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      ٢٠١٧- ٢٠١٦ البرمجية الميزانية تمويل
  من األمانةتقرير 

  
  
ــــــار/ مــــــايو  -١ ــــــي أي ــــــدرها  ٢٠١٥ف ــــــة ق ــــــة ميزاني ــــــة الصــــــحة العالمي مليــــــون دوالر  ٤٣٨٤,٩اعتمــــــدت جمعي

ويشــــمل ذلــــك ميزانيــــة "أساســــية" لفئــــات عمــــل المنظمــــة الرئيســــية الســــت  ٢٠١٧.١-٢٠١٦للفتــــرة الماليــــة  أمريكــــي
ـــــــغ ـــــــغ  ٣١٩٤,٣ بمبل االشـــــــتراكات المقـــــــدرة مليـــــــون دوالر أمريكـــــــي مـــــــن  ٩٢٩مليـــــــون دوالر أمريكـــــــي يمـــــــول بمبل
علـــــــى  ٪٨مليـــــــون دوالر أمريكـــــــي مـــــــن المســـــــاهمات الطوعيـــــــة، ويشـــــــكل ذلـــــــك زيـــــــادة نســـــــبتها  ٢٢٦٥,٣ ومبلـــــــغ

مليـــــون دوالر أمريكـــــي ُحســـــب فـــــي الميزانيـــــة  ١١٩٠,٦. وهنـــــاك مبلـــــغ وقـــــدره ٢٠١٥-٢٠١٤البرمجيـــــة  الميزانيـــــة
ث األمـــــــــراض المداريـــــــــة، االســـــــــتجابة للفاشـــــــــيات واألزمـــــــــات، واستئصـــــــــال شـــــــــلل األطفـــــــــال، وبحـــــــــو  أجـــــــــل مـــــــــن

البشري (المعروضة على نحو منفصل عـن الميزانيـة األساسـية) سـيمول مـن المسـاهمات الطوعيـة  اإلنجاب وبحوث
 فقط.

 
وواجــه تمويــل الميزانيــة البرمجيــة تقليــديًا تحــديات مــن نقــص الشــفافية وعــدم إمكانيــة التنبــؤ بــالموارد وعــدم  -٢

يــة وزيــادة الهشاشــة بســبب االعتمــاد المتزايــد علــى عــدد قليــل مــن الطوع المفــرط للمســاهماتتخصــيص الو مواءمتهــا 
أن  السادســة والســتون مقــدمي المســاهمات الطوعيــة. وبغيــة التصــدي لهــذه المســائل قــررت جمعيــة الصــحة العالميــة

 ٢تنشئ حوارًا خاصًا بالتمويل.
 
ة ـــــــة البرمجيــــــــالميزاني لــــــــة تمويــــــــويصــــف هــــذا التقريــــر التقــــدم المحــــرز فــــي تحســــين تمويــــل المنظمــــة وحال -٣

بنــــاًء علــــى الحــــوار الحــــديث الخــــاص بالتمويــــل، وكــــذلك الجهــــود الراميــــة إلــــى التصــــدي للتحــــديات  ٢٠١٧-٢٠١٦
 المتبقية.

 
) ممثلـي الـدول ٢٠١٥تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  ٦و ٥وقد جمع الحوار الحـديث الخـاص بالتمويـل (جنيـف،  -٤

ددة، وعـدة جهـات فاعلـة غيـر الـدول. ورحـب المشـاركون بالتقـدم المحـرز األعضاء والجهـات المانحـة الثنائيـة والمتعـ
في تمويل المنظمة والخطوات الجاري اتخاذها لتعزيز المسـاءلة. وكـان هنـاك اعتـراف عـام بأنـه علـى الـرغم مـن أن 

 كانت مشجعة فإن المنظور المتوسط األمد كان يبعث على القلق. ٢٠١٧-٢٠١٦توقعات التمويل للفترة 
  
  

                                                           
  ).٢٠١٥( ١-٦٨ج ص عالقرار     ١
). ٢٠١٣) (٨(٦٦ج ص ععمـــًال بـــالمقرر اإلجرائـــي  ٢٠١٣حزيـــران/ يونيـــو  ٢٤اســـُتهل الحـــوار الخـــاص بالتمويـــل فـــي     ٢

  ولالطالع على المزيد من المعلومات انظر

 http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/en/  كـــانون األول/  ٢٩(تـــم االطـــالع فـــي
  ).٢٠١٥ديسمبر 
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  المنظمة تمويلقدم المحرز في تحسين الت
  

  الشفافية
  
المسـاءلة فيمـا يتعلـق لة هو تعزيز الشـفافية و دّ والغرض من إنشاء البوابة اإللكترونية للميزانية البرمجية المع  -٥

المنظمـــة. وهـــي تتـــيح معلومـــات أكثـــر تفصـــيًال بكثيـــر عـــن مصـــادر التمويـــل وتـــدفقات المـــوارد وصـــوًال إلـــى  بتمويـــل
المســتوى الُقطــري. ويمكــن اآلن االطــالع بســهولة علــى المعلومــات الخاصــة باالتجاهــات الربــع ســنوية الســائدة فــي 

تــاح والمقــدر، والتــدفقات الماليــة، بمــا فــي التمويــل، وتنفيــذ برنــامج العمــل، وجميــع المنجــزات المســتهدفة، والتمويــل الم
ذلك معدالت التنفيـذ المـالي، والنتـائج المنجـزة، وذلـك فيمـا يتعلـق بكـل فئـة مـن فئـات العمـل السـت ومجـاالت العمـل 

مكتبـًا، وبحسـب الجهـة المقدمـة للمسـاهمة  ١٥٠الثالثين والمكاتب الرئيسية السبعة والمكاتـب الُقطريـة البـالغ عـددها 
  وفرديًا). والعمل جاٍر على مواصلة تحسين تقديم التقارير وعرض النتائج في البوابة اإللكترونية. (جماعيًا 

  
المعونــة بحلــول  فــي للشــفافية الدوليــة وأعلنــت المــديرة العامــة عــن التزامهــا بــأن تنضــم المنظمــة إلــى المبــادرة  -٦

كمـــا يجـــري إعـــداد دليـــل تفصـــيلي . وللقيـــام بـــذلك يجـــري وضـــع سياســـة للكشـــف عـــن المعلومـــات. ٢٠١٦آخـــر عـــام 
  للتنفيذ، بما في ذلك تقييم واضح للموارد الالزمة.

 
  إمكانية التنبؤ

  
ن مســتوى التنبــؤ فــي مجــال تمويــل الميزانيــة البرمجيــة قبــل التنفيــذ، منــذ اســتهالل الحــوار الخــاص ّســلقــد تح -٧

 ٪٧٧ســـية. وزاد هـــذا الـــرقم إلـــى مـــن الميزانيـــة األسا ٪٦٢مين أتـــم تـــ ٢٠١٣-٢٠١٢بالتمويـــل. ففـــي بدايـــة الثنائيـــة 
 . ٢٠١٧-٢٠١٦في بداية الثنائية  ٪٨٠، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ٢٠١٥-٢٠١٤يتعلق بالثنائية  فيما

  
  المرونة

  
ظــل مســتوى المســاهمات الطوعيــة المرنــة التــي تتلقاهــا المنظمــة، مــن خــالل حســاب المســاهمات الطوعيــة  -٨

 مليون دوالر أمريكي تقريبًا لكل ثنائية). ٢٥٠بمرور الوقت (األساسية في المقام األول، ثابتًا نسبيًا 
 

  المواءمة
  
زالت مواءمة التمويل على نطاق الميزانية البرمجية تشكل تحديًا بالنسبة إلى المنظمة. ويبدو أن الوضع ما -٩

ارتفـاع ، وذلـك بـالنظر إلـى ٢٠١٥-٢٠١٤سـيكون ممـاثًال للوضـع فـي الثنائيـة  ٢٠١٧-٢٠١٦فيما يتعلق بالثنائية 
، فإنهـــــا بنـــــاًء علـــــى ٢٠١٥-٢٠١٤ا يتعلـــــق بالميزانيـــــة البرمجيـــــة مـــــنســـــبة المســـــاهمات الطوعيـــــة المخصصـــــة. وفي

المشــاورات التــي دارت مــع فريــق السياســات العالميــة اعتمــدت المــديرة العامــة نهجــًا اســتراتيجيًا لتخصــيص المــوارد 
لتمويل، وذلك لضمان أن كل البـرامج تعمـل، وقـد المرنة في عدة شرائح، على أساس التحليالت المنهجية لنواقص ا

  أسفر اتباع هذا النهج عن الوصول إلى مستوًى مرتفع من المواءمة على مستوى الفئات.
  

  الحد من الهشاشة
  

تــم توســيع قاعــدة المنظمــة مــن الجهــات المســاهمة رويــدًا رويــدًا ولكــن بــاطراد علــى مــدى الســنوات العشــر  -١٠
مـــن تمويلهـــا. وكـــان  ٪٧٦جهـــة مســـاهمة للحصـــول علـــى  ٢٠نظمـــة تعتمـــد علـــى زالـــت المومـــع ذلـــك ماالماضـــية. 

 .٢٠١٥-٢٠١٤في الثنائية  ٪٨٠ الرقم



  EB138/42    ١٣٨/٤٢ت  م

3 

  التصدي للتحديات المتبقية
  

تعتــزم المنظمــة اعتمــاد اســتراتيجية ذات أربعــة أركــان للتعامــل مــع التحــديات المتبقيــة فــي مجــال التمويــل،  -١١
 وذلك على النحو المبين أدناه. 

 
  الموارد على نطاق المنظمة بالكامل تنسيق تعبئة

  
أدى إنشاء إدارة للتعبئة المنسـقة للمـوارد داخـل مكتـب المـديرة العامـة إلـى تيسـير عمـل شـبكة تعبئـة المـوارد  -١٢

على نطاق المنظمة، مع الجمع بين مراكز االتصال المعنية بتعبئة الموارد من كل إقليم ومختلف الدوائر في المقر 
مـــور منهـــا تحســـين التنســـيق فـــي جهـــود تعبئـــة المـــوارد علـــى نطـــاق أا التغييـــر الهيكلـــي عـــدة الرئيســـي. وقـــد يســـر هـــذ

 المنظمة، بما في ذلك االجتماعات الثنائية مع الجهات المساهمة.
 

ستُنشــأ عمليــة لتعبئــة المــوارد مــن البــدء إلــى الختــام مــن نقطــة المفاوضــات وحتــى إبــرام  ٢٠١٦وفــي عــام  -١٣
التفصيلية معلومات أنسب عـن الجهـات  المساهمةارير. وستتضمن مرتسمات الجهات االتفاقات والرصد وتقديم التق

فيما يتعلق بجهود تعبئـة  المساهمةالمحتملة، األمر الذي سيتيح إعطاء تعليمات مجددة خاصة بالجهات  المساهمة
مـع األداة المسـتخدمة الموارد. وسيتم تيسير ذلك بواسطة أداة إلكترونية تعمل على نطـاق المنظمـة سـُتدمج بالكامـل 

 في تسجيل الجهات الفاعلة غير الدول.
 

  إصالح عملية تقديم التقارير
  

تقريـر مـن التقـارير الماليـة والتقنيـة. ومـن  ٣٠٠٠يقدِّم إلى الجهات المساهمة كل سنة ما يقدر عدده بنحو  -١٤
البرمجيــة. وســيجري تبســيط ظــم إلرســاء ضــبط جــودة هــذه التقــارير وصــالتها بُمخرجــات الميزانيــة نُ الضــروري إنشــاء 

عمليــة تقــديم التقــارير إلــى الجهــات المســاهمة مــن خــالل سياســة لتقــديم التقــارير مــن نقطــة البــدء إلــى نقطــة الختــام، 
فضـي ذلـك إلـى إدخـال تحسـينات علـى يُ بدعم من األداة اإللكترونية المـذكورة أعـاله والمسـاءلة المعـززة. وينبغـي أن 

جهات المساهمة ومالءمة توقيتها، وأن يوفر حافزاً لخفض أعدادها. وعـالوة علـى ذلـك جودة التقارير المقدمة إلى ال
ســـتتم مراجعـــة وتبســـيط جميـــع الجوانـــب األخـــرى لعمليـــة تقـــديم التقـــارير مـــن المكاتـــب الُقطريـــة واألقـــاليم والبـــرامج، 

 للميزانية البرمجية. وسُتعرض المعلومات الواردة في التقارير بصورة أكثر منهجية في البوابة اإللكترونية 
 

تقريـر مـالي  ٢٠١٦وكخطوة أولى في هذا الصدد، وللمرة األولى، سُيعرض على جمعية الصـحة فـي عـام  -١٥
وبرمجـــي موحـــد. وســـيتم تجميـــع التقريـــر المـــالي الســـنوي للمـــديرة العامـــة والبيانـــات الماليـــة غيـــر المراجعـــة والتقـــارير 

 تحديد صلة واضحة بين األموال والنتائج القابلة للقياس.الخاصة بتنفيذ الميزانية في تقرير مشترك بغية 
  

  االستخدام األكثر استراتيجية لألموال المرنة
  

تماشيًا مع اإلصالحات التي اعتمدتها الدول األعضاء يجري اسـتخدام المسـاهمات الطوعيـة المرنـة بشـكل  -١٦
البرامج ومستويات المنظمـة الثالثـة. وفـي استراتيجي من أجل ضمان التمويل الكامل للميزانية البرمجية على نطاق 

إطار الجهود المستمرة المبذولة لتحسين تمويل المنظمة ستستمر األمانة في العمل مع الجهات المساهمة مـن أجـل 
تعظــيم مرونــة التمويــل المتلقــى، وذلــك علــى ســبيل المثــال مــن خــالل إتاحــة تخصــيص التمويــل بصــورة أوســع نطاقــًا 

الفئات التقنية بدًال من تخصيصها على هذا النحو لمجاالت برمجية معينة في تلك الفئات. لمجاالت البرامج داخل 
 ودعمًا لذلك ستتحرى األمانة الحوافز الالزمة للجهات المساهمة كي تقدم تمويًال أكثر مرونة.
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  المساهمةتوسيع قاعدة الجهات 
  

للحــد مــن هشاشــة تمويــل المنظمــة يلــزم بــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل توســيع قاعــدة الجهــات المســاهمة  -١٧
بل جديــدة للحصــول علــى التمويــل مــن الجهــات ُســفيهــا. وســيتم أكثــر فــأكثر تعزيــز الجهــود المبذولــة مــن أجــل تحــري 

 ات الحكومية الدولية.المانحة التقليدية وغير التقليدية، بما في ذلك المصارف اإلنمائية والمنظم
 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

 مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير. سالمجل -١٨
  

  
  

=     =     =  


