
  ٧٢/٦٩ج  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون    
  ٢٠١٩ أيار/ مايو ٢٢  

  A72/69     
  
  
  

  التقرير األول للجنة "أ"
  
  

 لوتوكوتا فالنتيم والاب ســــــيلفيابرئاســــــة الدكتور  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٠عقدت اللجنة "أ" جلســــــتها األولى في   
  .)أنغوال(
  

محمد  الدكتورمن النظام الداخلي لجمعية الصـــــــــــــــحة العالمية، انتخبت اللجنة  ٣٤وطبقًا ألحكام المادة   
الورا  والســـــيدة للرئيس، نيْ نائب) اليابان( ســـــوزوكي ياســـــوهيرو والدكتور) اإلســـــالمية إيرانجمهورية ( آســـــاي أردكاني

  .ةمقرر ) باراغواي( بوردون
  

 فالنتيم والاب ســــــيلفيابرئاســــــة الدكتور  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢١جلســــــتْيها الثانية والثالثة في وعقدت اللجنة "أ"   
  .والدكتور محمد آساي أردكاني (جمهورية إيران اإلسالمية) )اليابان( سوزوكي ياسوهيرو والدكتور )أنغوال( لوتوكوتا

  
والســــــــــبعين باعتماد القرار الُمرفق المتعلق ببند جدول  الثانيةوَتقّرر أن ُتوصــــــــــي جمعية الصــــــــــحة العالمية   

  األعمال التالي:
  

  المسائل االستراتيجية ذات األولوية  -١١
  

  ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانية البرمجية المقترحة   ١-١١
  

  قرار واحد بعنوان: 
  ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانية البرمجية   -
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  ١-١١بند جدول األعمال 
  
  ٢٠٢١-٢٠٢٠ الميزانية البرمجية

  
  

  والسبعون، الثانية العالمية الصحة جمعية
  

  ١؛٢٠٢١-٢٠٢٠ المقترحة البرمجية الميزانية في النظر بعد
  

المقــدم  التنفيــذي للمجلس التــابعــة واإلدارة والميزانيــة البرنــامج لجنــة بتقرير علمــاً  أحــاطــت أن وبعــد
  ٢السبعين؛الثانية و  العالمية الصحة جمعية إلى
  

 تمشـــــــــــــــياً  ُتعد برمجية ميزانية أول هي ٢٠٢١-٢٠٢٠ المقترحة البرمجية الميزانية أن تالحظ وٕاذ
 بغايات المتصــــــــــل االســــــــــتراتيجي األولويات ونهج ٢٠٢٣-٢٠١٩ عشــــــــــر، الثالث العام العمل برنامج مع

  المنظمة؛ اعتمدته الذي الثالثة المليارات
  

مع الترحيب ، والمعايير القواعد بوضــــــــــــع المتعلقة المنظمة وظائف تعزيز أهمية على تشــــــــــــدد وٕاذ
  ؛القطري الصعيد على المتكاملة والنظم والقدرات اآلثاربالتركيز على 

  
 عٍ لتقدم المحرز وتوقّ ل برصــــــــدٍ  أن تخصــــــــيص الموارد المالية يجب أن يكون مصــــــــحوباً ب تذّكرٕاذ و 
  ؛نتائج قابلة للقياس بتحقيق

  
عمليــات الطوارئ والنــداءات بــاعتبــارهــا عنصـــــــــــــــرًا مقــّدر التكــاليف في الميزانيــة  دراجإوٕاذ ترحــب بــ

   ؛٢٠٢١-٢٠٢٠البرمجية المقترحة 
  

منظمــة ككــل، وٕاذ تعيــد في ال فيتحــديــد أوجــه الكفــاءة الُمحّققــة لوٕاذ ترحــب كــذلــك بــالعمــل الجــاري 
  المستويات؛جميع  بقدر كاٍف على التمكينية الوظائف تمويل الوقت نفسه تأكيد ضرورة

  
بلوغ جميع جهودها من أجل الذي يدعم البلدان في  عمل التحّولبرنامج المنظمة لوٕاذ تؤكد قيادة 

  ؛أهداف التنمية المستدامة الغايات المتعلقة بالصحة في
  

  التزام المنظمة الكامل بتنفيذ إصالح منظومة األمم المتحدة والمشاركة في تنفيذه؛وٕاذ تقر ب
  

مــدعومــًا  للنتــائج اً  جــديــداً تعرض إطــار  ٢٠٢١-٢٠٢٠يــة المقترحــة وٕاذ تقر بــأن الميزانيــة البرمج
 ؛القيادة -أبعاد  ســــتة ضــــمن على مســــتويات المنظمة الثالثةبســــجل متكامل يتيح قياس مخرجات األمانة 

مقابل المال؛   المنافع العالمية؛ الدعم القطري؛ المســـــــــــــــاواة بين الجنســـــــــــــــين واإلنصـــــــــــــــاف والحقوق؛ القيمة
وأن يتيح إطار جديد لقياس األثر صادر عن المنظمة قياس نتائج برنامج العمل العام  –المؤشرات الرائدة 

 وأثره على الصحة العالمية؛، بأكملها ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،الثالث عشر

                                                            
 .٧٢/٤الوثيقة ج   ١
 .٧٢/٦٣الوثيقة ج   ٢
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وٕاذ تشــــــــــــّدد على ضــــــــــــرورة أال ُيطلب إحداث زيادات مقترحة تتجاوز مســــــــــــتوى الميزانية البرمجية 
، إال عند اللزوم وألغراض االضـــــــــــطالع باألنشـــــــــــطة التي يصـــــــــــدر عن المنظمة ٢٠٢١-٢٠٢٠  ترحةقالم

  ،الوفورات تكليف بها، وعقب اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتمويل تلك الزيادات من خالل تحقيق
  

 هأولويات، و ٢٠٢١-٢٠٢٠برنامج العمل، بصـــــــــــــــيغته الواردة في الميزانية البرمجية المقترحة  تقر  -١
  بالمعلومات األساسية المتعلقة بتشغيله؛ أيضاً  ، وتحيط علماً األخرى مجاالتغيرها من الستراتيجية و اال
  
، في إطار جميع مصـــــــــــــادر األموال، أي االشـــــــــــــتراكات ٢٠٢١-٢٠٢٠ميزانية الفترة المالية تقر   -٢

  مليون دوالر أمريكي؛ ٥٨٤٠,٤المقدرة والمساهمات الطوعية بمبلغ قدره 
  
  لألولويات االستراتيجية والمجاالت األخرى التالية: ٢٠٢١-٢٠٢٠زانية الفترة المالية ميتخصص   -٣

  االستراتيجية:األولويات 
  مليون دوالر أمريكي؛ ١٣٥٨,٨التغطية الصحية الشاملة:  استفادة مليار شخص آخر من  -١
مليون دوالر  ٨٨٨,٨حماية مليار شــــــــــخص آخر من الطوارئ الصــــــــــحية على نحو أفضــــــــــل:   -٢

  أمريكي؛
  مليون دوالر أمريكي؛ ٤٣١,١تمتُّع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية:   -٣
مليون دوالر  ١٠٩٠,٠: تعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها لتقديم دعم أفضــــــــــــــــل إلى البلدان  -٤

الصـــــــــادرة عن  لقراراتل اً وفق المتحدة لألمم ينالمقيم ينالمنســـــــــق نظام تمويل ذلك في بما( أمريكي
  لألمم المتحدة)؛  العامة الجمعية

  
  المجاالت األخرى:

 مليون   ٢٠٨,٧مليون دوالر أمريكي)، البرامج الخاصــة ( ٨٦٣,٠شــلل األطفال ( اســتئصــال
 أمريكي؛ مليون دوالر ١٠٧١,٧لمبلغ إجمالي قدره دوالر أمريكي) 

 ) ألنشـــــــــــــــطـــة نظرًا لطبيعـــة ا ،مليون دوالر أمريكي) ١٠٠٠,٠عمليـــات الطوارئ والنـــداءات
رب االتجــيســـــــــــــــتنــد إلى  نيــةاالحتيــاجــات من الميزاالمــدفوعــة بــاألحــداث، فــإن تقــدير  المعنيــة

 ؛االقتضاءحسب زيادتها يمكن  ولكنالحديثة 
  

  أن ُتموَّل الميزانية على النحو التالي: تقّرر  -٤
  من صــــــافي االشــــــتراكات المقدرة على الدول األعضــــــاء، والمعّدلة على أســــــاس الدخل غير

  مليون دوالر أمريكي؛ ٩٥٦,٩المقدَّر المتأتي من الدول األعضاء، بمبلغ مجموعه 
  مليون دوالر أمريكي؛ ٤٨٨٣,٥من المساهمات الطوعية، بمبلغ مجموعه 

  
أن تخّفض المبلغ اإلجمالي لالشــــــــتراكات المقدرة على كل دولة من الدول األعضــــــــاء  كذلك تقّرر  -٥

بمقدار المبلغ المقيد لصالحها في صندوق معادلة الضرائب؛ وأن يتم تعديل هذا التخفيض في حالة الدول 
األعضــــــــــاء التي تفرض على الموظفين دفع ضــــــــــرائب الدخل على المرتبات التي يتقاضــــــــــونها من منظمة 

ة العالمية، وهي الضـــــرائب التي تردها المنظمة ألولئك الموظفين، وأن تُقّدر تلك المبالغ الضـــــريبية الصـــــح
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، وبذلك يصـــــــــــــــبح مجموع االشـــــــــــــــتراكات المقدرة على الدول مليون دوالر أمريكي ٢١,٠المســـــــــــــــتردة بمبلغ 
  ؛مليون دوالر أمريكي ٩٧٧,٩األعضاء 

  
  ؛أمريكي دوالر مليون ٣١بمبلغ رأس المال العامل اإلبقاء على المستوى الحالي لصندوق  تقّرر  -٦

  
للمدير العام باستخدام االشتراكات المقدرة مع المساهمات الطوعية، رهنًا بتوافر الموارد، في  تأذن  -٧

  ؛، وذلك في حدود المبالغ المعتمدة٣تمويل الميزانية على النحو المخصص في الفقرة 
  

للمدير العام، حســـــــــب االقتضـــــــــاء، بإجراء التحويالت في الميزانية فيما بين األولويات  كذلك تأذن  -٨
من المبلغ المخصص لألولوية االستراتيجية التي يتم  ٪٥االستراتيجية األربعة، على أال يتجاوز ذلك نسبة 

لنظامية التي ا ، مشـــفوعة بتوضـــيحات، في التقاريرالتحويل منها. ويتم اإلبالغ عن أي من تلك التحويالت
  تقدم إلى األجهزة الرئاسية المعنية؛

  
للمدير العام، حســـــــب االقتضـــــــاء، بتحمل نفقات إضـــــــافية في مجال عمليات الطوارئ  كذلك تأذن  -٩

  والنداءات، وذلك رهنًا بتوافر الموارد؛
  

في عنصــــر البرامج الخاصــــة  للمدير العام، حســــب االقتضــــاء، بتحمل نفقات إضــــافية كذلك تأذن  -١٠
ص لهذا العناصــــــر، نتيجة الســــــتخدام آليات إضــــــافية لتصــــــريف م ن الميزانية، بما يتجاوز المبلغ المخصــــــّ

الشــــــؤون وتعبئة الموارد وكذلك دورة ميزانيتها التي تســــــترشــــــد بها الميزانيات الســــــنوية/ الثنائية لهذه البرامج 
  الخاصة، وذلك رهنًا بتوافر الموارد؛

 
  المدير العام ما يلي: تطلب من  -١١

  
بما في ذلك من خالل أن يواصـــــل وضـــــع إطار النتائج بالتشـــــاور مع الدول األعضـــــاء،   )١(

  وأن يعرضه على المجلس التنفيذي في دورته السادسة واألربعين بعد المائة؛ اللجان اإلقليمية،
  
أن يقدم اســــــتراتيجية لتعبئة الموارد إلى المجلس التنفيذي في دورته الســــــادســــــة واألربعين   )٢(

  المائة؛بعد 
  
 البرمجيـــة تمويــل الميزانيـــة حــالــة عنإلى الــدول األعضـــــــــــــــــاء  تقـــارير منتظمـــةأن يقـــدم   )٣(

من خالل عن النتائج في منتصـــــــــــــــف المدة إلى جمعية الصـــــــــــــــحة،  تقريربما في ذلك  وتنفيذها،
  المجلس التنفيذي ولجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة له؛

  
عن تنفيذ  اً تقرير  ٢٠٢٢في عام  والسبعينالعالمية الخامسة  الصحة أن يقدم إلى جمعية  )٤(

المكاتب الرئيســــــــية  حســــــــبالمخرجات  بيانمع بأكملها،  ٢٠٢١-٢٠٢٠ للفترة الميزانية البرمجية
في صـــــــــيغتها التي قيســـــــــت بها من خالل ســـــــــجل القياس وعلى المســـــــــتوى القطري، بما في ذلك 

  ؛حصائلالمؤشرات من خالل ، وحسب االقتضاء، المتكامل
  
 تقريراً ، وأن يقـــدم على نطـــاق المنظمـــة ككـــل أوجـــه الكفـــاءة ويحققأن يراقـــب التكـــاليف   )٥(
  .تضمن معلومات مفّصلة عن الوفورات وأوجه الكفاءةي

  
=     =     =  


