليـــون دوالر أمريكـــي ٤٧٠ ُمَقـــدََّرةبلغـــت االشـــتراكات ال
  ).٢٠١٥ عام

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ ديسمبر

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٥ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية

 ٤٦٧ ٤٩٩  ٤٦٧ ٧٢٥  ُمَقدََّرةاالشتراكات ال

  )٤ ٨٤٨(  ٢ ٣١١  المشكوك في تحصيلها للديون ةُمَخصَّصفي االعتمادات ال )الزيادةاالنخفاض/ (
  ٤٦٢ ٦٥١  ٤٧٠ ٠٣٦  ُمَقدََّرةة لالشتراكات الُمَخصَّصصافي االعتمادات ال

  
ـــــــــةو  ـــــــــة الصـــــــــحة العالمي ـــــــــ اعتمـــــــــدت جمعي ـــــــــي الثامن ـــــــــارة والســـــــــتون ف ـــــــــرة بشـــــــــأن ا قرارهـــــــــا ٢٠١٥مـــــــــايو / أي   لفت

، وُنقِّــح مبلغهــا مليــون دوالر أمريكــي ٤٣٨٥ اعتمــدت فيــه ميزانيــة فعليــة مجموعهــاالــذي  ٢٠١٧،٢-٢٠١٦الماليــة 
. وقـــررت )٢٠١٦) (٩(٦٩ج ص عمليـــون دوالر أمريكـــي بموجـــب اعتمـــاد المقـــرر اإلجرائـــي  ٤٥٤٥الحقـــًا ليصـــبح 

علـــى الــــدول األعضــــاء  ُمَقــــدََّرةأن يصــــبح مجمــــوع االشـــتراكات ال ١-٦٨ج ص ع القـــرار جمعيـــة الصــــحة كـــذلك فــــي
 .٢٠١٧-٢٠١٦ مليون دوالر أمريكي للفترة المالية ٩٢٩

بالفرنـــك  ُمَقـــدََّرةفـــواتير االشـــتراكات الإصـــدار  ٢٠١٤يجـــري منـــذ عـــام ، )٢٠١٣( ١٦-٦٦ ج ص عوبموجـــب القـــرار 
دوالر  ٢٠٠ ٠٠٠الواليات المتحدة. وحيثما كان مجموع االشتراك السنوي المقدر للدولـة العضـو  السويسري وبدوالر

ونصــفه اآلخــر بالفرنــك السويســري. وحيثمــا كــان  أمريكــي أو أكثــر، يقــدر نصــف االشــتراك بــدوالر الواليــات المتحــدة
االشـتراك بـدوالر الواليـات  دوالر أمريكـي، يقـدر ٢٠٠ ٠٠٠مجموع االشتراك السنوي المقدر للدولة العضو أقـل مـن 

مليــــون دوالر أمريكــــي  ٢٤١ مليــــون دوالر أمريكــــي، أي ٤٧٨، ٢٠١٦ المتحــــدة فقــــط. وبلــــغ التقــــدير الســــنوي لعــــام
ة مـن ُمْسـَتحقّ . وتصـبح االشـتراكات ٢٠١٥مـايو / سـري باسـتخدام أسـعار الصـرف فـي أيـارمليون فرنـك سوي ٢٢٤و
بالفرنــك السويســري بســعر الصــرف فــي كــانون  ُمَحــدَّدةلت نســبة االشــتراكات الينــاير، ولــذا فقــد ُســجِّ / كــانون الثــاني ١

ونتيجــة لــذلك، فــإن مجمــوع ن دوالر أمريكــي عنــد التســجيل. ماليــي ١٠ ، مــا حقــق خســارة قــدرها٢٠١٦ينــاير / الثــاني
  مليون دوالر أمريكي. ٤٦٨المحسوبة يبلغ  ُمَقدََّرةاالشتراكات ال

  

  
                                                      

 لالطالع على تفاصيل حالة تحصيل االشتراكات المقدرة. ٧٠/٤١الوثيقة ج انظر   ١

 .١-٦٨ ع  ص  جالقرار    ٢



 A70/40    ٧٠/٤٠ج

132 

  المساهمات الطوعية

مليـون دوالر أمريكـي فـي  ١٨٣٨ (مقابـل ٢٠١٦فـي عـام مليـون دوالر أمريكـي  ١٧٥٢ بلغت المسـاهمات الطوعيـة
  ).٢٠١٥ عام

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ديسمبر 

/ األولكانون  ٣١
 ٢٠١٥ديسمبر 

  بآالف الدوالرات األمريكية
  ١ ٨٣٩ ٠٩٤ ١ ٧٥١ ٦٣٩  المساهمات الطوعية

  )٦٥١(  ١٧٢  المشكوك في تحصيلها للديون ةُمَخصَّص(الزيادة) في االعتمادات الاالنخفاض/ 
 ١ ٨٣٨ ٤٤٣  ١ ٧٥١ ٨١١  ة للمساهمات الطوعيةُمَخصَّصصافي االعتمادات ال

 
ـــرادات مُ الطوعيـــة وتمثـــل المســـاهمات  ـــلدة قيَّـــإي ـــة والمؤسســـات ُمَحصَّ ة مـــن الحكومـــات والمنظمـــات الحكوميـــة الدولي

والمنظمات األخرى التابعة لألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. ويتصل جزء كبير من اإليـرادات المبلّـغ عنهـا 
المزيـد مـن التفاصـيل عـن المسـاهمات الطوعيـة ويـرد  باتفاقات يتواصل تنفيذها في السنوات المقبلـة ٢٠١٦ في عام

   ١.في ملحق التقرير الماليحسب الصندوق وحسب الجهة المساهمة 
د بعـــد اقتطـــاع دَّ َحـــمليـــون دوالر أمريكـــي هـــو مجمـــوع مُ  ١٧٥٢ ومجمـــوع المســـاهمات الطوعيـــة المبلّـــغ عنـــه بقيمـــة

مليـــون  ٣٣,٩(مقابـــل  مليـــون دوالر أمريكـــي ١٧,٨ وقيمتهـــا – ة للجهـــات المســـاهمةُمْســـَتحقّ ال ُمْســـَتَردَّةالمبـــالغ ال )١(
نـات ) والتخفيضات في اإليـرادات المقيـدة فـي السـنوات السـابقة نتيجـة لظهـور بيِّ ٢)؛ (٢٠١٥دوالر أمريكي في عام 

مليــون  ١٩,٥ مليــون دوالر أمريكــي (مقابــل ١١,٨ وقيمتهــا – خــالل الســنة الجاريــة تــدل علــى عــدم تحصــيل المبــالغ
لـة) وما نجم عن تعـديل شـروط الـدفع مـن زيـادة فـي اإليـرادات ال٣)؛ (٢٠١٥ دوالر أمريكي في عام وانخفـاض  ُمَؤجَّ

مليــون دوالر أمريكــي  ١٣,٦ وقيمتــه –فــي اإليــرادات الجاريــة بالنســبة إلــى اإليــرادات المقيــدة فــي الســنوات الســابقة 
  ).٢٠١٥في عام مليون دوالر أمريكي  ١,٠ (مقابل

  المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات
 ٢٠١٦تتلقى المنظمة مساهمات غير نقدية من الـدول األعضـاء وسـائر الجهـات المسـاهمة. وقـد تلقـت خـالل عـام 

مليـون دوالر أمريكـي  ١٢٩,٩ مليون دوالر أمريكي (مقابـل ٨٧,٧ في شكل خدمات قيمتهاأخرى مساهمات عينية و 
العينيـة وفـي شـكل خـدمات المزيـد مـن التفاصـيل عـن المسـاهمات  وُيتـاح ٢.)٢٠١٥ديسـمبر / كانون األول ٣١في 
  ٣.البرمجية وموقع المنظمة اإللكترونيالمنظمة لميزانية البوابة اإللكترونية في 

                                                      
وتفاصــيل عــن المســاهمات  /http://extranet.who.int/programmebudgetالبوابــة اإللكترونيــة لميزانيــة المنظمــة البرمجيــة    ١

ــــــة بحســــــب الصــــــندوق والجهــــــة المســــــاهمة،  ــــــة ج ٢٠١٦الطوعي ــــــع المنظمــــــة ٤/ معلومــــــات/٧٠(الوثيق ــــــى موق ــــــة عل ) المبين
  ./http://www.who.int/about/finances-accountability/reports/en  اإللكتروني

البرمجيـة  المنظمـةوفي شكل خدمات على البوابـة اإللكترونيـة لميزانيـة  العينيةالمزيد من التفاصيل عن المساهمات  ُيتاح   ٢
  :التالي اإللكتروني الرابطوموقع المنظمة اإللكتروني في 

 http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/voluntary-contributions/en/.  
  اإللكتروني التالي: الرابطانظر    ٣

 http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/voluntary-contributions/en/.  



 A70/40    ٧٠/٤٠ج

133 

مليــون دوالر أمريكــي (انظــر البيــان الخــامس).  ٨٧,٦ ، بلغــت المصــروفات العينيــة وفــي شــكل خــدمات٢٠١٦وفــي عــام 
 مليـــون دوالر أمريكـــي (مقابـــل ٠,١ التهـــاب الســـحايا والحمـــى الصـــفراء بقيمـــةو  المســـاهمات العينيـــة بلقاحـــات الكـــوليرا أمـــا
الفــــرق بــــين اإليــــرادات فهــــي تبــــّين الــــواردة مــــن فريــــق التنســــيق الــــدولي و  )٢٠١٥فــــي عــــام  ماليــــين دوالر أمريكــــي ٣,٧

أنشــطة الجهــات المانحــة حتــى تكــون األمــوال حســاب علــى  ت هــذه المســاهمات العينيــةُقيِّــد حيــثَ  والمصــروفات العينيــة،
  متاحة في صندوق التصدي للفاشيات واألزمات والصندوق الطوعي لشراء اللقاحات في المستقبل.

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ ديسمبر

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٥ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية

 ٩٦ ٦٧٨ ٦٢ ١٢٧العينية -اإلمدادات والمواد الطبية 

  ١٣ ٤٦٦  ٩ ٠٩٠  العينية -أماكن العمل 
  ١٩ ٧٦٩  ١٦ ٥٣٢الخدمات

  ١٢٩ ٩١٣  ٨٧ ٧٤٩مجموع المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات
 
أو بإيجــار  تســتفيد المنظمــة أيضــًا مــن إتاحــة الحكومــات المضــيفة لهــا أن تســتخدم األراضــي مجانــاً ٕاضــافة إلــى ذلــك، و 

ويبــين الجــدول  ونظــرًا ألن األراضــي تظــل مملوكــة للحكومــات، فــال يقيــد اســتخدام األراضــي فــي البيانــات الماليــة.. رمــزي
 أدناه المواقع التي أتُيحت فيها أراٍض للمنظمة لتشييد مباٍن أو شرائها.

 المدينة البلد  اإلقليم
 جنيف سويسرا  المقر الرئيسي

 ماالبو االستوائيةغينيا   ألفريقيا المنظمة قليمإ
 جوبا جمهورية جنوب السودان ألفريقيا قليم المنظمةإ
 القاهرة مصر لشرق المتوسط قليم المنظمةإ
 كابول  أفغانستان لشرق المتوسط قليم المنظمةإ
 إسالم آباد باكستان لشرق المتوسط قليم المنظمةإ
 َعمَّان األردن لشرق المتوسط قليم المنظمةإ
 تونس العاصمة تونس لشرق المتوسط قليم المنظمةإ
 غاروي الصومال لشرق المتوسط قليم المنظمةإ
 نيودلهي الهند لجنوب شرق آسيا قليم المنظمةإ
 مانيال الفلبين لغرب المحيط الهادئ قليم المنظمةإ

 
  القيمة ُمْسَتَردَّةالالمشتريات 

نيابـة عـن الـدول األعضـاء وسـائر وكـاالت األمـم المتحـدة. والمعدات واللـوازم األخـرى تشتري المنظمة األدوية واللقاحات 
مليـون دوالر  ٢٥,٣ القيمـة ُمْسـَتَردَّةوالخاصـة بالمشـتريات ال ٢٠١٦دة لعـام يَّـقَ وقد بلغ مجمـوع اإليـرادات والمصـروفات المُ 

ة للجهـات المسـاهمة ُمْسـَتحقّ ال ُمْسـَتَردَّةالمبـالغ البعـد اقتطـاع ) ٢٠١٥ عام مليون دوالر أمريكي في ٢٦,٢ أمريكي (مقابل
ــــل ٢,٧ وقيمتهــــا ــــون دوالر أمريكــــي (مقاب ــــين دوالر أمريكــــي فــــي ٤,١ ملي . ويســــجل رصــــيد األمــــوال )٢٠١٥ عــــام مالي

ــلال لــةالقيمـــة كـــإيرادات  ُمْســـَتَردَّةبالنســـبة إلـــى المشــتريات ال ُمَقـــدَّماً ة ُمَحصَّ وفات المتصـــلة . وتشـــكل اإليـــرادات والمصـــر ُمَؤجَّ
  القيمة جزءًا من صندوق المشاريع وال يبّلغ عنها في إطار الميزانية البرمجية. ُمْسَتَردَّةالبالمشتريات 
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  إيرادات التشغيل األخرى
مليـون دوالر أمريكـي فـي  ١٨ (مقابـل ٢٠١٦مليـون دوالر أمريكـي فـي عـام  ٢٩,١ بلغ مجموع إيرادات التشغيل األخـرى

استضــافة كيانــات مثــل  المتأتيــة مــن العائــداتمثــل هــذا المجمــوع بشــكل أساســي ي). و ٢٠١٥ديســمبر / كــانون األول ٣١
برنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك لمكافحـــة األيـــدز والمرفـــق الـــدولي لشـــراء األدويـــة والمركـــز الـــدولي للحســـاب اإللكترونـــي 

مصــادر اإليــرادات األخــرى بيــع المنشــورات  أيضــاً شــملت و . اشــتراكات المــوظفين فــي التــأمين أثنــاء الحــوادث والمــرضو 
  وحقوق الملكية.

 المصروفات  ٢-٥

  تكاليف الموظفين
ــجَ تُ  وتشــمل الرســوم  ،المــوظفين العــاملين فــي جميــع المواقــعد تكــاليف المــوظفين وغيــرهم مــن العــاملين مجمــوع تكــاليف سِّ

ع أخــــرى مــــن االســــتحقاقات (مثــــل وتســــوية مقــــر العمــــل وأي أنــــوا ،المقتطعــــة مــــن النفقــــات الخاصــــة بالمرتــــب األساســــي
المعاشــات التقاعديـــة ومبــالغ التـــأمين) التـــي تــدفعها المنظمـــة. كمـــا تشــمل تكـــاليف المـــوظفين حركــة الخصـــوم االكتواريـــة 

  للتأمين الصحي للموظفين المقيدة في بيان األداء المالي (البيان الثاني).

  .٣يرجى الرجوع إلى المالحظة 
  

  اإلمدادات والمواد الطبية
هــي و  ،فــي البلــدان أنشــطة البــرامجب دعمــًا لالضــطالع والمــواد الطبيــة تتــولى المنظمــة أساســًا شــراء وتوزيــع المســتلزمات

  .تزويد المستشفيات بالمستلزمات واللقاحات واألدوية، فضًال عّما يتصل بها من تكاليف الشحن تشمل

  
  

  الوصف
كانون األول/  ٣١

 ٢٠١٦ ديسمبر
كانون األول/  ٣١

  ٢٠١٥ ديسمبر
 (أعيد بيانها)

 بآالف الدوالرات األمريكية

 ٨٠٨ ٨١١١٨٦ ٨٥٥  تكاليف المرتبات

  ٣٦ ٦٤٤  ٢٣ ٠٦٧  التكاليف االكتوارية
  ٦٥ ٦٣٢  ٧٥ ٨٦٩  تكاليف الموظفين األخرى

  ٩١٠ ٤٦٢  ٩١٠ ٧٩١  تكاليف الموظفين مجموع

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٥ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية

 ١٨٤ ١٨٢٩٨٠ ٨٠٥  المستلزمات الطبية

  ٨٠ ٥٠١  ٦١ ٦٥٧  العينية -المستلزمات الطبية 
  ٢٦٥ ٤٨١  ٢٤٤ ٤٦٢  الطبية والمواد المستلزماتتكاليف  مجموع
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  الخدمات التعاقدية
فــي عمليــة تقــديم الخــدمات دعمــًا  الخــدماتمقــدمي الُمتكّبــدة عــن إشــراك المنظمــة ل تمثــل الخــدمات التعاقديــة المصــروفات

(الـذي تتـواله المنظمـة بوسـائل  التنفيذ المباشـر األساسية للخدمات التعاقدية هيالمكونات . و ألنشطة البرامج في المنظمة
أداء العمــل ُمبرمــة بشــأن لاتفاقــات واال مــن مثــل شــن حمــالت التطعــيم فــي إطــار التعــاون مباشــرًة مــع الحكومــات الوطنيــة)

. الممنوحـة لألفـراد مـن أجـل تنفيـذ األنشـطة بالنيابـة عـن المنظمـة لخدمـة الخاصـةا اتفاقـات ، بمـا فيهـاستشاريةاالعقود وال
  أنشطة البحوث الطبية وتكاليف المنح الدراسية والمصروفات األمنية في الخدمات التعاقدية.ُتدرج أيضًا و 

  
  حنَ التحويالت والمِ 

ح للجهـات النظيـرة بعقـود غيـر تبادليـة تُبـرم مـع الجهـات النظيـرة الوطنيـة (وزارات الصـحة أساسـًا) نَ تشمل التحويالت والمِ 
ح نَ لمنظمة. وُيشار إلـى التحـويالت والِمـأغراض ا وخطابات االتفاق مع الجهات النظيرة األخرى ألداء أنشطة تتمشى مع

إلـى الشـريك  فـي تـاريخ التحويـل األمـوال عـادةً ُتصـرف ، و الوزارات الحكوميـة باسـم "التعـاون المـالي المباشـر"المقدمة إلى 
وفقــًا  تلــك األمــوال اســتخدامويتعــين علــى الجهــات النظيــرة أن تفيــد بالمعلومــات عــن اســتخدام األمــوال لضــمان . المتعاقــد

فيمــا يتعلــق بأوجــه  الجاريــة مــوقعي وفحــص عشــوائي لألنشــطةإجراء عمليــات رصــد المنظمــة بــ تقــومو  ،لمتطلبــات االتفــاق
. وقــد تمتنــع التعــاون المــالي المباشــر، وتســتعرض الحقــًا أوجهــًا مختــارة مــن هــذا التعــاون بنــاًء علــى تقييمــات المخــاطر

جــال مــا ُينّفــذ مــن أنشــطة فــي م ح علــى أســاسنَ المنظمــة عــن تــوفير المزيــد مــن التمويــل للمســتفيدين مــن التحــويالت والِمــ
  في حال عدم الوفاء بمتطلبات االتفاق. ضمان الجودة

  
 السفر

تنــدرج تكــاليف الســفر التــي تــدفعها المنظمــة للمشــاركين فــي االجتماعــات مــن المــوظفين وغيــر المــوظفين فــي المنظمــة 
وللخبراء االستشاريين وممثلي الدول األعضاء فـي رصـيد مجمـوع مصـروفات السـفر. وتشـمل مصـروفات السـفر تكـاليف 

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٥ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية

 ٢٢٠ ٨٩٩ ٢٣٣ ٠٤٢  التنفيذ المباشر

  ٤٣٣ ٤٥٨  ٣٦١ ٦٢٧  الخدمات التعاقدية
  ٧٠ ٨١١  ٦١ ١٨٢  المنح الدراسية واتفاقات الخدمة الخاصة 

  ١٨ ٩٢٨  ١٩ ٨٦٩  التكاليف األمنية والتكاليف األخرى
  ٧٤٤ ٠٩٦  ٦٧٥ ٧٢٠  التعاقدية الخدماتتكاليف  مجموع

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٥ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية

 ٢٤٣ ٥٣٢ ٢٠٣ ٦٩٥  التعاون المالي المباشر

  ٦٨ ١٨٥  ٤٥ ٥١٥  منح خطابات االتفاق
  ٣١١ ٧١٧  ٢٤٩ ٢١٠    والمنح التحويالتتكاليف  مجموع
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الســفر بالطــائرة وبــدل المعيشــة اليــومي وســائر التكــاليف المتصــلة بالســفر. وهــذا المبلــغ ال يشــمل تكــاليف الســفر النظــامي 
  في تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين. ، والذي ُيحسبالمنح الدراسيةأو في إطار إجازة زيارة الوطن 

  
  مصروفات التشغيل العامة

المكاتـب القطريـة والمكاتـب اإلقليميـة  صـيانة ُمتكّبدة عنلاالعامة  التشغيل د مصروفات التشغيل العامة تكاليفسِّ جَ تُ 
والمقــر الرئيســي وتشــمل المرافــق واالتصــاالت (مصــروفات الهــاتف األرضــي والهــاتف المحمــول واإلنترنــت والشــبكة 

خــدمات األطعمــة تقــديم و  الضــيافةمصــروفات  الموضــع افــي هــذ وتُــدرج .وٕايجــارات المكاتــب ومــا إلــى ذلــك العالميــة)
التـأمين  أقساط إدراجالُمتكّبدة أساسًا أثناء عقد حلقات العمل واالجتماعات ودورات التدريب، فضًال عن  والمرطبات

  .مأساوية وأمراضأثناء التعرض لحوادث 

مصروفات "عينية أخرى" تتعلق بأجهزة الحاسوب والمركبات وٕايجار المكاتـب والمسـتلزمات وغيرهـا مـن البنـود  وثمة
  .عينية تمساهمافي شكل الواردة 

  .٣يرجى الرجوع إلى المالحظة 
  
  والمركبات واألثاثُمعّدات ال

مــن المعــايير المحاســبية  ١٧تطبيــق األحكــام االنتقاليــة بموجــب المعيــار لحاليــًا فــي معــرض إيثارهــا المنظمــة  تعكــف
والمركبــات واألثــاث فــي الوقــت ُمعــّدات تكــاليف الب كامــل علــى احتســا )،ُمعــّدات الدوليــة (الممتلكــات والمنشــآت وال

 ٢٠١٦عـــام  فـــيمجمـــوع المصـــروفات  وبلـــغ مها مـــا عـــدا األراضـــي والمبـــاني التـــي تملكهـــا.تســـلُّ  فـــي نقطـــةالحـــالي 
  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٣١دوالر أمريكي في  مليون ٦٧,٧دوالر أمريكي (مقابل  مليون ٥٥,٨مقداره  ما

  المادية واستهالك األصول غير الملموسةاستهالك األصول 
ُمعـّدات والمنشـآت والهالك األصـول الماديـة عـن التوزيـع المنهجـي لمبـالغ اسـتهالك الممتلكـات اسـتتنجم مصـروفات 

  .٢٠١٦عام  منذ. ويتصل استهالك األصول المادية بجميع مباني المنظمة الستفادة منهااعلى مدى عمر 

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٥ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية

 ٢٣٣ ٢٠٠٥٣٩ ٣٣١  السفر

  ٢٣٣ ٥٣٩  ٢٠٠ ٣٣١  مجموع تكاليف السفر

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٥ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية

 ١٦٣ ١١٨٤٣٩ ٦٦٨  تكايف التشغيل العامة

  ٢ ٣٨٤  ٣ ٦٥٢  تكاليف الضيافة وتقديم خدمات األطعمة والمرطبات
  ٢٥ ٨٩٢  ٩ ٤٦٥  مصروفات عينية أخرى

  ١٩١ ٧١٥  ١٣١ ٧٨٥  تكاليف التشغيل العامة مجموع
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ألصـــول غيـــر غيـــر الملموســـة فتـــنجم عـــن التوزيـــع المنهجـــي لمبـــالغ اســـتهالك اأمـــا مصـــروفات اســـتهالك األصـــول 
  بالمشتريات من البرمجيات. ٢٠١٦وتتعلق بدءًا من عام  .الملموسة على مدى عمراالستفادة منها

  
  اإليرادات المالية   ٣-٥

  :البنود الواردة في الجدول التاليتشمل اإليرادات المالية 

  .٣يرجى الرجوع إلى المالحظة  ١
  تقريب البيانات المالية إلى أقرب قيمة ألف دوالر أمريكي.يشمل الفروق الناجمة عن  ٢
  

المتعلقــة بــاألموال التــي تــديرها المنظمــة نيابــًة عــن كيانــات أخــرى (ارجــع ويشــمل مجمــوع اإليــرادات الماليــة المبــالغ 
الـذي يـدّره  والـدخل ). وتخصـص إيـرادات االسـتثمارات المتعلقـة بالكيانـات األخـرى لهـذه الكيانـات.١٥-٤للمالحظة 

المتوسـط، وُيبلّـغ عنهـا  فـي األمـوال ديرصـأسـاس  یعلـ الفائـدة ُتخّصـصذلك،  یإل ٕاضافةو  األموال؛استثمار بعض 
 .األموال منمتأتية  مالية راداتيإبوصفها 

  

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٥ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية

 ٢ ١١٠ ٢ ٢٠٤  الماديةاستهالك األصول 

  ٣٢٣  ٦٣٢  األصول غير الملموسة استهالك
  ٢ ٤٣٣  ٢ ٨٣٦استهالك األصول المادية واستهالك األصول غير الملموسةمجموع تكاليف 

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
١ ٢٠١٥ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية

 ٢٠ ٨٢٠ ٣٤ ٣٠٨  إيرادات االستثمار

  )٣ ٠٨٣(  )٣ ٢٧٩( الرسوم المصرفية ورسوم إدارة االستثمارات
  ٢٨٤  ٥٠ ٠٥٦  المحققة نتيجة لصرف العمالت األجنبية ٢صافي المكاسب أو (الخسائر)

  ٩ ٠٢٠  )٤ ١٢٠(  المحققة نتيجة لصرف العمالت األجنبيةصافي المكاسب أو (الخسائر) غير 
المكاســب أو (الخســائر) االكتواريــة نتيجــة إلعــادة التقيــيم المتصــلة بصــندوق مــدفوعات نهايــة

  والمرض الحوادث أثناء التأمين وصندوق الخدمة
)٣ ٨٤٧  )١ ٨٨٩  

الصــندوق الخــاصو  المرتبطــة بتقيــيم صــندوق مــدفوعات نهايــة الخدمــة تكلفــة الفائــدة االكتواريــة
  وصندوق التأمين أثناء الحوادث والمرض للتعويض عن األضرار

)٢ ٢١٣(  )٢ ٤٦٥(  

  ٢٨ ٦٧٥  ٧٢ ٦١١  صافي مجموع اإليرادات المالية (المنظمة وكيانات أخرى)
األجنبيــة الموزعــة علــى إيــرادات االســتثمار والمكاســب والخســائر الناتجــة عــن صــرف العمــالت

 كيانات أخرى
)٧ ٦٣٣(  )٩ ٩٢٩(  

  ٢١ ٠٤٢  ٦٢ ٦٨٢  صافي مجموع اإليرادات المالية للمنظمة
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  األسهم/ معلومات داعمة لبيان التغيرات في صافي األصول  -٦
  العام الصندوق  ١-٦

ملخـــص بمـــا يـــرد فـــي  ، وفيمـــا يلـــيجـــزءًا مـــن الميزانيـــة البرمجيـــة الحســـابات الُمدرجـــة ضـــمن هـــذا الصـــندوق تشـــّكل
  الصندوق العام:

  
  الميزانية العادية  أ-١-٦

إلـى جانـب التحويـل إلـى  ُمَقـدََّرةالتمويـل واإليـرادات مـن االشـتراكات التتضمن هذه المالحظـة معلومـات مفصـلة عـن 
 القــــرارعلــــى غــــرار مــــا قررتــــه جمعيــــة الصــــحة فــــي ( ٢٠١٦الضــــرائب الــــذي أجــــري خــــالل عــــام  معادلــــة صــــندوق

بين جملة أمور). وتبرز حالة الصناديق المتاحة (علـى النحـو المبـين فـي الجـدول أدنـاه) )، ٢٠١٥( ١-٦٨ع  ص  ج
  (العجز) في الميزانية العادية./ لفائضصافي ا

  الوصف
 الدول األعضاء

صندوق 
اشتراكات الدول 
 األعضاء الُمَقدََّرة

صندوق معادلة 
 الضرائب

صندوق رأس 
 المال العامل

  المجموع

  بآالف الدوالرات األمريكية
 ٤٣ ١٧٦ ٣١ ٠٠٠ )٥ ٥٦٢( ١٧ ٧٣٨  ٢٠١٦يناير / كانون الثاني ١الرصيد في 

  البرمجية والمصروفات اإليرادات
 ٤٧٠ ٠٣٦ ٤٧٠ ٠٣٦  صافي اشتراكات الدول األعضاء الُمَقدََّرة

 - ١٣ ٤٨٩ )١٣ ٤٨٩(  معادلة الضرائب االعتمادات الُمَخصَّصة لصندوق

 )٦٦٥( )٦٦٥(  اإليرادات المالية

 ٢ ٣٠٧ ٢ ٣٠٧  اإليرادات المتنوعة

 )٤٩٤ ٢٧٦( )٤٩٤ ٢٧٦(  المصروفات البرمجية

دة لـرد قيمـة الضـرائب المفروضـة علــى دَّ َسـالمبـالغ المُ 
   الموظفين

)١٦ ٧٤٠( 
 

)١٦ ٧٤٠( 

 ٣ ٨٣٨ ٣١ ٠٠٠ )٨ ٨١٣( )١٨ ٣٤٩(  ٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 
  .١-٥انظر المالحظة  ُمَقدََّرةلالطالع على التفاصيل الخاصة باإليرادات المتحققة من االشتراكات ال

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٥ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية

 ٤٣ ٣١٧٦ ٨٣٨  الميزانية العادية

  ٢ ١٦٦ ١٥٥  ٢ ١٦٤ ٣٤٣  الصناديق الطوعية
  ٢ ٢٠٩ ٣٣١  ٢ ١٦٨ ١٨١  مجموع الصندوق العام
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  مليون دوالر أمريكي إلى صندوق معادلة الضرائب. ١٣,٥ تم تحويل ١-٦٨عج ص  بالقرار وعمالً 

أن يظـل صـندوق رأس المـال العامـل عنـد مسـتواه الـراهن وهـو  ١-٦٨ع  ص  جوقد قررت جمعية الصـحة فـي قرارهـا 
  مليون دوالر أمريكي. ٣١

  طوعيةال صناديقال  ب-١-٦

الصــــناديق بموجــــب الصــــناديق األساســــية وتلــــك المحــــددة والشــــراكات المقامــــة تفاصــــيل عــــن تــــورد هــــذه المالحظــــة 
وفيمــا يلــي ملخــص بالصــناديق  .ةالميزانيــة البرمجيــنفيــذ فــي إطــار تالطوعيــة، واإليــرادات والمصــروفات الُمبّلــغ عنهــا 

  الطوعية:

  

  الحساب الخاص لصندوق تكاليف الخدمات  ١-ب-١-٦
تكــاليف الخــدمات لــدعم تكــاليف الخــدمات التــي تمــّول مــن مصــادر أخــرى غيــر صــندوق أنشــئ الحســاب الخــاص ل

  ).(أي من المساهمات الطوعية ُمَقدََّرةميزانية االشتراكات ال

  في حساب هذا الصندوق اإليرادات من المصادر التالية: تَُقيَّدو 

 ١٧-٣٤ج ص ع لقــراربموجــب ا المبــالغ الــواردة مــن المصــادر الطوعيــة لتمويــل تكــاليف دعــم البــرامج •
  المصروفات والمحسوبة بتطبيق نسبة مئوية ثابتة على مجموع) ١٩٨١(

  اتفاقات الخدمات اإلدارية المبرمة مع كيانات أخرى •
لالفوائد ال  •   ١٢٢/٣م تة من الصناديق الطوعية حسب الوثيقة ُمَحصَّ

كانون األول/  ٣١  مالحظات  الوصف
 ٢٠١٦ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٥ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 ١٥٤ ٣٧٦ ١٩٠ ٢٨٥    صندوق المساهمات الطوعية األساسي

  ١ ١١٨ ١٣٢  ١ ١٤٥ ٤٣١    صندوق المساهمات الطوعية المحدد
الصندوق االستئماني للبرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال 

  أمراض المناطق المدارية
  ٢٠ ٨٩٠  ١٩ ٢٧٧  

الصندوق االستئماني للبرنامج الخاص للبحوث والتطوير والتدريب 
  على البحوث في مجال اإلنجاب البشري

  ٤٠ ١٤٦  ٤٤ ٢٩١  

  ٣٣٤ ١٦٢  ١٩٣ ٣٥٩    صندوق البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية
  ٣٠٢ ٧٧٥  ٤١٥ ٠٦٢  أ- ب- ١- ٦  الحساب الخاص لصندوق تكاليف الخدمات

  ١٨١ ٤٠٩  ١٣٩ ٥٦١    للفاشيات واألزماتصندوق التصدي 
  ١٤ ٢٦٥  ١٧ ٠٧٧  ٢- ب- ١- ٦  الصندوق االحتياطي الخاص بالطوارئ

 ٢ ١٦٦ ١٥٥ ٢ ١٦٤ ٣٤٣    الطوعية الصناديق مجموع
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  .الحسابويرد فيما يلي ملخص هذا 

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٥ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية  
 ٢٦٤ ٤٤٧  ٣٠٢ ٧٧٥يناير/ كانون الثاني ١الرصيد في 
 اإليرادات

 ١٦٩ ١٤٨٢٤٤ ٦٦٧ تكاليف دعم البرامج
 ٧ ٤٥٥ ٦٧ ١٣٤ اإليرادات المالية

 ٦ ٠٤١ ٦ ١٤٤اتفاقات الخدمات اإلدارية المبرمة مع كيانات أخرى
 ١ ٣١٠  إيرادات أخرى
 ١٨٢ ٢٢٣٧٤٠ ٢٥٥  مجموع اإليرادات

  المصروفات
 ٨٠ ٥٥٤  ٦٨ ٤٨٧الموظفين وغيرهم من العاملينتكاليف 

 ٦٤٢ ٢٨٩اإلمدادات والمواد الطبية
 ١٦ ٠٦٥ ١٩ ٨٤١ الخدمات التعاقدية

 ٧٢٦ )٣٨(التحويالت والمنح للجهات النظيرة
 ٤ ٢٨١ ٢ ٦٧٦ السفر

 ٣٣ ٠٣٩ ١٦ ٧١١مصروفات التشغيل العامة
 ٨ ٤٥٤ ٣ ١٧٤والمركبات واألثاثُمعّدات ال

 ١٤٣ ١١١٧٦١ ١٤٠ المصروفاتمجموع 
 يطرح منه:

ة للحســـــابات ُمَخصَّصـــــ(االنخفـــــاض) فـــــي االعتمـــــادات ال/ الزيـــــادة
 ٦٥١  )١٧٢(  أ المساهمات الطوعية –المشكوك في تحصيلها  المدينة

 ٣٠٢ ٤١٥٧٧٥ ٠٦٢ديسمبر/ كانون األول ٣١الرصيد في 
  

ة للحســابات المدينــة المشــكوك فــي تحصــيلها بالنســبة إلــى المســاهمات ُمَخصَّصــفــي قيمــة االعتمــادات ال انخفاضــاً  ٢٠١٦شــهد عــام  أ  
  .٣-٤الطوعية، ارجع إلى المالحظة 

  
  وترد فيما يلي مصروفات الصندوق حسب المكتب الرئيسي.

  
/ كانون األول ٣١  المصروفات حسب المكتب الرئيسي

 ٢٠١٦ ديسمبر
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٥ ديسمبر
 األمريكيةبآالف الدوالرات 

 ٥٤ ١٢٣  ٤٤ ١٤٠ األنشطة العالمية واألنشطة المشتركة بين األقاليم

  ٣٠ ٢٤٥  ٢٠ ٨١١ المكتب اإلقليمي ألفريقيا
  ٥ ٧٥٦  ٩ ٠٤٣ المكتب اإلقليمي لألمريكتين

  ١٥ ٤٨٥  ١٤ ٠٤٧  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
  ١٠ ٧١٨  ٦ ٢١٩  المكتب اإلقليمي ألوروبا

  ١٤ ٨٤٨  ٩ ٤١٤ لجنوب شرق آسياالمكتب اإلقليمي 
  ١٢ ٥٨٦  ٧ ٤٦٦  المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

  ١٤٣ ٧٦١  ١١١ ١٤٠مجموع المصروفات حسب المكتب الرئيسي
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  الصندوق االحتياطي الخاص بالطوارئ  ٢-ب-١-٦
  

 )١٠(٦٨ج ص ع المقـــــرر اإلجرائـــــيهـــــذا الصـــــندوق بموجـــــب جمعيـــــة الصـــــحة العالميـــــة الثامنـــــة والســـــتون  أنشـــــأت
يتمثل الغرض مـن الصـندوق فـي تقـديم التمويـل المؤقـت لعمليـات الطـوارئ الميدانيـة برأسـمال مسـتهدف و  .)٢٠١٥(

 وفيما يلي ملخص الصـندوق. مليون دوالر أمريكي، وسوف يتم تمويله عن طريق المساهمات الطوعية. ١٠٠قدره 
  لصندوق.ا هذا ويرد فيما يلي ملخص

  

  
  أخرىصناديق  – األعضاء الدول  ٢-٦
  

الــدول  البرمجيــة، وفيمــا يلــي ملخــص ةالميزانيــال تنــدرج الحســابات الُمبّينــة فــي إطــار هــذا الصــندوق ضــمن نطــاق 
   صناديق أخرى. –األعضاء 

  
  
  

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٥ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية  
  ١٤ ٢٦٥كانون الثاني/ يناير ١الرصيد في 
اإليرادات

 ١٤ ٢٩٦ ١٨ ٠٩٠ المساهمات
 ١٤ ٢٩٦ ١٨ ٠٩٠  مجموع اإليرادات

  المصروفات
  ٨٦٧ تكاليف الموظفين 

 ١ ٥٥٦ المستلزمات والمواد الطبية
 ٣ ٦١٥ الخدمات التعاقدية
    ٥٦٥  التحويالت والمنح

  ٣١  ٥ ٥١٧  السفر
    ٢ ٧٩٥  تكاليف التشغيل العامة

    ٣٦٣  المعدات والمركبات واألثاث
 ٣١ ١٥ ٢٧٨ مجموع المصروفات

  ١٤ ٢٦٥ ١٧ ٠٧٧كانون األول/ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  الوصف
كانون األول/  ٣١

 ٢٠١٦ ديسمبر
كانون األول/  ٣١

  ٢٠١٥ ديسمبر
 بيانها) (ُأِعيد

 بآالف الدوالرات األمريكية

 ١٠٣ ٠١٤ ٨٦ ٠٢٢  الصندوق المشترك

  ٩ ٣٦٥  ١٧ ٤٨٣  أ)-٢-٦صندوق المشاريع (ُيرجى الرجوع إلى المالحظة 
  )٩١٥ ٩٦٠(  )٩٩٨ ٢٦٥(  )ب-٢-٦ُيرجى الرجوع إلى المالحظة ( صندوق األغراض الخاصة

  )٨٠٣ ٥٨١(  )٨٩٤ ٧٦٠(  صناديق أخرى –مجموع الدول األعضاء 
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  صندوق المشاريع  أ-٢-٦
 

ج اإليــرادات والمصــروفات الخاصــة بهــذا رَ دْ ل نفســها بنفســها. وال تُــأنشــطة تمــوِّ يحتــوي هــذا الصــندوق علــى حســابات 
  الصندوق في تقرير الميزانية البرمجية. ويرد فيما يلي ملخص صندوق المشاريع.

  
  صندوق األغراض الخاصة  ب-٢-٦
  
درج اإليـرادات والمصـروفات فـي تقريـر الميزانيـة ة. وال تُ ألغراض خاص هذا الصندوقفي  الواردة الحساباتستخدم تُ 

  البرمجية. ويرد فيما يلي ملخص صندوق األغراض الخاصة.

  
  .٣الرجوع إلى المالحظة وُيرجى  من المعايير المحاسبية الدولية، ٣٩المعيار  عقب اعتماد ٢٠١٦ُأِعيد بيان الرصيد االفتتاحي لعام (أ) 
  
  

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٥ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية

    صندوق المشاريع

  ٣ ٥٢٦  ٣ ٨٤٨صندوق المبيعات الدوارة
  ٢ ٩٨١  ٣ ٧٢٤ صندوق االمتيازات

  ٨٥٩  ١ ٠٦٣صندوق وثائق التأمين
  ١ ٩٩٩  ٢ ٨٧٣صندوق استئجار مواقف السيارات

    ٥ ٩٧٥ )٤-٦صندوق التأمين أثناء الحوادث والمرض (يرجى الرجوع إلى المالحظة 
  ٩ ٣٦٥  ١٧ ٤٨٣مجموع صندوق المشاريع

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٥ديسمبر 

 األمريكية بآالف الدوالرات  
  صندوق األغراض الخاصة

 ٩٠ ٩٨٠ ٩٥ ٧٢٥  صندوق العقارات
 )٢ ٥٢٥( )٧ ٨٩١( صندوق قروض المباني

 ٢ ٩٢١ ٢ ٧٩٤  صندوق األمن
  ١٢ ٠٠٩ ٤ ١٤١  صندوق تكنولوجيا المعلومات

 )٨ ٢٢٣(  )٤ ٨٥٩(  )أ(الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار
 )٣ ٩٠٤( ٦ ٤٧٩  صندوق مدفوعات نهاية الخدمة

 ٢٠ ٧٥٦ ١٦ ٦٢٤  صندوق استحقاقات الموظفين غير المقيدة في كشوف المرتبات
 ٨ ١٥٠ ٢٦ ٢٤٣  صندوق الرسوم المقتطعة من نفقات المناصب المشغولة

   ١٠ ٠٧٣  صندوق التنقالت
 ٣ ٨٨٤ ٤ ٤١٣  صندوق استرداد تكاليف الخدمات الداخلية

 )١ ٠٦٩ ٤٨٨( )١ ١٨٢ ٥١٠(  صندوق التأمين الصحي للموظفين
 ٩ ٤٨٠ ١٠ ٥٠٣  صندوق تجديد المخزونات

 ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠ صندوق الموظفين المعنيين بشلل األطفال
 )٩١٥ ٩٦٠( )٩٩٨ ٢٦٥(  مجموع صندوق األغراض الخاصة
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  صندوق العقارات   ١-ب-٢-٦
  

. ويســـتخدم هـــذا الصـــندوق لـــدفع )١٩٧٠( ١٤-٢٣ع  ص  جأنشـــأت جمعيـــة الصـــحة هـــذا الصـــندوق بموجـــب القـــرار 
تكـــاليف تشـــييد المبـــاني أو توســـيع المبـــاني الراهنـــة وشـــراء األراضـــي حســـب الضـــرورة والصـــرف علـــى التصـــليحات 

مبـــاني مكاتـــب المنظمـــة الراهنـــة وأمـــاكن اإلقامـــة التـــي تؤجرهـــا المنظمـــة للمـــوظفين. ومـــن والتغييـــرات المهمـــة فـــي 
الضــروري الحصــول علــى تصــريح محــدد مــن جمعيــة الصــحة لشــراء األراضــي وتشــييد المبــاني أو توســيع المبــاني 

  الراهنة.
  

  ويرد فيما يلي ملخص هذا الصندوق.
  

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ديسمبر 

/ األولكانون  ٣١
 ٢٠١٥ديسمبر 
 بآالف الدوالرات األمريكية

  ٦٤ ٧٦٦ ٩٠ ٩٨٠يناير/ كانون الثاني ١الرصيد في 
    اإليرادات

 ٧-٦٣ج ص عالقـرار و  ٤-٦٧ج ص ع بالقرارة عمًال ُمَخصَّصاالعتمادات ال
)١٠ ٠٠٠  )٢٠١٠  

 ٧ ١٤١  )أ(التحويالت المتصلة بمشاريع خاصة 
 ٤ ٣٢٧  عائدات البيع

  ٢ ٢٥٣  ٢ ٠٧٣  إيرادات اإليجار
  ٨ ٢٨٢  ٨ ٨٨٦  اإليرادات األخرى

  ٣٢ ٠٠٣  ١٠ ٩٥٩  اإليراداتمجموع 
    المصروفات

  ٩٤  ٩  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين
  ٥١  ٢٢ اإلمدادات والمواد الطبية

  ١ ٢٠١ ٤ ١٧٣ الخدمات التعاقدية
  ٢٦ التحويالت والمنح

  ١٠  ٣٤  السفر
  ٣ ٣٩٠  ١ ٠٦٣  التشغيل العامةمصروفات 

  ١ ٠١٧  ٩١٣  والمركبات واألثاثُمعّدات ال
  ٥ ٧٨٩  ٦ ٢١٤ مجموع المصروفات

  ٩٠ ٩٨٠  ٩٥ ٧٢٥ديسمبر/ كانون األول ٣١الرصيد في 
 
مليـون دوالر أمريكـي مـن المكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا ومبلـغ  ٥,٢ُحوِّل إلى صـندوق العقـارات مبلـغ قيمتـه  ،٢٠١٦في عام  )أ(

  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا.من مليون دوالر أمريكي  ١,٩قيمته 
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  ويرد فيما يلي مصروفات صندوق العقارات.
  

/ كانون األول ٣١ الوصف
 ٢٠١٦ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٥ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية
 المصروفات حسب المكتب الرئيسي

  ٢ ١٢٦ ١ ٦٩٢ المقر الرئيسي
  ٩٥٦  ٣ ٨٢٥  المكتب اإلقليمي ألفريقيا

  ٢٠٣ المكتب اإلقليمي لألمريكتين
  ١ ٦٢٦  ٣٢٦ المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

  ١٦٣ المكتب اإلقليمي ألوروبا
  ٢٣١  لجنوب شرق آسياالمكتب اإلقليمي 

  ٤٨٤  ٣٧١ المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ
  ٥ ٧٨٩  ٦ ٢١٤ مجموع المصروفات

  

  الصندوق االئتماني  ٣-٦

يتكون هذا الصندوق من أصول تحتفظ بها المنظمة بصفة أمين أو وكيل باسم كيانات أخـرى وال يمكـن اسـتخدامها 
الشراكات التي تديرها المنظمة وال تعتمـد جمعيـة الصـحة ميزانياتهـا. لدعم برامج المنظمة. ويشمل الصندوق أصول 

  ويرد فيما يلي ملخص الصندوق االئتماني.

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٦ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٥ديسمبر 
 بآالف الدوالرات األمريكية

 الصندوق االئتماني
  ٧ ٢٢٦ ١٠ ٧٠٧  مكافحة التبغاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن 

  ٤ ٥٤٠  ٩٦٤ )٥-٦(ُيرجى الرجوع إلى المالحظة  صندوق شراكة دحر المالريا
  ٤ ٣٤٣  ٢ ٢٥٥ صندوق الشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل

 صــــندوق اللجنــــة الدائمــــة التابعــــة لمنظومــــة األمــــم المتحــــدة والمعنيــــة بالتغذيــــة
  ٣٠٥  )٥-٦(ُيرجى الرجوع إلى المالحظة 

  ١٥ ٧٧٩  ١٤ ٨٥١ صندوق التحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحية
  ٢ ٢٠٥  ١ ٥١٥ صندوق التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية

  ٢ ٢٩٨    )٥-٦(ُيرجى الرجوع إلى المالحظة  شراكة دحر السل
  ٥ ٤١٧  ٥ ٠٧٤  المرصد األوروبي للنظم والسياسات الصحية

أمـــراض المنـــاطق المداريـــة  الموســـع للقضـــاء علـــىصـــندوق المشـــروع الخـــاص 
 ٧٦١  ٧ ٧٢٧  المهملة

  ٤٢ ٨٧٤ ٤٣ ٠٩٣ مجموع الصندوق االئتماني
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/ التغييرات التي ُأدخلت على الصناديق وفقًا للبيان الثالث (بيان التغيرات في صافي األصول  ٤-٦
  األسهم)

  
 :عدد من الصناديقيجري إقفال كان أو التالية الصناديق الجديدة ُأنشئت  ٢٠١٦يسمبر د/ كانون األول ٣١في 

اشتراكات الموظفين  لتسجيل ٢٠١٦في عام صندوق جديد ُأنشئ  – التأمين أثناء الحوادث والمرض صندوق
  .أثناء الحوادث والمرض واستحقاقاتهم واإلبالغ عنها

وسُتوضع  ،المالريادحر عمليات صندوق  ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٣١ُأغِلقت يوم  – المالريادحر صندوق 
  .٢٠١٧إجراءات إغالقه إداريًا في صيغتها النهائية في عام 

كانون األول/  ٣١ُأغِلقت يوم  - ةاللجنة الدائمة التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمعنية بالتغذي صندوق
قد ُسدِّد الرصيد و  ،ةاللجنة الدائمة التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمعنية بالتغذي صندوقعمليات  ٢٠١٥ديسمبر 

  .٢٠١٦ عام فيالنهائي الُمستحق على الصندوق 

، انتقلت إدارة شراكة دحر السل إلى مكتب األمم ٢٠١٦ يناير/ كانون الثاني ١بدءًا من  –شراكة دحر السل 
  .٢٠١٦ُسدِّد الرصيد النهائي الُمستحق على الصندوق في عام وقد ، المتحدة لخدمات المشاريع

  معلومات داعمة لبيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية  -٧
، التــي ٢٠١٧-٢٠١٦بشــأن الميزانيــة البرمجيــة  ١-٦٨ ع  ص  جقرارهــا  ٢٠١٥مــايو / أيــاراعتمــدت جمعيــة الصــحة فــي 

 ُمَقـدََّرةفـي إطـار جميـع مصـادر التمويـل، وهـي تحديـدًا االشـتراكات ال، ٢٠١٧-٢٠١٦اعتمدت فيها ميزانية الفترة الماليـة 
مليـــون دوالر أمريكـــي. وتعتمـــد جمعيـــة الصـــحة ميزانيـــة المنظمـــة مـــرة كـــل  ٤٣٨٥ والمســـاهمات الطوعيـــة والبـــالغ قـــدرها

) لتنقــــــيح الميزانيــــــة ٩(٦٩ج ص عالمقــــــرر اإلجرائــــــي  ٢٠١٦واعتمــــــدت جمعيــــــة الصــــــحة فــــــي أيــــــار/ مــــــايو  ســــــنتين.
ـــةال ـــادة قـــدرها  ٤٥٤٥ليصـــبح مبلغهـــا  ٢٠١٧-٢٠١٦ برمجي مليـــون دوالر أمريكـــي  ١٦٠مليـــون دوالر أمريكـــي (أي بزي

 األطفــال شــلللمكافحــة  المخصصــةذلــك، فقــد زيــدت الميزانيــة البرمجيــة  علــى وعــالوة. مقارنــة بمبلغهــا الُمعتمــد أصــًال)
الخـــاص للبحـــوث والتـــدريب فـــي مجـــال أمـــراض المنـــاطق برنـــامج ال( الخاصـــة والبـــرامج واألزمـــات للفاشـــيات واالســـتجابة

تلـك  إلـى طبيعـة نظـراً  ،)المدارية والبرنامج الخاص للبحوث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجـاب البشـري
 ليصـبحأمريكـي  مليون دوالر ١١٩١ واقعبالصحة  جمعيةالذي اعتمدته  المبلغمن  وتمويلهاباألحداث  المدفوعة البرامج
مجمــوع  ويبلــغ .١-٦٨ ع  ص  ج القــرار بموجــب العــام المــدير إلــىالمفوضــة  لســلطةا بحســبدوالر أمريكــي  مليـون ٢٣١٧

وٕاذ تســتند منهجيــة المنظمــة إلــى إطــار قــائم علــى تحقيــق النتــائج، تقــاس  .أمريكــي دوالر مليــون ٥٦٧١ ةالميزانيــة المنقّحــ
  المتكبدة خالل الفترة التي تشملها الميزانية البرمجية.الميزانية البرمجية المعتمدة على أساس المصروفات 

بيان الوضـع المـالي (البيـان األول) وبيـان  دّ عَ س محاسبية مختلفة. فيُ اميزانية المنظمة وبياناتها المالية باستخدام أس دّ عَ وتُ 
األسهم (البيان الثالث) وبيـان التـدفقات النقديـة (البيـان / المالي (البيان الثاني) وبيان التغيرات في صافي األصول األداء

بينما يوضع بيان مقارنـة الميزانيـة بالمبـالغ الفعليـة (البيـان الخـامس) علـى أسـاس  الكامل، الرابع) على أساس االستحقاق
  (أي تستخدم المصروفات الفعلية لقياس استخدام الميزانية). ُمَعدَّلنقدي 

مــن المعــايير المحاســبية الدوليــة (عــرض معلومــات الميزانيــة فــي البيانــات الماليــة)، ُتجــرى  ٢٤ وعمــًال بمتطلبــات المعيــار
التســوية بــين المبــالغ الفعليــة المقدمــة بمقارنتهــا بالميزانيــة عنــدما ال تعــد البيانــات الماليــة والميزانيــة علــى أســاس المقارنــة 

ة بتحديــد أي أوجــه اخــتالف حســب األســاس والتوقيــت والكيــان وبــين المبــالغ الفعليــة المقدمــة فــي البيانــات الماليــبينهمــا، 
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نتــائج الميزانيــة البرمجيــة مــا عــدا مصــروفات  ١٧-٢والعــرض بشــكل منفصــل. ويمثــل الصــندوق العــام حســب المالحظــة 
فـي / صندوق معادلة الضرائب، والمصـروفات األخـرى غيـر المدرجـة فـي الميزانيـة البرمجيـة وجميـع المصـروفات العينيـة

  خدمات التي ال تشملها نتائج الميزانية البرمجية.لاشكل 

مـن  ١ الفـرع فـي مجـال البرنـامجحسـب الفئـة و  ويرد تفسير أوجه االختالف المادية بين الميزانية النهائيـة والمبـالغ الفعليـة
  الوثيقة. هذه

وُتجـرى التسـوية علـى أسـاس المقارنـة بـين المبـالغ الفعليـة حسـب تقـديمها فـي البيـان الخـامس والمبـالغ الفعليـة الـواردة فــي 
الحسابات المالية بتحديد أي أوجـه اخـتالف حسـب األسـاس والتوقيـت والكيـان والعـرض بشـكل منفصـل وفقـًا لمـا يقتضـيه 

  .)ة في البيانات الماليةعرض المعلومات المتعلقة بالميزاني( ٢٤المعيار 

األســاس عنـدما تســتخدم عناصـر الميزانيــة البرمجيـة المعتمــدة ألنشـطة أخــرى غيـر تنفيــذ البــرامج  ختالفــات فـياالوتظهـر 
والمصـروفات األخـرى غيـر المدرجـة فـي الميزانيـة  التقنية. ومن األمثلـة علـى ذلـك مصـروفات صـندوق معادلـة الضـرائب

  البرمجية والترتيبات الخاصة.

التوقيــت إدراج مصــروفات الميزانيــة البرمجيــة خــالل فتــرات ماليــة أخــرى فــي حســابات المنظمــة ختالفــات فــي االوتمثــل 
 المالية.

الكيـــان فتمثـــل إدراج المبـــالغ المقابلـــة لصـــندوقين همـــا فئـــة صـــناديق الـــدول األعضـــاء وغيرهـــا وفئـــة  ختالفـــات فـــياالأمـــا 
  ية. وال تشمل الميزانية البرمجية للمنظمة هاتين الفئتين من الصناديق.الصندوق االئتماني في حسابات المنظمة المال

العـرض أوجـه االخـتالف مـن حيـث الصـيغة ونظـم التصـنيف المتبعـة فـي بيـان التـدفقات النقديـة  ختالفـات فـيالاوتخص 
  (البيان الرابع) وبيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية (البيان الخامس).

البيان الخامس وبين المبالغ الفعلية في البيـان  فيتها في األساس مقارنتي يمكن التسوية بين المبالغ الفعلية الوترد أدناه 
  .٢٠١٦ديسمبر/ الرابع في كانون األول

 ٢٠١٦  الوصف

 المجموع التمويل االستثمار التشغيل

 بآالف الدوالرات األمريكية
ـــ ـــي ال ـــغ الفعل ـــه فـــي مقارنذي يمكـــن المبل ت

  )٢ ١٨٢ ١٨٥(  (البيان الخامس) األساس
  

)٢ ١٨٢ ١٨٥( 

 ٦٣ ٠٠٣  ٥ ٤٣٧  ٩ ٦٤٦  ٤٧ ٩٢٠األساساختالفات في 

 ٨٠ ٨٠٢٧٥ ٢٧٥التوقيتاختالفات في 

 ١٥٨ ٥٨٥  )١ ٩٣٢(١٦٠ ٥١٧ الكياناختالفات في 

 ١ ٨٨٥ ٨٩٤  )١٠ ٦٥٨(  ١ ٨٩٦ ٥٥٢العرضاختالفات في 

التدفقات النقديـة المبلغ الفعلي ضمن بيان 
 ٥ ٥٧٢ ٥ ٤٣٧  )٢ ٩٤٤(  ٣ ٠٧٩ (البيان الرابع)
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بصــافي مبلــغ قـدره صــفرًا عبــر المكاتـب ككــل؛ أمــا ارتفـاع األرصــدة المبّينــة بموجـب صــافي األصــول/ ين المكاتــب، وهـو مالحظـة أ: ُيعــزى أساسـًا ارتفــاع األرصــدة فيمـا بــين المكاتــب، المبـّين بموجــب الخصــوم المتداولـة األخــرى، إلــى عمليـات المحاســبة المشــتركة بـ
 الخصوم، فُيعزى إلى عمليات المحاسبة المركزية بشأن العائدات وعمليات المحاسبة الالمركزية بشأن المصروفات.

  التبليغ حسب القطاعات  -٨
  بيان الوضع المالي حسب القطاعات  ١-٨

  )بآالف الدوالرات األمريكية( ٢٠١٦ديسمبر/ كانون األول ٣١في 
المكتب اإلقليمي  المقر الرئيسي  الوصف

المكتب اإلقليمي لشرق  المكتب اإلقليمي لألمريكتين ألفريقيا
 المتوسط

المكتب اإلقليمي 
 ألوروبا

المكتب اإلقليمي 
 لجنوب شرق آسيا

المكتب اإلقليمي لغرب 
 المجموع المحيط الهادئ

  األصول
  ٤٣٦ ٨٩٠  ٣ ٨٩٣  ٣ ١٦٣ ١ ٤٨٩ ١٢ ٠١٥   ٢٦ ١٠٨  ٣٩٠ ٢٢٢  النقديةالنقدية والمكافئات          األصول المتداولة

 ٢ ٧١٧ ٠٧٩       ٢ ٧١٧ ٠٧٩  االستثمارات القصيرة األجل
  ٨٧١ ٨٠٨  ٩٧  ٣٥٥  ٢٦٣  ٨٤  )٥١١ ٥٤٣(  ٩٦٤ ١ ٣٨١ ٥٨٨ الجارية -الحسابات المدينة 

 ١٠ ٢٤٣  ١ ١٦٩  ٨٦٤  ٣٦٣ ٥٩٣   ٢ ٠٨٨  ٥ ١٦٦ ة للموظفينُمْسَتحقّ المبالغ ال
  ٣٩ ٥٥٤  ٥٩٦ ٩١٧  ٢١ ٤٦١  ١ ٥١٥ ١٥ ٠٦٥ المخزونات

  ٩ ٦١٥  ٢٣٥  ١٣٥  ٩٨١ ٤٧  ١٣٥  ٨ ٠٨٢ والودائع ُمَقدَّما المبالغ المدفوعة 
  ٤ ٠٨٥ ١٨٩  ٥ ٩٩٠  ٥ ٤٣٤ ٣ ٠٩٦  ٣٤ ٢٠٠  )٥١١ ٥٤٣(  ٣٠ ٨١٠  ٤ ٥١٧ ٢٠٢  مجموع األصول المتداولة          األصول المتداولة األخرى

 ٢٠٧ ٢٧٨        ٢٠٧ ٢٧٨  غير الجارية -الحسابات المدينة           المتداولةاألصول غير 
 ٩٥ ٨٤٦        ٩٥ ٨٤٦  االستثمارات الطويلة األجل
  ٧٠ ٩٦٤  ٨٧١ ١٤٤  ١٩ ٥٠٠  ٥ ٤١٥  ٤٥ ٠٣٤  ُمعّداتالممتلكات والمنشآت وال
 ٤ ٧٨٨       ٤ ٧٨٨ األصول غير الملموسة

  ٣٧٨ ٨٧٦  ٨٧١ ١٤٤   ١٩ ٥٠٠  ٥ ٤١٥  ٣٥٢ ٩٤٦ مجموع األصول غير المتداولة
  ٤ ٤٦٤ ٠٦٥  ٦ ٨٦١  ٥ ٥٧٨ ٣ ٠٩٦  ٥٣ ٧٠٠  )٥١١ ٥٤٣(  ٣٦ ٢٢٥  ٤ ٨٧٠ ١٤٨ مجموع األصول

  الخصوم
             الخصوم المتداولة الجارية          الخصوم المتداولة
لاالشتراكات ال   ٤١ ١٢٩  ٢ ٠٧٤  ٣ ٩٠٥ ٢ ٣١١  ١١ ٥٤٧   ٩ ٢٤٤  ١٢ ٠٤٨  الدائنةالحسابات           ٦٨ ٣٤٦ ُمَقدَّما ة ُمَحصَّ

  ٢ ٠٠٥  ٩٠  ١٣٩  ٣١ ٣٧٢   ٦٥٤ ٧١٩ ة الدفع للموظفينُمْسَتحقّ المبالغ ال
  ٤٦ ٦٤٨  ٣ ٠٦٤  ٢ ٩٥٣ ٢ ٩٣٥  ٣ ٩٣٥  ١١ ٥٧٢  ٢٢ ١٨٩ الجارية -الموظفين منافع استحقاقات 
لةاإليرادات ال  ٣٧٩ ٩٠٨        ٣٧٩ ٩٠٨ ُمَؤجَّ

 ٢٤ ٦٦٨        ٢٤ ٦٦٨ الماليةالخصوم 
  ٦٣ ٣٤٨  ١ ١٦٢ ٨٥٠  ١ ٥٥٩ ٩٥٥  ٩٦١ ٢٨٠  ٣ ٠٢٠ ٧٤٧  ١٣١ ٣٢٩  ٥ ٤١٤ ٦٣٢ )١٢ ١٨٧ ٤٥٥( الخصوم المتداولة األخرى

 ١ ٠٢٠ ٦٩٠        ١ ٠٢٠ ٦٩٠  الخصوم المشتركة بين الكيانات
  ٥٨٣              ٥٨٣  الجارية -االقتراضات الطويلة األجل 

  ١ ٦٤٧ ٣٢٥  ١ ١٦٨ ٠٧٨  ١ ٥٦٦ ٩٥٢  ٩٦٦ ٥٥٧  ٣ ٠٣٦ ٦٠١  ١٣١ ٣٢٩  ٥ ٤٣٦ ١٠٢  )١٠ ٦٥٨ ٢٩٤( المتداولةمجموع الخصوم 
 ٣٣ ١٣٩        ٣٣ ١٣٩  غير الجارية – األجل ةالطويل اتاالقتراض          الخصوم غير المتداولة

  ١ ٢٥٩ ٨٠٩  ٤٨ ٩٧٢  ٧٠ ١٧١  ٨١ ٧٧٩  ٥٩ ٩٤٧   ١٩٧ ٩٢٦  ٨٠١ ٠١٤ غير الجارية -الموظفين منافع استحقاقات 
لةاإليرادات ال  ٢٠٧ ٢٧٨        ٢٠٧ ٢٧٨ غير الجارية - ُمَؤجَّ

  ١ ٥٠٠ ٢٢٦  ٤٨ ٩٧٢  ٧٠ ١٧١  ٨١ ٧٧٩  ٥٩ ٩٤٧   ١٩٧ ٩٢٦ ١ ٠٤١ ٤٣١ مجموع الخصوم غير المتداولة
  ٣ ١٤٧ ٥٥١  ١ ٢١٧ ٠٥٠  ١ ٦٣٧ ١٢٣  ١ ٠٤٨ ٣٣٦  ٣ ٠٩٦ ٥٤٨  ١٣١ ٣٢٩  ٥ ٦٣٤ ٠٢٨  )٩ ٦١٦ ٨٦٣( مجموع الخصوم
  ٧ ٦١١ ٦١٦  ١ ٢٢٣ ٩١١  ١ ٦٤٢ ٧٠١  ١ ٠٥١ ٤٣٢  ٣ ١٥٠ ٢٤٨  )٣٨٠ ٢١٤(  ٥ ٦٧٠ ٢٥٣  )٤ ٧٤٦ ٧١٥(  صافي األصول
 األسهم/ صافي األصول

  ٢ ١٦٨ ١٨١  )١ ١١٨ ٦٤٨(  )١ ٥٥١ ٢٤٥(  )٩٣٢ ٢٢٨(  )٢ ٨٥٠ ٧٩٩(  )٦٢٨ ٢٣٢(  )٥ ٣٦٣ ٠١١(  ١٤ ٦١٢ ٣٤٤ الصناديق العامة
  )٨٩٤ ٧٦٠(  )٩١ ٣٨٨(  )٧٩ ٩٩٦(  )٩٩ ٧٠٥(  )١٩١ ٨٧٤(  )١٤ ٤٢٧(  )٢٣٣ ٩٢٦(  )١٨٣ ٤٤٤(  وغيرها -صناديق الدول األعضاء 

  ٤٣ ٠٩٣  )١٥٣( )٣٠٤(  )١٣ ٣٠٧(  )١٧٥(  )٢١٣( )٨٦٦(  ٥٨ ١١١  الصناديق االئتمانية
  ١ ٣١٦ ٥١٤  )١ ٢١٠ ١٨٩(  )١ ٦٣١ ٥٤٥(  )١ ٠٤٥ ٢٤٠(  )٣ ٠٤٢ ٨٤٨(  )٦٤٢ ٨٧٢(  )٥ ٥٩٧ ٨٠٣(  ١٤ ٤٨٧ ٠١١  األسهم/ مجموع صافي األصول

  ٤ ٤٦٤ ٠٦٥  ٦ ٨٦١ ٥ ٥٧٨  ٣ ٠٩٦  ٥٣ ٧٠٠  )٥١١ ٥٤٣(  ٣٦ ٢٢٥  ٤ ٨٧٠ ١٤٨  األسهم/ مجموع الخصوم وصافي األصول
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  بيان األداء المالي حسب القطاعات  ٢-٨
 ٢٠١٦ديسمبر/ كانون األول ٣١في السنة المنتهية في 

 (بآالف الدوالرات األمريكية)
المكتب اإلقليمي  المقر الرئيسي الوصف

 ألفريقيا
المكتب اإلقليمي 

 لألمريكتين
المكتب اإلقليمي لشرق 

 المتوسط
المكتب اإلقليمي 

 ألوروبا
المكتب اإلقليمي 
 لجنوب شرق آسيا

المكتب اإلقليمي لغرب 
 المجموع المحيط الهادئ

 اإليرادات
  ٤٧٠ ٠٣٦  ٤٧٠ ٠٣٦  ُمَقدََّرةاالشتراكات ال

  ١ ٧٥١ ٨١١ ٥٢ ١ ٠٣٨  ١ ٧٥٠ ٧٢١  المساهمات الطوعية
المســـاهمات الطوعيـــة العينيـــة وفـــي 

  ٨٧ ٧٤٩  ٤ ٠٤٦  ١٨ ٨٢٢  ٤ ٨١٣ ٣ ٩٧٣   ٣٣ ٣٤٣  ٢٢ ٧٥٢شكل خدمات
 ٢٥ ٢٩٤  ٢٥ ٢٩٤  القيمة ُمْسَتَردَّةالمشتريات ال

  ٢٩ ١٨٦  )٦٨٧(  )٧٩٦(  )٢ ١٥٠(  ٨٧٩    )٣ ١٥٧(  ٣٥ ٠٩٧ األخرىاإليرادات 
  ٢ ٣٦٤ ٠٧٦  ٣ ٣٥٩  ١٨ ٠٢٦  ٢ ٧١٥  ٤ ٨٥٢    ٣١ ٢٢٤  ٢ ٣٠٣ ٩٠٠  مجموع اإليرادات

المصروفات
  ٩١٠ ٧٩١  ٥٥ ٦٩٤  ٥١ ٩٠١  ٦٣ ٤٤٩  ٨١ ٦٠٠  ٣٠ ٤٦٨  ٢٠٠ ٢٥٧  ٤٢٧ ٤٢٢  تكاليف الموظفين

  ٢٤٤ ٤٦٢  ٩ ٠٣٨  ٣٢ ٣٠٠  ٥ ١٨٩  ٨٥ ١٤٥  ١ ٢٤٨  ٦٢ ٨٨٠  ٤٨ ٦٦٢  اإلمدادات والمواد الطبية
  ٦٧٥ ٧٢٠  ٢١ ٢٩٥  ٥٢ ٩٠٣  ٢٨ ٠٠٥  ١٨٢ ٨٨٥  ١٠ ٥٩٦  ٢١٤ ٨٦٤  ١٦٥ ١٧٥  الخدمات التعاقدية
  ٢٤٩ ٢١٠  ١٨ ٥٧٩  ٢١ ٦٢٥  ٧٩٨  ٦٢ ٨٨٥  ٣ ٦١١  ١٢٧ ٤٥١  ١٤ ٢٦١  التحويالت والمنح

  ٢٠٠ ٣٣١  ٩ ١٢٥  ١٠ ١٨٩  ١١ ٥٣٣  ١٤ ٧٥٣  ١٠ ٩٩٦  ٥٥ ٨٨١  ٨٧ ٨٥٤  السفر
  ١٣١ ٧٨٥  ٦ ٣٤٧  ١٢ ٦٨٦  ٩ ٤٠٦  ٢٣ ٨١٩  ٦ ١٠٣  ٤٦ ٣٠٧  ٢٧ ١١٧  مصروفات التشغيل العامة

  ٥٥ ٧٦٢  ٢ ٣٩٦  ٣ ٨٨٦  ١ ٣٢٦ ١٥ ٥٤٧  ٢٤ ٩٤٨  ٧ ٧٤٩  والمركبات واألثاثُمعّدات ال
اســــــــــــــتهالك األصــــــــــــــول الماديــــــــــــــة 
  ٢ ٨٣٦  ٤٣٥ ٧٤ ٤٠٣   ٢٢٧  ١ ٦٩٧  واستهالك األصول غير الملموسة

  ٢ ٤٧٠ ٨٩٧  ١٢٢ ٩٠٩  ١٨٥ ٥٦٤  ١١٩ ٧٠٦  ٤٦٦ ٩٤٧  ٦٣ ٠١٩  ٧٣٢ ٨١٥  ٧٧٩ ٩٣٧  مجموع المصروفات
  ٦٢ ٦٨٢  ٣٢٨  )١٤٤(  )٢٨٧(  ٤٩٤    )١ ٦٩٣(  ٦٤ ٠٨٤  اإليرادات المالية
  )٤٤ ١٣٩(  )١١٩ ٢٢٢(  )١٦٧ ٦٨٢(  )١١٧ ٣٧٨(  )٤٦١ ٦٠١(  )٦٣ ٠١٩(  )٧٠٣ ٢٨٤(  ١ ٥٨٨ ٠٤٧  (العجز) خالل السنة/ مجموع الفائض

 

نسـبة إلـى اإليـرادات رصيد اإليرادات ارتفـاع الفـائض فـي المقـر الرئيسـي وتسـجيل حـاالت عجـز فـي المكاتـب األخـرى. ويـنجم ذلـك عـن اتبـاع سياسـة محاسـبية مركزيـة بال: يبين (أ) مالحظة
 وسياسة محاسبية المركزية بالنسبة إلى المصروفات.
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 المبالغ المشطوبة واإلكراميات -٩

إجمـــاًال (مقابـــل ال شـــيء فـــي  اً أمريكيـــ اً دوالر  ٣٢٨ ٤٣٤شـــطب مبلـــغ قـــدره علـــى  ٢٠١٦خـــالل عـــام تمـــت الموافقـــة 
عـــن ســـلف المرتبـــات وســـلف الســـفر أمريكيـــًا  دوالراً  ٣٠٠ ٨٢٨) ١( هـــذا المبلـــغ ممـــا يلـــي:). ويتـــألف ٢٠١٥ عـــام

التــي ُرِئــي أن  نين الســابقيالمــوظفمــن جانــب وغيــر الُمســّددة أساســًا  المعاشــاتصــندوق الضــائعة علــى االشــتراكات و 
ـــي أن تتعلـــق بســـلف المـــوردين ومـــذكرات االئتمـــان ت أمريكيـــة دوالرا ٢٧ ٦٠٦) و٢(مســـتحيل؛ اســـتردادها  التـــي ُرِئ

  .مستحيل هاسترداد رصيدا
  ).٢٠١٥في عام  اً أمريكي اً دوالر  ٨٤ ٤٣٥ إكراميات مبلغها (مقابل إكرامياتعلى أية  ٢٠١٦ولم ُيوافق خالل عام 

  عن األطراف ذات العالقة وغيرها من األطراف على مستوى اإلدارة العليا اتاإلفصاح  -١٠
في فئـة "مـوظفي اإلدارة الرئيسـيين" المـدير العـام والمـديرين اإلقليميـين وجميـع المـوظفين  يضم الموظفون المندرجون

  اآلخرين في الوظائف غير المصنفة في رتب.
موظفــًا. ويتضــمن الجــدول أدنــاه  ١٨ وبلــغ عــدد مــوظفي اإلدارة الرئيســيين الــذين شــغلوا تلــك الوظــائف خــالل الســنة

  التفاصيل الخاصة بمجموع أجورهم.

 بآالف الدوالرات األمريكية  الوصف

 ٣ ٩٩٠ التعويض وتسوية مقر العمل

  ١٣٨ االستحقاقات
 ١ ٠٧٦  المعاشات التقاعدية والخطط الصحية

 ٥ ٢٠٤  مجموع األجور

 ٢٠ السلف غير المسددة مقابل االستحقاقات

 – (إضافة إلى االستحقاقات العادية إن وجدت)غير المسددة القروض 
 

الكلي المدفوع لموظفي اإلدارة الرئيسيين المرتبات الصافية وتسوية مقر العمل واستحقاقات مثـل بـدل  ويشمل األجر
ومنح أخرى وٕاعانات االستئجار وتكاليف شحن األمتعة الشخصية واشتراكات  تعيينالتمثيل وبدالت أخرى ومنحة ال

 .في المعاشات التقاعدية وفي التأمين الصحي الحالي الموظف
  

وظفي اإلدارة الرئيسيين أيضًا الحصول على استحقاقات لما بعد انتهاء الخدمة مساوية السـتحقاقات سـائر ويحق لم
المــوظفين. وال يمكــن تحديــد مقــدار هــذه االســتحقاقات بشــكل موثــوق بــه. وموظفــو اإلدارة الرئيســيون هــم مشــتركون 

 دة.عاديون في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتح
  

والمدير اإلقليمي لألمريكتين هو في عداد موظفي اإلدارة الرئيسيين. وعلـى الـرغم مـن ذلـك ونظـرًا إلـى حصـول هـذا 
المـــدير علـــى جميـــع االســـتحقاقات مـــن منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة، ُيفصـــح عـــن هـــذه االســـتحقاقات ضـــمن 

  لبيانات المالية للمنظمة.البيانات المالية لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية وليس ضمن ا
 

ولـــم ُتمـــنح خـــالل الســـنة أي قـــروض لمـــوظفي اإلدارة الرئيســـيين خـــارج إطـــار القـــروض المتاحـــة علـــى نطـــاق واســـع 
  للموظفين غير المنتمين إلى هذه الفئة.
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 األحداث بعد تاريخ التبليغ   -١١

تــاريخ التوقيــع علــى هــذه الحســابات لــم . وفــي ٢٠١٦ديســمبر / كــانون األول ٣١إن تــاريخ التبليــغ فــي المنظمــة هــو 
تطرأ أي أحداث مادية إيجابية أو سلبية كان من شأنها التأثير في البيانات المالية بـين تـاريخ بيـان الميزانيـة وتـاريخ 

  التصريح بإصدار البيانات المالية.

  االحتياطيةوااللتزامات واألصول  االحتياطيةالخصوم    -١٢
  االحتياطيةالخصوم 

عــدة قضــايا قانونيــة معلقــة يخــص معظمهــا منازعــات لــم  ٢٠١٦ديســمبر / كــانون األول ٣١لــدى المنظمــة فــي كــان 
هنــاك أربــع قضــايا تنطــوي علــى منازعــات تعاقديــة تــدرج نظــرًا إلــى تبــّين اســتبعاد احتمــال ســداد مبالغهــا. ومــع ذلــك، 

دوالرًا  ١٦ ١٥٠ التــي يحتمــل أن تتكبــدها المنظمــة ُمَقــدََّرةويمكــن اعتبارهــا خصــومًا محتملــة ويبلــغ مجمــوع تكاليفهــا ال
  ).٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١في  اً أمريكي اً دوالر  ٢٤ ٠٤٠ أمريكيًا (مقابل

  التزامات عقود اإليجار التشغيلية
تبــرم المنظمــة عقــود إيجــار تشــغيلية لتــأجير المكاتــب فــي مختلــف المكاتــب القطريــة. وفيمــا يلــي المــدفوعات الــدنيا 

  ة بعقود اإليجار في المستقبل للمدد التالي ذكرها:الخاص

 المجموع  الوصف

 بآالف الدوالرات األمريكية 

  ٢٠١٥ عام  ٢٠١٦ عام  
 ٦ ٠١٥ ٧ ١٣٩ أقل من سنة واحدة

 ٧ ٧٠٥ ٩ ٠٤٦ سنوات ٥من سنة إلى 

 ١ ٢٦٠ ١ ١٠٧ سنوات ٥أكثر من 

 ١٤ ٩٨٠ ١٧ ٢٩٢ مجموع التزامات عقود اإليجار

 
  لدى المنظمة أي عقود إيجار معلقة يمكن تصنيفها كعقود إيجار تمويلية في تاريخ التبليغ.ولم يكن 

مليــون دوالر أمريكــي  ٠,٨٠ مسـتأجرين. وبلــغ مجمـوع اإليــرادات مـن أنشــطة التـأجيرتة وأّجـرت المنظمــة مكاتـب لســ
  ).٢٠١٥ديسمبر/ ولكانون األ ٣١مليون دوالر أمريكي في  ١,٠(مقابل  ٢٠١٦ديسمبر/ كانون األول ٣١في 

  االحتياطيةاألصول 

في حـاالت يـؤدي فيهـا حـدث إلـى تـدفق محتمـل للفوائـد االقتصـادية عمـًال بالمعيـار  االحتياطيةيفصح عن األصول 
). ولـم تكـن هنـاك أي االحتياطيـةواألصـول  االحتياطيـة من المعايير المحاسبية الدوليـة (االعتمـادات والخصـوم ١٩

 .٢٠١٦ديسمبر / كانون األول ٣١عنها في  أصول محتملة مادية يفصح
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  األول: بيان األداء المالي حسب الصناديق الرئيسية الجدول
 ٢٠١٦ ديسمبر/ كانون األول ٣١في السنة المنتهية في 

 الدوالرات األمريكية)(بآالف 

 الوصف
الصندوق  صناديق الدول األعضاء وغيرها الصندوق العام

 االئتماني
المجموع 
 الفرعي

المبالغ 
النسبة   المجموع أ المسقطة

الميزانية  المئوية
العادية

الصناديق 
الطوعية

المبالغ 
الصندوق  المجموع الفرعيأ المسقطة

المشترك
صندوق 
المشاريع

صندوق 
األغراض الخاصة

     اإليرادات
 ٪٢٠ ٤٧٠ ٠٣٦   ٤٧٠ ٠٣٦ ٤٧٠ ٠٣٦  ُمَقدََّرةشتراكات الاال

  ٪٧٤  ١ ٧٥١ ٨١١  )٦٠٣(  ٣٥ ٠٢٣ ٣٥ ٠٢٣  ١ ٧١٧ ٣٩١ ١ ٧١٧ ٣٩١ المساهمات الطوعية
المســــــاهمات الطوعيــــــة العينيــــــة 

  ٪٤ ٨٧ ٧٤٩   ٨٧ ٦٤٩ ٨٧ ٦٤٩  ١٠٠ ١٠٠خدمات وفي شكل
  ٪١ ٢٥ ٢٩٤  ٢٥ ٢٩٤ ٢٥ ٢٩٤   القيمة ُمْسَتَردَّةالمشتريات ال

  ٪١  ٢٩ ١٨٦  )١٧٩ ٤٢٩(  ١٩٣ ٨٥٤  )٧٠٧(  ١٧٩ ٥٣٧  ١٥ ٠٢٤    ١٤ ٧٦١  )١٤٤ ٣٧٤(  ١٥٦ ٨٢٨  ٢ ٣٠٧ يرادات األخرىاإل
  ٪١٠٠  ٢ ٣٦٤ ٠٧٦  )١٨٠ ٠٣٢(  ٣٤١ ٨٢٠  ٣٤ ٣١٦  ١٧٩ ٥٣٧  ١٢٧ ٩٦٧    ٢ ٢٠٢ ٢٨٨  )١٤٤ ٣٧٤(  ١ ٨٧٤ ٣١٩  ٤٧٢ ٣٤٣ مجموع اإليرادات

    المصروفات
  ٪٣٧  ٩١٠ ٧٩١  )١٦٣ ٩٤١(  ١٥٥ ١٩٦  ١٣ ٩٨٥  ١٢١ ٦٦٩ ١٩ ٥٤٢  ٩١٩ ٥٣٦  ٥٢٩ ٥٧٣  ٣٨٩ ٩٦٣  تكاليف الموظفين

  ٪١٠  ٢٤٤ ٤٦٢  )٥ ٥٨٦(  ١٠٠ ٧٦٢  )١( ٥ ٨٠١  ٨٣ ٥٨٦  ١١ ٣٧٦ ١٤٩ ٢٨٦  ١٣٩ ٦٧٨  ٩ ٦٠٨ اإلمدادات والمواد الطبية
  ٪٢٧  ٦٧٥ ٧٢٠  )٦ ٤٤١(  ٤٣ ٢٢٥  ٨ ٤٧٦  ٣٥ ٢٩٥  ٦٨٤  )١ ٢٣٠( ٦٣٨ ٩٣٦  ٥٩٥ ٣١٤  ٤٣ ٦٢٢  التعاقديةالخدمات 

  ٪١٠  ٢٤٩ ٢١٠  )٦٠٣(  ٢ ٨٧٥  ٢ ٨٧٥    ٢٤٦ ٩٣٨  ٢٣٢ ٣٨٠  ١٤ ٥٥٨  التحويالت والمنح
  ٪٨  ٢٠٠ ٣٣١  )١٤٣(  ٥ ٠٤٦  ٣ ٧١٣  ١ ١٨٥ ١٤٨  ١٩٥ ٤٢٨  ١٦٧ ٠٥٣  ٢٨ ٣٧٥  السفر

  ٪٥  ١٣١ ٧٨٥  )٥٦٨(  ٢٢ ٦٩٧  ٤ ٩٩٣  ٥ ٨٢٢ ١١ ٤١٦ ٤٦٦  ١٠٩ ٦٥٦  )١٤٤ ٤٧٣(  ٢٣٤ ١٦٩  ١٩ ٨٦١  مصروفات التشغيل العامة
  ٪٢  ٥٥ ٧٦٢  )٢ ٧٥١(  ٧ ٩١٣  ٥٥  ٥ ٨٥٠  ٢ ١١٥  )١٠٧( ٥٠ ٦٠٠  ٤٥ ٥٧١  ٥ ٠٢٩  والمركبات واألثاثُمعّدات ال

اســـــــــتهالك األصـــــــــول الماديـــــــــة 
ـــــــــــر  واســـــــــــتهالك األصـــــــــــول غي

 ٪٠ ٢ ٨٣٦  ٢ ٨٣٦    ٢ ٨٣٦      الملموسة

  ٪١٠٠  ٢ ٤٧٠ ٨٩٧  )١٨٠ ٠٣٣(  ٣٤٠ ٥٥٠  ٣٤ ٠٩٦ ١٧٥ ٦٢٢  ١١٧ ٤٩١  ١٣ ٣٤١  ٢ ٣١٠ ٣٨٠  )١٤٤ ٣٧٤(  ١ ٩٤٣ ٧٣٨  ٥١١ ٠١٦ مجموع المصروفات
  ٦٢ ٦٨٢ )١(  )٤ ٢٥٩(  )١( ١ ٧٥١ )٢ ٣٥٨(  )٣ ٦٥١( ٦٦ ٩٤٢  ٦٧ ٦٠٧  )٦٦٥(  اإليرادات المالية

خالل  /(العجز)الفائض مجموع
  )٤٤ ١٣٩(   )٢ ٩٨٩((  ٢١٩  ٥ ٦٦٦ ٨ ١١٨  )١٦ ٩٢٢( )٤١ ١٥٠(  )١ ٨١٢(  )٣٩ ٣٣٨(  السنة

كـانون  ١رصيد الصناديق في 
   ١ ٤٤٨ ٦٢٤   )٧٦٠ ٧٠٧(  ٤٢ ٨٧٤  )٩١٥ ٩٦٠(  ٩ ٣٦٥  ١٠٣ ٠١٤  ٢ ٢٠٩ ٣٣١   ٢ ١٦٦ ١٥٥  ٤٣ ١٧٦  ٢٠١٦الثاني/ يناير

التعـــــــديالت المباشـــــــرة علـــــــى 
  )٨٧ ٩٧١(   )٨٧ ٩٧١(    )٨٧ ٩٧١(          صافي األصول/ األسهم

كانون  ٣١ –رصيد الصندوق 
   ١ ٣١٦ ٥١٤   )٧٦٣ ٦٩٦(  ٤٣ ٠٩٣  )٩٩٨ ٢٦٥( ١٧ ٤٨٣  ٨٦ ٠٢٢ ٢ ١٦٨ ١٨١ ٢ ١٦٤ ٣٤٣  ٣ ٨٣٨  ٢٠١٦ديسمبر / األول

) هي تعديالت محاسبية ُأدخلت إلزالـة أثـر التحـويالت التـي تجـري بـين الصـناديق والتـي لـوال ذلـك لعّبـرت بشـكل مبـالغ فيـه ١ لصناديق الرئيسية (الجدول: المبالغ المسقطة كما ترد في "بيان األداء المالي حسب ا)أالمالحظة (
  عن إيرادات المنظمة ونفقاتها. واسُتخدم صندوق للمبالغ المسقطة ُأنشئ خصيصًا لهذا الغرض.
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  فقطالصندوق العام  –الثاني: المصروفات حسب المكتب الرئيسي الجدول 
 ٢٠١٦ ديسمبر/ كانون األول ٣١في السنة المنتهية في 

  )(بآالف الدوالرات األمريكية

  

المقر  الوصف
 الرئيسي

المكتب اإلقليمي 
 ألفريقيا

المكتب اإلقليمي 
 لألمريكتين

المكتب اإلقليمي 
 لشرق المتوسط

المكتب اإلقليم 
 ألوروبا

المكتب اإلقليمي 
 لجنوب شرق آسيا

المكتب 
 اإلقليمي لغرب
 المحيط الهادئ

 المجموع

المصروفات
  ٩١٩ ٥٣٦  ٥٥ ٠٧١  ٥٢ ٢٥٤  ٥٤ ٤٦١  ٨٣ ٦٢٩  ٣٠ ٤٦٨ ٢١٥ ٢٠٧  ٤٢٨ ٤٤٦  تكاليف الموظفين

  ١٤٩ ٢٨٦  ٣ ٨٨٧  ١٣ ٦٣٣  ٦ ٢٥٣  ٦٢ ٢٠٤  ١ ٢٤٨ ٢٩ ٦٢٧  ٣٢ ٤٣٤  اإلمدادات والمواد الطبية
  ٦٣٨ ٩٣٦  ٢٠ ٣٢٢  ٥٤ ٣٧٤  ٢٦ ٩٤٨  ١٨١ ١٦٧  ١٠ ٥٩٣ ٢٠٩ ١٧٥  ١٣٦ ٣٥٧  الخدمات التعاقدية
  ٢٤٦ ٩٣٨  ١٨ ٥٧٩  ٢١ ٦٢٥  ٧٩٨  ٦٢ ٨٨٥  ٣ ٦١١ ١٢٧ ٣٢٧  ١٢ ١١٣  التحويالت والمنح

  ١٩٥ ٤٢٨  ٩ ١٥٤  ١٠ ١٨٩  ١١ ٢٩٩  ١٤ ٧٠٦  ١٠ ٩٩٦ ٥٤ ٥٨٨  ٨٤ ٤٩٦  السفر
  ١٠٩ ٦٥٦  ٥ ٢٤٦  ١٢ ٤٢٥  ٤ ٧٩٣  ٢٢ ٥٤٨  ٦ ١٠٣ ٤٣ ٧٤٧  ١٤ ٧٩٤مصروفات التشغيل العامة

  ٥٠ ٦٠٠  ١ ٦٤٨  ٣ ٨١٤  ١ ١٦٣٢٣ ٧٥١  ٢٢ ٦٠٩  ٤ ٤٥٥  واألثاثالُمعّدات والمركبات 
  ٢ ٣١٠ ٣٨٠  ١١٣ ٩٠٧  ١٦٨ ٣١٤  ١٠٥ ٨٧٥  ٤٤٣ ٨٩٠  ٦٣ ٠١٩ ٧٠٢ ٢٨٠  ٧١٣ ٠٩٥  مجموع المصروفات

النســبة المئويــة للمصــروفات حســب نــوع المصــروفات 
  ٪١٠٠  ٪٦  ٪٦  ٪٦  ٪٩  ٪٣  ٪٢٣  ٪٤٧  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين

 ٪١٠٠  ٪٣  ٪٩  ٪٤٪٤٢  ٪١  ٪٢٠  ٪٢٢  اإلمدادات والمواد الطبية
 ٪١٠٠  ٪٣  ٪٩  ٪٤  ٪٢٨  ٪٢  ٪٣٣  ٪٢١  الخدمات التعاقدية

 ٪١٠٠  ٪٨  ٪٩  ٪٠  ٪٢٥  ٪١  ٪٥٢  ٪٥  التحويالت والمنح للجهات النظيرة
 ٪١٠٠  ٪٥  ٥٢  ٦٢  ٨٢  ٪٦  ٪٢٨  ٪٤٣  السفر

 ٪١٠٠  ٪٥  ٪١١  ٪٤  ٪٢١  ٦٢  ٪٤٠  ٪١٣  مصروفات التشغيل العامة
 ٪١٠٠  ٪٣  ٪٨  ٪٣  ٪٣٣  ٪٠  ٪٤٥  ٪٩  الُمعّدات والمركبات واألثاث

  ٪١٠٠  ٪٥  ٪٧  ٪٥  ٪١٩  ٪٣  ٪٣٠  ٪٣١  مجموع النسبة المئوية
النســبة المئويــة للمصــروفات حســب نــوع المصــروفات 

  ٪٤٠  ٪٤٨ ٣١٢  ٪٥١  ٪١٩  ٤٨٢  ٪٣١  ٪٦٠  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين
  ٪٦  ٪٣  ٨٢  ٪٦  ٪١٤  ٢٢  ٪٤  ٪٥  اإلمدادات والمواد الطبية

  ٪٢٨  ٪١٨  ٪٣٢  ٪٢٥  ٪٤١  ٪١٧  ٪٣٠٪١٩  الخدمات التعاقدية
  ٪١١  ٪١٦  ٪١٣  ٪١  ٪١٤  ٪٦  ٪١٨  ٢٢  التحويالت والمنح للجهات النظيرة

  ٪٨  ٪٨  ٪٦  ٪١١  ٪٣  ٪١٧  ٪٨  ٪١٢  السفر
  ٪٥  ٪٥  ٪٧  ٪٥  ٪٥  ٪١٠  ٪٦  ٪٢  مصروفات التشغيل العامة
  ٪٢  ٪١  ٪٢  ٪١  ٪٤  ٪٠  ٪٣  ٪١  الُمعّدات والمركبات واألثاث

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠  مجموع النسبة المئوية



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  المالحق  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   A70/40    ٧٠/٤٠ج

154 

   ANNEX 1  ١الملحق 
  اإليرادات والمصروفات – ٢٠١٦نبذة عن الوضع المالي في عام 

  
  نبذة عن الوضع المالي  (أ)

مبلــغ ُأِعيــد  مقابــل( أمريكــيدوالر مليــون  ٤٤يــرادات بمبلــغ اإلإجمــالي  ٢٠١٦فــي عــام  مصــروفاتتجــاوز مجمــوع ال
مصـروفات فـي لإليـرادات وال الجدول أدناه ملخصاً بّين وي)، ٢٠١٥في عام دوالر أمريكي  مليون ٢٣١ داربيانه بمق
  .٢٠١٥و ٢٠١٦عامي 

  (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٥و ٢٠١٦، جميع الصناديق -نبذة عن الوضع المالي 
  
  ٢٠١٥ المجموع في عام  ٢٠١٦ المجموع في عام  

  ٤٦٣  ٤٧٠  االشتراكات المقّدرة
  ١ ٨٣٧  ١ ٧١٧  المساهمات الطوعية المدرجة في الميزانية البرمجية
        ٢ ٣٠٠  ٢ ١٨٧  مجموع المساهمات المدرجة في الميزانية البرمجية

  ٤٥  ٨٩  اإليرادات غير المدرجة في الميزانية البرمجية
  ١٣٠  ٨٨  المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات

        ٢ ٤٧٥  ٢ ٣٦٤  )مجموع اإليرادات (جميع المصادر
  ٢ ٤٦٦  ٢ ١٨٢  المصروفات المدرجة في الميزانية البرمجية

  ١٢٦  ٨٨  المصروفات العينية وفي شكل خدمات
  ١٣٥  ٢٠١  المصروفات غير المدرجة في الميزانية البرمجية وغيرها

        ٢ ٧٢٧  ٢ ٤٧١  مجموع المصروفات (جميع المصادر)
        ٢١  ٦٣  اإليرادات المالية

  )٢٣١(  )٤٤(  الصافي المجموع
  

  اإليرادات
مليـون دوالر  ٢١٨٧ما مقداره  ٢٠١٦في عام  ٢٠١٧-٢٠١٦لميزانية البرمجية إلى امجموع اإليرادات الواردة  بلغ

مليـون دوالر أمريكـي ومسـاهمات  ٤٧٠بمبلـغ مـن الـدول األعضـاء المقّدرة الـواردة شتراكات اال شملت يوهأمريكي، 
 فقــــد بلغــــت إليــــرادات غيــــر المدرجــــة فــــي الميزانيــــة البرمجيــــة. أمــــا اوالر أمريكــــيمليــــون د ١٧١٧هــــا مبلغطوعيــــة 

ن الشـراكات مقدمـة مـالعام السابق وتعكس إيـرادات ثابتـة زائدة عن ، وهي ٢٠١٦مليون دوالر أمريكي في عام  ٨٩
وتكــاليف طبيــة  لــوازمممنوحــة بوصــفها هبــات المســاهمات الطوعيــة العينيــة وفــي شــكل خــدمات  تمثــل. و المستضــافة

وموقــع لميزانيــة المنظمــة البرمجيــة البوابــة اإللكترونيــة الرجــوع إلــى ويمكــن . ســتئجار المكاتــب وتكــاليف المــوظفينا
بحســب الجهـــة المانحـــة  االطـــالع علـــى قائمــة كاملـــة بجميــع المســـاهمات الطوعيـــةألغــراض  ١اإللكترونـــيمنظمــة ال

  والصندوق.
 انخفاضـاً  ٢٠١٧-٢٠١٦ الميزانية البرمجيـةإلى  ٢٠١٦في عام لواردة اإيرادات المساهمات الطوعية وتبّين إجماال 

قـد لحقـت التخفيضـات . و ٢٠١٥عـام نـاظر فـي الممبلغهـا مقارنة ب ٪٧ما نسبته  مليون دوالر أمريكي أو ١٢٠قدره 
                                                           

، والتفاصـيل المتعلقـة /http://extranet.who.int/programmebudget -البوابة اإللكترونية لميزانية المنظمـة البرمجيـة    ١
) علــــى موقــــع المنظمــــة ٤/ معلومــــات/٧٠(الوثيقــــة ج ٢٠١٦والجهــــة المســــاهمة، بالمســــاهمات الطوعيــــة بحســــب الصــــندوق 

 ./http://www.who.int/about/finances-accountability/reports/en -اإللكتروني 
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٪ ٢٦اللـذين شـهدا تخفيضـين نسـبتهما  الخاصة اتاالستجابة للفاشيات واألزمات وترتيبات الشراكالرئيسية بقطاعي 
زيــادة ة األساســيالمقدمــة إلــى البــرامج المســاهمات الطوعيــة ، فيمــا تظهــر ٢٠١٥٪ علــى التــوالي مقارنــة بعــام ١١و

كثيرة فيما يتصـل بفـرادى المشـاريع المختلفـة مساهمات طوعية محددة . وُخصِّصت بدرجة كبيرة ٪٨ها نسبتإجمالية 
الـوارد أدنـاه يلخص الجدول . و ميزانية البرمجيةدة من الالمنشو النتائج تحقيق بالغ في إطار من حيث اإل متطلباتال

  تلك األساسية.المساهمات الطوعية المحددة و بحسب لميزانية البرمجية اإليرادات األساسية المدرجة في ا
(بماليـــين الـــدوالرات  ٢٠١٦إلـــى  ٢٠١٢اإليـــرادات (األساســـية) الُمدرجـــة فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة بـــالفترة مـــن 

  األمريكية)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مــــن مجمــــوع  ٪٥٣ لمســــاهمات الطوعيــــة بنســــبةى تقــــديم الــــواظــــب عأكبــــر مصــــدر هــــي تــــزال الــــدول األعضــــاء وال

ـــاء . وأدى تحـــديث فئـــات ٢٠١٥و ٢٠١٦فـــي عـــامي مقـــّدرة غيـــر ال(الطوعيـــة) المســـاهمات  الجهـــات المســـاهمة أثن
األرقـام بو  ٢٠١٥عـام بات مقارنـة بعـض االختالفـحـدوث عرض البوابة اإللكترونية إلى لكي تتواءم مع  ٢٠١٦ عام

المؤسسـات طارئـة علـى عـدد زيـادة األكبـر يتمثـل فـي تغييـر متسـق أن التبين المقارنة على أسـاس . و المنشورة سابقاً 
  .المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفالالمقدمة إلى  زيادة المساهماتسببها الخيرية 

  سب المصدر، بح٢٠١٦إيرادات المساهمات الطوعية في عام 
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

١٠٠٠ 
٩٠٠ 
٨٠٠ 
٧٠٠ 
٦٠٠ 
٥٠٠ 
٤٠٠ 
٣٠٠ 
٢٠٠ 
١٠٠ 

- 

 التمويل المحدد (األساسي حصرًا) المساهمات الطوعية األساسية

 ٪٣ الكيانات التابعة للقطاع الخاص

 ٪٥٣الدول األعضاء 

مؤسسات األمم 
المتحدة والمنظمات 

الحكومية الدولية 
ومصارف 

 ٪١٢ التنمية

المؤسسات الخيرية 
١٧٪ 

المنظمات غير 
 ٪٠المؤسسات األكاديمية  ٪٩الحكومية 

 ٪٦الشراكات 
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 ٢٠١٧-٢٠١٦فــــي الميزانيــــة البرمجيـــــة  ٢٠١٦بعــــام الـــــدول األعضــــاء المقدمــــة مــــن مســــاهمات المجمــــوع وبلــــغ 
 ٢٠١٥مقارنـة بمبلغهـا فـي عـام مليـون دوالر أمريكـي  ١٣٧١مقـداره ة) ما مقّدر (المساهمات الطوعية واالشتراكات ال

مــن مجمــوع المســاهمات الطوعيــة ٪ ٦٣نســبة  ٢٠١٦م ، وهــو مــا يمثــل فــي عــامليــون دوالر أمريكــي ١٤٧٣وقــدره 
  .ةمقّدر واالشتراكات ال
ويشـمل ذلـك  ،٢٠١٥ عـامبمقارنـة  ٢٠١٦عـام فـي الرئيسـية الجهات المساهمة الطوعية العشـر لخص بويرد أدناه م

الجهـــات المســـاهمة الطوعيــة العشـــر الرئيســـية تمثــل و ســائر الجهـــات المســـاهمة علــى حـــد ســـواء. الــدول األعضـــاء و 
  .مجيةفي إطار الميزانية البر ٪ من مجموع المساهمات الطوعية ٦٦ سبةن

(بماليـين الـدوالرات  ٢٠١٥و ٢٠١٦الجهات المساهمة الطوعية العشر الرئيسية في الميزانيـة البرمجيـة بعـامي 
  األمريكية)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصروفات  (ب)
مليون  ٢١٨٢مقداره ما  ٢٠١٧-٢٠١٦تنفيذ الميزانية البرمجية ل ٢٠١٦عام الُمنفقة في  ١مصروفاتالمجموع بلغ 

عّما كانت ٪ ١٥نسبتها وزيادة  ٢٠١٥عام عّما كانت عليه في ٪ ١١أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا نسبته دوالر 
  ).٢٠١٥-٢٠١٤في الوقت نفسه من الثنائية ( ٢٠١٤عام عليه في 

  .٢٠١٥و ٢٠١٦عامي في حسب نوع المصروفات بة البرمجية مصروفات الميزانيلخصًا بالشكل أدناه مويورد 
  
  
  

                                                           
 خدمات وليس عقب قطع االلتزامات أو سداد المدفوعات.المصروفات عند تسليم السلع والتُثّبت    ١

٢٠١٦ ٢٠١٥ 

الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

مؤسسة بيل 
وميليندا 
 غيتس

المملكة 
المتحدة 
لبريطانيا 
العظمى 

يرلندا أو 
 الشمالية

التحالف 
العالمي 
من أجل 
اللقاحات 
 والتمنيع

اليابان الصندوق 
االستئماني 
الوطني 
للشؤون 
 الخيرية

وكالة 
روتاري 
 الدولية

المفوضية 
 األوروبية

صندوق 
األمم 

المتحدة 
المركزي 
لمواجهة 

 طوارئال

 ألمانيا

٣٥٠  
٣٠٠  
٢٥٠  
٢٠٠  
١٥٠  
١٠٠  
٥٠  

- 
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  (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٥و ٢٠١٦مصروفات الميزانية البرمجية بحسب نوع المصروفات في عامي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ألغــراض المقتطعــة  الرســومهــا المــوظفين، بمــا فيالُمتكّبــدة عــن اســتخدام تكــاليف المجمــوع  تكــاليف المــوظفينوتمثــل 
المرتـــب األساســـي، وتســـوية مقـــر العمـــل، وأي أنـــواع أخـــرى مـــن االســـتحقاقات التـــي تـــدفعها المنظمـــة (مثـــل ســـداد 

مليــون دوالر أمريكــي بــين  ١٦بمقــدار مجمــوع تكــاليف المــوظفين وانخفــض المعاشــات التقاعديــة ومبــالغ التــأمين). 
من ٪ ٤٢ماليين دوالر أمريكي، ومثل نسبة  ٩٠٨لى مليون دوالر أمريكي إ ٩٢٤، أي من ٢٠١٦و ٢٠١٥عامي 
انخفضــت ). و ٢٠١٥ عــام ٪ فــي٣٧مقابــل ( ٢٠١٦عــام عــن وع المصــروفات المتكبــدة فــي الميزانيــة البرمجيــة مجمــ

مليون  ٧٦٠إلى  ٢٠١٥مليون دوالر أمريكي في عام  ٧٨٣من ة عبر جميع القطاعات تكاليف الموظفين األساسي
األطفــــال واالســــتجابة شــــلل استئصــــال المعنيــــين ب زادت تكــــاليف المــــوظفين، فيمــــا ٢٠١٦دوالر أمريكــــي فــــي عــــام 

  .٢٠١٥و ٢٠١٦بين عامي ٪ ٦ بنسبةللفاشيات واألزمات والبرامج الخاصة 
فئـة مـن ثـاني أكبـر هـي و  ٢٠١٦الُمنفقـة فـي عـام مـن إجمـالي المصـروفات ٪ ٢٨نسبة  الخدمات التعاقديةوشكلت 

بلـوغ لمنظمـة فـي ل دعمـاً لممنوحة للخبراء ومقـدمي الخـدمات العقود اذكورة تكاليف مالخدمات الالمصروفات. وتمثل 
بــــين ٪ ٧بنســــبة فقــــد انخفضــــت عمومــــًا الخــــدمات التعاقديــــة الُمنفقــــة علــــى مصــــروفات أغراضــــها المنشــــودة. أمــــا ال

توى الُمخـتط بشـأن تخفـيض مسـ تجـاهفـي أعقـاب االفي إطار البرامج األساسية خصوصًا ، و ٢٠١٦و ٢٠١٥ عامي
للطـوارئ،  االسـتجابة بسـببازدادت في إقلـيم شـرق المتوسـط الُمنفقة المصروفات ، على أن ٢٠١٦عام اإلنفاق في 

اعلـــى مســـتوى مـــن تخفـــيض الخـــدمات اإلقلـــيم األفريقـــي . وشـــهد وال ســـيما فـــي الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية والـــيمن
إلنفـاق بشـكل كبيـر أسـفرت عـن زيـادة اإيبـوال التـي الستجابة لفاشية مرض فيروس التعاقدية من جراء تقليل أنشطة ا

بحمـالت  . ويتمثـل العنصـر األكبـر مـن الخـدمات التعاقديـة فـي التنفيـذ المباشـر الـذي يتصـل أساسـاً ٢٠١٥في عـام 
فــي أفغانســتان ونيجيريــا وباكســتان خصوصــًا برنــامج استئصــال شــلل األطفــال، و فــي إطــار الواســعة النطــاق  منيــعالت

الخبـراء عقـود المصـروفات يضـم مـن الفئـة آخر مـن هـذه  مكون كبيرثمة التنفيذ المباشر، ة على . وعالو والصومال
  .أداء العملالُمبرمة بشأن تفاقات االاالستشاريين و 

استئصال شلل األطفال واالستجابة للفاشيات واألزمات 
 والبرامج الخاصة

 البرامج األساسية

٢٠١٦  ٢٠١٥  
 تكاليف الموظفين

٢٠١٦  ٢٠١٥  
اإلمدادات والمواد 

 الطبية

٢٠١٦  ٢٠١٥  
  الخدمات 
 التعاقدية

٢٠١٦  ٢٠١٥  
  التحويالت 
 والمنح

٢٠١٦  ٢٠١٥  
 السفر

٢٠١٦  ٢٠١٥  
نفقات التشغيل 

 العامة

٢٠١٦  ٢٠١٥  
المعدات والمركبات 

 واألثاث

١٠٠٠  
٩٠٠  
٨٠٠  
٧٠٠  
٦٠٠  
٥٠٠  
٤٠٠  
٣٠٠  
٢٠٠  
١٠٠  
٠ 
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ــى النظــراءوشــكلت  أعلــى بلغــت و المصــروفات الُمنفقــة مــن مجمــوع ٪ ١٠نســبة  التحــويالت والهبــات الممنوحــة إل
عقــود . وُأنِفقــت تلــك المصــروفات فــي المقــام األول علــى إقلــيم شــرق المتوســطتــاله اإلقلــيم األفريقــي مســتوياتها فــي 

العقـود الُمبرمـة مـع على  وبدرجة أقل،وزارات الصحة (التعاون المالي المباشر) خاصًة نظراء وطنيين، و ُأبِرمت مع 
، وذلـك مـن يـر الحكوميـةالمؤسسات التابعة لألمم المتحدة والمنظمات غسائر جهات شريكة أخرى في التنفيذ، مثل 

عـــن  ٢٠١٦فـــي عـــام عمومـــًا المصـــروفات الُمنفقـــة وبلغـــت  أجـــل تنفيـــذ األنشـــطة بمـــا يتفـــق مـــع الميزانيـــة البرمجيـــة.
. وتبـّين مـن مجمـوع مصـروفات التعـاون ٢٠١٥عليـه فـي عـام ٪، أي قّلت عّما كانت ١٦ والهبات نسبة لتحويالتا

فـي ا قـد ُأنِفقـت علـى المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال ٪ منه٦٣أن نسبة  ٢٠١٦المالي المباشر في عام 
المتعلقــــة السياســــات واإلجــــراءات وقــــد تعــــّززت . ٢٠١٥عــــام ٪ فــــي ٤٨مقارنــــة بنســــبتها التــــي بلغــــت  ٢٠١٦عــــام 

الشـفافية وُأدِخلـت تحسـينات كبيـرة علـى  استخدام ترتيبـات التعـاون المـالي المباشـر خـالل السـنوات الـثالث الماضـيةب
  تلك التحويالت عقب ما طرأ من تغييرات.لمساءلة فيما يتعلق باستخدام وا

التشـغيلية اإلدارة دعم صـيانة المكاتـب وتكـاليف تلك المصروفات العامة الُمنفقة لـ مصروفات التشغيل العامةوتمثل 
علـى المسـتوى م األول فـي المقـاالتكاليف غيرها من تكاليف المكاتب، ومنها تكاليف االيجار. وتُتكّبد تلك والمرافق و 
فــي  ٢٠١٧-٢٠١٦إطــار الميزانيــة البرمجيــة الُمنفقــة فــي مــن مجمــوع المصــروفات ٪ ٥نســبة  تمثــلهــي المحلــي و 

تكـاليف . وبلغت من جميع التكاليف٪ ٦بنسبة  ٢٠١٥عام ّما كانت عليه في ، أي بانخفاض طفيف ع٢٠١٦ عام
ن إقلــيم شــرق المتوســط اله تــ فــي اإلقلــيم األفريقــيمســتوياتها التشــغيل العامــة أعلــى  ، وهــو أمــر الرئيســي المقــر ثــموم

الفــروق الكبيــرة فــي رّد تُــهمــا. و ن فيين العــاملأعــداد وأحجــام المكاتــب الموجــودة فــي ذلكمــا اإلقليمــين والمــوظفييعكــس 
ــدة بــين موقــع و  العامــة التشــغيل تكــاليفمتوســط  ف فــي تكــاليف اإليجــار والتكــاليالموجــودة إلــى الفــروق  آخــرالُمتكّب

  .األخرى بين مراكز العمل
فـي  ٢٠١٧-٢٠١٦لميزانيـة البرمجيـة مـن االمنظمـة المصـروفات التـي أنفقتهـا  مـن مجمـوع٪ ٨نسـبة  السفروشكل 

المدفوعة إلـى المـوظفين وغيـر تكاليف الالسفر مصروفات . وتشمل ٢٠١٥في عام ٪ ٩ ، مقارنة بنسبة٢٠١٦عام 
ت تكـاليف وانخفضـ. اليـومي والتكـاليف األخـرى المتعلقـة بالسـفرعيشـة المالسفر بالطائرة وبـدل الموظفين عن تذاكر 

، وثمـة سـببان يقفـان وراء انخفاضـها، ٢٠١٥ّمـا كانـت عليـه فـي عـام ع ٢٠١٦٪ فـي عـام ١٤بنسـبة إجمـاًال السفر 
 تكلفـةلإليبـوال والتـدابير الُمتخـذة فـي مجـال الكفـاءة. وانخفضـت سـتجابة فيما يتعلـق باالالسفر معدل انخفاض  وهما:
أو  ٢٠١٥ت عليــه فــي عــام عمــا كانــ ٢٠١٦ عــام فــي التــذاكر أســعار انخفــاضفــي المتوســط عقــب  الواحــدة الرحلــة
نسـبة أثناء السـفر. وشـهدت اليومي بدل المعيشة تكاليف تقليل مدة الرحالت ما أدى إلى ُقصِّرت كما  ،٢٠١٤عام 

٪/ ٤٥الــثالث الماضــية مــن ى مــدى الســنوات علــتطــورًا الســفر  المشــمولين بمصــروفاتالمــوظفين/ غيــر المــوظفين 
ُخفِّـض المـوظفين قـد الحقيقـة القائلـة إن سـفر ، ممـا يعكـس ٢٠١٦٪ في عـام ٦٠٪/ ٤٠إلى  ٢٠١٤٪ في عام ٥٥

فــــي مــــنهم المشــــاركون الــــذين يســــتأثر  غيــــر المــــوظفين ســــفربسياســــة الســــفر مقارنــــة تنقــــيح مــــن خــــالل عــــن قصــــد 
  ات بحصة األسد.االجتماع

 إمــدادات طبيــةمــا تشــتريه المنظمــة وتوزعــه مــن ب اللــوازم والمــواد الطبيــةالُمنفقــة علــى مصــروفات العلــق أساســًا وتت
 ٢٠١٦فــي عــام الُمنفقــة ٪ مــن إجمــالي المصــروفات ٦، وهــي مصــروفات اســتأثرت بنســبة تنفيــذ البــرامجألغــراض 

فقــد انخفــض والمــواد الطبيــة اللــوازم الُمنفقــة علــى مصــروفات ). أمــا إجمــالي ال٢٠١٥مقابــل نســبتها نفســها فــي عــام (
في إقليم أخرى حدثت زيادات انخفضت، فإن  المصروفات. ومع أن تلك ٢٠١٥عام عّما كان عليه في ٪ ٩بنسبة 

اإلقلــيم  فــي وكـذلك والــيمن، السـورية العربيــة الجمهوريــة فـي طــوارئبـالنظر أساســًا إلـى مــا نشــب مـن شـرق المتوســط 
  الطارئ في سوريا من تركيا والُمجّسد في عملياتها القطرية. الوضعإلى بسبب الدعم المقدم  األوروبي
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 ANNEX 2  ٢الملحق 
  

  تقييم المخرجات والمعلومات المالية بحسب البرنامج
  فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد  ١-١
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 

  لرئيسيا
ــــــذ : ١-١-١ ــــــى تنفي ــــــدان عل  زيــــــادة قــــــدرة البل

 فيروس مكافحة إلى الرامية الرئيسية التدخالت
 المشـــاركة طريــق عــن البشـــري المنــاعي العــوز

 بالسياســــــات، الخــــــاص الحــــــوار فــــــي النشــــــيطة
 بالقواعــد الخاصــة واألدوات اإلرشــادات ووضــع

ــــــث والمعــــــايير،  االســــــتراتيجية، المعلومــــــات وب
 قنيالت الدعم وتقديم

       

ــــــدرة زيــــــادة : ٢-١-١ ــــــدان ق ــــــى البل ــــــذ عل  تنفي
 التهـاب مكافحة إلى الرامية الرئيسيةالتدخالت 

 الحـوار في النشيطة المشاركة طريق عن الكبد
 اإلرشــــــــادات ووضــــــــع بالسياســــــــات، الخــــــــاص
 وبــــث والمعــــايير، بالقواعــــد الخاصــــة واألدوات
 التقني الدعم وتقديم االستراتيجية، المعلومات

       

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  فقاتإجمالي الن
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

١٦٠ ٠٠٠  

١٤٠ ٠٠٠  

١٢٠ ٠٠٠  

١٠٠ ٠٠٠  

٨٠ ٠٠٠  

٦٠ ٠٠٠  

٤٠ ٠٠٠  

٢٠ ٠٠٠  

٠ 
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  السل  ٢-١
  

  
  

٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ١٤١ ٣٠٠ ٤٦ ٠٠٠ ١٣ ٠٠٠ ٧ ٢٠٠ ٦ ٩٠٠ ١٢ ٦٠٠ ٧ ١٠٠ ٤٨ ٥٠٠  الصحة العالمية

 

كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 
  )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٢٦ ٦٤٢ ٥ ٤٣٢ ٣ ٥٢٨ ٣ ٠٩٤ ١ ١٠١ ٢ ٧٠٢ ١ ٩٢٠ ٨ ٨٦٥  األموال المرنة

 ٧٨ ٢٩٠ ٤٠ ٣٨٠ ٥ ٢٢٠ ١ ١٨٠ ٢ ٨٢٧ ٦ ٨٦١ ٨٨٤ ٢٠ ٩٣٨ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ١٠٤ ٩٣٢ ٤٥ ٨١٢ ٨ ٧٤٨ ٤ ٤٧٢ ٣ ٩٢٨ ٩ ٥٦٣ ٢ ٨٠٤ ٢٩ ٨٠٣  المجموع

 
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٧٤ ٪١٠٠ ٪٦٧ ٪٥٩ ٪٥٧ ٪٧٦ ٪٣٩ ٪٦١  مئوية من الميزانية
 

 ٣٠ ٦٨٧ ١٢ ٠٩١ ٣ ٣٠٤ ٩٣٠ ١ ٦٣٠ ٢ ٢٦١ ١ ٠٠٥ ٩ ٤٦٦  تكاليف الموظفين
 ٢١ ٩٩٠ ٧ ٨٥١ ١ ٥٠٣ ٨٨٠ ٥٨٩ ٣ ٠١٨ ٦٩٥ ٧ ٤٥٤  تكاليف األنشطة

 ٥٢ ٦٧٧ ١٩ ٩٤٢ ٤ ٨٠٧ ١ ٨١٠ ٢ ٢١٩ ٥ ٢٧٩ ١ ٧٠٠ ١٦ ٩٢٠  مجموع المصروفات
 

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٣٧ ٪٤٣ ٪٣٧ ٪٢٥ ٪٣٢ ٪٤٢ ٪٢٤ ٪٣٥  من الميزانية المعتمدة

 
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٥٠ ٪٤٤ ٪٥٥ ٪٤٢ ٪٥٦ ٪٥٥ ٪٦١ ٪٥٧  من األموال المتاحة
 

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٣٩ ٪١١ ٪٣ ٪٥ ٪٧ ٪٣ ٪٣١  المكتب الرئيسي

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

 والغايـــــات االســـــتراتيجية تكييـــــف: ١-٢-١
 مرضــاه ورعايــة الســل مــن للوقايــة العالميــة

 علــى وتنفيــذها ٢٠١٥ عــام بعــد كافحتــهوم
 فـــي المعتمـــد النحــو علـــى العـــالمي الصــعيد
 ١-٦٧ع ص ج القرار

       

 المحدَّثــــــــة التوجيهيــــــــة المبــــــــادئ: ٢-٢-١
 لــــــدعم التقنيـــــة واألدوات السياســــــات بشـــــأن

ــــــــذ اعتمــــــــاد ــــــــات االســــــــتراتيجية وتنفي  والغاي
 مرضــاه ورعايــة الســل مــن للوقايــة العالميــة

 تشـــمل والتـــي ،٢٠١٥ عـــام عـــدب ومكافحتـــه
 الرعايـــــــــة) ١: (التاليـــــــــة الـــــــــثالث الـــــــــدعائم
ــــــــة ــــــــة والوقاي ــــــــي المتكامل  علــــــــى تركــــــــز الت
ــُنظم الجريئــة والسياســات) ٢( المــريض؛  وال
 واالبتكار البحث وتكثيف) ٣( الداعمة؛

       

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ١١٧ ٥٠٠ ٣٤ ١٠٠ ١٣ ٨٠٠ ٧ ٧٠٠ ١٠ ٨٠٠ ٢٠ ٣٠٠ ١ ٦٠٠ ٢٩ ٢٠٠  الصحة العالمية

 

كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 
  )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

 ١٨ ٠٣٥ ٣ ٨٥٠ ١ ٧١٢ ١ ٢٩١ ٤٩٥ ٤ ٧٦٩ ١ ٠٣١ ٤ ٨٨٧  ألموال المرنةا
 ٧٧ ٩٢٢ ٣٣ ٥٦٥ ٧ ٦٨٥ ١ ٠٤٣ ٨ ٢١٢ ١٥ ١٩٠ ٤٤٥ ١١ ٧٨٢ المخصصة –المساهمات الطوعية 

 ٩٥ ٩٥٧ ٣٧ ٤١٥ ٩ ٣٩٧ ٢ ٣٣٤ ٨ ٧٠٧ ١٩ ٩٥٩ ١ ٤٧٦ ١٦ ٦٦٩  المجموع
 

األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 
 ٪٨٢ ٪١١٠ ٪٦٨ ٪٣٠ ٪٨١ ٪٩٨ ٪٩٢ ٪٥٧  يةمئوية من الميزان

 
 ٢٥ ٨٥٧ ١٢ ٠٢٢ ٣ ٠٧٨ ٨٠٧ ١ ٨٢٢ ٢ ٨٣٦ ٢٥٥ ٥ ٠٣٧  تكاليف الموظفين
 ٢٠ ٦٣٨ ٥ ٢٠٤ ١ ٨٦٨ ٧٥٠ ١ ٦٧٦ ٧ ٤٦٤ ٤٤٤ ٣ ٢٣٢  تكاليف األنشطة

 ٤٦ ٤٩٥ ١٧ ٢٢٦ ٤ ٩٤٦ ١ ٥٥٧ ٣ ٤٩٨ ١٠ ٣٠٠ ٦٩٩ ٨ ٢٦٩  مجموع المصروفات
 

بوصــــفها نســــبة مئويــــة  المصــــروفات
 ٪٤٠ ٪٥١ ٪٣٦ ٪٢٠ ٪٣٢ ٪٥١ ٪٤٤ ٪٢٨  من الميزانية المعتمدة

 
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٤٨ ٪٤٦ ٪٥٣ ٪٦٧ ٪٤٠ ٪٥٢ ٪٤٧ ٪٥٠  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٤٦ ٪١٢ ٪٣ ٪٧ ٪١١ ٪١ ٪١٩  المكتب الرئيسي

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

مدة من جمعية الميزانية المعت
 الصحة العالمية

١٤٠ ٠٠٠  

١٢٠ ٠٠٠  

١٠٠ ٠٠٠  

٨٠ ٠٠٠  

٦٠ ٠٠٠  

٤٠ ٠٠٠  

٢٠ ٠٠٠  

٠ 
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  االمالري  ٣-١
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

 الخطـط تنفيـذ مـن البلدان تمكين: ١-٣-١
ــــــــات المســــــــنَّدة االســــــــتراتيجية  بشــــــــأن بالبيِّن

 الفعالــة التغطيــة علــى التركيــز مــع المالريــا
 النواقـــــل مكافحـــــة إلـــــى الراميـــــة بالتـــــدخالت
 ورصــــــد والعــــــالج، التشــــــخيص تواختبــــــارا
 الحشــرية المبيــدات ومقاومــة العــالج فعاليــة

 لــدعم القــدرات تعزيــز طريــق عــن وترصــدها
 المالريا من الحد إلى الرامية الجهود

   ! !   

 بشــــــــــــــأن التوصــــــــــــــيات إعــــــــــــــداد: ٢-٣-١
 االسـتراتيجية التوجيهية والمبادئ السياسات
 النواقــــل، مكافحــــة بشــــأن المحدَّثــــة والتقنيــــة

 المضــــاد والعــــالج التشخيصــــي، واالختبــــار
 المتكامــــــــل العالجــــــــي والتــــــــدبير للمالريــــــــا،
 والكشـــــف والترصـــــد، الحمويـــــة، لألمـــــراض
 مــــــن الحــــــد لتســــــريع واالســــــتجابة الوبــــــائي،
 منها والتخلص المالريا حاالت

       

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  يناألمريكت أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

١٤٠ ٠٠٠  

١٢٠ ٠٠٠  

١٠٠ ٠٠٠  

٨٠ ٠٠٠  

٦٠ ٠٠٠  

٤٠ ٠٠٠  

٢٠ ٠٠٠  

٠ 
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  اأفريقي  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ١٢١ ٥٠٠ ٣٦ ٠٠٠ ١٦ ٨٠٠ ٨ ٠٠٠ ٣ ١٠٠ ١١ ٢٠٠ ١ ٦٠٠ ٤٤ ٨٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ١٨ ٣٦٣ ٤ ٨١٢ ١ ٤٣٣ ١ ٧٣٨ ٢٥٢ ٢ ٨٦٨ ٢ ٨٠٢ ٤ ٤٥٨  األموال المرنة

 ٧٦ ١٠٦ ٣٣ ٠٧٤ ١٠ ١٣١ ٥١٢ ٢٢٧ ٦ ٦٦٨ ٨٧٣ ٢٤ ٦٢١ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ٩٤ ٤٦٩ ٣٧ ٨٨٦ ١١ ٥٦٤ ٢ ٢٥٠ ٤٧٩ ٩ ٥٣٦ ٣ ٦٧٥ ٢٩ ٠٧٩  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٧٨ ٪١٠٥ ٪٦٩ ٪٢٨ ٪١٥ ٪٨٥ ٪٢٣٠ ٪٦٥  مئوية من الميزانية
         

 ٢٥ ٢٠٥ ١٠ ٣٩٩ ٣ ٤٤٤ ٨٦٥ ١٠٨ ٢ ٣٥٩ ١ ٢١٥ ٦ ٨١٥  تكاليف الموظفين
 ١٤ ٥٢٥ ٣ ٨٧٠ ٢ ٤٤٣ ٧١٩ ١٥٤ ٢ ٦٦٨ ٥٣٠ ٤ ١٤١  تكاليف األنشطة

 ٣٩ ٧٣٠ ١٤ ٢٦٩ ٥ ٨٨٧ ١ ٥٨٤ ٢٦٢ ٥ ٠٢٧ ١ ٧٤٥ ١٠ ٩٥٦  مجموع المصروفات
         

ا نســــبة مئويــــة المصــــروفات بوصــــفه
 ٪٣٣ ٪٤٠ ٪٣٥ ٪٢٠ ٪٨ ٪٤٥ ٪١٠٩ ٪٢٤  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٤٢ ٪٣٨ ٪٥١ ٪٧٠ ٪٥٥ ٪٥٣ ٪٤٧ ٪٣٨  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٤١ ٪١٤ ٪٣ ٪٠ ٪٩ ٪٥ ٪٢٧  المكتب الرئيسي

  
  لمدارية المهملةأمراض المناطق ا  ٤-١
  

  
  
  

جنوب   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  شرق آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

 خريطــــــة" ورصــــــد تنفيــــــذ تيســــــير: ١-٤-١
 الصــــحة منظمــــة وضــــعتها التــــي" الطريــــق
 المداريـــة المنـــاطق أمـــراض بشـــأن العالميـــة
 المهملة

       

 التــــدخالت ورصــــد تنفيــــذ تيســــير: ٢-٤-١
 المنــــــاطق أمــــــراض مكافحــــــة إلــــــى الراميــــــة
ـــــــة المداريـــــــة  المبـــــــادئ خـــــــالل مـــــــن المهمل
 والــدعم بالبيِّنــات المســنَّدة التقنيــة التوجيهيــة

 التقني

       

 الجديــــــــــــدة المعــــــــــــارف تطــــــــــــوير: ٣-٤-١
 تلبــــي التــــي التنفيــــذ واســــتراتيجيات والحلــــول

 يتوطنهـا التـي للبلـدان الصحية االحتياجات
  القرار صنَّاع مع بالتشاور وذلك ،المرض

  ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة الميزانيــــــــ ة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ١٥٢ ٩٠٠ ٩١ ٧٠٠ ٦ ٤٠٠ ٣ ٠٠٠ ٦٠٠ ١١ ٥٠٠ ٦ ٢٠٠ ٣٣ ٥٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٢٢ ٨٥٥ ١١ ٠٠١ ١ ٢٣٠ ١ ٢٠٢ ١٤ ٤ ٩٤٦ ١ ٢٠٢ ٣ ٢٦٠  األموال المرنة

 ٩٨ ٠٠٦ ٧٣ ٢٣٨ ٢ ١٢٢ ٤ ٢٥٣ ٢٢٥ ٤ ٥٠٧ ١ ٤٢٨ ١٢ ٢٣٣ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ١٢٠ ٨٦١ ٨٤ ٢٣٩ ٣ ٣٥٢ ٥ ٤٥٥ ٢٣٩ ٩ ٤٥٣ ٢ ٦٣٠ ١٥ ٤٩٣  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٧٩ ٪٩٢ ٪٥٢ ٪١٨٢ ٪٤٠ ٪٨٢ ٪٤٢ ٪٤٦  مئوية من الميزانية
         

 ٢٨ ٧٢٠ ٢٠ ٦٦١ ٧٢٨ ٤٩٧ ٠ ٢ ١٤٤ ٦١٣ ٤ ٠٧٧  تكاليف الموظفين
 ٣٢ ٨١٥ ١٨ ٥١٢ ١ ٢٦٢ ٢ ٧٢٤ ١٦٤ ٢ ٨٦١ ١ ٠٥٣ ٦ ٢٣٩  تكاليف األنشطة

 ٦١ ٥٣٥ ٣٩ ١٧٣ ١ ٩٩٠ ٣ ٢٢١ ١٦٤ ٥ ٠٠٥ ١ ٦٦٦ ١٠ ٣١٦  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٤٠ ٪٤٣ ٪٣١ ٪١٠٧ ٪٢٧ ٪٤٤ ٪٢٧ ٪٣١  من الميزانية المعتمدة

         
ســــبة مئويــــة المصــــروفات بوصــــفها ن

 ٪٥١ ٪٤٧ ٪٥٩ ٪٥٩ ٪٦٩ ٪٥٣ ٪٦٣ ٪٦٧  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٧٢ ٪٣ ٪٢ ٪٠ ٪٧ ٪٢ ٪١٤  المكتب الرئيسي

  
  
  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  النفقات إجمالي
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

١٨٠ ٠٠٠  
١٦٠ ٠٠٠  

١٤٠ ٠٠٠  

١٢٠ ٠٠٠  

١٠٠ ٠٠٠  
٨٠ ٠٠٠  
٦٠ ٠٠٠  

٤٠ ٠٠٠  

٢٠ ٠٠٠  
٠ 
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  التي يمكن الوقاية منها باللقاحاتاألمراض   ٥-١
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
يط غرب المح
  الهادئ

المقر 
  الرئيسي

ـــــــذ: ١-٥-١ ـــــــة العمـــــــل خطـــــــة تنفي  العالمي
 التركيـــز مـــع ورصـــدها باللقاحـــات الخاصـــة

 التمنيـع ورصـد الخـدمات تقـديم تعزيـز علـى
 اللقاحات عقد أهداف تحقيق أجل من

       

 ورصــــــــد تنفيــــــــذ تعزيــــــــز تيســــــــير: ٢-٥-١
ـــــــــتخلص اســـــــــتراتيجيات  الحصـــــــــبة مـــــــــن ال

  األلمانية والحصبة
      ! ! 

 المنتجــــــــات خصــــــــائص تحديــــــــد: ٣-٥-١
 الجديـــدة باللقاحـــات يتعلـــق فيمـــا المســـتهدفة

 بـــالتمنيع، المتعلقـــة األخـــرى والتكنولوجيـــات
فـــة لتطـــوير، البحـــث أولويـــات وكـــذلك  المعرَّ

 اســــــــتحداث أجــــــــل مــــــــن عليهــــــــا، والمتفــــــــق
ـــــــــة ذات اللقاحـــــــــات ـــــــــى بالنســـــــــبة األهمي  إل
 العقبـــات علـــى والتغلـــب العموميـــة الصـــحة

  التمنيع تعترض لتيا

       

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X)  ال ينطبق  يواجه مشاكل  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

يزانية المعتمدة من جمعية الم
 الصحة العالمية

٣٠٠ ٠٠٠  

٢٥٠ ٠٠٠  

٢٠٠ ٠٠٠  

١٥٠ ٠٠٠  

١٠٠ ٠٠٠  

٥٠ ٠٠٠  

٠  
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ٢٨٠ ٥٠٠ ٥٣ ٦٠٠ ٢٣ ٦٠٠ ٢٤ ٤٠٠ ١٢ ٤٠٠ ٢٧ ٢٠٠ ١١ ٣٠٠ ١٢٨ ٠٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٢٤ ٨٠٤ ٥ ٤٣٠ ١ ٧٩٣ ٢ ٤١٤ ٧٢٣ ٢ ٩٧٠ ٥ ٢٨٠ ٦ ١٩٤  األموال المرنة

 ١٩٦ ٧٣٤ ٥١ ٨٥٨ ١٢ ٢٠٤ ١٠ ٣٢٢ ٨ ٦٠٥ ١٦ ٧٤٥ ٦ ٢٥٧ ٩٠ ٧٤٣ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ٢٢١ ٥٣٨ ٥٧ ٢٨٨ ١٣ ٩٩٧ ١٢ ٧٣٦ ٩ ٣٢٨ ١٩ ٧١٥ ١١ ٥٣٧ ٩٦ ٩٣٧  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٧٩ ٪١٠٧ ٪٥٩ ٪٥٢ ٪٧٥ ٪٧٢ ٪١٠٢ ٪٧٦  مئوية من الميزانية
         

 ٤١ ٣٧٦ ١٥ ٩١١ ٣ ٤٦٩ ٢ ٣٤٢ ٢ ٦٧٩ ٢ ٩٤٦ ٢ ٦٠٩ ١١ ٤٢٠  تكاليف الموظفين
 ٦٢ ٩٩٢ ١١ ٤٤١ ٤ ٥٤٢ ٢ ٩٥٧ ٢ ٢٥٢ ٨ ٥١٠ ٤ ١٦٦ ٢٩ ١٢٤  تكاليف األنشطة

 ١٠٤ ٣٦٨ ٢٧ ٣٥٢ ٨ ٠١١ ٥ ٢٩٩ ٤ ٩٣١ ١١ ٤٥٦ ٦ ٧٧٥ ٤٠ ٥٤٤  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٣٧ ٪٥١ ٪٣٤ ٪٢٢ ٪٤٠ ٪٤٢ ٪٦٠ ٪٣٢  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٤٧ ٪٤٨ ٪٥٧ ٪٤٢ ٪٥٣ ٪٥٨ ٪٥٩ ٪٤٢  ل المتاحةمن األموا
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٣٨ ٪٨ ٪٦ ٪٦ ٪٧ ٪٦ ٪٢٨  المكتب الرئيسي

  
  
  مقاومة مضادات الميكروبات  ٦-١
  

  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

ــــــذ مســــــّودة  رافاإلشــــــ :١-٦-١ ــــــى تنفي عل
خطــــــــة العمــــــــل العالميــــــــة بشــــــــأن مقاومــــــــة 
ـــــــك  مضـــــــادات الميكروبـــــــات، بمـــــــا فـــــــي ذل
 .الترصد ووضع الخطط الوطنية واإلقليمية

    !   

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ١٨ ٥٠٠ ١٢ ٥٠٠ ١ ١٠٠ ٦٠٠ ٣ ٣٠٠ ١ ٠٠٠ ٠ ٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٣ ٨٤٩ ٢ ٥١٨ ٥٤ ١٧٠ ٦٧٦ ٤٣١ ٠ ٠  األموال المرنة
 ٩ ٦٠٥ ٥ ٥٤٥ ١٣٩ ٧٣٢ ٢ ٤٨٣ ٦٩٨ ٠ ٨ المخصصة –وعية المساهمات الط

 ١٣ ٤٥٤ ٨ ٠٦٣ ١٩٣ ٩٠٢ ٣ ١٥٩ ١ ١٢٩ ٠ ٨  المجموع
         

األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 
 ٪٧٣ ٪٦٥ ٪١٨ ٪١٥٠ ٪٩٦ ٪١١٣ - -  مئوية من الميزانية

         
 ٤ ٦٣٢ ٣ ٥٦٤ ١٠٢ ٢٠٣ ٦٧٧ ٨٦ ٠ ٠  تكاليف الموظفين
 ٢ ٦٤٧ ١ ٠٥٧ ٣٧ ٢٧٠ ٦٩١ ٥٨٤ ٠ ٨  تكاليف األنشطة

 ٧ ٢٧٩ ٤ ٦٢١ ١٣٩ ٤٧٣ ١ ٣٦٨ ٦٧٠ ٠ ٨  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٣٩ ٪٣٧ ٪١٣ ٪٧٩ ٪٤١ ٪٦٧ - -  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٥٤ ٪٥٧ ٪٧٢ ٪٥٢ ٪٤٣ ٪٥٩ - ٪١٠٠  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٧٧ ٪٢ ٪٤ ٪١٥ ٢٢ ٪٠ ٪٠  المكتب الرئيسي

  
  
  
  

٢٠ ٠٠٠ 
١٨ ٠٠٠ 
١٦ ٠٠٠ 
١٤ ٠٠٠ 
١٢ ٠٠٠ 
١٠ ٠٠٠ 
٨ ٠٠٠ 
٦ ٠٠٠ 
٤ ٠٠٠ 
٢ ٠٠٠ 

٠ 
 

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية
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  األمراض غير السارية  ١-٢
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

أو تنفيـــــــــــذ / تســـــــــــريع وضـــــــــــع و: ١-١-٢
ة المتعــــــــددة السياســــــــات والخطــــــــط الوطنيــــــــ

ــــــر  القطاعــــــات للوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غّي
 السارية ومكافحتها

       

تمكــــــــــين البلــــــــــدان مــــــــــن تنفيــــــــــذ : ٢-١-٢
االستراتيجيات الرامية إلى الحد من عوامـل 
الخطــر القابلــة للتغييــر المتعلقــة بــاألمراض 

تعــاطي التبــغ، واتبــاع نظــام (غّيــر الســارية 
، غـــــذائي غّيـــــر صـــــحي، والخمـــــول البـــــدني

، )الكحـــــــول علـــــــى نحـــــــٍو ضـــــــار وتعـــــــاطي
فــــــــي ذلــــــــك المحــــــــددات االجتماعيــــــــة  بمــــــــا

  األساسية

       

تمكـــــــين البلـــــــدان مـــــــن تحســـــــين : ٣-١-٢
التغطية بالرعاية الصحية المتعلقة بالتـدبير 
العالجــــــــــي لألمــــــــــراض القلبيــــــــــة الوعائيــــــــــة 
والســــــــرطان والســــــــكري وأمــــــــراض الجهــــــــاز 
التنفســــــي المزمنــــــة وعوامــــــل خطرهــــــا عــــــن 

  يق تعزيز الُنظم الصحيةطر 

       

: تنفيـــــذ إطـــــار الرصـــــد مـــــن أجـــــل ٤-١-٢
فـــــي الوفـــــاء  المحـــــرز التبليـــــغ عـــــن التقـــــدم

فـــي اإلعـــالن السياســـي  الـــواردةبااللتزامــات 
لألمــــم المتحــــدة الجتمــــاع الجمعيــــة العامــــة 

الرفيع المستوى بشأن الوقاية من األمـراض 
 الســــارية) ومكافحتهــــا غّيــــر المعديــــة (غّيــــر

لمنظمـة الصـحة  خطة العمل العالميـةفي و 
ــر ا العالميــة بشــأن لوقايــة مــن األمــراض غّي

  ٢٠٢٠-٢٠١٣السارية ومكافحتها 

       

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

٢٥٠ ٠٠٠  

٢٠٠ ٠٠٠  

١٥٠ ٠٠٠  

١٠٠ ٠٠٠  

٥٠ ٠٠٠  

٠ 
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  قر الرئيسيالم  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ١٩٨ ٣٠٠ ٥٦ ١٠٠ ٢٤ ٦٠٠ ١٦ ٠٠٠ ١٩ ٢٠٠ ١٦ ٨٠٠ ١٨ ٣٠٠ ٤٧ ٣٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٦٣ ٣٩٨ ٢١ ٧٧٤ ٨ ٢٧٠ ٦ ٤٣٢ ٣ ٤٢٣ ٧ ٥٦٧ ٦ ١٩٨ ٩ ٧٣٤  األموال المرنة

 ٥٢ ٠٦٨ ١٦ ٥٧٧ ٨ ١٢٨ ١ ٠١٥ ١٧ ٣٥٩ ٢ ٦٣٥ ١ ٠١٩ ٥ ٣٣٥ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ١١٥ ٤٦٦ ٣٨ ٣٥١ ١٦ ٣٩٨ ٧ ٤٤٧ ٢٠ ٧٨٢ ١٠ ٢٠٢ ٧ ٢١٧ ١٥ ٠٦٩  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٥٨ ٪٦٨ ٪٦٧ ٪٤٧ ٪١٠٨ ٪٦١ ٪٣٩ ٪٣٢  مئوية من الميزانية
         

 ٣٥ ٤٦٤ ١٦ ٩١١ ٣ ٧٣٣ ٢ ٠٨٦ ٣ ١٥٠ ٢ ٤٥٣ ١ ٨٦٤ ٥ ٢٦٧  موظفينتكاليف ال
 ٢٧ ٠٤٣ ٦ ٤٢٦ ٤ ١٣٩ ١ ٧٧٠ ٦ ٨٢٧ ٣ ٥٩٣ ٩٣٦ ٣ ٣٥٢  تكاليف األنشطة

 ٦٢ ٥٠٧ ٢٣ ٣٣٧ ٧ ٨٧٢ ٣ ٨٥٦ ٩ ٩٧٧ ٦ ٠٤٦ ٢ ٨٠٠ ٨ ٦١٩  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٣٢ ٪٤٢ ٪٣٢ ٪٢٤ ٪٥٢ ٪٣٦ ٪١٥ ٪١٨  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٥٤ ٪٦١ ٪٤٨ ٪٥٢ ٪٤٨ ٪٥٩ ٪٣٩ ٪٥٧  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٤٨ ٪١١ ٪٦ ٪٩ ٪٧ ٪٥ ٪١٥  المكتب الرئيسي

  
  النفسية ومعاقرة مواد اإلدمانالصحة   ٢-٢
  

  
  
  
  

جنوب شرق   كتاناألمري  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

تعزيز قدرة البلدان على وضع : ١-٢-٢
ــــــــــذ السياســــــــــات والخطــــــــــط ونظــــــــــم  وتنفي

ـــــة بمـــــا المعلومـــــات يتماشـــــى مـــــع  الوطني
الشــــــاملة بشــــــأن الصــــــحة  خطــــــة العمــــــل

 ٢٠٢٠-٢٠١٣ النفسية

       

ـــــــ: ٢-٢-٢ ـــــــديها الق ـــــــي ل ـــــــدان الت درة البل
تطـــــوير خـــــدمات الصـــــحة التقنيـــــة علـــــى 

النفســــية المتكاملــــة علــــى صــــعيد سلســــلة 
  تعزيز الصحة والوقاية والعالج والتعافي

      ! 

توســــيع نطــــاق االســــتراتيجيات : ٣-٢-٢
ــــــة وتعزيزهــــــا  ــــــدخالت الُقطري ــــــُنظم والت وال

يتعلـــق باالضـــطرابات الناجمـــة عـــن  فيمـــا
أثير تعــاطي الكحــول والمــواد النفســانية التــ

  األخرى

!      ! 

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X)  ال ينطبق  يواجه مشاكل  
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ٤٦ ٠٠٠ ١٨ ٧٠٠ ٥ ٦٠٠ ٥ ٢٠٠ ٥ ٢٠٠ ٢ ١٠٠ ٣ ٣٠٠ ٥ ٩٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ١١ ٤٨٦ ٢ ٩٢٨ ١ ٣٢٩ ١ ٣١٥ ١ ٨٢٨ ١ ٥٧٢ ١ ٦٨٦ ٨٢٨  األموال المرنة

 ١٧ ٠١١ ١٢ ٠٧٧ ٧٨٠ ٢ ١٨١ ٦١٠ ٣٥٠ ٠ ١ ٠١٣ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ٢٨ ٤٩٧ ١٥ ٠٠٥ ٢ ١٠٩ ٣ ٤٩٦ ٢ ٤٣٨ ١ ٩٢٢ ١ ٦٨٦ ١ ٨٤١  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٦٢ ٪٨٠ ٪٣٨ ٦٧٢ ٪٤٧ ٩٢٢ ٪٥١ ٪٣١  مئوية من الميزانية
         

 ٨ ٣٧٦ ٥ ١٨٣ ٣٩٥ ٣٨١ ٩٤٧ ٤٥٢ ٦٨٥ ٣٣٣  تكاليف الموظفين
 ٥ ٩٤٣ ٢ ٦٧١ ٧١٨ ٣٩٦ ٣٠٤ ٦٧٩ ٢٤٠ ٩٣٥  تكاليف األنشطة

 ١٤ ٣١٩ ٧ ٨٥٤ ١ ١١٣ ٧٧٧ ١ ٢٥١ ١ ١٣١ ٩٢٥ ١ ٢٦٨  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٣١ ٤٢٢ ٪٢٠ ٪١٥ ٪٢٤ ٪٥٤ ٪٢٨ ٪٢١  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٥٠ ٥٢٢ ٪٥٣ ٪٢٢ ٪٥١ ٪٥٩ ٪٥٥ ٪٦٩  من األموال المتاحة
         

حســـــــــــب مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين ب
 ٪١٠٠ ٦٢٢ ٪٥ ٪٥ ٪١١ ٥٢ ٨٢ ٤٢  المكتب الرئيسي

  
  
  

٥٠ ٠٠٠
٤٥ ٠٠٠
٤٠ ٠٠٠
٣٥ ٠٠٠
٣٠ ٠٠٠
٢٥ ٠٠٠
٢٠ ٠٠٠
١٥ ٠٠٠
١٠ ٠٠٠
٥ ٠٠٠ 

٠ 
 

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

عتمدة من جمعية الميزانية الم
 الصحة العالمية
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  العنف واإلصابات  ٣-٢
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

وضـع وتنفيــذ الخطــط والبــرامج : ١-٣-٢
المتعـــــــــــددة القطاعـــــــــــات للوقايـــــــــــة مـــــــــــن 

يـــــق تحق علـــــى اإلصـــــابات، مـــــع التركيـــــز
األمـــــم  الغايـــــات المحـــــددة بموجـــــب عقـــــد

العمــل مــن أجــل الســالمة المتحــدة بشــأن 
 )٢٠٢٠-٢٠١١(رق ــى الطــعل

!     !  

ــــى : ٢-٣-٢ ــــدان والشــــركاء عل قــــدرة البل
وضع وتنفيذ البرامج والخطط للوقاية مـن 

  إصابة األطفال
!     X  

وضـــــــــــع البـــــــــــرامج والخطـــــــــــط : ٣-٣-٢
د النســـــاء للتصـــــدي للعنـــــف الموجـــــه ضـــــ

  والشباب واألطفال وتنفيذها
X       X   

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  

٤٠ ٠٠٠ 

٣٥ ٠٠٠ 

٣٠ ٠٠٠ 

٢٥ ٠٠٠ 

٢٠ ٠٠٠ 

١٥ ٠٠٠ 

١٠ ٠٠٠ 

٥ ٠٠٠ 

٠ 
 

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 ٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ٣٤ ٤٠٠ ١٤ ٩٠٠ ٢ ٨٠٠ ٣ ٠٠٠ ٦ ٩٠٠ ٢ ٠٠٠ ٢ ٧٠٠ ٢ ١٠٠  يةالصحة العالم

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٨ ٩٤٦ ٣ ٢٤٦ ٥٧٢ ٧٢٠ ٩٩٥ ١ ٤٣٥ ١ ٨٦٤ ١١٤  األموال المرنة

 ٧ ٨٤١ ٥ ٣٣٤ ١ ٢٣٥ ٥٠ ٣٢٣ ٣٩٧ ١٧٠ ٣٣٢ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ١٦ ٧٨٧ ٨ ٥٨٠ ١ ٨٠٧ ٧٧٠ ١ ٣١٨ ١ ٨٣٢ ٢ ٠٣٤ ٤٤٦  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٤٩ ٪٥٨ ٪٦٥ ٪٢٦ ٪١٩ ٪٩٢ ٪٧٥ ٪٢١  مئوية من الميزانية
         

 ٧ ٤٠٥ ٤ ٤٤٢ ٥٤٥ ١٧٤ ٥٩٨ ٧٨٨ ٨٥٨ ٠  تكاليف الموظفين
 ٣ ٧٦١ ١ ٦١٥ ٦٢٤ ١٩١ ١٨٦ ٥٩٨ ١٤٩ ٣٩٨  تكاليف األنشطة

 ١١ ١٦٦ ٦ ٠٥٧ ١ ١٦٩ ٣٦٥ ٧٨٤ ١ ٣٨٦ ١ ٠٠٧ ٣٩٨  مصروفاتمجموع ال
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٣٢ ٪٤١ ٪٤٢ ٪١٢ ٪١١ ٪٦٩ ٪٣٧ ٪١٩  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٦٧ ٪٧١ ٪٦٥ ٪٤٧ ٪٥٩ ٪٧٦ ٪٥٠ ٪٨٩  من األموال المتاحة
         

وظفين بحســـــــــــب مصـــــــــــروفات المـــــــــــ
 ٪١٠٠ ٪٦٠ ٪٧ ٪٢ ٪٨ ٪١١ ٪١٢ ٪٠  المكتب الرئيسي

  
  العجز وٕاعادة التأهيل  ٤-٢
  

  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

تنفيـــــذ خطـــــة العمـــــل العالميـــــة : ١-٤-٢
تحســــين : ٢٠٢١-٢٠١٤بشــــأن العجــــز 

العجز، صــــــــــحة جميــــــــــع المصــــــــــابين بــــــــــ
 يتماشى مع األولويات الوطنية بما

!       

تمكــــــين البلــــــدان مــــــن تعزيــــــز : ٢-٤-٢
الوقايـــــــــة مـــــــــن أمـــــــــراض العـــــــــين واألذن 
وتــــــدبيرها العالجـــــــي فــــــي إطـــــــار الـــــــُنظم 

  الصحية

!       

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   يكتاناألمر   أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ١٦ ٧٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٢ ٣٠٠ ٨٠٠ ٥٠٠ ٨٠٠ ١ ١٠٠ ١ ٢٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٣ ٢٠٢ ١ ٤٠١ ٤٢٣ ٤٦٤ ٤٤ ٤١٣ ٤١٦ ٤١  األموال المرنة

 ٧ ٤٩٦ ٤ ٤٢٣ ١ ٣٨٨ ٦٩ ٦٨٢ ٤٢ ٦٣ ٨٢٩ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ١٠ ٦٩٨ ٥ ٨٢٤ ١ ٨١١ ٥٣٣ ٧٢٦ ٤٥٥ ٤٧٩ ٨٧٠  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٦٤ ٪٥٨ ٪٧٩ ٪٦٧ ٪١٤٥ ٪٥٧ ٪٤٤ ٪٧٣  مئوية من الميزانية
         

 ٣ ١١٠ ٢ ١٥٥ ٢٧٦ ١٢٠ ١٥٠ ٢١ ١٨٩ ١٩٩  وظفينتكاليف الم
 ١ ٩٩٧ ٦١٦ ٤٩٩ ١٣٠ ٢٠١ ٢٣٠ ١٣٦ ١٨٥  تكاليف األنشطة

 ٥ ١٠٧ ٢ ٧٧١ ٧٧٥ ٢٥٠ ٣٥١ ٢٥١ ٣٢٥ ٣٨٤  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٣١ ٪٢٨ ٪٣٤ ٪٣١ ٪٧٠ ٪٣١ ٪٣٠ ٪٣٢  من الميزانية المعتمدة

         
ت بوصــــفها نســــبة مئويــــة المصــــروفا

 ٪٤٨ ٪٤٨ ٪٤٣ ٪٤٧ ٪٤٨ ٪٥٥ ٪٦٨ ٪٤٤  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٦٩ ٪٩ ٪٤ ٪٥ ٪١ ٪٦ ٪٦  المكتب الرئيسي

  
  

١٨ ٠٠٠ 
١٦ ٠٠٠ 
١٤ ٠٠٠ 
١٢ ٠٠٠ 
١٠ ٠٠٠ 
٨ ٠٠٠ 
٦ ٠٠٠ 
٤ ٠٠٠ 
٢ ٠٠٠ 

٠ 
 

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦يسمبر األول/ د

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية



   A70/40    ٧٠/٤٠ج

174 

  التغذية  ٥-٢
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

تمكــــــين البلـــــــدان مـــــــن وضـــــــع : ١-٥-٢
خطــط العمــل التــي تأخــذ العــبء المــزدوج 
لســــــوء التغذيــــــة فــــــي االعتبــــــار وتنفيــــــذها 
ورصـــــدها باالســـــتناد إلـــــى خطـــــة التنفيـــــذ 
الشـــاملة بشـــأن تغذيـــة األمهـــات والرّضـــع 

 وصغار األطفال

       

وضــــــــــع القواعــــــــــد والمعــــــــــايير : ٢-٥-٢
تعزيــز أهــداف  وخيــارات السياســات بشــأن

الُنظم الغذائية للسكان والتدخالت العاليـة 
المــــــردود الراميــــــة إلــــــى معالجــــــة العــــــبء 

واعتمادهــــا مــــن المــــزدوج لســــوء التغذيــــة، 
جانــــــــب البلــــــــدان فــــــــي وضــــــــع المبــــــــادئ 
التوجيهية والتشريعات الوطنية التي تدعم 

  اإلجراءات التغذوية الفعالة

     !  

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X)  نطبقال ي  يواجه مشاكل  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

حيط غرب الم شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

٥٠ ٠٠٠  
٤٥ ٠٠٠  
٤٠ ٠٠٠  
٣٥ ٠٠٠  
٣٠ ٠٠٠  
٢٥ ٠٠٠  
٢٠ ٠٠٠  
١٥ ٠٠٠  
١٠ ٠٠٠  
٥ ٠٠٠  

٠ 
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ٤٤ ٥٠٠ ٢٢ ٣٠٠ ٥ ٥٠٠ ٣ ٢٠٠ ٢ ١٠٠ ٢ ٦٠٠ ٣ ٥٠٠ ٥ ٣٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ١٠ ٧٣٦ ٤ ٨٤٩ ٦٠٧ ٧٨٧ ٧٠٥ ١ ٢١٦ ١ ٣٣٤ ١ ٢٣٨  األموال المرنة

 ٢١ ٢٨١ ١٢ ٨٢٠ ٧٧٨ ٢ ٢٣٧ ٦٢٣ ٨ ٣١٥ ٤ ٥٠٠ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ٣٢ ٠١٧ ١٧ ٦٦٩ ١ ٣٨٥ ٣ ٠٢٤ ١ ٣٢٨ ١ ٢٢٤ ١ ٦٤٩ ٥ ٧٣٨  المجموع

         
نســـــــبة األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها 

 ٪٧٢ ٪٧٩ ٪٢٥ ٪٩٥ ٪٦٣ ٤٧٢ ٪٤٧ ٪١٠٨  مئوية من الميزانية
         

 ٩ ٣٩٣ ٦ ٢١٦ ٢٩٤ ٥٦٧ ٣٨٧ ٤١٣ ٢٠١ ١ ٣١٥  تكاليف الموظفين
 ٨ ٦٤٥ ٣ ٢٥٩ ٥٩٩ ٨٩٠ ٣٧٥ ٤٦٠ ٣٩٠ ٢ ٦٧٢  تكاليف األنشطة

 ١٨ ٠٣٨ ٩ ٤٧٥  ٨٩٣ ١ ٤٥٧ ٧٦٢ ٨٧٣ ٥٩١ ٣ ٩٨٧  مجموع المصروفات
         

بوصــــفها نســــبة مئويــــة المصــــروفات 
 ٪٤١ ٪٤٢ ٪١٦ ٪٤٦ ٪٣٦ ٪٣٤ ٪١٧ ٪٧٥  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٥٦ ٪٥٤ ٪٦٤ ٪٤٨ ٪٥٧ ٪٧١ ٪٣٦ ٪٦٩  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٦٦ ٪٣ ٪٦ ٪٤ ٪٤ ٪٢ ٪١٤  المكتب الرئيسي

  
  ةذائيالسالمة الغ  ٦-٢
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

مـــــن مكافحــــــة  تمكـــــن البلــــــدان: ١-٦-٢
المخـــــاطر والحـــــد مـــــن عـــــبء األمـــــراض 

 المنقولة بالغذاء
X       

وضـــع معـــايير دوليـــة ومنصـــة : ٢-٦-٢
لـى عالمية لتبادل المعلومات، باإلضافة إ

التنســـــيق المتعـــــدد القطاعـــــات مـــــن أجـــــل 
  اليةعإدارة المخاطر المنقولة باألغذية بف

X       

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X)  ال ينطبق  يواجه مشاكل  
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ٣٦ ١٠٠ ١٨ ١٠٠ ٢ ٦٠٠ ١ ٥٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ٦ ٩٠٠ ٥ ٠٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٧ ١٦٨ ٣ ٧٦٩  ٥٧٦ ١ ٠٢٥ ٤٦٦ ٤٣٤ ٣٦٣ ٥٣٥  األموال المرنة

 ٨ ٦٥٣ ٧ ٦٩٤ ٥٥٣ ٠ ١٠٧ ٢٨ ٥٢ ٢١٩ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ١٥ ٨٢١ ١١ ٤٦٣ ١ ١٢٩ ١ ٠٢٥ ٥٧٣ ٤٦٢ ٤١٥ ٧٥٤  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٤٤ ٪٦٣ ٪٤٣ ٪٦٨ ٪٥٧ ٪٤٦ ٪٦ ٪١٥  مئوية من الميزانية
         

 ٦ ٠٨٤ ٤ ٦٤٢ ٣٠٣ ٥١٢ ٢١٠ ٠ ٢٨ ٣٨٩  تكاليف الموظفين
 ٣ ٦٧٨ ٢ ١١٢ ٢٥٣ ٧٩ ١٣٢ ٢٨٠ ٤٤٩ ٣٧٣  تكاليف األنشطة

 ٩ ٧٦٢ ٦ ٧٥٤ ٥٥٦ ٥٩١ ٣٤٢ ٢٨٠ ٤٧٧ ٧٦٢  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٢٧ ٪٣٧ ٪٢١ ٪٣٩ ٪٣٤ ٪٢٨ ٪٧ ٪١٥  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٦٢ ٪٥٩ ٪٤٩ ٪٥٨ ٪٦٠ ٪٦١ ٪١١٥ ٪١٠١  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٧٦ ٪٥ ٪٨ ٪٣ ٪٠ ٪٠ ٪٦  المكتب الرئيسي

  
  
  
  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 لهادئا

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

٤٠ ٠٠٠  
٣٥ ٠٠٠  
٣٠ ٠٠٠  
٢٥ ٠٠٠  

٢٠ ٠٠٠  
١٥ ٠٠٠  
١٠ ٠٠٠  
٥ ٠٠٠  

٠ 

 



   A70/40    ٧٠/٤٠ج

177 

  اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل والمراهقالصحة   ١-٣
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

ــــــدان مــــــن مو : ١-١-٣ اصــــــلة تمكــــــين البل
ـــــــة  ـــــــدخالت الفعال ـــــــي إتاحـــــــة الت التوســـــــع ف
وتحســـــــين جودتهـــــــا لوضـــــــع حـــــــد لوفيـــــــات 
األمهـــــات والوفيـــــات فـــــي الفتـــــرة المحيطـــــة 
بـــــــالوالدة ووفيـــــــات المواليـــــــد التـــــــي يمكـــــــن 
تالفيهــا، فــي مرحلــة مــا قبــل الحمــل وحتــى 
مرحلـــة مـــا بعـــد الـــوالدة، مـــع التركيـــز علـــى 
فتـــرة الســـاعات األربـــع والعشـــرين المحيطـــة 

 بالوالدة

       

تمكــين البلــدان مــن تنفيــذ ورصــد : ٢-١-٣
الخطـــــــط االســـــــتراتيجية المتكاملـــــــة بشـــــــأن 
صــحة المواليــد واألطفــال مــع التركيــز علــى 
التوسع في إتاحة التـدخالت العاليـة الجـودة 
الراميـــــة إلـــــى تحســـــين النمـــــو فـــــي مرحلـــــة 
الطفولة المبكرة ووضع حد لوفيات المواليـد 

لتهــــاب الرئــــوي واألطفــــال الناجمــــة عــــن اال
واإلســـــــهال والحـــــــاالت الصـــــــحية األخـــــــرى 

  يمكن تالفيها والتي

   !    

تمكــين البلــدان مــن تنفيــذ ورصــد : ٣-١-٣
التــدخالت الفعالــة لتلبيــة االحتياجــات غيــر 
ــــــــي مجــــــــال الصــــــــحة الجنســــــــية  ــــــــاة ف الملبَّ

  واإلنجابية
       

تنفيـــــذ البحـــــوث وتوليـــــد البيِّنـــــات : ٤-١-٣
مـــــــن أجـــــــل تصـــــــميم التـــــــدخالت ودمجهـــــــا 

ـــــي مجـــــاالت  األمهـــــات  صـــــحةالرئيســـــية ف
والمواليــد واالطفــال والمــراهقين، وفــي مجــال 

  الحاالت الصحية والقضايا المتعلقة بها

!       

: تمكــين البلــدان مــن تنفيــذ ورصــد ٥-١-٣
السياسات واالستراتيجيات المتكاملة الرامية 

لحـد إلى تعزيز صـحة المـراهقين ونمـائهم وا
من سـلوكيات المـراهقين التـي تنطـوي علـى 

  المخاطر

   !    

إجـــــراء البحـــــوث وتعزيـــــز قـــــدرات  ٦-١-٣
البحـــــوث فيمـــــا يتعلـــــق بالصـــــحة الجنســـــية 

يتعلــق بتنظــيم  واإلنجابيــة، بمــا فــي ذلــك مــا
األسرة وصحة األمومـة والصـحة فـي الفتـرة 
ـــــــــالوالدة وصـــــــــحة المـــــــــراهقين  المحيطـــــــــة ب

جابيـــــة واألمـــــراض والصـــــحة الجنســـــية واإلن
الُمعديــــــة المنقولــــــة جنســــــيًا، والوقايــــــة مــــــن 
اإلجهاض غير المـأمون، والعقـم، والصـحة 
الجنســـــــية، وتشـــــــويه األعضـــــــاء التناســـــــلية 
األنثويــــة، والعنــــف ضــــد المــــرأة، والصــــحة 
الجنســــــية واإلنجابيــــــة فــــــي بيئــــــات العمــــــل 

  اإلنساني

       

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X)  ال ينطبق  يواجه مشاكل  
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  آالف الدوالرات األمريكية)(ب

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ٢٧٤ ٧٠٠ ١٢٧ ٩٠٠ ١٢ ٢٠٠ ١٨ ٤٠٠ ٦ ٥٠٠ ٢٠ ١٠٠ ١٤ ٤٠٠ ٧٥ ٢٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٤٩ ١١٧ ١٤ ٤٦٥ ٢ ٧٨٠ ٦ ٦٣٧ ٢ ٤٧٥ ٥ ٨٨٥ ٥ ٣٧٢ ١١ ٥٠٣  األموال المرنة

 ٢١٨ ٦٥٢ ١٤٩ ٨٩٢ ٧ ٧٥٥ ٥ ٧٦٠ ١ ٠٣٦ ٢ ٩٣٧ ٢٢٦ ٥١ ٠٤٦ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ٢٦٧ ٧٦٩ ١٦٤ ٣٥٧ ١٠ ٥٣٥ ١٢ ٣٩٧ ٣ ٥١١ ٨ ٨٢٢ ٥ ٥٩٨ ٦٢ ٥٤٩  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٩٧ ٪١٢٩ ٪٨٦ ٪٦٧ ٪٥٤ ٪٤٤ ٪٣٩ ٪٨٣  مئوية من الميزانية
         

 ٤٦ ٦٨٧ ٢٥ ١٣٧ ٢ ٠٧٩ ٣ ١٤١ ١ ٣٠٨ ١ ٩٨٥ ١ ٤٥٦ ١١ ٥٨١  تكاليف الموظفين
 ٧٦ ٢٨٧ ٣٢ ٩٩١ ٢ ٨٠٥ ٤ ٤٩٧ ٨٨٤ ٣ ٦٥١ ١ ٣٣٢ ٣٠ ١٢٧  تكاليف األنشطة

 ١٢٢ ٩٧٤ ٥٨ ١٢٨ ٤ ٨٨٤ ٧ ٦٣٨ ٢ ١٩٢ ٥ ٦٣٦ ٢ ٧٨٨ ٤١ ٧٠٨  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٤٥ ٪٤٥ ٪٤٠ ٪٤٢ ٪٣٤ ٪٢٨ ٪١٩ ٪٥٥  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٤٦ ٪٣٥ ٪٤٦ ٪٦٢ ٪٦٢ ٪٦٤ ٪٥٠ ٪٦٧  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٥٤ ٪٤ ٪٧ ٪٣ ٪٤ ٪٣ ٪٢٥  تب الرئيسيالمك

  
  
  

كانون  ٣١ية األموال المتاحة (لغا إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

٣٠٠ ٠٠٠  

٢٥٠ ٠٠٠  

٢٠٠ ٠٠٠  

١٥٠ ٠٠٠  

١٠٠ ٠٠٠  

٥٠ ٠٠٠  

٠ 
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  الصحةالشيخوخة و   ٢-٣
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

دعــــــــــم البلــــــــــدان فــــــــــي رســــــــــم : ١-٢-٣
ــــى  ــــة إل السياســــات واالســــتراتيجيات الرامي
تعزيــــــز التمتــــــع بالنشــــــاط والصــــــحة فــــــي 

 الشيخوخة مرحلة

!       

تمكـــــــين البلـــــــدان مـــــــن تقـــــــديم : ٢-٢-٣
خــــدمات متكاملــــة تركــــز علــــى الشــــخص 
وتلبــــي احتياجــــات المســــنين مــــن الرجــــال 
والنســــــــــــاء فــــــــــــي البيئــــــــــــات المتوســــــــــــطة 

  والمنخفضة والمرتفعة الدخل

    !   

تعزيــز قاعــدة البيِّنــات، وٕانشــاء : ٣-٢-٣
ة آليــات الرصــد والتقيــيم مــن أجــل معالجــ
  المسائل ذات الصلة بصحة كبار السن

    !   

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   كليواجه مشا  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 ٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

١٦ ٠٠٠  

١٤ ٠٠٠  

١٢ ٠٠٠  

١٠ ٠٠٠  

٨ ٠٠٠  

٦ ٠٠٠  

٤ ٠٠٠  

٢ ٠٠٠  
٠ 
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ١٣ ٥٠٠ ٤ ٧٠٠ ٢ ٢٠٠ ٩٠٠ ١ ٤٠٠ ١ ٥٠٠ ١ ١٠٠ ١ ٧٠٠  يةالصحة العالم

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٦ ٢٧٩ ٣ ٤٨٢ ٧٦٥ ٢٦٨ ٥٤٣ ٤٥٠ ٦٨٥ ٨٦  األموال المرنة

 ٢ ٥٩٦ ٢ ١٨٦ ٢٢١ ٠ ١٥٩ ٣٠ ٠ ٠ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ٨ ٨٧٥ ٥ ٦٦٨ ٩٨٦ ٢٦٨ ٧٠٢ ٤٨٠ ٦٨٥ ٨٦  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٦٦ ٪١٢١ ٪٤٥ ٪٣٠ ٪٥٠ ٪٣٢ ٪٦٢ ٪٥  مئوية من الميزانية
         

 ٣ ٠٢٤ ٢ ٠٧٧ ٣٣٠ ٥١ ٣١٠ ٥٩ ١٩٧ ٠  تكاليف الموظفين
 ١ ٢٥٨ ٥٠٦ ٢٣١ ٣٤ ١٤٢ ١٦٨ ١١٨ ٥٩  تكاليف األنشطة

 ٤ ٢٨٢ ٢ ٥٨٣ ٥٦١ ٨٥ ٤٥٢ ٢٢٧ ٣١٥ ٥٩  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٣٢ ٪٥٥ ٪٢٦ ٪٩ ٪٣٢ ٪١٥ ٪٢٩ ٪٣  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٤٨ ٪٤٦ ٪٥٧ ٪٣٢ ٪٦٤ ٪٤٧ ٪٤٦ ٪٦٩  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٦٩ ٪١١ ٢٢ ٪١٠ ٪٢ ٪٧ ٪٠  المكتب الرئيسي

  
  مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسانتعميم   ٣-٣
  

  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

دمــــــج مبــــــادئ المســــــاواة بــــــين : ١-٣-٣
الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسـان فـي 

 ة للمنظمـــــــةاآلليـــــــات المؤسســـــــية التابعـــــــ
 ومنجزات برامجها المستهدفة

!     !  

ورصـد  دمـجقدرة البلدان علـى : ٢-٣-٣
مبادئ المساواة بين الجنسـين واإلنصـاف 
وحقــوق اإلنســان فــي سياســاتها وبرامجهــا 

  الصحية الوطنية

!       

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  ية)(بآالف الدوالرات األمريك

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ١٦ ٣٠٠ ٦ ٣٠٠ ١ ٧٠٠ ١ ١٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ٨٠٠ ٢ ١٠٠ ٢ ٣٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٧ ٢٦٤ ٣ ١٨٤ ١٨٣ ٢١٩ ٧٣٣  ٦٠٤ ١ ٤٨٢ ٨٥٩  األموال المرنة

 ٣ ٥٩٦ ٩٢١ ٢٠٤ ١ ٩٨٣ ٢٠ ٣٣ ٢ ٤٣١ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ١٠ ٨٥٨ ٤ ١٠٥ ٣٨٧ ٢ ٢٠٢ ٨٥٣ ٦٣٧ ١ ٤٨٤ ١ ٢٩٠  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٦٧ ٪٦٥ ٪٢٣ ٪٢٠٠ ٪٧٥ ٪٣٥ ٪٧١ ٪٥٦  مئوية من الميزانية
         

 ٢ ٥٢٢ ١ ٥٦٥ ١ ١٣١ ٢٥٠ ١٥١ ٢٥٥ ١٦٩  تكاليف الموظفين
 ٣ ١٦٣ ٤٧٧ ٢٠٧ ١ ٢٨٣ ٧١ ٢٦٤ ٤١٦ ٤٤٥  تكاليف األنشطة

 ٥ ٦٨٥ ٢ ٠٤٢ ٢٠٨ ١ ٤١٤ ٣٢١ ٤١٥ ٦٧١ ٦١٤  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٣٥ ٪٣٢ ٪١٢ ٪١٢٩ ٪٣٢ ٪٢٣ ٪٣٢ ٪٢٧  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٥٢ ٪٥٠ ٪٥٤ ٪٦٤ ٪٤٣ ٪٦٥ ٪٤٥ ٪٤٨  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٦٢ ٪٠ ٪٥ ٪١٠ ٪٦ ٪١٠ ٪٧  المكتب الرئيسي

  
  

كانون  ٣١ة (لغاية األموال المتاح إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

١٨ ٠٠٠  
١٦ ٠٠٠  
١٤ ٠٠٠  
١٢ ٠٠٠  
١٠ ٠٠٠  
٨ ٠٠٠  
٦ ٠٠٠  
٤ ٠٠٠  
٢ ٠٠٠  

٠ 
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  المحددات االجتماعية للصحة  ٤-٣
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   وروباأ  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

تحســـــين السياســـــات والقـــــدرات : ١-٤-٣
والعمــــل المشــــترك بــــين القطاعــــات علــــى 
الصـــــــعيد الُقطـــــــري مـــــــن أجـــــــل معالجـــــــة 
المحددات االجتماعية للصحة والحد مـن 

دمـج "اإلجحافات فـي الصـحة مـن خـالل 
، ونهــــوج "الصــــحة فــــي جميــــع السياســــات

لتغطيـــــــة الصـــــــحية تصـــــــريف الشـــــــؤون وا
الشــــــــاملة فــــــــي إطــــــــار أهــــــــداف التنميــــــــة 

 المقترحة المستدامة

    !    

إدراج نهـــــــــــــــــــج المحـــــــــــــــــــددات : ٢-٤-٣
االجتماعيـــــــــــة للصـــــــــــحة فـــــــــــي البـــــــــــرامج 
ــــــــــــة  واالســــــــــــتراتيجيات الصــــــــــــحية الوطني
واإلقليمية والعالميـة وفـي منظمـة الصـحة 
العالمية، من أجل تحسين الصـحة والحـد 

  من اإلجحافات في الصحة

    !   

: رصــــــــد االتجاهــــــــات الســــــــائدة ٣-٤-٣
ــــــي العمــــــل الخــــــاص  والتقــــــدم الُمحــــــرز ف
ــــــــــــــة للصــــــــــــــحة  بالمحــــــــــــــددات االجتماعي
واإلنصاف في الصحة، بما في ذلـك فـي 
إطــار التغطيــة الصــحية الشــاملة وأهــداف 

  المقترحة التنمية المستدامة

    !   

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

٤٠ ٠٠٠  

٣٥ ٠٠٠  

٣٠ ٠٠٠  

٢٥ ٠٠٠  

٢٠ ٠٠٠  

١٥ ٠٠٠  

١٠ ٠٠٠  

٥ ٠٠٠  

٠ 
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  ف الدوالرات األمريكية)(بآال

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ٣٥ ٦٠٠ ٦ ٤٠٠ ٩٠٠ ٣ ٠٠٠ ٧ ٩٠٠ ٢ ٩٠٠ ٤ ٣٠٠ ١٠ ٢٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦ديسمبر  األول/
 ١٠ ٢٤٠ ٣ ١٩٨ ٢٧٦ ٤٨٩ ١ ٤٠٩ ١ ١٣٤ ٢ ٣٢٤ ١ ٤١٠  األموال المرنة

 ٥ ٠٢٢ ٣٦٥ ١١٧ ١٤٥ ٤ ٠٤٧ ٠ ٠ ٣٤٨ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ١٥ ٢٦٢ ٣ ٥٦٣ ٣٩٣ ٦٣٤ ٥ ٤٥٦ ١ ١٣٤ ٢ ٣٢٤ ١ ٧٥٨  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٤٣ ٪٥٦ ٪٤٤ ٪٢١ ٪٦٩ ٪٣٩ ٪٥٤ ٪١٧  مئوية من الميزانية
         

 ٥ ٦٧٠ ١ ٤٢٥ ١٤٩ ٩٩ ١ ٤٨١ ٤٣٥ ٨٩٥ ١ ١٨٦  تكاليف الموظفين
 ٢ ٤١٠ ٣٠٨ ٦٦ ١٥٨ ٦٥٨ ٣٣٤ ٤٢٥ ٤٦١  تكاليف األنشطة

 ٨ ٠٨٠ ١ ٧٣٣ ٢١٥ ٢٥٧ ٢ ١٣٩ ٧٦٩ ١ ٣٢٠ ١ ٦٤٧  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٢٣ ٪٢٧ ٪٢٤ ٪٩ ٪٢٧ ٪٢٧ ٪٣١ ٪١٦  ة المعتمدةمن الميزاني

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٥٣ ٪٤٩ ٪٥٥ ٪٤١ ٪٣٩ ٪٦٨ ٪٥٧ ٪٩٤  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٢٥ ٪٣ ٪٢ ٪٢٦ ٪٨ ٪١٦ ٪٢١  المكتب الرئيسي

  
  الصحة والبيئة  ٥-٣
  

جنوب شرق   اناألمريكت  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

تعزيز قـدرة البلـدان علـى تقيـيم : ١-٥-٣
المخــاطر الصـــحية، ورســم السياســـات أو 

اللــــوائح وتنفيــــذها مــــن  االســــتراتيجيات أو
أجل الوقاية من اآلثـار الصـحية المترتبـة 
علــى المخــاطر البيئيــة والمهنيــة وتخفيفهــا 

 تهاوٕادار 

        

تحديـــــــــد القواعـــــــــد والمعـــــــــايير : ٢-٥-٣
ــــــــــادئ التوجيهيــــــــــة بشــــــــــأن  ووضــــــــــع المب
المخـــــــــاطر والفوائـــــــــد الصـــــــــحية البيئيـــــــــة 
والمهنيــــــــــة المرتبطــــــــــة بتلــــــــــوث الهـــــــــــواء 
والضوضــــــــــــــاء، والمــــــــــــــواد الكيميائيــــــــــــــة، 
والنفايات، والمياه واإلصحاح، واإلشعاع، 
وتكنولوجيـــا النـــانو، وتغيُّـــر المنـــاخ، علـــى 

  مثالسبيل ال

 !      

ـــــــــــاول أغـــــــــــراض الصـــــــــــحة : ٣-٥-٣ تن
العمومية فـي تنفيـذ االتفاقـات واالتفاقيـات 
المتعــــــــــــددة األطــــــــــــراف بشــــــــــــأن البيئــــــــــــة 

 لتنميـــة المســـتدامةايتعلـــق بأهـــداف  وفيمـــا
وخطــــــــة التنميــــــــة المســــــــتدامة  المقترحــــــــة

  ٢٠١٥بعد عام  لما

       

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق  شاكل يواجه م  
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  الف الدوالرات األمريكية)(بآ

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ١١٠ ٠٠٠ ٣٥ ٣٠٠ ٩ ٣٠٠ ٦ ٠٠٠ ٢١ ٥٠٠ ٨ ٨٠٠ ١٣ ٣٠٠ ١٥ ٨٠٠  الصحة العالمية

         
ن كـــانو  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٢٠ ٢٢١ ٨ ٤٤٠ ١ ٨٨٥ ٢ ٧٦٠ ١ ٢١٤ ٢ ٤٩٨ ٩٧٧ ٢ ٤٤٧  األموال المرنة

 ٥٠ ٨٢٤ ٢٥ ٠٥٩ ٣ ٦١٨ ٣٤٦ ١١ ٠١٤ ٣ ٤٤٩ ٣٧٣ ٦ ٩٦٥ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ٧١ ٠٤٥ ٣٣ ٤٩٩ ٥ ٥٠٣ ٣ ١٠٦ ١٢ ٢٢٨ ٥ ٩٤٧ ١ ٣٥٠ ٩ ٤١٢  المجموع

         
بوصـــــــفها نســـــــبة األمـــــــوال المتاحـــــــة 
 ٪٦٥ ٪٩٥ ٪٥٩ ٪٥٢ ٪٥٧ ٪٦٨ ٪١٠ ٪٦٠  مئوية من الميزانية

         
 ٢٠ ٨٣٠ ١٠ ٩٢٦ ١ ٥٦٦ ١ ١٩٥ ٤ ٠٦٤ ١ ١٩٣ ٣٦٢ ١ ٥٢٤  تكاليف الموظفين
 ١٦ ٦٤٣ ٦ ٩١١ ١ ٤٧٩ ٤٠٩ ١ ٨١٠ ٢ ٤٩٧ ٤٣٥ ٣ ١٠٢  تكاليف األنشطة

 ٣٧ ٤٧٣ ١٧ ٨٣٧ ٣ ٠٤٥ ١ ٦٠٤ ٥ ٨٧٤ ٣ ٦٩٠ ٧٩٧ ٤ ٦٢٦  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٣٤ ٪٥١ ٪٣٣ ٪٢٧ ٪٢٧ ٪٤٢ ٪٦ ٪٢٩  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٥٣ ٪٥٣ ٪٥٥ ٪٥٢ ٪٤٨ ٪٦٢ ٪٥٩ ٪٤٩  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٥٢ ٪٨ ٪٦ ٪٢٠ ٪٦ ٪٢ ٪٧  المكتب الرئيسي

  
  
  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

١٢٠ ٠٠٠  

١٠٠ ٠٠٠  

٨٠ ٠٠٠  

٦٠ ٠٠٠  

٤٠ ٠٠٠  

٢٠ ٠٠٠  

٠ 
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  واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنيةالسياسات   ١-٤
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

: تحسين قدرة البلدان في مجـال ١-١-٤
تصــــــــريف الشــــــــؤون مــــــــن أجــــــــل وضــــــــع 
السياســـــــــات واالســـــــــتراتيجيات والخطـــــــــط 

لوطنيـــــــة الشـــــــاملة، وتنفيـــــــذها الصـــــــحية ا
واستعراضــــها (بمــــا فــــي ذلــــك اإلجــــراءات 
المتعــددة القطاعــات و"دمــج الصــحة فــي 

 جميع السياسات" وسياسات اإلنصاف)

        

: تحســـــــــــــــــين االســـــــــــــــــتراتيجيات ٢-١-٤
الوطنية لتمويل الصـحة التـي تهـدف إلـى 
التحـــــرك قـــــدمًا صـــــوب تحقيـــــق التغطيـــــة 

  الصحية الشاملة

       

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  توسطشرق الم أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

١٦٠ ٠٠٠  

١٤٠ ٠٠٠  

١٢٠ ٠٠٠  

١٠٠ ٠٠٠  

٨٠ ٠٠٠  

٦٠ ٠٠٠  

٤٠ ٠٠٠  

٢٠ ٠٠٠  

٠ 
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ١٤٢ ١٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ١٧ ٠٠٠ ١٢ ٢٠٠ ١٥ ٠٠٠ ٢٠ ٨٠٠ ١٦ ١٠٠ ٢١ ٠٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٤٧ ٢٩٠ ٩ ٧٨٢ ٦ ٥٧٩ ٤ ٩٧١ ٤ ٦٨٠ ٩ ٧٠٩ ٤ ٨٧١ ٦ ٦٩٨  األموال المرنة

 ٩١ ٧٦٨ ٤١ ٣٩٨ ٥ ١٢١ ٦ ٧٠٨ ٩ ٥٤٦ ٢ ٦١٦ ١ ٠٦٢ ٢٥ ٣١٧ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ١٣٩ ٠٥٨ ٥١ ١٨٠ ١١ ٧٠٠ ١١ ٦٧٩ ١٤ ٢٢٦ ١٢ ٣٢٥ ٥ ٩٣٣ ٣٢ ٠١٥  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٩٨ ٪١٢٨ ٪٦٩ ٪٩٦ ٪٩٥ ٪٥٩ ٪٣٧ ٪١٥٢  مئوية من الميزانية
         

 ٣٢ ٦١٢ ١٠ ٨٥٤ ٣ ٥٧٥ ٢ ٢٠٤ ٣ ٣٣٦ ٤ ١٢٤ ١ ٨٤٥ ٦ ٦٧٤  تكاليف الموظفين
 ٢٤ ٩٥٩ ٥ ٦٣٩ ٢ ٨٧٠ ٢ ٦٨١ ٢ ٦٤٦ ٢ ٦٠٥ ١ ٤٤٧ ٧ ٠٧١  تكاليف األنشطة

 ٥٧ ٥٧١ ١٦ ٤٩٣ ٦ ٤٤٥ ٤ ٨٨٥ ٥ ٩٨٢ ٦ ٧٢٩ ٣ ٢٩٢ ١٣ ٧٤٥  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٤١ ٪٤١ ٪٣٨ ٪٤٠ ٪٤٠ ٪٣٢ ٪٢٠ ٪٦٥  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٤١ ٪٣٢ ٪٥٥ ٪٤٢ ٪٤٢ ٪٥٥ ٪٥٥ ٪٤٣  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٣٣ ٪١١ ٪٧ ٪١٠ ٪١٣ ٪٦ ٪٢٠  المكتب الرئيسي

  
  الصحية المتكاملة التي تركز على الناسالخدمات   ٢-٤
  

  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

رات السياســــــــات : تــــــــوفير خيــــــــا١-٢-٤
واألدوات والـدعم التقنـي للبلـدان مـن أجـل 
تقديم الخدمات المنصـفة والمتكاملـة التـي 
تركــز علــى النــاس وتعزيــز نهــوج الصــحة 

 العمومية

      !  

: تنفيــذ اســتراتيجيات فــي البلــدان ٢-٢-٤
هـــــة  بشـــــأن القـــــوى العاملـــــة الصـــــحية موجَّ
  صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة

       

ـــــدان  تمكـــــين: ٣-٢-٤ تحســـــين  مـــــنالبل
ســـــــــالمة المرضـــــــــى واالرتقـــــــــاء بجـــــــــودة 
الخــــدمات وتمكــــين المرضــــى فــــي ســــياق 

  التغطية الصحية الشاملة
!      !  

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ١٥٦ ٥٠٠ ٤٥ ٩٠٠ ١٤ ٩٠٠ ٢١ ٨٠٠ ١٥ ٤٠٠ ١٧ ٢٠٠ ٦ ٣٠٠ ٣٥ ٠٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٤٩ ٢٧٧ ١٢ ٨٥٨ ٥ ٦٠٧ ٦ ١٤٦ ٤ ٠٨٤ ٧ ٨٤٩ ٦ ٠٥٢ ٦ ٦٨١  األموال المرنة

 ٧٣ ٠٣٤ ٣٣ ١٦٨ ٣ ٨٤٨ ١ ٨٨٠ ٨ ٣٦١ ٨ ٤٣٧ ١٥ ١٧ ٣٢٥ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ١٢٢ ٣١١ ٤٦ ٠٢٦ ٩ ٤٥٥ ٨ ٠٢٦ ١٢ ٤٤٥ ١٦ ٢٨٦ ٦ ٠٦٧ ٢٤ ٠٠٦  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٧٨ ٪١٠٠ ٪٦٣ ٪٣٧ ٪٨١ ٪٩٥ ٪٩٦ ٪٦٩  مئوية من الميزانية
         

 ٣١ ٠١٨ ١٢ ٥٧٣ ٢ ١٦٢ ٢ ٤٨٩ ٢ ٧٧٤ ٢ ١٦٢ ١ ٩٣٠ ٦ ٩٢٨  تكاليف الموظفين
 ٢٨ ٠٤٣ ٥ ٥٥٨ ٢ ٨٤١ ٣ ٥٠٠ ٢ ٣٨٠ ٧ ١٧٢ ٩٩٢ ٥ ٦٠٠  تكاليف األنشطة

 ٥٩ ٠٦١ ١٨ ١٣١ ٥ ٠٠٣ ٥ ٩٨٩ ٥ ١٥٤ ٩ ٣٣٤ ٢ ٩٢٢ ١٢ ٥٢٨  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٣٨ ٪٤٠ ٪٣٤ ٪٢٧ ٪٣٣ ٪٥٤ ٪٤٦ ٪٣٦  المعتمدة من الميزانية

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٤٨ ٪٣٩ ٪٥٣ ٪٧٥ ٪٤١ ٪٥٧ ٪٤٨ ٪٥٢  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٤١ ٧٢ ٨٢ ٪٩ ٪٧ ٪٦ ٪٢٢  المكتب الرئيسي

  
  
  
  

كانون  ٣١احة (لغاية األموال المت إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

١٨٠ ٠٠٠  

١٦٠ ٠٠٠  

١٤٠ ٠٠٠  

١٢٠ ٠٠٠  

١٠٠ ٠٠٠  

٨٠ ٠٠٠  

٦٠ ٠٠٠  

٤٠ ٠٠٠  

٢٠ ٠٠٠  

٠ 
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  زيز القدرات التنظيميةاألدوية والتكنولوجيات الصحية وتعإتاحة   ٣-٤
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

: تمكــــــين البلـــــــدان مـــــــن وضـــــــع ١-٣-٤
السياســات الوطنيــة بشــأن تحســين إتاحــة 
األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى 
أو تحــديثها وتنفيــذها ورصــدها وتقييمهــا؛ 

ـــــــــ ـــــــــات وتعزي ـــــــــار المســـــــــند بالبيِّن ز االختي
 واالستخدام الرشيد

        

: تنفيــــــــذ االســــــــتراتيجية وخطــــــــة ٢-٣-٤
العمل العالميتين بشأن الصحة العموميـة 

  واالبتكار والملكية الفكرية
!    !   

: تحســـــــــــــين جـــــــــــــودة األدويـــــــــــــة ٣-٣-٤
والتكنولوجيــــــــــــــات الصــــــــــــــحية األخــــــــــــــرى 

معــايير ومأمونيتهــا مــن خــالل القواعــد وال
والمبـــــــــادئ التوجيهيـــــــــة وتعزيـــــــــز الـــــــــُنظم 
  التنظيمية واالختبار المسبق للصالحية

        

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

٢٠٠ ٠٠٠  
١٨٠ ٠٠٠  
١٦٠ ٠٠٠  
١٤٠ ٠٠٠  
١٢٠ ٠٠٠  
١٠٠ ٠٠٠  
٨٠ ٠٠٠  
٦٠ ٠٠٠  
٤٠ ٠٠٠  
٢٠ ٠٠٠  

٠ 
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ١٧١ ٦٠٠ ١٠٥ ٧٠٠ ١١ ٢٠٠ ١١ ٧٠٠ ٧ ١٠٠ ١٣ ١٠٠ ٦ ٢٠٠ ١٦ ٦٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٣٧ ٩٨١ ١٩ ٥٧٧ ٣ ٠٤٢ ٢ ٧٣٨ ١ ٥٥٣ ٤ ٣٧٩ ٣ ٦٥٥ ٣ ٠٣٧  األموال المرنة

 ١٢٣ ٢٤٢ ١٠٥ ٩٣٣ ٧ ٣١٣ ١ ١٢٧ ٢ ٠٥٧ ٨٩٣ ٣٤ ٥ ٨٨٥ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ١٦١ ٢٢٣ ١٢٥ ٥١٠ ١٠ ٣٥٥ ٣ ٨٦٥ ٣ ٦١٠ ٥ ٥٧٢ ٣ ٦٨٩ ٨ ٩٢٢  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٩٤ ٪١١٩ ٪٩٢ ٪٣٣ ٪٥١ ٪٤٠ ٪٦٠ ٪٥٤  مئوية من الميزانية
         

 ٤٣ ٥٨٩ ٣٤ ٧٧٥ ١ ٥٦٥ ١ ١٤٨ ٩٠٩ ١ ٤٩٤ ٩٢٩ ٢ ٧٦٩  تكاليف الموظفين
 ٢٦ ٢٧٦ ١٦ ٤٩٠ ٢ ٩٤١ ١ ٢٤٨ ٧٨٨ ١ ٧٤١ ٥٣١ ٢ ٥٣٧  تكاليف األنشطة

 ٦٩ ٨٦٥ ٥١ ٢٦٥ ٤ ٥٠٦ ٢ ٣٩٦ ١ ٦٩٧ ٣ ٢٣٥ ١ ٤٦٠ ٥ ٣٠٦  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٤١ ٪٤٩ ٪٤٠ ٪٢٠ ٪٢٤ ٪٢٥ ٪٢٤ ٪٣٢  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٤٣ ٪٤١ ٪٤٤ ٪٦٢ ٪٤٧ ٪٦١ ٪٤٠ ٪٥٩  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٨٠ ٪٤ ٪٣ ٪٢ ٪٣ ٪٢ ٪٦  المكتب الرئيسي

  
  الصحية والمعلومات والبيِّناتالنظم   ٤-٤
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  وسطالمت
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

: الرصـــــــــــد الشـــــــــــامل للوضـــــــــــع ١-٤-٤
الصـــــــــــحي واالتجاهـــــــــــات واإلجحافـــــــــــات 
والمحـــــــددات الصـــــــحية علـــــــى المســـــــتوى 
العـــــالمي واإلقليمـــــي والُقطـــــري باســـــتخدام 
المعــــايير العالميــــة، بمــــا فــــي ذلــــك جمــــع 
البيانــــــات وتحليلهــــــا مــــــن أجــــــل معالجــــــة 

 ثغرات البيانات وتقييم أداء النظم

       ! 

: تمكـــــين البلـــــدان مـــــن تخطـــــيط ٢-٤-٤
اسـتراتيجية الصــحة اإللكترونيــة وٕاعــدادها 

  وتنفيذها
    !  X 

: إعـــــداد السياســـــات، واألدوات، ٣-٤-٤
والشـــــــبكات، والمـــــــوارد الخاصـــــــة بـــــــإدارة 

 المنظمةالمعارف واستخدامها من جانب 
البلــــدان مــــن أجــــل تعزيــــز قــــدرتها علــــى و 

  بادلها وتطبيقهاتوليد المعارف وت

       ! 

الخيــــــارات فــــــي مجــــــال  : تقــــــديم٤-٤-٤
مــــن التقنــــي األدوات والــــدعم و  السياســــات

أجـــل تعزيـــز البحـــوث الصـــحية ومعالجـــة 
الصحة العمومية   المسائل األخالقية في

  البحوثو 

       

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X)  ال ينطبق  يواجه مشاكل  
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  ريقياأف  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ١٢٤ ٣٠٠ ٥٨ ٣٠٠ ١٠ ٨٠٠ ١١ ٩٠٠ ١٠ ٧٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٦ ٢٠٠ ١٦ ٤٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٤٧ ٩٦٤ ٢٢ ٩٨٣ ٢ ٩٣٤ ٥ ٥٠٦ ٥ ٧٠٨ ٤ ٦٨٥ ٣ ١٥٦ ٢ ٩٩٢  األموال المرنة

 ٣٠ ٣٣٧ ١٤ ٤٤٥ ٤ ٢٩٠ ٥٧٤ ٤٠٩ ١ ٣٥٢ ٥٢٦ ٨ ٧٤١ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ٧٨ ٣٠١ ٣٧ ٤٢٨ ٧ ٢٢٤ ٦ ٠٨٠ ٦ ١١٧ ٦ ٠٣٧ ٣ ٦٨٢ ١١ ٧٣٣  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٦٣ ٪٦٤ ٪٦٧ ٪٥١ ٪٥٧ ٪٦٠ ٪٥٩ ٪٧٢  زانيةمئوية من المي
         

 ٣٢ ٧٥٠ ١٩ ٨٩٦ ١ ٣٤٧ ٢ ٢٨٠ ٢ ٥٧٩ ٢ ١٣٩ ١ ٢٩٨ ٣ ٢١١  تكاليف الموظفين
 ١٤ ٨٥٣ ٣ ٣٦٣ ١ ٧٢٦ ١ ٥٧١ ١ ٥٩٢ ٢ ٣٦٩ ١ ٥٨٧ ٢ ٦٤٥  تكاليف األنشطة

 ٤٧ ٦٠٣ ٢٣ ٢٥٩ ٣ ٠٧٣ ٣ ٨٥١ ٤ ١٧١ ٤ ٥٠٨ ٢ ٨٨٥ ٥ ٨٥٦  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٣٨ ٪٤٠ ٪٢٨ ٪٣٢ ٪٣٩ ٪٤٥ ٪٤٧ ٪٣٦  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٦١ ٪٦٢ ٪٤٣ ٪٦٣ ٪٦٨ ٪٧٥ ٪٧٨ ٪٥٠  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٦١ ٤٢ ٧٢ ٪٨ ٪٧ ٪٤ ٪١٠  المكتب الرئيسي

  
  
  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 ياآس

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

١٤٠ ٠٠٠  

١٢٠ ٠٠٠  

١٠٠ ٠٠٠  

٨٠ ٠٠٠  

٦٠ ٠٠٠  

٤٠ ٠٠٠  

٢٠ ٠٠٠  

٠ 
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جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

وضـــــع اســـــتراتيجيات وخطـــــط : ١-١-ه
المكافحــــــــة وتطــــــــوير قــــــــدرات المكافحــــــــة 
لألمـــــراض مـــــن قبيـــــل الكـــــوليرا والحمـــــى 
النزفيــــــــة الفيروســــــــية والتهــــــــاب الســــــــحايا 

واألمـــــــراض الناجمـــــــة عـــــــن  واإلنفلـــــــونزا،
مســـببات األمــــراض المنقولـــة بالنواقــــل أو 

 المستجدة أو التي تعاود الظهور

       

وضــــــــــــع شــــــــــــبكات الخبــــــــــــراء : ٢-١-ه
العالميـــــــــــــة واآلليـــــــــــــات المبتكـــــــــــــرة إلدارة 
األخطــار المعديــة الجديــدة والناشــئة التــي 
تمثـــــل تهديـــــدات خطيــــــرة (مثـــــل التــــــدبير 

ات، والعلــوم العالجــي الســريري، والمختبــر 
  االجتماعية، ووضع نماذج البيانات)

    X   

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 عالميةالصحة ال

١٢٠ ٠٠٠  

١٠٠ ٠٠٠  

٨٠ ٠٠٠  

٦٠ ٠٠٠  

٤٠ ٠٠٠  

٢٠ ٠٠٠  

٠ 
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ١٠٧ ٢٠٠ ٤١ ٣٠٠ ٧ ٥٠٠ ١٤ ٣٠٠ ٦ ٥٠٠ ٦ ٩٠٠ ٦ ٥٠٠ ٢٤ ٢٠٠  صحة العالميةال
         

كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 
          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ١٣ ٦٧٧ ٤ ٤٤٢ ٨٥٤ ١ ٧٨٤ ١ ١٨٢ ١ ٢٨٦ ٢ ٢١١ ١ ٩١٨  األموال المرنة

 ٤٥ ٥٥١ ٢٣ ٩٢٣ ٢ ٣٥٨ ٥ ٧٢٩ ٢ ٦٠٦ ٣ ٠٩٦ ٥٠٦ ٧ ٣٣٣ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ٥٩ ٢٢٨ ٢٨ ٣٦٥ ٣ ٢١٢ ٧ ٥١٣ ٣ ٧٨٨ ٤ ٣٨٢ ٢ ٧١٧ ٩ ٢٥١  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٥٥ ٪٦٩ ٪٤٣ ٥٣٢ ٪٥٨ ٪٦٤ ٪٤٢ ٪٣٨  مئوية من الميزانية
         

 ١٦ ٥٥٩ ١٠ ٤٩٠ ١ ٢٨٥ ٩٧٨ ٨٥٠ ٨٢١ ٥٥٧ ١ ٥٧٨  تكاليف الموظفين
 ١٦ ٨١٣ ٤ ٣٠٣ ٩١٢ ٢ ١٦٢ ٦٧٦ ٢ ٢١٥ ٩٤٥ ٥ ٦٠٠  تكاليف األنشطة

 ٣٣ ٣٧٢ ١٤ ٧٩٣ ٢ ١٩٧ ٣ ١٤٠ ١ ٥٢٦ ٣ ٠٣٦ ١ ٥٠٢ ٧ ١٧٨  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٣١ ٪٣٦ ٪٢٩ ٪٢٢ ٪٢٣ ٪٤٤ ٪٢٣ ٪٣٠  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٥٦ ٪٥٢ ٦٨٢ ٤٢٢ ٪٤٠ ٪٦٩ ٪٥٥ ٪٧٨  احةمن األموال المت
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٦٣ ٪٨ ٪٦ ٪٥ ٪٥ ٪٣ ٪١٠  المكتب الرئيسي

  
   )٢٠٠٥التأهب للطوارئ الصحية على الصعيد القطري، واللوائح الصحية الدولية (  ٢-ه
  

  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
المحيط  غرب

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

إجــــراء تقيــــيم مســــتقل ووضــــع : ١-٢-ه
خطـــــــط عمـــــــل وطنيـــــــة بشـــــــأن القـــــــدرات 
األساســــــية للبلــــــدان فــــــي مجــــــال التأهــــــب 
ـــــــوائح الصـــــــحية  للطـــــــوارئ الصـــــــحية والل

 )٢٠٠٥الدولية (

       

تعزيـــــــــز القـــــــــدرات األساســـــــــية : ٢-٢-ه
الحاسمة األهميـة بشـأن التأهـب للطـوارئ 

دارة مخــــــــــاطر الكــــــــــوارث، الصــــــــــحية، وإ 
فــــي  )٢٠٠٥( واللــــوائح الصــــحية الدوليــــة

  جميع البلدان

       

خطـــــــط الجاهزيـــــــة التشـــــــغيلية : ٣-٢-ه
(المنظمـــــــة والشـــــــركاء) موضـــــــوعة وتـــــــم 
اختبارها بشأن أخطار محددة في البلـدان 

  السريعة التأثر
       

الــــــدعم المقــــــدم مــــــن األمانــــــة : ٤-٢-ه
         )٢٠٠٥لصحية الدولية (لتنفيذ اللوائح ا

() رض للخطرمع (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ١٣٨ ١٠٠ ٣٨ ٩٠٠ ١٤ ٨٠٠ ٢١ ٣٠٠ ٧ ٤٠٠ ٨ ٢٠٠ ١٠ ١٠٠ ٣٧ ٤٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٢٣ ٥٠٣ ٦ ٤٥٥ ٢ ٢٧٣ ٣ ٩٩١ ١ ٥٩٠ ٤ ٠٠٩ ٨٥٦ ٤ ٣٢٩  األموال المرنة

 ٦١ ٥٧٨ ٢٠ ٦٧٦ ٧ ٧٧٥ ٨ ٣١٤ ٢ ٤٥١ ١ ٥٨٣ ٦٧ ٢٠ ٧١٢ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ٨٥ ٠٨١ ٢٧ ١٣١ ١٠ ٠٤٨ ١٢ ٣٠٥ ٤ ٠٤١ ٥ ٥٩٢ ٨٢٣ ٢٥ ٠٤١  عالمجمو 

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٦٢ ٪٧٧٠ ٪٦٨ ٪٥٨ ٪٥٥ ٪٦٨ ٪٩ ٪٦٧  مئوية من الميزانية
         

 ٢٦ ٧٦٣ ٩ ٦٨٣ ٣ ٠٩٩ ٣ ٠٥١ ١ ٤٠٨ ١ ٧٠٩ ١٧٨ ٧ ٦٣٥  تكاليف الموظفين
 ٢٤ ٦٥٥ ٦ ٣٦٤ ٢ ٨٣٨ ٣ ١٥٨ ١ ٢٤٣ ١ ٧٩١ ٢٨٧ ٨ ٩٧٤  تكاليف األنشطة

 ٥١ ٤١٨ ١٦ ٠٤٧ ٥ ٩٣٧ ٦ ٢٠٩ ٢ ٦٥١ ٣ ٥٠٠ ٤٦٥ ١٦ ٦٠٩  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٣٧ ٪٤١ ٪٤٠ ٪٢٩ ٪٣٦ ٪٤٣ ٪٥ ٪٤٤  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٦٠ ٪٥٩ ٪٥٩ ٪٥٠ ٪٦٦ ٪٦٣ ٪٥٠ ٪٦٦  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٣٦ ٪١٢ ٪١١ ٪٥ ٪٦ ٪١ ٪٢٩  المكتب الرئيسي

  
  
  
  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

١٦٠ ٠٠٠  

١٤٠ ٠٠٠  

١٢٠ ٠٠٠  

١٠٠ ٠٠٠  

٨٠ ٠٠٠  

٦٠ ٠٠٠  

٤٠ ٠٠٠  

٢٠ ٠٠٠  

٠ 
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  معلومات الطوارئ الصحية وتقييم المخاطر  ٣-ھ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

داث الجديـدة الكشف عن األح: ١-٣-ه
        وتقييم مخاطر الصحة العمومية

ثــة : تــوافر بيانــات موثوقــة ومحدَّ ٢-٣-ه
ـــــدخالت الصـــــحة  ـــــي ت لالسترشـــــاد بهـــــا ف

  العمومية ولرصد عمليات االستجابة
      !  

التبليــــــغ فــــــي الوقــــــت المالئــــــم : ٣-٣-ه
بالمعلومــــــــــات الدقيقــــــــــة حــــــــــول أحــــــــــداث 

  الطوارئ
     !  

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  

٧٠ ٠٠٠ 

٦٠ ٠٠٠ 

٥٠ ٠٠٠ 

٤٠ ٠٠٠ 

٣٠ ٠٠٠ 

٢٠ ٠٠٠ 

١٠ ٠٠٠ 

٠ 

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  ريكتيناألم أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ٥٩ ٨٠٠ ١٥ ٨٠٠ ٤ ٧٠٠ ٧ ٦٠٠ ٣ ٤٠٠ ٣ ٧٠٠ ٤ ٤٠٠ ٢٠ ٢٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ١٠ ١٠٦ ٦ ٠٠٤ ٣٢٠ ١ ١٥٦ ٧٧٩ ٨١١ ٠ ١ ٠٣٦  األموال المرنة

 ٢١ ٠٨٥ ٨ ٧٣٧ ٢ ٤٩٤ ٢ ٢٠٧ ٤٥١ ٩٦ ٠ ٧ ١٠٠ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ٣١ ١٩١ ١٤ ٧٤١ ٢ ٨١٤ ٣ ٣٦٣ ١ ٢٣٠ ٩٠٧ ٠ ٨ ١٣٦  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٥٢ ٪٩٣ ٪٦٠ ٪٤٤ ٪٣٦ ٪٢٥ ٪٠ ٪٤٠  مئوية من الميزانية
         

 ١٢ ٠١٢ ٩ ٠٨١ ٤١٦ ٥٤٠ ٦١١ ٤٢٩ ٠ ٩٣٥  تكاليف الموظفين
 ٤ ٧٢٨ ٢٩٢ ٣٣٨ ٨٩٠ ٢٥ ٤٠٤ ٠ ٢ ٧٧٩  تكاليف األنشطة

 ١٦ ٧٤٠ ٩ ٣٧٣ ٧٥٤ ١ ٤٣٠ ٦٣٦ ٨٣٣ ٠ ٣ ٧١٤  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٢٨ ٪٥٩ ٪١٦ ٪١٩ ٪١٩ ٪٢٣ ٪٠ ٪١٨  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٥٤ ٪٦٤ ٪٢٧ ٪٤٣ ٪٥٢ ٪٩٢ ٪٠ ٪٤٦  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٧٦ ٪٣ ٪٤ ٪٥ ٪٤ ٪٠ ٪٨  المكتب الرئيسي

  
  ات الطوارئعملي  ٤-ھ
  

  
  
  
  
  
  

جنوب   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  شرق آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

إدارة العمليــــــــــــــات الصــــــــــــــحية : ١-٤-ه
بفعاليـــة دعمـــًا لالســـتجابة علـــى المســـتوى 

 الوطني والمحلي
       

التنســــــيق الفعــــــال لالســــــتجابة : ٢-٤-ه
         ركاء التشغيلالجماعية من جانب ش

ســـــــــرعة بنـــــــــاء اللوجيســـــــــتيات : ٣-٤-ه
 !        الفعالة والدعم التشغيلي والحفاظ عليهما

معالجة الثغرات ذات األولويـة : ٤-٤-ه
في السياسات واإلرشادات اإلنسانية، مـع 

  التشديد بوجه خاص على الصحة
   ينطبقال ال ينطبقال ينطبق ال ينطبق ال ينطبقال ينطبق

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ١٢٠ ٧٠٠ ٤٤ ٦٠٠ ٢ ٧٠٠ ٢٣ ٥٠٠ ٤ ٥٠٠ ٤ ٦٠٠ ٤ ٦٠٠ ٣٦ ٢٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٢٠ ٨٨٧ ٧ ٢٤٩ ٤٩٤ ٤ ٢٧٨ ١ ٠٠٥ ٦٨٨ ١ ٤٨٥ ٥ ٦٨٨  األموال المرنة

 ٣٦ ٦٧٤ ١٤ ٢٢١ ٤٧٢ ٣ ٧١٧ ٥٧٥ ٩٤٧ ٥٧٩ ١٦ ١٦٣ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ٥٧ ٥٦١ ٢١ ٤٧٠ ٩٦٦ ٧ ٩٩٥ ١ ٥٨٠ ١ ٦٣٥ ٢ ٠٦٤ ٢١ ٨٥١  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٤٨ ٪٤٨ ٪٣٦ ٪٣٤ ٪٣٥ ٪٣٦ ٪٤٥ ٪٦٠  مئوية من الميزانية
         

 ١٣ ١٠٦ ٧ ٥١٢ ٣٠٩ ١ ٠٣١ ٢٦٥ ٣٩٤ ٤٢٩ ٣ ١٦٦  تكاليف الموظفين
 ١٥ ٤١٢ ٢ ٥٥٤ ١٩٢ ٢ ٣٥٨ ٢٥٨ ٥٩٥ ٦٩٦ ٨ ٧٥٩  تكاليف األنشطة

 ٢٨ ٥١٨ ١٠ ٠٦٦ ٥٠١ ٣ ٣٨٩ ٥٢٣ ٩٨٩ ١ ١٢٥ ١١ ٩٢٥  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٢٤ ٪٢٣ ٪١٩ ٪١٤ ٪١٢ ٪٢٢ ٪٢٤ ٪٣٣  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٥٠ ٪٤٧ ٪٥٢ ٪٤٢ ٪٣٣ ٪٦٠ ٪٥٥ ٪٥٥  من األموال المتاحة
         

ب مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــ
 ٪١٠٠ ٪٥٧ ٪٢ ٪٨ ٪٢ ٪٣ ٪٣ ٪٢٤  المكتب الرئيسي

  
  
  
  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  مالي النفقاتإج
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

١٤٠ ٠٠٠  

١٢٠ ٠٠٠  

١٠٠ ٠٠٠  

٨٠ ٠٠٠  

٦٠ ٠٠٠  

٤٠ ٠٠٠  

٢٠ ٠٠٠  

٠ 
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  الطوارئ ألساسية في حاالت الخدمات ا  ٥-ھ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

برنـــــــامج المنظمــــــــة للطــــــــوارئ : ١-٥-ه
الصحية ُيدار بفعالية ويحظى بالموظفين 

 ويل المستدامينوالتم
       

االتصــــــــــال الفعــــــــــال وتعبئــــــــــة : ٢-٥-ه
 !     !   الموارد

القيادة الفعالة والـتخطط وٕادارة : ٣-٥-ه
         األداء

() للخطر معرض (!)   على المسار السليم   (X)  ال ينطبق  يواجه مشاكل  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

٧٠ ٠٠٠  

٦٠ ٠٠٠  

٥٠ ٠٠٠  

٤٠ ٠٠٠  

٣٠ ٠٠٠  

٢٠ ٠٠٠  

١٠ ٠٠٠  

٠ 
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   باأورو   آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ٥٩ ٣٠٠ ٢٧ ٢٠٠ ١ ٧٠٠ ١٢ ٦٠٠ ٣ ٥٠٠ ١ ٧٠٠ ١ ٩٠٠ ١٠ ٧٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ١٣ ٧٨٣ ٨ ٤٥٥ ٥٢٨ ٩٤٨ ٨٣٣ ٤٩٩ ٠ ٢ ٥٢٠  األموال المرنة

 ١١ ٩١٥ ١٠ ٤٢٦ ٣١٦ ٥٨٣ ١٤٩ ٣٧ ٠ ٤٠٤ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ٢٥ ٦٩٨ ١٨ ٨٨١ ٨٤٤ ١ ٥٣١ ٩٨٢ ٥٣٦ ٠ ٢ ٩٢٤  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٤٣ ٪٦٩ ٪٥٠ ٪١٢ ٪٢٨ ٪٣٢ ٪٠ ٪٢٧  مئوية من الميزانية
         

 ٩ ٣٨٩ ٧ ٥٠٣ ٢٤٦ ٥٤٧ ١٩٩ ٢٥٥ ٠ ٦٣٩  تكاليف الموظفين
 ١٦٠ ١٥٦ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ١  تكاليف األنشطة

 ٩ ٥٤٩ ٧ ٦٥٩ ٢٤٩ ٥٤٧ ١٩٩ ٢٥٥ ٠ ٦٤٠  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪١٦ ٪٢٨ ٪١٥ ٪٤ ٪٦ ٪١٥ ٪٠ ٪٦  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٣٧ ٪٤١ ٪٣٠ ٪٣٦ ٪٢٠ ٪٤٨ ٪٠ ٪٢٢  احةمن األموال المت
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٨٠ ٪٣ ٪٦ ٪٢ ٪٣ ٪٠ ٪٧  المكتب الرئيسي

  
  االستجابة للفاشيات واألزمات  ٦-ھ
  

  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

بشــــــأن االســــــتجابة  : تنفيــــــذ ُأطــــــر١-٦-ه
للطـــــوارئ أثنـــــاء وقـــــوع الطـــــوارئ والكـــــوارث 
الحــادة/ غيــر المتوقعــة التــي تخّلــف عواقــب 

 على الصحة العمومية

       

ـــــى ســـــد ٢-٦-ه ـــــة إل ـــــذ أنشـــــطة رامي : تنفي
الفجــــوات وٕانقـــــاذ األرواح بوصــــفها "المـــــالذ 
األخير" أثناء الطوارئ الممتدة، وٕادراج تلك 

الصحة ونداءاتـه األنشطة في خطط قطاع 
  بشأن االستجابة للطوارئ

       

: اإلبكـــــــــار فـــــــــي تنفيـــــــــذ أنشـــــــــطة ٣-٦-ه
اإلغاثــة الصــحية فــي البلــدان المتعافيــة مــن 
كبــــــرى الطــــــوارئ والكــــــوارث، وذلــــــك علــــــى 
النحــــو المبــــّين فــــي خطــــط قطــــاع الصــــحة 
بشـــــأن اإلغاثــــــة وفــــــي النــــــداءات الُموّجهــــــة 

  بشأنها

       

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ٧٠٧ ٠٨٤ ٩٢ ١٧٠ ٤ ٩٠٠ ٣٨٠ ٠٠٠ ٣٢ ٧٣٣ ٧ ٣٨١ ٧ ٦٠٠ ١٨٢ ٣٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ١٥ ٢٢٢ ١٠ ٩٥٠ ٠ ٢ ٥٠٠ ٢٤٠ ٦٢٥ ٠ ٩٠٧  األموال المرنة

 ٥٠٨ ٢٧٥ ٧١ ٢١٦ ٣ ٧٥٦ ٢٦١ ٣٦٠ ٣٧ ٩٩٥ ٥ ٨٣٨ ٨ ٦٢٩ ١١٩ ٤٨١ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ٥٢٣ ٤٩٧ ٨٢ ١٦٦ ٣ ٧٥٦ ٢٦٣ ٨٦٠ ٣٨ ٢٣٥ ٦ ٤٦٣ ٨ ٦٢٩ ١٢٠ ٣٨٨  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٧٤ ٪٨٩ ٪٧٧ ٪٦٩ ٪١١٧ ٪٨٨ ٪١١٤ ٪٦٦  مئوية من الميزانية
         

 ٤٣ ٢٢٢ ١٣ ٨٨٤ ٤٩ ١٥ ١١٩ ٣ ٦٤٠ ١٢٤ ١٧٨ ١٠ ٢٢٨  تكاليف الموظفين
 ٢٤٦ ٠٣٤ ٣٣ ٦٠٠ ٣ ١٢٢ ١١٨ ٥٣١ ١٢ ٦٤٠ ٤ ٥٩٧ ٦ ٧٣٦ ٦٦ ٨٠٨  تكاليف األنشطة
 ٢٨٩ ٢٥٦ ٤٧ ٤٨٤ ٣ ١٧١ ١٣٣ ٦٥٠ ١٦ ٢٨٠ ٤ ٧٢١ ٦ ٩١٤ ٧٧ ٠٣٦  روفاتمجموع المص

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٤١ ٪٥٢ ٪٦٥ ٪٣٥ ٪٥٠ ٪٦٤ ٪٩١ ٪٤٢  من الميزانية المعتمدة
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٥٥ ٪٥٨ ٪٨٤ ٪٥١ ٪٤٣ ٪٧٣ ٪٨٠ ٪٦٤  من األموال المتاحة

         
صـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب م

 ٪١٦١ ٪٥٢ ٪٠ ٪٥٦ ٪١٤ ٪٠ ٪١ ٪٣٨  المكتب الرئيسي

  
  
  

٨٠٠ ٠٠٠ 

٧٠٠ ٠٠٠ 

٦٠٠ ٠٠٠ 

٥٠٠ ٠٠٠ 

٤٠٠ ٠٠٠ 

٣٠٠ ٠٠٠ 

٢٠٠ ٠٠٠ 

١٠٠ ٠٠٠ 

٠ 

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 ٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين يقياأفر 
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية
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  القيادة وتصريف الشؤون  ١-٦
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

تــولي المنظمــة القيــادة واإلدارة : ١-١-٦
        القيادية اتوفقًا لألولويعلى نحو فعَّال 

: المشــاركة الفعَّالــة مــع وكــاالت ٢-١-٦
الفاعلـة  واألطـرافاألمم المتحدة األخـرى 

غيـــــر الـــــدول فـــــي وضـــــع برنـــــامج عمـــــل 
مشـــــترك للصـــــحة يلبـــــي أولويـــــات الـــــدول 

  األعضاء

       

: تعزيــــز تصــــريف الشــــؤون فــــي ٣-١-٦
المنظمة من خالل اإلشراف الفعَّال علـى 

ألجهـــــــــــــزة الرئاســـــــــــــية وجـــــــــــــداول دورات ا
  األعمال الفعَّالة والمتسقة

       

: دمــج عمليــة إصــالح المنظمــة ٤-١-٦
         في عمل المنظمة

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  

٢٥٠ ٠٠٠ 

٢٠٠ ٠٠٠ 

١٥٠ ٠٠٠ 

١٠٠ ٠٠٠ 

٥٠ ٠٠٠ 

٠ 

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  جمالي النفقاتإ
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

لمحيط غرب ا
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ٢٢٢ ٧٠٠ ٨٢ ٧٠٠ ١٥ ٥٠٠ ٢٠ ٩٠٠ ٣٣ ١٠٠ ١٦ ٠٠٠ ٧ ٣٠٠ ٤٧ ٢٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ١٧٢ ٧٢٢ ٥٤ ٥٠٠ ١٢ ٤٢٢ ١٤ ٤٧٣ ٢١ ٣١٧ ١١ ٩٨٩ ٤ ٧٦٤ ٥٣ ٢٥٧  األموال المرنة

 ٦ ٢٠٧ ١٦٣ ١ ٦٧٣ ٢ ٠٧٦ ١١٣ ١٠٤ ٠ ٢ ٠٧٨ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ١٨٤ ٦٢٩ ٦٠ ٣٦٣ ١٤ ٠٩٥ ١٦ ٥٤٩ ٢١ ٤٣٠ ١٢ ٠٩٣ ٤ ٧٦٤ ٥٥ ٣٣٥  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٨٣ ٪٧٣ ٪٩١ ٪٧٩ ٪٦٥ ٪٧٦ ٪٦٥ ٪١١٧  مئوية من الميزانية
         

 ٨١ ٤٧٤ ٣١ ٤٤٢ ٦ ٣٧٦ ٧ ٤٧٥ ١٠ ٩٠٨ ٥ ٢٥٧ ٩٠٠ ١٩ ١١٦  تكاليف الموظفين
 ١٧ ٤١٣ ٧ ٧٥١ ١ ٢٩١ ٩٢٨ ١ ٥٥١ ١ ٢٨٩ ٦٩٣ ٣ ٩١٠  تكاليف األنشطة

 ٩٨ ٨٨٧ ٣٩ ١٩٣ ٧ ٦٦٧ ٨ ٤٠٣ ١٢ ٤٥٩ ٦ ٥٤٦ ١ ٥٩٣ ٢٣ ٠٢٦  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٤٤ ٪٤٧ ٪٤٩ ٪٤٠ ٪٣٨ ٪٤١ ٪٢٢ ٪٤٩  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٥٤ ٪٦٥ ٪٥٤ ٪٥١ ٪٥٨ ٪٥٤ ٪٣٣ ٪٤٢  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٣٩ ٪٨ ٩٢ ٪١٣ ٪٦ ٪١ ٪٢٣  المكتب الرئيسي

  
  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر  ٢-٦
  

  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  اأفريقي  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

ـــــــز : ضـــــــمان المســـــــاءلة  ١-٢-٦ وتعزي
إدارة المخـــــاطر المؤسســـــية علـــــى جميـــــع 

 مستويات المنظمة
       

: الــــتعلم التنظيمــــي عــــن طريــــق ٢-٢-٦
     !    تنفيذ سياسات وخطط التقييم

الســــلوكيات األخالقيــــة : تعزيــــز ٣-٢-٦
ــــــى  ــــــة واإلنصــــــاف عل والتصــــــرفات الالئق

  صعيد المنظمة
       

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة الميزانيــــــــة  المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ٥٧ ١٠٠ ٣٧ ٥٠٠ ٢ ٤٠٠ ٣ ٥٠٠ ٢ ٨٠٠ ١ ٤٠٠ ٢ ٢٠٠ ٧ ٣٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٣٤ ١٩٣ ٢٠ ٣٥٠ ١ ٦٦٣ ٩٢٤ ١ ٤٠٧ ٨١١ ٦١٦ ٨ ٤٢٢  األموال المرنة

 ٦٩٠ ٤٩٥ ٣٥ ٠ ٥٠ ٠ ٠ ١١٠ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ٣٧ ١٨٣ ٢٣ ١٤٥ ١ ٦٩٨ ٩٢٤ ١ ٤٥٧ ٨١١ ٦١٦ ٨ ٥٣٢  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٦٥ ٪٦٢ ٪٧١ ٪٢٦ ٪٥٢ ٪٥٨ ٪٢٨ ٪١١٧  مئوية من الميزانية
         

 ١٥ ٦٦٢ ١١ ٨١٢ ٨٤٤ ٥٢٨ ١ ٠٤٤ ٣٣٤ ٢٦٠ ٨٤٠  تكاليف الموظفين
 ٢ ٩٣٩ ٢ ١٨٥ ٠ ٣٣ ٣٠ ٦٢ ١٠ ٦١٩  تكاليف األنشطة

 ١٨ ٦٠١ ١٣ ٩٩٧ ٨٤٤ ٥٦١ ١ ٠٧٤ ٣٩٦ ٢٧٠ ١ ٤٥٩  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٣٣ ٪٣٧ ٪٣٥ ٪١٦ ٪٣٨ ٪٢٨ ٪١٢ ٪٢٠  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٥٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٦١ ٪٧٤ ٪٤٩ ٪٤٤ ٪١٧  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٧٥ ٪٥ ٣٢ ٪٧ ٪٢ ٪٢ ٪٥  المكتب الرئيسي

  
  
  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

رق جنوب ش األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

٦٠ ٠٠٠  

٥٠ ٠٠٠  

٤٠ ٠٠٠  

٣٠ ٠٠٠  

٢٠ ٠٠٠  

١٠ ٠٠٠  

٠ 
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  التخطيط االستراتيجي وتنسيق الموارد والتبليغ  ٣-٦
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

: تحديد األولويـات القائمـة علـى ١-٣-٦
الحتياجــــات والمواءمــــة بــــين تخصــــيص ا

 الموارد وبين تقديم النتائج
    !   

ـــــذي يمكـــــن : ٢-٣-٦ ـــــوفير التمويـــــل ال ت
التنبــؤ بـــه والكـــافي والمتســـق، الـــذي يتـــيح 
التنفيذ الكامل للميزانية البرمجية للمنظمة 

البـــــرامج مجـــــاالت علـــــى صـــــعيد جميـــــع 
  والمكاتب الرئيسية

 !   ! !  

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  

كانون  ٣١احة (لغاية األموال المت إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

٤٥ ٠٠٠  

٤٠ ٠٠٠  

٣٥ ٠٠٠  

٣٠ ٠٠٠  

٢٥ ٠٠٠  

٢٠ ٠٠٠  

١٥ ٠٠٠  

١٠ ٠٠٠  

٥ ٠٠٠  

٠ 
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ٤١ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ٧ ٣٠٠ ٤ ١٠٠ ٤ ٦٠٠ ٣ ٧٠٠ ٦٠٠ ٥ ٧٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٢٦ ٥٩٦ ١٠ ٣٥٠ ٥ ٨٢٦ ١ ٧٨٨ ١ ٥٢٧ ١ ٤٥٣ ٩٨٠ ٤ ٦٧٢  األموال المرنة

 ٦٩٧ ٣٨٠ ٣٠٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٥ المخصصة –المساهمات الطوعية 
الرسـم المقتطــع مــن نفقــات المنصــب 

  ٠                المشغول
 ٢٧ ٢٩٣ ١٠ ٧٣٠ ٦ ١٢٨ ١ ٧٨٨ ١ ٥٢٧ ١ ٤٥٣ ٩٨٠ ٤ ٦٨٧  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٦٧ ٪٧٢ ٪٨٤ ٪٤٤ ٪٣٣ ٪٣٩ ٪١٦٣ ٪٨٢  مئوية من الميزانية
         

 ١٢ ٦٢٣ ٥ ٤٨٣ ٢ ٤٤٦ ٩٤٢ ٩٩٤ ١ ٠٥٦ ٣٤٠ ١ ٣٦٢  تكاليف الموظفين
 ١ ٩٦١ ٨٦٣ ٣٦٤ ٢٦ ٤٤ ١٨٣ ١٥٨ ٣٢٣  تكاليف األنشطة

 ١٤ ٥٨٤ ٦ ٣٤٦ ٢ ٨١٠ ٩٦٨ ١ ٠٣٨ ١ ٢٣٩ ٤٩٨ ١ ٦٨٥  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٣٦ ٪٤٢ ٪٣٨ ٪٢٤ ٪٢٣ ٪٣٣ ٪٨٣ ٪٣٠  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٥٣ ٪٥٩ ٪٤٦ ٪٥٤ ٪٦٨ ٪٨٥ ٪٥١ ٪٣٦  من األموال المتاحة
         

حســـــــــــب مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين ب
 ٪١٠٠ ٪٤٣ ٪١٩ ٪٧ ٨٢ ٪٨ ٪٣ ٪١١  المكتب الرئيسي

  
  نظيم واإلدارةالت  ٤-٦
  

  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

إدارة الممارســــــــــــــات الماليــــــــــــــة : ١-٤-٦
        السليمة من خالل إطار كاف للمراقبة

رة الموارد البشـرية وتنسـيقها : إدا٢-٤-٦
         بفعَّالية والكفاءة

للحوسبة : وضع هياكل أساسية ٣-٤-٦
وُنظـم وتطبيقـات ، تتسم بالفعَّالية والكفـاءة

  متعلقة بالصحةو مؤسسية 
       

: تقـــــــــــــديم الـــــــــــــدعم التشـــــــــــــغيلي ٤-٤-٦
واللوجيســتي، وٕادارة المشــتريات، وصــيانة 

ٕادارة األصول، وتهيئة الهياكل األساسية و 
  بيئة آمنة لموظفي المنظمة وممتلكاتها

       

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ٥١٢ ٧٠٠ ٢٤٤ ٤٠٠ ٢٧ ١٠٠ ٥٤ ٧٠٠ ٢٥ ٥٠٠ ٣٩ ٨٠٠ ١٥ ٦٠٠ ١٠٥ ٦٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٢٩٢ ٦٢٦ ١٠٣ ٠٥٠ ١٨ ٥٧٤ ٣٣ ٩٢١ ١٢ ٠٧١ ٢٥ ٦١٥ ١٩ ٨٥٢ ٧٩ ٥٤٣  األموال المرنة

 ٩ ٧٤٦ ١ ٤٣٧ ٠ ٦٤ ٣٨٢ ٥٣١ ٠ ٧ ٣٣٢ المخصصة –المساهمات الطوعية 
الرسـم المقتطــع مــن نفقــات المنصــب 

  ١١٨ ٧٠٠  ٦٨ ٨١٨  ٦ ٤٠٠  ٧ ٨٠٠  ٨ ٦٨٢  ٥ ٧٠٠  ٠  ٢١ ٣٠٠  المشغول
 ٤٢١ ٠٧٢ ١٧٣ ٣٠٥ ٢٤ ٩٧٤ ٤١ ٧٨٥ ٢١ ١٣٥ ٣١ ٨٤٦ ١٩ ٨٥٢ ١٠٨ ١٧٥  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٨٢ ٪٧١ ٪٩٢ ٪٧٦ ٪٨٣ ٪٨٠ ٪١٢٧ ٪١٠٢  مئوية من الميزانية
         

 ١٤٠ ٨٤٣ ٦٣ ٣١١ ٦ ٢٤٤ ١٣ ٥٨٨ ٦ ١٧٢ ٨ ٨٦٤ ٧ ٩١٥ ٣٤ ٧٤٩  تكاليف الموظفين
 ٨٠ ٩٥٢ ٣٥ ٦٩٦ ٥ ٣٣٥ ٦ ٩٣٧ ٣ ٤١٢ ٦ ٧٨٧ ٣ ٣٢١ ١٩ ٤٦٤  تكاليف األنشطة

 ٢٢١ ٧٩٥ ٩٩ ٠٠٧ ١١ ٥٧٩ ٢٠ ٥٢٥ ٩ ٥٨٤ ١٥ ٦٥١ ١١ ٢٣٦ ٥٤ ٢١٣  مجموع المصروفات
         
مصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة ال

 ٪٤٣ ٤١٢ ٪٤٣ ٣٨٢ ٣٨٢ ٣٩٢ ٧٢٢ ٪٥١  من الميزانية المعتمدة
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٥٣ ٪٥٧ ٪٤٦ ٪٤٩ ٪٤٥ ٪٤٩ ٪٥٧ ٪٥٠  من األموال المتاحة

         
مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 

 ٪١٠٠ ٪٤٥ ٪٤ ٪١٠ ٪٤ ٪٦ ٪٦ ٪٢٥  المكتب الرئيسي

  
  

كانون  ٣١وال المتاحة (لغاية األم إجمالي النفقات
 ٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

٦٠٠ ٠٠٠

٥٠٠ ٠٠٠

٤٠٠ ٠٠٠

٣٠٠ ٠٠٠

٢٠٠ ٠٠٠

١٠٠ ٠٠٠

٠ 
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  ةاالستراتيجي تصاالتال ا  ٥-٦
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج
شرق   أوروبا  آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

المعلومـــــات الصـــــحية الدقيقـــــة : ١-٥-٦
ـــــت متاحـــــة مـــــن خـــــالل  والمالئمـــــة التوقي
منصـــــــــة لتحقيـــــــــق فعَّاليـــــــــة االتصـــــــــاالت 

 والممارسات ذات الصلة

       

زيــز القــدرات المؤسســية مــن : تع٢-٥-٦
ــــــــــوفير االتصــــــــــاالت الداخليــــــــــة  أجــــــــــل ت
والخارجيـــــة علـــــى نحـــــو يتســـــم بمالءمـــــة 
ــــــــة، بمــــــــا يتماشــــــــى مــــــــع  ــــــــت والدق التوقي
األولويــــات البرمجيــــة للمنظمــــة، بمــــا فــــي 
ـــــك أثنـــــاء فاشـــــيات المـــــرض وطـــــوارئ  ذل

  الصحة العمومية واألزمات اإلنسانية

       

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   ليواجه مشاك  

كانون  ٣١األموال المتاحة (لغاية  إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية

٤٥ ٠٠٠  

٤٠ ٠٠٠  

٣٥ ٠٠٠  

٣٠ ٠٠٠  

٢٥ ٠٠٠  

٢٠ ٠٠٠  

١٥ ٠٠٠  

١٠ ٠٠٠  

٥ ٠٠٠  

٠ 
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ٤٠ ٠٠٠ ٢٠ ٣٠٠ ٣ ٩٠٠ ٣ ٠٠٠ ٣ ٠٠٠ ١ ٧٠٠ ٤ ٠٠٠ ٤ ١٠٠  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١احـــة (لغايـــة األمـــوال المت

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٢٩ ٦٨٩ ١٥ ٨٠٠ ٣ ١٥٦ ١ ٤٩٥ ٢ ٣٢٥ ١ ٣٦٣ ١ ٤٩٠ ٤ ٠٦٠  األموال المرنة

 ٧٣٨ ٠ ١٧٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٦١ المخصصة –المساهمات الطوعية 
الرسـم المقتطــع مــن نفقــات المنصــب 

  ٠                المشغول
 ٣٠ ٤٢٧ ١٥ ٨٠٠ ٣ ٣٣٣ ١ ٤٩٥ ٢ ٣٢٥ ١ ٣٦٣ ١ ٤٩٠ ٤ ٦٢١  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٧٦ ٪٧٨ ٪٨٥ ٪٥٠ ٪٧٨ ٪٨٠ ٪٣٧ ٪١١٣  مئوية من الميزانية
         

 ١٦ ٥٣٩ ٩ ٩٥٥ ١ ٢٧٦ ٨٦٥ ١ ٦٨٩ ٧٤٣ ٧٩٩ ١ ٢١٢  تكاليف الموظفين
 ٢ ٥٧٦ ١ ١٦١ ٤٥٥ ٤٩ ١٣٥ ١٣٥ ١٢٢ ٥١٩  تكاليف األنشطة

 ١٩ ١١٥ ١١ ١١٦ ١ ٧٣١ ٩١٤ ١ ٨٢٤ ٨٧٨ ٩٢١ ١ ٧٣١  مجموع المصروفات
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٤٨ ٪٥٥ ٪٤٤ ٪٣٠ ٪٦١ ٥٢٢ ٪٢٣ ٪٤٢  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٦٣ ٪٧٠ ٪٥٢ ٪٦١ ٪٧٨ ٪٦٤ ٪٦٢ ٪٣٧  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪٦٠ ٪٨ ٥٢ ٪١٠ ٪٤ ٪٥ ٪٧  الرئيسيالمكتب 

  
  استئصال شلل األطفال

  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  المخرج

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  الهادئ

المقر 
  الرئيسي

تقديم المساعدة التقنيـة مـن أجـل : ١-٥-٥
تعزيـــــــز الترصـــــــد وضـــــــمان زيـــــــادة مناعـــــــة 

يان وقــف ســر الســكان لتبلــغ العتبــة الالزمــة ل
المتأثرة به وتلك في المناطق  شلل األطفال
 خطره.المعرضة ل

       

: وقـــــف اســـــتخدام اللقـــــاح الفمـــــوي ٢-٥-٥
المضــــــــاد لفيــــــــروس شــــــــلل األطفــــــــال مــــــــن 

في جميع بـرامج التمنيـع الروتينـي  ٢ النمط
  على الصعيد العالمي

       

إرســاء العمليــات الخاصــة بــإدارة : ٣-٥-٥
ألطفـــــال الطويلـــــة األجـــــل، مخـــــاطر شـــــلل ا

فـــــــي ذلــــــك احتـــــــواء فيروســــــات شـــــــلل  بمــــــا
األطفــال الباقيــة، واإلشــهاد علــى استئصــال 

  شلل األطفال على الصعيد العالمي.

       

وضــــع الصــــيغة النهائيــــة لخطــــة : ٤-٥-٥
العمـــــل الخاصـــــة بمـــــوروث شـــــلل األطفـــــال 
ـــــى الصـــــعيد  ـــــذ عل ووضـــــعها موضـــــع التنفي

  العالمي.
      ! 

() معرض للخطر (!)   على المسار السليم   (X) ال ينطبق   يواجه مشاكل  
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٢٠١٧-٢٠١٦  
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا  (بآالف الدوالرات األمريكية)

شرق   أوروبا  آسيا
  المتوسط

غرب المحيط 
  المجموع  المقر الرئيسي  الهادئ

ــــــــة  الميزانيــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن جمعي
 ١ ٤٩٢ ٤٥٢ ٤١٢ ١٣٤ ١٢ ٧٥٣ ٤٠٢ ٥٠٧ ٧ ٤٠٠ ٧٧ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥٧٥ ٦٥٨  الصحة العالمية

         
كـــانون  ٣١األمـــوال المتاحـــة (لغايـــة 

          )٢٠١٦األول/ ديسمبر 
 ٥٣٧ ٠ ٠ ٠ ٤٨ ٦٥ ٠ ٤٢٤  األموال المرنة

 ٩٩٨ ١٣٧ ١٢٩ ٧٠٣ ١١ ٣٤٧ ٣١٠ ٩٢٢ ٦ ١٢٦ ٦٣ ٩٠٠ ٢ ٤٩٣ ٤٧٣ ٦٤٦ المخصصة –المساهمات الطوعية 
 ٩٩٨ ٦٧٤ ١٢٩ ٧٠٣ ١١ ٣٤٧ ٣١٠ ٩٢٢ ٦ ١٧٤ ٦٣ ٩٦٥ ٢ ٤٩٣ ٤٧٤ ٠٧٠  المجموع

         
األمـــــــوال المتاحـــــــة بوصـــــــفها نســـــــبة 

 ٪٦٧ ٪٣١ ٪٨٩ ٪٧٧ ٪٨٣ ٪٨٣ ٪٥٥٠ ٪٨٢  مئوية من الميزانية
         

 ٩٩ ٤٢٨ ١٧ ٤٤٩ ٨٥٧ ١٦ ٨٤٩ ٧٢٧ ٢ ٥٨٣ ٨٢ ٦٠ ٨٨١  تكاليف الموظفين
 ٤٨٩ ٢٩٥ ٤٨ ٨٣٩ ٨ ٠٥١ ١٥٦ ٣٨٤ ٢ ٣١٦ ٣٥ ٢٧٦ ١ ٧٩٢ ٢٣٦ ٦٣٧  تكاليف األنشطة

 ٥٨٨ ٧٢٣ ٦٦ ٢٨٨ ٨ ٩٠٨ ١٧٣ ٢٣٣ ٣ ٠٤٣ ٣٧ ٨٥٩ ١ ٨٧٤ ٢٩٧ ٥١٨  المصروفاتمجموع 
         

المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 
 ٪٣٩ ٪١٦ ٪٧٠ ٪٤٣ ٪٤١ ٪٤٩ ٪٣٧ ٪٥٢  من الميزانية المعتمدة

         
المصــــروفات بوصــــفها نســــبة مئويــــة 

 ٪٥٩ ٪٥١ ٪٧٩ ٪٥٦ ٪٤٩ ٪٥٩ ٧٥٢ ٪٦٣  من األموال المتاحة
         

مصـــــــــــروفات المـــــــــــوظفين بحســـــــــــب 
 ٪١٠٠ ٪١٨ ٪١ ٪١٧ ٪١ ٪٣ ٪٠ ٪٦١  المكتب الرئيسي

  
  
  

١ ٦٠٠ ٠٠٠

١ ٤٠٠ ٠٠٠

١ ٢٠٠ ٠٠٠

١ ٠٠٠ ٠٠٠

٨٠٠ ٠٠٠ 

٦٠٠ ٠٠٠ 

٤٠٠ ٠٠٠ 

٢٠٠ ٠٠٠ 

٠ 

 

كانون  ٣١وال المتاحة (لغاية األم إجمالي النفقات
 )٢٠١٦األول/ ديسمبر 

جنوب شرق  األمريكتين أفريقيا
 آسيا

غرب المحيط  شرق المتوسط أوروبا
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

 اإلجمالي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
 الصحة العالمية
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 ANNEX 3  ٣الملحق 
  

  مسرد المصطلحات
  

تُثبـــت بموجبـــه المعـــامالت وغيرهـــا مـــن األحـــداث عنـــد وقوعهـــا محاســـبي الـــذي هـــو األســـاس ال أســـاس االســـتحقاق
فـي السـجالت  المعـامالت واألحـداثا)، لـذا تُقّيـد تلـك يقتصر على استالم أو سداد األموال النقدية أو ما يكافئهـ الو (

األصــــول والخصــــوم وصــــافي األصــــول/ األســــهم المتعلقــــة بهــــا. و البيانــــات الماليــــة للفتــــرات تثبــــت فــــي المحاســــبية و 
  ثبتة بموجب المحاسبة على أساس االستحقاق.ناصر المهي الع واإليرادات والمصروفات

  
داء ات األمؤشر حد القيمة الفعلية ألو تدخل؛ (ب) إجراء برنامج أو تنفيذ عن شئ هو: (أ) التغيير الفعلي النا اإلنجاز

  .أي وقت من األوقاتالمِقيسة في 
  

يــتحكم فيهــا أحــد الكيانــات بفعــل وقــوع أحــداث ســابقة ُيتوّقــع منهــا أن تعــود علــى الكيــان بمنــافع هــي مــوارد  األصــول
ٕايتـاء األصـول المسـتخدمة فـي تسـليم السـلع و لبـًا مـا ُتوصـف غاو تزّوده بإمكانات خدمية فـي المسـتقبل.  أواقتصادية 

أصــول ، بأنهــا إلــى بلوغهــا والتــي ال تولّــد مباشــرة تــدفقات نقديــة صــافية لكيــانألغــراض التــي يصــبو ال الخـدمات وفقــاً 
  لديها إمكانات خدمية.

  
أحـد الكيانـات طبقهـا يلتـي هـي المبـادئ واألسـس واالتفاقيـات والقواعـد والممارسـات المحـددة ا السياسات المحاسـبية

  وعرضها. إعداد البيانات الماليةمجال في 
  

ـــار الفـــروق تشـــمل  المكاســـب والخســـائر االكتواريـــة ـــين االفتراضـــات الموجـــودة مـــا يلـــي: (أ) تســـويات الخبـــرة (آث ب
  .االكتواريةاالفتراضات الطارئة على رات يالتغيالمترتبة على ثار واآل؛ (ب) األحداث الفعلية)االكتوارية السابقة و 

  
اإلنتــاجي  طــوال عمرهـايـر الملموسـة مقـدار قابــل لالسـتهالك مـن األصــول غهـو التخصــيص المنهجـي ل االسـتهالك

  مقّدر.ال
أخــرى دها ســلطة تشــريعية أو هيئــة تشــريعية لتخصــيص األمــوال ألغــراض تحــدّ تــرخيص ممنــوح مــن هــو  االعتمــاد
  .منظمة الصحة العالميةالمخصصة لمادات جمعية الصحة العالمية على االعتتصّوت و لها.  مماثلة

  
، بســهولة إلــى مبــالغ نقديــة معروفــةيمكــن تحويلهــا  عاليــة الســيولةاألجــل و  اســتثمارات قصــيرةهــي  المكافئــات النقديــة

  كبيرة من حيث تغيير قيمتها.تخضع لمخاطر وهي ال 
  

أحــد أو الوظيفــة فــي عمليــات األصــول المتماثلــة الطــابع هــي مجموعــة مــن  فئــة الممتلكــات والمنشــآت والمعــدات
  .البيانات الماليةالكشف عنها في لغرض منفردًا  اً بندبوصفها تظهر الكيانات والتي 

  
حداث حدث أو أكثر من األبوقوع وال ُيؤّكد وجوده إال أحداث سابقة ُيحتمل أن ينشأ عن أصل  وه األصل المحتمل

  نطاق تحكم الكيان فيها.ضمن تي ال تندرج تمامًا في المستقبل أو بعدم وقوع تلك األحداث المؤكدة الغير 
  

وال ُيؤّكــد وجــوده إال بوقــوع حــدث أو أكثــر مــن حــداث ســابقة أن ينشــأ عــن أحتمــل يُ لتــزام هــو: (أ) ا الخصــم المحتمــل
تمامــًا ضــمن نطــاق تحكــم الكيــان  التــي ال تنــدرجاألحــداث غيــر المؤكــدة فــي المســتقبل أو بعــدم وقــوع تلــك األحــداث 

مـن غيـر الُمـرّجح أن يلـزم لتسـويته  ألنحـالي ينشـأ عـن أحـداث سـابقة وال ُيعتـرف بـه مـع ذلـك،  التزامأو  ؛ (ب)فيها
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ه يتعّذر تقدير أو ألن مبلغ االلتزام  مكانات خدمية،إتأمين منافع اقتصادية أو تحقيق تنطوي على لموارد تدفق توفير 
  .موثوقية كافيةب
  

  مقّدر.اإلنتاجي ال طوال عمرهاير الملموسة ل لإلهالك من األصول غمقدار قابهو التخصيص المنهجي ل اإلهالك
  

مدفوعات يمنحها الكيان بجميع أشكالها للموظفين لقاء ما يقدمونه من خـدمات، وُيقصـد هي  استحقاقات الموظفين
  .الرواتب والعالوات والفوائد والحوافزالمستحقات و جميع بها 

  
يعطي ، و خامدة خصوميكون لديه أصول أو خدمات أو فيها كيان على  يحصلهي معامالت  المعامالت التبادلية

 خـدمات أوأمـوال نقديـة أو سـلع أو شـكل تتخـذ أساسـًا (لكيـان آخـر فـي المقابـل  تقريبـاً لهـا قيمة مساوية فيها مباشرة 
  األصول).استخدام 

  
إطـار إجـراء مطلعـة وراغبـة فـي بين أطراف األصول أو تسوية الخصوم تبادل يمكن لقاءه هي مبلغ  القيمة العادلة

  .معاملة تجارية بحتة
  

الكيـــان، وهـــي الـــدوالر عمـــل فيـــه يي ذالـــوســـط االقتصـــادي الرئيســـي الالمتداولـــة فـــي عملـــة الهـــي  العملـــة الوظيفيـــة
  .منظمة الصحة العالميةى لإالنسبة األمريكي ب

  
  في هذه الثنائية.ات المحصلة السابقة واإليرادالثنائية من  الغ الُمرّحلةالمبتشمل  األموال المتاحة

  
  في إحداثه. هو تغيير مستدام في صحة السكان تسهم األمانة والدول األعضاء األثر

  
ألحــد األصــول أو إمكاناتــه الخدميــة فــي المســتقبل، عــالوًة علــى قتصــادية االالمنــافع ران هــو خســ اضــمحالل القيمــة

  خالل إهالكه. منالخدمية في المستقبل  إمكاناتهأو  قتصاديةاال همنافعالتسليم منهجيًا بخسران 
  

  .مادييمكن تحديدها من دون وجود أساس نقدية أصول هي  األصول غير الملموسة
  

فتـرة ماليــة مــا علــى القيمـة الحاليــة اللتــزام محــّدد بجنـي المنــافع ينشــأ بســبب أثنــاء هــي الزيـادة الطارئــة  تكلفــة الفائــدة
  اقتراب المنافع من فترة تسويتها.

  
شكل مواد (ب) أو تتخذ  في عملية اإلنتاج؛يتقّرر استهالكها شكل مواد أو لوازم هي أصول: (أ) تتخذ  وناتالمخز 

فـي سـياق  هـاأو توزيع هابيعغراض أل(ج) أو ُيحتفظ بها  عند تقديم الخدمات؛يتقّرر استهالكها أو توزيعها أو لوازم 
الحيطـــة وينبغـــي تـــوخي غـــراض بيعهـــا أو توزيعهـــا. أل فـــي عمليـــة اإلنتـــاجأو (د)  ؛اعتياديـــاً  العمليـــاتاالضـــطالع ب

مخزونـات علـى مـن الالممتلكـات والمنشـآت والمعـدات "مخزون". وال تعـّد  كلمةلتباس عند استخدام التالفيًا لالحذر و 
  .ها والتحقق منها مادياً عن طريق حسابجردها برغم توّفر إمكانية النحو المحدد أعاله، 

  
مــن المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام بوصــفهم م موظفــون ُيعّرفــون بموجــب هــ موظفــو اإلدارة الرئيســيون

  .التخطيط والتوجيه والمراقبةالكيان المبّلغ في مجال عن أنشطة المسؤولين 
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لقـاء  عليهـايتفقـان لفتـرة زمنيـة مـا لمسـتأجر حـق اسـتخدام أصـل بموجبـه إلـى اهـو اتفـاق ينقـل المـؤجر  عقد اإليجـار
  أجر لمبلغ أو مجموعة من المبالغ إلى المؤجر.سداد المست
يقطعهــا كيــان مــا وتنشــأ عــن أحــداث ســابقة، وُيتوّقــع أن تفضــي تســويتها إلــى إحــداث هــي التزامــات حاليــة  الخصــوم

  تأمين إمكانات خدمية.منافع اقتصادية أو الكيان تنطوي على جني تدفق خارجي من موارد 
  

هــو المقيــاس خصــومه، و جميــع اقتطــاع بعــد لمتبقيــة فــي أصــول كيــان مــا الفائــدة اهــو  صــافي الموجــودات/ األســهم
  .الماليوضع المتبقي في بيان ال

  
تكــاليف  ناقصــاً فــي ســياق االضــطالع بالعمليــات اعتياديــًا  مقــّدرســعر البيــع الهــو  صــافي القيمــة القابلــة للتحقيــق

  .أو التبادل أو التوزيععملية البيع الالزمة لالضطالع ب ةمقّدر ة والتكاليف المقّدر الاإلنجاز 
  

كيـان آخـر مـن على قيمـة مـن ي يحصل فيها الكيان تبادلذات طابع هي معامالت ليست  المعامالت غير التبادلية
أن يحصـل دون مـن قيمة إلى كيان آخر فيها عطي ي، أو في المقابل تقريباً  لها مباشرة قيمة مساوية هعطييدون أن 

  ريبًا في المقابل.لها تقمباشرة على قيمة مساوية منه 
  

  .تمويليال يجاراإلعقد يختلف عن هو عقد إيجار  عقد اإليجار التشغيلي
  

في الفترة الوقاعة بـين ظروف التنمية الالزمة لتأمين القدرات المؤسسية والسلوكية تطرأ على رات يتغيهي  الحصائل
  المرجوة. وتحقيق اآلثاراستكمال المخرجات 

  
علــى مهــارات أو إمكانــات وقــدرات األفــراد أو المؤسســات أو تــوافر منتجــات وخــدمات هــي تغييــرات تطــرأ  المخرجــات

وفــي غضــون تــوفير المــوارد الالزمــة تتحقــق بفضــل و  األمانــةإشــراف إنجــاز األنشــطة تحــت تنشــأ عــن جديــدة، وهــي 
  .لها الفترة الزمنية المحددة

  
 عبارة عـن مؤشرات األداء هيما. و  أو بعد ما مقياسبواسطة قياسه تعين وحدة قياس تحدد ما يهو  مؤشر األداء:

  أحد البرامج أو االستثمارات.بقصد قياس أداء المخرجات أو الحصائل  نوعية أو كميةلقياس وسيلة 
  

أو حــتفظ بهــا الســتخدامها فــي إنتــاج الســلع أو الخــدمات يُ أ) هــي بنــود ملموســة: ( الممتلكــات والمنشــآت والمعــدات
واحـدة مـن أكثـر مـن فتـرة وُيتوقـع اسـتخدامها أثنـاء (ب)  آلخرين أو ألغراض إدارية؛ل هاتأجير غراض أو ألتوريدها، 

علـى النحـو المحـدد أعـاله، بـرغم  ين الممتلكات والمنشآت والمعدات والمخزونـاتبأال ُيخلط ينبغي فترات اإلبالغ. و 
  إمكانية حسابها والتحقق منها ماديًا.توّفر 

  
  قدار.المالتوقيت أو خصم غير مؤكد هو  المخصص

  
ما طرفان ُينظر إليهما علـى أنهمـا طرفـان مرتبطـان إذا تمّكـن أحـدهما مـن الـتحّكم فـي اآلخـر ه العالقةالطرفان ذوا 

خضع كيان الطرف ذي العالقة تشغيلية، أو إذا المالية و القرارات الاتخاذ مجال ممارسة نفوذ مؤثر عليه في من أو 
  .لرقابة مشتركةوالكيان اآلخر 

  
ــرادا هــي التــدفق اإلجمــالي للمنــافع االقتصــادية أو اإلمكانــات الخدميــة خــالل الفتــرة المشــمولة بــالتقرير عنــدما  تاإلي

  ُتحِدث تلك التدفقات زيادة في صافي األصول/ األسهم بخالف الزيادات المتعلقة بمساهمات المالكين.
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ق السـيطرة عليـه، وقـد يـؤثر سـلبًا اصـطالح مطـابق لحـدث مسـتقبلي محتمـل يخـرج كليـًا أو جزئيـًا عـن نطـا الخطورة
  على تحقيق النتائج المرجوة.

  
هــو نشــاط مميــز أو مجموعــة مــن األنشــطة المميــزة التــي يضــطلع بهــا كيــان مــا ُيستصــَوُب أن يقــدم تقــارير  القطــاع

 منفصلة عن المعلومات المالية لغرض تقيـيم أدائـه فـي السـابق فيمـا يخـص بلـوغ أغراضـه المنشـودة واتخـاذ القـرارات
 المتعلقة بتخصيص الموارد في المستقبل.

  
  

=     =     =  






