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  الحوار الخاص بالتمويل
  
  

  تقرير من األمانة
  
  

  مقدمة
  
) حــــــوارًا خاصــــــًا بالتمويــــــل ٨(٦٦ج ص عبموجــــــب مقررهــــــا اإلجرائــــــي  جمعيــــــة الصــــــحة العالميــــــةأنشــــــأت  -١

، كمـــا هـــو موصـــوف فـــي ٢٠١٣وقـــد جـــرى أول حـــوار خـــاص بالتمويـــل فـــي عـــام  .تمويـــل الميزانيـــة البرمجيـــة بشـــأن
 . وتتضــــمن هـــذه الورقــــة الخطـــط الخاصــــة بـــالحوار الثــــاني الخـــاص بالتمويــــل، الـــذي ســــيجري فــــي٦٧/٧ج الوثيقـــة

. وهـي مسـتندة إلــى الـدروس المستخلصـة مـن الحـوار األول الخـاص بالتمويــل ٢٠١٥تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  ٦و ٥
  . ٦٧/٨والتوصيات التي تمخض عنها التقييم المستقل لهذا الحوار، حسبما يرد في الوثيقة ج

  
منة والستين مدعّوة ، فإن جمعية الصحة العالمية الثا٢٠١٥-٢٠١٤وكما جرى بالنسبة للميزانية البرمجية  -٢

عــــن طريــــق االشــــتراكات المقــــدرة ، المقــــرر تمويلهــــا ٢٠١٧-٢٠١٦إلــــى الموافقــــة علــــى كامــــل الميزانيــــة البرمجيــــة 
. ويهدف الحوار الثاني الخاص بالتمويل إلى المساهمة في التمويل الكامل للميزانيـة البرمجيـة والمساهمات الطوعية

  . ٢٠١٩-٢٠١٨ويل الميزانية البرمجية وتحسين القدرة على التنبؤ بتم ٢٠١٧-٢٠١٦
  
التمويـــل الكامـــل للميزانيـــة البرمجيـــة علـــى عـــدد مـــن التـــدابير اإلصـــالحية التـــي تســـاعد علـــى إقنـــاع  ويعتمـــد -٣

المســــاهمين الموجــــودين والجــــدد بــــأن اســــتثمار األمــــوال فــــي المنظمــــة شــــيء مجــــٍد. وفــــي ميــــدان التخطــــيط المــــالي 
رد؛ وٕادارة المـــوارد وتتبعهـــا؛ والبرمجـــي، تتعلـــق هـــذه التـــدابير اإلصـــالحية بمجـــاالت البرمجـــة والميزنـــة؛ وتعبئـــة المـــوا

والتبليـــغ؛ والمســـاءلة والمخـــاطر. وســـوف يجـــري إدماجهـــا فـــي اســـتراتيجية ماليـــة للمنظمـــة، مـــن المقـــرر تقـــديمها إلـــى 
  . ١٣٦/٣٦ت مالمجلس التنفيذي في دورته الثامنة والثالثين بعد المائة، حسبما يرد في الوثيقة 

  
لتحقيـق أهـداف الحـوار الخـاص بالتمويـل، بمـا فـي ذلـك  وأغلب مجاالت اإلصالح األخرى ضـرورية أيضـاً  -٤

فــي مجـــاالت المـــوارد البشـــرية؛ والمســاءلة اإلداريـــة والشـــفافية وٕادارة المخـــاطر؛ ووجــود ثقافـــة مؤسســـية بشـــأن التقيـــيم 
والــتعّلم؛ وٕادارة المعلومــات؛ واالتصــاالت؛ واتخــاذ القــرارات االســتراتيجية علــى نحــو محّســن؛ ومشــاركة المنظمــة مــع 

  لجهات الفاعلة غير الدول.ا
  
وكــان الحــوار األول الخــاص بالتمويــل موضــع ترحيــب مــن جانــب مســاهمي المنظمــة ولّبــى توقعــاتهم علــى  -٥

نحو جيد. وأبرز التقييم المستقل عددًا من الحصائل اإليجابية. وقد ارتُئي أن الهيكل الجديد الذي بـدأ األخـذ بـه مـع 
هو أداة مهّمة لتعبئة الموارد. وساعد الحوار الخاص بالتمويل على إيجاد تمويل  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية 
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قبــوًال حســنًا.  ١فــي بدايــة فتــرة الســنتين. والقــت البوابــة الشــبكية للميزانيــة البرمجيــة يمكــن التنبــؤ بــه علــى نحــو أفضــل
  وتمخض عن التقييم أيضًا عدد من التوصيات، منها:

ل أكثر شموًال وتفاعًال عن طريق عقده في سياق غير رسمي بدرجـة جعل الحوار الخاص بالتموي  (أ)
  أكبر وتوسيع نطاق جمهوره بحيث يشمل مانحين جددًا محتملين؛

تمديد الفترة الزمنية التي يتناولها الحوار الخاص بالتمويل من األجل القصير (سنتين) إلى األجل   (ب)
  المتوسط (ست سنوات)؛

زمـــة لتحســـين عمـــل المنظمـــة وزيـــادة صـــورتها وضـــوحًا وتحســـين كيفيـــة توظيـــف االســـتثمارات الال  (ج)
  إبالغها عن النتائج؛

  إجراء تقييم للبوابة الشبكية واتخاذ إجراءات لتحسينها بحيث تحقق أقصى أثر؛  (د)

تحديد وضع متطلبات المنظمة من الموارد في سـياق دورهـا وواليتهـا فـي المشـهد األوسـع للصـحة   (ه)
  من التركيز على ثغرات التمويل. العالمية، بدًال 

  
  التقدم المحرز بشأن مبادئ الحوار الخاص بالتمويل 

  
بشــكل عــام، أتــاح الحــوار األول الخــاص بالتمويــل تحقيــق تقــدم ُيعتــد بــه فــي ســبيل األهــداف المحــددة فــي  -٦

ي تحقيق تحسينات ذات المبادئ التوجيهية األربعة. وقد تمثلت اإلنجازات الرئيسية للحوار األول الخاص بالتمويل ف
شأن في شفافية تمويل المنظمة، وذلـك مـن خـالل البوابـة الشـبكية للميزانيـة البرمجيـة، والقـدرة علـى التنبـؤ بالتمويـل. 
وفــي حــين حــدثت تحســينات فرديــة فــي مرونــة التمويــل المقــدم مــن بعــض المســاهمين، فــإن هــذا االتجــاه غيــر ســائد 

زانية البرمجية قضيًة تنتظر حسمًا. وتوسيع قاعـدة المسـاهمين عمليـة طويلـة بشكل عام. وما زالت المواءمة مع المي
األجل لم تحقـق حتـى اآلن سـوى تقـدم محـدود للغايـة. وتـوّفر الفقـرات التاليـة وصـفًا محـدثًا للتقـدم المحـرز فـي سـبيل 

  التحديات.تحقيق هذه المبادئ وتصف مواطن العجز والتحديات المتبقية وتبّين كيف سيجري التصدي لهذه 
  

  المواءمة والمرونة
  
 ، كانــت الفئــات٢٠١٤. ففــي نهايــة عــام ٢٠١٥-٢٠١٤تحّســنت مواءمــة التمويــل مــع الميزانيــة البرمجيــة  -٧
لة بنسبة  ٥إلى  ١ من على األقل من مستوى الميزانية البرمجيـة المعتمـدة، فـي حـين كانـت عـّدة أغـراض  ٪٧٥مموَّ

  في الفترة نفسها من الثنائية السابقة. استراتيجية تعاني من ثغرات أكبر في التمويل 
  
ويالَحـظ حــدوث تحّســن طفيــف فــي مسـتوى مرونــة التمويــل، وذلــك بفضــل التغّيـر الــذي طــرأ علــى سياســات  -٨

  ثالث جهات مانحة صارت تقدم اآلن مساهمات طوعية أساسية بدرجة أكبر. 
  
وسوف تواصل المنظمة تشجيع المساهمين على تقديم أموال مرنة قدر اإلمكان ومواءمة مساهماتهم تمامًا  -٩

مع األولويات المنصوص عليها في الميزانية البرمجية وذلـك أوًال وقبـل كـل شـيء مـن خـالل تمويـل المجـاالت التـي 
للتمويــل وتخصــيص التمويــل المــرن علــى  تعــاني مــن نقــص األمــوال. وســوف تواصــل األمانــة تنقــيح إدارتهــا الداخليــة

  نحو استراتيجي، وذلك بغية تحقيق المواءمة الكاملة والشاملة للتمويل مع الميزانية البرمجية. 
                                                           

  ).٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١٧(تم االطالع في  /https://extranet.who.int/programmebudgetمتاحة في الموقع    ١
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  القدرة على التنبؤ
  

فـي  ٢٠١٥-٢٠١٤فـي بدايـة الثنائيـة  ٪٧٠تحّسن مسـتوى القـدرة علـى التنبـؤ بالتمويـل فـي بدايـة الثنائيـة ( -١٠
ـــــل  ـــــة  ٪٥٢و ٢٠١٣-٢٠١٢للثنائيـــــة  ٪٦٢مقاب ـــــى ذلـــــك، بفضـــــل االتفاقـــــات ٢٠١١-٢٠١٠للثنائي ). وعـــــالوة عل

المعقـــودة مـــع المســـاهمين، صـــار لـــدى المنظمـــة صـــورة أوضـــح لإلســـقاطات، علـــى النحـــو الـــذي يتجســـد فـــي البوابـــة 
  الشبكية. 

  
ه القــدرة منخفضــة جــدًا وعلــى الــرغم مــن تحّســن القــدرة علــى التنبــؤ بالتمويــل للثنائيــة الجاريــة، فمــا زالــت هــذ -١١

. ويثيــر ذلــك مخــاطر عــدم ٢٠١٩-٢٠١٤بالنســبة للثنائيــات المقبلــة التــي يشــملها برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر 
التيقن من التمويل في بداية كل ثنائية، مما يؤدي إلى تأخير بدء تنفيذ بعض األنشطة المخططة والميل إلى نقص 

بيل المثــال، لــن َيشــغل مــدير وظيفــًة مــا إذا كــان ال يعلــم مــا إذا كانــت الوظيفــة التنفيــذ فــي الثنائيــة الراهنــة (علــى ســ
  ستموَّل في الثنائية التالية). 

  
وســوف تعمــل المنظمــة فــي ســبيل الحصــول علــى تمويــل ُيمكــن التنبــؤ بــه فــي األجــل المتوســط، أي يشــمل  -١٢

التصدي للتحديات التي تعترض القـدرة علـى  على األقل الثنائيتين المتبقيتين من برنامج العمل العام الجاري. وبغية
التنبــؤ بالتمويــل للثنائيــات المقبلــة، مــن المهــّم للمســاهمين الــذين يســتطيعون ذلــك أن يوقعــوا اتفاقــًا بشــأن المســاهمات 
المتفق عليها خالل الحوار الخاص بالتمويل، وذلك إما قبل بدء الثنائية أو في أقرب وقت بعد بدايتها. وٕاضافة إلى 

  سوف ُيشجَّع المساهمون على توقيع اتفاقات متعددة السنوات.  ذلك،
  
  شفافيةال
  

وضـع فـي شـفافية زيـادة كبيـرة علـى الالميزانيـة البرمجيـة اإللكترونية الخاصـة ببوابة طرأت بفضل استقدام ال -١٣
  .بحسب مجاالت البرامج والمكاتب الرئيسيةالتمويلي واحتياجاتها  المنظمة

  
ي فيهـــا وتضـــمينها ثـــانالجيـــل تفاصـــيل مـــن المـــن أجـــل تـــوفير للتنقـــيح هـــذه البوابـــة اإللكترونيـــة وستخضـــع  -١٤

. الشــاملالمنظمـة اإللكترونــي موقــع ا فــي دمجهـتحســين تحـديثها بانتظــام و عمليــة تســهيل و  النتـائجالتقـارير المتعلقــة ب
  .البرمجيةالتقارير المالية و  سُتدخل تحسينات على تنسيقو 
  

  ضعفالحد من أوجه ال
  

علـى تواصـل اعتمادهـا منظمـة فـإن اللمنظمـة، فـي اقاعـدة المسـاهمين نطاق رغم الجهود المبذولة لتوسيع ب -١٥
الصـيغة النهائيـة وضـع  ويجـري حاليـاً ة، الطوعيـ ها٪ مـن مسـاهمات٨٠مساهمًا حصرًا في الحصـول علـى نسـبة  ٢٠

ومع . لالتمويالقادم الخاص بالحوار وتعميقها، وسُيسترشد بها في إقامة المساهمين نطاق قاعدة توسيع ن لدراسة ع
غــراض ن بشــكل كبيــر ألغــراض اإلدارة الداخليــة، وٕالــى حــد مــا، ألمنظمــة قــد تحّســللأن عــرض الميزانيــة البرمجيــة 

لتمويــل الجهــود لعــرض وضــع المنظمــة واحتياجاتهــا مــن ابــذل مزيــد مــن فإنــه يلــزم حــوار مــع المســاهمين الحــاليين، ال
  .، وتوضيح وضعها واحتياجاتها لهملمساهمين الجدد المحتملينبوضوح أكبر على ا

  
متطلبـات ومـع أن . التمويـل معقـدة ها مناحتياجات عليه فإنومتنوعة، و  النطاق واسعةوالية منظمة ولدى ال -١٦

الميزانيـــة البرمجيـــة فئـــات حســـب ب الداخليـــة، هـــااحتياجاتقـــد ُعِرضـــت حتـــى اآلن علـــى أســـاس التمويـــل المنظمـــة مـــن 
الوظائف األساسية المحددة ُيعّبر عنه بواسطة أكثر وظيفية يتسم بطابع مكون فإنها سُتستكمل بوالمكاتب الرئيسية، 

وينبغــي أن يتــيح هــذا األمــر المجــال أمــام المنظمــة لتبــّين مــثًال المواضــع التــي يتســنى فيهــا . فــي برنــامج العمــل العــام
فـي ميـدان العمـل داخـل البلـدان أو ب التنفيـذأو ب مجـال االبتكـارالممـولين المهتمـين بتوظيف االستثمارات مـن جانـب 
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عـرى إبالغهـا عّمـا منظمـة وّثق العـالوة علـى ذلـك، سـتو . البـرامج المعنيـة تبغض النظر عن مجـاالوضع القواعد، 
 .الصحةعن كيفية اإلسهام في عملها فيما يتعلق بإنقاذ األرواح وتعزيز و  نتائجتحققه من 

  
  تنسيق تعبئة الموارد

  
كيفيـة تحسـين ًا بشـأن واضـح اً توجهـ ئة الموارد واسـتراتيجيات إدارتهـاعمل المعنية بتعبالرقة تبّين توصيات ف -١٧

لمنّســقة لتعبئــة اًا مخصصــًا ألغــراض اداخــل مكتبهــا قســم ةالعامــ ةلمــدير وقــد أنشــأت ا ١.هاوتنســيقتعبئــة المــوارد إدارة 
القسـم المخصـص عضـاء الجمـع بـين أعملهـا فـي مجـال تنسـيق تعبئـة المـوارد معنيـة باشرت فرقة عالمية بو . لمواردل

وكـل مـن المكاتـب اإلقليميـة كـل مكتـب في تعبئة الموارد ن مسؤولين عن مع ممثليألغراض التعبئة المنّسقة للموارد 
 ووظـائف مسـتوياتأدوار بـالوة على ذلك، قدمت فرقـة العمـل المعنيـة وع. الرئيسي المقرمن المجموعات بمجموعة 
وهـي  ٢ن ماهيـة المهـام التـي ينبغـي أن يؤديهـا كـل واحـد مـن هـذه المسـتويات،توجيهـات واضـحة عـ الثالثة المنظمة

أنحــاء المنظمــة بتنســيق الجهــود المبذولــة . وســيحظى ٢٠١٧-٢٠١٦بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة مجســدة اآلن 
  .واضحة المعالماألدوار والمسؤوليات ن بالدعم بعد أن أصبحت اآل المستقبل القريبفي كافة 

  
التــي تبــذلها مختلــف الوحــدات جهــود التنســيق كفيلــة بلاتحديــد أفضــل الســبل واســتهلت األمانــة العمــل بشــأن  -١٨

المزيــد مــن ه يلــزم بيــان أنــثبتــت األعمــال التــي ُأنِجــزت لحــد اآلن أو . تعبئــة المــواردوالمســتويات بالمنظمــة فــي ميــدان 
االســتخبارية  هــالمنظمــة معلوماتأن تجمــع اوأنــه ينبغــي مــوال، جمــع األمــن التفاصـيل فــي تحليــل احتياجــات المنظمــة 

 بعـض الوكـاالت اإلنمائيـةمـثًال ل تفّضـو . تعبئـة المـوارد تنسـيقن المسـاهمين إفسـاحًا للمجـال أمـام تحسـين القائمة ع
لمكاتـب القطريـة وتشجع في الوقت نفسـه ا، الرئيسية مستوى مقارهاعلى  منسقة تماماً أن يكون لديها جهات اتصال 

يرغب مساهمون آخرون في حين إلى ممثلي بلدانها، التمويل  بشأن مقترحاتى أن تقدم مباشرة لعللمنظمة التابعة 
  .في أن ُيفاتحوا بالمواضيع واحدًا تلو اآلخر

  
وتزويـــد  لومـــات اســـتخبارية عـــن المســـاهمينأداة داخليـــة لجمـــع مععلـــى اســـتحداث  منظمـــة حاليـــاً وتعكـــف ال -١٩

المســاهمين، وتتبــع مقترحــات فــرادى عــن كيفيــة التفاعــل مــع تخــص المســاهمين تحديــدًا تعليمــات بمنظمــة المــوظفي 
التــي تعــاني وتحليــل فجــوات التمويــل وانتهــاًء بتوقيــع العقــود، االتصــاالت األوليــة عمليــة إجــراء مــن ابتــداًء  التمويــل

  .مزيد من التفصيلب المنظمة منها حالياً 
  

  ٢٠١٥ام لعالحوار الخاص بالتمويل جراء أساليب إ
  

، وسُيشــرع فــي االضـــطالع ٢٠١٥نــوفمبر / تشـــرين الثــاني ٦و ٥يــومي التمويــل الخــاص بالحــوار ســُيعقد  -٢٠
. ٢٠١٧-٢٠١٦ لميزانيــة البرمجيــةلن يجمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتباألنشــطة التحضــيرية عقــب اعتمــاد 

  :مما يليبالحوار الخاص بالتمويل، وتتألف  وثيقاً  ارتباطاً وترتبط تلك األنشطة التحضيرية 

  مية تُبث وقائعها عبر اإلنترنت بحسب االختيار؛دورات إعال  (أ)

                                                           
ئــــــــة المــــــــوارد واســــــــتراتيجيات إدارتهــــــــا ُمتــــــــاح علــــــــى العنــــــــوان التــــــــالي: المعنيــــــــة بتعبالعمــــــــل رقــــــــة التقريــــــــر النهــــــــائي لف   ١

http://www.who.int/about/who_reform/TFRMMS-report-2013.pdf  ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١٧(تم االطالع في.( 

ـــــر    ٢ ـــــوان التـــــالالنهـــــائي لفالتقري ـــــاح علـــــى العن ـــــة بـــــأدوار ووظـــــائف مســـــتويات المنظمـــــة الثالثـــــة ُمت ـــــة العمـــــل المعني ي: رق
http://www.who.int/about/who_reform/task_force_report_three_levels_who_2013.pdf?ua=1&ua=1  تــــم االطــــالع)

 ).٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١٧في 
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  اإللكتروني؛لمعلومات على موقع المنظمة ونشر ا  )ب(

  .٢٠١٥يونيو / مع المساهمين اعتبارًا من شهر حزيران ثنائيةوعقد اجتماعات   )ج(
  

سـُتوجه اإلضـافة إلـى ذلـك، وب. التمويلالخاص بلمشاركة في الحوار إلى اجميع الدول األعضاء وسُتدعى  -٢١
باسـتثناء مؤسسـات ( لمنظمـةأمريكـي لمليـون دوالر من المساهمين بمبلغ يزيد على لشركاء غير الدول ى الإدعوات 

  .ُيحتمل أن تصبح جهات مساهمة في المستقبلجهات التي دعوة ال يمكن، كما )القطاع الخاص التجارية
  

  ٢٠١٥نوفمبر / تشرين الثاني ٦و ٥اجتماع الحوار الخاص بالتمويل يومي 
  

ــإ ظــراً ن -٢٢  لحــوارة فــي إجــراء امماثلــفإنــه ســتُتبع طريقــة التمويــل، خــاص بألول حــوار ى الحصــيلة اإليجابيــة ل
األول الخاص حوار ُموّلد أثناء الللحفاظ على الزخم الباالقتران مع قدر معين من االبتكار التمويل، الثاني الخاص ب

  .التقييم المستقلالمتعلقة بتوصيات الالتمويل ومعالجة ب
  

ــًا بصــدق عــن تقــديره إلهــذا االجتمــاع فــي المقــام األول علــى نتــائج عمــل وســيرّكز  -٢٣  هــانجازاتالمنظمــة معرب
الحتياجـات العالميـة نطاقـًا لوسـع األسـياق ال فـيُيعرض أيضًا عمل المنظمة سو . اجههاعن التحديات التي تو  فضالً 

الحصــائل األهــداف و بلــوغ تلــك منظمــة فــي بكيفيــة إســهام الو  ٢٠١٥ عــام مــا بعــدلبأهــداف التنميــة المســتدامة ُيــربط و 
  .الصحية

  
مناقشـــة المعلومـــات فـــي المنظمـــة مـــن هـــذا االجتمـــاع الـــدول األعضـــاء والمســـاهمين غيـــر الـــدول وســـيمّكن  -٢٤
علــى إجــراء االجتمــاع ، كمــا ســينطوي األمانــة فيمــا يتعلــق باألنشــطة البرمجيــة والتكــاليف المرتبطــة بهــامقدمــة مــن ال

وذلك قائمة، الموارد الفي عجز بحث حاالت اللمنظمة لفي ابين الدول األعضاء والمساهمين غير الدول فيما حوار 
 وصياغة نهـج ملمـوسالبرمجية للمنظمة تمويًال كامًال، تمويل الميزانية من ستؤ  تحديد الحلول المشتركة التيهدف ب

  .أوجه القصور المتبقيةيعالج 
  

  المجلس التنفيذيتقديم تقرير عن الحصائل إلى 
  

الفجــوات ســتواظب عمليــة التعبئــة المنســقة للمــوارد علــى ســد التمويــل، الخــاص باجتمــاع الحــوار عقــد د بعــو  -٢٥
  .٢٠١٩-٢٠١٤الثاني عشر العام العمل برنامج الفترة المتبقية من الثنائية في إطار المتبقية والبدء في تمويل 

  
وســُيقّدم تقريــر عــن حصــيلة الحــوار الخــاص بالتمويــل إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين  -٢٦
للتقـدم المحـرز  وصـفاً كمـا سيتضـمن هـذا التقريـر  التابعـة لـه، من خـالل لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارةالمائة  بعد
  .عملية التعبئة المنسقة للموارد، واقتراحات بشأن السبل الكفيلة بسد المتبقي من فجوات التمويلفي 

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 

بتنظـيم الحـوار الخـاص بالتمويـل فـي  تقديم توجيهات، وخصوصـًا فيمـا يتصـلمدعو إلى التنفيذي المجلس  -٢٧
  .٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر 

  
  

=     =     =  


