
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ٥٩/٣٠ج   والخمسون   التاسعة  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٦ أبريل/ نيسان ٢٤   من جدول األعمال المؤقت ٣-١٥البند 

  A59/30  
  
  
  
  

  :٢٠٠٥-٢٠٠٤الميزانية البرمجية 
  تقييم األداء

  
  
  

  نبذة عامة
  
 وكـذلك العقبـات     ٢٠٠٥-٢٠٠٤يـة    خـالل الثنائ   المنجزة هذه النبذة العامة ملخصاً للنتائج       تعرض  -١

إطار المنظمـة لـإلدارة      من   اً جزء ٢٠٠٥-٢٠٠٤ تقييم أداء الميزانية البرمجية      ويعتبر.  الرئيسية والتحديات
القيـام   "مفهوم إلى ووضعت الميزانية البرمجية موضع التنفيذ استناداً        .والمساءلة القائمتين على تحقيق النتائج    

وذلك في إطار المبدأ العام للعمل مع البلـدان وبنـاء           "  وبالطريقة المناسبة  مناسببالعمل المناسب في المكان ال    
  .القدرات الوطنية

  
 الـدول األعـضاء واألمانـة       الملقاة على كاهـل    بزيادة في الطلبات     ٢٠٠٥-٢٠٠٤واتسمت الثنائية     -٢

: جب مواجهتها ما يلـي    ومن بين التحديات العديدة التي ي     . والشركاء ممن يعملون في مجال الصحة في العالم       
 والعـدوى بفيروسـه     األيـدز لعدد متزايد من المصابين ب    تعزيز النظم الصحية، وإتاحة الحصول على األدوية        

 والمستجدة والموجـودة  منها  والسل والمالريا، ومواجهة التهديد المتجدد الذي تشكله األمراض السارية الجديدة           
قدم نحو بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية، بما في ذلـك تحـسين             الت وتسريع، ومواجهة حاالت الطوارئ؛     بالفعل

 ، النفـسية  تواالضـطرابا  ومواجهة العبء المتزايد الذي تشكله األمراض غير الـسارية           ،صحة األم والطفل  
  . وفهم أثر المحددات البيئية واالجتماعية في التنمية الصحية،واعتالل الصحة القائمة بين الفقر بالصلةواإلقرار 

  
 التي تبذلها الدول األعضاء مـن       فيما تقدمه المنظمة من دعم للجهود     وشهدت الثنائية إحراز تقدم كبير        -٣

 تعزيز فرص الحـصول علـى       التدابير المتخذة في هذا الصدد    وتشمل  . أجل مواجهة العديد من تلك التحديات     
؛ "٥ فـي    ٣"ن خـالل مبـادرة      ك م وذلفيروسه،   والعدوى ب  األيدزعالج  للفيروسات القهقرية   لاألدوية المضادة   

؛ وتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة     )٢٠٠٥(واالقتراب من استئصال شلل األطفال؛ واعتماد اللوائح الصحية الدولية          
وخالل الثنائية شهد العالم عدة أزمات كبرى، مثل الزالزل التي وقعـت            . العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ    

 الطيـور   أنفلونزاامي وزلزال جنوب آسيا وأزمة دارفور في السودان وخطر          سونتفي المحيط الهندي وكارثة     
  .المستجد

  
خرين، بمن فيهم الـشركاء     آ شركاء   إلى على بلوغ المرامي الصحية تواصل المنظمة الوصول         وعمالً  -٤

: طالع بدور فعال داخل منظومة األمم المتحـدة       ضمن المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتناضل من أجل اال        
 الفاعلة الرئيـسية    تكات خالقة ومبتكرة مع مختلف الجها     اشر يفاستمرت منظمة الصحة العالمية في الدخول       

  . في مجال التنمية البشرية واألمن الصحي
  



   A59/30    ٥٩/٣٠ج

2 

 مـع تحـسين     يتيح لها تحقيق أعظم األثر،    هناك طلبات متزايدة تقتضي أن تعمل المنظمة على نحو          و  -٥
 أن تزيد وقد استدعى ذلك    . مكاتب اإلقليمية واإلدارات القائمة في المقر الرئيسي       بين األفرقة القطرية وال    التآزر

 األمانة  إلىوبالنسبة  .  على مواكبة عالم متغير    هاالمنظمة فعاليتها وكفاءتها، وأن تزيد مساءلتها وشفافيتها وقدرت       
  . تنفيذ إصالحات من أجل تعزيز كفاءتها وفعاليتهاب ٢٠٠٥-٢٠٠٤اتسمت الثنائية 

  
تحـسين  : واإلنجازات التي حققتها المنظمة خالل الثنائية معروضة تحت خمسة عنـاوين، أال وهـي               -٦

الحصائل الصحية؛ ومواجهة الفاشيات والطوارئ؛ والتصدي للمحددات الصحية؛ وتعزيـز الـنظم الـصحية؛              
  . والتركيز على اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج

  
  تحسين الحصائل الصحية

  
، المشتركة بين منظمة الصحة العالمية وبين برنامج األمـم المتحـدة المـشترك              "٥ في   ٣"ادرة  إن مب   -٧

لفيروسات ل والعدوى بفيروسه العالج المضاد      األيدز، والتي هدفها إعطاء ثالثة ماليين مصاب ب       األيدزلمكافحة  
البيئات المحدودة المـوارد،     بوضوح أن باإلمكان إعطاء هذا العالج في         أثبتت،  ٢٠٠٥القهقرية قبل نهاية عام     

 ممكن في بعض من أفقـر البلـدان          أمر ، مبادئ الصحة العمومية   إلىوأن التوسع الكبير في العالج، باالستناد       
وقد زاد عدد من يتلقون العالج المضاد للفيروسات القهقرية في البلـدان المنخفـضة الـدخل                . وأسوأها تأثراً 

 مليـون   ١,٣ من   أكثر إلى ٢٠٠٣ديسمبر  / في كانون األول  خص  ش ٤٠٠ ٠٠٠والبلدان المتوسطة الدخل من     
  .تحقيق اإلتاحة الشاملةبومازالت المنظمة ملتزمة . ٢٠٠٥ديسمبر /  في كانون األولشخص

  
مقابل ( بلداً   ٢٤ حاالت إصابة بشلل األطفال في       ٣ ٢٠٥بلغ عن نحو    ُأ ٢٠٠٥-٢٠٠٤خالل الثنائية   و  -٨

وقام وزراء صحة البلدان التي مازالت موبوءة بشلل األطفال ). ٢٠٠٣-٢٠٠٢ بلداً في الثنائية     ١٦ في   ٢ ٤٠١
، حيث ألزموا أنفسهم    ٢٠٠٤يناير  /  في كانون الثاني   ، شلل األطفال  بشأن استئصال بالتوقيع على إعالن جنيف     
 أفريقيا   بلداً في جميع أنحاء    ٢٥وبدأ مجدداً أكثر من     . استكمالها على صعيد العالم   وبتكثيف أنشطة االستئصال    

إما لوقف الوباء الذي انتشر في عـدة        والشرق األوسط وآسيا حمالت ضخمة للتمنيع ضد شلل األطفال وذلك           
 .بلدان ونشأ أصالً في شمالي نيجيريا وإما لمنعه من مواصلة االنتشار علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي                  

 ٢٠٠٤ وفاة في عـام      ٤٥٤ ٠٠٠ا يبلغ    ما يقدر عدده بم    إلىوانخفضت وفيات الحصبة في جميع أنحاء العالم        
إلـى  مكن أن يعزى هـذا التقـدم        وي. ٪٤٨، أي بانخفاض قدره     ١٩٩٩ وفاة في عام     ٨٧١ ٠٠٠بعد أن كانت    

أسباب منها تنفيذ االستراتيجية الشاملة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية واليونيـسيف لخفـض معـدالت                
 ن تضرراً، وخصوصاً في أفريقيا حيث انخفضت وفيات الحصبةعلى نحو مستدام في أشد البلدا الحصبة   وفيات
  .٪٦٠بنسبة 

  
 اسـتراتيجية   ،٢٠٠٤مـايو   / أيـار  الصادر في    ١٢-٥٧ج ص ع   في قرارها واعتمدت جمعية الصحة      -٩

وتـم نـشر أدوات     . تسريع التقدم نحو بلوغ المرامي والغايات اإلنمائية الدولية ذات الصلة بالصحة اإلنجابية           
 تعميمها علـى األقـاليم      ى البينات بشأن الصحة اإلنجابية وجر     إلىمستندة  ) تقييسية(يهية تقعيدية   ومبادئ توج 

 والعدوى بفيروسـه    األيدزوبين  من جهة    بين الصحة الجنسية واإلنجابية      يريةوأصبحت الصلة السر  . والبلدان
  .محوراً هاماً من محاور تركيز المنظمة في مجال الصحة اإلنجابيةمن جهة أخرى 

  
 البلدان لزيادة قدرتها على تحسين نوعية الرعاية، وتعزيز العدالة في الحصول            إلى الدعم التقني    وقُدم  -١٠

عدت مبادئ توجيهية لدعم التدبير العالجي المتكامل أثنـاء         ُأو. على خدمات صحة األم والوليد واالستفادة منها      
في إطار تنظـيم  ول على الرعاية العالية الجودة  الحصفرص  قحت الوثائق الخاصة بتحسين     نُالحمل والوالدة، و  

  .األسرة لكي تتضمن أحدث التطورات العلمية
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 إلـى  حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة     بلداً بشأن تحويل توصيات لجنة       اثنين وثالثين  إلىدم الدعم   قُو  -١١
 التدخالت الرئيسية الخاصة    ويعمل عدد متزايد من البلدان، بدعم من المنظمة، على اعتماد         . إجراءات ملموسة 

 العالجي المتكامـل    الستراتيجية التدبير  بلداً بتوسيع التغطية الجغرافية      ٦٧ببقاء األطفال على قيد الحياة؛ وقام       
 ويطبـق   ، بلداً على تنفيذ االستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار األطفال         ٣٩ ويعكفألمراض الطفولة؛   

  . والشباباأليدزما يتعلق بفيروس فيتراتيجي نهج المنظمة االسسبعة بلدان 
  
، تتمحـور حـول     )استراتيجية دحر الـسل   ( استراتيجية جديدة لدحر السل      وضعت ٢٠٠٥وفي عام     -١٢

 ووفر مرفق األدوية العالمي التابع لشراكة دحر السل العـالج  اإلشراف المباشر،المعالجة القصيرة األمد تحت   
وتطورت أول لقاحات مرشحة ضد السل من مرحلة التطـوير          .  بلداً ٦٥ي   مليون مريض ف   ٢,٤لما يربو على    
مكانية إدخـال   في إ أعطت النتائج العلمية األولية األمل      و مرحلة التقييم السريري لدى البشر،       إلىقبل السريري   

  .لقاحات جديدة فعالة ضد السل في غضون عشرة أعوام
  
 ٢,٥ لحمايـة نحـو   مبيدات الحشرات،   ب معالجة   ةسي مليون نامو  ١,٣ وقامت المنظمة بشراء وتوزيع     -١٣

وتم شراء وتوزيع عشرات الماليين من الناموسيات من        . مليون شخص من المعرضين للبعوض الناقل للمالريا      
إلـى   المـرض    نها من البلدان التي يتوط    آخر بلداً   ٢٩وخالل الثنائية تحول    . قبل شركاء آخرين وبلدان أخرى    

 اشترت  ٢٠٠٥وفي عام   .  بلداً ٥٢ وبلغ بذلك الرقم اإلجمالي      ئمة على مادة األرتيميسينين،   المعالجة التوليفية القا  
  .٢٠٠٤ ماليين جرعة في عام أربعة مليون جرعة، مقابل ٣٠البلدان التي يتوطنها المرض 

  
  بلدان في عـام    تسعة إلى ٢٠٠٣ بلداً في عام     ١٣ من   التنيناتوانخفض عدد البلدان التي يتوطنها داء         -١٤

 المعالجة المتعددة األدوية    الجهة الصانعة تضمن التوريد المجاني إلمدادات     وتم توقيع مذكرة تفاهم مع      . ٢٠٠٥
ضعت استراتيجية متكاملة لمكافحة النواقل من أجـل        وو. ٢٠١٠ العالم حتى نهاية عام      في جميع أنحاء   امذللج

 في جنوبي دارفـور     للكوليرا كتدخل إنساني  فموية مضادة   الصحة العمومية، وللمرة األولى استخدمت لقاحات       
من اللقـاح    "ألف"بدأ التطوير السريري للمجموعة     و .منطقة آتشيه المنكوبة بكارثة تسونامي في إندونيسيا      وفي  

 القضاء على التهاب السحايا     المتقارن المضاد للمكورات السحائية لدى متطوعين من البالغين، مما زاد إمكانية          
 .ة التي ينتشر فيها في أفريقياالوبائي في المنطق

 
  مواجهة الفاشيات والطوارئ

  
، التي تـوفر    )٢٠٠٥( اعتمدت جمعية الصحة اللوائح الصحية الدولية        ٣-٥٨ج ص ع   القرار   بموجب  -١٥

وتعزيـز  والتصدي لها على الصعيد العالمي،       الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً،        بالطوارئإطاراً لإلنذار   
حدوث األوبئـة ومواجهتهـا،     بوتم تعزيز العمليات التي تقوم بها المنظمة لإلنذار         . ألساسية الوطنية القدرات ا 

حدوث الفاشيات ومواجهتها، ودخل مركز العمليات الـصحية االسـتراتيجي          بواتسعت الشبكة العالمية لإلنذار     
 ، وتقييم المخاطر  ،ة ألنشطة الترصد  ووفرت المنظمة القيادة الفعال   . التابع للمنظمة مرحلة التشغيل بكامل طاقته     

 لحدوث المنتظم والتأهب ، وتعزيز القدرات والمواجهة العملية لخطر أنفلونزا الطيور المستجد ،والبحوث العلمية 
  . جائحة محتملة من جوائح األنفلونزا

  
كارثـة  و ،واتسمت الثنائية بوقوع سلسلة من الكوارث الطبيعية، كان أبرزها زالزل المحيط الهنـدي              -١٦
 دولية غير مسبوقة ووضع أمام األمر الذي نتجت عنه استجابة، ٢٠٠٤ديسمبر /  كانون األول٢٦سونامي في ت

 إثـر  حكومة باكستان    إلىوقدمت المنظمة أيضاً الدعم السريع      .  مشاكل لوجستية غير عادية    وشركائهاالمنظمة  
د الفورية لإلغاثة من الكارثة، في مواجهـة         دعم الجهو  إلىوباإلضافة  . وقوع الزلزال المدمر في جنوب آسيا     

ومن اإلنجازات األخرى التـي     .  األم والوليد  أيضاً الدعم إلصالح خدمات صحة    تلك الطوارئ، قدمت المنظمة     
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 لتـسليط ، والذي كان مفيداً     ٢٠٠٤أغسطس  /  المنظمة في السودان في أب     أجرتهتحققت المسح الصحي الذي     
  .الضوء دولياً على أزمة دارفور

  
   الصحيةللمحدداتالتصدي 

  
 عندما بدء سريان اتفاقية منظمة الصحة العالميـة         ٢٠٠٥فبراير  /  من شباط  ٢٧ يوم   لقد سجل التاريخ    -١٧

 بلغ عدد التصديقات على االتفاقية اإلطاريـة        ٢٠٠٥نوفمبر  / وفي تشرين الثاني  . اإلطارية بشأن مكافحة التبغ   
  . الهامة للدوائر المعنية بالصحة على الصعيد الدوليمائة تصديق، واعتبر ذلك الحدث من األحداث

  
 المائية العـابرة    المجاري حماية واستخدام    باتفاقية والملحق   ، البرتوكول الخاص بالمياه والصحة    ويعد  -١٨

، الذي اشتركت منظمة الصحة العالمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية          ١٩٩٢ لعام   للحدود والبحيرات الدولية  
 قانوناً من نوعه في مجال مكافحة األمراض ذات الـصلة           ملزم صك دولي    ل في صياغته ودعمه، أو    ألوروبا
 طرفـاً فـي     ١٧، وبلغ عـدد األطـراف فيـه         ٢٠٠٥أغسطس  /  آب ٤وبدء سريان البروتوكول في     . بالمياه
، "الحيـاة الماء من أجل     "٢٠١٥-٢٠٠٥واحتفاالً ببدء العقد الدولي للعمل      . ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون األول  ٣١

 بلـوغ غايـة المرمـى       إلى بهدف تعزيز الجهود الرامية      اً منظمة الصحة العالمية واليونيسيف تقرير     أصدرت
 اعتُبـر وعلى الـصعيد الـدولي      . اإلنمائي لأللفية الخاصة بمياه الشرب ومرافق اإلصحاح األساسية المأمونة        

الحصول على مياه الشرب    إتاحة  كبرى في تعزيز     مساهمة   ، يتعين القيام به   يبين ما الذي اليزال    الذي   ،التقرير
  .ومرافق اإلصحاح المأمونة لماليين البشر المعرضين لمخاطر شديدة من األمراض ذات الصلة بالمياه

  
 أبعـد   إلىبهدف التقليل   ) نفوسانإ(التابعة للمنظمة،   و الشبكة الدولية لسلطات السالمة الغذائية       وُأنشئت  -١٩

 باألغذية، وهي تشمل عنصراً خاصاً بالطوارئ ويبلغ        المنقولة على فاشيات األمراض     حد من العواقب المترتبة   
تيسير تعزيز مشاركة البلدان النامية في هيئة الدستور الغذائي         ل و . عضواً بالفعل  دولة ١٤٥عدد المشاركين فيها    

 منظمة الصحة العالميـة     المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة أنشأت          
 ماليـين   ٤حشدتا مبلغاً وقدره    و حساب أمانة هيئة الدستور الغذائي،    ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة      

  .٢٠٠٥ عام  نهايةدوالر أمريكي لهذا الحساب بحلول
  
ائي  اعتمدت جمعية الصحة االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغـذ         ١٧-٥٧ج ص ع  وبموجب القرار     -٢٠

وتزامن إصدار تقرير منظمة الصحة العالمية عـن الوقايـة مـن            . والنشاط البدني والصحة، التابعة للمنظمة    
  ١. في التنامياآلخذ مع بداية مبادرة كبرى للتوعية بوباء األمراض المزمنة العالمي المزمنةاألمراض 

  
 المرأة والعنف المنزلي الممارس ضد      وتبين الدراسة المتعددة البلدان التي أجرتها المنظمة بشأن صحة          -٢١

، أن العنف ضد المرأة أخذ في االنتشار على نطاق واسع، مع ما له من               ٢٠٠٥نجزت في عام    ُأالمرأة، والتي   
أجريت معهـن    امرأة   ٢٤ ٠٠٠ من   المستمدة المعطيات   إلىوتستند الدراسة   .  تمس الصحة  عواقب بعيدة األثر  

  . بلدان١٠ في مقابالت
  
معنيـة بالمحـددات    لجنـة   جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسين أعلن المدير العام تشكيل          وأثناء    -٢٢

وتولـت  . االجتماعية للصحة، وهي هيئة تستهدف التصدي للعوامل االجتماعية التي لها تأثير علـى الـصحة              
دة القائمة بين الحفاظ المنظمة أيضاً تنسيق اإلسهامات التقنية وكتابة تقرير دولي غير مسبوق عن الصالت المعق

                                                      
١     Preventing chronic diseases: a vital investment, Geneva, world Health Organization, 2005. 
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 ويـسهم  ١.حيائياً من جهة وبين صحة اإلنسان من جهة أخـرى        أ طبيعية صحية ومتنوعة     إيكولوجيةعلى نظم   
 معـدة سلسلة من الدراسات والتقـارير      عن   في األلفية، وهو عبارة      اإليكولوجيةالتقرير في التقييم األعم للنظم      

 عافية اإلنسان في الماضي إلىر في اآلثار المترتبة بالنسبة  عالم للنظ١٣٠٠شارك فيها يسنوات و ٤على مدى 
  .والحاضر والمستقبل

  
  تعزيز النظم الصحية

  
تفعيـل الـنظم    : تحـدي مـونترو   "خالل االجتماع الذي استضافته المنظمة، والـذي يطلـق عليـه              -٢٣

كـذلك  ية، و سعى ممثلو كل البـرامج والمبـادرات العالميـة الكبـرى المعنيـة بـالنظم الـصح                 ،"الصحية
األمور  اتفاق على    إلى التوصل   إلى،  الحكومية السياسات   وراسموالتمويلية، وخبراء النظم الصحية،      الوكاالت
 تعزيز النظم الصحية وتحديد سبل مواءمة األساليب الخاصة بأمراض محددة واألسـاليب األعـم               إلى المؤدية

 مـن    قائمة بذاتها  مخطط تفصيلي للتقدم في عناصر     أيضاً مسودة    واوقد أعد . المتبعة في تطوير النظم الصحية    
هذا البرنامج بغية تخفيف أشد القيود التي تعوق النظم الصحية، وتسريع التقدم نحو بلوغ المرامـي الـصحية                  

  .العالمية
  
 أزمة الموارد البشرية الصحية في جدول أعمال المنتدى الرفيع المـستوى الثالـث المعنـي                توبرز  -٢٤

 هـي   تنسيقهوالذي تولت المنظمة    ) ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني (المتعلقة بالصحة   لأللفية  ئية  بالمرامي اإلنما 
والبنك الدولي، وحضره وزراء ومسؤولون كبار من البلدان النامية، ورؤساء وكاالت ثنائية ووكاالت متعـددة               

ـ واتفق المشاركون على ضرورة إقامة تحالف عالمي ر  . المشاركينوغيرهم من   األطراف   طلع فيـه  ضسمي ت
  .منظمة الصحة العالمية بدور حيوي، ويخصص للتصدي ألزمة الموارد البشرية الصحية

  
 خـالل مـؤتمر القمـة الـوزاري         اسة البحثية وتعزيز البحوث   يللس تقدم في برنامج المنظمة      وُأحرز  -٢٥

الـذي طالـب    و،  ٢٠٠٤نـوفمبر   /  في تشرين الثـاني    سيتيبالبحوث الصحية والمعقود في مكسيكو       المعني
 االلتزام من قبل كل الـدول تجـاه البحـوث           بتعزيز بلداً   ٥٨ وسائر الممثلين القادمين من      وزراء الصحة  فيه

  .الصحية
  
وتعمـل  .  جديدة تستضيفها المنظمة، أال وهي شبكة القياسات الـصحية         وأنشئت خالث الثنائية شراكة     -٢٦

التي يمكن التعويل عليها عن طريـق       ولمناسبة التوقيت   الشبكة على زيادة إتاحة واستخدام المعلومات الصحية ا       
 ٢٠٠٥طلق أيـضاً فـي عـام        وُأ. تحفيز تمويل وتطوير نظم المعلومات الصحية األساسية في البلدان النامية         

 التجارب السريرية في جميع أنحاء العالم ضمن        سجالت الدولي لتسجيل التجارب السريرية، الذي يضم        المحفل
  .تُتبع في السجالتير الدولية يمجموعة من المعاشبكة عالمية ويضع 

  
 تنظـيم   بالتنسيق للتنسيق الدولي في مجال    وأفضى التعاون المكثف مع فرقة المواءمة العالمية المعنية           -٢٧

 إلـى  تعزيز إطالع الجمهور على معلومات الترصد بعد الطرح في األسـواق، ممـا أدى               إلىاألجهزة الطبية   
وتم وضع وتعزيز قواعد ومعايير بيولوجية جديدة للمنظمة بخصوص مشتقات الـدم   . تحسين سالمة المرضى    

  .والمواد البيولوجية ذات الصلة وإجراءات التشخيص في المختبرات
  

                                                      
١    Ecosystems and Human Well-being: Health Synthesis, Geneva, World Health Organization, 2005. 
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مـن منظـور     زرع الخاليـا واألنـسجة واألعـضاء،         مجال القلق في    تثيرولمعالجة القضايا التي      -٢٨
 فـي هـذا   حة، وتم إعـداد أول وثـائق إرشـادية عالميـة           المصل أنشئت شبكة عالمية تضم أصحاب     عالمي،
هلت قاعدة معارف عالميـة بـشأن زرع        تُ اس كماشملت إرشادات بشأن زرع األعضاء غير البشرية،        و الصدد

 والعدوى بفيروسه   األيدزفيما يخص   لصالحية الموردين والمنتجات    المسبق  وأصبح اختبار المنظمة    . األعضاء
ـ   مسبقاً  وتستخدم قائمة المنتجات المختبرة الصالحية      .  عالمياً رئيسياً  والسل والمالريا برنامجاً    اتمن قبل منظم

 والسل والمالريا والبنك الدولي من أجـل توجيـه قـرارات            األيدزاألمم المتحدة والصندوق العالمي لمكافحة      
 وبرامج العالج الوطنية والمنظمـات غيـر   كما أنها تستخدم على نحو متزايد من قبل الدول األعضاء     الشراء،  
 المكونات الصيدالنية الفعالة ومختبرات ضـبط   االختبار المسبق لصالحية  وقد اتسع البرنامج ليشمل     . الحكومية
  .الجودة

  
 بـشأن حقـوق     التقنيتـان فرت للبلدان أنشطة الدعم المباشر، بما في ذلك المـساعدة والمـشورة             وو  -٢٩

وواصلت المنظمة التعاون مـع منظمـة التجـارة العالميـة، واسـتهلت             . اقات التجارية الفكرية واالتف  الملكية
 بين اليونيـسيف وبرنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي وبرنـامج األمـم المتحـدة                  يجري بذله تعاونياً   جهداً

 بحقوق   من أجل ضمان االتساق في األنشطة والتدريب فيما يتعلق         ، والصندوق العالمي  األيدزلمكافحة   المشترك
ودعمت المنظمة أيضاً المشاركة في االجتماعات وحلقـات العمـل التدريبيـة          . الملكية الفكرية وشراء األدوية   

اإلقليمية بخصوص هذه المواضيع، والتي تم تنظيمها في أفريقيا وأمريكا الالتينية بمعرفـة منظمـة التجـارة                 
  .العالمية

  
  جالتركيز على اإلدارة القائمة على تحقيق النتائ

  
 زيادة كفاءة المنظمة وفعاليتها دعماً لتنفيذ البرامج وتحـسين  إلىاتسمت الثنائية بتجديد الجهود الرامية     -٣٠

إطار المنظمة لإلدارة القائمة علـى تحقيـق        ومن اإلنجازات الكبرى في هذا الصدد تعزيز        . الحصائل الصحية 
سـتراتيجية  اعمل العام الحادي عشر وإعـداد خطـة         برنامج ال النتائج، بما في ذلك العمل البالغ األهمية بشأن         

ر ذلك عن تحسين تخطيط العمليات، وتحسين رصد األداء، وزيـادة التركيـز علـى               سفوقد أ . متوسطة األجل 
  .النتائج

  
 بشأن حالـة المـوارد علـى نطـاق    وتحسنت إدارة الموارد المالية بفضل الرصد والتبليغ المنتظمين      -٣١

البـرامج التقنيـة    كـل   مشاركة داخلياً مع    المن خالل زيادة    كذلك   زيادة الشفافية، و   المنظمة، مع التركيز على   
  .وخارجياً مع الشركاء من أجل ضمان تحسين مواءمة الموارد مع الميزانية البرمجية

  
وإدخـال  حرز تقدم في تنفيذ إصالحات طموحة في مجال الموارد البشرية، بما في ذلـك اعتمـاد                 ُأو  -٣٢

وإنجاز برنامج لتخريج القيادات المي لكل الموظفين، وإنشاء صندوق لتنمية قدرات الموظفين،  كفاءات عنموذج
  .يركز على كبار اإلداريين

  
على :  الثنائية خاللوكان ضمان تعزيز تلبية احتياجات البلدان وزيادة الكفاءة في تلبيتها من األولويات               -٣٣

 الخاصـة العالميـة     في اإلقليم األفريقي بالشبكة   تابعة للمنظمة   سبيل المثال ترتبط اآلن كل المكاتب القطرية ال       
ويكمن أساس كثير من اإلصالحات     .  استراتيجية ١٣٠ التعاون القطري    اتالتابعة للمنظمة، وبلغ عدد استراتيجي    

 دفعهطالع بها في تنفيذ نظام اإلدارة العالمي، وهذا المسعى الذي يشمل المنظمة ككل اكتسب قوة                الضالجاري ا 
  .النظمإدراج بعد اختيار أخصائيي إدراج البرامج الحاسوبية و
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  العقبات والتحديات
  
 مخططاً له فـي بدايـة األمـر         ما كان ، والذي يتجاوز بالفعل      من العمل  على الرغم من إنجاز الكثير      -٣٤
بعض المجاالت، هناك عدد من العقبات التي اعترضت سبيل التنفيـذ وحـدت مـن تحقيـق اإلنجـازات                 في
فمازالت النظم الصحية الضعيفة في بلـدان عديـدة، بمـا فـي ذلـك               . يتعلق بتحسين الحصائل الصحية    فيما

في النظم القائمة حالياً إلدارة األدوية ووسائل التشخيص وتوريـدها، فـضالً عـن ضـعف البنيـة                   الثغرات
بيل التقدم فـي تحـسين      للمختبرات ومحدودية قدرات الموارد البشرية على كل المستويات، تعترض س          التحتية

بالنسبة إلى تلك العقبات عدم التوافق في الـرأي         من األمور الحاسمة    كان  و. الظروف الصحية في أماكن عدة    
 بين مختلف أصحاب المصلحة فيما يتعلق بأنسب االستراتيجيات الخاصـة بتعزيـز الـنظم الـصحية،       عموماً

ودية الدعم التقني والمالي المقدم إليها لتنفيـذ تلـك          حدودية قدرة البلدان على تعزيز نظمها الصحية، ومحد       مو
  .األنشطة

  
 الجنسية واإلنجابيـة التوسـع فـي التخطـيط          العمل الخاص بالصحة  قتضى بعض جوانب برنامج     او  -٣٥

 إطالة اإلطار الزمنـي لتنفيـذ       إلىأدى ذلك كله    و المقترحة،   لألساليبالتكييف المنهجي   وتوافق اآلراء    وتكوين
  .األنشطة

  
 مشاكل في العمل عبر البـرامج       مازالت أمام األمانة   الثنائية   خاللوعلى الرغم من إحراز تقدم كبير         -٣٦

ولتحقيق النتائج المرجوة البد من تحسين تخطيط الموارد البشرية . والمكاتب القطرية واإلقليمية والمقر الرئيسي
وفي بعض المجاالت تكـون     .  المناسبة كناألمالضمان وجود األشخاص المناسبين ذوي المهارات المناسبة في         

ومازالـت نوعيـة كفـاءات مـوظفي المنظمـة          . الخبرات التقنية محدودة على الصعيد اإلقليمي أو القطري       
وعلى الرغم من التحسنات الطارئة على سرعة وطريقة        . ومستوياتهم متباينة وتتطلب إيالء المزيد من االهتمام      

سونامي في جنوب شرق آسيا أو الزلزال الذي وقع في جنوب آسـيا،             ت مواجهة المنظمة للطوارئ، مثل كارثة    
ومـن  . يرة تنفيـذ العمليـات    ت إبطاء و  إلىفإن العمليات اإلدارية التي تكون أحياناً بطيئة وبيروقراطية تؤدي          

ومن الضروري بذل   . الضروري إدراج التعلم على نحو أفضل ضمن العمليات من أجل تحسين أساليب العمل            
بما يتسق مع النتائج كمـا هـي مبينـة فـي     و بمزيد من الكفاءة والفعاليةمن الجهود الستخدام الموارد    المزيد  

  .الميزانية البرمجية
  
وثمة مشكلة هامة تواجه جهود إصالح األمانة تتمثل في الـصالت الوثيقـة بـين بعـض عناصـر                     -٣٧

 بعد تُجر التحسينات التي لم إلىلمثال، يعزى فالتأخر في تنفيذ سياسة التنقالت والتناوب، على سبيل ا. اإلصالح
ويرتبط جزء من اإلصـالحات المخططـة فـي المنظمـة           . في تخطيط الموارد البشرية على نطاق المنظمة      

ومن مجاالت التركيز المحـددة     . على المستويين العالمي والمحلي   وبإصالحات أعم في منظومة األمم المتحدة،       
 تعزيز إدارة أداء الموارد البشرية، ومواصلة تحسين تنـسيق المـوارد،            ٢٠٠٧-٢٠٠٦للمنظمة خالل الثنائية    

المشاركة علـى نحـو أنـشط مـع الـشركاء           و،  )مثل حشد وإدارة المساهمات الطوعية على نطاق المنظمة       (
 تعزيز قدرة المنظمة على المستوى القطري، وتعزيز االتصال الـداخلي،  إلى وتنفيذ الخطط الرامية     ،الرئيسيين
  . نظام اإلدارة العالميإنجاز النجاح في وضمان
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  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ملخص األداء المالي 
  
دوالر أمريكـي، أي      مليون  ٢٧٢٩ مبلغاً وقدره    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إجمالي المصروفات في الثنائية      كان  -٣٨

  . الميزانية المعتمدةمن ٪٩٧ ، وهو مبلغ يشكل٢٠٠٣-٢٠٠٢ مقارنة بالثنائية ٪٣٣بزيادة 
  

  جمالي المصروفات إ-١الجدول 
  )بماليين الدوالرات األمريكية(

  
  

          الميزانية العادية
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  ٪ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٪  

  ٣٨  ٣٣٠  ٣٨  ٣١٨  البلدان
  ٢٧  ٢٣٤  ٢٨  ٢٣٥  األقاليم

  ٣٥  ٣٠٧  ٣٤  ٢٧٧  المستوى العالمي
  ١٠٠  ٨٧١  ١٠٠  ٨٣٠  المجموع

          
          خرىأمصادر 

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  ٪ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٪  
  ٣٤  ٧٣١  ٢٥  ٣٦٩  البلدان
  ٢٧  ٥٨٥  ٢٥  ٣٧٤  األقاليم

  ٣٩  ٨٤٥  ٥٠  ٧٤٤  المستوى العالمي
  ١٠٠  ٢ ١٦١  ١٠٠  ١ ٤٨٧  المجموع

          
          جميع المصادر

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  ٪ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٪  
  ٣٥  ١ ٠٦١  ٣٠  ٦٨٧  البلدان
  ٢٧  ٨١٩  ٢٦  ٦٠٩  األقاليم

  ٣٨  ١ ١٥٢  ٤٤  ١ ٠٢١  المستوى العالمي
  ١٠٠  ٣ ٠٣٢  ١٠٠  ٢ ٣١٧  ١المجموع

    ٣٠٣    ٢٦٧  مطروحاً منه المبالغ المسقطة
المجموع بعد طـرح المبـالغ      

  ٢ ٧٢٩    ٢ ٠٥٠  المسقطة
  

                                                      
 صندوق تكنولوجيا المعلومات، وصندوق األمن، وصندوق العقارات، ومـن  إلىحولت األموال من الميزانية العادية    ١

ـ   .  صندوق تكنولوجيا المعلومات وصـندوق األمـن       إلىالحساب الخاص لتكاليف الخدمة      الغ المحولـة   وعوملـت المب
وعوملت المبالغ المحولة كإيرادات في صـندوق   . كمصروفات ضمن الميزانية العادية والحساب الخاص لتكاليف الخدمة       

تكنولوجيا المعلومات وصندوق األمن وصندوق العقارات، وعوملت في النهاية كمصروفات بما يتماشى مـع األنـشطة                
 المحاسبية ضرورية للحفاظ على سالمة آحاد الصناديق في حـين أنهـا             وهذه المعاملة . المنفذة في إطار تلك المجاالت    

 .تتسبب في ازدواجية المصروفات الواردة في العمود الخاص بالمجموع
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 ١ويبين الـشكل    .  تحوالً في تركيز عمل المنظمة نحو البلدان واألقاليم        ٢٠٠٥-٢٠٠٤مثلت الثنائية   و  -٣٩
-٢٠٠٢ مقارنة بالثنائية    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ألقاليم والمقر الرئيسي في الثنائية      لالتحول الملحوظ في المصروفات     

الرئيسي، مما جعل هدف الوصول بنـسبة        المقر   في الزيادة الشديدة    إلىوللمرة األولى توقفت النزعة     . ٢٠٠٣
  . بكثير من ذي قبلأقرب مناالًوبين المقر الرئيسي األقاليم /  بين البلدان٣٠-٧٠ إلىتخصيص الموارد 

  
  

  " جميع األقاليم"بالثنائية السابقة ألنشطة  الزيادة في المصروفات مقارنة -١الشكل 
  "المستويان العالمي واألقاليمي"و

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 جميع األقاليم
  العالمي واألقاليمينالمستويا

١٩٩٧-١٩٩٦ ١٩٩٩-١٩٩٨ ٢٠٠١-٢٠٠٠ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

٠,٦  

  

٠,٤  

  
  

٠,٢  

  

  صفر

  

٠,٢-  
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ومع ذلك بإمكاننا أن    .  من إجمالي الميزانية البرمجية المعتمد     ٪٩٧شكلت المصروفات اإلجمالية نحو     و  -٤٠
فمن بـين مجـاالت العمـل       . كبيرة بين مجاالت العمل    تباينات أن المبلغ اإلجمالي يخفي      ٢تبين من الجدول    ن

 وفي معظم   .٪ أو أقل من ميزانيتها المعتمدة     ٧٥صرفت   هناك تسعة مجاالت      مجاالً ٣٥األساسية البالغ عددها    
 عن عدم المرونة في تمويل المنظمة، مما صعب عملية توجيه المـوارد نحـو أشـد                 اًالحاالت كان ذلك ناتج   

  . من مجاالت العملمجال داخل كل أيضاً تبايناتسبب ذاته حدثت ولل. المجاالت احتياجاً
  

   جميع المكاتب- ملخص الميزانية والمصروفات حسب مجال العمل -٢الجدول 
   ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفترة المالية 

  
    )بآالف الدوالرات األمريكية (المجموع

الميزانية   مجال العمل
  ٪  المصروفات  البرمجية

  ١٠٧  ١٠٠ ٩٦١  ٩٤ ٦٠٠  ترصد األمراض السارية
  ٧٥  ١٠٠ ٧٦٩  ١٣٤ ٢٨٦  الوقاية من األمراض السارية واستئصالها ومكافحتها

  ٦٥  ٧٤ ١٨٦  ١١٤ ٤٦٨  البحوث واستنباط المنتجات في مجال األمراض السارية
  ١٢٤  ١٥٦ ٦٦٩  ١٢٦ ١٤٠  المالريا
  ١٢٣  ١٥٢ ٤٩٢  ١٢٤ ٥٣١  السل

  ١١٠  ٤١ ٣٥٥  ٣٧ ٤٨٠  جيترصد وتوقي األمراض غير السارية وتدبيرها العال
  ٨٧  ١٧ ٧١٥  ٢٠ ٤٨٣  التبغ

  ٨٣  ٣٩ ٩٣٣  ٤٨ ١٦٤  تعزيز الصحة
  ٧٥  ١٣ ٢٢٧  ١٧ ٦٣٣  اإلصابات وحاالت العجز
  ٨٧  ٢٠ ٦٧٥  ٢٣ ٨٥٦  الصحة النفسية واإلدمان

  ٨٠  ٥٤ ٠٣٢  ٦٧ ٣٤٩  صحة األطفال والمراهقين
  ٩٣  ٦٢ ٢٩٩  ٦٧ ٠٧٠  البحث وتطوير البرامج في مجال الصحة اإلنجابية

  ٥٩  ٢٢ ٨٧٣  ٣٨ ٧١١  تعزيز مأمونية الحمل
  ٥٧  ٨ ٥٨٣  ١٥ ٠٩٤  صحة المرأة

  ٥٨  ١٢٦ ١٠٦  ٢١٨ ١١٦   والعدوى بفيروسهاأليدز
  ١٠٨  ٣١ ٠٠٨  ٢٨ ٨٤٠  التنمية المستدامة

  ٨٥  ١٧ ٤٠٧  ٢٠ ٥٢٦  التغذية
  ٨٩  ٧٧ ٦٢٥  ٨٦ ٩٤٦  الصحة والبيئة
  ٦٣  ١٤ ٠٥٩  ٢٢ ٤٥٣  السالمة الغذائية
  ٢٠٨  ٢٤٧ ٣٧٥  ١١٩ ٠٣٧  ت الطوارئ واالستجابة لمقتضياتهاالتأهب لحاال

  ٩٧  ٤٩ ٩٥٦  ٥١ ٤٤٧  الحصول عليها وجودتها واستعمالها على نحو رشيد: األدوية األساسية
  ١٥٧  ٦٨٨ ٢٥٥  ٤٣٧ ١٤٦  التمنيع واستنباط اللقاحات

  ٩٠  ٢٢ ٢٢٨  ٢٤ ٦٣٥  مأمونية الدم والتكنولوجيا السريرية 
  ٧٣  ٥٩ ١٦٧  ٨٠ ٦٠٦  سات الصحية الداعمة للسياالبينات

  ١٠٧  ٤٩ ٣٠٢  ٤٦ ١٦٢  إدارة المعلومات الصحية ونشرها
  ٦٩  ١٣ ٩٤٣  ٢٠ ٢١٧  السياسة البحثية وتعزيز البحوث 

  ٩١  ١٤٥ ٩٣٥  ١٥٩ ٩٦٦  تنظيم الخدمات الصحية 
  ١٠٢  ٢٨ ٣٦٢  ٢٧ ٧٩١  األجهزة الرئاسية

  ٧٥  ٢٨ ٧٣٦  ٣٨ ٢٦٤  حشد الموارد والتعاون الخارجي والشراكات 
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    )بآالف الدوالرات األمريكية (المجموع
الميزانية   مجال العمل

  ٪  المصروفات  البرمجية
  ٩٢  ١٠ ٤٣١  ١١ ٣٢٦  تخطيط البرامج ورصدها وتقييمها 

  ١٠٩  ٣٧ ٨٨١  ٣٤ ٩١٢  تنمية الموارد البشرية 
  ١٠٠  ٤٣ ٦٥٩  ٤٣ ٨٤١  الميزانية واإلدارة المالية

  ١٠٩  ١٩٠ ١٤٧  ١٧٤ ٧١٥  خدمات البنى األساسية والمعلوميات
  ١٢٤  ٣٥ ٦١٣  ٢٨ ٦٧٠  المدير العام والمديرون اإلقليميون والوظائف المستقلة

  ١٠٩  ١٦١ ٤٣٤  ١٤٨ ٦٣٠   المنظمة في البلدانوجود
    ٢ ٩٤٤ ٣٩٧  ٢ ٧٥٤ ١١١   المجموع- األساسيةمجاالت العمل 

        متنوعات
    ١٤ ٥٥٠  ٢٠ ٠٠٠  تغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرف

    ١ ١١ ٨٥١  ٦ ٠٠٠  العقاراتصندوق 
    ١ ٤١ ٩٤٣  ٣٥ ٠٠٠  صندوق تكنولوجيا المعلومات

    ١٩١ ٢١٥  ٩ ٠٠٠  منصندوق األ
    ٨٧ ٥٥٩  ٧٠ ٠٠٠   المجموع-متنوعات 
            ٣ ٠٣١ ٩٥٦  ٢ ٨٢٤ ١١١   جميع المكاتب- المجموع

        
    ٧٩    األمم المتحدة للسكانصندوق  تكاليف دعم برنامج إلىباإلضافة 

    ٣٠٣ ٣٦٥    المسقطةبعد طرح المبالغ 
        

          ٩٧  ٢ ٧٢٨ ٦٧٠  ٢ ٨٢٤ ١١١  مجموع أنشطة برامج المنظمة
  

  التمويل
  
بزيـادة  ( مليون دوالر أمريكـي      ٢ ١٠٠ البالغة   الطوعية من المصروفات من المساهمات      ٪٧٠ موِّل  -٤١
ومن رصيد االشتراكات المقدرة واإليرادات المتنوعة وإيرادات الفوائـد         ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢ مقارنة بالثنائية    ٪٦١

 مبلغاً وقـدره    ٢٠٠٥-٢٠٠٤دات الميزانية العادية في الثنائية       إيرا وكانت. والمبالغ المرحلة من الثنائية السابقة    
مليون  ٧٨١ :االشتراكات المقدرة( ماليين دوالر أمريكي في الثنائية ٨٠٣ مليون دوالر أمريكي ورد منه ٨٦٠

وبلغ إجمالي حاالت االقتـراض الـداخلي       ).  مليون دوالر أمريكي   ٢٢ : واإليرادات المتنوعة  ،دوالر أمريكي 
 مليـون دوالر    ٤٤بات من رأس المال العامل، التي تمول االشتراكات المقدرة التي لم يتم تحصيلها،              والمسحو

  .٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١أمريكي في 
  
  
  

                                                      
 صندوق تكنولوجيا المعلومات، وصندوق األمن، وصندوق العقارات، ومـن  إلىحولت األموال من الميزانية العادية    ١

وعوملـت المبـالغ المحولـة      .  صندوق تكنولوجيا المعلومات وصـندوق األمـن       إلىالحساب الخاص لتكاليف الخدمة     
وعوملت المبالغ المحولة كإيرادات في صـندوق   . كمصروفات ضمن الميزانية العادية والحساب الخاص لتكاليف الخدمة       

 مـع األنـشطة     تكنولوجيا المعلومات وصندوق األمن وصندوق العقارات، وعوملت في النهاية كمصروفات بما يتماشى           
وهذه المعاملة المحاسبية ضرورية للحفاظ على سالمة آحاد الصناديق في حـين أنهـا              . المنفذة في إطار تلك المجاالت    

 .تتسبب في ازدواجية المصروفات الواردة في العمود الخاص بالمجموع
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   إجمالي اإليرادات-٣الجدول 
  )بماليين الدوالرات األمريكية(

  
  ٪التغيير  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  

  ٪١  ٨٦٠  ٨٥٦  الميزانية العادية
  ٪٦١  ٢ ١٢٤  ١ ٣٢٠  ر أخرىمصاد

  ٪٣٧  ٢ ٩٨٤  ٢ ١٧٦  المجموع
  
فـي الثنائيـة    تقريباً   ٪٦٠، مقابل   ٪٧٠ نحو   المساهمات الطوعية وبلغت نسبة التمويل اإلجمالي من        -٤٢

،  عامـاً  ١٢ الـسائد علـى مـدى        ويبين االتجاه .  دول أعضاء  ١٠وورد ثلثا هذه النسبة من      ،  ٢٠٠٣-٢٠٠٢
 تمويلها على مـصادر الميزانيـة       غلب االعتماد في أ   عننظمة تحولت تدريجياً    أن الم ،  ٢والموضح في الشكل    

  . تمويلها على المصادر الطوعيةأغلب االعتماد في إلىالعادية 
  

   تطور المساهمات الطوعية والميزانية العادية -٢الشكل 
  على مدى السنوات العشر الماضية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 عملياتها لتلبية   وحجم المنظمة من توسيع نطاق      ومكَّن أتاح هذا التحول زيادة إجمالية في الموارد         وقد  -٤٣

ومع ذلك فقد طرح هذا التحول بعـض        .  الشركاء في التنمية   الصادرة عن احتياجات الدول األعضاء والطلبات     
المساهمات األكثـر   و. قيود معظم المساهمات الطوعية يقدم مع فرض درجات متفاوتة من ال          حيث إن المشاكل،  

 وهي ال تشكل    ذات صلة بها،  المساهمات الطوعية األساسية التي تتاح للمنظمة دون فرض أية قيود           هي  مرونة  
تليها في المرونة المساهمات الطوعية التي تتـاح للمنظمـة علـى            و.  من إجمالي المساهمات الطوعية    ٪٢إال  

التي ترصد  الطوعية   المساهمات مرونة هي المساهمات      وأقل. ٪١١ تشكل نحو    وهيمستوى مجاالت العمل،    
انظـر   (٪٨٧لمشاريع أو أنشطة محددة في إطار خطط عمل معتمدة، وهي تشكل النسبة المتبقية ومقـدارها                

  ).٣الشكل 

 )اإليرادات(المساهمات الطوعية 
 )الحصة النسبية ٪(االشتراكات المقدرة 

٠,٦٦ ٢,١٢ ١,٣٧ ١,٤٥ ٠,٧٠ ٠,٩٣ 

٥٦,٢ ٣٠,٣ ٣٨,١ ٣٦,٧ ٥٤,٠ ٤٧,٥ 

١٩٩٥-١٩٩٤ ١٩٩٧-١٩٩٦ ١٩٩٩-١٩٩٨ ٢٠٠١-٢٠٠٠ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
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 ٣ في الـشكل     المبينجل مرتسم اإليرادات    سو  -٤٤
 المـساهمة فـي الـصندوق       بنداً من بنود   ٤٢٩٧تحت  

 تقريـر   ١٥٠٠صحة، وُأعد نحـو     الطوعي للنهوض بال  
 وبغية االلتـزام  . من أجل المساهمين  مالي منفصل تقريباً    

المنظمة قامت  باالتفاقات المبرمة وإعداد التقارير المالية      
لفصل ل مخصصاً وذلك    ٩٣٤٩تشغيل نظام محكم يشمل     ب

على الدوام بين األموال المتأتية مـن مـصادر مختلفـة          
 مـوارد   ر هذا األمر  تطلب تدبي وألغراض مختلفة، وقد    

وترتب على ذلك أيضاً أثر سلبي بالنـسبة        . إدارية كبيرة 
 غالبـاً   اعتمـد ن تنفيذ األنشطة    إ األداء التقني، حيث     إلى

وعلـى  . على إتاحة الموارد الكافية وتوقيت هذه اإلتاحة      
 أن الميزانيـة البرمجيـة قـد        أنه يبدو إجماالً  الرغم من   

 مجاالت عمل ناقصة التمويل، حيث ارتبط التمويل بأجزاء محددة مـن            ةفقد ظلت عد  حظيت بالتمويل الكامل،    
  .بالصورة المتوقعةخطط العمل، أو ورد متأخراً في الثنائية على نحو ال يتيح تحقيق النتائج 

  
 وربمـا   ،وسيتمثل أحد التحديات خالل السنوات القادمة في ضرورة الحفاظ على مستوى اإليـرادات              -٤٥

 مع العمل في الوقت ذاته مع المساهمين على زيادة درجة المرونـة فـي التمويـل الـذي                    أكثر فأكثر،  زيادته
.  االستراتيجية المتوسطة األجل التالية    والخطة ومن ثم تقديم دعم أكثر فعالية لتنفيذ الميزانية البرمجية           يقدمونه،

 القـائمتين علـى     والمساءلةدارة  المنظمة لإل إطار   بوصفه جزءاً من     ،التقرير الخاص بتقييم األداء   هذا  عتبر  يو
  .تحقيق النتائج، عنصراً هاماً من العناصر التي تسهم في زيادة الفعالية في تمويل المنظمة

  
  
  

=     =     =  

  دعم المشاريع
٨٧٪ 

  الدعم المقدم إلى
  مجاالت العمل
١١٪ 

  دعم الميزانية المباشر
٢٪ 

سبي للمساهمات الطوعية حسب التوزيع الن-٣الشكل 
  درجة المرونة التي يمكن استخدامها بها


