
 
  
  
  
  
 

  ١-٧٢ع  ص  ج    السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٤

  WHA72.1    من جدول األعمال ١-١١البند 
  
  
  

  ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانية البرمجية 
  
 

  والسبعون، الثانية العالمية الصحة جمعية
  

  ١؛٢٠٢١-٢٠٢٠ المقترحة البرمجية الميزانية في النظر بعد
  

 جمعية المقدم إلى التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة بتقرير علماً  أحاطت أن وبعد
  ٢السبعين؛الثانية و  العالمية الصحة

  
ـــى  ُتعد برمجية ميزانية أول هي ٢٠٢١-٢٠٢٠ المقترحة البرمجية الميزانية أن تالحظ وٕاذ ــ ـــ ــ  معبما يتماشـــ

ــر، الثالث العام العمل برنامج ــ ــ ــتراتيجي األولوياتالذي تتبعه المنظمة في تحقيق  نهجالو  ٢٠٢٣-٢٠١٩ عشــ ــــ  ةاالســ
  الثالثة؛ المليارات بغايات ةالمتصل

  
ــدد وٕاذ ــع المتعلقة المنظمة وظائف تعزيز أهمية على تشــ ـــه ب وترح ،والمعايير القواعد بوضــ في الوقت نفسـ

  ؛القطري الصعيد على المتكاملة النظمٕاقامة و  القدراتتعزيز و  تحقيق النتائج بالتركيز على
  
نتائج  بتحقيق عٍ لتقدم المحرز وتوقّ ل برصدٍ  أن تخصيص الموارد المالية يجب أن يكون مصحوباً ب تذّكرٕاذ و 

  ؛قابلة للقياس
  

ــرًا مقـّدر التكـاليف في الميزانيـة البرمجيــة  دراجإوٕاذ ترحـب بـ ــ ــ ـــ ــ ـــ عمليـات الطوارئ والنـداءات بـاعتبـارهـا عنصـ
   ؛٢٠٢١-٢٠٢٠المقترحة 

  
ــاق لوٕاذ ترحب كذلك بالعمل الجاري  ــ ــ ـــ ـــ ــ منظمة ككل، ال فيتحديد أوجه الكفاءة الُمحّققة إنجازه على قدم وسـ

  المستويات؛جميع  بقدر كاٍف على التمكينية الوظائف تمويل وٕاذ تعيد في الوقت نفسه تأكيد ضرورة
  

بلوغ جميع جهودهـــا الراميـــة إلى الـــذي يـــدعم البلـــدان في  عمـــل التحّولبرنـــامج المنظمـــة لوٕاذ تؤكـــد قيـــادة 
  ؛أهداف التنمية المستدامة الغايات المتعلقة بالصحة في

  
  نفيذه؛التزام المنظمة الكامل بتنفيذ إصالح منظومة األمم المتحدة والمشاركة في توٕاذ تقر ب
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ـــجــل  للنتــائج اً  جــديــداً تعرض إطــار  ٢٠٢١-٢٠٢٠يــة المقترحــة وٕاذ تقر بــأن الميزانيــة البرمج ــ ـــ ــ ــ مــدعومــًا بســـ
ــتويات المنظمة الثالثةمتكامل يتيح قياس مخرجات األمانة  ــمن على مسـ ــتة ضـ والمنافع  ؛القيادةأال وهي  –أبعاد  سـ

ــاف الدعم القطري؛ العالمية؛  ــين واإلنصـ وأن  –المؤشـــرات الرائدة مقابل المال؛   القيمةوالحقوق؛ المســـاواة بين الجنسـ
ــــادرًا عن المنظمة لغرض قياس النتائج المحققة في إطار برنامج  ــ ــ ـــ ــائل المحققة صــ ــ ـــ ــ ــ يتيح إطارًا جديدًا لقياس الحصــ

  وأثره على الصحة العالمية؛، بأكمله ٢٠٢٣-٢٠١٩ام الثالث عشر، العمل الع
 

ـــرورة أال ُيطلـــب  ـــ ــ ــ ـــ ــّدد على ضــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــة البرمجيـــة وٕاذ تشـ ـــتوى الميزانيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــة تتجـــاوز مسـ ــادات مقترحـ إحـــداث زيـ
ـــدر عن المنظمة تكليف بها، ٢٠٢١-٢٠٢٠  قترحةالم ــطة التي يصـــ ــ ـــطالع باألنشــ ، إال عند اللزوم وألغراض االضـــ

  وتحديد األولويات، الوفورات وعقب اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتمويل تلك الزيادات من خالل تحقيق
  
ستراتيجية اال هأولويات، و ٢٠٢١-٢٠٢٠مل، بصيغته الواردة في الميزانية البرمجية المقترحة برنامج الع تقر  -١
  ، وتحيط علمًا أيضًا بالمعلومات األساسية المتعلقة بتطبيقه؛مجاالتغيرها من الو 
  
ــادر٢٠٢١-٢٠٢٠ميزانية الفترة المالية تقر   -٢ ـــتراكات المقدرة أال وهي  ل،التموي ، في إطار جميع مصـــ االشــ

  مليون دوالر أمريكي؛ ٥٨٤٠,٤والمساهمات الطوعية بمبلغ قدره 
  
  لتحقيق األولويات االستراتيجية والمجاالت األخرى التالية: ٢٠٢١-٢٠٢٠ميزانية الفترة المالية تخصص   -٣

  االستراتيجية:األولويات 

  مليون دوالر أمريكي؛ ١٣٥٨,٨التغطية الصحية الشاملة:  استفادة مليار شخص آخر من  -١

  مليون دوالر أمريكي؛ ٨٨٨,٨حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل:   -٢

  مليون دوالر أمريكي؛ ٤٣١,١تمتُّع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية:   -٣

ـــل   -٤ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــديم دعم أفضــ ــا لتقـــ ــ ــاعليتهــ ــ ــة وفــ ــ ــاءة المنظمــ ــدانتعزيز كفــــ ــ ــالي:  إلى البلــ ــ   على النحو التــ
ــق نظام تمويل ذلك في بما( مليون دوالر أمريكي ١٠٩٠,٠ ــ ــ ـــ ــ  لقراراتل اً وفق المتحدة لألمم ينالمقيم ينالمنســ

  لألمم المتحدة)؛  العامة الجمعيةالصادرة عن 
  

  المجاالت األخرى:
 ) ـــلل األطفال ــال شـــ ــ ــتئصــ ــ ــة  ٨٦٣,٠اســ مليون دوالر   ٢٠٨,٧(مليون دوالر أمريكي)، البرامج الخاصــــ

 مليون دوالر أمريكي؛ ١٠٧١,٧أمريكي) بمبلغ إجمالي قدره 
 ) ــطة المعنيـة مليون دوالر أمريكي)، نظرًا إلى طبيعة ا ١٠٠٠,٠عمليات الطوارئ والنداءات ــ ـــ ــ ــ ـــ ألنشـ

ــتند إلى التجارب الحديثة ولكن يمكن المدفوعة باألحداث، فإن تقدير  ـــ ــ ــ ـــ ــ االحتياجات من الميزانية يسـ
 سب االقتضاء؛زيادتها ح

  
ل الميزانية على النحو التالي: تقّرر  -٤   أن ُتموَّ

  ـــاس الدخل غير المقدَّر ـــ ــاء، والمعّدلة على أســ ــ ــ ــتراكات المقدرة على الدول األعضــ ــــ ــافي االشــ ــ ـــ من صـ
  مليون دوالر أمريكي؛ ٩٥٦,٩المتأتي من الدول األعضاء، بمبلغ مجموعه 

  مليون دوالر أمريكي؛ ٤٨٨٣,٥من المساهمات الطوعية، بمبلغ مجموعه 
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ــاء بمقدار  كذلك تقّرر  -٥ ــ ـــ ــ ــتراكات المقدرة على كل دولة من الدول األعضـــ ــ ـــ ــ أن تخّفض المبلغ اإلجمالي لالشـــ
ـــرائب؛ وأن ــ ـــندوق معادلة الضـــ ـــ ــالحها في صــ ــ ــ ـــاء التي عدّ ي المبلغ المقيد لصــ ــ ل هذا التخفيض في حالة الدول األعضـــ

ـــحة العالمية، وهي  ــ ـــ ــ ــونها من منظمة الصــ ـــ ـــ ــ ـــرائب الدخل على المرتبات التي يتقاضــ ــ ـــ ــ تفرض على الموظفين دفع ضــ
مليون دوالر  ٢١,٠الضرائب التي تردها المنظمة ألولئك الموظفين، وأن تُقّدر تلك المبالغ الضريبية المستردة بمبلغ 

  ؛مليون دوالر أمريكي ٩٧٧,٩بح مجموع االشتراكات المقدرة على الدول األعضاء ، وبذلك يصأمريكي
  
  ؛أمريكي دوالر مليون ٣١بمبلغ اإلبقاء على المستوى الحالي لصندوق رأس المال العامل  تقّرر  -٦
  
ـــاهمات الطوعية تأذن  -٧ ـــ ــتراكات المقدرة مع المســ ـــ ــتخدام االشـــ ــ الموارد، في ، رهنًا بتوافر معاً  للمدير العام باســــ

  ؛، وذلك في حدود المبالغ المعتمدة٣تمويل الميزانية على النحو المخصص في الفقرة 
  
للمدير العام، حسب االقتضاء، بإجراء التحويالت في الميزانية فيما بين األولويات االستراتيجية  كذلك تأذن  -٨

عن سيبّلغ منها. و حّول الستراتيجية التي يُ من المبلغ المخصص لألولوية ا ٪٥األربعة، على أال يتجاوز ذلك نسبة 
  النظامية التي تقدم إلى األجهزة الرئاسية المعنية؛ ، مشفوعة بتوضيحات، في التقاريرمن تلك التحويالت ة واحدةأي
  
ــافية في مجال عمليات الطوارئ والنداءات،  كذلك تأذن  -٩ للمدير العام، حســـب االقتضـــاء، بتحمل نفقات إضـ

  افر الموارد؛وذلك رهنًا بتو 
  

ــافية كذلك تأذن  -١٠ ــــ ــاء، بتحمل نفقات إضــ ـــ ــ ـــب االقتضـ ــ ـــة من  للمدير العام، حســـ ــ ــ ـــر البرامج الخاصـ ــ ــ في عنصـ
ــر، نتيجة الســــتخدام آليات إضــــافية لتصــــريف الشــــؤون وتعبئة  ص لهذا العناصــ الميزانية، بما يتجاوز المبلغ المخصــــّ

الســنوية/ الثنائية لهذه البرامج الخاصــة، وذلك رهنًا بتوافر  الموارد وكذلك دورة ميزانيتها التي تســترشــد بها الميزانيات
  الموارد؛

 
  المدير العام القيام بما يلي: تطلب من  -١١
  

ــاور مع الدول األعضــــاء،   )١( ــع إطار النتائج بالتشــ ــتعانة باللجان أن يواصــــل وضــ ــائل منها االســ بوســ
  وأن يعرضه على المجلس التنفيذي في دورته السادسة واألربعين بعد المائة؛ اإلقليمية،

  
ــــة واألربعين بعد   )٢( ــ ــادسـ ــ ــ ــتراتيجية لتعبئة الموارد على المجلس التنفيذي في دورته السـ ــ ــ أن يعرض اسـ

  المائة؛
  

بما في  وتنفيذها، البرمجية تمويل الميزانية حالة عنإلى الدول األعضـــاء  تقارير منتظمةأن يقدم   )٣(
من خالل المجلس التنفيذي ولجنة البرنامج عن النتائج في منتصف المدة، إلى جمعية الصحة  تقريرذلك 

  والميزانية واإلدارة التابعة له؛
  

عن تنفيذ الميزانية  اً تقرير  ٢٠٢٢في عام  والسـبعينالعالمية الخامسـة  الصـحة أن يقدم إلى جمعية  )٤(
ـــــبالمخرجات  بيانمع بأكملها،  ٢٠٢١-٢٠٢٠ للفترة البرمجية ــ ـــتوى  حســ ــ ـــ ـــية وعلى المسـ ــ ـــ المكاتب الرئيسـ

من ، وحسب االقتضاء، في صيغتها التي قيست بها بواسطة سجل القياس المتكاملالقطري، بما في ذلك 
  ؛الحصائلمؤشرات خالل 

  
ــمن ي تقريراً ، وأن يقــدم على نطــاق المنظمــة ككــل أوجــه الكفــاءة ويحققأن يراقــب التكــاليف   )٥( ــ ــ ـــ ــ ـــ تضـ

  .معلومات مفّصلة عن الوفورات وأوجه الكفاءة
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٤الجلسة العامة السادسة، 
    ٦المحاضر الحرفية/  /٧٢ج

=     =     = 


