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بــين التعــاون التقنــي والعمــل الخــاص بوضــع القواعــد، وتكــاليف عــدم المواءمــة (علــى ســبيل المثــال  لالزمــةاالمــوارد 
  التمكينية). الموظفين واألنشطة، وبين العمل البرمجي والوظائف اإلدارية/

 
  عدم إمكانية التنبؤ بتمويل المنظمة

  
مــن حيــث  اً ألنشــطة محــددة وٕانمــا أيضــال تتفــاوت المســاهمات الطوعيــة فقــط مــن حيــث درجــة تخصيصــها   -٧
مؤسسـة قائمـة علـى المعرفـة وتتخـذ نسـبة كبيـرة مـن دخلهـا شـكل المنظمـة و  رجة تفاوت ضمان التنبؤ بها وتوقيتها.د

التــي الوظيفــة ف جــات المتوقعــة.األمــوال المقدمــة طوعيــًا والمحــددة ويــؤدي ذلــك إلــى عــدم االســتقرار فــي تحقيــق المخر 
عدم إمكانية قني مع البلدان يعتمدان على خبرة موظفيها، ويؤثر تقوم بها المنظمة بشأن وضع القواعد، والتعاون الت

فقــط مــن الميزانيــة  ٪٤٤ نحــوكــان الثنائيــة  تــأثيرًا ضــارًا علــى إدارة عقــود عمــل المــوظفين (فــي بدايــة التنبــؤ بالــدخل
التمويـــل  إن غالبيـــةفـــضـــافة إلـــى ذلـــك، اإلبو  .)مـــن اليقـــين قولـــةمـــول بدرجـــة معي ٢٠١٣-٢٠١٢البرمجيـــة للثنائيـــة 

يرة األمد، وتأتي نسبة صغيرة من اتفاقات متعددة السنوات. وُيِحد ذلـك بدرجـة كبيـرة مشاريع قصمخصصة لالمتلقى 
من األفق التخطيطي للمنظمة ويزيد من صعوبة إدارة الموارد والتنفيذ على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة ويعرقل قدرة 

  ي لالحتياجات الصحية الوطنية.المنظمة على توفير الدعم الطويل األمد المناسب للبلدان فيما يتعلق بالتصد
  

  إدارة الموارد كفاءةو شفافية التمويل 
  
إلـى تقييـد االسـتفادة إلـى الحـد األقصـى  تعبئتهـاو تؤدي ممارسات المنظمة الراهنة فيما يتعلق بإدارة الموارد   -٨

علــى هــذا فــإن إدارة الــدخل المخصــص عــالوة و والحــد مــن الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتمويــل.  لكفــاءات،امــن 
المــوارد. ويثيــر  عبئــةتمــن الوقــت فــي  كبــار المــوظفين الكثيــرنفــق يو  الكفــاءة. والمحــدد تزيــد التكــاليف العامــة وتقلــل

المــوارد وتوجيهــه علــى  تعبئــةاألمــوال تحــديات بالنســبة لتنســيق  تعبئــةالتنــافس بــين البــرامج والمكاتــب الرئيســية علــى 
آثــار  اً المــوارد أيضــ تعبئــةبشــأن  المواءمــةنحــو فعــال، ممــا يــؤدي إلــى ازدواج الجهــود. ولهــذا القصــور فــي التنســيق و 

على إدارة الموارد بفعالية، وهو يعرقل الجهود الرامية إلى تحسين الفعالية التنظيمية والتعـاون بـين البـرامج وُيضـعف 
  من قدرة المنظمة على كفالة أقصى قدر من الشفافية وتقديم التقارير المنسقة عن استخدام الموارد. 

  
  لوضع المالي الراهناقابلية المنظمة للتأثر بسبب 

  
المانحـة  لـدولامعظم تمويل المنظمة الحالي من االلتزامات والدعم المستمرين لمجموعة صغيرة من  تأتىي  -٩
 ٪٦٠. وُتسـهم الجهـات المانحـة التـي تحتـل المراكـز العشـرة األولـى بمـا يزيـد علـى غير الـدول الجهات المانحةمن و 

هــذه الجهــات  ، حتــى لواحــدة فقــط مــنفــي الحالــة االقتصــادية راجــعت). ومــن شــأن أي ٢مــن دخــل المنظمــة (الشــكل 
 أن يلحــق بالمنظمــة آثــارًا ماليــة ،علــى نحــو مســتدام ، إذا ترتــب عليــه انخفــاض فــي قــدرتها علــى المســاهمةالمانحــة
. وفـــي حـــين أن ثمـــة مزايـــا الشـــتمال قاعـــدة التمويـــل علـــى االشـــتراكات المقـــدرة والمســـاهمات الطوعيـــة علـــى خطيـــرة

إلـى تفـاقم المخـاطر الماليـة التـي  فضيت لمساهماتاهذه  قدمتمجموعة الجهات المانحة التي  حدوديةماء، فإن السو 
   خل.، وتزيد قابليتها للتأثر بتقلبات الدتتعرض لها المنظمة
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 لى التناسب بين التمويل وأولويات المنظمة وتعزيز جودة التمويل المتلقى.عوتركز االقتراحات المعروضة   -١٤
وُيعـرَّف تمويـل  إلى ذلك فإنها تستهدف تعزيز استخدام هذه األموال بكفاءة على مدى دورة إدارة الموارد.باإلضافة و 

مـــع الميزانيـــة البرمجيـــة؛ وٕامكانيـــة التنبـــؤ؛  لمواءمـــةاالمنظمـــة الجيـــد هنـــا بأنـــه يتســـم بخمـــس خصـــائص، أال وهـــي: 
  والشفافية؛ واتساع القاعدة؛ والمرونة. 

  
  خصائص تمويل المنظمة المحسَّن 

  
ــائج واءمــةم  -١٥ األمــوال مــع  مواءمــة. ويعنــي جميــع األمــوال مــع ميزانيــة برمجيــة واقعيــة وقائمــة علــى النت

الميزانيــة البرمجيــة أن المســاهمات المقدمــة مــن الجهــات المانحــة توفَّــق مــع األولويــات والنتــائج المتوقعــة التــي اتفقــت 
  عليها الدول األعضاء. 

  
المــوارد فــي بدايــة فتــرة الميزانيــة البرمجيــة.  طمئنــة إلــىمأن المنظمــة ذلــك يعنــي بالتمويــل.  إمكانيــة التنبــؤ  -١٦

  بتمويل كامل الميزانية البرمجية قبل بدء التنفيذ. ويتمثل الهدف في زيادة إمكانية التنبؤ تدريجياً 
  

الســياق إلــى أن بإمكــان جميــع األطــراف المهتمــة أن تّطلــع دون تشــير الشــفافية فــي هــذا التمويــل.  شــفافية  -١٧
عناء على التمويـل الـذي قُـدم وأن تعـرف مـا هـي الجهـة التـي قدمتـه ومـا هـو الغـرض الـذي ُينفـق مـن أجلـه ومـا هـو 

  الهدف الذي يسعى لتحقيقه.
  

. والهـدف هنـا يتمثـل فـي تمديـد قاعـدة هات المانحةقاعدة واسعة من الج تأتى مـنيتمويل العالي الجودة لا  -١٨
  الجهات المانحة من أجل تكوين مجموعة أوسع من الجهات المانحة وتقاسم عبء الموارد على نطاق أوسع.

  
للميزانيـة البرمجيـة  تبعـاً تخصـيص المـوارد للمنظمـة  يتـيحهـو و  .يتسم بالمرونةفلتمويل العالي الجـودة اأما   -١٩

المتوقعـة. ويسـمح التمويـل المـرن  لمخرجاتاالمعتمدة من أجل كفالة أن جميع البرامج في وضع يسمح لها بتحقيق 
بإعادة برمجـة األمـوال وتحويـل المـوارد بسـهولة عنـد الضـرورة خـالل الثنائيـة (أي مـن أجـل التصـدي  للمنظمة أيضاً 

  ة بسرعة لتحديات صحية مستجدة).لتحديات تعترض التنفيذ أو االستجاب
  
  ن تمويل منظمة الصحة العالميةتحسب الخاصةالقتراحات ا
  
  المقّدرة الشتراكاتا
  

يتم، إلى حد بعيـد، تمويـل الميزانيـة البرمجيـة مـن أمـوال لهـا خصـائص "محسـنة"، وهـي مبينـة أعـاله، ومـن   -٢٠
أكثـر مـن  قـدرة الخصـائص المبينـة أعـالهاالشـتراكات المتعكـس و  .الراهنة شأنها أن تحل الكثير من مشاكل التمويل

أي مـن الصـعب تحقيـق أن بـالعديد من الدول األعضـاء سّلم قد تمويل المنظمة. و ل لراهنةاالمصادر بين من غيرها 
فــي  حــري إمكانيــة زيــادة االشــتراكات المقــدرةتلــذا ُيقتــرح  .القصــيرفــي األجــل  ســتوى االشــتراكات المقــدرةمزيــادة فــي 

  الطويل.ألمد ا
  

المقــّدرة فــي  ســتويات االشــتراكاتمأعــرب عــن اســتعداده لزيــادة العديــد مــن الــدول األعضــاء األخــرى ولكــن   -٢١
تكميليـة مقـّدرة شـتراكات اإمكانيـة وضـع آليـات تسـّهل الحصـول علـى  يقترح تحريولذا المتوسط. لى إالقصير  ألمدا

  .قديمهاتمن الدول األعضاء القادرة على 
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  المساهمات الطوعية
  

. والغـرض مـن مويـلتلتحسين جودة ما تتلقاه المنظمـة مـن مكانية إأكبر  على المساهمات الطوعية نطويت  -٢٢
؛ كمــا أن عــالهأ ةبّينــالخمــس الملــى الخصــائص إالمســاهمات الطوعيــة طبيعــة غييــر ت هــو أدنــاه لمبينــةاالقتراحــات ا

  االقتراحات لها تأثير على استخدام االشتراكات المقدرة.
  

ومخرجاتها المتوقعة المتفـق عليهـا، مـن المقتـرح ة الموارد المتاحة مع أولويات المنظمة مءضمان موال  (ألف)
  أن تعتمد جمعية الصحة العالمية الميزانية البرمجية بأكملها.

  
التوجيــــه كــــال مــــن  ١ا الــــدول األعضــــاءوضــــعتهتحديــــد األولويــــات التــــي الالزمــــة لمعــــايير الالفئــــات و  وفرتــــ  -٢٣

لتعزيــز الثقــة ومــن الشــروط األساســية  المتوقعــة. مخرجاتهــاو  تهــاأولوياتنظيميــًا لتحديــد  اً ٕاطــار و لمنظمــة لاالســتراتيجي 
، متفـق عليهـا عالميـاً ائج متوقعـة ونتـعلـى أولويـات مبنيـة ميزانيـة برمجيـة  ضـعو تمويـل العمليـة البـدء بوالشفافية قبل 

  جمعية الصحة العالمية.خاضعة لتدقيق واعتماد و 
  

لسلة بفضلها إبراز، جملة أمور، منها سلمنظمة يمكن من أدوات اأساسية تنظيمية الميزانية البرمجية أداة و   -٢٤
تخصــيص وتوجيــه جية؛ وتطــوير االتصــاالت االســتراتي ؛وتنســيق تعبئــة المــوارد عملــي؛وتعزيــز التخطــيط ال ؛النتــائج

  وتعزيز المساءلة. ؛منهجي وشاملورصد الموارد واألداء بشكل الموارد؛ 
  

ة أمــر بــالغ األهميــة لضــمان ترجمــة عمليــة موثوقــواقعيــة و برمجيــة لميزانيــة مطــابق تقريبــًا التمويــل الوتــوفير   -٢٥
لميزانيـة لمن شأن اعتماد جمعية الصحة . و عملية نتائجإلى أنشطة و األعضاء التي تقودها الدول تحديد األولويات 

. ومن شأن ذلك أن الميزانيةبمباشرة  بط تمويلهار من الجهات المانحة الحالية والمحتملة أن يمّكن  لهاأكمبالبرمجية 
منظمـة ضـطالع التمويـل المـا يلـزم مـن  أمينتكفل ، ويكافة برامجعلى مستوى الالموارد المتاحة يخّل مسبقًا بتوازن 

وبـين األنشـطة، المـوظفين وتكـاليف تكـاليف بين يخّل بالتوازن ، و وضع القواعدالتعاون التقني و بأنشطتها في مجال 
  ية.تمكينالاإلدارية/  هامهاملمنظمة و األنشطة البرمجية ل

  
لتـي ال يعتمـد ا من الممارسـة الحاليـة هاماً  تحوالً  لميزانية البرمجيةسيمّثل اعتماد جمعية الصحة العالمية لو   -٢٦

دول األعضـاء بالتمويـل سـيظل أن االلتـزام القـانوني للـ رغـمو  .المقـّدرةالشتراكات االممولة من الميزانية  فيها إال نسبة
ن عـبمسـؤولية أكبـر الـدول األعضـاء  بـين اضـطالعيأن التغييـر مـن شـأن فـإن  ٢،المقـدرة الشتراكاتامقصورًا على 

  .هاتنفيذعن  مساءلة المدير العام تعزيزو ، مجيةأولويات الميزانية البر  مواءمة التمويل مع
  

  .التمويل شأنبوشفاف  نظمممن المقترح إقامة حوار  الثنائيةإمكانية التنبؤ بالموارد في بداية لزيادة   (باء)
  

نحــو منســق وشــفاف مــع رئيســية للتشــارك علــى بمثابــة أداة أن تكــون الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة مــن شــأن   -٢٧
لتمويـل قبـل بالمنظمـة ا تنبؤإمكانية زيادة إقامته بشأن التمويل هو الحوار المقترح والهدف من الممولين المحتملين. 

غيـر ومسـاهمين و  أطـرافالمهتمـين مـن جميـع وسيكون باب الحوار المذكور مفتوحًا أمـام . الثنائيةتنفيذ ميزانية  ءبد
فـي الميزانيـة البرمجيـة  لمبينـةاالمتوقعة  ولويات المنظمة والمخرجاتأتحديد تبقى مسألة و  .مساهمين على حد سواء

  لدول األعضاء.ات المقصورة على اختصاصاالمن 
                                                           

ي لتي تتضمن تقرير رئيس اجتماع الدول األعضاء بشأن البـرامج وتحديـد األولويـات فـا ،٦٥/٤٠الوثيقة جملحق  نظرا    ١
 .٢٠١٢شباط/ فبراير 

 من دستور منظمة الصحة العالمية. ٥٦المادة موجب ب    ٢
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صـورة ، سواء كـانوا مـن الـدول أو غيرهـا، مـن تكـوين المساهمين المحتملينإقامته الحوار المقترح وسيمّكن   -٢٨
مليـــة منظمـــة ع، وســـيؤمن االضـــطالع بلمنظمـــةفـــي اذات الصـــلة التمويليـــة  ثغـــراتالتمويـــل والشـــروط واضـــحة عـــن 

 الشـتراكاتاسيسـّهل االسـتفادة مـن مويـل الميزانيـة البرمجيـة المعتمـدة، و الالزمـة لتلمـوارد ُتخّصص بموجبهـا اوشفافة 
 عمليـة شـفافةاالضـطالع ببخصـوص الشـؤون الماليـة  لحـوار المقتـرحكمـا سـيؤمن اأكثـر اسـتراتيجية. المقّدرة بطريقـة 

تزامـات لنهائية الإعادة برمجة األموال المحددة، عند االقتضاء، قبل وضع الصيغة الإمكانية  تم عن طريقها تحريي
العــام عمــل المــع نطــاق برنــامج بمــا يتمشــى شــجع الجهــات المانحــة علــى تــوفير تمويــل متعــدد الســنوات تُ التمويــل. وس

التوليفــة و لتحــديات الصــحية الناشــئة علــى النحــو المطلــوب. لمرونــة ســهل تصــدي المنظمــة بت درجــةبوذلــك ، لمنظمــةل
علـى مســتوى سـاهمات الماالشـتراكات و مواءمـة تحسـين  لحـو حـوار ٕاقامـة تحديـد األولويـات و فـي  لدقـةاالجامعـة بـين 

 المخرجـاتو المـوارد  لتناسـب بـيناحسـين التمويل، وتبالتنبؤ إمكانية زيادة السبيل أمام  تمهد ككل، لميزانية البرمجيةا
إلى ذلك فإن التمويل األطول أمدًا يتيح تعزيز عمليات التخطيط وٕاعادة توجيه الموارد البشرية وباإلضافة  .المتوقعة

  من إدارة المشاريع إلى العمل التقني.
  

البرمجية في أيار/ مايو، ومن لميزانية اجمعية الصحة العالمية بعد أن تعتمد قترح أن يبدأ الحوار ومن الم  -٢٩
وسـوف يوليـو. تمـوز/  يونيـو أوحزيـران/ تمهيدي للدول األعضاء وغيرهـا مـن الجهـات المانحـة فـي ثم ُيعقد اجتماع 

 ثغــراتو  ةمضــمونالمعلومــات عــن المــوارد يزانيــة واإلدارة الــذي يعقــده رئــيس لجنــة البرنــامج والم هــذا االجتمــاعيبــّين 
مناقشات ثنائية منسقة بين األمانة والجهات ي االجتماع األولفي أعقاب  ستجريو الالحقة. ثنائية فترة الفي التمويل 
اجتمـــاع لجميـــع  أكتـــوبرتشـــرين األول/ فـــي وســـُيعقد مضـــمونة التمويـــل. المنظمـــة المجـــاالت عمـــل  تحـــريلالمانحـــة 

 تــى اآلن.متعهــد بتوفيرهــا حعــن األمــوال ال تقريــراً أن تقــدم  ألمانــةليتســنى فيــه طــراف المعنيــة) الجهــات المانحــة (واأل
حلـــول هـــذا إيجـــاد أكتـــوبر تشـــرين األول/ مـــع الجهـــات المانحـــة فـــي اجتمـــاع المنســـق  حـــواروســـيكون الهـــدف مـــن ال

دها بـالموارد إلـى جاالت المغالى في تزويـمن المونقلها التمويل المحتملة وٕاعادة برمجة األموال  ثغراتسد مشتركة ل
والمضـي قـدمًا  أكتـوبروعقـب إجـراء الحـوار فـي تشـرين األول/ تعـاني مـن قلـة المـوارد، حيثمـا أمكـن ذلـك. تلك التي 

متبقيـة  ثغراتفي هذه المرحلة، فإن أي ُيضمن سالبرمجية ميزانية المن  اً كبير  اً جزء نالقائل إفتراض على أساس اال
ض يمكنهــا مــن رفــفــي وضــع أفضــل األمانــة عندئــذ ســتكون و مركــزة، اللتعبئــة المــوارد  أهــدافاً تصــبح ستمويــل فــي ال

للعبــر ل تقيــيم مفّصــوف ُيسترشــد بوســالميزانيــة البرمجيــة المتفــق عليهــا. نطــاق بــارامترات خــارج مــن األمــوال المقدمــة 
مزيـد مـن التفاصـيل عـن لوجسـتيات  الملحـق ويـرد فـي التمويـل.المقبلـة حـول الحـوارات نسيق تالمستخلصة في إدارة 

 آليةفي إطار  ٢٠١٣في عام ُيقترح عقده حوار ول ألًا فوص كما يورد الملحق .إجراؤه حول التمويللحوار المقترح ا
  ة.لبرمجية ايزانيتمويل المالمراحل لثالثية 

  
مـن حـاالت انعـدام منظمـة بغيـة التقليـل إلـى أدنـى حـد الالشفافية والمساءلة في تمويـل سعيًا إلى زيادة   (جيم)

الماليـة عمليـات المراقبـة ، و وٕادارتهـا ردتنسيق تعبئـة المـوافي مجال منظمة وثيق عرى أنشطة الح تقترَ الكفاءة، يُ 
  الداخلية، وٕاعداد التقارير.

  
تعبئــة تعزيــز هيكــل  يجــري علــى قــدم وســاق – ككــلمنظمــة علــى نطــاق التعبئــة المــوارد عمليــة تنســيق   -٣٠

 الالمركـزي الحـاليُيطّور الهيكل جميع مستويات المنظمة الثالثة. وسعلى تنسيق تحسين ال ضمانمن أجل  الموارد
تهــا وتعبئهــا وتحديــد موقعالمــوارد تقيــيم تشــمل تعبئــة المــوارد (واضــحة المعــالم لدورة متــرابط شــبكيًا ذي  لــى نمــوذجإ
علـى أنـه ، كافـة تعبئـة المـوارد علـى مسـتويات المنظمـةوسـيتعين كـذلك االضـطالع بعمليـة ). هاوتسليمها تخصيصو 

مويـل تعبئـة المـوارد نحـو تالمـوظفين فـي ميـدان جهـود فـي هـذا المضـمار وسـُتوّجه جميـع  نهـج منسـقسيجري اتبـاع 
حـــوار توحيـــد التعبئـــة المـــوارد فـــي أعقـــاب الخاصـــة بخطـــة العمـــل وسُتوضـــع  .الميزانيـــة البرمجيـــة المعتمـــدة بالكامـــل

جميــع المســتويات الثالثــة للمنظمــة حــول برنــامج عمــل مشــترك لتعبئــة المــوارد تحــت قيــادة المــدير لتمويــل المتعلــق بال
علـى معلومـات عمليـة فـي وضـع خطـة العمـل المبنيـة  مسـتويات المنظمـةتشارك كـل وس ين اإلقليميين.العام والمدير 
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 فصـلياً  وستجري المنظمـة رصـداً  بوضوح.مسؤوليات الدوار و األتحديد باالقتران مع المانحة، عن أفضليات الجهات 
  التمويل. ثغراتفي سد ما تبقى من تقدم المحرز لل
  

 قابــةترســيخ الر خــاص علــى وجــه تحســين إدارة المــوارد مــع التركيــز بليجــري إنشــاء هياكــل  - إدارة المــوارد  -٣١
جميـــع توافـــق  اإلجـــراءات الجديـــدةوســـتكفل . اتاالتفاقـــعلـــى والتفـــاوض األمـــوال جمـــع الخاصـــة بمقترحـــات العلـــى 

 التكـــاليفالميزانيـــة  تضـــمين، و المقترحـــات الجديـــدة المقدمـــة إلـــى الجهـــات المانحـــة مـــع الميزانيـــة البرمجيـــة المعتمـــدة
تخصـيص المـوارد مـن منطلــق تقسـيم العمـل علـى مسـتويات المنظمــة فـإن االتفاقــات، وبمجـرد توقيـع ة. المتكبـدة كافـ

 ضـوابط صـارمةُتطّبق الميزانية البرمجيـة واالتفاقـات الموقعـة. وسـدقيق ضمانًا لمواءمته مع  رصدسيخضع ل الثالثة
الكفاءة، رفع مستوى تحسين تمويل التكاليف اإلدارية والتنظيمية و وسعيًا إلى . تقديم التقارير في الوقت المحددتكفل 
دراســـة ُأِعـــّدت بنـــاء علـــى طلـــب  ٢٠١٣فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير اإلدارة ُتعرض علـــى لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة و ســـ

  استرداد التكاليف اإلدارية والتنظيمية.المنظمة عن 
  

 تيـار اإلداريالالداخليـة بمـا يتماشـى مـع مراقبـة ال يجـري تعزيـز إطـار - الماليـة الداخليـةعمليات المراقبة   -٣٢
لعديـد مـن ة، وكذلك المنظمعلى امالية تخّلف تبعات كل العمليات التي المذكور طار ويضم اإل .منظمةإلصالح ال
دريب المـوظفين، وٕادارة المخـاطر، ومتطلبـات االمتثـال التدابير المتخذة لمعالجة البيئـة الداخليـة وتـ، ومنها المكونات

تعريـــف فتشـــتمل علـــى  ة الداخليـــةمراقبـــإطـــار المقدمـــة فـــي ســـياق المبـــادرات الأمـــا لمخـــاطر، والرصـــد. االســـتجابة لو 
وضـع و المعنيـة بالمراقبـة، تعريـف نقـاط التفتـيش فـي ذلـك بمـا  ،إجراءات التشـغيل القياسـية لجميـع العمليـات اإلداريـة

حدة نشاء و إ ، و ككل شفافية المعلومات اإلدارية ذات الصلة على نطاق المنظمةبلمتابعة الشؤون اإلدارية تبّين لوحة 
  االمتثال.معنية بإدارة المخاطر و  في مكتب المدير العام

  
سيتواصـــل االضـــطالع بـــالجهود المبذولـــة بشـــأن توثيـــق عـــرى عمليـــات الرصـــد وتقـــديم  – التقـــاريرتقـــديم   -٣٣

اثنـين واضـحين، أولهمـا هـدفين وتنفيـذها، وستصـبو إلـى تحقيـق فـي جميـع مراحـل وضـع الميزانيـة البرمجيـة التقارير 
التـدقيق والثـاني هـو  ،كلهـا الـدول األعضـاء والجهـات المانحـةإلـى تنفيـذ العـن وتقـديم التقـارير الرصد فعالية ضمان 

غيــر الممولــة فــي الميزانيــة البرمجيــة  ثغــراتتعبئــة المــوارد علــى التركيــز عمليــة رصــد تــدفقات التمويــل لضــمان فــي 
تقـديم ستواصـل المنظمـة  ككـل فـإنمنظمـة نصـب علـى تقـديم التقـارير علـى نطـاق الالتركيـز سيولِئن كـان المعتمدة. 

موقــع مخصــص لــذلك فــي قســم هــي تقــارير ســتُتاح جميعهــا فــي و عنــد اللــزوم،  إلــى الجهــات المانحــةفرديــة تقــارير 
المعلومـــات للجميـــع، إتاحـــة التقـــارير زيـــادة ون الهـــدف مـــن تعزيـــز عمليـــة تقـــديم وســـيك. علـــى شـــبكة الويـــبمنظمـــة ال
عّمـا  فـي الوقـت الحقيقـيتقـارير أو  علـى االنتظـام فـي تقـديم معلومـات محدثـة نهايـة المطـافالعملية فـي  تنطويوس

 ؛مـــا إلـــى ذلـــكلمانحـــة، و ، والجهـــة احســـب مصـــدر التمويـــلبمتاحـــة مصـــنفة األمـــوال الُمَتعهَّـــد بتوفيرهـــا وتلـــك ال يلــي:
ًا بمــا تقدمــه وثيقــتقــديم التقــارير ارتباطــًا مليــات وســترتبط أيضــًا عحســب المتغيــرات ذات الصــلة. بمصــنفة الوالنفقــات 

  البرمجية. لميزانيةوتجريه من تقييمات عن أداء اتقارير مالية من منظمة ال
  

تقليصـًا للمخـاطر المحيقـة  ةلمنظمـلتوسـيع قاعـدة الجهـات المانحـة الكفيلة بسبل تقصي القترح من الم  (دال)
  .الجهاتمن جراء قّلة عدد تلك  تقلبات المحتملة في التمويلفيما يخص اللمنظمة با
  

لجهـات الحاليـة ل قاعـدةالجديـدة مـن أجـل توسـيع تمويل سبل  بشأن اتباع منظمة جهودهاتكّثف الأن ُيقترح   -٣٤
كـــل ُيدّقق فـــي اســـتعراض تعبئـــة المـــوارد مـــن مصـــادر عـــدة. وســـراميـــة إلـــى اســـتراتيجيات سُتوضـــع وتُنّفـــذ المانحـــة. و 

هـذه الورقـة، والمبّينـة فـي الخصائص المرجوة من التمويـل ًا الستيفاء ضمان المقّرر تقصيهاجديدة التمويل المصادر 
  ضارب المصالح.تدقيق بشأن تالعناية الواجبة و يراعي لفحص منهجي إلخضاع جميع مصادر التمويل المحتملة و 
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بنســـبة إال تـــزود المنظمـــة حاليـــًا ال التـــي الـــدول األعضـــاء يخضـــع للتقصـــي موضـــوع مجـــال ســـيكون أول و   -٣٥
ًا اسـتثنائية العديد من الدول األعضـاء جهـود وقد بذل. تزودها بشيء منهاأو ال  - من المساهمات الطوعيةضئيلة 

هــذه الجهـات المانحــة وتمثــل أيضـًا . ألمــم المتحـدةتابعـة لفـي الماضــي القريـب لــدعم المشـاريع التــي تنفـذها وكــاالت 
االتجاهــات  لــى توثيـقسـتتركز الجهــود المبذولـة عو تزويــد أنشـطة المنظمــة بـالموارد، ل ةمحتملـجهـات شــريكة الناشـئة 

  .المقدمة من تلك الجهات مساهمات الطوعيةزيادة الالفرص المتاحة لشخيص وتالمختطة ورصدها 
  

 يريـةخإلـى مبـادرات تحديـدًا لوصول لكبرى المؤسسات الخيرية الدولية، هو آخر ومن المقرر متابعة تدفق   -٣٦
  ية.مومالصحة العمرتسمًا راسخًا لتمويل حتى اآلن ال تمتلك تلك التي ٕالى و ، على الصعيد العالميجديدة 

  
برسـم وٕاقــرار  الـدول األعضـاءقيـام  عقـبالمـوارد مـن قطـاع األعمـال يجري اكتشـاف نهـج جديـدة لتعبئـة وسـ  -٣٧

  .ظمةمنفي إطار إصالح الالقطاع الخاص سياسة جديدة إلشراك 
  

بناء على وتمويل تضامني األفراد من مساهمات تيّسر الحصول على آليات تقصي إمكانية تطبيق وسيتم   -٣٨
طائفـة باسـتخدام  مـوالألجمـع اوطنيـة لبـرامج وضـع ألمـم المتحـدة نجحـت فـي أخـرى تابعـة لتجربة صناديق وبـرامج 

  .من اآلليات والحمالتواسعة 
  
  اتمةخ
  

. ومن الجدير المنظمة حالة تمويلتحسين  بشأنفي هذه الورقة عروضة المقترحات المفيما يلي ملّخص ب   -٣٩
فــي الوقــت منظمــة حالــة تمويــل ال تطرحــه بالــذكر أن كــل مقتــرح يركــز فــي المقــام األول علــى التصــدي لتحــٍد واضــحٍ 

  .الراهن

ضـمانًا لمواءمــة المـوارد المتاحـة مــع  أكملهـاباعتمـاد جمعيــة الصـحة للميزانيـة البرمجيــة  – ١ القتـراحا  •
  المتفق عليه من أولويات ومخرجات متوقعة.

إمكانية تطبيق آليات تسّهل الحصـول علـى اشـتراكات مقـّدرة تكميليـة فـي األجـل تقصي  – ٢ القتراحا  •
  القصير وزيادة مقدار االشتراكات المقّدرة في األجل الطويل.

إقامة حوار حول التمويل والسعي إلى تأمين تمويل متعدد السنوات يتماشى مـع برنـامج  – ٣ القتراحا  •
  العمل العام.

توثيـــق عـــرى تنســـيق عمليـــة تعبئـــة المـــوارد وٕادارتهـــا وعمليـــات المراقبـــة الماليـــة الداخليـــة  – ٤ القتـــراحا  •
  واإلبالغ

  السبل الكفيلة بتوسيع نطاق قاعدة الجهات المانحة تقصي – ٥ القتراحا  •
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  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة المطلوب من اإلجراء
  

  في القيام بما يلي: لجنةالقد ترغب   -٤٠

  أعاله ١٤إلى  ١١من  المبينة في الفقراتو منظمة بتمويل اللمبادئ المتعلقة أن تحيط علمًا با  •

  الصحة باعتماد الميزانية البرمجية بمجملها جمعية يوصيالمجلس أن  قترح علىأن ت  •

 المقــّدرةباالشــتراكات  المقترحــات المتعلقــةبــإقرار  يوصــي جمعيــة الصــحةأن  المجلــس قتــرح علــىأن ت  •
  أعاله ٢١و ٢٠تين المبينة في الفقر 

تمويل الميزانيات حول  حواربأن توافق على إقامة  جمعية الصحة يوصيأن  المجلسقترح على أن ت  •
   ٢٠١٣تمويل في عام حول الول األالحوار على أن ُيقام البرمجية الالحقة، 

األمانــة تهــا، وتــدعو عبئــة المــوارد وٕادار المدخلــة علــى سياســات وٕاجــراءات تت عــدياللتأن تحــيط علمــًا با  •
  لجنةًا على السنويالمعروضة دارة العامة اإلتقارير تنفيذها في إلى إدراج معلومات محدثة عن 

، وتشـــجع توســـيع قاعـــدة الجهـــات المانحـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــةبشـــأن عمـــل األمانـــة بترّحـــب  أن  •
 األمانة على إنجاز هذا العمل.
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  الملحق
  
ت تحديــد األولويــا – وهــذه المراحــل هــيُيبــّين هــذا الملحــق آليــة مــن ثــالث مراحــل لتمويــل يمكــن التنبــؤ بــه،   -١

إلــى جانــب الرصــد والتبليــغ  –ووضــع الميزانيــة البرمجيــة؛ والتمويــل؛ وتعبئــة المــوارد مــن أجــل الثغــرات غيــر الممولــة 
)، وذلــك بهــدف زيــادة إمكانيــة التنبــؤ بتمويــل المنظمــة وكفالــة التمويــل الكامــل ٣ التكميليــين الجــاريين (انظــر الشــكل

  لميزانية برمجية معتمدة.
  
س من خالل األجهزة زال تحديد األولويات أثناء المرحلة األولى حقًا خالصًا للدول األعضاء، وهو ُيمارَ وما  -٢

الرئاســـية، ابتـــداًء مـــن اللجـــان اإلقليميـــة وانتهـــاًء بموافقـــة جمعيـــة الصـــحة العالميـــة علـــى الميزانيـــة البرمجيـــة. وتجمـــع 
فـي  المسـاهمينلميزانيـة البرمجيـة، الـدول األعضـاء مـع المرحلة الثانية، التي تبدأ متى وافقت جمعية الصحة علـى ا

المنظمــة مــن غيــر الــدول فــي حــوار مــالي مشــترك وشــفاف مــن أجــل تنســيق المــوارد مــع الميزانيــة البرمجيــة وكفالــة 
إمكانيــة أكبــر للتنبــؤ عنــد بدايــة تنفيــذ الميزانيــة. وتهــدف مرحلــة ثالثــة معنيــة بالتعبئــة المنســقة للمــوارد إلــى ســّد ثغــرات 

لتمويل المتبقية، وهي تجري على امتداد الثنائية. وتكتمل هذه العملية بالرصد واإلبالغ فيما يتعلق باألموال المتلقاة ا
  والمخصصة والموّزعة، وكذلك بالمعلومات عن النفقات وثغرات الموارد. 

  
  : آلية لتمويل يمكن التنبؤ به٣الشكل 

 

 
 

  المبادئ الحاكمة
  
  سيسترشد نهج التمويل بالمبادئ التالية:  -٣

مســؤولة عــن تحديــد أولويــات الإن الــدول األعضــاء، مــن خــالل األجهــزة الرئاســية للمنظمــة، هــي   (أ)
  المنظمة.

ـــدةتســـتند االحتياجـــات التمويليـــة للمنظمـــة إلـــى ميزانيـــة برمجيـــة واقعيـــة قائمـــة علـــى النتـــائج   (ب)  وُمجسِّ
  ألولويات والمخرجات المتوقعة التي وافقت عليها جمعية الصحة العالمية.ل

 :١لمرحلة ا

 األولويات ووضع الميزانية البرمجيةحديد ت

 :٢لمرحلة ا

 التمويليلحوار ا

 :٣لمرحلة ا

 المواردعبئة ت

 توجھھا الدول األعضاءملية ع•
جمعية الصحة العالمية للميزانية عتماد ا•

 البرمجية بأكملھا

منسقة وشفافةمليةع•
 تموز/ –يونيو  حزيران/ –اجتماعين اثنين قد ع•

 ول/ أكتوبريوليو وتشرين األ

تعبئة الموارد على نطاق المنظمة ككلنسيق ت•
 لسد الثغرات المتبقية في التمويل

لمجلس على اللجان اإلقليمية وعلى اعرض تُ   
 وجمعية الصحة قبل بداية الثنائية

األول/ ديسمبر كانون–يونيوزيران/ح
 من العام الذي يسبق بداية الثنائية

البرمجية جارية من خالل دورة الميزانية عبئة ت  
  –(كانون الثاني/ يناير من أول عام في الثنائية 

األول/ ديسمبر من العام الثاني)كانون   

اإلبالغ بشأن التمويللرصد/ا

اإلبالغ بشأن تنفيذ الميزانية /لرصدا  

٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجيةيف

 ٢٠١٣مايو  أيار/ – ٢٠١٢: أيار/ مايو ١لمرحلة ا
ن في جمعية الصحة العالمية السادسة والستيعتماد ا

٢٠١٥-٢٠١٤للميزانية البرمجية  ٢٠١٣أيار/ مايو 

٢٠١٣األول/ ديسمبر كانون–: حزيران/ يونيو٢لمرحلةا
٢٠١٣تموز/ يوليو -يونيو حزيران/ –األول الجتماع ا
٢٠١٣األول/ أكتوبر تشرين  –الثاني الجتماع ا 

األول/ كانون  – ٢٠١٤: كانون الثاني/ يناير ٣لمرحلة ا
 ٢٠١٥ديسمبر 

٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية نفيذ ت 



EBPBAC/EXO2/2  Annex 

12 

ر وجــود قاعــدة عريضــة مــن الجهــات المانحــة التــي تشــمل مســاهمين مــن الــدول وغيــر الــدول يــوفِّ   (ج)
  مع الميزانية البرمجية. ومتعدد السنوات متسقاً  مرناً  تمويالً 

تؤدي زيادة الشفافية فيما يتعلق بالمسـائل الماليـة وتعبئـة المـوارد إلـى زيـادة إمكانيـة التنبـؤ وتعزيـز   (د)
ة البرمجيـــة، ممـــا ييســـر مـــن تحقيـــق المنظمـــة للمخرجـــات المتوقعـــة بمزيـــد مـــن تنســـيق المـــوارد مـــع الميزانيـــ

  الفّعالية والكفاءة. 
  

  آلية لتمويل يمكن التنبؤ به من أجل تمويل الميزانية البرمجية 
  

  تحديد األولويات ووضع الميزانية البرمجية -١المرحلة 
  
مجيــة الثنائيــة. وتسترشــد هــذه الميزانيــة بالتوجيــه ُتعــرض أولويــات المنظمــة لثنائيــة معّينــة فــي الميزانيــة البر   -٤

  االستراتيجي المتضمن في برنامج عمل عام يخضع بدوره لتأثير األهداف والوظائف المحددة في دستور المنظمة. 
  
وفي إطار اإلصالح البرمجي للمنظمة، اعتمدت جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون فئات ومعـايير   -٥

مــن عمليــة تحديــد األولويــات التــي تولــت زمامهــا الــدول األعضــاء.  جــرى اشــتقاقهاألولويــات التــي تحديــد البــرامج وا
ه هذه الفئات والمعايير وضع برنامج العمل العام والميزانية البرمجية التاليين، وفي المستقبل.   وسوف توجِّ

  
الميزانيــة البرمجيــة، هـــذه وتســتخدم المرحلــة األولــى مـــن آليــة التمويــل، أال وهـــي تحديــد األولويــات ووضـــع   -٦

الفئات والمعايير من أجل وضع ميزانية برمجية مقترحة تتضـمن علـى حـد سـواء الُمخرجـات البرمجيـة المتوقعـة مـن 
وعلى أساس التعليقات المتلقاة،  ١المنظمة وأرقام مسّودة الميزانية ذات الصلة، وذلك للعرض على اللجان اإلقليمية.

جلس التنفيذي وبعد مزيد من التنقيح تُقدم إلى جمعية الصحة للموافقة عليهـا. وعقـب ُتعرض مسّودة منقحة على الم
  ).٢الموافقة على كامل الميزانية البرمجية، تبدأ مرحلة التمويل (المرحلة 

  
  الحوار التمويلي -٢المرحلة 

  
  نظرة عامة

  
ن التنبؤ به. والحوار التمويلي يوّفر الحوار التمويلي هو المرحلة الثانية من آلية المنظمة للتمويل الذي يمك  -٧

عمليــة منظمــة وشــفافة ُيمكــن مــن خاللهــا للجهــات المانحــة مــن الــدول وغيــر الــدول أن تلتــزم بتــوفير مــوارد مــن أجــل 
تمويل الميزانية البرمجية المعتمدة. وهو ييسر درجة أكبـر مـن إمكانيـة التنبـؤ بتمويـل المنظمـة المضـمون عنـد بدايـة 

من أجل تحسين اتساق المساهمات عبر الميزانية البرمجية، عن طريق  اً متعدد الجوانب وشفاف نهجاً  الثنائية، ويوّفر
  توفيق الموارد المضمونة باألولويات والمخرجات المتوقعة.

  
  المشاركة

  
ُيمكن لجميع الدول األعضاء المشاركة في عملية الحوار التمويلي سواًء قـّدمت أمـواال طوعيـة أو لـم تقـدم.   -٨

وتقــوم الــدول األعضــاء بتســمية الممثلــين، ويجــري فــي الحــاالت المثاليــة اختيــارهم علــى الســواء مــن وزارات الصــحة 
ية). وعالوة على ذلك، سوف ُيدعى إلى المشـاركة والقطاعات الحكومية ذات الصلة األخرى (مثل الوكاالت اإلنمائ

  المساهمون المحتملون في المنظمة من غير الدول.
                                                           

  أرقام الميزانية ذات الصلة.  ٢٠١٢على سبيل االستثناء، لم تتلق اللجان اإلقليمية في عام     ١
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  العملية واإلطار الزمني
  
سوف يبدأ الحوار الخاص بتمويل المنظمة متى جـرت الموافقـة علـى الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة. وسـوف   -٩

ـــز هـــذا الحـــوار بمناقشـــتين تمـــويليتين يشـــارك فيهمـــا مســـاهمون محتملـــون فـــي المنظمـــة يعقـــدهما المـــدير العـــام  يتمّي
وييسرهما رئيس لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة. وسـوف ُتعقـد هاتـان المناقشـتان فـي جنيـف، ومـن المقـرر أن ُتعقـد 

  أوائل تموز/ يوليو والثانية في منتصف تشرين األول/ أكتوبر. -األولى في أواخر حزيران/ يونيو
  

، إلــى كفالــة أن لــدى واحــداً  المناقشــة التمويليــة األولــى، وهــي اجتمــاع تمهيــدي يســتغرق يومــاً  وســوف تهــدف  -١٠
جميع الشركاء معلومات واضحة عن االحتياجات التمويلية، بما في ذلك المجـاالت التـي يتـاح لهـا التمويـل بالفعـل، 

أيضـــًا إشـــارة أوليـــة إلـــى الـــربط ومـــا هـــي مجـــاالت الميزانيـــة البرمجيـــة غيـــر الممولـــة. وســـوف يـــوّفر االجتمـــاع األول 
أن الجهـــات الجهـــات المانحـــة واالحتياجـــات التمويليـــة. وعلـــى الـــرغم مـــن أن األمـــل معقـــود علـــى  نوايـــاالُممكـــن بـــين 

المانحــة ســتقدم مســاهمات غيــر مخصصــة إّال علــى مســتوى أعلــى (مثــل مســتوى الفئــات)، فــإن مــن المســلم بــه أن 
انحــة، ســُيقدم علـــى أســاس اقتراحــات أكثــر تفصــيًال. وســوف ُتصــاغ هـــذه التمويــل، بالنســبة للعديــد مــن الجهــات الم

  االقتراحات خالل الفترة التي تعقب االجتماع التمهيدي األول. 
  

وســـوف تكـــون الوثـــائق المرجعيـــة األساســـية لالجتمـــاع التمهيـــدي هـــي الميزانيـــة البرمجيـــة المعتمـــدة وكـــذلك   -١١
توقعــة. وٕاضــافة إلــى ذلــك، ســُتعرض معلومــات مفصــلة عــن الــدخل المعلومــات المتعلقــة بالمخرجــات والتكــاليف الم

  المضمون واألموال المتاحة (أي االشتراكات المقدرة واالتفاقات المتعددة السنوات) وثغرات التمويل في الثنائية. 
  

ين وسوف تكون هناك فترة مدتها أربعة أشهر من المناقشات الثنائيـة فيمـا بـين الجهـات المانحـة واألمانـة بـ  -١٢
االجتمـــاع األول واجتمـــاع ثـــاٍن للجهـــات المانحـــة مـــن المقـــرر عقـــده فـــي تشـــرين األول/ أكتـــوبر. وخـــالل هـــذه الفتـــرة 
الفاصلة، سـُتعقد مناقشـات منسـقة بـين الجهـات المانحـة واألمانـة مـن أجـل تحديـد التزامـات الجهـات المانحـة بتمويـل 

ات وآليات المنظمة القائمة، كما ستقوم علـى أسـاس صـورة قنو إلى  الميزانية البرمجية. وسوف تستند هذه المناقشات
واضــحة الحتياجــات المنظمــة التمويليــة. وســوف ُتشــجَّع الجهــات المانحــة علــى إعــالن التزاماتهــا فيمــا يتعلــق بفتــرة 
 الميزانية البرمجية أو، في حالة بعض الجهات المانحة، كجزء من اتفاقات إطارية متعددة السنوات أطـول أمـدًا. بيـد

أن التمويــل المــرن يظــل هــو الخيــار األمثــل، وأمــا االلتزامــات المحــددة، فــي حالــة إعالنهــا، فســوف توفَّــق مــع الفئــات 
  ومع مجاالت العمل البرمجية للمنظمة. 

  
وعقـــب أربعـــة أشـــهر مـــن الحـــوار، ســـُيعقد االجتمـــاع التمـــويلي الثـــاني فـــي تشـــرين األول/ أكتـــوبر. وســـوف   -١٣

المعلنــة وثغــرات التمويــل المتبقيــة فــي حــوار مــنّظم تتــولى زمامــه الــدول األعضــاء لتحديــد تعــرض األمانــة االلتزامــات 
الحلـــول المشـــتركة. وســـوف ُيطلـــب إلـــى الـــدول األعضـــاء أن تبعـــث بممثلـــين رفيعـــي المســـتوى مـــن القطاعـــات ذات 

ائـدة عـن الحاجـة الصلة. وسوف تنظـر المناقشـات فـي إمكانيـة إعـادة برمجـة األمـوال مـن المجـاالت ذات المـوارد الز 
إلى المجاالت غير الممولة بالقدر الكافي حيثما أمكن. وسوف ُيقدم المدير العـام إشـارة عـن تخصـيص االشـتراكات 

  المقدرة من أجل التمويل الكامل للميزانية البرمجية على أساس تحليل مفصل لجوانب القصور في التمويل.
  

ر خطــة تمويــل توفِّــق المســاهمات مــع الميزانيــة البرمجيــة وســوف تكــون نتيجــة اجتمــاع تشــرين األول/ أكتــوب  -١٤
د هذه الخطة أيضًا أي جوانـب قصـور متبقيـة فـي تُقدَّم إلى المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير. وسوف ُتحدِّ و 

  التمويل.
  

  تعبئة الموارد -٣المرحلة 
  

عبئـة المـوارد مـن أجـل سـّد أي ثغـرات مـن آليـة التمويـل الـذي ُيمكـن التنبـؤ بـه أنشـطة ت ٣تستهدف المرحلة   -١٥
متبقية بعد الحوار التمويلي. وسوف تواصل األمانة جهود تعبئة الموارد خالل دورة الميزانية البرمجيـة مـن أجـل سـّد 
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مثل هذه الثغرات، في إطار االلتزام الجاري مع الجهات المانحة والشركاء. وسيجري وضع خطة عمل منسقة على 
  الموارد كي تُنفَّذ تحت قيادة المدير العام والمديرين اإلقليميين.  صعيد المنظمة لتعبئة

  
  الرصد واإلبالغ 

  
ســوف يتمثــل أحــد الجوانــب الجديــدة المهّمــة آلليــة التمويــل الــذي ُيمكــن التنبــؤ بــه فــي اإلبــالغ اإللكترونــي   -١٦

تُتــاح إلكترونيــا، مــن خــالل قســم  الشــفاف عــن األمــوال المتاحــة وثغــرات التمويــل مقارنــًة بالميزانيــة البرمجيــة. وســوف
مخصــــص مــــن موقــــع المنظمــــة علــــى شــــبكة اإلنترنــــت، معلومــــات مناســــبة التوقيــــت ُتحــــدَّث باســــتمرار عــــن الــــدخل 
وااللتزامات بتقديم الموارد والثغرات المتبقية مصّنفة حسب المصـدر والجهـة المانحـة وغيـر ذلـك مـن المتغيـرات ذات 

لة من الدول وغير الدول للميزانية الصلة. ومن شأن ذلك أن يزيد من الش فافية من حيث كيفية تمويل الجهات المموِّ
البرمجية عمومًا، وأن يوّفر منّصة لإلبالغ عن الموارد المتلقاة (رصد ما إذا كان قد جرى الوفاء بالتزامات الجهـات 

  (حصيلة التمويل المشترك). التي تحققتالمانحة) والموارد المخصصة والنتائج 
  

الموصــوفة أعــاله. وفــي كــانون الثــاني/ ينــاير،  ذاتهــاوســوف يتبــع إبــالغ األجهــزة الرئاســية العمليــة الدوريــة   -١٧
من األمانة ُيبّين الموارد المضمونة وااللتزامات بالنسبة  سوف تتلقى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة والمجلس تقريراً 

الحــوار التمــويلي (حتــى كــانون األول/ ديســمبر الســابق لبــدء تنفيــذ  بعــدللميزانيــة البرمجيــة وثغــرات التمويــل المتبقيــة 
  الميزانية الثنائية).

  
وفي السنة األولى من الثنائية (أي السنة األولى لتنفيذ الميزانيـة)، سـُيقدَّم تقريـر مرحلـي إلـى لجنـة البرنـامج   -١٨

والميزانيـــة واإلدارة فـــي أيـــار/ مـــايو عـــن الـــدخل المتلقـــى والتعهـــدات التـــي لـــم يـــتم الوفـــاء بهـــا بعـــد والثغـــرات المتبقيـــة 
ز هــذا التقريــر وُيقــدَّم الــى اللجنــة فــي اجتماعهــا المعقــود فــي والنفقــات المبدئيــة المتعلقــة بتنفيــذ الميزانيــ ة. ســوف ُيعــزَّ

كــانون الثــاني/ ينــاير مــن الســنة الثانيــة مــن الثنائيــة. وفــي أيــار/ مــايو مــن الســنة ذاتهــا (أي الســنة الثانيــة مــن تنفيــذ 
 لوفــاء بهــا بعــد والثغــراتوالتعهــدات التــي لــم يــتم االميزانيــة)، ســوف يجــري توســيع إبــالغ اللجنــة بحيــث يشــمل الــدخل 

  والنفقات والنتائج المبدئية بالنسبة لسنة واحدة من التنفيذ. 
  

وعقــــب اكتمــــال الثنائيــــة، ستتضــــح ثغــــرات التمويــــل المتبقيــــة، وكــــذلك الحــــال بالنســــبة لدرجــــة التوفيــــق بــــين   -١٩
لــى األجهــزة الرئاســية فــي األولويــات والتمويــل التــي تحققــت بفضــل العمليــة الجديــدة. وســوف تُقــدَّم هــذه المعلومــات إ

  التالية وُتستكَمل بتقييم للنتائج التي تحققت على مدى الثنائية السابقة.السنة  أيار/ مايو من
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤اإلطار الزمني لتمويل الميزانية البرمجية 
  

ميـة سوف يبـدأ الحـوار التمـويلي االفتتـاحي متـى وافقـت جمعيـة الصـحة العال، ٣مثلما هو مبّين في الشكل   -٢٠
. وســـوف ُيعقـــد االجتمـــاع األول فـــي ٢٠١٥-٢٠١٤السادســـة والســـتون علـــى الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة للثنائيـــة 

. وســوف ُيقــدَّم تقيــيم مبــدئي إلــى ٢٠١٣والثــاني فــي تشــرين األول/ أكتــوبر  ٢٠١٣تمــوز/ يوليــو  -حزيــران/ يونيــو 
 ٢٠١٤مـع مواصـلة إبـالغ اللجنـة فـي أيـار/ مـايو  ٢٠١٤ لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة فـي كـانون الثـاني/ ينـاير

. وســوف ُيقــدَّم تقيــيم لفعاليــة اآلليــة والــدروس المستخلصــة، مــع ٢٠١٥وأيــار/ مــايو  ٢٠١٥وكــانون الثــاني/ ينــاير 
للنظـر وتـوفير  ٢٠١٥استعراض شامل آللية التمويل، إلى جمعية الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتين فـي أيـار/ مـايو 

(المعتمدة مـن  ٢٠١٧-٢٠١٦من التوجيه. وسوف ُيعَقد الحوار التمويلي الخاص بالميزانية البرمجية للثنائية المزيد 
، وسـوف يجـري تكييفـه علـى ٢٠١٥جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين) خالل الربعين الثالـث والرابـع مـن عـام 

  ين.أساس التوجيه المتلقى من جمعية الصحة العالمية الثامنة والست

=     =     =  


