
    
  (مسودة) ٧٠/٦٩ج  السبعونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٧ مايو/ أيار ٢٥  
  A70/69 (Draft)    

  
  
  

  للجنة "أ" الثانيالتقرير 
  

  (مسّودة)
  
  

  (قطر). برئاسة الدكتورة حنان محمد الكواري ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٤في  جلستها الثالثةعقدت اللجنة "أ" 
  
 األعمــال جــدول ببنــد والمتعلــق المرفــق القــرار باعتمــاد ونســبعال العالميــة الصــحة جمعيــة وَصــيتُ  أن وتقــرر  

  :التالي
  

  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية المقترحة   ٢-١١
  

  :قرار واحد بصيغته المعدلة، بعنوان
  

  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية 
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    األعمال جدول من ٢-١١ البند
  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية 

  
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،  
  

  ٢٠١٩،١-٢٠١٨بعد النظر في الميزانية البرمجية المقترحة   
  

ـــامج وبعـــد    ـــة أن أحاطـــت علمـــًا بتقريـــر لجنـــة البرن ـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي إلـــى جمعي والميزاني
  ٢الصحة العالمية السبعين؛

    
  ترّحب بالعمل الجاري إنجازه لتحديد أوجه الكفاءة الُمحّققة في مجال اإلدارة والتنظيم؛وٕاذ   

  
األجهــزة الرئاســية وٕاذ تضــع فــي اعتبارهــا الزيــادة المســتمرة فــي حجــم المهــام الُمســندة إلــى المــدير العــام مــن   

  للمنظمة، ومنها إنشاء برنامج المنظمة للطوارئ الصحية في اآلونة األخيرة؛
  

أو المواضـع التـي  وٕادراكًا منها لضرورة إيالء األولوية للبرامج التي ُتحـِدث أكبـر أثـر فـي الصـحة العموميـة  
حــدودة، بتركيــز هــذه المــوارد علــى تلـــك ، والقيــام، فــي ســـياق تــوّفر مــوارد متتمتّــع فيهــا المنظمــة بميــزة نســبية مهمــة

  البرامج، وذلك على نحو ما اّتفقت عليه الدول األعضاء؛
  

وٕاذ تشـــّدد علـــى ضـــرورة أال ُيطلـــب إحـــداث زيـــادات مقترحـــة تتجـــاوز مســـتوى الميزانيـــة البرمجيـــة المعتمـــدة   
ف بهـــا، وعقـــب ، إال عنـــد اللـــزوم وألغـــراض االضـــطالع باألنشـــطة التـــي يصـــدر عـــن المنظمـــة تكليـــ٢٠١٩-٢٠١٨

  اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتمويل تلك الزيادات من خالل تحقيق الوفورات وأوجه الكفاءة وتحديد األولويات،
  
  ؛٢٠١٩-٢٠١٨برنامج العمل، بصيغته الواردة في الميزانية البرمجية المقترحة  تقر  -١
  
مـــوال، أي االشـــتراكات المقـــدرة ، فـــي إطـــار جميـــع مصـــادر األ٢٠١٩-٢٠١٨ميزانيـــة الفتـــرة الماليـــة تقـــر   -٢

  مليون دوالر أمريكي؛ ٤٤٢١,٥والمساهمات الطوعية بمبلغ وقدره 
  
  للفئات والمجاالت األخرى التالية: ٢٠١٩-٢٠١٨ميزانية الفترة المالية تخصص   -٣

  مليون دوالر أمريكي؛ ٨٠٥,٤األمراض السارية،   )١(

  دوالر أمريكي؛ مليون ٣٥١,٤األمراض غير السارية،   )٢(

  مليون دوالر أمريكي؛ ٣٨٤,٣تعزيز الصحة طيلة العمر،   )٣(

                                                           
 .٧٠/٧الوثيقة ج   ١
 .٧٠/٥٩الوثيقة ج   ٢
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  مليون دوالر أمريكي؛ ٥٨٩,٥النظم الصحية،   )٤(

  مليون دوالر أمريكي؛ ٥٥٤,٢برنامج المنظمة للطوارئ الصحية،   )٥(

  مليون دوالر أمريكي؛ ٧١٥,٥الوظائف التمكينية/ الخدمات المؤسسية،   )٦(
  

  األخرى: المجاالت

مليــون  ٥٠مليـون دوالر أمريكـي)، وبحــوث أمـراض المنـاطق المداريـة ( ٩٠٢,٨شـلل األطفـال ( •
مليـون دوالر أمريكـي)، بإجمـالي  ٦٨,٤دوالر أمريكي)، والبحوث فـي مجـال اإلنجـاب البشـري (

  مليون دوالر أمريكي؛ ١٠٢١,٢مبلغ قدره 
  
توّســع التــي يحكمهــا طــابع الحــدث لألنشــطة واالســتجابة للفاشــيات واألزمــات والعمليــات القابلــة لل •

  المعنية وليس لديها على هذا األساس احتياجات من الميزانية.
  
  أن ُتموَّل الميزانية على النحو التالي: تقّرر  -٤
  

من صـافي االشـتراكات المقـدرة علـى الـدول األعضـاء، والمعّدلـة علـى أسـاس الـدخل غيـر المقـدَّر   •
  مليون دوالر أمريكي؛ ٩٥٦,٩بمبلغ مجموعه المتأتي من الدول األعضاء، 

  
  مليون دوالر أمريكي؛ ٣٤٦٤,٦من المساهمات الطوعية، بمبلغ مجموعه   •

  
خفض المبلغ اإلجمالي لالشتراكات المقـدرة علـى كـل دولـة مـن الـدول األعضـاء بمقـدار المبلـغ  تقرر كذلك  -٥

المقيد لصالحها في صندوق معادلة الضرائب؛ وأن يتم تعـديل هـذا الخفـض فـي حالـة الـدول األعضـاء التـي تفـرض 
ميــة، وهــي الضــرائب علــى المــوظفين دفــع ضــرائب الــدخل علــى المرتبــات التــي يتقاضــونها مــن منظمــة الصــحة العال

مليـون دوالر أمريكـي،  ٣١,٨التي تردها المنظمـة ألولئـك المـوظفين، وهـذه المبـالغ الضـريبية المسـتردة تقـدر بمبلـغ  
  مليون دوالر أمريكي؛ ٩٨٨,٧وبذلك يصبح مجموع االشتراكات المقدرة على الدول األعضاء 

  
  مليون دوالر أمريكي؛ ٣١لعامل بمبلغ اإلبقاء على المستوى الحالي لصندوق رأس المال ا تقّرر  -٦
  
للمدير العام باستخدام االشتراكات المقـدرة مـع المسـاهمات الطوعيـة، رهنـًا بتـوافر المـوارد، فـي تمويـل  تأذن  -٧

  ، وذلك في حدود المبالغ المعتمدة؛٣الميزانية على النحو المخصص في الفقرة 
  
للمدير العام، حسـب االقتضـاء، بـإجراء التحـويالت فـي الميزانيـة فيمـا بـين الفئـات السـت، علـى  تأذن كذلك  -٨

مـــن المبلـــغ المخصـــص للفئـــة التـــي يـــتم التحويـــل منهـــا. ويـــتم اإلبـــالغ عـــن أي مـــن تلـــك  ٪٥أال يتجـــاوز ذلـــك نســـبة 
  التحويالت في التقارير النظامية التي تقدم إلى األجهزة الرئاسية المعنية؛

  
للمــدير العــام، حســب االقتضــاء، بتحمــل النفقــات الُمتكبــدة عــن االســتجابة للفاشــيات واألزمــات  أذن كــذلكتــ  -٩

  والعمليات القابلة للتوّسع، وذلك رهنًا بتوافر الموارد؛
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للمــدير العــام، حســب االقتضــاء، بتحمــل النفقــات فــي عناصــر شــلل األطفــال وبحــوث أمــراض  تــأذن كــذلك  -١٠
البحوث في مجال اإلنجاب البشري في الميزانية بما يتجاوز المبـالغ المخصصـة لهـذه العناصـر، المناطق المدارية و 

بنــاًء علــى اســتخدام آليــات إضــافية لتصــريف الشــؤون وتعبئــة المــوارد وكــذلك دورة ميزانيتهــا، وهــي تــوفر المعلومــات 
  وارد؛للميزانيات السنوية/ الثنائية لهذه البرامج الخاصة، وذلك رهنًا بتوافر الم

  
  ما يلي: المدير العامتطلب من   -١١

  
، وعــن ٧٠/٧أن يقــدم تقــارير منتظمــة عــن تمويــل الميزانيــة وتنفيــذها، كمــا هــو وارد فــي الوثيقــة ج  )١(

 المنســقة االســتراتيجيةحصــيلة الحــوار الخــاص بالتمويــل والتخصــيص االســتراتيجي للمــوارد المرنــة ونتــائج 
العالمية، من خالل المجلس التنفيذي ولجنة البرنامج والميزانيـة واإلدارة ، إلى جمعية الصحة الموارد لتعبئة

  التابعة له.
  
تقـــارير منتظمـــة عـــن مـــدى تـــوافر المـــوارد وتكّبـــد النفقـــات فـــي إطـــار عنصـــري االســـتجابة أن يقـــدم   )٢(

بالبرنـامج  للفاشيات واألزمات والعمليات القابلة للتوّسع، وشـلل األطفـال، وعـن عنصـري الميزانيـة المتعلقـين
الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية والبرنامج الخاص للبحث والتطوير والتـدريب 

  .على بحوث اإلنجاب البشري
  
عمليـة تحديـد األولويـات وخطـة تشـمل تفاصـيل األنشـطة التـي أن يقدم مزيدًا مـن المعلومـات عـن   )٣(

إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة مــن خــالل ، العــام الثالــث عشــرينبغــي وقــف تنفيــذها تحضــيرًا لبرنــامج العمــل 
  ؛المجلس التنفيذي ولجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة له

  
أن يراقب التكاليف ويسعى إلى تحقيق أوجه الكفاءة، وأن يقدم تقـارير منتظمـة تتضـمن معلومـات   )٤(

  .وأوجه الكفاءة، فضًال عن تقدير كمية الوفورات المحّققة مفّصلة عن الوفورات
  

  
  

=     =     =  


