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الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢١-٢٠٢٠
تقرير مقدم من لجنة البرنامج والميزانية واﻹدارة التابعة للمجلس التنفيذي
إلﻰ جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين
١
المدخلة
-١
قدمت اﻷمانة الميزانية البرمجية المقترحة  ٢٠٢١-٢٠٢٠بتسـ ـ ـ ـ ـ ــليط اﻷض ـ ـ ـ ـ ـ ـواء على التعديﻼت ُ
عقب المناقشــات المســتفيضــة التي أجراها المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واﻷربعين بعد المائة والمشــاورات التي
تلت في الفترة الفاصلة بين الدورات .وفضﻼً عن ذلك ،قدمت إطار قياس اﻷثر الصادر عن المنظمة.

ورداً على الشـ ـ ـواغل المعبر عنها بشـ ــأن التأخير في تس ـ ــليم الوثائق وعدم إتاحتها بجميع اللغات الرسـ ــمية،
-٢
ذ ّكرت اﻷمانة بالتحدي المواجه في تس ـ ــليم الوثائق في الوقت المناس ـ ــب نتيجة ﻹجراء مش ـ ــاورات مس ـ ــتفيض ـ ــة وتنفيذ
التحول .وعلى الرغم من ذلك ،شــددت اﻷمانة على أنه ســيجري تحليل أي فشــل في إعداد الوثائق في
برنامج عمل
ّ
النظــام واتخــاذ التــدابير الﻼزمــة حتى يتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنى تجنــب حــاﻻت التــأخير من هــذا القبيــل في الــدورات المقبلــة لﻸجهزة
الرئاسية.
ٕواذ أح ــاط ــت اللجن ــة علمـ ـاً ب ــالت ــأخير في إت ــاح ــة التقرير ،أعرب ــت عن تق ــديره ــا لعملي ــة التشــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور التي
-٣
أجرتها اﻷمانة ورحبت بالميزانية البرمجية المقترحة المنقحة  ٢٠٢١-٢٠٢٠وخصـ ــائصـ ــها العديدة الفريدة وبالوثائق
٢
توجه الميزانية المقترحة ونهجها المتكامل؛ مواءمتها مع برنامج العمـل
التكميلية .ورحبت بوجه خاص بما يليّ :
العام الثالث عشـ ـ ــر للمنظمة ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،وأهداف التنمية المسـ ـ ــتدامة؛ اسـ ـ ــتخدام نهج سـ ـ ــجل القياس المتكامل؛
التركيز على اﻷثر على المسـ ــتوى القطري وقياس ــه؛ التنس ــيق واحتمال التآزر بين جميع مس ــتويات المنظمة الثﻼثة؛
الوفورات الناجمة عن الكفاءة المتوقع تحقيقها؛ ُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبل العمل الجديدة في اﻷمانة من أجل تطبيق الميزانية .ورحبت
أيض ـ ـ ـاً باﻻلتزام بإدماج المسـ ـ ــاواة بين الجنسـ ـ ــين واﻹنصـ ـ ــاف وحقوق اﻹنسـ ـ ــان في عمل اﻷمانة وفي سـ ـ ــجل القياس
المتكامل ،بما يتماشـ ـ ــى مع خطة العمل على نطاق منظومة اﻷمم المتحدة بشـ ـ ــأن المسـ ـ ــاواة بين الجنسـ ـ ــين وتمكين
المرأة.
وفي الوقت ذاته ،ش ـ ـ ـ ــددت اللجنة على ض ـ ـ ـ ــرورة توفير التمويل الكافي لوظائف المنظمة المتعلقة بوض ـ ـ ـ ــع
-٤
القواعد والمعاييرٕ .واذ أحاطت علماً بعدم التوافق بين التمويل وأولويات المنظمة ،اسـ ـ ـ ــتفسـ ـ ـ ــرت عن التدابير الجاري
اتخاذها لتوزيع اﻷموال توزيعاً استراتيجياً وأبرزت أهمية زيادة المرونة في التمويل.
وفي هذا الصــدد ،أكدت اﻷمانة للجنة أنها ســتواصــل العمل مع الجهات المانحة لضــمان المرونة من أجل
-٥
تمويل اﻷنش ــطة في اﻷقاليم .وأش ــارت إلى مش ــاركتها أيضـ ـاً في محادثات أكثر تفص ــيﻼً مع الجهات المانحة بش ــأن
التمويل .ورداً على التعليقات بش ـ ــأن اختﻼف مص ـ ــادر تمويل المكتب اﻹقليمي لﻸمريكتين /منظمة الص ـ ــحة للبلدان
اﻷمريكية وباقي الجهات في المنظمة ،أكدت اﻷمانة أن تلك المسألة تقتضي مواصلة النظر فيها.
 ١الوثيقة ج.٤/٧٢
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وأبدت اللجنة اهتمامها بفهم اﻻســتراتيجية الرفيعة المســتوى لتعبئة الموارد وذكرت اﻷمانة أنها ســتقدم مذكرة
-٦
إعﻼمية إلى المجلس التنفيذي في دورته السادسة واﻷربعين بعد المائة في كانون الثاني /يناير .٢٠٢٠
وأشـ ـ ـ ــارت اللجنة إلى ضـ ـ ـ ــرورة أن يكون تدعيم المكاتب القطرية مص ـ ـ ــحوباً بمراقبة جيدة ،بما في ذلك عن
-٧
طريق اﻷجهزة الرئاســية ،من أجل تعزيز الشــفافية والمســاءلة .واســتجابةً للدعوة إلى تعزيز الوضــوح بشــأن اﻷنشــطة
وزيادة تواتر تقديم التقارير إلى الدول اﻷعض ـ ـ ـ ــاء ،ذ ّكرت اﻷمانة بأن بوابة المنظمة اﻹلكترونية الخاصـ ـ ـ ــة بالميزانية
البرمجية تتيح أحدث المعلومات كل ثﻼثة أشـــهر وأشـ ــارت أيض ـ ـاً إلى اﻻســـتثمار في إعداد أدوات وتحليﻼت جديدة
لتقديم التقارير عن النتائج.
ورحب بالتركيز على الحصـ ـ ــائل عبر إطار قياس اﻷثر الصـ ـ ــادر عن المنظمة .ورداً على س ـ ـ ـؤال مطروح
-٨
ُ
المكيفة مع اﻻحتياجات واﻷولويات القطرية المحددة على الصـ ــعيد العالمي ،أكدت
بش ــأن إمكانية مقارنة المؤش ـ ـرات
ّ
اﻷمانة أنها ستظل تجري مشاورات قطرية ٕواقليمية ﻻستكمال إطار قياس اﻷثر الصادر عن المنظمة.

التوصية المقدمة إلﻰ جمعية الصحة
أوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اللجنة ،نيابةً عن المجلس التنفيذي ،بأن تحيط جمعية الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة علماً بالتقريرين الواردين في
الوثيقتين ج ٤/٧٢وج ٥/٧٢وتعتمد مشروع القرار التالي:
الفقرة  ١من الديباجة جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
الفقرة  ٢من الديباجة

بعد النظر في الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢١-٢٠٢٠؛١

الفقرة  ٣من الــديبــاجــة وبعــد أن أحــاطــت علمـاً بتقرير لجنــة البرنــامج والميزانيــة واﻹدارة التــابعــة
للمجلس التنفيذي المقدم إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين؛٢
الفقرة  ٤من الــديبــاجــة ٕواذ تﻼحظ أن الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة  ٢٠٢١-٢٠٢٠هي أول
ميزانيــة برمجيــة تُعــد تمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاً مع برنــامج العمــل العــام الثــالــث عش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،ونهج اﻷولويــات
اﻻستراتيجي المتصل بغايات المليارات الثﻼثة الذي اعتمدته المنظمة؛
الفقرة  ٥من الديباجة ٕواذ تشـ ـ ـ ـ ـ ــدد على أهمية تعزيز وظائف المنظمة المتعلقة بوضـ ـ ـ ـ ـ ــع القواعد
والمعايير ،مع الترحيب بالتركيز على اﻵثار والقدرات والنظم المتكاملة على الصعيد القطري؛
الفقرة  ٦من الديباجة ٕواذ تذ ّكر بأن تخصـ ــيص الموارد المالية يجب أن يكون مصـ ــحوباً برصـ ـ ٍـد
للتقدم المحرز وتوقّ ٍع بتحقيق نتائج قابلة للقياس؛
مقدر
الفقرة  ٧من الديباجة ٕواذ ترحب بإدراج عمليات الطوارئ والنداءات باعتبارها عنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اًر ّ
التكاليف في الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢١-٢٠٢٠؛
 ١الوثيقة ج.٤/٧٢
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المحقّقة في المنظمة
الفقرة  ٨من الديباجة ٕواذ ترحب كذلك بالعمل الجاري لتحديد أوجه الكفاءة ُ
ككلٕ ،واذ تعيد في الوقت نفسه تأكيد ضرورة تمويل الوظائف التمكينية بقدر ٍ
كاف على جميع المستويات؛
التحول الــذي يــدعم البلــدان في
ٕواذ تؤكــد قيــادة المنظمــة لبرنــامج عمــل
الفقرة  ٩من الــديبــاجــة
ّ
جهودها من أجل بلوغ جميع الغايات المتعلقة بالصحة في أهداف التنمية المستدامة؛
الفقرة  ١٠من الديباجة
والمشاركة في تنفيذه؛

ٕواذ تقر بالتزام المنظمة الكامل بتنفيذ إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼح منظومة اﻷمم المتحدة

إطار
ًا
الفقرة  ١١من الديباجة ٕواذ تقر بأن الميزانية البرمج ية المقترحة  ٢٠٢١-٢٠٢٠تعرض
جديداً للنتائج ١مدعوماً بسجل متكامل يتيح قياس مخرجات اﻷمانة على مستويات المنظمة الثﻼثة ضمن
سـ ـ ـ ـ ــتة أبعاد  -القيادة؛ المنافع العالمية؛ الدعم القطري؛ المسـ ـ ـ ـ ــاواة بين الجنسـ ـ ـ ـ ــين واﻹنصـ ـ ـ ـ ــاف والحقوق؛
القيمة مقابل المال؛ المؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات الرائدة – وأن يتيح إطار جديد لقياس اﻷثر ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن المنظمة قياس
نتائج برنامج العمل العام الثالث عشر ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،بأكملها ،وأثره على الصحة العالمية؛
تشدد على ضرورة أﻻ ُيطلب إحداث زيادات مقترحة تتجاوز مستوى
الفقرة  ١٢من الديباجة ٕواذ ّ
الميزانية البرمجية المقترحة  ،٢٠٢١-٢٠٢٠إﻻ عند اللزوم وﻷغراض اﻻض ــطﻼع باﻷنش ــطة التي يص ــدر
عن المنظمــة تكليف بهــا ،وعقــب اتخــاذ جميع الخطوات الممكنــة لتمويــل تلــك الزيــادات من خﻼل تحقيق
الوفورات،
تقر برنامج العمل ،بص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيغته الواردة في الميزانية البرمجية المقترحة  ،٢٠٢١-٢٠٢٠وأولوياته
-١
اﻻستراتيجية وغيرها من المجاﻻت اﻷخرى ،وتحيط علماً أيضًا بالمعلومات اﻷساسية المتعلقة بتشغيله؛
تقر ميزانية الفترة المالية  ،٢٠٢١-٢٠٢٠في إطار جميع مص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر اﻷموال ،أي اﻻشـ ـ ـ ـ ـ ــتراكات
-٢
المقدرة والمساهمات الطوعية بمبلغ قدره  ٥٨٤٠,٤مليون دوﻻر أمريكي؛
-٣

تخصص ميزانية الفترة المالية  ٢٠٢١-٢٠٢٠لﻸولويات اﻻستراتيجية والمجاﻻت اﻷخرى التالية:
اﻷولويات اﻻستراتيجية:
-١

استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة ١٣٥٨,٨ :مليون دوﻻر أمريكي؛

 -٢حماية مليار ش ـ ـ ـ ــخص آخر من الطوارئ الص ـ ـ ـ ــحية على نحو أفض ـ ـ ـ ــل ٨٨٨,٨ :مليون دوﻻر
أمريكي؛
-٣

تمتﱡع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية ٤٣١,١ :مليون دوﻻر أمريكي؛

 -٤تعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها لتقديم دعم أفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إلى البلدان ١٠٩٠,٠ :مليون دوﻻر
أمريكي )بما في ذلك تمويل نظام المنسـ ـ ـ ــقين المقيمين لﻸمم المتحدة وفقاً للق اررات الصـ ـ ـ ــادرة عن
الجمعية العامة لﻸمم المتحدة(؛
 ١ينبغي أن يواصل النظر فيه المجلس التنفيذي في دورته السادسة واﻷربعين بعد المائة.
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المجاﻻت اﻷخرى:



-٤

استئصال شلل اﻷطفال ) ٨٦٣,٠مليون دوﻻر أمريكي( ،البرامج الخاصة ٢٠٨,٧) ١مليون
دوﻻر أمريكي( لمبلغ إجمالي قدره  ١٠٧١,٧مليون دوﻻر أمريكي؛

عملي ــات الطوارئ والن ــداءات ) ١٠٠٠,٠مليون دوﻻر أمريكي( :نظ اًر لطبيع ــة اﻷنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ــة
المعنيــة المــدفوعــة بــاﻷحــداث ،فــإن تقــدير اﻻحتيــاجــات من المي ازنيــة يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنــد إلى التجـارب
الحديثة ولكن يمكن زيادتها حسب اﻻقتضاء؛

مول الميزانية على النحو التالي:
تقرر أن تُ ﱠ
ّ
المعدلة على أسـ ـ ــاس الدخل غير
 من ص ـ ــافي اﻻشـ ـ ــتراكات المقدرة على الدول اﻷعض ـ ــاء ،و ّ
المق ﱠدر المتأتي من الدول اﻷعضاء ،بمبلغ مجموعه  ٩٥٦,٩مليون دوﻻر أمريكي؛


من المساهمات الطوعية ،بمبلغ مجموعه  ٤٨٨٣,٥مليون دوﻻر أمريكي؛

تقرر ﻛذلك أن تخفّض المبلغ اﻹجمالي لﻼشـ ـ ـ ـتراكات المقدرة على كل دولة من الدول اﻷعض ـ ـ ــاء
-٥
ّ
بمقدار المبلغ المقيد لصالحها في صندوق معادلة الضرائب؛ وأن يتم تعديل هذا التخفيض في حالة الدول
اﻷعض ـ ـ ـ ــاء التي تفرض على الموظفين دفع ضـ ـ ـ ـ ـرائب الدخل على المرتبات التي يتقاض ـ ـ ـ ــونها من منظمة
قدر تلك المبالغ الضـ ـ ـريبية
الص ـ ــحة العالمية ،وهي الضـ ـ ـرائب التي تردها المنظمة ﻷولئك الموظفين ،وأن تُ ّ
المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتردة بمبلغ  ٢١,٠مليون دوﻻر أمريكي ،وبذلك يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبح مجموع اﻻشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراكات المقدرة على الدول
اﻷعضاء  ٩٧٧,٩مليون دوﻻر أمريكي؛
-٦

تقرر اﻹبقاء على المستوى الحالي لصندوق رأس المال العامل بمبلغ  ٣١مليون دوﻻر أمريكي؛
ّ

تأذن للمدير العام باستخدام اﻻشتراكات المقدرة مع المساهمات الطوعية ،رهنًا بتوافر الموارد ،في
-٧
تمويل الميزانية على النحو المخصص في الفقرة  ،٣وذلك في حدود المبالغ المعتمدة؛
تأذن ﻛذلك للمدير العام ،حسـ ـ ـ ــب اﻻقتضـ ـ ـ ــاء ،بإجراء التحويﻼت في الميزانية فيما بين اﻷولويات
-٨
اﻻستراتيجية اﻷربعة ،على أﻻ يتجاوز ذلك نسبة  ٪٥من المبلغ المخصص لﻸولوية اﻻستراتيجية التي يتم
التحويل منها .ويتم اﻹبﻼغ عن أي من تلك التحويﻼت ،مشــفوعة بتوضــيحات ،في التقارير النظامية التي
تقدم إلى اﻷجهزة الرئاسية المعنية؛
تأذن ﻛذلك للمدير العام ،حس ـ ـ ــب اﻻقتض ـ ـ ــاء ،بتحمل نفقات إضـ ـ ــافية في مجال عمليات الطوارئ
-٩
والنداءات ،وذلك رهناً بتوافر الموارد؛
 -١٠تأذن ﻛذلك للمدير العام ،حس ــب اﻻقتض ــاء ،بتحمل نفقات إض ــافية في عنص ــر البرامج الخاص ــة
ص ـ ـ ـص لهذا العناصـ ـ ــر ،نتيجة ﻻسـ ـ ــتخدام آليات إضـ ـ ــافية لتص ـ ـ ـريف
من الميزانية ،بما يتجاوز المبلغ المخ ّ
الشـ ـ ــؤون وتعبئة الموارد وكذلك دورة ميزانيتها التي تسـ ـ ــترشـ ـ ــد بها الميزانيات السـ ـ ــنوية /الثنائية لهذه البرامج
الخاصة ،وذلك رهناً بتوافر الموارد؛
 ١أي البرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على بحوث اﻹنجاب البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك بين برنامج اﻷمم المتحدة
اﻹنمائي وصـ ـ ــندوق اﻷمم المتحدة للسـ ـ ــكان واليونيس ـ ـ ـيف ومنظمة الصـ ـ ــحة العالمية والبنك الدولي؛ والبرنامج الخاص للبحث
والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المشترك بين اليونيسيف وبرنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي والبنك الدولي ومنظمة
الصحة العالمية.
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تطلب من المدير العام ما يلي:
أن يواصـ ــل وضـ ــع إطار النتائج بالتشـ ــاور مع الدول اﻷعضـ ــاء ،بما في ذلك من خﻼل
)(١
اللجان اﻹقليمية ،وأن يعرضه على المجلس التنفيذي في دورته السادسة واﻷربعين بعد المائة؛
أن يقدم اس ـ ــتراتيجية لتعبئة الموارد إلى المجلس التنفيذي في دورته الس ـ ــادس ـ ــة واﻷربعين
)(٢
بعد المائة؛
أن يقــدم تقــارير منتظمــة إلى الــدول اﻷعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء عن حــالــة تمويــل الميزانيــة البرمجيــة
)(٣
وتنفيذها ،بما في ذلك تقرير عن النتائج في منتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف المدة إلى جمعية الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة ،من خﻼل
المجلس التنفيذي ولجنة البرنامج والميزانية واﻹدارة التابعة له؛
ير عن تنفيذ
)(٤
أن يقدم إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والسبعين في عام  ٢٠٢٢تقر اً
الميزانية البرمجية للفترة  ٢٠٢١-٢٠٢٠بأكملها ،مع بيان المخرجات حســ ـ ــب المكاتب الرئيسـ ـ ـ ــية
وعلى المس ـ ـ ـ ــتوى القطري ،بما في ذلك في ص ـ ـ ـ ــيغتها التي قيس ـ ـ ـ ــت بها من خﻼل س ـ ـ ـ ــجل القياس
المتكامل ،وحسب اﻻقتضاء ،من خﻼل مؤشرات الحصائل؛١
أن ي ارقــب التكــاليف ويحقق أوجــه الكفــاءة على نطــاق المنظمــة ككــل ،وأن يقــدم تقري ًار
)(٥
مفصلة عن الوفورات وأوجه الكفاءة.
يتضمن معلومات
ّ
=

=

=

 ١ينبغي أن ينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته السادسة واﻷربعين بعد المائة.
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