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 ٢٠١٣ ناير
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هــا االســتثنائي 

جنـــة البرنـــامج 
 القبيـل بشـأن 

هــات المانحــة 
مــــات الدوليــــة 

١٣٢/٧م ت 
ين/ ثانيال ون

 7 Add.1

ي فــي اجتماعه

ســـيره رئـــيس لج
حـوار مـن هـذا

  لحق؛

قاعــدة الجهق 
ضــــاء والمنظم

 
كانو ٢٩ 

  ي 

جلــس التنفيــذي

   يلي:

  ملها؛

م ويتـــولى تيس
أن ُيقـام أول ح
لمبّينة في المل

نطــاتوســيع ة ب
ص للــــدول األعض

ر إجرائي

رة التابعــة للمج

ن أن تقوم بما 

بمجم ٢٠١٥-

ه المـــدير العـــا
رمجيـة، علـى 
طبقًا للطرائق ا

 الســبل الكفيلــة
اهتمــــام خــــاص

وع مقرر

ميزانيــة واإلدار
  تالية،

سادسة والستين

-٢٠١٤قترحة 

يـــل يـــدعو إليـــه
الميزانيـات البر

ط ٢٠١٣ عام 

بشــأن تقصــي 
، مــــع إيــــالء ا

  

 مائة
 ل

مشرو

ة البرنــامج والم
شأن النقاط الت

حة العالمية الس

المقالبرمجية  

خاصـــًا بالتموي
تعلـق بتمويـل ا

في  ٢٠١٥-

 المــدير العــام ب
(المنظمــــة) ــة

    

 ي
بعد الم الثون

جدول األعمال

 ،نفيذي

فــي تقريــر لجنــة
جنة اإلجرائي بش

 جمعية الصح

الميزانية ن تقرّ 

ـــيم حـــوارًا خ ن تق
إلدارة، فيما يت

٢٠١٤رمجية 

مقتــرح ن تؤيــد 
صــــحة العالميـــ

  ت الخيرية.

                     
/٣. 

لس التنفيذ
ية والثالثانال 

من ج ٣-١١

المجلس التن
 

وقــد نظــر فــ
ومقرر اللجن ١

على  اقترح

أن  )١(
  
أن  )٢(

والميزانية وا
الميزانية البر

  
أن  )٣(

لمنظمــــة الص
والمؤسسات

                     
/١٣٢م توثيقة 

المجل  
الدورة 
١البند    

  
  
  

  
  
  

الثاني،
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           
الو    ١
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  الملحق
  

  الحوار الخاص بالتمويل
  

  الخاص بالتمويل بشأن الحوار لمدة يومين جلسة  الخاص بالتمويل بشأن الحوار ةافتراضي جلسة 
المـوارد عـن االحتياجـات مـن معلومات تقديم   •  جلسةالغرض من ال

، لـهلتتخ فجـوات التـيالبيـان التمويل و تأمين و 
كافــــة  الشــــركاءتزويــــد ضــــمان  قصــــدوذلــــك ب

 مـــــن حتياجـــــاتاالمعلومـــــات واضـــــحة عـــــن ب
ـــــل والمـــــوارد المتاحـــــة و  نقـــــص حـــــاالت التموي

  التمويل

إقامـــــــة حـــــــوار منســــــــق مـــــــع الـــــــدول األعضــــــــاء   •
معالجــة والمســاهمين لتحديــد مــا يلــزم مــن حلــول ل

  التمويل الفجوات المتبقية في
  

د   •  الزمان/ المكان ة افتراضية عق اركة جلس ار المش يح خي تت
ر في  ة في المق ذي الكائن قاعة المجلس التنفي

  الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية

د ا  • افالموع رجح:  ةستض ران/  ٢٠الم حزي
و  ن  ٢٠١٣يوني بوع م الل أول أس أو خ

  ٢٠١٣تموز/ يوليو 

مــــن تشــــرين  ٧يــــوم : لمــــدة يــــومين جلســــةعقــــد   •
تشــــرين  ٥و ٤أو يــــومي  ٢٠١٣األول/ أكتــــوبر 
  ٢٠١٣الثاني/ نوفمبر 

  مركز المؤتمرات الدولي بجنيف  •

  الدول األعضاء في المنظمة  • المدعوون للحضور

ة،   • كبار المساھمين الماليين حالياً في المنظم
اع  ن القط ة م ات التجاري تثناء الكيان باس

ا يتفق التي من المقرر ( الخاص معالجتھا بم
ة  ع مناقش ةالم ة ب سياس اركةالخاص  مش

  ة)الرئاسي جھزةاأل

  الدول األعضاء في المنظمة  •
كبـــار المســـاهمين المـــاليين حاليـــًا فـــي المنظمـــة،   •

باســتثناء الكيانــات التجاريــة مــن القطــاع الخــاص 
معالجتها بما يتفق مع مناقشـة (التي من المقرر 

  ة)الرئاسي جهزةاأل مشاركةالخاصة ب  سياسةال

أساليب وبرنامج 
  العمل

يس ال  • ةرئ يس/ : جلس ة رئ يس لجن ب رئ نائ
  البرنامج والميزانية واإلدارة

ل   • اليب العم افة  –أس ر استض اورات غي مش
مية ذي  رس س التنفي ة المجل ي قاع ر ف يُقص

  عبر اإلنترنت على المدعوين للحضوربثھا 

  وثائق العمل:  •

  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية   -

ة،   - ؤون المالي ن الش ة ع ات محدث معلوم
وارد؛  أمين وومنھا االحتياجات من الم ت

  لهلتتخ فجوات التيبيان الو ؛التمويل

نائـــــــب رئــــــيس لجنـــــــة رئــــــيس/ : جلســـــــةرئــــــيس ال  •
  البرنامج والميزانية واإلدارة

  عقد مشاورات غير رسمية –أساليب العمل   •
  وثائق العمل:  •

  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية   -
معلومـــــات عــــــن الشـــــؤون الماليــــــة، أحـــــدث ال  -

تـــــأمين و  ومنهـــــا االحتياجـــــات مـــــن المـــــوارد؛
  لهلتتخ فجوات التيالبيان و  ؛التمويل

  

دمات  ٥٠ ٠٠٠  •  التكاليف مل خ ي (تش دوالر أمريك
ة ة الفوري ة و ،الترجم ةالترجم  ،التحريري
ائق داد الوث ر و وإع ث عب ا، والب تحريرھ

  اإلنترنت)

  

دوالر أمريكــي (تشــمل تكــاليف عقــد  ٣٥٠ ٠٠٠  •
مركــــــــــز المــــــــــؤتمرات الــــــــــدولي  فــــــــــي الجلســــــــــات
والترجمــــة  وخــــدمات الترجمــــة الفوريــــة، بجنيــــف،

الـــــدعم تحريرهــــا، و و  الوثـــــائق التحريريــــة، وٕاعــــداد
  )قل البلدان نمواً ألفي مجال السفر   المقدم
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  الخاص بالتمويل بشأن الحوار لمدة يومين جلسة  الخاص بالتمويل بشأن الحوار ةافتراضي جلسة 
يم   •  عةالحصائل المتوق ل تقي راھن لتموي ع ال ة الوض الميزاني

ة  ن  ٢٠١٥-٢٠١٤البرمجي ات م واالحتياج
  الموارد

  

تمويـــــل الميزانيـــــة محدثـــــة عـــــن حالـــــة  تمعلومـــــا  •
  ٢٠١٥-٢٠١٤البرمجية 

  تحديد الفجوات التي تتخلل التمويل  •
لتضـــــــييق الفجـــــــوات اتخــــــاذ إجـــــــراءات ملموســـــــة   •

  المالية
ـــــى تعبئـــــة المـــــوارد  اتبـــــاع نهـــــج/ نهـــــوج  • راميـــــة إل

  لمعالجة الفجوات المتبقية في التمويل
دور األجهزة 

الرئاسية عقب 
إقامة الحوار 

الخاص بالتمويل 
(بشأن تمويل 

 الميزانية البرمجية
٢٠١٥- ٢٠١٤(  

دورة التاسعة عشرة) لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  • ذي(ال ة  / المجلس التنفي دورة الرابع (ال
  ٢٠١٤ – والثالثون بعد المائة)

وار الخاص   - ذي حصائل الح س التنفي ة واإلدارة/ المجل امج والميزاني ة البرن تعرض لجن تس
  م المدير العام بما يلزم اتخاذه من إجراءات علِ بالتمويل وتُ 

  تھدفةيقدم المدير العام تقريراً عن الخطوات األخرى المتصلة بتعبئة الموارد المس  -

ى المجلس   - درة (إل راً عن التخصيص االستراتيجي لالشتراكات المق ام تقري دير الع يقدم الم
  التنفيذي)

ة والستون/ ابع/ جمعية الصحة العالمية الس(الدورة العشرون) لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  •
  ٢٠١٤ أيار/ مايو – (الدورة الخامسة والثالثون بعد المائة) المجلس التنفيذي

  تستعرض جمعية الصحة العالمية حصائل الحوار الخاص بالتمويل  -

  يقدم المدير العام تقريراً يورد معلومات محدثة عن الحالة المالية  -

ى   - درة (إل تراكات المق تراتيجي لالش يص االس ن التخص راً ع ام تقري دير الع دم الم يق
  المجلس التنفيذي)

  يقدم المدير العام تقريراً يورد معلومات محدثة عن تعبئة الموارد المستھدفة -

/ جمعية الصحة العالمية (الدورة الثانية والعشرون) لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة تستعرض  •
ة) ة والستون/ المجلس التنفيذيثامنال ايو – (الدورة السابعة والثالثون بعد المائ ار/ م  ٢٠١٥ أي

  باتخاذ الخطوات المقبلةتوصي من الحوار الخاص بالتمويل وة المستمدة الخبر
  
  
  

=     =     =  


