
   
  ٧٢/٣٤ج  السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٩ أيار/ مايو ١٣  من جدول األعمال المؤقت ١-١٥البند 
  A72/34    

  
  
  

  نبذة عن الوضع المالي:
  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية 
    

  المدير العامتقرير من 
  
  
الذي أقّرت فيه  ٥-٧٠ج ص عالقرار  ٢٠١٧اعتمدت جمعية الصـــــــــحة العالمية الســـــــــبعون في أيار/ مايو   -١

مليون دوالر أمريكي وضـــــــــــــــمت الميزانيـة  ٤٤٢١,٥ إجمالي قدرهبمبلغ  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية للثنائية 
وعنصـــرًا آخر بشـــأن اســـتئصـــال شـــلل مليون دوالر أمريكي)  ٣٤٠٠,٣عنصـــرًا بشـــأن البرامج األســـاســـية (بمبلغ قدره 

األطفال والبرامج الخاصــــــــــــــــة، أي البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية والبرنامج 
  . مليون دوالر أمريكي) ١٠٢١,٢ ير والتدريب على بحوث اإلنجاب البشري (بمبلغ قدرهالخاص للبحث والتطو 

  
ميزانية لخطط االســـــتجابة اإلنســـــانية  ٢٠١٩-٢٠١٨اعتماد الميزانية البرمجية للفترة  عندحدَّد مســـــبقًا ولم تُ   -٢

زانيات البرمجية الســـــابقة نظرًا والنداءات األخرى المشـــــمولة بمجال برنامج "االســـــتجابة للفاشـــــيات واألزمات" في المي
 ١٣٠٣,٣  ، ُخصـــــــــــــــص مبلغ قدره٢٠١٩ مارس /آذار ٣١إلى طبيعة هذه المجاالت المدفوعة باألحداث. ولغاية 

  مليون دوالر أمريكي في الميزانية لقطاع خطط االستجابة اإلنسانية والنداءات األخرى بناًء على مستوى العمليات.
  
مليون دوالر أمريكي من االشــــــتراكات المقدرة  ٩٥٦,٩ســــــية في الميزانية بمبلغ قطاع البرامج األســــــاُيمّول و   -٣

ر أمريكي من المساهمات الطوعية. أما العمل المتعلق باستئصال شلل األطفال وخطط مليون دوال ٢٤٤٣,٤ومبلغ 
  .ةاالستجابة اإلنسانية والنداءات األخرى والبرامج الخاصة فُيموَّل أساسًا من المساهمات الطوعي

  
، يصـــــف هذا التقرير الوضـــــع العام لتمويل الميزانية ٥-٧٠ع  ص  وبناًء على الطلبات الواردة في القرار ج  -٤

رة للتصــــــــــــــــدي نحو والتقــدم المحرز  ٢٠١٩-٢٠١٨البرمجيــة للفترة  تحســـــــــــــــين التمويــل، بمــا في ذلــك التــدابير المقرَّ
  للتحديات المتبقية.

  
  )٢٠١٩آذار/ مارس  ٣١(لغاية  ٢٠١٩-٢٠١٨الوضع العام للتمويل في الثنائية 

  
  .٢٠١٩آذار/ مارس  ٣١لغاية  ٢٠١٩-٢٠١٨مستوى تمويل الميزانية البرمجية  ١يبين الجدول   -٥
  
  
  
  
  



  /34A72     ٧٢/٣٤ج

2 

آذار/  ٣١وتمويلها، بما في ذلك التوقعات، حســب القطاع لغاية  ٢٠١٩-٢٠١٨: الميزانية البرمجية ١ الجدول
  ٢٠١٩مارس 

  
يزانية البرمجية المعتمدة الم  القطاع

(بماليين  ٢٠١٩-٢٠١٨
 الدوالرات األمريكية)

التمويل (بماليين 
 الدوالرات األمريكية)

النسبة المئوية 
من الميزانية 
  المعتمدة

النفقات (بماليين 
 الدوالرات األمريكية)

المئوية النسبة 
من الميزانية 
  المعتمدة

  ٪٥٠  ١ ٧١٢٫٢  ٪١٠٣  ٣ ٥٠٠٫٣  ٣ ٤٠٠٫٣  البرامج األساسية
  ٪٦٤  ٥٨٠٫٨  ٪١٣٤  ١ ٢١٢٫٧  ٩٠٢٫٨  شلل األطفال

خطط االستجابة اإلنسانية والنداءات 
    ٦٠٢٫٨    ١ ١٨٨٫٨    األخرى

  ٪٤٥  ٥٢٫٩  ٪١٤٠  ١٦٥٫٧  ١١٨٫٤  البرامج الخاصة
    ٢ ٩٤٨٫٧    ٦ ٠٦٧٫٥  ٤ ٤٢١٫٥  المجموع الكلي

  
المســـاهمات الطوعية المتوقعة. مليون دوالر أمريكي من  ٦٠٢مبلغ  ١ ويشـــمل التمويل المبين في الجدول  -٦

ببيان  ولكندون إدراج التمويل المتوقع  ٢٠١٩-٢٠١٨وتبلغ نســــــــــبة التمويل المتاح للبرامج األســــــــــاســــــــــية في الفترة 
 في٪ ٨ بنســـبة زيادة يمثل ما هوو ٪، ٩٤أو الفئات  المكاتب الرئيســـيةاألموال غير الموزعة في الوقت الحالي على 

  ١.التنفيذي المجلس إلى المقدم األخير التقريرما ورد في ب مقارنة يةالبرمج ميزانيةال تمويل
  
 فإن ٢،٪)٩٤( والســـــــــــــابقة الحاليةلثنائيتْين إلى ا بالنســـــــــــــبة نفســـــــــــــها هي النســـــــــــــبة هذه أن من الرغم علىو   -٧

وجود ميزانية أكبر للبرامج األســــــــــــــــاســـــــــــــــية  بســـــــــــــــبب المطلقة القيمةمن حيث  أعلى الحالية للثنائية المتاح  التمويل
  .٢٠١٦-٢٠١٨  للفترة

  
بالنســـبة إلى  األســـاســـية لميزانيةالحالي ل تمويلال مســـتوى أن من الرغم على ،٣و ٢ نالجدوال نبيّ ي وحســـبما  -٨
 يةمجر الب ميزانيةال تمويل فإن ،اإلعداد قيد المســــــــــــــــاهمات الطوعية من المزيد هناك وأن مرتفع اإلجمالية لميزانيةا

  .تحل المشكلة لن المتوقعة الطوعية المساهمات، إذ إن متكافئ غير يزال ال األساسية
  
 األســـــــــــاســـــــــــية يةالبرمج ميزانيةال من٪ ٨٠ ما يزيد عن تم تمويل  ،٢٠١٩ عام من األول الربع نهايةوفي   -٩

 شــــرق جنوبٕاقليم و  الرئيســــي المقر وبلغ ألمريكتين،المكتب الرئيســــي ل باســــتثناء ،الرئيســــية المكاتب جميعلالمعتمدة 
 قد ُمّول ســــــيكون المتوقعة، الطوعية المســــــاهمات تتحقق ما بمجردو ). ٢ الجدول(مســــــتوى من التمويل  أعلى آســــــيا
  .اأوروب إلقليم األساسية برامجال من٪ ١٠٠ من يقرب  ما
  

في الوقت الحالي  تمويال الفئات أفضــــــــــــل) الصــــــــــــحية النظم( ٤ والفئة) الســــــــــــارية األمراض( ١ الفئةوتعد   -١٠
 عند المعتمدة األســـاســـية يةالبرمج ميزانيةلا تمويل من٪ ١٠٠ يتجاوزأكثر فأكثر ل تمويلها نســـيتحسّـــ و  ؛)٣ الجدول(

) الصــــحية للطوارئ منظمةال برنامج( ١٢ والفئة) الســــارية غير األمراض( ٢ الفئةوتعد . في االعتبار التوقعات أخذ
  .التوقعات جميع تتحقق عندما حتى كذلك وستظل ،تمويًال  الفئات أقل
  

                                                            
 .١٤٤/٤٣م تانظر الوثيقة    ١
أيار/  ٥(تم االطالع في  http://open.who.int/2016–17/budget-and-financing/summaryمتاحة على الرابط التالي:    ٢

 ).٢٠١٩مايو 
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وتمويلها، بما في ذلك التوقعات، حســـــــب المكتب  ٢٠١٩-٢٠١٨: الميزانية البرمجية األســـــــاســـــــية ٢الجدول 
  ٢٠١٩آذار/ مارس  ٣١الرئيسي لغاية 

  
المكاتب 
  الرئيسية

الميزانية البرمجية 
  المعتمدة 

٢٠١٩-٢٠١٨   
(بماليين الدوالرات 

  األمريكية)

  التمويل
(بماليين 
الدوالرات 
  األمريكية)

النسبة 
المئوية من
الميزانية 
  المعتمدة

، بما في التمويل
  التوقعات ذلك

(بماليين الدوالرات
  األمريكية)

النسبة 
المئوية من 
الميزانية 
  المعتمدة

  النفقات
(بماليين 
الدوالرات 
  األمريكية)

النسبة 
المئوية من 
الميزانية 
  المعتمدة

النسبة 
المئوية 
  للتمويل

  ٪٥٨  ٪٤٧  ٣٩٢٫٩  ٪٨٢  ٦٨٦٫١  ٪٨١  ٦٧٣٫٨  ٨٣٤٫١  أفريقيا
  ٪٥٦  ٪٣٨  ٧٢٫٧  ٪٦٨  ١٢٩٫١  ٪٦٨  ١٢٩٫١  ١٩٠٫١  األمريكتان

  ٪٥١  ٪٥٠  ١٤٤٫١  ٪٩٩  ٢٨٥٫٣  ٪٩٩  ٢٨٥٫١  ٢٨٨٫٨  جنوب شرق آسيا
  ٪٥٩  ٪٥١  ١٣١٫٩  ٪٩٨  ٢٥٠٫٥  ٪٨٧  ٢٢٤٫٠  ٢٥٦٫٤  أوروبا

  ٪٥٢  ٪٤٦  ١٥٥٫٧  ٪٩١  ٣٠٤٫٢  ٪٩٠  ٣٠١٫٥  ٣٣٦٫٠  شرق المتوسط
غرب المحيط 

  ٪٥٢  ٪٤٥  ١٢٦٫٩  ٪٨٧  ٢٤٥٫٠  ٪٨٧  ٢٤٥٫٠  ٢٨١٫٣  الهادئ
  ٪٥٥  ٪٥٧  ٦٨٨٫٠  ٪١١٣  ١ ٣٦٨٫٦  ٪١٠٤  ١ ٢٦١٫٨  ١ ٢١٣٫٦  المقر الرئيسي
          ٢٣١٫٥    ٦٣٫٤    غير موّزعة

  ٪٥٤  ٪٥٠  ١ ٧١٢٫٢  ٪١٠٣  ٣ ٥٠٠٫٣  ٪٩٤  ٣ ١٨٣٫٥  ٣ ٤٠٠٫٣  المجموع الكلي
  

لغاية  الفئةوتمويلها، بما في ذلك التوقعات، حســــب  ٢٠١٩-٢٠١٨: الميزانية البرمجية األســــاســــية ٣الجدول 
  ٢٠١٩آذار/ مارس  ٣١
  

الميزانية البرمجية   الفئات
  المعتمدة 

٢٠١٩-٢٠١٨   
(بماليين الدوالرات 

  األمريكية)

  التمويل
(بماليين 
الدوالرات 
  األمريكية)

النسبة 
المئوية من 
الميزانية 
  المعتمدة

، بما في التمويل
  التوقعات ذلك

(بماليين الدوالرات
  األمريكية)

النسبة 
المئوية من 
الميزانية 
  المعتمدة

  النفقات
(بماليين 
الدوالرات 
  األمريكية)

النسبة 
المئوية من 
الميزانية 
  المعتمدة

النسبة 
المئوية 
  للتمويل

  ٪٥٣  ٪٥٥  ٤٤٢٫٨  ٪١١٣  ٩٠٨٫٩  ٪١٠٤  ٨٣٨٫٥  ٨٠٥٫٤األمراض السارية -١
األمراض غير  -٢

  ٪٥٢  ٪٤١  ١٤٥٫٨  ٪٨٥  ٢٩٩٫٦  ٪٧٩  ٢٧٧٫٨  ٣٥١٫٤  السارية
تعزيز الصحة  -٣

  ٪٥٤  ٪٤٤  ١٦٩٫٠  ٪٨٧  ٣٣٥٫٦  ٪٨١  ٣١٢٫١  ٣٨٤٫٣  طيلة العمر
  ٪٥٤  ٪٥٣  ٣١٣٫٤  ٪١٠٥  ٦١٦٫٤  ٪٩٨  ٥٧٦٫٢  ٥٨٩٫٥  الُنظم الصحية -٤

برنامج الطوارئ -١٢
  ٪٥٧  ٪٤٤  ٢٤١٫٨  ٪٨٥  ٤٧٠٫٦  ٪٧٧  ٤٢٥٫٧  ٥٥٤٫٢  الصحية

الخدمات  -٦
المؤسسية/ الوظائف 

  ٪٦٤  ٪٥٦  ٣٩٩٫٤  ٪٨٨  ٦٣١٫٧  ٪٨٧  ٦٢٥٫٩  ٧١٥٫٥  التمكينية
          ٢٣٧٫٥    ١٢٧٫٣    غير موّزعة

  ٪٥٤  ٪٥٠  ١ ٧١٢٫٢  ٪١٠٣  ٣ ٥٠٠٫٣  ٪٩٤ ٣ ١٨٣٫٥  ٣ ٤٠٠٫٣  المجموع الكلي
  

 للمكاتب أكثرمتكافئ  تمويلإلتاحة  كافٍ  غير يزالال مرنة أموالعن طريق  التمويل أن من الرغم علىو   -١١
المساهمات الطوعية حسب الصندوق " المعنونة ٥معلومات/ /٧٢ج الوثيقة فإن مج،االبر  ومجاالت والفئاتالرئيسية 

 والمســاهمات األسـاسـية الطوعية المسـاهماتحسـاب  تمويلفي  تحسـناً  ُتظهر "٢٠١٨وحسـب الجهة المسـاهمة لعام 
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 األساسي التمويل يشمل - الطوعية المساهمات. ٢٠١٧ بعام مقارنة ٢٠١٨ عام في األساسي التمويل - الطوعية
ا وُيعتبر ية،البرمج ميزانيةمحددة في ال ألغراض المخصـــص التمويل  متوســـط مســـتوى ذا أولغرض معّين  مخصـــصـــً

ا إليه يشــــــــار الذي التمويل، هذا على التفاوض جرى وقد .المرونة من  المواضــــــــيعية المشــــــــاركة تمويل بعبارة أيضــــــــً
 وبالتالي منظمة،الو  لمســــاهمينكل من ال االســــتراتيجية االحتياجات لتلبية المؤســــســــي مســــتوىال على واالســــتراتيجية،

  .لمنظمةل وكفاءة فعالية أكثر مخصص تمويل توفير
  

ن ويتجلى  -١٢  بشـــكل كبير تعتمد والتي عادة تمويًال  األقل الفئات أن كون فيأيضـــا هذا  توقعات التمويل تحســـّ
 ثنائية في أفضل بشكل ُتمّول) الصحية لطوارئالمنظمة ل وبرنامج السارية غير األمراض مثل( المرنة األموال على

  .السابقة الثنائية خالل الوقت نفس في عليه كانتمقارنة بما  ٢٠١٩-٢٠١٨
  

 حســــــــــــب ٢٠١٩-٢٠١٨ البرمجية الميزانية تنفيذ بخصــــــــــــوص التفاصــــــــــــيل من مزيد على االطالع يمكنو   -١٣
البوابة اإللكترونية الخاصــــــــــــــــة بالميزانية البرمجية  وعلى ٧٢/٣٥ج الوثيقة في المالي، التنفيذ ذلك في بما الفئات،

  ).http://open.who.int/2018–19/home(للمنظمة 
  

  عن التنفيذ اتدآخر المستج – ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية 
  

 وهو ،)١ الجدول انظر٪ (٥٠ نسـبة ٢٠١٩ مارسآذار/  ٣١ في ةاألسـاسـي البرامج قطاع تنفيذ معدل بلغ  -١٤
 في ضـــــــــعيفا المعتمدة األســـــــــاســـــــــية يةالبرمج ميزانيةال تنفيذويعد . الثنائية منه الفترة لهذ متوقعا كان مما أقلمعدل 
المنشــــــود فيما يتعلق  الهدفتحقيق  إلى قرباأل اأوروب وٕاقليم الرئيســــــي المقر يعتبر حيث الرئيســــــية، المكاتب جميع

الخدمات المؤســـــــســـــــية/ الوظائف ( ٦ والفئة) الســـــــارية األمراض( ١ الفئة وحققت. المعتمدة يةالبرمج ميزانيةال تنفيذب
  .الفئات جميعبين  تنفيذ معدل أعلى) التمكينية

  
 ميزانيةال تنفيذ معدالت في الرئيسية المكاتبمختلف  بين التباين من امعين مستوىأن ثمة  من الرغم علىو   -١٥

يتماشــى بشــكل أفضــل مع أهداف جميع و  تماًما متســق المتاح التمويل تنفيذإال أن  ،)٢ الجدول( المعتمدة األســاســية
ه البد من أن بشدة به المسلم منولكن، . والمتوقع المتاحالتمويل  معمتوائمة  التنفيذ خطط أنب يوحي مما ،المكاتب
 اإلدارةتعكف  ذلك، على وبناء األســــــــاســــــــية؛ البرمجية ميزانيةال تنفيذ من أعلى مســــــــتوىبلوغ  أجل من التنفيذتعزيز 
  .المسألة هذه معالجة إلى الرامية التدابيرعلى مناقشة حاليا  للمنظمة العليا

  
٪ ٢١ بنســـــــبة ميزانيةمن ال الخاصـــــــة والبرامج األطفال شـــــــلل لقطاعيْ بالنســـــــبة  التنفيذ مســـــــتويات ارتفعتو   -١٦
 ١المائة، بعد والعشـــــــــرين الرابعة دورته في التنفيذي المجلس ُأبلغ بها التي بالمســـــــــتويات مقارنة التوالي على٪ ١٧و

  .الثنائية من المرحلة هذه في الهدف المنشودمع ماما ت يتماشى األطفال شلل برنامج تنفيذإن  حيث
  

  التمويل تحسينالتقدم المحرز في 
  

بشأن تعبئة الموارد  ٢٠٢٣-٢٠١٩أسسًا متينة لالستراتيجية الجديدة للفترة  ٢٠١٨أرست األمانة في عام   -١٧
وخطة الدعوة المتصــــلة  ١ ٢٠٢٣-٢٠١٩والشـــراكة. وشـــمل هذا العمل إصـــدار مبررات اســـتثمارات المنظمة للفترة 

                                                            
 .١٤٤/٤٣م تالوثيقة انظر    ١
١                 WHO. A healthier humanity: the WHO investment case for 2019-2023. Geneva: World Health 

Organization; 2018 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274710/WHO-DGO-CRM-18.2-eng.pdf, 
accessed 27 November 2018).     
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نة ووضـــــع نهج اســـــتراتيجي للعالقات الخارجية ينطوي بها وتنســـــيق خطط المشـــــاركة للجهات المانحة الجديدة والراه
  على وظيفة متكاملة لتعبئة الموارد وٕاجراء استعراض إلجراءات األعمال.

  
 التمويل جودة تحســــين إلى والشــــراكة الموارد تعبئةبشــــأن  جديدة اســــتراتيجية وضــــع ؤديي أن المتوقع منو   -١٨

واالســـــــتغالل المنهجي  المنح إدارة تبســـــــيطب الموارد تنســـــــيق وتعزيز القطري المســـــــتوى على التمويل إمكانات وزيادة
سوف تكون المنظمة فوقد ُحددت غايات لكل قطاع، وٕاذا تحققت هذه الغايات،  .مستقبالً  ستتاح التي التمويل لفرص

  . ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،في المسار الصحيح لتعبئة جميع األموال الالزمة لتمويل برنامج عملها العام الثالث عشر
  

برنامج العمل  ســــــــــــتراتيجيةا إطار فيفي االضــــــــــــطالع بأنشــــــــــــطتها في مجال التوعية  منظمةوشــــــــــــرعت ال  -١٩
 يوميْ  الســـــــويد اســـــــتضـــــــافته الذي بالشـــــــركاء الخاص األول االفتتاحي اهامنتد إطالق خالل من عشـــــــر الثالث  العام
  :خالل من التمويل زيادة إلى يهدف، والذي ٢٠١٩ أبريلنيسان/   ١٠و  ٩

برنامج العمل العام  نتائج إطار حصــــــــائل مســــــــتوىإلى اســــــــتنادا  مواضــــــــيعية تمويل نوافذ إنشــــــــاء  )أ(
  ؛عشر  الثالث

 المجاالت معالجةمن أجل  يةالبرمج ميزانيةال متطلبات مع يتماشـــــى بما مخصـــــصـــــة موارد توفير  )ب(
 ؛التمويل نقص من تعاني التي

 نظام إرســــــــاء في منظمةال دعم أجل من البرنامج مجال مســــــــتوى إلى التخصــــــــيص مســــــــتوى رفع  )ج(
 ؛المقترحاتللموافقة على  داخلي تنسيق

 المنظمة اســـتراتيجية تنفيذ خالل من لتمويلالخاصـــة با هامصـــادر نطاق  توســـيع في منظمةال دعم  )د(
 .الموارد تعبئةبشأن 

  
  ما يلي: إنشاء إلى الشركاء منتدى يهدفو   -٢٠

برنامج العمل  إلنجاز الالزمة الموارد توفير في منظمةال لدعم ومتنوع وملتزم نشط شركاء مجتمع  )أ(
  ؛العام الثالث عشر

 التنبؤ على القدرة على التركيز مع ،فعاالً  تمويالً  لمنظمةا تمويل تحســـــــــــــــين لكيفية مشـــــــــــــــترك فهم  )ب(
 ؛والمرونة

  الخاص بتحقيق القيمة مقابل المال.و  والفعالالمعدَّل  منظمةال نهج في الثقة تعزيز  )ج(
  

برنامج العمل  توقعاتوفقا ل منظمةية للمجبر ال ميزانيةال تمويل تحســين إلى التدابير هذه تهدف وباختصــار،  -٢١
  .العام الثالث عشر

    
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  .تقديم المزيد من اإلرشادات لىإ و التقرير هذا جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا ب  -٢٢
  
  

=     =     =  


