
  
  
  

 

 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

  ٦٦/٥٠ج 
  ٢٠١٣ مايو
 A66/50  

ايو ١ ار/ م أي

ريـر رمـى إلـى 
  المنظمة.

حـات المقدمـة 
كـــانون األول/ 
ــانون الثــاني/ 

واألمانة على 
منصــفة فافة و 

 المـوارد علـى 

ت فــي الوقــت 
يات المنظمـة 
لــى مزيــد مــن 

م أيار/ ٢٠ 

  

  جلس
  ستين

١٧و ١٦ومي 

ى أن هـذا التقري
 بشأن تمويل ا

ة على االقتراح
ي عقـــد فـــي ك
 عقــدت فــي كــ

ول األعضاء و
يـة جديـدة وشـف

منسـقة لحشـد  

القتــراح، وأقــرت
علـى مسـتويف 

ة الحصــول عل

 لعالمية

لتابعة للمج
سادسة والس

و ي جنيف ي  ف
  ٢.ل أعمالھا

مشـيرة إلـى ٣،
ي جرت مؤخرًا 

بة اآلثار المترت
الســـتثنائي الـــذي
د المائــة التــي 

الدو جانبمن 
آليوضــع علـق ب

 ، وكـذلك آليـة

تأييــدها لهــذا ا
حسـاب التكـاليف
وطلبــت اللجنــة

صحة ال
  منظمة

واإلدارة ال 
عالمية الس

ة واإلدارة اني
ت اللجنة جدول

صـحة العالميـة
لمشاورات التي

إضافية بشأن 
ي اجتماعهـــا اال
 والثالثــين بعــد

يرات سلوكية م
لعمـل فيمـا يتع
 المتفق عليهـا،

نــة مــن جديــد ت
عملية لح انب
. و٢٠١٧-٢٠
.  

 

 لستون

ظمة الص
مالمويل 

  
  
  والميزانية
الصحة الع

  
  

امج والميز رن
واعتمدت ١.ن)

يـل منظمـة الص
ضاء خالل الم

ى توضيحات إ
واعتمـــدتها فـــي
 دورتــه الثانيــة

ت سيستلزم تغيي
ع بمزيـد مــن ال
مع األولويات 

أكــدت اللجنة، 
جا  سينفذ إلى
٠١٦ للثنائيــة 

٢٠١٥-٢٠١

EBPBAC18.  

وال لسادسة
 مؤقت

صالح منظ
تمو

 البرنامج 
ى جمعية ا

ة البر شر للجن
ت ناشر (اليمن

 الخاص بتموي
ها الدول األعض

ر يحتوي على
رســـتها اللجنـــة و
 التنفيــذي فــي 

هذه االقتراحات
ورة االضـطالع
واءمة الموارد م

 

يزانيــة البرمجيــة
عدة إلى القمة
زانيــة البرمجيــة
٤حة للثنائية 

    
DIV./1/8وثيقة 

ال العالمية 
ل األعمال الم

إص

لجنةقرير 
تنفيذي إلى

امن عش اع الث م
تور جمال ثابت

رير التقألمانة 
ت التي طرحته

أن التقرير لجنة
ظمـــة التـــي درس
كــذلك المجلــس

تنفيذ ه نة بأن
ضـًا إلــى ضـرو
وارد، تيسر موا
  ظمة الثالثة.

ى اعتمــاد المي
فصًال من القاع
ـل وضــع الميز
ع الموارد المتا

                     
في الو ن متاحة
EBPB. 

٤. 

ة الصحة 
من جدول ١١

تق
الت

د ا  الجتمُعقِ
برئاسة الدكتو 

األ وعرضت 
ة عن التساؤالت

اللالحظت و  
ن تمويـــل المنظ

، وكــ٢٠١٢ر 
٢٠١٣.  

وأقرت اللجن 
أيضُأِشـير واء. و 

تخصيص المو
مستويات المنظ

إلــىالنســبة وب 
ن تخطيطًا مفص

مــن أجــل كافــة 
مات عن وضع

                     
قائمة المشاركين

BAC18/1وثيقة 

٦٦/٤٨وثيقة ج

جمعية 
١البند 

   
  
  
  

١- 
٢٠١٣

  
٢- 

اإلجابة
  
٣- 

لتحســـين
ديســمبر
٣يناير 

  
٤- 

حـد سـو
تبشأن 
جميع م

  
٥- 

ذاته بأن
الثالثــة
المعلوم

  

           
ق     ١
الو    ٢
الو    ٣
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مستوى ك عتبة ، بما في ذلالمبّينالتمويل، أعربت اللجنة عن تأييدها للنهج ب الخاصالحوار فيما يتعلق بو   -٦
 فــي إطــار الحــوار الخــاص بالتمويــل االجتماعــات المعقــودة مشــاركة المســاهمين مــن غيــر الــدول. وقــد أشــير إلــى أن

أن االجتمــاع األول المعقــود فــي بــاللجنــة أوعــزت و ينبغــي أال تنتــزع الشــرعية واألولويــة مــن أجهــزة المنظمــة الرئاســية. 
المتعلقــة باالجتمــاع الثــاني األخــرى توضــيح المعلومــات فــي زيــادة إطــار الحــوار الخــاص بالتمويــل ينبغــي أن يشــهد 

بـين االجتماعـات والتطلعـات الخاصـة بالمسـاهمين، االنتقاليـة الفاصـلة  والعمليـة المـذكور المعقود في إطـار الحـوار 
الثـاني/  المجلـس التنفيـذي قـد يـدرس فـي كـانونأيضـًا إن بـالقول اني/ نوفمبر. وعلقـت اللجنـة قبل اجتماع تشرين الث

  ، عقب اجتماع تشرين الثاني/ نوفمبر، استعراضًا للدروس المستفادة من الحوار الخاص بالتمويل.٢٠١٤يناير 
  
، المخرجــات تكـاليف حسـابعمليــة وأوضـحت األمانـة أنـه إلــى جانـب العمـل الجــاري المتعلـق بزيـادة متانـة   -٧

ا علــى صــعيد المنظمــة. وعــالوة علــى ذلــك أخطــرت تنســيق حشــد المــوارد وٕادارتهــتتواصــل الجهــود المبذولــة لتعزيــز 
 النهــوج الجديــدة لتخصــيص المــوارد تحــت مــن خاللهــا األمانــة اللجنــة بــأن المــدير العــام يقتــرح إقامــة عمليــة ســتدرس 

  رئيس لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي.  رعاية
  

  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  
علمــًا  بــأن تحــيط نيالسادســة والســتالعالميــة أوصــت اللجنــة جمعيــة الصــحة بالنيابــة عــن المجلــس التنفيــذي   -٨

 مشــروع جمعيــة الصــحة، وأن تعتمــد ٦٦/٤٨بــالتقرير الخــاص بتمويــل منظمــة الصــحة العالميــة الــوارد فــي الوثيقــة ج
  ١المقرر اإلجرائي المعدل التالي:

  
قررت جمعية الصحة العالمية السادسة والستون إقامة حوار خاص بالتمويل يـدعو إليـه المـدير العـام 

فيما يتعلـق بتمويـل الميزانيـة التابعة للمجلس التنفيذي ويتولى تيسيره رئيس لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 
 ٢٠١٥-٢٠١٤زانية البرمجية المقترحـة البرمجية، على أن ُيقاَم أول حوار من هذا القبيل بشأن تمويل المي

  .٦٦/٤٨الوثيقة جوفقًا للطرائق المبينة في  ٢٠١٣في عام 
  
  
  

=     =     =  

                                                           
 .العريضالتعديالت مبينة بالخط     ١


