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  :مشروع قرار
  ٢٠١٧- ٢٠١٦ الميزانية البرمجية

  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،  
  

  ٢٠١٧،١-٢٠١٦بعد النظر في الميزانية البرمجية المقترحة   
  
  ؛٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحة برنامج العمل، بصيغته الواردة في الميزانية البرمجية تقر  -١
  
ات المقـــدرة مصـــادر األمـــوال، أي االشـــتراك جميـــع فـــي إطـــار، ٢٠١٧-٢٠١٦الماليـــة الفتـــرة ميزانيـــة تقـــر   -٢

  مليون دوالر أمريكي؛ ٤٣٨٥بمبلغ وقدره والمساهمات الطوعية 
  
  للفئات والمجاالت األخرى التالية: ٢٠١٧-٢٠١٦المالية الفترة ميزانية تخصص   -٣

  ؛مليون دوالر أمريكي ٧٦٥ ،األمراض السارية  )١(

  ؛مليون دوالر أمريكي ٣٤٠ ،األمراض غير السارية  )٢(

  ؛مليون دوالر أمريكي ٣٨٢ ،تعزيز الصحة طيلة العمر  )٣(

  ؛مليون دوالر أمريكي ٥٩٤ ،النظم الصحية  )٤(

  ؛مليون دوالر أمريكي ٣٨٠ ،التأهب والترصد واالستجابة  )٥(

  ؛مليون دوالر أمريكي ٧٣٤ ،الوظائف التمكينية/ الخدمات المؤسسية  )٦(
  

  المجاالت األخرى:

ـــــاطق ـــــة، والبحـــــوث فـــــي مجـــــال اإلنجـــــاب البشـــــري،  شـــــلل األطفـــــال، وبحـــــوث أمـــــراض المن المداري
  مليون دوالر أمريكي؛ ٩٨٦

  
  ماليين دوالر أمريكي؛ ٢٠٤االستجابة للفاشيات واألزمات، 
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  أن ُتموَّل الميزانية على النحو التالي: تقّرر  -٤
  

من صـافي االشـتراكات المقـدرة علـى الـدول األعضـاء، والمعّدلـة علـى أسـاس الـدخل غيـر المقـدَّر   )١(
  ؛بماليين الدوالرات األمريكية (يحدَّد فيما بعد)المتأتي من الدول األعضاء، بمبلغ مجموعه 

  
  ؛بماليين الدوالرات األمريكية (يحدَّد فيما بعد)من المساهمات الطوعية، بمبلغ مجموعه   )٢(
  

خفض المبلغ اإلجمالي لالشتراكات المقـدرة علـى كـل دولـة مـن الـدول األعضـاء بمقـدار المبلـغ  تقرر كذلك  -٥
المقيد لصالحها في صندوق معادلة الضرائب؛ وأن يتم تعـديل هـذا الخفـض فـي حالـة الـدول األعضـاء التـي تفـرض 

مــة الصــحة العالميــة، وهــي الضــرائب علــى المــوظفين دفــع ضــرائب الــدخل علــى المرتبــات التــي يتقاضــونها مــن منظ
مليـــون دوالر أمريكـــي،  ٢٧التـــي تردهـــا المنظمـــة ألولئـــك المـــوظفين، وهـــذه المبـــالغ الضـــريبية المســـتردة تقـــدر بمبلـــغ 

  ؛لدوالرات األمريكيةاماليين ب (يحدَّد فيما بعد)وبذلك يصبح مجموع االشتراكات المقدرة على الدول األعضاء 
  
  ؛ليون دوالر أمريكيم ٣١اإلبقاء على المستوى الحالي لصندوق رأس المال العامل بمبلغ  تقّرر  -٦
  
للمدير العام باستخدام االشتراكات المقـدرة مـع المسـاهمات الطوعيـة، رهنـًا بتـوافر المـوارد، فـي تمويـل  تأذن  -٧

  معتمدة؛، وذلك في حدود المبالغ ال٣الميزانية على النحو المخصص في الفقرة 
  
للمدير العام، حسـب االقتضـاء، بـإجراء التحـويالت فـي الميزانيـة فيمـا بـين الفئـات السـت، علـى  تأذن كذلك  -٨

ويـــتم اإلبـــالغ عـــن أي مـــن تلـــك  .ص للفئـــة التـــي يـــتم التحويـــل منهـــامـــن المبلـــغ المخصـــ ٪٥أال يتجـــاوز ذلـــك نســـبة 
  ؛رئاسية المعنيةاألجهزة الالتحويالت في التقارير النظامية التي تقدم إلى 

  
للمدير العام، حسب االقتضاء، بتحمـل النفقـات فـي عنصـر االسـتجابة للفاشـيات واألزمـات فـي  تأذن كذلك  -٩

الميزانية بما يتجاوز المبلغ المخصص لهذا العنصر، وذلـك رهنـًا بتـوافر المـوارد، وتطلـب مـن المـدير العـام أن يقـدم 
  موارد والنفقات في هذا العنصر؛تقريرًا إلى األجهزة الرئاسية عن توافر ال

  
للمــدير العــام، حســب االقتضــاء، بتحمــل النفقــات فــي عناصــر شــلل األطفــال وبحــوث أمــراض  تــأذن كــذلك  -١٠

المناطق المدارية والبحوث في مجال اإلنجاب البشري في الميزانية بما يتجاوز المبـالغ المخصصـة لهـذه العناصـر، 
تــوفر المعلومــات  وهــي ،دورة ميزانيتهــا لكوكــذالشــؤون وتعبئــة المــوارد ريف لتصــبنــاًء علــى اســتخدام آليــات إضــافية 

 تقريراً  يقدم أن العام المدير من وتطلبللميزانيات السنوية/ الثنائية لهذه البرامج الخاصة، وذلك رهنًا بتوافر الموارد، 
  هذه العناصر؛ في والنفقات الموارد توافر عن الرئاسية األجهزة إلى
  

فيــذها، كمــا هــو وارد فــي الوثيقــة أن يقــدم تقــارير منتظمــة عــن تمويــل الميزانيــة وتن المــدير العــامتطلــب مــن   -١١
 االســـتراتيجية، وعـــن حصـــيلة الحـــوار الخـــاص بالتمويـــل والتخصـــيص االســـتراتيجي للمـــوارد المرنـــة ونتـــائج ٦٨/٧ج

لتنفيـذي ولجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة ، إلى جمعية الصحة العالمية، من خالل المجلس االموارد لتعبئة المنسقة
  التابعة له.
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