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  ٤بقلم المديرة العامةموجز     ياتو المحت
  

  ٤      تصدير 
  

  ٥       نبذة عامة  
  ٣٥   اإلنجازات حسب الفئة والمجال البرنامجي  :١الفرع 

  ٣٦  الساريةاألمراض   ١الفئة   
  ٣٨  مرض األيدز والعدوى بفيروسه  ١-١    
  ٤١  السل ٢-١    
  ٤٥  المالريا ٣-١    
  ٤٨  ١أمراض المناطق المدارية المهملة ٤-١    
    ٥٢  األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ٥-١    
  ٥٦  األمراض غير السارية  ٢الفئة   
  ٥٩  األمراض غير السارية ١-٢    
  ٦٢  ومعاقرة مواد اإلدمانالصحة النفسية  ٢-٢    
  ٦٦  العنف واإلصابات ٣-٢    
  ٦٨  العجز والتأهيل ٤-٢    
    ٧١  التغذية ٥-٢    
  ٧٥  تعزيز الصحة طيلة العمر  ٣الفئة   
  ٧٧  ٢الصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد واألطفال والمراهقين ١-٣    
  ٨٠  الشيخوخة والصحة ٢-٣    
  ٨٣  الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسانتعميم مبادئ المساواة بين  ٣-٣    
  ٨٦  المحددات االجتماعية للصحة ٤-٣    
    ٩٠  الصحة والبيئة ٥-٣    
  ٩٤  الُنظم الصحية  ٤الفئة   
  ٩٦  السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية ١-٤    
  ٩٩  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس ٢-٤    
  ١٠٣  التنظيميةإتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية وتعزيز القدرات  ٣-٤    
    ١٠٦  الُنظم والمعلومات والبّينات الصحية ٤-٤    
  ١١٠  التأهب والترصد واالستجابة  ٥الفئة   
  ١١٢  القدرات في مجالي اإلنذار واالستجابة ١-٥    
  ١١٥  األمراض التي قد تسبب أوبئة وجوائح ٢-٥    
  ١١٧  مخاطر الطوارئ وٕادارة األزماتإدارة  ٣-٥    
  ١٢٠  السالمة الغذائية ٤-٥    
  ١٢٣  استئصال شلل األطفال ٥-٥    
    ١٢٦  التصدي للفاشيات واألزمات  ٦-٥    
  ١٢٩  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية  ٦الفئة   
  ١٣١  القيادة وتصريف الشؤون ١-٦    
  ١٣٤  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر ٢-٦    
  ١٣٧  التخطيط االستراتيجي وتنسيق الموارد والتبليغ  ٣-٦    
  ١٤٠  التنظيم واإلدارة ٤-٦    
  ١٤٤  االتصاالت االستراتيجية ٥-٦    

                                                            
للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المشـترك بـين اليونيسـيف وبرنـامج األمـم المتحـدة بما في ذلك البرنامج الخاص    ١

  اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
بمــا فــي ذلــك البرنــامج الخــاص للبحــث والتطــوير والتــدريب علــى البحــوث فــي مجــال اإلنجــاب البشــري المشــترك بــين برنــامج األمــم    ٢

  اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. المتحدة
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  ١٤٧  التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة  :٢الفرع 
  

  ١٤٨   ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٣١المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 
  ١٤٩   إحالةخطاب 

  ١٥٠   رأي مراجع الحسابات الخارجي
  ١٥٢   البيانات المالية

  ١٥٢   البيان األول: بيان الوضع المالي
  ١٥٣   البيان الثاني: بيان األدء المالي

  ١٥٤   البيان الثالث: بيان التغيرات في صافي األصول/ األسهم
  ١٥٥   البيان الرابع: بيان التدفقات النقدية

  ١٥٦   الخامس: بيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعليةالبيان 
  ١٥٧   مالحظات على البيانات المالية

  ١٥٧   أساس اإلعداد والعرض -١
  ١٥٨   سياسات محاسبية مهمة -٢
  ١٦٩   عادة بيان األرصدةإمالحظة بشأن   -٣
  ١٦٩  معلومات داعمة لبيان الوضع المالي  -٤
  ٢٠٠  معلومات داعمة لبيان األداء المالي  -٥
  ٢٠٦   األصول/ األسهم معلومات داعمة لبيان التغيرات في صافي  -٦
  ٢١٢   معلومات داعمة لبيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية  -٧
  ٢١٤   التبليغ حسب القطاعات  -٨
  ٢١٧   المبالغ المشطوبة واإلكراميات  -٩
  ٢١٧   عن األطراف ذات العالقة وغيرها من األطراف على مستوى اإلدارة العليا اإلفصاحات  -١٠
  ٢١٨   األحداث بعد تاريخ التبليغ  -١١
  ٢١٨   الخصوم االحتياطية وااللتزامات واألصول االحتياطية  -١٢

  ٢١٩   الجدول األول: بيان األداء المالي حسب الصناديق الرئيسية
  ٢٢٠   الصندوق العام فقط –مكتب الرئيسي الجدول الثاني: المصروفات حسب ال

  
كانون  ٣١المنتهية في  السنة المعلومات عن المساهمات الطوعية حسب الصندوق وحسب الجهة المساهمة في

متاحة على البوابة اإللكترونية للميزانية البرمجية وموقع المنظمة اإللكتروني على الـرابط  ٢٠١٥األول/ ديسمبر 
  :التالي

 (http// www.who.int/ about/ finances-accountability/ funding/ voluntary-contributions/ en/).  

  المالحق
  ٢٢١  ٢٠١٥-٢٠١٤منهجية تقييم أداء الميزانية البرمجية   ١الملحق 
  ٢٢٣  مسرد المصطلحات  ٢الملحق 
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  تصدير    بقلم المديرة العامةموجز 
  

    
في وثيقة واحدة تشمل تقييم أداء المنظمة خـالل هـذه  ٢٠١٥-٢٠١٤للمنظمة ألول مرة، يتم تجميع التقرير المالي 

مـن إصـالحات فـي المنظمـة، وفـي  اآلنة. وال مراء في أن هذا األمـر يمثـل تطـورًا منطقيـًا فـي ظـل مـا يجـري ثنائيال
س. فمــن خــالل ظــل منــاخ التنميــة الصــحية الــذي يعلــق أهميــة قصــوى علــى الشــفافية والمســاءلة والنتــائج القابلــة للقيــا

 كيفيـة علـى الوقـوف للقـراء الوثيقـة تتـيحتجميع المواد التي كان يتم إصدارها فيمـا مضـى فـي هيئـة تقـارير منفصـلة، 
  المتوخاة. النتائج تحقيق في تقدم إلحراز المنظمة تطلبها التي المالية الموارد استخدام

 
عامة عن التحديات الصحية الرئيسية التي بـرزت خـالل ة نبذين. يبدأ الجزء األول بءويتم تقديم المعلومات على جز 

فـي إطـار أولويـات القيـادة السـت المحـددة المنظمـة تقيـيم أداء  أيضـاً المنظمة لهـا. ويتضـمن  ةالثنائية وكيفية استجاب
. وتــم تــوخي الصــراحة التامــة فــي عــرض أوجــه النجــاح ٢٠١٩-٢٠١٤العــام الثــاني عشــر للفتــرة  العمــل فــي برنــامج

األكثــر شــموًال فيســتخدم أنشــطة محــددة لتوضــيح كــل مجــال برنــامجي فــي إطــار فئــات  فــرعإلخفــاق. أمــا الاجوانــب و 
مليـار جرعـة مـن  ١,٥العمل الست. وتتيح هذه األمثلـة التوضـيحية للقـراء متابعـة أعمـال المنظمـة مـن قبيـل: شـحن 

ء نظــام لتنمــيط المــواد الغذائيــة الــدواء المخصــص لعــالج أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة فــي عــام واحــد، وٕانشــا
ســتند إليهــا فــي الحــد مــن تســويق األغذيــة والمشــروبات غيــر الصــحية لألطفــال، ورعايــة نــات يُ ليكــون بمثابــة قاعــدة بيِّ 

الخيارات المتاحة لتحسين بقاء المواليد المبتسرين على قيد الحياة. وهنالك أمثلة أخرى تبـين دراسة البحوث المجراة ل
إلى مبـادرات، تكـون محـل دعـم الشـركاء فـي كثيـر القواعد والمعايير ائف المنظمة المرتبطة بوضع كيفية ترجمة وظ

ألنشـــطة البرنـــامج جـــدول خـــاص بتوزيـــع الميزانيـــة بيـــان مـــن األحيـــان، تحقـــق نتـــائج داخـــل البلـــدان. ويصـــاحب كـــل 
    والنفقات حسب المقر الرئيسي للمنظمة والمكاتب اإلقليمية الستة.

. ٢٠١٥الثــاني التقريــر المــالي للثنائيــة، بمــا فــي ذلــك البيانــات الماليــة التــي تمــت مراجعتهــا للعــام الجــزء ســتعرض وي
عـن المنجـزات الفعليـة والتحـديات والعوائـق التـي شـهدناها خـالل  الً ويتم عـرض المزيـد مـن المعلومـات األكثـر تفصـي

الــذي تــم إجــراؤه فــي إطــار إصــالح المــالي لحــوار لميزانيــة البرمجيــة. وأثنــاء ااإللكترونيــة لالثنائيــة مــن خــالل البوابــة 
لميزانيـة ل ١اإللكترونيـةالمنظمة، أعربـت الـدول األعضـاء عـن تقـديرها للمعلومـات الماليـة المتاحـة مـن خـالل البوابـة 

جـزء مـن التزامـي بتحقيـق المزيـد كالمزيد من التفاصيل البرمجيـة. ومـن ثـم، ف اً أيضالبرمجية للمنظمة، ولكنها طلبت 
    توفير طريقين للدول األعضاء للوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها.يتم من الشفافية، 

، إذ تعكــف المنظمــة علــى تنفيــذ اإلصــالحات التــي اً مرحليــًال وينبغــي النظــر إلــى هــذا التقريــر األولــي باعتبــاره عمــ
المقبلـة، ثنائيـات تعزيـز تكامـل المعلومـات الماليـة والبرمجيـة فـي ال طلبتها الـدول األعضـاء. وسيتواصـل العمـل علـى

    الفردية بالحصائل والتأثير. يةامجنمجاالت البر الإلى جانب االرتقاء بربط اإلنجازات في 
خـر لتأكيـد مسـاءلة المنظمـة عمـا تسـتثمره مـن مـوارد آوٕانني أتشرف بتقديم هذه الوثيقـة إلـى الـدول األعضـاء كصـك 

  ها.ألداء عمل
                                                            

  .٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٤تم االطالع في ، /http://extranet.who.int/programmebudget اإللكتروني انظر الرابط    ١
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  نبذة عامة
 

، ٢٠١٩-٢٠١٤العشر المرتبطة بالتأثير العـالمي فـي برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة  ١إن نصف الغايات
المتوخــاة لبلــوغ األهــداف  ٢٠١٥المنظمــة بأعمالهــا، قــد تــم تنظيمهــا بمــا يتــواءم مــع غايــات عــام  تســهم فيهــاوالتــي 

 األيـدزاإلنمائية لأللفية. ومن بين هذه الغايات، تـم تجـاوز الغايـة المتمثلـة فـي تقلـيص الوفيـات الناجمـة عـن مـرض 
٪ ٥٠عـــن الســل والمالريـــا بنســـبة  ٪ ، وٕان لـــم يــتم بعـــد تحقيـــق االنخفــاض المنشـــود فـــي الوفيــات الناجمـــة٢٥بنحــو 

، ١٩٩٠٪ منـــذ ســـنة األســـاس اإلحصـــائي فـــي ٥٣٪ علـــى التـــوالي. وانخفـــض معـــدل وفيـــات األطفـــال بنســـبة ٧٥و
٪. وعلـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه األرقـــام ال ترقـــى إلـــى ثلثـــي وثالثـــة أربـــاع نســـب ٤٤ومعـــدل وفيـــات األمهـــات بنســـبة 

زات يعتد بها. ويعتبر استئصال داء التنينات مـن غايـات التـأثير االنخفاض المستهدفة ، إال أنها تمثل مع ذلك إنجا
وعلـى الـرغم مـن أنـه لـم يـتم االنتهـاء مـن المهمـة بعـد، إال  ٢٠١٥.٢النهـائي فـي عـام  هااإلضافية والتي يحل موعد

يـة. وسـيتم أن هناك بارقة أمل حقيقية في أال نشهد أية حاالت جديدة في ثالثـة مـن البلـدان األربعـة الموطونـة المتبق
بحيـث تتماشـى مـع أهـداف التنميـة المسـتدامة، عنـدما يـتم االتفـاق علـى  ٢٠١٥تحديث غايـات التـأثير المؤرخـة فـي 

  إطار الرصد.
  

بدرجــة أكبــر لمســاهمة المنظمــة، فــإن الصــورة أكثــر اختالطــَا.  اً وعلــى مســتوى الحصــائل، والتــي تعطــي قياســُا تقريبيــ
يروسه، على سبيل المثال، تحققـت بالفعـل غايـة أوليـة واحـدة للحصـائل والتـي والعدوى بف األيدزففيما يتعلق بمرض 
ممـا اسـتدعى تعــديل  ٣مليـون شـخص علـى العــالج باألدويـة المضـادة للفيروسـات القهقريـة، ١٥تمثلـت فـي حصـول 

 . أمـــا بالنســـبة٢٠١٧-٢٠١٦والعـــدوى بفيروســـه فــي الميزانيـــة البرمجيــة  األيــدزغايــات الحصـــائل المتعلقــة بمـــرض 
للعديــد مــن المجــاالت البرنامجيــة األخــرى، فمــن الســابق ألوانــه تقيــيم مــدى تحقــق الحصــائل. ومــن ثــم، فبالنســبة لكــل 

من التقرير مدى تحقق المخرجات، ويوضح إلى أقصى حد ممكن كيفية مساهمة  ١مجال برنامجي، يلخص الجزء 
  المخرجات في تحقيق الحصائل.

  
جــاز، تنــتهج هــذه النبــذة العامــة نهجــًا مختلفــًا. فهــي تعتمــد علــى التقــارير وفــي ظــل غيــاب أي قيــاس مجمــع آخــر لإلن

فــي  -بشــكل انتقــائي  -المفصــلة المقدمــة حســب الفئــة والشــبكات الخاصــة بالمجــال البرنــامجي، وٕان كانــت تنظــر 
تقــوم أعمــال المنظمــة مــن منظــور أكثــر شــموًال. وهــي تأخــذ برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر كنقطــة انطــالق لهــا، و 

بتقييم التقدم المحرز خـالل الثنائيـة األولـى مـن فتـرة السـنوات السـت. وهـي تقـوم، علـى وجـه التحديـد، بإعـداد التقيـيم 
العالميـــة المبينـــة فـــي  التحـــدياتبشــكل أساســـي مـــن منظـــور نـــوعي مـــن حيـــث: (أ) كيفيــة اســـتجابة المنظمـــة لـــبعض 

اء المنظمـة بـدورها القيـادي فـي مـا يتعلـق باألولويـات من برنامج العمل العام الثاني عشر؛ (ب) مـدى وفـ ١الفصل 
ســيما ريــة المتعلقــة بتصــريف الشــؤون (والالضــوء عليهــا؛ (ج) مــدى مســاعدة اإلصــالحات اإلدا ٣التــي ســلط الفصــل 

  في زيادة الفعالية التنظيمية وتحسين األداء. ٥و ٤التمويل) المشار إليها في الفصلين 
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .الخاص بغايات التأثير، الملحق ٢٠١٩-٢٠١٤انظر برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة     ١

  .أمراض المناطق المدارية المهملة ،٤-١المجال البرنامجي انظر     ٢
  والعدوى بفيروسه. األيدزمرض  ،١-١انظر المجال البرنامجي     ٣
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  عالمية سريعة التغييراالستجابة لبيئة      -١
  
  الحقائق السياسية واالقتصادية واالجتماعية الجديدة   ) أ(

 
  جغرافيا الفقر

 اً مـدقع اً يشير برنامج العمل العام الثاني عشر إلى حقيقة مفادها أنه علـى الـرغم مـن أن نسـبة كبيـرة مـن الفقـراء فقـر  
يزال الكثيـرون مـنهم يعيشـون فـي البلـدان األكثـر لمصنفة كبلدان متوسطة الدخل، فالفي العالم يعيشون في البلدان ا

وهـي البلـدان التـي ال تـزال تعتمـد علـى الـدعم التقنـي والمـالي الخـارجي. فـإلى أي مـدى  -تداعيًا وهشاشة في العالم 
يعكــس التمويــل القطــري للمنظمــة ذلــك الخــاص بالمــانحين اآلخــرين، ويركــز بشــكل متزايــد علــى البلــدان األشــد فقــرًا؟ 

مواءمة أعمال المنظمة لمعالجة قضايا الفقراء أو باألحرى المحرومين في البلدان المتوسطة الدخل وتلـك وكيف تم 
  المرتفعة الدخل؟

  
  زيـادة إنفـاق المنظمـة علـى المسـتوى القطـري مـن حيـث الً بالنسبة للتمويل، فهناك اتجاهان جليـان. أو ،

ر مليــــار دوال ٢,٣إلــــى  ٢٠١١-٢٠١٠مليــــار دوالر أمريكــــي فــــي الثنائيــــة  ١,٧القيمــــة المطلقــــة مــــن 
٪ مــن إجمــالي المصــروفات ٤٦، ومــن حيــث القيمــة النســبية مــن ٢٠١٥-٢٠١٤أمريكــي فــي الثنائيــة 

. ومــع ذلــك، فبــدًال مــن أن تعكــس ٢٠١٥-٢٠١٤٪ فــي الثنائيــة ٥٢إلــى  ٢٠١١-٢٠١٠فــي الثنائيــة 
الكلية تعزى جزئيـًا للتمويـل الشـديد  هذه الزيادة تحوًال منهجيًا في الموارد، تشير البينات إلى أن الزيادة

 األيدزالتحديد المتأتي من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، والصندوق العالمي لمكافحة 
والســل والمالريــا فــي العديــد مــن البلــدان، والمصــروفات المخصصــة لشــلل األطفــال وحــاالت الطــوارئ 

 والكوارث في عدد أكثر محدودية.

 االقتصادي، ما هي احتياجات البلدان وطلباتها من التغييـرات التـي تجريهـا المنظمـة.  وفي ظل التقدم
فبينمـــا كـــان يحظـــى دعـــم تنفيـــذ البرنـــامج باألولويـــة فيمـــا مضـــى، انتقـــل التركيـــز إلـــى الـــدعوة لمناصـــرة 
ـــــة والســـــكان؛ والنصـــــائح االســـــتراتيجية بشـــــأن السياســـــات واالســـــتراتيجيات  المشـــــاكل الصـــــحية المهمل

وتيسير تبادل الخبرات مع البلـدان ذات مسـتويات التنميـة المماثلـة. وقـد كـان لهـذه التغيـرات  الصحية؛
انعكاســـات علـــى مســـتويات التوظيـــف ومجموعـــة المهـــارات. وكشـــف تقيـــيم مســـتقل تـــم إجـــراؤه مـــؤخرًا 
للحضــور القطــري عــن البــدء فــي تنفيــذ مثــل هــذه التغييــرات فــي بعــض األقــاليم (وخاصــة إقلــيم غــرب 

ـــة مـــع المحـــيط  ـــة لمواءمـــة قـــدرات المكاتـــب القطري ـــة منهجي ـــك، ال توجـــد بعـــد عملي الهـــادئ). ومـــع ذل
 االحتياجات المتغيرة.

  
  عدم التيقن االقتصادي: الضغوط المفروضة على اإلنفاق العام في البلدان المانحة

االقتصــادية والماليــة مــن قــد يغيــب عــن كثيــر مــن التوقعــات فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر مــا ســيتبع األزمــة 
آثـــــار. فقـــــد توقفـــــت اآلن الزيـــــادات الســـــنوية المتعاقبـــــة عامـــــًا بعـــــد عـــــام والتـــــي شـــــهدت زيـــــادة عتبـــــات المســـــاعدات 

ســــنوات. ومــــا لــــم نتنبــــأ بــــه  هــــو اســــتخدام ميزانيــــات  ١٠الصــــحية بمقــــدار ثالثــــة أضــــعاف علــــى مــــدى  اإلنمائيــــة
والقضــايا التــي تحظــى باهتمــام  -والســيما األمــن الصــحي  - المقيــدة بالفعــل فــي تمويــل أولويــات جديــدة المســاعدات

كبيــر فــي البلــدان المانحــة نفســها، مثــل الهجــرة. ولعــل أحــد نتــائج ذلــك هــو تزايــد صــعوبة تمويــل أولويــات جديــدة مــن 
قبيـــل األمـــراض غيـــر الســـارية علـــى مســـتوى البلـــدان مـــن المـــوارد الخارجيـــة: وبالتـــالي ســـيعتمد التقـــدم علـــى التمويـــل 

  ي.المحل
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وفي الوقت نفسه، يتمتع العديد من البلدان بنمو اقتصادي ثابت وبالتالي لم تعد تحتـاج إلـى التمويـل بشـروط ميسـرة 
أو أنها لم تعد مؤهلة للحصول عليه. وعلى الرغم من أن التمويل الخارجي سيظل مهمًا، فستحتاج أعمال المنظمـة 

  تجاهات:في عدد متناقص من البلدان إلى االستجابة لهذه اال

 تــزال تعتمــد علــى المســاعدات ام المســاعدات فــي البلــدان التــي التتزايــد أهميــة التأكــد مــن فعاليــة اســتخد
بلـدًا. وسـعيًا لتحقيـق هـذه الغايـة، تركـز الشـراكة  ٣٠و ٢٠المالية الخارجيـة، والتـي يتـراوح عـددها بـين 

اآلن علــى هــذه البلــدان، وكــذلك علــى توســيع نطاقهــا لتنســيق العمــل بشــأن التغطيــة  ١الصــحية الدوليــة
  الصحية الشاملة.

 
  ،وعلى الرغم من اعتماد أهلية الحصـول علـى األمـوال الخارجيـة علـى االتجاهـات االقتصـادية وحـدها

فلـــيس هنـــاك مـــا يضـــمن تتبـــع الصـــحة وغيرهـــا مـــن المؤشـــرات االجتماعيـــة للنمـــو االقتصـــادي بشـــكل 
متســـق. ومـــن ثـــم يعتبـــر التأكـــد مـــن اســـتمرار حصـــول هـــذه البلـــدان علـــى الســـلع األساســـية، مـــن قبيـــل 
اللقاحــات، بأســعار معقولــة ضــمانة مهمــة. وتعمــل المنظمــة مــع التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات 
والتمنيع على إعداد خطط العمل االنتقاليـة، والتـي تسـاعد فـي تحديـد اسـتمرار األهليـة للحصـول علـى 
أســعار التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع. والبلــدان التــي لــم تعــد مؤهلــة يمكنهــا التمــاس 
المشورة بشأن أسعار السوق وٕاجراءات الشراء عبر شبكة اإلنترنت من خالل مبادرة المنظمة الخاصة 

 بشفافية األسعار.

  ايد مصدرًا رئيسيًا للمعلومات واإلجابة الرئيسية، مع ذلك، هي أن المنظمة أصبحت تمثل وبشكل متز
. وقــد اكتســب هــذا التحــول فــي التركيــز والــذي بــدأ مــع اإلنفــاق الــوطني علــى الصــحةوالمشــورة بشــأن 

زخمـــًا فـــي الوقـــت الـــراهن، حتـــى أصـــبح  ٢٠١٠لعـــام  التقريـــر الخـــاص بالصـــحة فـــي العـــالمصـــدور 
الر أمريكــي للصــحة مــن مليــار دو  ٢٨االهتمــام الرئيســي بعــدد متزايــد مــن البــرامج أقــل. إذ يخصــص 

تريليـون دوالر أمريكـي والـذي ينفـق علـى  ٦,٥التمويل الخارجي، في حين يتأتى المبلغ المقـدر بنحـو 
  الصحة بشكل كبير من الموارد المحلية.

  
  التحوالت التي طرأت على القوة النسبية للدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني

األمثلـــة علـــى كيفيـــة عمـــل المنظمـــة بفعاليـــة مـــع كـــل مـــن القطـــاع الخـــاص يســـلط التقريـــر الضـــوء علـــى العديـــد مـــن 
والمجتمــع المــدني، لُتحقــق فوائــد مشــهود بهــا لصــحة النــاس. ومــن األمثلــة علــى ذلــك التفــاوض بشــأن إطــار التأهــب 

  لألنفلونزا الجائحة، وتطوير اللقاحات الجديدة، واألعمال األخيرة بشأن السالمة على الطرق.
 

ن أن برنامج العمل العام الثاني عشـر يوضـح اسـتحالة تصـور أي تقـدم كبيـر فـي التصـدي للتحـديات وعلى الرغم م
تـزال الحكومـات قطاع الخاص والمجتمع المدني، فالدون مشاركة ال -بما فيها الصحة  -الكبرى التي تواجه العالم 

  ين للمنظمة.يالوطنية تمثل المشاركين الرئيس
  
 منظمـــة مـــع ســـائر أصـــحاب المصـــلحة الـــذين يـــؤثرون علـــى الحصـــائل يـــزال توســـيع نطـــاق تفاعـــل الال

الصــحية مــن المجــاالت محــل االخــتالف الكبيــر فــي آراء الــدول األعضــاء. فبينمــا نتفــق جميعــًا علــى 
ضــــرورة الحفــــاظ علــــى نزاهــــة العمــــل المعيــــاري للمنظمــــة وحمايتــــه، إال أن التقــــدم فــــي تحديــــد قواعــــد 

  ول كان أبطأ كثيرًا مما نتوقع.المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الد
  
  
  

                                                            
  ./http://www.internationalhealthpartnership.net/en انظر الرابط اإللكتروني   ١
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  التطور السريع في مجال التكنولوجيا
يتجلى التطـور فـي مجـال التكنولوجيـا فـي العديـد مـن المجـاالت البرنامجيـة المشـار إليهـا فـي هـذا التقريـر. ومـع هـذا 

واالتصـــاالت، وقـــوة وســـائل أكـــد برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر علـــى األهميـــة المتزايـــدة لتكنولوجيـــا المعلومـــات 
  التي تندرج تحت هذا المجال. ١التواصل االجتماعي

  مليـون مشـترك فـي اثنـين مـن قنـوات التواصـل االجتمـاعي.  ١,٤في بداية الثنائية، كان للمنظمة نحو
مليـون متـابع  ٢,٧عـن  فضـالً مليـون شـخص  ٥,٣ثم ما لبث أن زاد هذا العـدد ليصـل إلـى أكثـر مـن 

قنــــاة للتواصــــل االجتمــــاعي،  ١١مليــــون مشــــترك فــــي  ٦,٧٤علــــى تــــويتر وحــــده. وهنالــــك اآلن نحــــو 
 كل يوم. -في جميع أنحاء العالم  -يعني وصول الرسائل الصحية للمنظمة إلى ماليين األفراد  مما

 حــــاالت الطــــوارئ ســــيما فــــي ة الرســــائل واســــتهدافها وبثهــــا، والوتواصــــل االبتكــــار فــــي طريقــــة صــــياغ
والفاشـــيات. ولقـــد جـــاء التقـــدير الخـــارجي لقـــدرة المنظمـــة علـــى اســـتخدام تـــويتر للتواصـــل االجتمـــاعي 

 .٢٠١٥بفعالية تفوق أي منظمة دولية أخرى في جنيف في عام 
 

 مشاكل صحية أكثر تعقيداً (ب)   

 االنتقال من األهداف اإلنمائية لأللفية إلى أهداف التنمية المستدامة

التفاوض بشأن مجموعة جديدة من أهـداف التنميـة العالميـة المجتمـع الصـحي العـالمي طـوال السـنوات األربـع شغل 
الماضية. ولقد وضعت النتيجة النهائية الصحة في مكانـة بـارزة، كمـا أن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر كـان قـد 

ى ذلك، ترتبت العديد من الغايات الصحية نتيجة توقع معظم أولويات أهداف التنمية المستدامة الجديدة. وعالوة عل
، كمــا أن الكثيــر مــن النقــد (حــول الجــدوى والدقــة والقيــاس) إلنمائيــة لأللفيــةجــدول األعمــال غيــر المنجــزة لألهــداف ا

الذي تم توجيهه ألهـداف التنميـة المسـتدامة بشـكل عـام يمكـن ضـحده بسـهولة نسـبية عنـدما يتعلـق األمـر باألهـداف 
  الرغم من أن جدول األعمال قد أصبح اآلن أكثر طموحًا. الصحية على

  
تعنــي فقــط  وفـي الوقــت نفسـه، مــن المهـم أن نــدرك اتسـاع نطــاق جــدول األعمـال الجديــد: والـذي يــرى أن الصـحة ال

أن الصحة ومحدداتها تـؤثر وتتـأثر  أيضاً هم، وٕانما يرى هوتعزيز رفالألفراد من جميع األعمار ضمان حياة صحية 
  اف والغايات األخرى باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من التنمية المستدامة.باألهد
  

  .بدأت المنظمة حوارًا حول تأثيرات أهداف التنمية المستدامة على كيفية تقديم المنظمة الـدعم للبلـدان
نقطـة انطـالق جيـدة  - ٢٠٣٠تحويـل عالمنـا: خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام  -ويطرح نص اإلعالن 

عــن طريــق وضــع التغطيــة الصــحية الشــاملة كغايــة محــددة ومفتــاح أساســي لبلــوغ العديــد مــن الغايــات 
 .األخرى

ـــاه، ولتوســـيع نطـــاق مـــأمول العمـــر المتوقـــع  ـــة والرف ـــة والنفســـية واالجتماعي "لتعزيـــز الصـــحة البدني
علــى الرعايــة الصــحية للجميــع، يجــب تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة وتعزيــز ســبل الحصــول 

  الجيدة؛ ويجب أال يترك أي شخص متخّلفًا عن الركب... ".
  

                                                            
  .االتصاالت االستراتيجية ،٥-٦انظر المجال البرنامجي    ١
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 ١األخيـرة للمنظمــة هـذه العالقــة مـن خــالل شـكل بيــاني (انظـر الشــكل  ١توضـح إحـدى المطبوعــات .(
إلى أن تحقيق الغايات الصحية الجديدة ال يمكن أن يعول علـى أسـلوب العمـل المعتـاد.  أيضاً وتشير 

التــي ُاعتــرف بهــا بالنســبة لعصــر األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة تفتيــت الــنظم الصــحية فــي  فمــن المشــاكل
، مع إيالء قدر قليل يركز كل منها على غاياته الخاصة البلدان مما أسفر عن إنشاء برامج منفصلة،

 من االهتمام لتأثير ذلك على النظام الصحي برمته.

  الشواغل الصحية الوطنية، سيؤدي اتبـاع نهـج تطـوير غاية صحية تغطي معظم  ١٣وفي ظل وجود
الصــحة الوطنيــة الــذي يركــز علــى بــرامج فرديــة يعمــل كــل منهــا بمعــزل عــن غيــره إلــى نتــائج عكســية. 
وهناك اآلن إجماع متزايد على أن االستجابة لجدول األعمال الجديد يستلزم من المجاالت البرنامجية 

 جية صحية عامة للبالد والعمل من خاللها.الفردية المساهمة في خطة أو استراتي

مــن أهــداف التنميــة المســتدامة بشــأن الصــحة والمعافــاة وغاياتــه فــي خطــة  ٣إطــار تحقيــق الهــدف  :١الشــكل 
  ٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

                                                            
االنتقال من األهداف اإلنمائية لأللفيـة إلـى أهـداف التنميـة المسـتدامة. جنيـف: منظمـة الصـحة : ٢٠١٥الصحة في عام    ١

  .٢٠١٥العالمية، 

 من أهداف التنمية المستدامة: ٣الهدف 
 ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار

تحقيق التغطية الصـحية الشـاملة، بمـا فـي ذلـك الحمايـة مـن المخـاطر الماليـة، وٕامكانيـة الحصـول ٨-٣الغاية 
واللقاحـات على خدمات الرعاية الصحية األساسـية الجيـدة وٕامكانيـة حصـول الجميـع علـى األدويـة

 والفعالة والميسورة التكلفةوالمأمونة الجّيدة  األساسية

ــــ-٣ ــــز تنفي ــــة منظمــــة أ: تعزي ذ اتفاقي
ــــــة  ــــــة اإلطاري الصــــــحة العالمي

 بشأن مكافحة التبغ
ب: إتاحــــــــــة إمكانيــــــــــة وصــــــــــول -٣

الجميـــــــــــــــع إلـــــــــــــــى األدويـــــــــــــــة 
واللقاحــــــــات، ودعــــــــم البحــــــــث 
والتطوير في مجـال اللقاحـات 

 واألدوية
ج: زيــــــادة التمويــــــل فــــــي مجــــــال -٣

الصــــــــــحة والقــــــــــوى العاملــــــــــة 
الصـــــحية بدرجـــــة كبيـــــرة فـــــي 

 البلدان النامية
درات اإلنذار المبكر، د: تعزيز ق-٣

والحــــد مــــن المخـــــاطر، وٕادارة 
 المخاطر الصحية

: الحــــد مــــن الوفيــــات الناجمــــة ٤-٣
عــن األمــراض غيــر الســارية، 

 وتعزيز الصحة النفسية
تعزيـــــز الوقايـــــة والعـــــالج مـــــن  ٥-٣

 معاقرة مواد اإلدمان
: خفـــض الوفيـــات واإلصـــابات ٦-٣

الناجمــة عــن حــوادث المــرور 
بمقــــدار علــــى مســــتوى العــــالم 

 النصف
ــــــــرة مــــــــن ٩-٣ : الحــــــــد بدرجــــــــة كبي

الوفيــــات واألمــــراض الناجمــــة 
عــــــــــــــن التعــــــــــــــّرض للمـــــــــــــــواد 
ــــــث  ــــــة الخطــــــرة وتلوي الكيميائي
 وتلّوث الهواء والماء والتربة

ف 
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 عالقات التفاعل مع أهداف التنمية المستدامة االقتصادية وسائر أهدافها االجتماعية والبيئية،
منها المعني بتعزيز وسائل التنفيذ ١٧والهدف   

 : الحد من وفيات األمهات١-٣
وضــــع حــــد لوفيــــات المواليــــد : ٢-٣

 واألطفال التي يمكنة تالفيها
: وضــــــع حــــــد ألوبئــــــة مــــــرض ٣-٣

ــــــــــدز والســــــــــل والمالريــــــــــا  األي
ـــــة  ـــــاطق المداري وأمـــــراض المن
المهملــــــة، ومكافحــــــة التهــــــاب 
ــــــــد واألمــــــــراض الســــــــارية  الكب
المنقولـــــــــــة بالميـــــــــــاه وســـــــــــائر 

 األمراض السارية
: ضمان حصول الجميع على ٧-٣

خـــــــــــدمات رعايـــــــــــة الصـــــــــــحة 
 الجنسية واإلنجابية
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  تتطلب المشاكل المعقدة حلوًال متعددة القطاعات
على الـرغم مـن أن التغطيـة الصـحية الشـاملة تمثـل وسـيلة السـتنهاض قطـاع الصـحة للعمـل معـًا، فـإن أحـد الفـروق 

لأللفية هو زيادة التركيز على المشاكل الصحية الكبيرة التي تميز بين أهداف التنمية المستدامة واألهداف اإلنمائية 
التي ال تستجيب للحلول التقنية البحتة وال تندرج تمامـًا تحـت إطـار قطـاعي واحـد. وينطبـق هـذا بشـكل خـاص علـى 
الخطـــة الخاصـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية، والتـــي يـــتم مناقشـــتها بمزيـــد مـــن التفصـــيل فـــي إطـــار أولويـــات القيـــادة 

ى اثنــان مــن أكثــر القضــايا المتعــددة القطاعــات إلحاحــًا والتــي تواجــه الصــحة العالميــة بقــدر ومــع ذلــك، حظــ أدنــاه.
ـــــل ـــــم  قلي ـــــي ت ـــــة المســـــتدامة الت ـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة بشـــــأن أهـــــداف التنمي ـــــي إعـــــالن الجمعي مـــــن االهتمـــــام ف

لمتعلقـــة بالصـــحة وتـــرد مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات كفكـــرة عـــابرة فـــي الفقـــرة ا ٧٠/١.١ بموجـــب القـــرار اعتمادهـــا
اإلعــالن، دون التطــرق إلــى الغايــات. وعلــى نفــس النســق، تظهــر التحــديات الصــحية المرتبطــة بتشــيخ الســكان  مــن
ــ ١١الخــاص بالتغذيــة والهــدف  ٢فــي الهــدف  فقــط الخــاص  فــرع) وتغيــب عــن الاً الخــاص بالمــدن (بيئــات أكثــر أمن

  بالصحة.

  مـــن ذلـــك، ظهـــر موضـــوع التمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة وموضـــوع مقاومـــة  النقـــيضعلـــى
 مضادات الميكروبات كأولويتين قويتين للمنظمة على مدى العامين الماضيين.

 
  االنتبـــاه علـــى أهميـــة الحفـــاظ علـــى القـــدرات  ٢التقريـــر العـــالمي بشـــأن الشـــيخوخة والصـــحةوقـــد ركـــز

ة. ويشــــدد التقريــــر علــــى أهميــــة الــــروابط بــــين الصــــحة الوظيفيــــة كمقيــــاس رئيســــي للشــــيخوخة الناجحــــ
ــــــف والسياســــــات التقاعديــــــة،  عــــــن الرعايــــــة الصــــــحية واالجتماعيــــــة. وستشــــــكل اآلن  فضــــــالً والتوظي

االستراتيجيات التي وضعت في التقرير أساسًا لالستراتيجية وخطة العمل العـالميتين الجديـدتين بشـأن 
عالميــــة التاســــعة والســــتون فــــي اعتمادهمــــا فــــي الشــــيخوخة والصــــحة، حتــــى تنظــــر جمعيــــة الصــــحة ال

 ٢٠١٦.٣ عام

  ومنــذ تســليط الضــوء علــي مقاومــة مضــادات الميكروبــات باعتبارهــا أحــد الشــواغل فــي برنــامج العمــل
الشـركاء العام الثاني عشر، قادت المنظمة دفة النقاش الدائر حول مقاومة مضادات الميكروبات مـع 

األغذيــــة والزراعــــة والمنظمــــة العالميــــة لصــــحة الحيــــوان.  ســــيما منظمــــةفــــي القطاعــــات األخــــرى، وال
ـــة الصـــحة فـــي عـــام  ـــة المضـــادة  ٢٠١٥٤واعتمـــدت جمعي ـــة بشـــأن مقاومـــة األدوي خطـــة عمـــل عالمي

للميكروبات؛ وقد كانت مقاومة األدوية المضادة للميكروبات واحدة من أهـم القضـايا الصـحية الـثالث 
؛ وتــم إعــداد وثيقــة مشــتركة (منظمــة ٢٠١٥عــام فــي  G7فــي البيــان الصــادر عــن اجتمــاع مجموعــة 

الصحة العالمية، ومنظمة األغذية والزراعة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان) لتوجيه عمليـة وضـع 
خطــط وطنيــة؛ وتــم بالفعــل إعــداد خطــط لعــرض مســألة مقاومــة مضــادات الميكروبــات علــى الجمعيــة 

 .٢٠١٦العامة لألمم المتحدة في عام 

  التركيز على الوسائل التي يتم من خاللها تحقيق حصائل أفضلزيادة 

ركزت األهداف اإلنمائية لأللفية بشكل كبير علـى الحصـائل الكليـة. فمـع التعقـد المتزايـد فـي جـدول األعمـال تظهـر 
كل الحاجة إلى زيادة التركيز على وسائل تحقيق الحصائل. ولهذا السبب ركز برنامج العمـل العـام الثـاني عشـر بشـ

                                                            
  :اإللكترونيالرابط  انظر. ٢٠٣٠تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام    ١

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1  ٢٠١٦أبريل  نيسان/ ٧(تم االطالع في(.  
  .الشيخوخة والصحة ،٢-٣انظر المجال البرنامجي    ٢
  .٦٩/١٧الوثيقة ج   ٣
  .٧-٦٨ج ص عانظر القرار    ٤
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الخـاص بأولويـات  فـرعكبير على تعزيـز الـنظم الصـحية (وهـو األمـر الـذي سـيتم مناقشـته بمزيـد مـن التفصـيل فـي ال
  القيادة) والقيم الثابتة التي تدعم أعمال المنظمة.

  
 دورهـا فـي توجيـه  ١تواصل الجهود المبذولة لتعميم المساواة بين الجنسين واإلنصـاف وحقـوق اإلنسـان

. وقــد التزمــت المنظمــة بتنفيــذ خطــة العمــل المزمــع  البرنامجيــةأعمــال المنظمــة فــي جميــع المجــاالت 
تنفيذها على مستوى منظومة األمم المتحدة لتعزيز أهداف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سـواء 

ة. فعلــى ســبيل المثــال، نظــرًا داخــل المنظمــة نفســها أوضــمن السياســات والبــرامج التــي تــدعمها المنظمــ
لكثرة القوى العاملة الصحية من النساء في جميع أنحاء العالم، ظهرت قضـايا المسـاواة بـين الجنسـين 

ـــــي عـــــام  ـــــوة ف ـــــد متابعـــــة إعـــــالن ريســـــيفي السياســـــي بشـــــأن المـــــوارد البشـــــرية الصـــــحية  ٢٠١٤بق عن
والتــي ســتقدم إلــى  ٢٠٣٠ى عــام واالســتراتيجية العالميــة الالحقــة بشــأن المــوارد البشــرية الصــحية حتــ

 .٢٠١٦جمعية الصحة العالمية في عام 
  

الصحي العالمي في رصد التقدم المحرز صوب تحقيق  ٢وتساعد البيانات المصنفة من قبل المرصد  •
أال وهي المسـاواة بـين  -قدر أكبر من اإلنصاف في مجال الصحة. وستظل العناصر الثالثة التالية 

من الشواغل األساسية مع تركيز العالم اهتمامـه علـى تحقيـق  - اإلنسانوق الجنسين واإلنصاف وحق
  أهداف التنمية المستدامة ومفهوم أال يترك أي شخص متخّلفًا عن الركب.

  
 الصحة والعمل اإلنساني     ) ج(

 
هذا المقـام.  لقد قيل الكثير وكتب العديد من األمور عن استجابة المنظمة والعالم لإليبوال والتي لن نتطرق إليها في

فهــدفنا علــى األحــرى هــو تســليط الضــوء علــى العوامــل التــي قــد تــؤثر علــى أداء المنظمــة فــي مواجهــة األزمــات فــي 
  .المستقبل

  
الخـاص بالتحـديات المسـتقبلية، أشـار برنـامج العمــل  فـرعوهنـاك درس أساسـي يبـرز بوضـوح فـي هـذا الشـأن. ففــي ال

العــام الثــاني عشــر إلــى االرتبــاط بــين األمــن الصــحي والعمــل اإلنســاني. وهــذا االرتبــاط بالتحديــد، أو بتعبيــر أدق، 
اإلخفــاق فــي توطيــد هــذا االرتبــاط بالســرعة أو الفعاليــة المطلوبــة، هــو مــا يتجلــى باعتبــاره واحــدًا مــن أبــرز الــدروس 

  .تفادة من األزمةالمس
  

تنــــدرج األنفلــــونزا الجائحــــة والمتالزمــــة التنفســــية الحــــادة فــــي المقــــام األول ضــــمن األزمــــات الصــــحية. وعلــــى الــــرغم 
أحدثا من آثار اقتصادية كبيرة، باستثناءات قليلة، بيد أنهما لم يتسببا في كوارث إنسانية جسيمة. فبالتزامن مـع  مما

الصــراع الحــاد أو المــزمن عصــف فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، و  ة الطــوارئظهــرت حالــ اإليبــوالانــدالع فاشــية 
بالعديد من البلدان األخرى. وتعتبر هذه األمور من األزمات اإلنسانية الحقيقية. فهي تؤثر بشكل كبير على صحة 

  دة.الناس، ولكن الصحة وٕان كانت تمثل جزءًا ال يتجزأ من االستجابة، فإنها ال تتولى دور القيا
  

  إلـــى مـــدن غـــرب أفريقيـــا، اعتبـــرت بمثابـــة أزمـــة  اإليبـــوال، عنـــدما وصـــلت ٢٠١٤ومـــع ذلـــك ففـــي عـــام
صــحية وٕانســانية فــي نفــس الوقــت، وٕان تــم معالجتهــا كأزمــة صــحية فــي المقــام األول. إن الفشــل فــي 
االستعانة بأصول القطاع اإلنساني، وفي اإلقرار بالحاجة إلى استجابة عالمية على أعلى المستويات 

باعتبــاره قضــية صــحية فــي  اإليبـواللتركيــز علــى فيــروس الحكوميـة فــي البلــدان المتضــررة وخارجهـا، وا
يفسر العديد من التعليقات الهامة  -مع استخدام المنظمة لعملياتها وٕاجراءاتها المعتادة  -المقام األول

التــي صــدرت فــي أعقــاب األزمــة. وعلــى النقــيض مــن ذلــك، عنــدما اســتخدمت المنظمــة مكــامن قوتهــا 
                                                            

  .نسانإلتعميم المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق ا ،٣-٣انظر المجال البرنامجي    ١
  ./http://www.who.int/gho/en إللكترونيا الرابطانظر    ٢
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لم العلوم إلنتاج وسائل التشخيص واللقاحـات بسـرعة غيـر عاديـة، التقليدية في حشد أفضل ما في عا
 ١تم اإلشادة بنجاحها في ذلك على نطاق واسع.

  .وتفســر الحاجــة إلــى تعزيــز فعاليــة المنظمــة كقــائم باألعمــال اإلنســانية المقترحــات الحاليــة باإلصــالح
نحتــاج إلــى منظمــة تعمــل فمــن المســلم بــه أن المنظمــة ال تحتــاج إلــى القيــام بكــل شــئ، كمــا أننــا ال 

بمعــزل عــن اآلخــرين. ولكــن الحقيقــة التــي ال منــاص منهــا هــي أن المنظمــة تربطهــا صــالت جوهريــة 
ومؤسسـية مـع كبـار األطـراف الفاعلـة فـي المضـمار اإلنسـاني سـواء داخـل منظومـة األمـم المتحـدة أو 

 النظام الدولي األوسع نطاقًا.

 مكن من مواجهة حاالت الطوارئ في المستقبل إلى الـنظم وباإلضافة إلى ذلك، تحتاج المنظمة كي تت
واإلجــراءات التــي تمكنهــا مــن ســرعة االســتجابة علــى نحــو متســق، مــن خــالل خطــوط واضــحة للقيــادة 

البشرية والمالية والمادية . ومن ثم دعـا الـبعض إلـى إنشـاء  ٢والتحكم لضمان االنتشار السريع للموارد
كنها تولي الزمام تمامًا في مواجهة أي أزمة. ومع ذلـك، فإننـا علـى "منظمة مستقلة داخل المنظمة" يم

األرجـــح نحتـــاج إلـــى نهـــج أكثـــر دقـــة: نهـــج يقـــر بمزيـــد مـــن الصـــراحة بمختلـــف األصـــول التـــي يمكـــن 
لمختلــف مســتويات المنظمــة االســتعانة بهــا فــي هــذا الوضــع، نهــج يحــدد بشــكل أكثــر وضــوحًا حــدود 

ســيما فــي البلــدان التــي تواجــه هــا فــي مختلــف أنــواع األزمــات، والم"ســلطة الطــوارئ" والقيــود التــي تحك
  حاالت طوارئ إنسانية مزمنة.

  
  اإليبوالالدروس المالية المستفادة من 

مليـون  ٧٢مليون دوالر أمريكي لالستجابة لاليبوال، باإلضافة إلى  ٢٤٠، أنفقت المنظمة نحو ٢٠١٥في عام 
. ويــتم اآلن االسترشــاد بالــدروس المســتفادة مــن هــذه ٢٠١٤عــام دوالر أمريكــي أخــرى تكبــدتها المنظمــة فــي 

األزمة في مراجعة قدرة المنظمة على االستجابة لحاالت الطوارئ الصحية في المستقبل على نطاق واسـع. ففـي 
أو زيــادة مســتوى المخــاطر  بعــض المكاتــب، أدي عــدم اســتيعاب اإلجــراءات المعمــول بهــا إلــى تــأخر التنفيــذ و/

) ضـرورة H1N1ومن الدروس الجوهرية األكثر أهمية (والتـي اتضـحت بالفعـل بعـد جائحـة األنفلـونزا  التشغيلية.
توافر مصدر تمويل مرن للمنظمة يمكـن التصـرف فيـه بسـرعة عنـدما تلـوح فـي األفـق أي بـادرة أزمـة. ومـن ثـم 

ى إنشـاء صـندوق جديـد ، وافقـت علـ٢٠١١فبعد أن رفضت األجهزة الرئاسـية للمنظمـة اقتراحـًا ممـاثًال فـي عـام 
مليــون دوالر  ١٠٠). وفــي ظــل اســتهداف تــوفير )١٠(٦٨ع  ص  ج المقــرر اإلجرائــياحتيــاطي خــاص بــالطوارئ (

أمريكــــي، تــــم التعهــــد بعــــدة مســــاهمات، بيــــد أن الرصــــيد الحــــالي المتــــاح للصــــندوق والتعهــــدات المقطوعــــة 
 ٣مليون دوالر أمريكي. ٢٥ يبلغ

  
 تصريف الشؤون الصحيةالتحديات الجديدة التي تواجه   ) د(

  لخص برنامج العمل العام الثاني عشر التحديات الرئيسية التي تواجه تصريف الشؤون الصحية على النحو التالي:

"عــدد متزايــد مــن القضــايا ذات الصــلة بالصــحة والتــي يحتــاج االتفــاق عليهــا إلــى التفــاوض بعنايــة للموازنــة 
مجموعـة واسـعة مـن الجهـات الفاعلـة المعنيـة بالصـحة العالميـة، ]  أ بين المصالح الفنيـة والسياسـية؛ ... [

] اهتمــــام متزايــــد للتأكــــد مــــن أن  و فــــي مواجهــــة الســــلطة المعنيــــة بالتنســــيق والتوجيــــه فــــي المنظمــــة؛ ... [
                                                            

  .األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، ٥-١انظر المجال البرنامجي    ١
  .االستجابة للفاشيات واألزمات، ٦-٥انظر المجال البرنامجي    ٢
 ./http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/contingency-fund/en اإللكتروني انظر الرابط   ٣
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تصريف الشؤون في القطاعات والساحات السياسية األخـرى يتحاشـى المسـاس بالمسـائل الصـحية، بـل إنـه 
  يؤثر عليها إيجابيًا." في الحاالت المثلى قد

وقد تجلت هذه التحديات طوال الثنائية: من خالل التفاوض في جمعيـة الصـحة بشـأن مجموعـة مـن االسـتراتيجيات 
العالمية الجديدة؛ وفي المناقشات بشأن إصالح "الهيكل الصحي العالمي"؛ وفـي صـياغة أهـداف التنميـة المسـتدامة 

  والتفاوض بشأنها.
  الماضيان صدور قرارات في عدد من المجاالت الرئيسية. فاالسـتراتيجيات الخاصـة وقد شهد العامان

مهمة في حد ذاتها، ولكنها  ١بمرض السل والتهاب الكبد والمالريا، وخطة العمل الخاصة بكل مولود
إلدراجهـا ضـمن إطـار الرصـد  ٢٠١٥تحظى بأهمية كوسيلة لوضع غايات جديدة لما بعد عام  أيضاً 

 التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة. الخاص بأهداف

  وقد وفرت هذه القرارات األربعة المنفصلة والتي تتصـل بمختلـف جوانـب الخـدمات الصـحية المتكاملـة
التــي تركــز علــى النــاس، دعامــة صــلبة للــنهج الخــاص بتقــديم الخــدمات كجــزء مــن التغطيــة الصــحية 

تراتيجية عالميــة جديــدة بشــأن القــوى العاملــة الصــحية الشــاملة. فالعمــل خــالل الثنائيــة علــى إعــداد اســ
بدًال من التركيز حصرًا وبشكل منعزل على البلدان التي تواجه قصـورًا حـادًا، قـد  ٢٠٣٠،٢حتى عام 

تبنــى منظــورًا عالميــًا حقيقيــًا متعـــدد القطاعــات، حيــث تعامــل بشــكل أكبـــر مــع قضــايا القــوى العاملـــة 
ســـوق العمـــل فـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم، و باعتبارهـــا قضـــية ذات  الصـــحية باعتبارهـــا مـــن ديناميكيـــات

أهميــة حاســمة لتحقيــق المســاواة بــين الجنســين. وقــد أعــد هــذا الــنهج اآلن الســاحة إلنشــاء لجنــة جديــدة 
رفيعــــة المســــتوى ومحــــددة المــــدة تتبــــع األمــــم المتحــــدة وتعنــــى بتوظيــــف العــــاملين الصــــحيين والنمــــو 

مـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة ويتـــولى رئاســـتها رئيســـا فرنســـا وجنـــوب االقتصـــادي، وهـــي لجنـــة يعينهـــا األ
أفريقيـا. وعلـى نفــس نسـق الجهــود السـابقة فــي مجـال األمــراض غيـر الســارية، تمثـل هــذه اللجنـة مثــاًال 
آخر على كيفية اتخاذ المنظمة لما كـان ُينظـر إليـه سـابقًا باعتبـاره مسـألة صـحية حصـرية، وتصـعيده 

 السياسة الخارجية التي تعني أرفع المستويات الحكومية.ليصبح مسألة من مسائل 

 يـزال تعزيـز األمـن الصـحي. ومـع ذلـك، ال لقد تركز الكثير من اهتمام العالم مؤخرًا على هياكل ونظـم
فـي البلـدان التـي تضـم  السـيماو  -الحد من التشرذم وازدواجية الجهود في القطاع الصحي بشكل عام 

مصــدر قلــق كبيــر لكثيــر مــن الــدول األعضــاء. والواقــع أن فكــرة  -نميــة أعــدادًا كبيــرة مــن شــركاء الت
تزال بعيدة المنال في كثير من البلدان ونظام واحد للرصد والتقييم الوجود خطة واحدة وميزانية واحدة 

التــي هــي فــي أمــس الحاجــة إلــي هــذا األمــر. فعلــى الصــعيد العــالمي، ســاعدت مبــادرات مثــل برنــامج 
فـي تعزيـز الصـحة  - األيـدز، ولجنـة النسـيت: هزيمـة مـرض األيـدزشترك لمكافحـة األمم المتحدة الم

العالميــة، والتــي شــاركت فيهــا المنظمــة، فــي تحديــد التحــديات الرئيســية، إال أن تأثيرهــا علــى الســلوك 
، والــذي يســعى إلــى ٢٠١٥التمويــل العــالمي فــي عــام  ٣التنظيمــي كــان محــدودًا. وجــاء إطــالق مرفــق

اســــتخدام التمويــــل الخــــارجي لالســــتفادة مــــن المــــوارد المحليــــة فــــي تعزيــــز الصــــحة اإلنجابيــــة وصــــحة 
األمهـات والمواليـد واألطفــال (بفضـل مــا تلقـاه مــن دعـم إضـافي مــن الشـراكة المعنيــة بصـحة األمهــات 

سـك فـي مجـال يعنـي العديـد مـن الشـركاء المتبـاينين. ومـع ليد واألطفـال) ليحقـق المزيـد مـن التمااوالمو 
 الً ذلك، فإنه عجـز عـن تلبيـة الحاجـة إلـى سياسـات واسـتراتيجيات للقطاعـات تغطـي جميـع البـرامج بـد

من التعامل مع مجموعة فرعية محددة. وتواصل الشراكة الصحية الدولية عملها في عدد محدود مـن 
 بشكل متزايد على تلك التي تمر بأحلك الظروف.البلدان، و(كما ُذكر أعاله) ستركز 

                                                            
  .الصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد واألطفال والمراهقين، ١-٣ي برنامجالمجال الانظر    ١
  .الناسالخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على ، ٢-٤ يبرنامجالمجال الانظر    ٢
  .٢٠١٦أبريل  نيسان/ ٧تم االطالع في ، /http://www.who.int/pmnch/gff/en اإللكتروني انظر الرابط   ٣
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  .وتعتبــر الدبلوماســية الصــحية مــن المهــارات الجديــدة بالنســبة لكثيــر مــن العــاملين فــي مجــال الصــحة
وعلى نفس النسق ينبغي لمن ينخرطون في الخدمات الدبلوماسـية ويتفاوضـون نيابـة عـن بلـدانهم فهـم 

يب على الدبلوماسية الصحية من مجاالت العمـل خصوصيات القطاع الصحي. ومن ثم أصبح التدر 
بــل لقــد أصــبح التــدريب عليــه إجباريــًا لجميــع ممثلــي المنظمــة. وعلــى المســتوى اإلقليمــي  -المتناميــة 

(على سبيل المثال في إقليم شرق المتوسط) وعلى المستوى القطري (على سـبيل المثـال فـي الصـين) 
ــــار المســــؤولين ــــي اجتماعــــات األجهــــزة الرئاســــية  تجــــري المنظمــــة اآلن دورات لكب ــــذين يشــــاركون ف ال

 للمنظمة واالجتماعات المرتبطة بالصحة في األمم المتحدة.

  لقــد أصــبحت وظيفــة الــدعوة والسياســة العامــة التــي تهــدف إلــى التــأثير  -تصــريف الشــؤون الصــحية
صــحة جــزءًا علــى تصــريف الشــؤون فــي القطاعــات األخــرى بطريقــة مــن شــأنها التــأثير إيجابيــًا علــى ال

متزايــدا مــن أعمــال المنظمــة. ولقــد كــان الشــاغل الرئيســي طــوال العــامين الماضــيين هــو تــأمين مكانــة 
للصــحة ضــمن أهــداف التنميــة المســتدامة . وكمــا أشــرنا أعــاله، كانــت الحصــائل إيجابيــة وتــم إدراج 

ألهــــداف معظــــم المســــائل المحــــددة فــــي برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر فــــي الجيــــل الجديــــد مــــن ا
والغايات. وعالوة على ذلك، فإن الطريقة المترابطة التي يتم بمقتضاها تنظيم األهداف تضفي المزيـد 

 من الشرعية على دور المنظمة في الدعوة إلى إيالء المزيد من االهتمام لقضايا الصحة.

  ثر علـــى وعلـــى الـــرغم مـــن تزايـــد دور المنظمـــة كطـــرف فعـــال فـــي العمليـــات العالميـــة الكبـــرى التـــي تـــؤ
الصـــحة، إال أنـــه فـــي ظـــل تعـــدد األصـــوات المتنافســـة، يتعـــذر حتمـــًا تقـــديم دليـــل قـــاطع علـــى تـــأثير 
المنظمــة. ومــع ذلــك، فلنأخــذ مثــاًال واحــدًا علــى ذلــك، فالتقــارير المفصــلة للمــديرين اإلقليميــين للمنظمــة 

حكومـات الـدول ساعدت موظفي المكاتب اإلقليمية والقطريـة علـى توظيـف مسـاعيهم الحميـدة إلبـالغ 
مــن الشــراكة عبــر المحـــيط الهــادئ، وهــي اتفاقيــة للتجـــارة  ١األعضــاء بتــأثير الحصــول علــى األدويـــة

المتعـــددة األطـــراف. ويشـــير الـــنص النهـــائي إلـــى أن البلـــدان الناميـــة حققـــت عـــددًا كبيـــرًا مـــن أهـــدافها 
ة األمـم المتحـدة اإلطاريـة لمؤتمر األطراف في اتفاقي ٢١المعلنة. وبالمثل، فقد كان الهدف في الدورة 

بشأن تغير المناخ هـو إظهـار الطـرق العديـدة التـي يمكـن بهـا لالتفـاق البيئـي تحقيـق حصـائل صـحية 
. وبـالرغم مـن عـدم )٢إيجابية (من خالل، علـى سـبيل المثـال، النقـل المسـتدام والحـد مـن تلـوث الهـواء

نهـوج الخاصـة بتغيـر المنـاخ مـن حيـث ذكر آحاد القطاعات، فمن المالحظ تسويغ الوثيقـة الختاميـة لل
 إعمال الحق في الصحة.

  فـــي البيـــان الصـــادر عـــن الرئاســـة األلمانيـــة الجتمـــاعG7  المحـــدد  فـــرع، لـــم يركـــز ال٢٠١٥فـــي عـــام
واألمن الصـحي فحسـب، وٕانمـا ركـز كـذلك علـى مقاومـة مضـادات الميكروبـات،  اإليبوالللصحة على 

المداريـة المهملـة، والجهـود المبذولـة لوضـع حـد لوفيـات  والبحث والتطوير في مجال أمراض المنـاطق
األطفــال التــي يمكــن الوقايــة منهــا، وتحســين صــحة األمهــات فــي جميــع أنحــاء العــالم. وســتتبنى كــذلك 

 مبادرة نظم صحية، تعني حياة صحية. ٢٠١٦في عام  G7الرئاسة اليابانية لمجموعة 

 المتعلقــة بالصــحة تــتم علــى المســتوى العــالمي،  وعلــى الــرغم مــن أن الكثيــر مــن الجهــود الدبلوماســية
أن االتفاقات اإلقليميـة أصـبحت تحظـى بأهميـة متزايـدة. فاالتفـاق المشـترك الـذي تـم التوصـل إليـه  إال

بــين المكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا والمكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ مــع رابطــة  اً مــؤخر 
لـــزم أطرافـــه بالتعـــاون فـــي مجموعـــة مـــن المجـــاالت أ) ٢٠١٧-٢٠١٤دول جنـــوب شـــرق آســـيا (للفتـــرة 

المرتبطة بأولويات قيادة المنظمة بما في ذلك: األمراض المعدية الناشئة، والحدود الصحية، ومقاومة 
 ادات الميكروبات، والحصول على األدوية والتكنولوجيات، والمحددات االجتماعية للصحة.مض

                                                            
  .الصحية وتعزيز القدرات التنظيمية تالحصول على األدوية والتكنولوجيا ، إتاحة٣-٤انظر المجال البرنامجي    ١
  .الصحة والبيئة ،٥-٣انظر المجال البرنامجي    ٢
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   أولويات قيادة المنظمة    -٢
 

إن أولويــات القيــادة الســت فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر تمــنح التركيــز والتوجيــه لعمــل المنظمــة. وقــد وقــع 
لتـي يمكـن لجهـود الـدعوة والقيـادة التقنيـة للمنظمـة مـن خاللهـا االختيار عليها بهدف تسليط الضوء على المجاالت ا

دمــج الجهــود عبــر مســتويات  -صــياغة الحــوار العــالمي، وضــمان مشــاركة البلــدان، وتوجيــه طريقــة عمــل منظمــة 
بإيجــاز علــى كــل أولويــة مــن هــذه األولويــات مــن هــذه الناحيــة. وللمزيــد مــن  فــرعالمنظمــة وفيمــا بينهــا. ويعلــق هــذا ال

التفاصيل عن العناصر البرمجية المحددة ألولويات القيادة يرجى االطالع على أهـم المعـالم البـارزة بحسـب المجـال 
  من التقرير. ١ فرعالبرنامجي في ال

 تعزيز التغطية الصحية الشاملة     ) أ(
  

، أصـبحنا نـدين بـالكثير للمنظمـة إليعازهـا ٢٠١٠ لعـام التقرير الخاص بالصـحة فـي العـالمبعد األساس الذي أرساه 
لعــدد متزايــد مــن البلــدان بتبنــى التغطيــة الصــحية الشــاملة كاســتراتيجية موحــدة لقطــاع الصــحة. وبالمثــل، فــإن إدراج 

أهداف التنمية المسـتدامة، يعتبـر انعكاسـًا لموجـة دعـم من  ٣التغطية الصحية الشاملة كأحد الغايات ضمن الهدف 
  لهذا المفهوم بشكل كبير من عدد كبير من الحكومات ومجموعات المجتمع المدني.

  
وبـــالرغم مـــن أن التقـــدم المحـــرز حتـــى اآلن يـــثلج الصـــدر، إال أننـــا نـــود اســـتمرار التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة ضـــمن 

يزال أمامنا الكثيـر مـن األمـور التـي يتعـين علينـا القيـام بهـا، والعديـد قبلة. فالالمنظمة في السنوات المأولويات قيادة 
  من الخالفات التي نحتاج إلى حلها.

  
  وترتبط التغطية الصـحية الشـاملة بالبلـدان فـي جميـع مراحـل التنميـة. فعلـى المسـتوى المفـاهيمي، نجـد

افـــة الخـــدمات الضـــرورية، مكوناتهـــا واضـــحة مـــن حيـــث اإلعمـــال التـــدريجي لحصـــول الجميـــع علـــى ك
والحمايــة مــن العواقــب الماليــة الســلبية. ومــع ذلــك فــإن تطــوير التغطيــة الصــحية الشــاملة مــن الناحيــة 

عد إقليمي مهم. ونظرًا لتعـدد نظـم التمويـل والتسـليم فـي اإلقلـيم األوروبـي، بُ على  أيضاً العملية ينطوي 
المقارنــــة التــــي يمكــــن لســــائر األقــــاليم  فإنــــه علــــى ســــبيل المثــــال يــــوفر ثــــروة ال تنضــــب مــــن التجــــارب

االسترشــاد بهــا. وفــي األمــريكتين، ُينظــر إلــى التغطيــة الصــحية الشــاملة باعتبارهــا قضــية سياســية إلــى 
حد كبير، كما ُينظر إليها فـي العديـد مـن البلـدان كوسـيلة للحـد مـن اإلجحافـات المتزايـدة. وفـي أجـزاء 

وســط، حيــث تحاصــر حــاالت الطــوارئ المزمنــة العديــد أخــرى مــن العــالم، وخاصــة فــي إقلــيم شــرق المت
مــن البلـــدان، تعطــي التغطيـــة الصـــحية الشــاملة بارقـــة أمـــل فــي إمكـــان تحقيـــق مســتقبل أفضـــل. ومـــن 
المرجح أن تواصل عناصر هذا "الحمض النووي اإلقليمـي" تشـكيل التطـورات المسـتقبلية، وأن تسـتمر 

 اإلرشادات العالمية وفقًا للسياقات السائدة.المنظمة في استخدام هياكلها اإلقليمية لتكيف 
 

  وكان من التحديات الكبيرة عند إقناع بعض الدول األكثـر تشـككًا فـي قيمـة التغطيـة الصـحية الشـاملة
أثنـــاء التفـــاوض بشـــأن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، التـــدليل علـــى إمكانيـــة قيـــاس التقـــدم نحـــو التغطيـــة 

الكبيــرة أثنــاء الثنائيــة اشــتراك المنظمــة مــع البنــك الــدولي فــي الصــحية الشــاملة. وكــان مــن اإلنجــازات 
ت والحمايـــة إعـــداد إطـــار يشـــمل عـــددًا محـــدودًا مـــن المؤشـــرات لرصـــد مـــدى الحصـــول علـــى الخـــدما

يـــزال هنـــاك المزيـــد مـــن العمـــل الـــذي يتعـــين القيـــام بـــه للتأكـــد مـــن أن المقـــاييس الماليـــة. ومـــع ذلـــك، ال
مستدامة تعكس تمامًا تلك التـي تـم االتفـاق عليهـا لتحقيـق التغطيـة المستخدمة لرصد أهداف التنمية ال

 في مجال الحماية المالية. السيماو  -الصحية الشاملة 
  

  وهنــاك مجــال آخــر محــل جــدال بشــأن مــدى تمثيــل التغطيــة الصــحية الشــاملة لمفهــوم موحــد لتحقيــق
الغايــات المتعلقــة بالصــحة ضــمن أهــداف التنميــة المســتدامة. وفــي حــين أن تعريــف المنظمــة للتغطيــة 



A69/45  ٦٩/٤٥ج  

16 

الصــحية الشــاملة يشــمل الحصــول علــى الخــدمات التــي تلبــي المحــددات االجتماعيــة للصــحة، فهنــاك 
ن ممـــــن ينظـــــرون إلـــــى التغطيـــــة الصـــــحية الشـــــاملة باعتبارهـــــا اســـــتراتيجية للقطـــــاع الصـــــحي الكثيـــــرو 

وللخدمات الصـحية فـي المقـام األول. فعنـدما تشـرع البلـدان فـي صـياغة اسـتراتيجيات لتحقيـق أهـداف 
جديدة، فسيكون ذلك من المجاالت التي تتطلب قدرًا كبيرُا من الوضوح. وقد يكون األمر أن التغطيـة 

أعاله. ومع ذلك، فإنه بالنظر إلى  ١، كما أوضح الشكل اً ية الشاملة تمثل مفهومًا موحدًا واحدالصح
)، لــن تكفــي ١األهميــة المتزايــدة لتصــريف الشــؤون الصــحية (أو إدراج الصــحة فــي جميــع السياســات

التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة وحـــدها الســـتيعاب كامـــل نطـــاق جـــدول األعمـــال الجديـــد الخـــاص بأهـــداف 
 مية المستدامة.التن

  
  وحتـــى اآلن تمثـــل التركيـــز الرئيســـي للناحيـــة التمويليـــة للتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة فـــى تـــوفير الحمايـــة

المالية، مع التركيز بشـكل خـاص فـي العديـد مـن البلـدان المنخفضـة الـدخل علـى تخفيـف وطـأة الفقـر 
احتفــاظ هــذا العمــل الــذي قــد يترتــب علــى اإلنفــاق مــن الجيــب الشخصــي. وعلــى الــرغم مــن اســتمرار 

بمكانة أساسية، فإنه بحاجة إلى استكماله بالعمل على زيادة كفاءة وفعالية اإلنفاق المحلي من خالل 
إعطــاء المزيــد مــن االهتمــام لكيفيــة اســتخدام الحــوافز الماليــة (المرتبطــة بتحقيــق النتــائج) لرفــع مســتوى 

 األداء.
  

ـــة ذات الصـــلة بالصـــحة: األهـــداف   ) ب( ـــة لأللفي ـــر المنجـــزة والتحـــديات اإلنمائي جـــدول األعمـــال غي
 المستقبلية

  
صرار إ، الً تم إدراج جدول األعمال غير المنجزة من األهداف اإلنمائية لأللفية كأحد أولويات القيادة لعدة أسباب. أو 

البلــدان مــن جميــع مســتويات الــدخل علــى أال يقــوض النقــاش بشــأن جيــل أهــداف التنميــة الجديــدة، العمــل الجــاري. 
وعــالوة علــى ذلــك، فمــن المهــم أن تســاعد الــدروس المســتفادة مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة فــي صــياغة أهــداف 

، أننـــا إذا تناولناهـــا إلـــى جانـــب أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة والقضـــاء علـــى شـــلل اً التنميـــة المســـتدامة . ثانيـــ
لويــة أحــد الطــرق الرئيســية التــي يســهم مــن خاللهــا األطفــال، فســتمثل البــرامج التــي يــتم تغطيتهــا كجــزء مــن هــذه األو 

على حد تعبير برنامج  -عمل المنظمة في الحد من وطأة الفقر. ثالثًا، أن جدول أعمال األهداف اإلنمائية لأللفية 
"يحقق تكامل العمل عبر المنظمة، ويجمع العديد من جوانب عمل المنظمـة تحـت رايـة  -العمل العام الثاني عشر 

  الحاجة إلى بناء نظم صحية قوية ومؤسسات صحية فعالة ... ". السيمااحدة، و أولوية و 

 وضـوح وقد تم إدراك السبب األول في اعتبار جدول أعمال األهداف اإلنمائية لأللفية من األولويات ب
تــزال أهــداف التنميــة المســتدامة تواصــل إرث األهــداف الســابقة وتــؤجج فال -ودون أيــة صــعوبة كبيــرة 

اآلن مكانة  ٢ايات الصحية. وباإلضافة إلى ذلك، احتلت أمراض المناطق المدارية المهملةطموح الغ
مهمة على جدول أعمال التنمية المستدامة. وعلى الرغم من عدم ذكر استئصـال شـلل األطفـال علـى 

 ٣بشأن األمراض السارية. ٣-٣وجه التحديد إال أنه يندرج ضمنيًا تحت الغاية 
 

  متزايــد بأنــه لــم يعــد باإلمكــان الســكوت علــى أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة، وهنــاك اآلن اعتــراف
نوعــًا مــا بســبب آثارهــا المحتملــة علــى األمــن الصــحي، وبــنفس القــدر ألنهــا تعتبــر مظهــر مــن مظــاهر 

 الفقر المدقع وعقبة أمام أي تصور معقول لماهية التنمية المستدامة.
                                                            

  .المحددات االجتماعية للصحة ،٤-٣انظر المجال البرنامجي    ١
  .أمراض المناطق المدارية المهملة ،٤-١انظر المجال البرنامجي    ٢
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة بشــأن تعزيــز الصــحة والمعافــاة وغاياتــه  ٣والــذي يوضــح إطــار الهــدف  ١انظــر الشــكل    ٣

  .٢٠٣٠م الواردة في خطة التنمية المستدامة لعا
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  ل األهــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة كقـــوة لتحقيـــق التكامـــل فـــي فهـــو أن جـــدول أعمـــا -أمــا العنصـــر الثالـــث
يســتحق مزيــدًا مــن التأمــل. وهنــاك إشــارات إيجابيــة، مثــل االتفــاق علــى القائمــة المرجعيــة  -المنظمــة 

ومــع ذلــك، فــإن قائمــة المؤشــرات،  ١مــن المؤشــرات الصــحية األساســية. ١٠٠العالميــة والتــي تشــمل 
واالتجاهــات الصــحية، تتجــاوز األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة،  والتــي تقــدم معلومــات مــوجزة عــن الوضــع

عــن التــدابير التــي تضــمن فعاليــة  فضــالً وتشــمل عوامــل المخــاطر الخاصــة بــاألمراض غيــر الســارية، 
النظام الصحي. وعالوة على ذلـك، ففـي الوثـائق الخاصـة بهـا، بمـا فـي ذلـك االسـتراتيجيات العالميـة، 

متعلقـــة باألهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة إلـــى دورهـــا كعناصـــر أساســـية تشـــير اآلن كـــل بـــرامج المنظمـــة ال
 للتغطية الصحية الشاملة.

  
  وعلى الرغم من أن بعض الجهات المانحـة الرئيسـية للمنظمـة تحـدد جـدول أعمـال األهـداف اإلنمائيـة

التــي  لأللفيــة التــي لــم يــتم إنجازهــا، كشــرط لتــوفير الــدعم المــالي للمنظمــة، فهنــاك العديــد مــن األســئلة
ينبغي النظر فيها من حيث أولوية القيادة. فهـل تفـي بـالغرض األصـلي لهـا مـن حيـث تعزيـز التكامـل 

بـنفس القـدر مـن الفعاليـة أو ربمـا  الً متكـامًال التنظيمي؟ وهل توفر التغطية الصحية الشاملة اآلن هيك
والذي ينظر إلى كل برنامج بشكل أكثر قوة وارتباطًا؟ وبالنظر إلى هيكل الميزانية والتخطيط الحالي، 

كمركـــز مـــن مراكـــز الميزانيـــة المنفصـــلة والتـــي قـــد تكـــون متنافســـة، مـــا هـــي التـــدابير األخـــرى الالزمـــة 
 لتحقيق المزيد من التكامل بين البرامج؟

 
 التصدي للتحدي المرتبط باألمراض غير السارية والصحة النفسية والعنف واإلصابات واإلعاقات  ) ج(

فـــي هيكـــل الميزانيـــة البرمجيـــة وتغطـــي المجـــاالت  ٢المتعلقـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية بالفئـــة  تـــرتبط أولويـــة القيـــادة
. ويعـــزى اختيارهـــا ضـــمن أولويـــات القيـــادة بشـــكل أساســـي إلـــى األثـــر ٢البرنامجيـــة الخمســـة المندرجـــة ضـــمن الفئـــة 

  زيد من الفعالية.االجتماعي واالقتصادي المدمر الذي سيحدث ما لم يتم التصدي لألمراض غير السارية بم
  

 شك فيه أن المنظمة قد لعبت دورًا كبيرًا فـي رفـع مسـتوى أهميـة جـدول أعمـال األمـراض غيـر ومما ال
الســـارية علـــى الصـــعيدين العـــالمي واإلقليمـــي. فبعـــد حالـــة اإلنكـــار وعـــدم االعتـــراف بـــاألمراض غيـــر 

فـي العديـد مـن البلـدان المنخفضـة الـدخل، أصـبح  السـيماالسارية كمشكلة كبيرة في بداية هـذا العقـد، و 
اآلن جــدول أعمـــال األمـــراض غيـــر الســـارية يتصـــدر جـــدول أعمـــال الصـــحة العالميـــة، كمـــا أصـــبحت 

 أهداف التنمية المستدامة. ٢األمراض غير السارية تحتل مكانة بارزة بين غايات

  الحكومـات فـي األمـم المتحـدة إلـى وسعت استراتيجية القيادة الرئيسية إلـى جـذب انتبـاه رؤسـاء الـدول و
ما تمثله األمراض غير السـارية مـن تحـد. ونجـح اجتماعـان متعاقبـان رفيعـا المسـتوى للجمعيـة العامـة 
لألمــم المتحــدة فــي إذكــاء وعــي جمهــور ذي نفــوذ سياســي، وأســفرا بشــكل كبيــر عــن قطــع سلســلة مــن 

وضــع خطــط العمــل المتعــددة القطاعــات، االلتزامــات المحــددة زمنيــًا فيمــا يتعلــق بالغايــات الوطنيــة، و 
والحـــد مـــن المخـــاطر مـــن خـــالل اتخـــاذ أفضـــل الخيـــارات المتعلقـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية، والـــنظم 

 الصحية األكثر فعالية.
  

  وقـــد تـــم االســـتفادة مـــن مشـــاركة الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي معالجـــة قضـــايا الســـالمة علـــى
والعجز في السنوات األخيرة. ومع ذلك، فقد كان من الصعب العثور على رعـاة  ٤،والتغذية ٣،الطرق

                                                            
  والبّينات الصحية.والمعلومات  الُنظم ،٤-٤انظر المجال البرنامجي    ١
  .األمراض غير السارية ،١-٢انظر المجال البرنامجي    ٢
  .واإلصابات العنف ،٣-٢ البرنامجي المجال انظر   ٣
  .التغذية ،٥-٢ انظر المجال البرنامجي   ٤
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يتنــاولون هــذه القضــية المتعلقــة بالصــحة النفســية علــى مســتويات رفيعــة، علــى الــرغم ممــا حظــت بــه 
 مشاكل معينة ومتزايدة من قبيل الخرف واضطرابات طيف التوحد من اهتمام.

 
  مــن البلــدان علــى الــدعم التقنــي، والــذي لــم تــتمكن المنظمــة ومــع زيــادة الــوعي، جــاءت زيــادة الطلــب

وحـدها مـن تلبيتـه بشـكل كـاف. ويسـاعد فريـق األمـم المتحـدة الجديـد المشـترك بـين الوكـاالت والمعنـي 
بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها في هذا الصدد من خـالل تـوفير آليـة التنسـيق العـالمي 

من شأنها أن تساهم في تعزيـز االسـتجابة علـى المسـتوى القطـري. ولكـن  لشركاء األمم المتحدة والتي
على المستوى القطري عند افتقار وكاالت األمـم  اً مع الممارسة الفعلية، تم عرقلة التقدم في العمل مع

المتحدة األخرى لبنود الميزانية الالزمة للعمل على األمور التي ُينظـر إليهـا باعتبارهـا مشـاكل صـحية 
 مقام األول.في ال

  
 ع ذلــك، فعلــى ويمثـل التحــدي الخــاص بـاألمراض غيــر الســارية تحـديًا لتصــريف الشــؤون الصـحية. ومــ

تـــزال الـــدول األعضـــاء منقســـمة علـــى نفســـها عنـــدما يتعلـــق األمـــر بالتعامـــل مـــع المســـتوى العـــالمي، ال
غ. وفــي مــؤتمر القطــاع الخــاص. وعلــى المســتوى القطــري شــهدنا تقــدمًا كبيــرًا فــي العمــل لمكافحــة التبــ

، تم اإلقرار باستخدام الرسوم اإلضافية علـى  ٢٠١٥األمم المتحدة لتمويل التنمية الذي عقد في عام 
 المبيعات كاستراتيجية لتعبئة الموارد الالزمة للحكومات.

  
  واتســم التقــدم فــي المجــاالت األخــرى علــى الصــعيد القطــري بالتبــاطؤ. وأشــار الحــوار الــذي دار مــؤخرًا

ر التعـــاون الـــدولي فـــي الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا إلـــى ضـــعف رغبـــة بشـــأن دو 
وكــاالت التنميــة الرئيســية فــي إتاحــة تمويــل كبيــر للمســاعدات. وبالتــالي ســيعول التقــدم علــى المــوارد 

ط عمـل طموحـة متعـددة المحلية. وفي الوقت نفسه، فعلى الرغم مـن صـياغة العديـد مـن البلـدان لخطـ
يـــزال العديـــد مـــن الحكومـــات عـــاجزًا عـــن االضـــطالع بـــدور قيـــادي إلعـــداد السياســـات ، الالقطاعـــات

الضرورية وتوفير البيئة المؤسسية للعمل المشترك بين القطاعات، معتمدًا على أقسام األمراض غيـر 
 السارية في وزارات الصحة والتي تعوزها الموارد.

  
 غيــــر الســــارية كواحــــدة مــــن أولويــــات قيــــادة  وفــــي مواجهــــة هــــذه التحــــديات، ُيحبــــذ أن تظــــل األمــــراض

من البلدان السـريعة اإلنجـاز إلظهـار المزيـد  ١٢المنظمة. وتشمل االتجاهات الجديدة الواعدة اختيار 
من التقدم السريع المحرز مقارنـة بالغايـات التـي سـيتم استعراضـها فـي الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة 

ألهميـة التوسـع الحضـري السـريع  اً نظـر  -مـع إدارات المـدن  ؛ وزيادة االهتمـام بالعمـل٢٠١٨ عام في
فــي السلســلة الســببية التــي تــرتبط بــاألمراض غيــر الســارية. وســيظل التحــدي داخــل المنظمــة مرتبطــًا 

، وتوثيق التعاون مـع اإلدارات المعنيـة بـالنظم الصـحية ٢بزيادة التعاون بين البرامج التي تشكل الفئة 
اتب اإلقليمية للتأكد من أن تعزيز النظم الصحية يأخذ فـي الحسـبان السـمات في المقر الرئيسي والمك

 التي تحتاجها النظم لتحسين الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.
 

 )٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (  ) د(

فيمــــا يتعلــــق بجائحــــة ) ٢٠٠٥بشــــأن تنفيــــذ اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة ( ٢٠١١خلــــص تقريــــر لجنــــة المراجعــــة لعــــام 
) إلــى أن العــالم غيــر متأهــب لالســتجابة أليــة جائحــة وخيمــة أو مــا شــابهها مــن أي طارئــة ٢٠٠٩( H1N1 أنفلــونزا

) ٢٠٠٥صــحية عموميــة عالميــة ممتــدة األجــل. وبالتــالي كــان التركيــز علــى تنفيــذ أحكــام اللــوائح الصــحية الدوليــة (
ة عنــد صــياغة برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر. وقــد أبــرزت األحــداث خيــارًا منطقيــًا باعتبارهــا مــن أولويــات القيــاد
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الالحقــة األهميــة الحيويــة للــوائح، ولكنهــا بــنفس القــدر كشــفت عــن ضــعف امتثــال الــدول األعضــاء للوثــائق الملزمــة 
  ١قانونيًا، وضعف النهج المتبع في تنفيذ اللوائح.

 اإليبـــوالبـــوال ملخصـــًا مقتضـــبًا: "ســـلطت أزمـــة ويســـتعرض تقريـــر الفريـــق المعنـــي بـــالتقييم المبـــدئي لإلي 
الضــوء مجــددًا علــى أوجــه القصــور الماثلــة فــي هــذا الصــك وكيفيــة تطبيــق الــدول وأمانــة المنظمــة لــه 

تلــك  الســيما) فشــلت الــدول األعضــاء فشــًال ذريعــًا فــي تنفيــذ القــدرات األساســية، و ١بشــكله الحــالي: (
)، ٢٠٠٥المطلــوب بموجـب اللــوائح الصـحية الدوليــة (الخاصـة بالترصـد وجمــع البيانـات، علــى النحـو 

) وفي انتهاك للوائح، قام ما يقرب من ربع الدول األعضاء في المنظمة بفرض حظر على السفر ٢(
وغيــره مــن التــدابير اإلضــافية التــي لــم تــدع إليهــا المنظمــة، والتــي تتــداخل بشــكل ملحــوظ مــع الســفر 

ادية واجتماعيــــة ســــلبية علــــى البلــــدان المتضــــررة؛ الــــدولي، ممــــا تســــبب فــــي عواقــــب سياســــية واقتصــــ
عن كونها طوارئ صحية عمومية تثيـر  ٢وحدثت تأخيرات كبيرة وغير مبررة في إعالن المنظمة )٣(

 )".PHEICقلقًا دوليًا (
 

  وقد تركـز عمـل المنظمـة فـي الماضـي علـى بنـاء القـدرات، فـي ظـل عـدم كفايـة المـوارد فـي كثيـر مـن
وُيقتـرح اآلن تعزيـز الـنهج كلـه لبنـاء  ٣مسؤولية اإلبالغ على التقيـيم الـذاتي للبلـدان.األحيان، واعتماد 

القدرات من خـالل تحـالف جديـد يجـري تشـكيله مـع مبـادرة األمـن الصـحي العـالمي. وسـيقوم التحـالف 
الجديــد بــإجراء تقييمــات مشــتركة لمجموعــة واســعة مــن القــدرات، وتــدبير المــوارد للبلــدان، وٕانشــاء نهــج 

 كثر صرامة إلعداد التقارير.أ
  

  وقبل األزمات الصحية التي شهدناها في العامين الماضيين، كان العمل على أحكام اللوائح الصـحية
) علـــى المســـتوى القطــري يـــتم بمعـــزل عــن العمـــل علـــى تعزيــز الـــنظم الصـــحية. ولقـــد ٢٠٠٥الدوليــة (

دان نمـوًا والبلـدان الناميـة ذات الـنظم كشفت التجربة األخيـرة صـعوبة الـذود عـن هـذا الـنهج. "فأقـل البلـ
الصحية الضـعيفة األداء، عـادة مـا تكـون شـديدة الضـعف وغيـر متأهبـة لالسـتجابة للكـوارث الطبيعيـة 
واألزمــــــات السياســـــــية واالجتماعيـــــــة واالقتصــــــادية، والصـــــــراعات، واألوبئـــــــة، والتلــــــوث وغيرهـــــــا مـــــــن 

صـــمود يعتبـــر شـــيئًا طيبـــًا فـــي حـــد ذاتـــه ومـــن ثـــم فـــإن بنـــاء نظـــم صـــحية قـــادرة علـــى ال ٤"التهديـــدات.
 وعنصرًا حاسمًا في تعزيز األمن الصحي العالمي والوطني.

  
  وعلى الرغم من أن بناء القدرات يظل عنصرًا ضروريأ لجعل اللوائح أكثر فعالية، إال أنه أبعد من أن

لـدان بمســؤولياتها . ومــن الواضـح أننـا بحاجــة إلـى بـذل المزيــد مـن الجهـد لضــمان التـزام الباً يكـون كافيـ
). ويقـــدم التقريـــر المبـــدئي مجموعـــة مـــن التوصـــيات ذات ٢٠٠٥بموجـــب اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (

الصــلة، بمــا فــي ذلــك الحاجــة إلــى استكشــاف آليــات التمويــل (علــى ســبيل المثــال مــن خــالل التــأمين) 
قــت المناســب عــن للتخفيــف مــن اآلثــار االقتصــادية الســلبية، وتــوفير حــوافز حقيقيــة لإلخطــار فــي الو 

المخـــاطر التـــي تحيـــق بالصـــحة العموميـــة. ويالحـــظ التقريـــر كـــذلك احتمـــال إثنـــاء المثبطـــات للــــدول 
 األعضاء عن اتخاذ تدابير تتداخل مع التجارة أو عن تقديم المساعدات المادية للبلدان المتضررة.

  

                                                            
  ./http://www.who.int/ihr/about/en اإللكتروني انظر الرابط   ١
  ./http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/en الرابط اإللكترونيانظر    ٢
  .اإلنذار والقدرة على االستجابة ،١-٥انظر المجال البرنامجي    ٣
وثيقــة معـدة الجتمــاع الخبــراء . للتغطيـة الصــحية الشــاملة واألمـن الصــحي: خطــة قطريـة وعالميــة ةالـنظم الصــحية الالزمــ   ٤

  .شباط/ فبراير، طوكيو، اليابان ١٩و ١٨، يومي  G7 في مجال الصحة في مجموعة
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  تمامًا للمجتمع الصحي إال أنهـا ) معروفة ٢٠٠٥، فعلى الرغم من أن اللوائح الصحية الدولية (اً وأخير
معروفة بدرجـة أقـل خارجـه. ووفقـًا لمـا ذكـر أعـاله حـول العالقـة بـين الصـحة والعمـل اإلنسـاني، فمـن 

 األهمية بمكان أن يصبح االمتثال للوائح من شواغل المنظمات اإلنسانية كذلك.
 

العاليــة والفعالــة والميســورة زيــادة ســبل الحصــول علــى المنتجــات الطبيــة األساســية ذات الجــودة   )ھ(
 الكلفة

يعتمــد اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة العموميــة علــى الحصــول علــى التكنولوجيــا الطبيــة واألدويــة واللقاحــات ووســائل 
التشخيص األساسية التي تتميز بالجودة العاليـة واألسـعار الميسـورة. وباعتبارهـا مـن المجـاالت التـي عـادة مـا تتمتـع 

ســبية، تــم إدراج الوصــول إلــى المنتجــات الطبيــة فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر كأحــد فيهــا المنظمــة بميــزة ن
أولويـات القيــادة األكثـر تحديــدًا. ويتركــز العمـل فــي إدارة األدويــة األساسـية والمنتجــات الصــحية فـي المقــر الرئيســي، 

لقاحـات. وباإلضـافة إلـى ذلـك، لبا بوضع السياسات الخاصـة أيضاً وما في حكمها في المكاتب اإلقليمية، وهو يهتم 
  تشمل العديد من المجاالت البرنامجية زيادة فرص الحصول على األدوية ووسائل التشخيص بين مخرجاتها.

  وقد تم اآلن اإلقرار بالحصول على األدوية واللقاحات األساسية صراحة باعتبارها عنصرًا أساسيًا من
 من أهداف التنمية المستدامة. ٨-٣عناصر التغطية الصحية الشاملة في الغاية 

  األدويــــة واللقاحــــات ووســــائل  المنتجــــاتويركــــز عمــــل المنظمــــة علــــى مواصــــفات وتطــــوير واختبــــار)
ــــات)  ــــاتالتشــــخيص وغيرهــــا مــــن التكنولوجي ــــة األساســــية،  - والعملي ــــل تعريــــف قــــوائم األدوي مــــن قبي

التــي تســاعد فــي  -م التنظيميــة وممارســات التصــنيع الجيــدة، والتأهيــل، وبنــاء القــدرات الالزمــة للمهــا
 زيادة الحصول عليها.

  وعلــى جانــب المنــتج، تــم التركيــز بشــكل رئيســي علــى القائمــة التــي أعــدتها لجنــة األمــم المتحــدة للســلع
مـع المرفـق الـدولي لشـراء األدويـة  أيضـاً المنقذة للحياة بالنسبة للنسـاء واألطفـال. وقـد عملـت المنظمـة 

 ١ر تركيبــة جديــدة تتــألف مــن جرعــة ثابتــة لألطفــال المصــابين بالســل،وغيــره مــن الشــركاء علــى تطــوي
والتــــي يمكــــن اآلن للبلــــدان الحصــــول عليهــــا مــــن خــــالل مرفــــق األدويــــة العــــالمي. وعلــــى الــــرغم مــــن 
تخصــيص المــانحين اســتثمارات كبيــرة لجعــل الســلع المنقــذة للحيــاة متاحــة علــى نطــاق أوســع، إال أنــه 

 لتتبع التغيرات في سبل الحصول عليها. توجد حتى اآلن بيانات مجمعة ال

  ويواجه الكثير من العمل المعياري للمنظمـة بشـأن المنتجـات تحـديات مماثلـة. وعلـى الـرغم مـن وجـود
طلـــب علـــى المزيـــد مـــن األســـماء الدوليـــة غيـــر المســـجلة الملكيـــة، والمزيـــد مـــن المعـــايير البيولوجيـــة 

يظــــل هنــــاك تحــــد إلثبــــات أن األثــــر الحقيقــــي والمستحضــــرات الصــــيدالنية، والمزيــــد مــــن المنتجــــات، 
 المتوخي من هذا العمل هو زيادة الحصول عليها.

  وفي الوقت نفسه، فمن المهم أن ندرك أن نظرية التغيير التي تدعم العمل المعياري للمنظمة في هذا
المجال تنطوي على أكثر من عنصر. أحدها هو الخط المباشـر بـين تطـوير المنتجـات وزيـادة فـرص 

لحصـــول عليهـــا علـــى الســـاحة. وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، فبـــالرغم مـــن أن إدراج دواء جديـــد فـــي قائمـــة ا
) أو اختبـار الصـالحية المسـبق لـدواء أو لقـاح قـد ٢٠١٥األدوية األساسية (التي تم تنقيحهـا فـي عـام 

سـات يؤدي إلى تأثيرات إضافية على السعر، وعلـى قـدرة البلـدان المنتجـة علـى التصـنيع، وعلـى السيا
التــأثيرات الشــبكية" الناجمــة عــن العمــل المعيــاري ين الرئيســيين. والوقــوف علــى هــذه "الشــرائية للمــانح

للمنظمة، والتي غالبًا ما تتغاضي عنها مراجعات المعونة المتعددة األطراف والتي يجريها العديد مـن 
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مـن المجـاالت األخـرى المانحيـن، أمر بالغ األهمية لـيس فـي مجـال األدويـة فحسـب ولكـن فـي العديـد 
 (وخصوصًا المبادئ التوجيهية للعالج).

  وتشير اإلنجازات التي تحققت مؤخرًا إلى إمكان االنطالق في التطور التكنولـوجي فـي مواجهـة تهديـد
. وبحلـول شــهر اً علــى البشـر مطلقــ اإليبـوالعـالمي. ففـي بدايــة الفاشـية، لــم يكـن قــد سـبق اختبـار لقــاح 

تـــم نشـــر النتـــائج األوليـــة والتـــي أشـــارت إلـــى  -بعـــد مـــرور عـــام ونصـــف  أي - ٢٠١٥يوليـــو  تمـــوز/
إمكانيـــة مكافحـــة المـــرض عـــن طريـــق اللقـــاح. ويمكـــن االطـــالع علـــى قصـــة تطـــوير اللقـــاح المضـــاد 

مــن هــذا التقريــر. وباإلضــافة إلــى العمــل علــى اللقاحــات، تــولى  ١ فــرعبالكامــل فــي ال اإليبــواللفيــروس 
من االختبارات التشخيصية الستخدامها في هذا المجـال،  ١٦بق تقييم برنامج اختبار الصالحية المس

ووجـــد أن أحـــد هـــذه االختبـــارات يتمتـــع بدرجـــة كافيـــة مـــن الجـــودة. وهنـــاك العديـــد مـــن األمـــراض التـــي 
كجزء مـن  اإليبواليمكنها إحداث فوضى ومعاناة للبشر. وقد تم بالفعل تسجيل الدروس المستفادة من 

 حث والتطوير المرتبط بالعمل على الوقاية من األوبئة.المخطط التفصيلي للب

  وعلى الرغم من أن السعر ال يمثل القضـية الوحيـدة التـي تـؤثر فـي الحصـول علـى األدويـة، غيـر أنـه
يمثــل هاجســًا ملحــًا للســلطات الوطنيــة وغيرهــا مــن الجهــات التــي تتكفــل بــثمن األدويــة. وقــد تــم  اليــزال

استئناف رصد األسعار في عدد من البلـدان وجـار إعـداد الحلـول المسـتندة إلـى تكنولوجيـا المعلومـات 
ة لتعزيــز القــدرة علــى الرصــد. ففــي حــين كــان التركيــز ينصــب فيمــا مضــي علــى تكلفــة األدويــة بالنســب

والعــــدوى بفيروســــه، فــــإن تكلفــــة األدويــــة (وفــــي الحقيقــــة  األيــــدزلألمــــراض الســــارية، وخاصــــة مــــرض 
 اللقاحات) المعالجة لألمراض غير السارية أصبحت اآلن محط اهتمام متزايد.

  للفريـــق الرفيـــع  اً ، عقـــد األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة بـــان كـــي مـــون اجتماعـــ٢٠١٦وفـــي مطلـــع عـــام
. وتمثل الهـدف المقتـرح مـن تشـكيل هـذا الفريـق فـي "اسـتعراض المستوى بشأن الحصول على األدوية

ـــول لمعالجـــة عـــدم اتســـاق السياســـات الخاصـــة بحقـــوق المختـــرعين  المقترحـــات وتقييمهـــا واقتـــراح الحل
سـياق التكنولوجيـات المسوغة والقانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان وقواعـد التجـارة والصـحة العموميـة فـي 

الصحية". وكان الغرض من هذا االجتماع هو استكمال وتوسيع نطاق العمل الذي تقـوم بـه المنظمـة 
تحت مظلة االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة، 

والتي تؤثر بصـفة أساسـية علـى  ٣ والنوع ٢واللذين يركزان في المقام األول على األمراض من النوع 
 البلدان المنخفضة الدخل.

ت االمحـددات االجتماعيــة واالقتصـادية والبيئيــة للصـحة كوســيلة للحـد مــن اإلجحافــ التعـاطي مــع  (و)
 الصحية داخل البلدان وفيما بينها

والبيئيـة للصـحة لـيس  أشار برنامج العمل العام الثاني عشر إلى أن العمل على المحددات االجتماعية واالقتصادية
علـى  اً بالجديد وأن أصوله ترجع إلى إعالن ألما آتا بشأن الرعاية الصحية األولية. وبمرور الوقت تـم التأكيـد مجـدد

مــن خــالل حركــة دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات، وعــن طريــق صــياغة  -العمــل علــى المحــددات االجتماعيــة 
المفــاهيم الخاصــة بتعزيــز الصــحة فــي السياســات الموجــودة لــدى القطاعــات األخــرى والتــي تعــزز االرتقــاء بالصــحة، 

المعنيــة بالمحــددات االجتماعيــة،  ومــن خــالل مفهــوم "تصــريف الشــؤون الصــحية"، ومــن خــالل العمــل المــؤثر للجنــة
والــذي  ٢٠١١والمـؤتمر العــالمي للمتابعـة والمعنــي بالمحـددات االجتماعيــة للصـحة الــذي عقـد فــي البرازيـل فــي عـام 

  ربط بين فكرة المحددات وتحقيق اإلنصاف في مجال الصحة.

  ة واسـعة مـن لـديها حافظـ -علـى مختلـف مسـتوياتها وبمختلـف أجزائهـا  -والحقيقة هي أن المنظمـة
العمــل الــذي يعكــس أولويــة القيــادة هــذه. وقــد تطرقــت المراجعــة بالفعــل إلــى العديــد مــن هــذه األمــور. 
فعلى سبيل المثال: يتعـاطى الكثيـر مـن العمـل المـرتبط بعوامـل مخـاطر األمـراض غيـر السـارية مـع 
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ة المرتبطـــة مجموعـــة واســـعة مـــن المحـــددات االقتصـــادية واالجتماعيـــة والسياســـية؛ وأعمـــال المنظمـــ
والعــدوى بفيروســه والســل تتــأثر بشــكل عميــق بالمخــاوف المتعلقــة بــالقيود االجتماعيــة  األيــدزبمــرض 

واالقتصادية التي تستبعد مجموعات من السكان مـن الحصـول علـى الرعايـة والعـالج. والعمـل علـى 
البيئيـة علـى الروابط بين الصحة وتغير المناخ والصحة وتلوث الهواء يوضح كيف تؤثر المحـددات 

ويتأثر الحصول على األدوية األساسية باتفاقيات التجارة واقتصـاديات اإلنتـاج  ١الحصائل الصحية.
. وتنطـــوي معالجـــة الـــنقص الحـــاد فـــي القـــوى الهمـــا ينـــدرجان ضـــمن أعمـــال المنظمـــةوك -المحلـــي 

غطية الصحية العاملة الصحية على التعامل مع سياسات أسواق العمل والهجرة. وينبغي لشمولية الت
التعاطي مع مشاكل من يفتقرون إلى المواطنة. وعادة ما تكون الصحة هي الضحية األولى للحرب 
األهلية، وحتمًا تكون البلدان األكثر تضررًا من الناحية االقتصادية في حالة الفاشـيات واألوبئـة هـي 

 األكثر فقرًا.

 وفيمــا يتعلــق بتقيــيم أداء المنظمــة، فــإن ويثيــر اتســاع جــدول األعمــال هــذا تســاؤالت مثيــرة لالهتمــام .
اســتخدام نظريــة التغييــر التــي تنظــر فيمــا يقدمــه العمــل علــى المحــددات مــن مســاهمات فــي تحقيــق 
الحصـائل فـي كـل مجــال برنـامجي، يحتمـل أن يفيـد أكثــر ممـا يفيـد هـدف التــأثير الواحـد فـي برنــامج 

حـد مـن التفاوتـات بـين الحضـر والريـف مـن العمل العام الثاني عشر، والذي يعمل اآلن فـي إطـار ال
 حيث وفيات األطفال دون سن الخامسة.

  ثانيــا، إن مجموعــة األعمــال المندرجــة تحــت هــذا العنــوان تثيــر تســاؤالت حــول دور مجــال برنــامجي
بصـفة أساسـية محـددات بيئيـة  -يعمل اآلن على مجموعة محدودة مـن المسـائل الجوهريـة  -محدد 

 وبشكل منفصل عن سائر البرامج األخرى. -والمستوطنات الفقيرة فيما يتعلق باإلسكان 

  وتم تأييد العمـل علـى المحـددات الصـحية بقـوة كإحـدى األولويـات عنـد صـياغة برنـامج العمـل العـام
نزال نحتاج إلـى النظـر إلـى العمـل علـى مر السؤال الثالث عما إذا كنا الالثاني عشر. ويثير هذا األ

وية منفصلة أم أنه يعتبر جزءًا ال يتجزأ مـن الطريقـة التـي تعـالج بهـا المنظمـة المحددات باعتباره أول
الصحة واإلنصاف في مجال الصـحة. وقـد يسـاعد تقيـيم األداء فـي المسـتقبل فـي اإلجابـة علـى هـذا 
السؤال من خالل الوقوف بصورة أكثـر منهجيـة علـى نطـاق وفعاليـة عمـل المنظمـة علـى المحـددات 

 الصحية.
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  تصريف الشؤون والتمويل واإلدارة  -٣
اســـتعرض برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر سلســـلة مـــن التحـــديات التـــي تواجـــه تصـــريف الشـــؤون الصـــحية فـــي 

منــه، والتــي تــم تغطيتهــا فــي األجــزاء الســابقة مــن هــذه النبــذة العامــة، بمــا فــي ذلــك عالقــات المنظمــة مــع  ٤ الفصــل
وعند إعداد هذا التقرير، كانت المفاوضات تتواصـل بشـأن تبسـيط طريقـة توجيـه الـدول الجهات الفاعلة غير الدول. 

  األعضاء للمنظمة.

  
علــى نبــذة عامــة عــن تمويــل المنظمــة خــالل أول ســنتين مــن مــدة برنــامج العمــل العــام  الً أو  فــرعلــذلك يركــز هــذا ال

التـي توقعهـا برنـامج العمـل العـام الثـاني  عشر، مشـيرًا علـى سـبيل المثـال إلـى كيفيـة تحقـق اتجاهـات التمويـل الثاني
الضوء على سلسلة مـن اإلجـراءات التكميليـة عـززت التحسـينات  فرع، يسلط هذا الاً عشر في الممارسة العملية. ثاني

. وقــد ركــزت هــذه التحســينات علــى التــدابير الراميــة إلــى زيــادة الكفــاءة ٢٠١٥-٢٠١٤اإلداريــة التــي أجريــت خــالل 
  المساءلة واالمتثال بشكل جماعي.وتعزيز الشفافية و 

 نبذة عامة على التمويل  (أ)

مليون دوالر أمريكي، مما يعني تجاوزها للميزانية التي أقرتها جمعيـة الصـحة  ٤٨٨٢بلغت األموال المتاحة للثنائية 
زانيـة مليون دوالر أمريكـي. وكـان أكبـر مبلغـين متـاحين يخصـان كليـًة قطـاعي الطـوارئ فـي مي ٣٩٩٧والبالغة نحو 

المنظمة أال وهما: المبادرة العالمية للقضاء على شـلل األطفـال، وقطـاع االسـتجابة للفاشـيات واألزمـات، وكـان فيمـا 
مليــون دوالر أمريكــي مــن األمــوال المتاحــة. أمــا قطــاع الميزانيــة البرمجيــة األساســية والــذي تبلــغ  ١٩٤٣بينهمــا نحــو 

، باستثناء شلل األطفال واالستجابة للفاشيات واألزمات) ٦إلى  ١ن دوالر أمريكي (الفئات م مليون ٣٠٤٩ميزانيته 
  ٪).٩٦مليون دوالر أمريكي ( ٢٩٣٩فقد وصل مستوى تمويله إلى نحو 

  
  ، التمويل والنفقات (جميع األرقام بالدوالر األمريكي)٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

منهــا فــي شــكل أمــوال مرنــة مــع تخصــيص الجــزء المتبقــي لتمويــل الميزانيــة  ٪٢٩، نجــد ومــن بــين األمــوال المتاحــة
البرمجيـــة. وتشـــمل األمـــوال المرنـــة االشـــتراكات الُمَقـــدََّرة، وحســـاب المســـاهمات الطوعيـــة األساســـية، وٕايـــرادات الـــدعم 

  اإلداري. وتظل المساهمات الطوعية المرنة منخفضة نسبيًا وٕان كانت ثابتة بين الثنائيات.
  

النفقات مجموع
المساهمات الطوعية المحددة
األموال المرنة
الميزانية البرمجية المعتمدة

٦ ٠٠٠ ٠٠٠

٥ ٠٠٠ ٠٠٠

٤ ٠٠٠ ٠٠٠

٣ ٠٠٠ ٠٠٠

٢ ٠٠٠ ٠٠٠

١ ٠٠٠ ٠٠٠

 البرامج 
 األساسية

 شلل 
 األطفال

االستجابة 
 للفاشيات
 واألزمات

 المجموع
-  
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  )بماليين الدوالرات األمريكية(ة ساسياألمو المساهمات الطوعية مقد
  

  مجموع  
  ٢٠١٥عام 

  مجموع
  ٢٠١٤ عام

  مجموع 
٢٠١٥- ٢٠١٤  

  ٤٣,٢٢  ١٥,٦٧  ١٨,٥٥  أستراليا
  ١٩,٨٤  ٩,٩٢  ٩,٩٢  بلجيكا

  ١٠,٤٢  ٥,١٢  ٥,٣٠  الدانمرك
  ١٣,٤٨  ٥,٩٦  ٧,٥٢  فنلندا
  ٤,٢٥  ١,٩١  ٢,٣٤  فرنسا
  ٢,٦٣  ١,٠٩  ١,٥٤  أيرلندا
  ٠,٧٢    ٠,٧٢  الكويت
  ٤,١٥  ١,٩٤  ٢,٢١  لكسمبرغ
  ٠,٠٧  ٠,٠٣  ٠,٠٤  موناكو
  ١١,٩٦  ٥,٩٨  ٥,٩٨  هولندا
  ١٤,٧٦  ٥,٥٩  ٩,١٧  النرويج
  ٠,٨١    ٠,٨١  أسبانيا
  ٤٨,٣٥  ٢٣,٩٣  ٢٤,٤٢  السويد
  ٦,٩١  ٣,٥٩  ٣,٣٣  سويسرا

  ٤٦,١٤  ٢١,٩٠  ٢٤,٢٥  وأيرلندا الشمالية ىالمملكة المتحدة لبريطانيا العظم
  ٠,٠١    ٠,٠١  مؤسسة كوروزومي الطبية
  ٠,١٨    ٠,١٨  تركة المرحوم جون ماكينز

  ٢١٨,٩١  ١٠٢,٦٢  ١١٦,٢٩  المساهمات الطوعية المرنة –اإليرادات المالية 
 

٪ مـــــن الميزانيـــــة البرمجيـــــة) بشـــــكل كبيـــــر علـــــى ٤٧يعتمـــــد القطـــــاع األساســـــي للميزانيـــــة البرمجيـــــة (والـــــذي يمثـــــل 
قطــاع الميزانيــة الوحيــد الــذي لــم يمــول بالكامــل. وظــل مبلــغ تمويــل المســاهمة الطوعيــة المــرن ممــا جعلــه  التمويــل

مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي  ٢٤٧إذ وصـــل إلـــى  اً نســـبي اً األساســـية المتـــاح، بمـــا فـــي ذلـــك المبـــالغ المرحلـــة، منخفضـــ
تقـدر  ٢٠١٣ -٢٠١٢. في حين كانت المساهمات الطوعية األساسـية المتاحـة فـي الثنائيـة ٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائية
مليــون دوالر أمريكــي. ومــع ذلــك، فــإن تجميــع جميــع أنــواع األمــوال المرنــة والســيما تــوخي المزيــد مــن  ٢٦٢بنحــو 

االســـتراتيجية فـــي تطبيقهـــا عبـــر الثنائيـــة، علـــى أســـاس التنفيـــذ، ســـمح بالمزيـــد مـــن التنســـيق لألمـــوال عبـــر البـــرامج 
  والمكاتب الرئيسية.

مليون دوالر  ٥٢٥مليون دوالر أمريكي، ليصل الرصيد إلى  ٤٣٥٧نحو  ٢٠١٥-٢٠١٤وبلغ إجمالي النفقات في 
أمريكـي مقارنـة بـاألموال المتاحـة. وُيَمثَّــل هـذا الفـائض فـي معظمـه بمســاهمات طوعيـة محـددة، والتـي سـيتم ترحيلهــا 

بمبلــغ  ٢٠١٧-٢٠١٦. وٕاذا أضــفنا األمــوال الطوعيــة التــي ُخصصــت بالفعــل للثنائيــة ٢٠١٧-٢٠١٦إلــى الثنائيــة 
مليـار دوالر  ٢,٢إلـى  ٢٠١٧-٢٠١٦مليار دوالر أمريكي، سيصل إجمالي التمويل المتـاح فـي بدايـة الثنائيـة  ١,٧

يجــــابي الكلــــي للثنائيــــة إلوالمشــــهد ا ٢٠١٥-٢٠١٤أمريكــــي. وتــــدلل الميزانيــــة البرمجيــــة الممولــــة بالكامــــل للثنائيــــة 
علـــى االنتقـــال مـــن الميزانيـــات الطموحـــة إلـــى الميزانيـــات علــى نتـــائج إصـــالح المنظمـــة مـــع التأكيـــد  ٢٠١٧-٢٠١٦
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الواقعيــة، علــى الــرغم مــن اســتمرار بعــض التحــديات المتعلقــة بتمويــل أجــزاء مــن القطــاع األساســي بســبب محدوديــة 
  األموال المرنة.

المحصـلة فـي المبـالغ المرحلـة مـن الثنائيـة السـابقة، واإليـرادات  ٢٠١٥-٢٠١٤وتشمل األموال المتاحة في الثنائيـة 
. ويعــرض الجــدول أدنــاه نبــذة عامــة عــن إيــرادات المنظمــة ومصــروفاتها بالنســبة لكــل مــن ٢٠١٥-٢٠١٤الثنائيــة 

  الميزانية البرمجية للمنظمة ولتلك األموال المدارة خارج الميزانية البرمجية.

  (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٤و ٢٠١٥ عامي جميع األموال في -نبذة مالية 
  

 عام مجموع  
٢٠١٥  

عام مجموع 
٢٠١٤  

  مجموع
٢٠١٥- ٢٠١٤ 

  مجموع
٢٠١٣- ٢٠١٢ 

          
  ٩٥٠  ٩٥٥  ٤٩٢  ٤٦٣  االشتركات الُمَقدََّرة

  ٣٤٦٩  ٣٨٣٩  ٢٠٠٢  ١٨٣٧  الميزانية البرمجية –المساهمات الطوعية 
  ٤٤١٩  ٤٧٩٤  ٢٤٩٤  ٢٣٠٠  الميزانية البرمجية –مجموع االشتراكات 

          
  ٣١٩  ١٢٣  ٧٨  ٤٥  في الميزانية البرمجيةاإليرادات غير المدرجة 

  ١١٠  ١٨٠  ٥٠  ١٣٠  المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات
  ٤٨٤٨  ٥٠٩٧  ٢٦٢٢  ٢٤٧٥  مجموع اإليرادات (جميع المصادر)

          
  ٣٧٢٩  ٤٣٥٧  ١٨٩١  ٢٤٦٦  الميزانية البرمجية –المصروفات 
  ٨٤  ١٧٥  ٤٩  ١٢٦  العينية وفي شكل خدمات –المصروفات 
  ٥١٣  ٥٢٣  ٣٧٦  ١٤٧  غير المدرجة في الميزانية البرمجية –المصروفات 

  ٤٣٢٦  ٥٠٥٥  ٢٣١٦  ٢٧٣٩  مجموع المصروفات (جميع المصادر)
          

  ٤٤  ٢٨  ٧  ٢١  اإليرادات المالية
          

  ٥٦٦  ٧٠  ٣١٣  )٢٤٣(  الصافي
 
 اإليرادات    ) (ب

مليــون دوالر أمريكــي، والــذي يشــمل  ٤٧٩٤نحــو   ٢٠١٥-٢٠١٤بلــغ إجمــالي إيــرادات الميزانيــة البرمجيــة للثنائيــة 
مليـون  ٣٨٣٩والمسـاهمات الطوعيـة بمبلـغ  ١مليـون دوالر أمريكـي ٩٥٥االشتراكات الُمَقدََّرة للدول األعضاء بمبلـغ 

، وهو ٢٠١٥-٢٠١٤مليون دوالر أمريكي في الثنائية  ١٢٣دوالر أمريكي. وبلغت ايرادات الميزانية غير البرمجية 
نخفاضًا عن الثنائية السابقة على إثر إغالق العديد من الشراكات أو رحيلها. وتمثل المساهمات الطوعيـة ما يمثل ا

العينيــة وفــي شــكل خــدمات تبرعــات بإمــدادات طبيــة، واســتئجار المكاتــب، وتكــاليف المــوظفين. وتتــاح قائمــة كاملــة 
لبوابـة اإللكترونيـة الخاصـة بالميزانيـة بجميع المسـاهمات الطوعيـة، حسـب الجهـة المانحـة وحسـب الصـندوق، علـى ا

  البرمجية للمنظمة.

                                                            
علـــى مبـــالغ  ٢٠١٥-٢٠١٤ مليـــون دوالر أمريكـــي للثنائيـــة ٩٥٥والتـــي تصـــل إلـــى  الُمَقـــدََّرةمل ايـــرادات االشـــتراكات تتشـــ   ١

مليـون دوالر  ٩٢٩نحـو  ٢٠١٥-٢٠١٤محددة لصندوق معادلة الضرائب. وتظل األموال المتاحة للميزانية البرمجيـة للثنائيـة 
  أمريكي. 
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٪. ١١بنســــبة  ٢٠١٥-٢٠١٤إلــــى الثنائيــــة  ٢٠١٣-٢٠١٢وارتفعــــت إيــــرادات المســــاهمات الطوعيــــة مــــن الثنائيــــة 
. وظلـت المسـاهمات فـي اإليبوالالمتعلقة ب السيماوجاءت الزيادة الرئيسية في قطاع االستجابة للفاشيات واألزمات، و 

  .البرامج األساسية مستقرة نسبياً 

٪ ، بينمـا ٧بنسـبة  ٢٠١٥-٢٠١٤إلـى الثنائيـة  ٢٠١٣-٢٠١٢انخفضت المسـاهمات الطوعيـة المرنـة مـن الثنائيـة 
٪ خالل نفـس الفتـرة. وكـان العديـد مـن المسـاهمات الطوعيـة المحـددة ١٢زادت المساهمات الطوعية المحددة بنسبة 
يـــة مـــع اخـــتالف متطلبـــات تقـــديم التقـــارير فـــي إطـــار النتـــائج المرســـومة فـــي شـــديد التخصـــيص ويتعلـــق بمشـــاريع فرد

  .الميزانية البرمجية

مــن إجمــالي المســاهمات  ٪٥٣تــزال الــدول األعضــاء تمثــل أكبــر مصــدر للمســاهمات الطوعيــة، إذ تســاهم بنحــو وال
غيـــر الُمَقـــدََّرة (الطوعيـــة). وتماثـــل النســـب المئويـــة النســـبية تلـــك الخاصـــة بالثنائيـــة الســـابقة، وتمثـــل أكبـــر تغييـــر فـــي 

 االنخفاض في المؤسسات بسبب تقليص بعض المساهمات الموجهة للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال.

  ، حسب المصدر٢٠١٥-٢٠١٤طوعية في الثنائية اإليرادات المتأتية من المساهمات ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
البرمجيــــة (المســــاهمات الطوعيــــة واالشــــتراكات الُمَقــــدََّرة) وبلــــغ إجمــــالي مســــاهمات الــــدول األعضــــاء فــــي الميزانيــــة 

مليـــــــــون دوالر أمريكـــــــــي  ٢٧٤٣مليـــــــــون دوالر أمريكـــــــــي مقارنـــــــــة بمبلـــــــــغ  ٣٠٠٠نحـــــــــو  ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائيـــــــــة
من إجمالي المساهمات الطوعية  ٪٦٣، يمثل هذا المبلغ ٢٠١٥-٢٠١٤. وبالنسبة للثنائية ٢٠١٣-٢٠١٢  للثنائية

ــدَّ  َرة. ويــرد أدنــاه بيــان أهــم الجهــات المســاهمة العشــر فــي الميزانيــة البرمجيــة مــن الــدول األعضــاء واالشــتراكات الُمَق
من مجموع المساهمات السنوية للدول األعضاء  ٪٧١مليون دوالر أمريكي أي  ٢١١٩والتي أسهمت بما مجموعه 

  من مجموع المساهمات من كل المصادر. ٪٤٤ أو ما يعادل نسبة
  
  
  
  

٪٢القطاع الخاص،  المؤسسات غير  
الحكومية والمؤسسات 

 ٪٨األخرى، 

  ٪١٣المؤسسات، 

األمم المتحدة 
والمنظمات 

الحكومية الدولية، 
٢٤٪  

٪٥٣الدول األعضاء، 
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، ٢٠١٥-٢٠١٤الثنائيـة أكبر الجهات المساهمة العشر في الميزانية البرمجية من الدول األعضاء فـي 
  والتي تجمع االشتراكات الُمَقدََّرة والمساهمات الطوعية معًا (بماليين الدوالرات األمريكية)

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  مقارنــــــة بالثنائيــــــة  ٢٠١٥-٢٠١٤فيمــــــا يلــــــي أدنــــــاه ملخــــــص بــــــأكبر الجهــــــات المســــــاهمة الطوعيــــــة فــــــي الثنائيــــــة 
ويشمل ذلك الدول األعضاء والجهات المساهمة األخرى. وتمثل أكبر الجهات المساهمة الطوعية . ٢٠١٣-٢٠١٢
  من إجمالي المساهمات الطوعية في الميزانية البرمجية. ٪٦٠العشر 

زانيــة البرمجيــة والمي ٢٠١٥-٢٠١٤أكبــر الجهــات المســاهمة الطوعيــة العشــر فــي الميزانيــة البرمجيــة 
  (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٣-٢٠١٢

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصروفات  ) ج(
 مليــون دوالر أمريكــي ٤٣٥٧المخصصــة لتنفيـذ الميزانيــة البرمجيــة  ٢٠١٥-٢٠١٤بلـغ مجمــوع مصــروفات الثنائيــة 

مليـــون دوالر أمريكـــي، أو  ٦٢٧)، وهـــو مـــا يمثـــل زيـــادة قـــدرها ٢٠١٣-٢٠١٢مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي  ٣٧٢٩(
. وتقيد المصـروفات عنـد اسـتالم السـلع والخـدمات ولـيس عنـد قطـع التزامـات أو ٢٠١٣-٢٠١٢٪، عن الثنائية ١٤

لــــى زيــــادة المصــــروفات بشــــكل أساســــي إ ٢٠١٥-٢٠١٤أداء مــــدفوعات. وتعــــزى زيــــادة المصــــروفات فــــي الثنائيــــة 
مليـون دوالر أمريكـي)، والتوسـع فـي أنشـطة المبـادرة العالميـة  ٣١٢( اإليبوالالمتعلقة بالطوارئ، بما في ذلك طوارئ 

  .الستئصال شلل األطفال

  

الُمَقدََّرة االشتركات  

 المساهمات الطوعية

٢٠١٥-٢٠١٤  
٢٠١٣-٢٠١٢  

٩٠٠  
٨٠٠  
٧٠٠  
٦٠٠  
٥٠٠  
٤٠٠  
٣٠٠  
٢٠٠  
١٠٠  

- 

٧٠٠  
٦٠٠  
٥٠٠  
٤٠٠  
٣٠٠  
٢٠٠  
١٠٠  

- 
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وُتوضـــح أدنـــاه نســـب المصـــروفات التـــي تتعلـــق بـــالبرامج األساســـية، والمبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال، 
وغيرهـا مـن األنشـطة المرتبطـة بقطـاع االسـتجابة للفاشـيات واألزمـات. وانخفضـت النسـبة المئويـة لمجمـوع  ،اإليبوالو 

ـــــــرامج األساســـــــية مـــــــن  ـــــــة ٪٧١المصـــــــروفات المرتبطـــــــة بقطـــــــاع الب ـــــــي الثنائي ـــــــى  ٢٠١٣-٢٠١٢ ف ٪ فـــــــي ٦١إل
فات شــــلل . فــــي حـــين ارتفعــــت النســـبة المتعلقــــة بالقطاعـــات األخــــرى، حيـــث تمثــــل مصـــرو ٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائيـــة

٪ مــن إجمـالي المصـروفات فــي ٩٪ ، وغيرهــا مـن أنشـطة االســتجابة للفاشـيات واألزمـات٧ اإليبـوالو ٪، ٢٣األطفـال 
  .٢٠١٥-٢٠١٤الثنائية 

 ٢٠١٣-٢٠١٢والثنائيــــة  ٢٠١٥-٢٠١٤مصــــروفات الميزانيــــة البرمجيــــة حســــب القطــــاع، للثنائيــــة 
  (بماليين الدوالرات األمريكية)

  

  
مقارنـــة بالميزانيـــة البرمجيـــة التـــي أقرتهـــا جمعيـــة  ٢٠١٥-٢٠١٤ويوضـــح الرســـم البيـــاني أدنـــاه مصـــروفات الثنائيـــة 

وشـلل األطفـال، وفـي إقلـيم  اإليبوالالصحة، حسب المكتب الرئيسي. ففـي اإلقلـيم األفريقـي، تـرتبط الزيـادة الرئيسـية بـ
شــرق المتوســـط، ارتبطـــت أكبــر زيـــادات بشـــلل األطفـــال وحــاالت الطـــوارئ فـــي الجمهوريــة العربيـــة الســـورية والعـــراق 

  واليمن والسودان وأفغانستان.

  

  

  

  

  

  

  

٥ ٠٠٠  
٤ ٥٠٠  

٤ ٠٠٠  

٣ ٥٠٠  

٣ ٠٠٠  

٢ ٥٠٠  

٢ ٠٠٠  

١ ٥٠٠  

١ ٠٠٠  

٥٠٠  

- ٢٠١٣-٢٠١٢  

 اإليبوال
األطفالشلل   

  (باستثناء اإليبوال) واألزمات االستجابة للفاشيات 
 البرامج األساسية

٢٠١٥-٢٠١٤  
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أقرتهـا جمعيـة الصـحة حسـب المكتـب الرئيسـي فـي مصروفات الميزانية البرمجية مقارنة بالميزانيـة التـي 
  (بماليين الدوالرت األمريكية) ٢٠١٣-٢٠١٢والثنائية  ٢٠١٥-٢٠١٤الثنائية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  ٢٠١٥-٢٠١٤الرئيسي المكتب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اإليبوال
 شلل األطفال
 البرامج األساسية
 

)اإليبوال(باستثناء  االستجابة للفاشيات واألزمات  
 

١ ٦٠٠  
١ ٤٠٠  
١ ٢٠٠  
١ ٠٠٠  
٨٠٠  
٦٠٠  
٤٠٠  
٢٠٠  
 صفر
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 ٢٠١٥-٢٠١٤ويوضـــح الشـــكل أدنـــاه مـــوجز مصـــاريف الميزانيـــة البرمجيـــة حســـب نـــوع المصـــروفات فـــي الثنائيـــة 
  .٢٠١٣-٢٠١٢والثنائية 

 ٢٠١٣-٢٠١٢والثنائيـــة  ٢٠١٥-٢٠١٤مصـــروفات الميزانيـــة البرمجيـــة حســـب النـــوع فـــي الثنائيـــة 
  (بماليين الدوالرات األمريكية)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٪ من مجموع المصروفات المتكبدة في ٤١بأكبر حصة من المصروفات وشكلت نسبة  تكاليف الموظفيناستأثرت 
ومثــل هــذا مجمــوع تكــاليف اســتخدام المــوظفين، بمــا فــي ذلــك الرســوم المقتطعــة . ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة 

االســتحقاقات التــي تــدفعها المنظمــة (مثــل الخاصــة بالمرتــب األساســي، وتســوية مقــر العمــل، وأي أنــواع أخــرى مــن 
، ظل مجموع تكـاليف المـوظفين وغيـرهم مـن ٢٠١٣-٢٠١٢المعاشات التقاعدية ومبالغ التأمين). ومقارنة بالثنائية 

العاملين مستقرًا في جميـع أنحـاء المنظمـة. وظلـت تكـاليف المـوظفين األساسـية ثابتـة عبـر جميـع الفئـات، فـي حـين 
إلـى  ٢٠١٣-٢٠١٢مليـون دوالر أمريكـي فـي الثنائيـة  ١٦٩فين المتعلقـة بشـلل األطفـال مـن ارتفعت تكاليف المـوظ

، ويعـــــــزى ذلـــــــك أساســـــــًا إلـــــــى الزيـــــــادات فـــــــي اإلقلـــــــيم ٢٠١٥-٢٠١٤مليـــــــون دوالر أمريكـــــــي فـــــــي الثنائيـــــــة  ١٩٧
ـــيم األفريقـــي ين فـــي مليـــون دوالر أمريكـــي مـــن تكـــاليف المـــوظف ٢٧بنحـــو  اإليبـــوالشـــرق المتوســـط . واســـتأثرت  وٕاقل
  .٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائية

فكانـت ثـاني أكبـر نـوع مـن المصـروفات، وهـي  ٪ من مجمـوع المصـروفات٢٥الخدمات التعاقدية التي شكلت أمـا 
تمثــــل تكــــاليف العقــــود الممنوحــــة للخبــــراء ومقــــدمي الخــــدمات الــــذين دعمــــوا المنظمــــة فــــي إطــــار تحقيــــق أغراضــــها 

بنحـو  ٢٠١٥-٢٠١٤إلى الثنائيـة  ٢٠١٣-٢٠١٢من الثنائية المخططة. وقد زادت مصروفات الخدمات التعاقدية 
مليــــون دوالر أمريكــــي. وتشــــمل العناصــــر اتفاقــــات أداء العمــــل، وأنشــــطة التنفيــــذ المباشــــر، وعقــــود اتفاقــــات  ٤٤١

الخاصــــة التــــي منحــــت لألفــــراد لالضــــطالع بأنشــــطة نيابــــة عــــن المنظمــــة. وشــــملت الخــــدمات التعاقديــــة  الخدمــــة
ونفقـــات التـــدريب واألمـــن. وفـــي ســـياق الخـــدمات التعاقديـــة اســـتأثرت مجـــاالت شـــلل األطفـــال  المـــنح الدراســـية أيضـــاً 

لمصروفاتا  

)اإليبوال(باستثناء  االستجابة للفاشيات واألزمات  
 البرامج األساسية 

 شلل األطفال
 اإليبوال

٢ ٠٠٠  
١ ٨٠٠  
١ ٦٠٠  
١ ٤٠٠  
١ ٢٠٠  
١ ٠٠٠  
٨٠٠  
٦٠٠  
٤٠٠  
٢٠٠  
 صفر
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ـــــــوالو  ـــــــة  اإليب ـــــــين الثنائي ـــــــرة ب ـــــــي الفت ـــــــادات ف ـــــــأكبر زي  ٢٠١٣-٢٠١٢واالســـــــتجابة لســـــــائر الفاشـــــــيات واألزمـــــــات ب
  .٢٠١٥-٢٠١٤ والثنائية

نسبة فـي اإلقلـيم األفريقـي وٕاقلـيم شـرق مصروفات العامة، ويبلغ أعلى ال٪ من ١١بنحو  التحويالت والمنحوتستأثر 
المتوســط. وكانــت هــذه المصــروفات للعقــود الموقعــة مــع النظــراء الــوطنيين (بصــفة أساســية وزارات الصــحة وكــذلك 
المنظمات غير الحكومية) ألداء األنشطة بما يتماشى مع الميزانيـة البرمجيـة (التعـاون المـالي المباشـر). ومـا يقـرب 

بـالغ المســجلة بشـأن النقــل والمـنح تــرتبط بالمبـادرة العالميــة الستئصـال شــلل األطفـال. وتــم ٪ مـن مجمــوع الم٥٠مـن 
 ٢٠١٥-٢٠١٤تعزيز السياسات واإلجراءات التـي تحـيط باسـتخدام ترتيبـات التعـاون المـالي المباشـر خـالل الثنائيـة 

  بهدف تعزيز المساءلة عن استخدام هذه األموال.

لتكــاليف الجاريــة للصــيانة والتشــغيل، بمــا فــي ذلــك المرافــق وتكــاليف المكاتــب ا مصــروفات التشــغيل العامــةوتعكــس 
٪ مـن مجمـوع المصـروفات وفقـًا ٦األخرى. ويتم تكبد هذه التكاليف أساسًا على المستوى المحلـي وقـد شـكلت نسـبة 

  ).٢٠١٣-٢٠١٢٪ في ٩( ٢٠١٥-٢٠١٤للميزانية البرمجية للثنائية 

حيــث يصــل  ٢٠١٥-٢٠١٤المنظمــة فــي الميزانيــة البرمجيــة للثنائيــة  ٪ مــن مجمــوع مصــروفات٩ الســفرويشــكل 
). وتشـــــمل ٢٠١٣-٢٠١٢مليـــــون دوالر أمريكـــــي فـــــي الثنائيـــــة  ٣٠٨مليـــــون دوالر أمريكـــــي ( ٤٠٨مجموعـــــه إلـــــى 

مصروفات السفر تكاليف السفر جوًا والبدل اليومي وغيرها من التكاليف المتعلقة بسفر الموظفين وغيـر المـوظفين. 
وغيرهـا  اإليبـوال -يادة مجموع تكـاليف السـفر إلـى زيـادة سـفر غيـر المـوظفين فيمـا يخـص حـاالت الطـوارئ وتعزى ز 

والمبادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال. وفـي حقيقـة األمـر فقـد انخفضـت نسـبة مجمـوع  -من حاالت الطوارئ 
  .٢٠١٥-٢٠١٤٪ في ٤٦إلى  ٢٠١٣-٢٠١٢٪ في الثنائية ٥٢تكاليف سفر الموظفين من 

منظمــة بشــرائها وتوزيعهــا فــي األســاس باإلمــدادات الطبيــة التــي تقــوم ال اإلمــدادات والمــواد الطبيــةتــرتبط مصــروفات 
٪ مـن إجمـالي المصـروفات فـي ٦عـن األدبيـات الطبيـة. وتسـتأثر هـذه المصـروفات بنحـو  فضـالً بغية تنفيذ البرامج 

). وكانت أكبر زيادة من حيـث القيمـة المطلقـة فـي اإلقلـيم ٢٠١٣-٢٠١٢٪ في الثنائية ٤( ٢٠١٥-٢٠١٤الثنائية 
عـن حـاالت  فضـالً ، اإليبوالدادات الطبية العاجلة لدعم األعمال المتعلقة بـاألفريقي وٕاقليم شرق المتوسط نتيجة لإلم

  الطوارئ في ليبيا، والجمهورية العربية السورية، واإلمدادات الالزمة لدعم أنشطة استئصال شلل األطفال.

 المخاطر المالية  ) د(

بيئـة التشـغيل الخاصـة بهـا والتـي  تقوم المنظمة بإدارة عدد من المخاطر المالية، والتي تنشأ من هيكل تمويلها وعن
تتســم بالالمركزيــة. وتتــولى لجنــة الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي مجــال المراقبــة اســتعراض هــذه المخــاطر علــى 

  م التوصيات. وقد جذبت بعض المخاطر االهتمام المركز من الدول األعضاء.يمستوى عال، وتقوم بتقد

أكبــر المخـاطر التــي تواجــه المنظمــة. وقــد تناولــت اجتماعــات  الطويــل عــدم التــيقن مــن التمويــل علــى المــدىيمثـل 
الحوار المالي موضوع التمويل العـام المتوقـع للمنظمـة، والمواءمـة بـين التمويـل وميزانيـة المنظمـة. وعلـى الـرغم مـن 

الكامـل  أن الحوار بشأن التمويل قد حسن تمويـل الميزانيـة علـى المـدى القصـير، وسـاعد علـى ضـمان التمويـل شـبه
تــزال ، مــع ذلــك ال٢٠١٧-٢٠١٦للثنائيــة  تقريبــاً ، والتمويــل شــبه الكامــل ٢٠١٥-٢٠١٤لجميــع البــرامج فــي الثنائيــة 

تــزال تعتمــد فــي تمويلهــا علــى قاعــدة صــغيرة نســبيا مــن الجهــات ر علــى المــدى الطويــل. فالمنظمــة الهنــاك مخــاط
  المانحة.

لمبــــادرة العالميــــة ل التمويــــل المخصــــص هــــو ٢٠١٩عــــام در التمويــــل الكبيــــرة والــــذي لــــن يســــتمر بعــــد اوأحــــد مصــــ
مـن إجمـالي نفقـات الميزانيـة البرمجيـة إلـى المبـادرة  ٪٢٣، ذهب ٢٠١٥-٢٠١٤. في عام الستئصال شلل األطفال
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 العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال. ومــن الضــروري إيجــاد مصــادر بديلــة للتمويــل لمــوظفي المنظمــة الــذين تعتــزم
استبقاءهم بعد انتهاء التمويل المخصص لشلل األطفال، كجـزء مـن التخطـيط لمـوروث شـلل األطفـال. أمـا  المنظمة

مـن مخصصـات شـلل األطفـال وال تنـوي المنظمـة اسـتبقاءهم، فإنـه يوجـد  ى تكـاليفهمالموظفون الذين يتم اإلنفاق عل
  الخدمة. انتهاءحقاقات تعزيزه من أجل ضمان توافر األموال الكافية الست يتواصلاحتياطي وسوف 

ر أحدث التقييمات دِّ قَ تتعلق بتكاليف الرعاية الصحية للموظفين بعد نهاية الخدمة. وتُ  الخصوم الطويلة األجلأبرز و 
مليــون دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك  ١٥٢٣اإلكتواريــة مجمــوع خصــوم المنظمــة المتعلقــة بالتــأمين الصــحي بمبلــغ 

مليـون  ٦٠٩بعـد نهايـة الخدمـة. ويبلـغ التمويـل المتـاح لـدى المنظمـة فـي الوقـت الحـالي التكلفة التقديرية المسـتقبلية 
مليـون دوالر أمريكـي. ولضـمان تمويـل هـذا العجـز فـي  ٩١٤دوالر أمريكي، ومـن ثـم يسـفر عـن صـافي عجـز قـدره 

بالمنظمـــة، نهايـــة المطـــاف، تتـــوافر لـــدى المنظمـــة آليـــة ميزانيـــة خاصـــة بهـــا، مـــن خـــالل نمـــوذج تكـــاليف المـــوظفين 
  لضمان تحقيق العدل في تقاسم األعباء من جانب جميع الجهات المساهمة في المنظمة.

يرّد نظام الرعاية الصحية قيمة التكاليف الطبية للموظفين العاملين والمتقاعدين ولمن يعولونهم طبقـًا لقواعـد وحـدود 
ســيما منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة صــارمة. وتشــمل تغطيــة نظــام التــأمين الصــحي للمــوظفين كيانــات أخــرى وال

والمرفــق الــدولي لشــراء األدويــة والوكالــة الدوليــة لبحــوث الســرطان  األيــدزألمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة وبرنــامج ا
والمركز الدولي للحساب اإللكتروني، وتسفر عن إعداد بيانات مالية منفصلة. وسعيًا إلى إنشـاء آليـة طويلـة األجـل 

تمت الموافقة على إدخال تعديالت على معدل المساهمة  ،يل الكامل في نهاية المطاف لهذه الخصوملضمان التمو 
، ممـا يـؤثر فـي المنظمـة وفـي المشـتركين فـي نظـام التـأمين علـى ٢٠١١في التأمين الصـحي للمـوظفين خـالل عـام 

. ٢٠٣٧لخطـة الكامـل فـي عـام حد سواء ويشمل جميع الكيانات. ويتوقع أحدث تقييم اكتواري التوصل إلى تمويل ا
  وُيعتزم كذلك وضع إجراءات أخرى الحتواء التكايف.

ــل المنظمــة االشــتراكات وتســدِّد المــدفوعات بعمــالت أخــرى غيــر الــدوالر األمريكــي. وتتعــرض المنظمــة بــذلك تُ  حصِّ
ألسـعار صـرف  الناشئة عـن تقلبـات أسـعار الصـرف. وتُبـرم العقـود اآلجلـة لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية

وٕادارة التـدفقات غيـر الـدوالر األمريكـي العمالت األجنبية بغرض الَتَحوُّط من مخاطر تقلب أسعار صـرف العمـالت 
المتعلقــة بــالعمالت فعالــة فــي حمايــة ميزانيــة المنظمــة هــذه مخــاطر الالنقديــة القصــيرة األجــل. وكانــت تــدابير إدارة 

المرتبطــة  االســتثمارلمخــاطر  أيضــاً الحاليــة مــن تذبــذب أســعار الصــرف علــى المــدى القصــير. وتتعــرض المنظمــة 
ـــة األجـــل الالزمـــة للوفـــاء  بـــأموال المنظمـــة القصـــيرة األجـــل المحـــتفظ بهـــا ألنشـــطة البـــرامج وأمـــوال المنظمـــة الطويل

لــة األجــل. وتســتعرض لجنــة االســتثمار االستشــارية بانتظــام سياســات االســتثمار وأداء االســتثمارات بخصــومها الطوي
  والمخاطر المرتبطة بكل حوافظ االستثمارات.

، احتياجات طويلة األجل في البنية التحتيةوباإلضافة إلى االحتياجات المبينة في ميزانياتها الثنائية، فإن للمنظمـة 
ولوجيــــا المعلومــــات. ويوضــــح المخطــــط العــــام لتجديــــد المبــــاني جميــــع نالمبــــاني ونظــــم تكوخصوصــــا فيمــــا يتعلــــق ب

احتياجـــات المبـــاني األساســـية، ويـــتم تمويلـــه مـــن خـــالل صـــندوق العقـــارات. وأكبـــر مشـــروع فـــي هـــذا المخطـــط هـــو 
ب جمعيــة هــا لالعتمــاد بصــورة منفصــلة مــن جانــطرحكــان قــد تــم والتــي شــامل للمقــر الرئيســي، التــرميم الاســتراتيجية 

ــا المعلومــات، تــم تأســيس  ١الصــحة العالميــة التاســعة والســتين، إلــى جانــب مقتــرح التمويــل. وفيمــا يتعلــق بتكنولوجي
صندق تكنولوجيا المعلومات إلدارة األعمـال الرئيسـية الخاصـة بالبنيـة األساسـية لتكنولوجيـا المعلومـات. ويـتم إبـالغ 

مويــل والنفقــات الخاصــة بكــل مــن صــندوق العقــارات وصــندوق جمعيــة الصــحة مــن خــالل هــذا التقريــر بجوانــب الت
  تكنولوجيا المعلومات.

  
                                                            

  .٧ق١٣٨م ت، القرار ١سجالت/ /١٣٨/٢٠١٦م توالوثيقة  ٦٩/٥٦انظر الوثيقة ج     ١
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 الشفافية والمساءلة واالمتثال    ) ه(

، تــم تدشــين عنصــر حاســم مــن عناصــر إصــالح المنظمــة وتوصــية ٢٠١٥-٢٠١٤بعــد اعتمــاد الميزانيــة البرمجيــة 
التخصـيص االسـتراتيجي واإلدارة المنهجيـة . ينطوي هذا على قـدر أكبـر مـن ٢٠١٣ن الحوار المالي لعام صادرة ع

للمــوارد المرنــة المجمعــة بهــدف تــوفير التمويــل المناســب لجميــع المجــاالت البرنامجيــة وبهــدف التأكــد مــن القــدرات 
التشغيلية عبر الكيانات على جميع مستويات المنظمة الثالثة. ومن الناحية العملية، يتم اإلفراج عن الموارد المرنـة 

الل الثنائيــــــة بعــــــد عمليــــــة رصــــــد واســــــتعراض دقيقــــــة علــــــى مســــــتوى المنظمــــــة للمــــــوارد المتاحــــــة، عــــــدة مــــــرات خــــــ
ة مــــن ســــتقاعلــــى الخبــــرات الم ءً توقعــــة. وبنــــاالتمويــــل، والــــدخل المتوقــــع، عــــالوة علــــى معــــدالت التنفيــــذ الم وثغــــرات
ي لألموال المرنة في على عملية التوزيع االستراتيجالمدخل المزيد من التحسين يتواصل ، س٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائية

  .٢٠١٧-٢٠١٦الثنائية 

مكنت هذه اآللية بالفعل من إحداث قدر أكبر من مواءمة األموال عبر البرامج والمكاتب الرئيسية. وأسـفر هـذا عـن 
تـــزال . وال٢٠١٣-٢٠١٢مقارنـــة بالثنائيـــة  الً واألفضـــل تمـــوي الً تمـــوي قـــلالمكاتـــب األ تقلـــيص التفـــاوت بـــين البـــرامج/

تحسـين مواصـلة المساهمات الطوعية المرنة التي يتبرع بهـا عـدد محـدود مـن المـانحين أساسـية للجهـود الراميـة إلـى 
  المواءمة.

وأســفر إنشــاء البوابــة اإللكترونيــة للميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة عــن تحســن كبيــر فــي الشــفافية الماليــة. فالبوابــة تقــدم 
إلى المستوى القطري لكل بلد. وقد أدت  الً لموارد على صعيد المنظمة وصو تفاصيل عن مصادر التمويل وتدفقات ا

ت بها الدول األعضاء والشركاء اآلخرون خالل الحوار المالي إلى تحديد كيفية عمـل البوابـة سهمالمداخالت التي أ
جية، وهـذا دور والمعلومات التي تعرضها. وسوف تصبح البوابة بمرور الوقت المستودع األساسي للمعلومات البرم

  عام. ء هذه بوجهيتم تطبيقه بشكل تجريبي خالل مرحلة تقييم األدا

وتتضمن المبادرات األخرى المعنية بالشفافية إعداد مجموعـة مـن أدوات المتابعـة توضـح تفاصـيل االمتثـال اإلداري 
قارنـــة بـــين مراكـــز علـــى مجموعـــة مـــن مؤشـــرات األداء الرئيســـية. وســـوف يمثـــل هـــذا أداة مهمـــة مـــن حيـــث الم اً قياســـ

  الميزانية أو الكيانات اإلدارية األخرى، عالوة على تتبع التحسن الذي يشهده كل كيان من الكيانات بمرور الوقت.

المنظمـة سـعي لمـدى  اً مشـابه الً يضـرب مثـا رين العامين المساعدينالمديو إن إبرام اتفاق مساءلة بين المديرة العامة 
تنفيــذ  أيضــاً وقــد تــم بنجــاح  منظمــة.المســئولي كبــار المزيــد مــن االنفتــاح والوضــوح بشــأن الســلوك المنتظــر مــن نحــو 

فكرة خطاب التمثيل السنوي إلى جانب القائمة المرجعية للتقييم الذاتي في مجال الرقابة الداخلية، والتـي تأخـذ شـكل 
  دير إقليمي وكل مدير عام مساعد.بيانات رقابة داخلية بشأن استخدام الموارد من جانب كل م

ة عبـر المنظمـة. ومـن المجـاالت مسـاءللالرتقـاء بمسـتوى ال اً وُيعد العمل على مستويات المنظمة الثالثة كافة مفتاحـ
التي حظيت باهتمـام خـاص األسـلوب الـذي تـدير بـه المنظمـة التعـاون المـالي المباشـر علـى المسـتوى القطـري. فقـد 

ومـن مؤشـرات ذلـك انخفـاض معـدل  –لتغييرات المدخلـة علـى السياسـات إلـى تحسـن كبيـر أدى المزيد من اليقظة وا
 .٢٠١٥وحتى نهاية عام  ٢٠١٣عام نهاية منذ  ٪٦٥التقارير المعلقة عن التعاون المالي المباشر بنسبة 

على المستوى القطري. وكان من بين هذه العمليات أعمـال  ةمساءلى تحسين اليلية إلموأدى عدد من العمليات التك
المراجعـــة التـــي يضـــطلع بهـــا مراجعـــو الحســـابات الـــداخليون والخـــارجيون؛ والمراجعـــات اإلداريـــة والماليـــة والبرمجيـــة 

والتقيــيم الخــارجي المســـتقل للوجــود القطــري للمنظمـــة. ويتــوافر لــدى جميــع المكاتـــب القطريــة فــي الوقـــت  المجمعــة؛
، ويتخذ المديرون اإلقليميون بصفة منتظمة اإلجراءات الالزمة بشـأن النتـائج قائمة هن وحدات امتثال مخصصةالرا

  ة على المستوى اإلقليمي والقطري.مساءلالتي يتم التوصل إليها من أجل إنفاذ ال
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ال يتجـزأ مـن  اً ، عندما تم إطـالق سـجل المخـاطر المؤسسـية، أصـبحت إدارة المخـاطر جـزء٢٠١٤من عام  اً واعتبار 
، ٢٠١٥نــوفمبر  العمليــات التشــغيلية للمنظمــة. ومــع اعتمــاد السياســة الشــاملة إلدارة المخــاطر فــي تشــرين الثــاني/

صارت إدارة المخاطر في الوقت الحالي مدمجة في أعمال التخطيط التشغيلي ومرتبطة بالرقابة الداخلية. وأضحى 
المخاطر؛ وأن يرفع تقارير بتلـك المخـاطر إلـى حدد ية المنظمة أن يمن الالزم اآلن على كل مركز من مراكز ميزان

وتم  المخاطر.تخفيف آثار ؛ وأن يقدم توصيات بشأن العمل الالزم لتنفيذ تدابير رجهااإلدارة العليا حسب مستوى ح
رة المخــاطر إنشــاء آليــة منهجيــة للرصــد المركــزي ُبغيــة تيســير هــذه الممارســة وضــمان المتابعــة المنتظمــة. وتــوفر إدا

المعلومات التي تدعم صنع القرار في المنظمة. وتستخدم عملية التخطيط االستراتيجي والتشغيلي البيانات التي يتم 
  تطوير ورصد التقدم المحرز بشأن الميزانية البرمجية للمنظمة.عملية جمعها عن المخاطر في 

الموارد البشــــرية وتكنولوجيــــا الماليــــة وتلــــك المتعلقــــة بــــخــــدمات ة بفضــــل النقــــل المســــتمر للليــــاعويتواصــــل تحقيــــق الف
ومــن الجــدير  المعلومــات علــى مســتوى المؤسســة إلــى ماليزيــا، بمعــدل تكــاليف مــوظفين أقــل مــن نظيــره فــي جنيــف.

تنفيـــذ فكـــرة منتجـــات تكنولوجيـــا المعلومـــات الموحـــدة التـــي يـــتم تبادلهـــا علـــى  ٢٠١٥-٢٠١٤بالتنويـــه خـــالل الثنائيـــة 
قـد أدى هـذا إلـى تحسـين طـرق تقـديم الخـدمات، واالرتقـاء بإنتاجيـة المسـتخدم عبـر مواقـع المنظمـة، ف. مستوى العالم

الفعاليـة الماليــة؛  أيضـاً وقــد حققـت جميـع المكاتـب اإلقليميـة  ة الماليـة.ليـاعوالحـد مـن ازدواجيـة األعمـال، وتحقيـق الف
مكرســة للحــد مــن  اً وبــذلت بعــض األقــاليم جهــود تقليــل الســفر وزيــادة اســتخدام التواصــل بالفيــديو. ة ذلــكومــن أمثلــ

هذه نتيجة ل اً استخدام المواد المطبوعة في اجتماعات تصريف شؤون اإلقليم وغيرها من االجتماعات الكبرى. وجزئي
، والتـــي تضـــم إدارة المنظمـــة ٢٠١٥-٢٠١٤فـــي الثنائيـــة  ٦المبـــادرات، انخفـــض مجمـــوع النفقـــات الخاصـــة بالفئـــة 

  عن المرصود في الميزانية. ٪٧,٥ظائفها اإلدارية، بنسبة وبنيتها التحتية وو 
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  ٤الفئة 
 النظم الصحية 

 

هـا أعمالكثيـر مـن األسس التي يستند إليهـا البّين وت ،عزيز النظم الصحيةبشـأن تمعًا  منظمةال أعمال ٤تجمع الفئة 
  .التغطية الصحية الشاملةبشأن 

 ي؛التمويل الصحواالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية، بما فيها السياسات المتعلقة باألعمال ضم هذه الفئة وت
كنولوجيـات األدويـة والت؛ وٕاتاحـة المـوارد البشـريةالمتكاملـة التـي تركـز علـى النـاس، والتـي تشـمل  الخدمات الصـحيةو 
  .الصحيةنظم بال المعلومات والبّينات المتعلقةتعزيز القدرات التنظيمية؛ و  هالصحية، بما فيا

كـــل مجـــال مـــن مجـــاالت البـــرامج األربعـــة المؤلفـــة مـــن بخصـــوص ألعمـــال المنجـــزة الـــواردة أدنـــاه ااألمثلـــة وتوّضـــح 
التــي أنشــطة الــنظم الصــحية للغايــة مــن واســعة الطائفــة الكامــل تشــمل مــع أن تلــك األمثلــة ال يمكــن أن و  .عناصــر

فيمـا يخـص الُمنجـز مـن  بتكـارالنواحي التـي تتسـم بمزيـد مـن االبعض بيان إلى نها تسعى إف، لمنظمةتضطلع بها ا
  .على مدى العامين الماضيينأعمال 

الصــحة بالتمتــع موضــوع الحصــائل المتصــلة بال يتجــزأ مــن تحقيــق  اً تعزيــز الــنظم الصــحية جــزءبشــأن العمــل ويمثــل 
التغطيــة الصــحية عناصــر مــن  عنصــراً وصــفها غيــر الســارية باألمــراض األمــراض الســارية و وبمكافحــة طــوال العمــر 

وتعتبـــر الـــنظم الصـــحية القويـــة أيضـــًا أساســـية لضـــمان أمـــن الصـــحة العموميـــة علـــى مســـتوى الفـــرد وعلـــى  .الشـــاملة
تهيئة النظم الصحية لضمان أمن السكان الصحي وقدرة المجتمعات علـى الصـمود أيضًا يجب و المستوى العالمي. 

أو خالل الطوارئ الصحية األخيرة مثل فاشية مرض فيروس اإليبوال وفاشـية مـرض فيـروس زيكـا ن بوضوح كما تبيّ 
تحديــــد تعبئــــة المــــوارد الماليــــة أو تحســــين تعزيــــز الــــنظم الصــــحية ويســــتلزم  الكــــوارث الطبيعيــــة فــــي نيبــــال والفلبــــين.

االقتصـادية و ات المؤسسـية السـياق طائفـة مـناألولويات في تخصيص هـذه المـوارد وبنـاء قـدرات الـنظم الصـحية فـي 
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هــو أن تعزيــز الــنظم الصــحية هــو أســلوب رئيســي أي سلســلة مــن الــنهج واألدوات المهــم واألمــر والماليــة والسياســية. 
وتحقيـق هـذه أهـداف التغطيـة الصـحية الشـاملة وأهـداف التنميـة المسـتدامة. والسياسات واإلجراءات الالزمـة لتحقيـق 

األهــداف أمــر سيســهم بــدوره إســهامًا أساســيًا فــي ضــمان األمــن الصــحي العــالمي وقــدرة المجتمعــات علــى الصــمود 
والنمــو االقتصــادي الشــامل. وهــذه قــوى محركــة توضــح توضــيحًا إضــافيًا فــي وٕانصــاف الحصــائل الصــحية والرفــاه 

  المخطط الوارد أدناه. 

  جزءًا من أهداف التنمية المستدامة إطار التغطية الصحية الشاملة بوصفها

  (بآالف الدوالرات األمريكية) ٢٠١٥-٢٠١٤بالشؤون المالية، عام ملخص   :٤الفئة   
  األمريكتان  أفريقيا  

جنوب 
شرق   أوروبا  آسياشرق 

  المتوسط
غرب 

  الهادئالمحيط 
المقر 
  المجموع  الرئيسي

الميزانيـــــــة المعتمـــــــدة مـــــــن جمعيـــــــة 
  ٥٣١ ١٠٠  ٢٤٢ ٠٠٠  ٥٤ ٢٠٠  ٤٣ ٠٠٠  ٤٤ ٨٠٠  ٤٤ ٩٠٠  ٣٠ ٧٠٠  ٧١ ٣٠٠  الصحة

                  
كــانون  ٣١األمــوال المتاحــة (لغايــة 

  )٢٠١٥األول/ ديسمبر 
                

  ٢١٨ ٣٣٨  ٦٣ ٧١٦  ٢٤ ٠٠٠  ٢٥ ٩٣٠  ٢٢ ٧٢٣  ٣٢ ٤١٥  ١٩ ٧١٥  ٢٩ ٨٣٩  المرنة األموال
  ٣٠١ ٥٨٦  ١٧٨ ٥٩٢  ٢١ ١٣٢  ١٦ ٨٥٨  ١٩ ٤١٣  ١٢ ٤٦٦  ٣ ١١١  ٤٩ ٢٦٦  محددةالطوعية ال المساهمات
  ٥١٩ ٩٢٤  ٢٤٢ ٣٠٨  ٤٥ ١٣٢  ٤٢ ٧٨٨  ٤٢ ١٣٦  ٤٤ ٨٨١  ٢٢ ٨٢٦  ٧٩ ١٠٥  المجموع

                  
مـــن األمــوال المتاحــة كنســبة مئويــة 

  الميزانية
٩٨  ٪١٠٠  ٪٨٣  ٪١٠٠  ٪٩٤  ٪١٠٠  ٪٧٤  ٪١١١٪  

                  
  ٢٦٧ ٩٣١  ١٤٢ ٨٣١  ١٩ ٨٨٠  ١٨ ٦٧٩  ١٨ ٠٧٤  ١٧ ٤٦١  ١٦ ٦٠٨  ٣٤ ٣٨٩  تكاليف الموظفين
  ٢٠٠ ١٨٦  ٦٦ ٨٦٧  ٢٢ ٩٢٦  ٢٢ ٠١١  ٢١ ٥٣٨  ٢٥ ٤٥٨  ٦ ٦٠٤  ٣٦ ٧٨٢  تكاليف األنشطة

                    ٤٦٨ ١١٧  ٢٠٩ ٦٩٨  ٤٢ ٨٠٦  ٣٨ ٦٩٠  ٣٩ ٦١٢  ٤٢ ٩١٩  ٢٣ ٢١٢  ٧١ ١٨٠  ةالكلي نفقاتال
النفقــات كنســبة مئويــة مــن الميزانيــة 

  ٪٨٨  ٪٨٧  ٪٧٩  ٪٩٠  ٪٨٨  ٪٩٦  ٪٧٦  ٪١٠٠  المعتمدة
                  

النفقـــات كنســـبة مئويـــة مـــن األمـــوال 
  ٪٩٠  ٪٨٧  ٪٩٥  ٪٩٠  ٪٩٤  ٪٩٦  ٪١٠٢  ٪٩٠  المتاحة

                  
نفقـــــات المـــــوظفين حســـــب المكتـــــب 

  ٪١٠٠  ٪٥٣  ٪٧  ٪٧  ٪٧  ٪٧  ٪٦  ٪١٣  الرئيسي

 النتائج
تحقيق األمن العالمي في 

مجال الصحة العمومية وٕاقامة 
 مجتمعات قادرة على الصمود

تحقيق حصائل صحية 
المساواة على قدم 

 والتمتع بالرفاه
تحقيق نمو 

اقتصادي شامل 
 وتوفير العمالة

 التغطية الصحية الشاملة
حصول جميع الناس والمجتمعات المحلية على 

يلزمهم من خدمات صحية جيدة النوعية من دون   ما
 صعوبات مالية

 تعزيز النظم الصحية

 الهدف

 اإلجراءات

حة
لص
ت ا

ّددا
مح

 

حة
لص
ت ا

ّددا
مح
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  السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية  ١- ٤
  

  البلدان لديها سياسات واستراتيجيات جميع   ١-٤الحصيلة 
  شاملة ُحدِّثت خالل السنوات الخمس األخيرة وخطط صحية وطنية

  
  عمليات التخطيط والتقييم التشاركية في رسم السياسات

شراك األفراد أن يؤثر إمن الممكن أن على حد سواء النامية تلك قتصادات المتقدمة و مستمدة من االالبّينات تثبت ال
ًا فـــي إيجابيـــتـــأثيرًا  اإلعـــالم طالبرلمـــان ووســـائأعضـــاء واألســـر والمجتمعـــات المحليـــة ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني و 

الحصـائل الصـحية و وتكـاليف الرعايـة جاالت كل من التثقيف الصحي وتجارب المرضى واالستفادة مـن الخـدمات م
المتبـوع بـإجراء استعراضـات مـن صـنع القـرار في هـذا المضـمار التشـارك فـي فعالية  التدخالتأكثر من و  .الصحية

  .أصحاب المصلحةجانب العديد من 

  السياسات الصحيةرسم السكان في  مشاركةللمنظمة على دعم افي تونس: مثال المجتمعي الحوار 
وُوجهـت . البلـد علـى إذ سـيطرت حركـة شـعبية ٢٠١٠فـي كـانون األول/ ديسـمبر تـونس عنـاوين الصـحف رت تصدّ 

وٕاتاحــة  رتفــاع معــدالت البطالــة والفســاد وســوء األحــوال المعيشــيةال السياســات منــذ ذلــك الحــين بــااللتزام بوضــع حــد
   .عراب عن رأيهمالفرصة للمواطنين لإل

 طـاع الصــحةلزامــًا أن ُيعـاد توجيـه قالمجتمـع التونسـي، كـان الطارئـة علــى التغيـرات واسـتنادًا إلـى تلـك الخلفيــة وٕالـى 
مـن السـكان متعمقـة بـين  اتمشـاور وكـان مـن الضـروري إجـراء على نحـو عاجـل ولـيس آجـل، من الناحية الجوهرية 

 ٢٠١٢وُأطِلـق فـي عـام  .التـي تـواجههم التحـديات اليوميـةالوقـوف علـى احتياجـاتهم و معرفـة آراء النـاس و جمع أجل 
شـــراكة االتحـــاد فـــي إطـــار المنظمـــة بـــدعم تقنـــي مـــن ") dialogue sociétal("مجتمعـــي" الحـــوار الســـمى "برنـــامج يُ 

مجتمعــي" "مصــطلح العلــى مــع التركيــز بــالتالزم  – منظمــة بشــأن التغطيــة الصــحية الشــاملةالاألوروبــي/ لكســمبرغ و 
أن الوقـت ذلـك فـي  كـان واضـحاً و  .فـي عمليـة اإلصـالحإشراك جميع جهات المجتمع الفاعلـة أهمية إبراز من أجل 

ا مرهونان بمشاركة الناس بشكل سائد كانالالسياق السياسي واالجتماعي الُمدخلة على اإلصالحات مقبولية دوى و ج
كانــت تصــبو إلــى بلــوغ هــدفين تــوأمين مؤداهمــا جمــع آراء تــونس فــي التــي ُأجريــت  مشــاورة الســكانفــإن بــذا و  .كبيــر

  .قطّ  لم يعرفوها من قبلبطرق تزويدهم بمنصة تمّكنهم من التعبير عن آرائهم و السكان 

التحــديات عــن مــدخالت وُجِمعــت فيهــا  بشــأن الصــحة"للمــواطنين اجتماعــات "فــي كــل محافظــة مــرة ألول ُنظِّمــت و 
فـي ُشـكِّلت و  .اإلصـالحيسـتند إليهـا عن القيم والمواقف التي ينبغـي أن  في قطاع الصحة، فضالً الُمجابهة الرئيسية 

اجتماعـــات اســـُتكِملت ثـــم ، ومـــن البلـــدصـــقاع أمختلـــف فـــي ة فيلســـكان الضـــعمـــن فئـــات اتركيـــز أفرقـــة  الوقـــت نفســـه
عديـدة رئيسـية مواضـيع تظهـر وبـدأت  .التقنيـةالدراسـات ات للمصنفات األدبيـة و استعراضبالتركيز أفرقة المواطنين و 

مـن شـخص تقريبـًا  ١٠٠ختيـار إجراء قرعة الفي الخطوة التالية وتمثلت  .إصالح عاجلمن المواضيع التي يلزمها 
") معنيــة بالصــحة، ومــن ثــم jury citoyen" ("المــواطنينمــن هيئــة محلفــين "كــل محافظــة مــن المحافظــات لتشــكيل 

  :المواضيع التاليةمسائل محددة تتمحور حول مهمة البت في ُكلِّفت الهيئة ب

  ؛النظام الصحيآليات التضامن وتمويل   •
  ؛تكاملهاتحقيق و  وتنسيق الرعاية الصحية" حياءفي األالخدمات الصحية "تقديم   •
  تعزيز الصحة والثقافة الصحية؛  •
  .وتنشيطهة قطاع الصحفي الثقة زرع   •
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وأدت شـعبيتها ، للغايـة بطـابع إيجـابي مشاورة السكانقامة في إطار الم فعالياتاتسمت التعليقات الواردة من تلك الو 
التعلـــيم فـــي قطاعـــات أخـــرى، مـــن قبيـــل المنهجيـــة باتبـــاع تلـــك صـــراحة علـــى التوصـــية  حمـــل الحكومـــةالكبيـــرة إلـــى 

التركيــز علــى القضــايا الرئيســية وتعزيــز فــي جماعــات المــواطنين لــى أنهــا ســاعدت إضــافة إ، والخــدمات االجتماعيــة
 .في حد ذاتها قدراتها

 في تونسبعض األرقام عن مشاورة السكان 

ـــيهم االختيـــار بالقرعـــة فـــي "هيئـــة  ٩٦جـــرى تمثيـــل   • ـــذين وقـــع عل عضـــوًا مـــن أعضـــاء هيئـــة المحّلفـــين ال
  محافظة ٢٤المحلفين من المواطنين" المعنية بالصحة من 

لت   •  ساعة من المواد الصوتية والمرئية التي أعرب فيها المواطنون عن شواغلهم ١٢٠ُسجِّ

 مواطناً  ٣٤٢٤المشاركين في اجتماعات المواطنين بلغ عدد المواطنين   •

كيلو مترًا أثناء سفرهم ألغراض حضـور مختلـف الفعاليـات المقامـة فـي  ٢٠ ٥٥٦قطع الميّسرون مسافة   •
  إطار مشاورة السكان

األبـيض" إصـدار "الكتـاب ذروتهـا فـي بلغـت  علـى اختالفهـا مشـاورة السـكانقامة في إطار الفعاليات المإن وأخيرًا، ف
")Livre Blanc(" ، ُتجرى بشكل شامل في قطاع الصحة، وكانت بشأن التشخيص على اإلطالق وهو أول ممارسة

ُيعكـف حاليـًا علـى مناقشــتها ووضـعها فـي صــيغتها خطـة الصــحية الوطنيـة الخمسـية القادمـة، والتــي الأسـاس بمثابـة 
  .النهائية

تشــجيع المجتمعــات فــي ، و همتقيــيم احتياجــات الســكان وتوقعــاتفــي  عاليــةالســبل فواحــدة مــن أكثــر  مشــاورة الســكانو 
ـــزم أن تضـــم  .فـــي عمليـــة التخطـــيطبوصـــفها مـــن الجهـــات الفعليـــة صـــاحبة المصـــلحة علـــى االنخـــراط المحليـــة  ويل

منظمـــات ، فضـــًال عـــن البرلمـــانأعضـــاء اإلعـــالم و هـــا وســـائط المشـــاورات جميـــع الجهـــات الفاعلـــة الرئيســـية، بمـــا في
أن  تخطـيط الصـحيالوبإمكـان تلـك المشـاورات التـي ُتجـرى أثنـاء دورة  .المنظمات غير الحكوميـةالمجتمع المدني/ 

التخطــيط إلــى تحســين بالتــالي فضــي تصــلة بالصــحة، و متبشــأن المســائل الآراءهــم و  الســكانتتعــرف علــى متطلبــات 
  .توقعاتهمتحقيق و احتياجات الناس ى تلبية لعالنظام الصحي قدرة زيادة ٕالى الوطني و  على الصعيد الصحي

تهم ملكيـمن في الوقت نفسه وتزيد معلومات عن احتياجات الناس تقدم جريت في تونس مشاورات التي أُ وبذا فإن ال
أيضــًا أن بمقــدور المشــاورات و  .المســاءلة والشــفافيةرفــع مســتوى أن تكــذلك مــن المــرجح ، و الناشــئة عنهــا للسياســات

ويمكن على المدى  .وطنيةال صحيةال ط/ االستراتيجياتطخالفي آلليات الرصد والتقييم التي ُتدرج عادًة تقدم الدعم 
نشـاء عمليـات تشـاركية انطـالق إلنقطـة مقـام  اً منهجيـسـليم بشـكل الطويل أن تقـوم المشـاورات التـي ُتجـرى بانتظـام و 

  .)الصحة قطاعالسنوية المشتركة لشؤون  اتستعراضمثل االمؤسسي (ذات طابع 

لعمليـات علـى دعـم المنظمـة المثـال الوحيـد علـى أنهـا ليسـت فريدة مـن نوعهـا فـي بعـض النـواحي، قد تكون تونس و 
منظمـــة بشـــأن الوفــي إطـــار شـــراكة االتحــاد األوروبـــي/ لكســمبرغ و  فـــي جمهوريــة مولـــدوفا، حيـــث جــرى مـــثًال مماثلــة

واســعة مــن طائفــة جمــع  ٢٠١٢فــي عــام علــى اإلطــالق وطنــي صــحي منتــدى عقــد أول  التغطيــة الصــحية الشــاملة
فـي مسـاعدة  رئيسـياً  منظمـة دوراً فقـد أدت الي توغـو، أمـا فـ .مـن قبـليجتمعـوا ببعضـهم أصحاب المصلحة الذين لـم 

أكثـر  تشـاركيقاده أصحاب المصلحة واتسم بطابع متعمـق و الذي  على اإلمساك بزمام تحليل الوضعوزارة الصحة 
  .٢٠١٥-٢٠١٢للفترة  وطنيةالصحية الخطة ، وتمخضت عنه الالسابقةمن السنوات 

 التحـالففقـد قـام مـثًال " .العديد من األمثلة التي تبين أهمية منظمات المجتمـع المـدني فـي هـذا الصـدد أيضاً ويوجد 
منظمــات المجتمــع المــدني منظمــة مــن  ١٨تضــم و  ٢٠٠٩ُأنِشــئت فــي عــام  ةيمنصــة صــحعــن وهــو عبــارة ، ٪"١٥
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والكونغـو وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، إنشـائها فـي بـنن تواصل يبيساو و  -الكاميرون وغينيا كل من في نشط تو 
 ةموميـ٪ من نفقـات الصـحة الع١٥تخصيص نسبة ٪ من إعالن أبوجا (١٥لتنفيذ الفعلي لاللتزام بشأن ا حملةبشن 

مساهمات وكذلك الحكومات نفقات تبّين  خرائطرسم كثيرة، منها  أنشطة أخرىتضطلع المنصة بو  .)لصحةاشؤون ل
القـدرات الالزمـة تعبئـة قيـادة عمليـة منصـة كمـا تتـولى ال ،ميزانيـات الصـحة موضوع زيادة، والمدافعين عن المانحين
ســبل إتاحــة الرعايــة الصــحية فرصــة إطــالع المــواطنين علــى غتنــام ، وذلــك باالشــاملة لتغطيــة الصــحيةايــوم إلقامــة 

  .الحق في الصحةبالوعي والحماية المالية ورفع مستوى 

والتمويــل  حــول السياســات الصــحيةحــوار إجــراء خــص فيمــا ي بلــداً  ٧٠أكثــر مــن  علــى دعــم منظمــة حاليــاً واظــب الوت
شراكة االتحاد األوروبي/  ي إطارفكثافة دعمها بيادة بلدًا تتواصل ز  ٢٧الصحي والتخطيط الصحي الوطني، منها 

الحاصلة على المزيـد مـن الـدعم زيادة عدد البلدان وذلك بقصد منظمة بشأن التغطية الصحية الشاملة، اللكسمبرغ و 
  .نتائج إيجابيةتحقيق الطلب و ارتفاع المكثف في ظل 

ـــتوّضـــح و  بالسياســـات واالســـتراتيجيات المتعلـــق فـــي إطـــار مجـــال البرنـــامج الُمنجـــزة عمـــال األ واردة أعـــالهاألمثلـــة ال
بحســـب  بشـــأن المخرجـــات إجمـــاالً المحققـــة اإلنجـــازات  ، فيمـــا يبـــين الجـــدول الـــوارد أدنـــاهوالخطـــط الصـــحية الوطنيـــة

 حصـول علـى معلومـات أكثـر تفصـيالً لانيـة البرمجيـة لُيرجى الرجوع إلـى البوابـة اإللكترونيـة للميز و  .المكتب الرئيسي
 .يشمل إيضاحات عن تقييم المخرجاتبما ، مجال البرنامج هذا عّما ُأنِجز من أعمال في إطار

 

  ) لم ينفذ/ لم ُيسهم في تنفيذهX( ) ُنفِّذ جزئيًا/ ُأسِهم في تنفيذه جزئياً !ُنفِّذ ُكلِّيًا/ ُأسِهم في تنفيذه ُكلِّيًا () ✓(
جنوب  األمريكتان أفريقيا  المخرج

شرق  أوروبا شرق آسيا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

وٕاجــــــــــراء الحــــــــــوار بشــــــــــأن الــــــــــدعوة  ١-١-٤
السياسات من أجل دعم البلدان فـي 
وضــــــع السياســــــات واالســــــتراتيجيات 
  والخطط الصحية الوطنية الشاملة

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

القـــدرة الوطنيـــة علـــى وضـــع تعزيـــز  ٢-١-٤
اُألطر التشريعية والتنظيمية والمالية 
 وتنفيـــذها عـــن طريـــق توليـــد البيِّنـــات

والقواعـــــــد والمعـــــــايير واســـــــتخدامها، 
  والرصد والتقييم الوثيقين

✓ ! ✓ ✓ ! ✓ ✓ 
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  (بآالف الدوالرات األمريكية) ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية والنفقات بحسب المكتب الرئيسي، 

  األمريكتان  أفريقيا  
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

الميزانيــــة المعتمــــدة مــــن جمعيــــة 
  ١٢٥ ٧٠٠  ٣٩ ٣٠٠  ١٥ ٤٠٠  ١١ ١٠٠  ١٧ ٦٠٠  ١٢ ٦٠٠  ١٤ ٥٠٠  ١٥ ٢٠٠  الصحة

                  
 ٣١األمـــــــوال المتاحـــــــة (لغايـــــــة 

كــــــــــــــــانون األول/ ديســــــــــــــــمبر 
٢٠١٥(  

                

  ٤٧ ٨٥٠  ٦ ٩١٠  ٨ ٧٨٦  ٤ ٩٦٠  ٥ ٥٢٨  ٩ ٧٣٩  ٤ ٨٣٣  ٧ ٠٩٤  األموال المرنة
  ٧٥ ٦٢٢  ٢٨ ٦٩٤  ٦ ٣٢٢  ٩ ٠٨٦  ٩ ٥٥٠  ٢ ٦٠٠  ١ ٣١٧  ١٨ ٠٥٣  المساهمات الطوعية المحددة

  ١٢٣ ٤٧٢  ٣٥ ٦٠٤  ١٥ ١٠٨  ١٤ ٠٤٦  ١٥ ٠٧٨  ١٢ ٣٣٩  ٦ ١٥٠  ٢٥ ١٤٧  المجموع
                  

األمــــوال المتاحــــة كنســــبة مئويــــة 
  ٪٩٨  ٪٩١  ٪٩٨  ٪١٢٧  ٪٨٦  ٪٩٨  ٪٤٢  ٪١٦٥  من الميزانية

                  
  ٥٨ ٢٠٢  ١٩ ٥٢٢  ٨ ٤١٣  ٤ ٨٣٠  ٦ ٩٢٨  ٧ ٠٢٩  ٤ ٤٤١  ٧ ٠٣٩  تكاليف الموظفين
  ٤٨ ٧٩٥  ١١ ٧١٢  ٥ ٩٥٠  ٦ ٧٥١  ٧ ١٧٨  ٤ ٢٣٢  ١ ٦٥٥  ١١ ٣١٧  تكاليف األنشطة
  ١٠٦ ٩٩٧  ٣١ ٢٣٤  ١٤ ٣٦٣  ١١ ٥٨١  ١٤ ١٠٦  ١١ ٢٦١  ٦ ٠٩٦  ١٨ ٣٥٦  النفقات الكلية

                  
النفقات كنسبة مئوية من 

  ٪٨٥  ٪٧٩  ٪٩٣  ٪١٠٤  ٪٨٠  ٪٨٩  ٪٤٢  ٪١٢١  الميزانية المعتمدة
                  

النفقات كنسبة مئوية من 
  ٪٨٧  ٪٨٨  ٪٩٥  ٪٨٢  ٪٩٤  ٪٩١  ٪٩٩  ٪٧٣  األموال المتاحة

                  
نفقات الموظفين حسب المكتب 

  ٪١٠٠  ٪٣٤  ٪١٤  ٪٨  ٪١٢  ٪١٢  ٪٨  ٪١٢  الرئيسي

  
  خدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناسال  ٢- ٤

  السياسات وتوفير التمويل والموارد البشرية لزيادة وضع  ٢-٤الحصيلة 
  إتاحة الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس

  لعاملين الصحيينلضمان اإلتاحة الشاملة 
عــاملين البشــأن وســائط اإلعــالم لشــؤون الصــحة الدوليــة تغطيــة علــى  ت) التــي هيمنــTimeتــايم (وقــع اختيــار مجلــة 
العـام" فـي  ات"شخصـيوصـفهم يبـوال بإلاالعاملين منهم في مجال مكافحة على  ٢٠١٥-٢٠١٤ الصحيين في سنتي

 ٥١٣العــاملين الصــحيين البــالغ عـــددهم  ٢٠١٥مـــايو المعقــودة فــي أيــار/ جمعيــة الصـــحة أمطــرت ، و ٢٠١٤ ســنة
المعقودة في العـام نفسـه  جمعية الصحةكما أثنت  .بوابل من عبارات اإلطراء يبوالبسبب اإللقوا حتفهم عامًال مّمن 

رزح تحـت وطـأة زالـت تـالتـي مامـن البلـدان بلـدًا  ١٧في أكثر من  اتالذين تعرضوا لهجومعلى العاملين الصحيين 
  .٢٠١٤يناير شهر كانون الثاني/ األهلية منذ النزاعات واالضطرابات 

 االسـتثماربشـأن  وزارة الصحةخطة بالنسبة إلى أولوية قصوى هي ليبيريا في تعزيز القوى العاملة الصحية عملية و 
ظــروف وتحســين إيجــاد الوظــائف مــع بــاالقتران ، ٢٠٢١-٢٠١٥ علــى الصــمود ةقــادر نظــم صــحية إقامــة مجــال فــي 

نــابع مــن االعتــراف بــأن مــر وهــذا األ .الخطــة فــي صــميمواســتبقائها توظيــف القــوى العاملــة الصــحية ًا لتعزيــز العمــل 
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معالجة القضايا األساسية التي تؤثر على القوى العاملـة مرهون بالجهود المبذولة إلعادة بناء النظام الصحي نجاح 
همـا الصـحيين  لعـامليناإلتاحـة الشـاملة لالمرهونـان بالتغطيـة الصـحية الشـاملة واألمـن الصـحي العـالمي و  .الصحية

لقوى العاملة الصـحية علـى مـدى السـنوات تعزيز ا الذي اتبعته المنظمة فينهج الفحوى شكلت التي من الفرضيات 
المتعلقـة القضايا الجوهرية  نمعيارية عوضع إرشادات وبّينات على ز االهتمام وحفّ بي حظ، والذي الماضيةعشر ال

تثقيــف النائيــة و تلــك فــي المنــاطق الريفيــة و  ئهاواســتبقاتلــك القــوى قــص القــوى العاملــة الصــحية وتوظيــف بحــاالت ن
في الجمع بين أصحاب المصلحة يواصل إحداث فعله هو و  ،الصحيين والهجرة الدولية للعاملين الصحيينالمهنيين 

للقوى العاملة العالمي تحالف الالحوار والتعاون من خالل ٕاجراء وتحقيق قدر أكبر من التماسك و  قطاع الصحة من
  .أخرىفضًال عن منتديات الصحية، 

لعالمية لقواعد الممارسة بشـأن امدونة لل ٢٠١٠جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين في أيار/ مايو وكان اعتماد 
 عامــاً  ٣٠ألول مــرة منــذ اســتخدمت فيــه المنظمــة  – هامــاً  إنجــازاً توظيــف العــاملين الصــحيين علــى المســتوى الــدولي 

جمعيـة الصـحة الـذي قُـدِّم إلـى  ٢٠١٥المدونـة فـي عـام  اسـتعراضقد سـّلم و  .عداد تلك المدونةسلطتها الدستورية إل
تعزيــز ى لــعالفاعلــة جهــات حــث جميــع الرار فــي تطبيــق المدونــة، علــى أنــه االســتمأهميــة ب ينالعالميــة الثامنــة والســت

ُيوسف لـه أن المدّونـة لـم  مّماو  .بالكاملالفاعلة إمكاناتها تحقيق  يتسنىلية فعالب الالزمة لتطبيقهاالقدرات المؤسسية 
مـن األمـور الجيـدة بالنسـبة إلـى و  .المال العـاميكّلفون الصحيين ن العاملين القائلة إنظر الهادف وجهة تغّير بشكل 

المكّرسة االستثمارات بيد أن ، استراتيجيات العملٕاعداد الصحيين و العاملين مجال توظيف  االستثمار فياالقتصاد 
غير الُملّبى مـن إزاء حتى تلك القوى قيود على توظيف وُفِرضت كثير من البلدان ألجل القوى العاملة ُخفِّضت في 

  .االجتماعيةالصحية و الكبرى االحتياجات 

الـزخم السياسـي البّينات المسـتجدة و تضع و  .نفسه لن يكون كافياً اتباع المنوال مؤداها أن  ةهاماستخلصنا عبرة  دوق
القــوى العاملــة  ١،النمــو االقتصــاديوالعمالــة و الصــحة المعنيــة بلجنــة الرفيعــة المســتوى بفعــل تشــكيل الالموّلــد مــؤخرًا 

قـوى ال، ألن تلـك االقتصادية والدوليـةتتعلق بالسياسات مسألة الصحية مباشرة في موضع ُينظر إليها فيه على أنها 
أكبـر مـن ذلـك يتعـين أن يتناولهـا بل هي بالضبط مسألة الصحة؛ ا وزارت مسألة يتعين أن تتناولهليست مجرد هي 

 .جميـــع البلـــدانتتعلـــق بمشـــكلة البطالـــة تمثـــل و  .رؤســـاء الـــدول ووزراء الماليـــة والتعلـــيم والشـــؤون الخارجيـــة والعمـــل
بحلـول عـام سـيرتفع فـي سـن العمـل أن عدد األشخاص الذين هـم أفريقيا بعدد الشباب المفاجئة في زيادة التعني سو 

عـدد العـاطلين عـن العمـل ٢٠١٥في أيـار/ مـايو إذ وصل ؛ الهندفي في الصين أو أكثر مّما هو عليه إلى  ٢٠٤٥
مّمـا  ،مليـون شـخص ٤٢إلـى  بلـداً  ٣٤والبالغ عـددها في الميدان االقتصادي التعاون والتنمية في كل بلدان منظمة 

كانــت معــدالت و  ٢.األزمــة الماليــةانــدالع قبــل ان عليــه ماليــين شــخص عّمــا كــ ١٠قــدره فــي عــددهم ارتفاعــًا يمثــل 
حيث ، تقدير على أقل ضعف معدالت البطالة إجماالً كافة بمقدار البطالة بين الشباب في أنحاء االتحاد األوروبي 

معظـــم علـــى أن  ٣.مليـــون شـــاب ٤,٤ عامـــاً  ٢٥تقـــل أعمـــارهم عـــن مّمـــن بلـــغ عـــدد الشـــباب العـــاطلين عـــن العمـــل 
في وظائف كانت األزمة المالية  بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عقببالتي ُوِجَدت الوظائف 

فيـــه تجـــاوزت علـــى نحـــو االجتمـــاعي القطـــاع ة و الصـــح قطـــاعبالعمالـــة معـــدالت واقترنـــت بزيـــادة  ،قطـــاع الخـــدمات
٪ مـن النـاتج ١٠,٣االقتصادي العـالمي (حصة كبيرة من النمو تحقيق في  وأسهمت، القطاعاتمعدالتها في سائر 

                                                            
ـــــــــــى مزيـــــــــــد مـــــــــــن المعلومـــــــــــات عـــــــــــن اللجنـــــــــــة الرفيعـــــــــــة المســـــــــــتوى، انظـــــــــــر     ١ ـــــــــــرابط اإللكترونـــــــــــي: للحصـــــــــــول عل ال

http://www.who.int/hrh/com-heeg/en/  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٦(تم االطالع في(. 

٢   Scarpette S. Editorial: Time is running out to help workers move up the jobs ladder. In: OECD Economic 

Outlook 2015. Paris: OECD Publishing; 2015 (http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/employment/oecd-employment-outlook-2015_empl_outlook-2015-en#page13, accessed 6 

April 2016).                                                                                                                                                                   

المكتـــب اإلحصـــائي إلحصـــاءات الصـــادرة عـــن ] الـــذي يوّضـــح ا الموقـــع اإللكترونـــي إحصـــاءات البطالـــة الـــواردة فـــي [    ٣
 ٢٠١٦لكســـــــــــــمبرغ، المفوضـــــــــــــية األوروبيـــــــــــــة (المكتـــــــــــــب اإلحصـــــــــــــائي لالتحـــــــــــــاد األوروبـــــــــــــي)؛  .لالتحـــــــــــــاد األوروبـــــــــــــي

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics نيســـــــان/  ٦، تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي
 .)٢٠١٦أبريل 
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بحوالي نصف عدد  ٢٠١٢و ٢٠٠١اع الصحة في الفترة الواقعة بين عامي استأثر قطو  .العالم)ب اإلجمالي المحلي
التحـــاد باالصـــحة والقطـــاع االجتمـــاعي يوّظـــف قطـــاع و  .الواليـــات المتحـــدةبالقطـــاع الخـــاص الجديـــدة فـــي الوظـــائف 
مــن غلــب لقــوى العاملــة الصــحية هــي فــي األوا .)العمالــةمعــدالت إجمــالي مــن ٪ ١٠مليــون شــخص ( ٢٠ األوروبــي

فـرص ة ُتوِجـد الصـحفـي قطـاع العمالـة بذا فإن زيادة معـدالت و  .في العديد من البلدانالنساء الالتي يتزايد عددهن 
التماسك وثيق عرى البطالة وتمعدالت بين خفض من الواضح أن هناك صالت و  .لنساءوموّسعة أمام ا الئقعمل 

علــى القطــاع االجتمــاعي الصــحة و بإمكاننــا أن ننظــر إلــى العمالــة فــي قطــاع فهــل  – االســتقرارتحقيــق االجتمــاعي و 
التمتــع األمــن الصــحي العــالمي و اســتتباب و  الئــقعمــل فــرص مــن حيــث إيجــاد حقــق لنــا مــردودًا ثالثــي األبعــاد أنهــا ت

  صحة أفضل؟ب

فـي قطـاع الصـحة، ومعظمهـا أخـرى وظيفـة مليـون  ٤٠علـى  اً القتصـاد العـالمي طلبـيتوقع البنك الدولي أن ُيوِجد او 
حـاالت عـدم التطـابق و أوجـه تعميـق ، وهو أمر جـار علـى أسـاس المرتفعة الدخلالدخل وتلك في البلدان المتوسطة 

التـي و ،المتوسـط الشريحة الـدنيا مـن الـدخلالدخل وتلك المنتمية إلى في البلدان المنخفضة المتفشية أساسًا النقص 
قطــاع فــي أن يــؤدي توجيــه العمالــة يمكــن فهــل  .فيهــا الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملةعرقــل ت

المســتدامة مــن خــالل تحســين الصــحة تنميـة تحقيــق أهــداف الســريع وتيــرة تإلـى العمالــة واالســتثمار فــي تلــك الصـحة 
  والحد من الفقر؟جيدة  الئقفرص عمل يتمتع بالمهارات وٕايجاد واألمن الصحي العالمي وبناء رأس مال بشري 

 إجـــراءات مقترحـــةاتخـــاذ مناقشـــات و جـــراء هيئـــة األجـــواء الالزمـــة إللـــدى إنشـــائها للجنـــة بتاألمـــم المتحـــدة قامـــت قـــد و 
منظمـة التعـاون و  منظمـة العمـل الدوليـةجهـود  ولـهحتمحـورت الـذي ، تقليـديامج العمل الصـحي النبر تتجاوز حدود 

 .في هذا المضمار ملدعمن أجل دمج قدرتها على تقديم اومنظمة الصحة العالمية في الميدان االقتصادي والتنمية 
التنميــة  أهــدافالتــي تجســدها  مترابطــةالطموحــات اللقوى العاملــة الصــحية يعكــس برنــامج العمــل الجديــد المعنــي بــاو 

بشــأن االســتراتيجية العالميــة الجديــدة الــذي تجســده  - ٢٠١٧و ٢٠١٦ عــامي منظمــة فــييســّلم عمــل الو  .المســتدامة
بــين صــالت القائمــة الب –ن يجمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتعلــى طرحهــا والمقــّرر الصــحية لمــوارد البشــرية ا

البطالـة مواضـيع لنمـو االقتصـادي الشـامل الـذي يتنـاول نطاقًا بشـأن اوسع برنامج العمل األالقوى العاملة الصحية و 
وحقـوق اإلنسـان والحمايـة االجتماعيـة وبنـاء قـوة عاملـة مسـتدام  أسـاسعلـى فرص عمـل الئـق نطاق إيجاد وتوسيع 
فـرص العمـل والعمـل الالئـق ٕايجـاد ة و الصـحفـي قطـاع العمالـة بشـأن  جديـدالمنظمـة ويسـعى برنـامج عمـل ال .ماهرة

عـدم المسـاواة تعـالج أوجـه تنفيـذ حلـول يجاد و إلالالزمة تحقيق النقلة النوعية بمثابة عامل محفز على إلى أن يكون 
ميـدان فـي المتاحـة فرص الفيه تسّخر على نحو سواق األتشكيل القوى العاملة الصحية و المتزايدة فيما بين صفوف 

  .أهداف التنمية المستدامةقطاع الصحة من أجل بلوغ بالعمالة 

التـي تركـز متكاملـة الصحية الخدمات المتعلق بالفي إطار مجال البرنامج لما ُأنِجز من أعمال  ويرد أعاله توضيح
 .بحســب المكتـب الرئيســي بشـأن المخرجــات إجمـاالً اإلنجـازات المحققــة  ، فيمــا يبـين الجــدول الـوارد أدنــاهعلـى النـاس

عّمــا ُأنِجــز مــن الرجــوع إلــى البوابــة اإللكترونيــة للميزانيــة البرمجيــة للحصــول علــى معلومــات أكثــر تفصــيًال  وُيرجــى
  .، بما يشمل إيضاحات عن تقييم المخرجاتأعمال في إطار مجال البرنامج هذا
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  ) لم ينفذ/ لم ُيسهم في تنفيذهX( جزئيًا/ ُأسِهم في تنفيذه جزئياً  ) ُنفِّذ!ُنفِّذ ُكلِّيًا/ ُأسِهم في تنفيذه ُكلِّيًا () ✓(
جنوب  األمريكتان أفريقيا  المخرج

شرق  أوروبا شرق آسيا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

خيـــارات السياســـات واألدوات تـــوفير  ١-٢-٤
والدعم التقني للبلدان من أجل تقديم 

التــي  الخــدمات المنصــفة والمتكاملــة
تركـــــز علـــــى النـــــاس وتعزيـــــز نهـــــوج 

  الصحة العمومية

X ال ينطبق ✓ ✓ ! ✓ ! 

ـــدان مـــن تخطـــيط وتنفيـــذ تمكـــين  ٢-٢-٤ البل
االســـــتراتيجيات التـــــي تتماشـــــى مـــــع 
اســتراتيجية المنظمــة العالميــة بشــأن 
المـــــوارد البشـــــرية الصـــــحية ومدونـــــة 
المنظمـــة العالميـــة لقواعـــد الممارســـة 

الصـــحيين بشـــأن توظيـــف العـــاملين 
  على المستوى الدولي

✓ ! ✓ ✓ ! ✓ ✓ 

ـــوفير  ٣-٢-٤ ـــادئ التوجيهيـــة واألدوات  ت المب
ـــــي للبلـــــدان مـــــن أجـــــل  ـــــدعم التقن وال
تحســــــين ســــــالمة المرضــــــى وجــــــودة 
الخـــــــــدمات، ومـــــــــن أجـــــــــل تمكـــــــــين 

  المرضى

! ✓ ✓ ! ✓ ✓ ✓ 

  

  األمريكية)(بآالف الدوالرات  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية والنفقات بحسب المكتب الرئيسي، 

  األمريكتان  أفريقيا  
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

ــــة  ــــة المعتمــــدة مــــن جمعي الميزاني
  ١٥١ ٥٠٠  ٤٢ ٢٠٠  ٢٣ ٩٠٠  ١٥ ٤٠٠  ١١ ٧٠٠  ٢٢ ٣٠٠  ٦ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  الصحة

                  
األموال المتاحة (لغاية 

كانون األول/  ٣١
  )٢٠١٥ ديسمبر

                

  ٦٨ ٩٧٢  ١٢ ٥٧١  ٨ ٤٠١  ٩ ٣٧٦  ٦ ٦٥٥  ١١ ٧١٠  ٧ ٠٦٦  ١٣ ١٩٣  األموال المرنة
  ٥١ ٧١٥  ١٦ ٠٤٩  ٥ ٤١١  ٣ ٢٤٤  ٧ ٢٠٥  ٧ ١٨٧  ٥٦١  ١٢ ٠٥٨  المساهمات الطوعية المحددة

  ١٢٠ ٦٨٧  ٢٨ ٦٢٠  ١٣ ٨١٢  ١٢ ٦٢٠  ١٣ ٨٦٠  ١٨ ٨٩٧  ٧ ٦٢٧  ٢٥ ٢٥١  المجموع
                  

مئويــــة األمــــوال المتاحــــة كنســــبة 
  ٪٨٠  ٪٦٨  ٪٥٨  ٪٨٢  ٪١١٨  ٪٨٥  ٪١٢٧  ٪٨٤  من الميزانية

                  
  ٦٠ ٩٢٩  ١٩ ٦٠٦  ٥ ٢١٩  ٥ ٣٩٠  ٤ ٢٥٢  ٥ ٤١٧  ٥ ٨٠٠  ١٥ ٢٤٥  تكاليف الموظفين
  ٥٨ ٤٣٩  ٨ ٤٢٩  ٧ ٩٥٥  ٦ ٧٨٤  ٨ ٤٠٨  ١٣ ٧٠٥  ٢ ٠٥٨  ١١ ١٠٠  تكاليف األنشطة
  ١١٩ ٣٦٨  ٢٨ ٠٣٥  ١٣ ١٧٤  ١٢ ١٧٤  ١٢ ٦٦٠  ١٩ ١٢٢  ٧ ٨٥٨  ٢٦ ٣٤٥  النفقات الكلية

                  
النفقات كنسبة مئوية من 

  ٪٧٩  ٪٦٦  ٪٥٥  ٪٧٩  ٪١٠٨  ٪٨٦  ٪١٣١  ٪٨٨  الميزانية المعتمدة
                  

النفقات كنسبة مئوية من 
  ٪٩٩  ٪٩٨  ٪٩٥  ٪٩٦  ٪٩١  ٪١٠١  ٪١٠٣  ٪١٠٤  األموال المتاحة

                  
نفقات الموظفين حسب المكتب 

  ٪١٠٠  ٪٣٢  ٪٩  ٪٩  ٪٧  ٪٩  ٪١٠  ٪٢٥  الرئيسي
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  الصحية وتعزيز القدرات التنظيميةإتاحة األدوية والتكنولوجيات   ٣- ٤
  اآلمنة الصحيةوالتكنولوجيات تحسين إتاحة األدوية   ٣-٤الحصيلة 

  واستخدامها على نحو رشيد والفعالة والعالية الجودة

   من خالل تسعيرها على نحو منصف تدعيم مبدأ إتاحة األدوية األساسية

العــالم بلـدان األدويـة فـي إتاحـة زيـادة فــرص خمـس عشـرة الماضـية إلـى المـدني علـى مـدى الســنوات الالمجتمـع دعـا 
ضــرورة إتاحــة مجموعــة مــن األدويــة  –األدويــة األساســية بشــأن  منظمــةالمفهــوم االحتكــام إلــى النــامي مــن خــالل 

صـــحية التحـــديات التصـــدي للجميـــع األوقـــات مـــن أجـــل بالتكلفـــة فـــي النظـــام الصـــحي معقولـــة وال مضـــمونة الجـــودةال
األدويـة األساسـية إلـى ُينظـر مـن الناحيـة التقليديـة إلـى مسـألة إتاحـة و  .السـكانجهها فئة معينة من االتي تو محددة ال

ن بالحقيقـة القائلـة إد عارات تنـدّ بـالتالزم مـع إطـالق شـرنـة بـالفقراء"، األغنيـاء مقاب"علـى أنهـا مسـألة تتعلـق حد كبيـر 
ـــاطق أســـواق معـــّدة ومســـّعرة لطرحهـــا فـــي دويـــة األ بشـــأن المستحضـــرات تطـــوير الٕان أنشـــطة البحـــث و الغنيـــة، و المن

  .الموجودة غالبًا في تلك المناطقاألمراض تفّضل إلى حد كبير تناول الصيدالنية 

، التـي C التهـاب الكبـدأدويـة جيـل مـن آخـر لحصـول علـى اأسـعار فقـد أسـفر ارتفـاع ، مـأزق جديـدنحن اليوم أمام و 
كــل مــن البلــدان الناميــة بــين ناقشــات مالدوالر أمريكــي للحبــة الواحــدة، عــن احتــدام  ١٠٠٠تصــل تكلفــة بعضــها إلــى 

وأدى  .ملجميـع مـن تلـزمهعلـى نحـو مسـتدام اقتصـاديًا تـوفير تلـك األدويـة إمكانيـة تعـّذر فيما يتعلـق بالمتقدمة تلك و 
المملكــة تلــك الموجـودة فـي ك ،بعـض الخــدمات الصـحية الوطنيـةإلــى إجبـار تكـاليف أدويــة السـرطان الجديـدة ارتفـاع 
علـى ترشـيد العـالج بتلـك ، أو تكاليفهـا الحكومـةاألدويـة التـي تسـدد استبعاد بعض األدوية مـن قائمـة على  ،المتحدة
جهـود حشـدت و صـعبة مناقشـات أخالقيـة  التـي يتعـين عالجهـا أوالً  فئـاتالمتعلقـة بماهيـة المسـألة ال تأثار و  .األدوية

  .اإلعالمومناصري إتاحة األدوية ووسائط  لبرلمانأعضاء ا

مرتفعة أخرى وستة عالجات  C التهاب الكبدعالج جديدة لالدوية جميع األ ٢٠١٥مايو أيار/ في المنظمة  أدرجتو 
سنة لدى  ١٥منذ تمامًا على غرار ما حصل  ةلألدوية األساسيالنموذجية قائمتها في من عالجات السرطان الثمن 

  .قائمةوالمشمولة بحماية البراءات في هذه الإدراج األدوية المضادة للفيروسات القهقرية 

جديــدة فعالــة أدويــة ســتحدث عنــدما تُ بمــا يلــي: " بــالغ األهميــةالهــذا القــرار اتخــاذ بمناســبة صــّرحت المــديرة العامــة و 
تمكــين جميــع مـــن تلــزمهم مـــن  مـــن المهــم جـــداً فــإن  واســع عالجـــًا آمنــاً  نطـــاقمنتشــرة علــى خطيـــرة لعــالج أمــراض 

كانـــت وقـــد  ١."االتجـــاه كذافـــي خطـــوة أول لمنظمـــة ل قائمـــة األدويـــة األساســـيةفـــي  االحصـــول عليهـــا، وُيعـــّد إدراجهـــ
المسـؤولية مومية، وتقع االبتكار والصحة العأن تُتاح للجميع المكاسب المحققة في مجال ينبغي  –الرسالة واضحة 

  .كي تتيح تلك األدويةالحكومات وخطط التأمين والشركات المصنعة لاآلن على 

المواجهة الكبيرة المخاطر و عالية أسعار األدوية مبّررة بالتكاليف الن القول إاألدوية بتلك الشركات المصنعة لوتدفع 
التـي  لقليل من البيانـات، على أنه ال يوجد إال االصحيةالمنتج قيمة  ، وخصوصاً بشأنها لبحث والتطويرافي ميدان 

األوليــة البحــوث لكثير مــن االضــطالع بــاعــالوة علــى لبحــث والتطــوير، الُمستشــهد بهــا فــي مجــال اتكــاليف التؤيــد 
  .لة من القطاع العاممؤسسات مموّ في  ألدويةمتعلقة بالا

                                                            
 Cدويــــة المنقــــذة لــــألرواح لعــــالج التهــــاب الكبــــد الصــــحة العالميــــة تمضــــي فــــي طريقهــــا إلــــى تحســــين إتاحــــة األ منظمــــة    ١

 ٢٠١٥أيــــار/ مــــايو  ٨جنيــــف: منظمــــة الصــــحة العالميــــة؛  .] بيــــان صــــحفي المقــــاوم لألدويــــة وأمــــراض الســــرطان [ والســــل
)http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/new-essential-medicines-list/en/ نيســــان/  ٤، تــــم االطــــالع فــــي

 .)٢٠١٦  أبريل
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بـات واضــحًا بشــكل مطــرد الزيــادة أن لكــن الكثيــرة إلتاحتهــا، و محــددات المعقولــة لألدويــة هــي واحــدة مـن السـعار األو 
الــنظم الصــحية فــي كــل مكــان،  هــاالوضــع الحــالي ألســعار األدويــة هــو اليــوم واحــد مــن أكبــر التحــديات التــي تواجه

  .بغض النظر عن الدخل

غيــر الحاصــل علــى و  منهــا القــديمات مشــكلة نقــص األدويــة ونفــاد مخزونــ فــي الطــرف اآلخــر مــن الطيــفتنشــب و 
نخفضــة مأدويــة مــا تنتجــه مــن فــي ضــمان جــودة اهتمامــًا أقــل  الشــركات المصــنعةعمومــًا تبــدي و  .اختــراعبــراءات 

تريــاق و  األيــدزلعــالج دويــة القديمــة واألالبنســلين بنــزاثين دواء تتــراوح بــين  –دد مــن األمثلــة ثمــة عــو  .للغايــةاألســعار 
 رديئـة النوعيـةأدويـة هـي أو ، بيعهـا أسـواقعلـى تـرك الشـركات التـي تصـنعها واظـب وهي أدويـة ت –الثعابين سموم 

  .بشكل جسيم

التجاري المجال  ليتخطىحول أسعار األدوية الدائر لنقاش ا توسيع نطاقلى إالمتزامنة نشوب تلك المشاكل ؤدي يو 
ربح الما هو ف .تركيز اإلنصافبدأ مهيئ األجواء لتطبيق ، كما يموميةصحة العاليتطلب تدخل آخر  مجاالً  ويشمل

 الصــحيالنظــام الــذي يســدده المنصــف ســعر الومــا هــو ، ث والتطــويرقائمــة علــى البحــشــركة المنصــف بالنســبة إلــى 
  التغطية الصحية الشاملة؟كي يمضي قدمًا على طريق تحقيق ل

بوصــفها تعزيــز قائمـة األدويـة األساسـية فـي مجـال المبذولـة جهــود لتجديـدها لإلــى جنـب مـع  جنبـاً تواظـب المنظمـة و 
لمســاعدة البلــدان علــى وضــع سياســات فعالــة التســعير المنصــف" "بشــأن مبــادرة تدشــين علــى ة قويــة، اتيســأداة سيا

هـي و  ،٢٠١٦طـوال عـام للوضـع من المزمع عقد سلسـلة مـن التحلـيالت و  .التغطية الصحية الشاملةصوب تحقيق 
 .هاواســتهالك األدويــة وشــرائهاتطــوير الرئيســية المعنيــة بكــل الجماعــات  منتــدى مــععقــد ذروتهــا فــي ســتبلغ سلســلة 

اليف األدويــة الجديــدة والعمــل فــي خفــض تكــبحديــد الخيــارات واالســتراتيجيات الواعــدة فــي تالــنهج األساســي يتمثــل و 
 مطروحـةاألدويـة الجنيسـة ضـمان بقـاء لبحـث واالبتكـار و ألغـراض ا حـوافز كافيـةاسـتبقاء ضمان الوقت نفسه على 

  .أيضاً  في األسواق

علـــى  شـــكله أســـعار األدويـــةتلمواجهـــة التحـــدي الـــذي الالزمتـــان علـــى حـــد ســـواء مســـؤولية الواليـــة و ال منظمـــةولـــدى ال
مـن نوعهـا للقيـام بـذلك بفضـل قـدرتها علـى الـدعوة إلـى ة عالميـة فريـدة يمنصـة سياسـهـي تـؤمن الصحة العمومية، و 

  .وطني والدوليلومية على الصعيدين االصحة العمفي عقد االجتماعات مع جميع األطراف الفاعلة 

بصـحة جيـدة جميـع تمتع التعزيز إلى بلوغ غرض صحي شامل مؤداه  ٢٠٣٠لعام المستدامة وتصبو خطة التنمية 
 .تلـزمهمالخـدمات الصـحية التـي تكـاليف تحمـل مـن بفضـل التغطيـة الشـاملة،  ،في كل مكـانلناس تمكين ا وضمان

التغطيـة الصـحية أن تحقـق  لبلـدانلال ُيسـتغنى عنهـا إذا مـا ُأِريـد مجلـة النسـيت أن األدويـة األساسـية مـؤخرًا أكدت و 
حـان الوقـت وقـد  ٢٠١٥.١التنمية لما بعد عام خطة بالنسبة إلى  رئيسياً  هدفاً ة تلك األدوية تشكل إتاحالشاملة، وس

حلــول والســعي إلــى إيجــاد  فــي حــوار السياســات بشــأن تســعير األدويــةعلــى زيــادة مشــاركتها لصــحة العالميــة احــث ل
  .هاعلى تحمل تكاليفالناس األدوية من خالل زيادة قدرة تحّسن إتاحة  واقعية

، إتاحـة األدويـة والتكنولوجيـات الصـحيةلما ُأنِجز من أعمال في إطار مجال البرنامج المتعلـق ب ويرد أعاله توضيح
وُيرجـى الرجـوع  .اإلنجازات المحققة بشأن المخرجات إجماًال بحسـب المكتـب الرئيسـي فيما يبين الجدول الوارد أدناه

عّمــا ُأنِجــز مــن أعمــال فــي إطــار إلــى البوابــة اإللكترونيــة للميزانيــة البرمجيــة للحصــول علــى معلومــات أكثــر تفصــيًال 
  .، بما يشمل إيضاحات عن تقييم المخرجاتمجال البرنامج هذا

                                                            
  ؛٢٠١٤ .النسيت .لجنة جديدة تابعة لمجلة النسيت ومعنية باألدوية األساسية    ١

384(9955):1642. doi :http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)62017-1. 
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  ) لم ينفذ/ لم ُيسهم في تنفيذهX( ) ُنفِّذ جزئيًا/ ُأسِهم في تنفيذه جزئياً !ُأسِهم في تنفيذه ُكلِّيًا (ُنفِّذ ُكلِّيًا/ ) ✓(

جنوب  األمريكتان أفريقيا  المخرج
شرق  أوروبا شرق آسيا

 المتوسط
غرب 

المحيط 
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

البلدان من وضـع أو تحـديث  تمكين ١-٣-٤
ــــة بشــــأن تحســــين  السياســــات الوطني
إتاحـــــــــــة التكنولوجيـــــــــــات الصـــــــــــحية 
وتنفيــذها ورصــدها وتقييمهــا وتعزيــز 
ــــــــــــــــات  ــــــــــــــــار المســــــــــــــــند بالبيِّن االختي
واالســــــتخدام الرشــــــيد للتكنولوجيــــــات 

  الصحية

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ! 

ـــــذ االســـــتراتيجية وخطـــــة العمـــــل  ٢-٣-٤ تنفي
العموميـــة العـــالميتين بشـــأن الصـــحة 
  واالبتكار والملكية الفكرية

 ! ✓ ال ينطبق ✓ ✓ ✓ !

تيســــير الجهــــود الراميــــة إلــــى تعزيــــز   ٣-٣-٤
الســـــــــــلطات التنظيميـــــــــــة الوطنيـــــــــــة؛ 
ووضــع القواعــد والمعــايير والمبــادئ 
التوجيهيــة بشـــأن المنتجــات الطبيـــة؛ 
وضــــــــــــمان جــــــــــــودة التكنولوجيــــــــــــات 
الصـــحية ومأمونيتهـــا وفعاليتهـــا مـــن 

   المسبق للصالحيةخالل االختبار 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  
  (بآالف الدوالرات األمريكية) ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية والنفقات بحسب المكتب الرئيسي، 

  األمريكتان  أفريقيا  
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

الميزانيــة المعتمــدة مــن جمعيــة 
  ١٤٥ ٥٠٠  ١٠٠ ٣٠٠  ٨ ٩٠٠  ٧ ٣٠٠  ٧ ٠٠٠  ٤ ٧٠٠  ٥ ٧٠٠  ١١ ٦٠٠  الصحة

                  
األموال المتاحة (لغاية 

كانون األول/  ٣١
  )٢٠١٥ ديسمبر

                

  ٣٥ ٨٢٥  ١٣ ٢٢٧  ٣ ٤١٩  ٤ ٦٥١  ١ ٩٤٤  ٥ ٩٣٣  ٢ ٨٣٤  ٣ ٨١٧  األموال المرنة
  ١١٩ ٢٠١  ٩٨ ٨٥٤  ٤ ٠٩٦  ٢ ٤٣٧  ١ ٧٦٣  ١ ٣٩٤  ٦١١  ٩ ٢٩٨  المساهمات الطوعية المحددة

  ١٥٥ ٠٢٦  ١١٢ ٠٨١  ٧ ٥١٥  ٧ ٠٨٨  ٣ ٧٠٧  ٧ ٣٢٧  ٣ ٤٤٥  ١٣ ١١٥  المجموع
                  

األمـوال المتاحــة كنسـبة مئويــة 
  ٪١٠٧  ٪١١٢  ٪٨٤  ٪٩٧  ٪٥٣  ٪١٥٦  ٪٦٠  ٪١١٣  من الميزانية

                  
  ٨٥ ٧٣٨  ٦٦ ١٨٤  ٣ ٤٣٢  ٣ ٦٥٥  ١ ٨١٧  ٢ ٦٠٨  ٢ ٥٢٠  ٥ ٥٢٢  تكاليف الموظفين
  ٥٦ ١٩٣  ٣٦ ١٦٣  ٣ ٨٤٣  ٢ ٦٨١  ١ ٨٥٠  ٤ ١٦٧  ١ ٠٢٣  ٦ ٤٦٦  تكاليف األنشطة
  ١٤١ ٩٣١  ١٠٢ ٣٤٧  ٧ ٢٧٥  ٦ ٣٣٦  ٣ ٦٦٧  ٦ ٧٧٥  ٣ ٥٤٣  ١١ ٩٨٨  النفقات الكلية

                  
النفقات كنسبة مئوية من 

  ٪٩٨  ٪١٠٢  ٪٨٢  ٪٨٧  ٪٥٢  ٪١٤٤  ٪٦٢  ٪١٠٣  الميزانية المعتمدة
                  

النفقات كنسبة مئوية من 
  ٪٩٢  ٪٩١  ٪٩٧  ٪٨٩  ٪٩٩  ٪٩٢  ٪١٠٣  ٪٩١  األموال المتاحة

                  
نفقات الموظفين حسب 

  ٪١٠٠  ٪٧٧  ٪٤  ٪٤  ٪٢  ٪٣  ٪٣  ٪٦  المكتب الرئيسي
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  الصحيةالنظم والمعلومات والبّينات   ٤- ٤
  جميع البلدان لديها ُنظم للتسجيل المدني  ٤-٤الحصيلة 

  واإلحصاءات الحيوية تعمل جيداً 
   مؤشر صحي ١٠٠مراجع عالمية تضم رشيد الرصد الصحي: قائمة ت

نشـأ هـذا الوضـع بسـبب وقـد مؤشـر صـحي،  ٨٠٠اإلبالغ عن أكثـر مـن قريب بعض البلدان حتى عهد تعّين على 
أمــراض وبــرامج م رصــد وتقيــيمعنيــة بســتثمارات عالميــة غيــر منســقة فــي بــرامج وكــاالت مختلفــة عديــدة التوظيــف 
المقدمة  التقاريراختالف تواتر و  هاتعاريفتنّوع أعداد كبيرة من المؤشرات و في وجود  بدورهاألمر هذا يسهم و  .محددة
، مّمــا يفضــي إلــى لتعزيــز القــدرات المؤسســية الوطنيــةالمبذولــة جهــود عــدم تنســيق الو جّمعــة مالالبيانــات تجــزأ و عنهــا 
تعزيـز نظـم المعلومـات الصـحية ميـدان الكفـاءة فـي قصـور غيـر ضـروري و تحّمـل البلـدان لعـبء : حتمية هينتيجة 
  .فيها

نيويورك، الواليات ب ٢٠١٣ُعِقد في أيلول/ سبتمبر في اجتماع غير رسمي قّرر زعماء الوكاالت الصحية العالمية و 
 حتياجــاتاالاســتعراض غــرض مــن كــل وكالــة لمــوظفي االتصــال مــن كبــار مؤلــف المتحــدة األمريكيــة، إنشــاء فريــق 

الُمقــّدم عـبء تقليـل هـدف بلـدان، وذلـك بمـن الالمقدمـة التقـارير خـص فيمـا يكـل واحـدة مـن تلـك الوكـاالت الحاسـمة ل
تقــديم المؤشــرات و بعــبء  اً معنيــو بــين الوكــاالت  مشــتركًا عــامالً  اً ريقــفلمنظمــة ة لالعامــ ةالمــدير  تثــم ترأســومــن  .منهــا

 ١المقــدم الحقــاً تقريــر الحلــل قــد و  .تقــديم التقــاريرمــن متطلبــات للو عــبء لــذاك ال اً ســريع اً تقييمــأجــرى والــذي التقــارير، 
  .كليهما الوضع من المنظورين العالمي والقطري

هــو ضــرورة أن تعمــل الوكــاالت وكــاالت بــين المشــترك العامــل الفريــق المــن اإلجــراءات ذات األولويــة التــي حــددها و 
تقّلــل و ب القــائم حاليــًا علــى تقــديم التقــارير، لــالطمــن خــالل ترشــيد  ها وكفاءتهــاتنســيق اســتثماراتالعالميــة علــى زيــادة 

المنظمـة عملـت فقـد ذلك، ًا لـتحقيقـو  .البلـدانتقديمها الُملقى علـى عـاتق عبء تقديمها وتخّفف متطلبات من بالتالي 
مؤشــر صــحي  ١٠٠تضــم  قائمــة مراجــع عالميــةومــع البلــدان مــن أجــل إعــداد األطــراف دوليــين متعــددي مـع شــركاء 

مــن تعطــي الوكــاالت كافــة األولويــة لتلــك المؤشــرات أن مــن ذلــك هــي الفكــرة األساســية و  .واالتفــاق علــى تلــك القائمــة
عوة إلــى تــوفير والــد قيــيم الحاجــة إلــى دعــم البــرامجوت رصــد التقــدم المحــرز علــى الصــعيدين الــوطني والعــالميأجــل 

األجهــزة الرئاســية الدوليــة ي ســياق بهــا فــُموصــى الحاليــًا قائمــة مــن القــوائم الموجــودة ُأِعــّدت ال وقــد .المــوارد والتمويــل
  .المرجعية التقنيةوالبرامج والجماعات  درات الصحية العالمية واإلقليميةالدولية والمباوالمنتديات للمنظمات 

مؤشــر صــحي  ١٠٠تضــم  قائمــة مراجــع عالميــةإعــداد عالميــة إلــى صــحية وكالــة  ٢٠بــين أدى التعــاون المكثــف و 
مـن ألولويـة أعطاهـا المجتمـع الـدولي امؤشـر  ١٠٠مجموعة قياسية من عبارة عن هذه القائمة هي و  .لرصد النتائج

علــى الصــعيدين الــواردة بشــأنها ردود ، بمــا فيهــا الــالصــحية واالتجاهــاتاألوضــاع تقــديم معلومــات مــوجزة عــن حيــث 
مهمـة بالنسـبة إلـى عمليـة تقـديم التقـارير علـى الصـعيدين مؤشـرات  العالميـةقائمة المراجع وتضم  .الوطني والعالمي

األهـــداف المتعلقـــة فيمـــا يخـــص طيـــف أولويـــات الصـــحة العالميـــة كامـــل العـــالمي عبـــر والصـــعيد  اإلقليمـــيالقطـــري و 
لجديــدة األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، وكــذلك األولويــات اخطــة تشــمل ، والتــي يــة المســتدامةتنمبالصــحة مــن أهــداف ال

تغطية الصـحية الشـاملة وغيرهـا مـن المسـائل الُمدرجـة علـى خطـة وال األمراض غير الساريةمن قبيل الناشئة، تلك و 
  .٢٠١٥بعد عام التنمية لما 

                                                            
تقريــر أعّدتــه إدارة اإلحصــاءات الصــحية  .ســريع لعــبء المؤشــرات ومتطلبــات تقــديم التقــارير عــن الرصــد الصــحيتقيــيم     ١

جنيـــف:  .ونظـــم المعلومـــات فـــي المنظمـــة للفريـــق العامـــل المشـــترك بـــين الوكـــاالت والمعنـــي بعـــبء المؤشـــرات وتقـــديم التقـــارير
 .٢٠١٤منظمة الصحة العالمية؛ 
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التقـارير وتشـجيع المزيـد مـن المتعلقـة بتقـديم متطلبـات تقليـل الفـي اإلسـهام هـو  قائمة المراجع العالميةالهدف من و 
التي تقودها البلدان مـن أجـل تحقيـق النتـائج والمسـاءلة التـي  ما يتصل بمنصة قطاع الصحةواالستثمار فيالمواءمة 

عـدد ترشـيد تصـبو القائمـة المـذكورة إلـى بلـوغ هـدف و  ١.ةالعالميـالـذي ُيسـتند إليـه فـي تقـديم التقـارير تشكل األساس 
  .حصراً  منها ألهم والحاسمافي ظر على النع أصحاب المصلحة يشجتو المؤشرات 

  :فيما يليالرئيسية أغراضها وتتمثل معينة،  غايةعبارة عن وسيلة لتحقيق هي  قائمة المراجع العالميةو 

  الوطني والعالمي؛يين رصد النتائج الصحية على المستو عملية وجيه ت  •

  ؛فيما يخص تقديم التقاريرمزدوجة المجحفة و تقليل المتطلبات الو   •

  البلدان؛بجمع البيانات الموظفة في مجال تعزيز كفاءة االستثمارات و   •

  ؛وتحسين نوعيتها النتائجالمتعلقة بتوافر البيانات دعيم تو   •

  .تحسين الشفافية والمساءلةو   •

ــــان  ــــّد بي ــــق وُأِع ــــه فــــي اجتمــــاع ختــــامي واتُِّف ــــوم علي ــــد ي ــــة الــــذي ُعِق أيلــــول/  ٢٤زعمــــاء الوكــــاالت الصــــحية العالمي
اســتخدام علــى  منــذ ذلــك الحــينُيواظــب و  .نطاقــاً  فــي ســياق أوســعالمــذكورة قائمــة ، والــذي وضــع ال٢٠١٥ بتمبرســ

  .العديد من البلدانبالعالمية في وضع أطر رصد االستراتيجيات وخطط العمل فعليًا القائمة 

مؤلفـة مـن مبـادرة عبـارة عـن وهـي  اجـع العالميـة،قائمـة المر بتحـديث التعاونيـة للبيانـات الصـحية مبادرة الضطلع توس
يعملـون فـي وموظفين  منظمةالفي لها أمانة صغيرة وتعيين  ٢٠١٦مايو عدة شركاء من المقّرر إطالقها في أيار/ 

تصـبو هـذه المبـادرة و  .عدة وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة ووكاالت ثنائيـة وتحالفـات للمجتمـع المـدنيفي ظلها 
نظم لــــ اً البيانــــات الصــــحية تعزيــــز الموظفــــة فــــي مجــــال جمــــع كفــــاءة وفعاليــــة االســــتثمارات  حســــينتإلــــى بلــــوغ هــــدف 

  .في سياق أهداف التنمية المستدامة التي تقودها البلدانالمعلومات الصحية 

، الصـحيةالنظم والمعلومـات والبّينـات ويرد أعاله توضيح لما ُأنِجـز مـن أعمـال فـي إطـار مجـال البرنـامج المتعلـق بـ
وُيرجـى الرجـوع  .قة بشأن المخرجات إجماًال بحسـب المكتـب الرئيسـياإلنجازات المحقّ  ين الجدول الوارد أدناهفيما يب

إلــى البوابــة اإللكترونيــة للميزانيــة البرمجيــة للحصــول علــى معلومــات أكثــر تفصــيًال عّمــا ُأنِجــز مــن أعمــال فــي إطــار 
  .مجال البرنامج هذا، بما يشمل إيضاحات عن تقييم المخرجات

  

  

  

  

                                                            
 .منصـــة تقودهـــا البلـــدان بشـــأن المعلومـــات والمســـاءلة .ت الصـــحية الوطنيـــة وتقييمهـــا واستعراضـــهااالســـتراتيجيارصـــد     ١

 .٢٠١١منظمة الصحة العالمية؛ : جنيف



A69/45  ٦٩/٤٥ج  

108 

  ) لم ينفذ/ لم ُيسهم في تنفيذهX( ) ُنفِّذ جزئيًا/ ُأسِهم في تنفيذه جزئياً !ُنفِّذ ُكلِّيًا/ ُأسِهم في تنفيذه ُكلِّيًا () ✓(

جنوب  األمريكتان أفريقيا  المخرج
شرق  أوروبا شرق آسيا

 المتوسط
غرب 

المحيط 
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

الرصــــد الشــــامل لوضــــع واتجاهــــات  ١-٤-٤
ومحــــــــــــــددات الصــــــــــــــحة العالميــــــــــــــة 
واإلقليميـــــــــــة والُقطريـــــــــــة باســـــــــــتخدام 
المعـــــــايير العالميـــــــة، وتـــــــولي زمـــــــام 
القيـــــادة فـــــي مجـــــال توليـــــد البيانـــــات 
  الجديدة وتحليل األولويات الصحية

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ! 

تمكـــــــــــين البلـــــــــــدان مـــــــــــن تخطـــــــــــيط  ٢-٤-٤
ــــــــة  اســــــــتراتيجية الصــــــــحة اإللكتروني

  وٕاعدادها وتنفيذها
✓ ! ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

إعـــــــــــــــــداد السياســـــــــــــــــات، واألدوات،   ٣-٤-٤
والشــــــــبكات، واألصــــــــول، والمــــــــوارد 
الخاصة بإدارة المعارف واستخدامها 
اســتخدامًا تامــًا مــن جانــب المنظمــة 
والبلدان من أجل تعزيز قدرتها على 

  توليد المعارف وتبادلها وتطبيقها

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ــــــديم   ٤-٤-٤ ــــــارات واألدوات وتق وضــــــع الخي
لتحديــــد أولويــــات الــــدعم السياســــاتي 

البحث وتعزيزها، وللتصدي للقضايا 
األخالقية ذات األولويـة التـي تتعلـق 
بالصـــــــحة العموميـــــــة والبحـــــــث فـــــــي 

  مجال الصحة

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ! ! 
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  (بآالف الدوالرات األمريكية) ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية والنفقات بحسب المكتب الرئيسي، 

  األمريكتان  أفريقيا  
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

الميزانيــة المعتمــدة مــن جمعيــة 
  ١٠٨ ٤٠٠  ٦٠ ٤٠٠  ٦ ٠٠٠  ٩ ٢٠٠  ٨ ٥٠٠  ٥ ٣٠٠  ٤ ٥٠٠  ١٤ ٥٠٠  الصحة

                  
ـــــة   ٣١األمـــــوال المتاحـــــة (لغاي

كــــــــــــانون األول/ ديســــــــــــمبر 
٢٠١٥(  

                

  ٦٥ ٦٩١  ٣١ ٠٠٨  ٣ ٣٩٤  ٦ ٩٤٣  ٨ ٥٩٦  ٥ ٠٣٣  ٤ ٩٨٢  ٥ ٧٣٥  األموال المرنة
  ٥٥ ٠٤٨  ٣٤ ٩٩٥  ٥ ٣٠٣  ٢ ٠٩١  ٨٩٥  ١ ٢٨٥  ٦٢٢  ٩ ٨٥٧  المساهمات الطوعية المحددة

  ١٢٠ ٧٣٩  ٦٦ ٠٠٣  ٨ ٦٩٧  ٩ ٠٣٤  ٩ ٤٩١  ٦ ٣١٨  ٥ ٦٠٤  ١٥ ٥٩٢  المجموع
                  

األمــوال المتاحــة كنســبة مئويــة 
  ٪١١١  ٪١٠٩  ٪١٤٥  ٪٩٨  ٪١١٢  ٪١١٩  ٪١٢٥  ٪١٠٨  من الميزانية

                  
  ٦٣ ٠٦٢  ٣٧ ٥١٩  ٢ ٨١٦  ٤ ٨٠٤  ٥ ٠٧٧  ٢ ٤٠٧  ٣ ٨٤٧  ٦ ٥٩٢  تكاليف الموظفين
  ٣٦ ٧٥٩  ١٠ ٥٦٣  ٥ ١٧٨  ٣ ٧٩٥  ٤ ١٠٢  ٣ ٣٥٤  ١ ٨٦٨  ٧ ٨٩٩  تكاليف األنشطة
  ٩٩ ٨٢١  ٤٨ ٠٨٢  ٧ ٩٩٤  ٨ ٥٩٩  ٩ ١٧٩  ٥ ٧٦١  ٥ ٧١٥  ١٤ ٤٩١  النفقات الكلية

                  
النفقات كنسبة مئوية من 

  ٪٩٢  ٪٨٠  ٪١٣٣  ٪٩٣  ٪١٠٨  ٪١٠٩  ٪١٢٧  ٪١٠٠  المعتمدةالميزانية 
                  

النفقات كنسبة مئوية من 
  ٪٨٣  ٪٧٣  ٪٩٢  ٪٩٥  ٪٩٧  ٪٩١  ٪١٠٢  ٪٩٣  األموال المتاحة

                  
نفقات الموظفين حسب 

  ٪١٠٠  ٪٥٩  ٪٤  ٪٨  ٪٨  ٪٤  ٪٦  ٪١٠  المكتب الرئيسي
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  ٥الفئة 
  التأهب والترصد واالستجابة 

  

جميـع أنـواع المخـاطر واألخطـار والطـوارئ التـي مـن هذه الفئة على تعزيز قدرات البلدان في مجاالت الوقايـة  ترّكز
  .، والتأهب لمواجهة تلك المخاطر واألخطار والطوارئ واالستجابة لها والتعافي منهاصحة اإلنسانهّدد ت

منظمــــة غيـــر مســــبوق مـــن األزمـــات الصـــحية التـــي ألزمـــت ال عـــددانـــدالع  ٢٠١٥-٢٠١٤ت فتـــرة الســـنتين وشـــِهد
أكبـر وكانـت فاشـية اإليبـوال مـن  .غيرهـا مـن الطـوارئلو آن معـًا فـي مـن فاشـيات األمـراض باالستجابة لعـدة فاشـيات 

  .كتشاف الفيروسفاشيات اإليبوال التي اندلعت منذ اوأعقد 

عصــار إالكــوارث الطبيعيــة، مثــل فاشــيات األمــراض و ســائر إلــى جنــب مــع  جنبــاً  يبــوالفاشــية اإلقــد أثبتــت بوضــوح و 
مـن السـبل المثلـى لمعالجـة هـذه المشـكلة و  .قة األفقمجزأة وضيّ كانت فعالة إذا غير ج إدارة الطوارئ و حيان، أن نه

والحد من من الطوارئ مثل تعزيز الوقاية من عناصر أساسية يشمل و األخطار يتناول العديد من منّسق نهج اتباع 
  .هامنالتعافي اإلبكار في و لها واالستجابة ها والتأهب لمواجهتها وترصدها مخاطر 

مـــن إلـــى بلـــوغ هـــدف الحـــد بشـــكل كبيـــر  ٢٠٣٠-٢٠١٥ للفتـــرة إطـــار ســـينداي للحـــد مـــن مخـــاطر الكـــوارثصـــبو وي
إدمـاج مسـألة عـن  منظمـةالدافعـت  وقـد .القطاعـات إجـراءات متكاملـة ومتعـددةاتخاذ المخاطر والخسائر من خالل 

لحـد مـن مخـاطر المتعلقـة باالصـحة فـي صـميم السياسـات واإلجـراءات العالميـة درج يالذي  طارذاك اإلالصحة في 
المنظمــة  وعملـت .نـدرج ضـمن نطاقـهجميـع األخطـار ويشـمل األوبئــة والجـوائح التـي تيتنـاول  نهجـاً ويتبـع الكـوارث، 
 دارة مخــاطر الكــوارثوضــع إطــار إلبشــأن مــع الــدول األعضــاء وأصــحاب المصــلحة اآلخــرين الخصــوص فــي هــذا 
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أنـــواع  تتنـــاوليكـــون بمثابـــة سياســـة شـــاملة وذلـــك بقصـــد أن الصـــحية،  فـــي ســـياق السياســـاتالطـــوارئ الناجمـــة عـــن 
  .قاطبة المخاطر

موميـة علـى طـوارئ الصـحة العأثناء نشـوب متعدد القطاعات االضطالع بدور قيادي من منظمة ن الم أن تتمكّ ز يلو 
  .الجهود بطريقة فعالة وكفؤةتلك لدعم موضوعة موضع التنفيذ اخلية هياكل دنظم و نطاق واسع، وأن يكون لديها 

، ٢٠١٥-٢٠١٤ فـي فتـرة السـنتينللطوارئ العبر الُمستخلصة كبير أثناء إصالحها الفي حسبانها منظمة الأخذ وست
والمعنــي باالســتجابة لألمــم المتحــدة ألمــين العــام مقدمــة مــن الفريــق الرفيــع المســتوى التــابع لالتوصــيات الفضــًال عــن 

  ١.العالمية لألزمات الصحية

  ملخص عام بالشؤون المالية – ٥الفئة 
  البيانات األساسية

  (بآالف الدوالرات األمريكية) ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية والنفقات بحسب المكتب الرئيسي، 

  األمريكتان  أفريقيا  
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

ــــة  ــــة المعتمــــدة مــــن جمعي الميزاني
  ٢٨٧ ٠٠٠  ١٣٨ ٤٠٠  ٢٩ ٤٠٠  ١٧ ٢٠٠  ١٣ ٧٠٠  ١٦ ٦٠٠  ١٦ ٢٠٠  ٥٥ ٥٠٠  الصحة

                  
األموال المتاحة (لغاية 

كانون األول/  ٣١
  )٢٠١٥ ديسمبر

                

  ١١١ ٩١٦  ٤٩ ٣٥٤  ٧ ١١٠  ١١ ٦٤١  ٥ ٤١٧  ٧ ٦٩٠  ٧ ٤٢٠  ٢٣ ٢٨٤  المرنة األموال
  ١٦٧ ٣٩٩  ٧٢ ٧٣٢  ١٨ ٨٦٧  ٢٣ ١١٢  ٩ ١٤٧  ١١ ١٨٧  ٣ ٩٢٨  ٢٨ ٤١٥  المساهمات الطوعية المحددة

  ٢٧٩ ٣١٥  ١٢٢ ٠٨٦  ٢٥ ٩٧٧  ٣٤ ٧٥٣  ١٤ ٥٦٤  ١٨ ٨٧٧  ١١ ٣٤٨  ٥١ ٦٩٩  المجموع
                  

األمــــوال المتاحــــة كنســــبة مئويــــة 
  ٪٩٧  ٪٨٨  ٪٨٨  ٪٢٠٢  ٪١٠٦  ٪١١٤  ٪٧٠  ٪٩٣  الميزانيةمن 

                  
  ١٦٠ ١٩١  ٨٦ ٩٢٩  ١٠ ٩٧٨  ١٧ ٦٥١  ٧ ٥٠٩  ٨ ٩٠٨  ٥ ٥٦٩  ٢٢ ٦٤٧  تكاليف الموظفين
  ١٠٥ ٥٣٦  ٢٨ ٢٧٩  ١٤ ١٦٦  ١٦ ٥٧٦  ٦ ٥٤٧  ٨ ٧٠٩  ٥ ٣٨٥  ٢٥ ٨٧٤  تكاليف األنشطة
  ٢٦٥ ٧٢٧  ١١٥ ٢٠٨  ٢٥ ١٤٤  ٣٤ ٢٢٧  ١٤ ٠٥٦  ١٧ ٦١٧  ١٠ ٩٥٤  ٤٨ ٥٢١  النفقات الكلية

                  
النفقات كنسبة مئوية من 

  ٪٩٣  ٪٨٣  ٪٨٦  ٪١٩٩  ٪١٠٣  ٪١٠٦  ٪٦٨  ٪٨٧  الميزانية المعتمدة
                  

النفقات كنسبة مئوية من 
  ٪٩٥  ٪٩٤  ٪٩٧  ٪٩٨  ٪٩٧  ٪٩٣  ٪٩٧  ٪٩٤  األموال المتاحة

                  
نفقات الموظفين حسب المكتب 

  ٪١٠٠  ٪٥٤  ٪٧  ٪١١  ٪٥  ٪٦  ٪٣  ٪١٤  الرئيسي

  
                                                            

ـــــــــــــــي:  A/70/723انظـــــــــــــــر وثيقـــــــــــــــة الجمعيـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة لألمـــــــــــــــم المتحـــــــــــــــدة    ١ ـــــــــــــــرابط اإللكترون ـــــــــــــــى ال (المتاحـــــــــــــــة عل
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/723 ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١٤، تم االطالع في(. 



A69/45  ٦٩/٤٥ج  

112 

  الطوارئ
  (بآالف الدوالرات األمريكية) ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية والنفقات بحسب المكتب الرئيسي، 

  األمريكتان  أفريقيا  
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
  ٩٢٧ ٩٠٠  ٨٧ ٣٠٠  ٦ ٩٠٠  ٢٩١ ٣٠٠  ٩ ٠٠٠  ٧٤ ٨٠٠  ١١ ١٠٠  ٤٤٧ ٥٠٠  الصحة

                  
األموال المتاحة (لغاية 

كانون األول/  ٣١
  )٢٠١٥ ديسمبر

                

  ٣٧ ١١٨  ٢١ ٤٣٤  ١٧٠  ٣ ٨٣٠  ٣١  ٢ ٤٨٠  ١٦  ٩ ١٥٧  األموال المرنة
 ٨٧٧  ٩٢ ٦١٩  ٨ ١٢٠  ٩٢٦ ٨٨٣  محددةالطوعية المساهمات ال

١ ٩٠٦ ٤١٣  ٢٧٣ ١٩٥  ٢٧ ٨٦٧  ٥٢٤ ٠٢٩  ٢٠  

 ٦٢٩  ٢٨ ٠٣٧  ٥٢٧ ٨٥٩  ٢٠ ٩٠٨  ٩٥ ٠٩٩  ٨ ١٣٦  ٩٣٦ ٠٤٠  المجموع
١ ٩٤٣ ٥٣١  ٢٩٤  

                  
األموال المتاحة كنسبة مئوية 

  ٪٢٠٩  ٪٣٣٧  ٪٤٠٦  ٪١٨١  ٪٢٣٢  ٪١٢٧  ٪٧٣  ٪٢٠٩  من الميزانية
                  

  ٢٥٥ ١١٢  ٥٩ ٣٠٥  ٢ ٨٢٤  ٤٣ ١٩٣  ٣ ٧٦٤  ٥ ٠٤٨  ٧٨٢  ١٤٠ ١٩٦  تكاليف الموظفين
  ١ ٤٤١ ٠٥١  ١٨٩ ٦٥٣  ٢٣ ٩٥٥  ٤٢٩ ٨٣٣  ١٣ ٥٢١  ٧٧ ٦٦٧  ٦ ٧٥٣  ٦٩٩ ٦٦٩  تكاليف األنشطة
  ١ ٦٩٦ ١٦٣  ٢٤٨ ٩٥٨  ٢٦ ٧٧٩  ٤٧٣ ٠٢٦  ١٧ ٢٨٥  ٨٢ ٧١٥  ٧ ٥٣٥  ٨٣٩ ٨٦٥  النفقات الكلية

                  
النفقات كنسبة مئوية من 

  ٪٨٧  ٪٨٤  ٪٩٦  ٪٩٠  ٪٨٣  ٪٨٧  ٪٩٣  ٪٩٠  الميزانية المعتمدة
                  

نفقات الموظفين حسب المكتب 
  ٪١٠٠  ٪٢٣  ٪١  ٪١٧  ٪١  ٪٢  ٪صفر  ٪٥٥  الرئيسي

  
  قدرات في مجالي اإلنذار واالستجابةال  ١- ٥

تحظى البلدان كافة بالحد األدنى من القدرات األساسية التي حددتها   ١-٥الحصيلة 
  ) في مجال اإلنذار واالستجابة لجميع المخاطر٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

  لتحقيق األمن الصحيالالزمة بناء الكفاءات 

)، ٢٠١٢-٢٠١٠أثنـاء الفتـرة () ٢٠٠٥اللوائح الصـحية الدوليـة (تنفيذ دورة المحققة في سياق نجازات اإلعلى  بناءً 
منظمة الأعّدت فقد الوطنية، تصال ومراكز اال منظمةال موظفيعلى لوائح تلك اللتسهيل فهم وتطبيق التي ُوِضعت 

اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة إطـــار األمـــن الصـــحي بموجـــب فيمـــا يخـــص للـــتعلم وتنميـــة المـــوارد البشـــرية  شـــامالً  اً نهجـــ
ًا نهجـمّمـن يتبعـون  ويسـعى هـذا الـنهج إلـى زيـادة عـدد المهنيـين .كـل مـن األفـراد والمؤسسـاتإلـى الموّجه ) ٢٠٠٥(

اللــوائح تنفيــذ بشــأن التــدريب علــى إضــفاء الطــابع المؤسســي فــي دعــم البلــدان و ؛ وتطبيقــه اإلطــارتفســير فــي مشــتركًا 
  .وطنية لكل منهااللسياقات ل البرامج واألنشطة وفقاً عملية تكييف )؛ وتسهيل ٢٠٠٥الصحية الدولية (

، لمســاعدة الــدول ةافتراضــيتعلــم بيئــة هــي عبــارة عــن و  األمــن الصــحيشــؤون المتعلقــة بمنصــة الــتعلم قــد ُأنِشئـــت و 
تمّكــن تلــك و  .موميــةالصــحة العوالمهنيــين المتخصصــين بشــؤون زعمــاء مــن الاألعضــاء فــي إعــداد األجيــال القادمــة 
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مـن خـالل قضايا األمن الصحي، وذلك فيما يتعلق بوتخطيطها  أنشطة التعليم تصميممن األعضاء منصة الدول ال
ســـــياقات الوالتكّيـــــف مـــــع تلـــــك النهـــــوج والمـــــواد باالســـــتناد إلـــــى  منصـــــةفـــــي الوالمـــــواد المعروضـــــة النهـــــوج ســـــتخدام ا

لتـدريب الفـرق الوطنيـة مجموعـة ، ومنهـا لعديد من المواد التعليميـة والتدريبيـةوُأِتيح للجمهور ا .واالحتياجات الوطنية
  .لمواجهة الفاشياتمن أجل التأهب على االستجابة السريعة، والتي كانت مجموعة حاسمة 

للجهــود تأييــده إطــار  فــيتوســيع نطــاق عملــه واصــل فريــق التــدريب التــابع للمنظمــة ، ٢٠١٤فــي أيلــول/ ســبتمبر و 
وضـع مجموعـات للتـدريب بالفريـق قـام و  ،ذات الصـلة والعمل مع الفرق التقنيـةفاشية اإليبوال االستجابة لالرامية إلى 

وتراوحـــت تلـــك المجموعـــات بـــين ، تحديـــداً مـــذكورة لفاشـــية اللوأخـــرى إلكترونيـــة فيمـــا يخـــص االســـتجابة لوجـــه  وجهـــاً 
الفاشــــية وقايــــة مــــن عــــدوى وأخــــرى معنيــــة بالالنتشــــار الســــابقة لمرحلــــة ال بالســــالمة المهنيــــة فــــيمجموعــــات معنيــــة 

  .في الموانئ والمطاراتومكافحتها وتدبير حاالت اإلصابة بها عالجيًا 

بإعـداد مجموعـة لتـدريب قامـت الفرقـة التابعـة للمنظمـة والمعنيـة بتنميـة المـوارد البشـرية والتـدريب ، ٢٠١٥في عـام و 
فــي معــرض مواصــلتها لــدعم أنشــطة الــدول األعضــاء فــي مجــال التأهــب وذلــك  ،الوطنيــة لالســتجابة الســريعة الفــرق

مــوارد يضــم بــارة عــن تجميــع شــامل وهــذه المجموعــة هــي ع .الفاشــياتســواها مــن كبــرى لمواجهــة فاشــية اإليبــوال و 
من الدول األعضاء وفي  منظمةالتابعة للاألقاليم المؤسسات التدريبية ذات الصلة في تمّكن  معياريةتدريب وأدوات 
 ، ومـن إدارةبعينهـااحتياجات بلدان بما يلّبي  الستجابة السريعةالوطنية للفرق تدريب الثمانية أيام  مدتها دورةتنظيم 

  .تلك الدورة وتقييمها

التخصصـــات وأفرادهـــا متعـــددة الالفـــرق تلـــك تعزيـــز قـــدرات ومهـــارات إلـــى ويهـــدف تـــدريب فـــرق االســـتجابة الســـريعة 
معني بتنسيق نظام بفضل مومية والسيطرة عليها واالستجابة لها حداث الصحة العأعن الكشف تحسينًا لإلبكار في 

الطارئـة علـى الصـعيد السـتجابة افـي تنسـيق تسهم الدورة التدريبية إلى جانب توفيرها للخبرة التقنيـة و  .تهاإدار شؤون 
  .الدورة التدريبيةإنهاء منتدى للتعلم المستمر عند ، كما ُيوّفر تعزيز بناء الفرقهدف وتصبو إلى بلوغ الوطني 

إلــى جنــب مــع الشــركاء،  جنبــاً ، لمــدربينات لتــدريب ابــاالقتران مــع إجــراء دور  ٢٠١٦وسيســتمر هــذا العمــل فــي عــام 
  .فرق االستجابة السريعةلتحسين كفاءات إطار عملية وضع تطوير ومن الُمحتمل 

القدرات في مجالي اإلنذار واالسـتجابة، أعاله توضيح لما ُأنِجز من أعمال في إطار مجال البرنامج المتعلق بويرد 
أال وهـي المسـاعدة ، العـام الثـاني عشـرالعمـل برنـامج الست لمن أولويات القيادة في واحدة األمانة هو يبّين إسهام و 

  .)٢٠٠٥(ت المحددة في اللوائح الصحية الدولية ضمان تمكين جميع البلدان من استيفاء شروط القدراعلى 

وُيرجى الرجوع إلى البوابة  .ويبين الجدول أدناه اإلنجازات المحققة بشأن المخرجات إجماًال بحسب المكتب الرئيسي
اإللكترونية للميزانية البرمجية للحصول على معلومات أكثر تفصيًال عّما ُأنِجز من أعمال في إطار مجال البرنامج 

  .هذا، بما يشمل إيضاحات عن تقييم المخرجات
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  ) لم ينفذ/ لم ُيسهم في تنفيذهX( ) ُنفِّذ جزئيًا/ ُأسِهم في تنفيذه جزئياً !ُنفِّذ ُكلِّيًا/ ُأسِهم في تنفيذه ُكلِّيًا () ✓(

جنوب  األمريكتان أفريقيا  المخرج
شرق  أوروبا شرق آسيا

 المتوسط
غرب 

المحيط 
 الهادئ

 المقر
 الرئيسي

البلـــدان مـــن إرســـاء القـــدرات تمكـــين  ١-١-٥
األساســية التــي تــنص عليهــا اللــوائح 

  )٢٠٠٥الصحية الدولية (
✓ ✓ ! ! ! ✓ ! 

لمنظمـــة بالقـــدرة علـــى تقـــديم تتمتـــع ا ٢-١-٥
اإلرشـــــــــادات السياســـــــــاتية، وٕاجـــــــــراء 
ـــدير المخـــاطر، وٕادارة المعلومـــات  تق
واالتصــاالت، علــى نحــو قــائم علــى 

ومناســــــب التوقيــــــت، فيمــــــا البيِّنــــــات 
يتعلــــــــق بجميــــــــع طــــــــوارئ الصــــــــحة 

   حادةالعمومية ال

✓ ! ✓ ✓ ! ✓ ! 

 
  (بآالف الدوالرات األمريكية) ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية والنفقات بحسب المكتب الرئيسي، 

  األمريكتان  أفريقيا  
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

ــــة  ــــة المعتمــــدة مــــن جمعي الميزاني
  ٩٨ ٠٠٠  ٤٩ ٧٠٠  ١٥ ١٠٠  ٥ ٠٠٠  ٧ ٥٠٠  ٦ ٠٠٠  ٦ ٣٠٠  ٨ ٤٠٠  الصحة

                  
األموال المتاحة (لغاية 

كانون األول/  ٣١
  )٢٠١٥ ديسمبر

                

  ٣٦ ٥٨٩  ١٨ ٧١٦  ٢ ٨٢٨  ٢ ٨٠٠  ١ ٥٧٥  ٣ ٣٧١  ٢ ٠٥١  ٥ ٢٤٨  األموال المرنة
  ٤٩ ٨١٦  ٢١ ٤٩٢  ٩ ٧٧٥  ٥ ٧٤٧  ٣ ٧٨٨  ٤ ٤٢٧  صفر  ٤ ٥٨٧  المساهمات الطوعية المحددة

  ٨٦ ٤٠٥  ٤٠ ٢٠٨  ١٢ ٦٠٣  ٨ ٥٤٧  ٥ ٣٦٣  ٧ ٧٩٨  ٢ ٠٥١  ٩ ٨٣٥  المجموع
                  

األمــــوال المتاحــــة كنســــبة مئويــــة 
  ٪٨٨  ٪٨١  ٪٨٣  ٪١٧١  ٪٧٢  ٪١٣٠  ٪٣٣  ٪١١٧  من الميزانية

                  
  ٤٨ ٣٣٧  ٢٩ ٢١٤  ٥ ٣٩٥  ٢ ٢٢٤  ٢ ٦٧٧  ٤ ٠٥٩  ١ ٦١٢  ٣ ١٥٦  تكاليف الموظفين
  ٣١ ٨٥٨  ٧ ٧٩٣  ٧ ١٢٨  ٥ ٢٢٣  ٢ ٤٩٦  ٢ ٨٦٥  ٤٦٩  ٥ ٨٨٤  تكاليف األنشطة
  ٨٠ ١٩٥  ٣٧ ٠٠٧  ١٢ ٥٢٣  ٧ ٤٤٧  ٥ ١٧٣  ٦ ٩٢٤  ٢ ٠٨١  ٩ ٠٤٠  النفقات الكلية

                  
النفقات كنسبة مئوية من 

  ٪٨٢  ٪٧٤  ٪٨٣  ٪١٤٩  ٪٦٩  ٪١١٥  ٪٣٣  ٪١٠٨  الميزانية المعتمدة
                  

مئوية من النفقات كنسبة 
  ٪٩٣  ٪٩٢  ٪٩٩  ٪٨٧  ٪٩٦  ٪٨٩  ٪١٠١  ٪٩٢  األموال المتاحة

                  
نفقات الموظفين حسب المكتب 

  ٪١٠٠  ٪٦٠  ٪١١  ٪٥  ٪٦  ٪٨  ٪٣  ٪٧  الرئيسي
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  األمراض التي قد تسبب أوبئة وجوائح  ٢- ٥
زيادة قدرة البلدان على بناء القدرة على الصمود والتأهب الكافي لحشد   ٢-٥الحصيلة 

  استجابة سريعة، ويمكن التنبؤ بها، وفعالة، لألوبئة والجوائح الكبرى
   الوقاية من الكوليرا ومكافحتها

التي ترزح تحت وطأة الفقر ويتسارع فيها وقـع زيـادة العديد من البلدان بمن كبرى مشاكل الصحة العمومية الكوليرا 
التــي لــيس لــديها ســبيل  الضــعيفةفئــات الســكان بوالضــرر الــدمار الفاشــيات ق لِحــتُ و  .االســتقرارالســكان وينعــدم فيهــا 

  .اآلمنة وخدمات اإلصحاح أو تتمتع بسبيل الحصول عليها بشكل محدودلحصول على المياه ل

 ١,٤بمــا يتــراوح بــين عــددها يقــّدر تســبب حــاالت تــزال ال الوقايــة منهــا وعالجهــاذلــك فــإن الكــوليرا التــي يمكــن رغم وبــ
 أنحــاء العــالم يشــخص ســنويًا فــ ١٤٢ ٠٠٠و ٢٨ ٠٠٠أرواح عــدد آخــر يتــراوح بــين تحصــد و مليــون حالــة  ٤,٣و

أبلـغ ، ٢٠١٤فـي عـام و  .دون المسـتوى المطلـوبانفـك مااإلصـابة بهـا  حـاالتإلبـالغ عـن علمًا بأن معـدل ا، أجمع
إجمــالي ٪ مــن ٥٥أي بواقــع ، مــن جرائهــا وفــاةحالــة  ٢٢٣١وعــن الكوليرا حالــة إصــابة بــ ١٩٠ ٥٤٩بلــدًا عــن  ٤٢

  .وهايتيية جمهورية الدومينيكالفي ٪ ١٥آسيا وفي ٪ ٣٠في أفريقيا والحاالت المبلغ عنها عدد 

مـراض التـي قـد تسـبب أوبئـة بشـأن األ ٢-٥ مجـال البرنـامجقـد قـام ف، ٢٠١٥-٢٠١٤مع الميزانية البرمجية  وتمشياً 
 ة لمعالجة البعد الدولي للكوليراآليات عالميوٕانشاء  موضع التنفيذالتخصصات  ةمتعددشاملة و ج و نهوضع ب وجوائح

"زيادة قدرة البلدان  صوب تحقيق حصيلته السداسية السنواتذلك في إطار العمل عبر مستويات المنظمة الثالثة، و 
على بناء القدرة على الصمود والتأهب الكافي لحشـد اسـتجابة سـريعة، ويمكـن التنبـؤ بهـا، وفعالـة، لألوبئـة والجـوائح 

  ."الوقاية من الوفيات والمرض والعجز الناجم عن حاالت الطوارئ" ٥فئة الأثر تحقيق ، و "الكبرى

ن إشــــراك أين رئيســــيتين بشــــقــــد اعتمــــدت اســــتراتيجيتف، المتفاقمــــةالمشــــكلة معالجــــة هــــذه ى لــــإمــــن المنظمــــة وســــعيًا 
أدوات  عتمــادابشــأن ، و المقــدم والــدعمالمــوّفرة الســتفادة مــن األمــوال وتعبئــة قــدراتها فــي ميــدان االمجتمعــات الدوليــة 

 شــاملة اســتراتيجياتو تــدخالت الُمّتبــع فــي مكافحتــه مــن دون التخلــي عــن مــن مــن المــرض ومكافحتــه جديــدة للوقايــة 
  .متعددة القطاعاتو 

 ٣٠المؤلفة مّما يزيـد علـى  كافحة الكوليراممعنية بلافرقة العمل العالمية ، ُأِعيد بنجاح تفعيل عمل ٢٠١٤في عام و 
 .والمؤسســات األكاديميــة والبحثيــة المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ألمــملتابعــة لوكــاالت االجهــة شــريكة، ومنهــا 

، ٢٠١٥ي عــام فــُعِقــد اجتمــاع ثــان بفضــل العالميــة  أواصــر الشــراكاتُوطِّــدت و تنســيقًا فعــاًال شــؤون الشــبكة ُنسِّــقت و 
ترصـد األوبئـة وٕاخضـاعها ، مثـل ومكافحتهـا الكـوليراالوقايـة مـن ج جميـع أنشـطة ألجل دم ة أفرقة عاملةستوُأنِشئت 

خــــدمات الميــــاه و تــــوفير و الجتماعيــــة والــــدعوة التعبئــــة او والتــــدريب  ورعايــــة المرضــــى والتطعــــيمللفحــــوص المختبريــــة 
  .والنظافة الصحيةاإلصحاح 

الــدعم تقــديم وســائل منهــا ، بوٕادارتهــاالفمــوي لقــاح الكــوليرا  اتمخزونــإنشــاء بفضــل ألرواح نقــذة لــمتــدخالت ُنفِّــذت و 
 للوقايـة منهـاتـدخالت تلقيح ضـد الكـوليرا وُنفِّـذت حمالت ُشّنت و  .في هذا المضمار العملياتاالضطالع بالقطري و 

تشـتد فيهـا فـي منـاطق تـي تعـيش السـكان العبئها الذي تلقيه على عاتق فئات تخفيف صوب  جيداً على نحو موّجه 
لقـاح  اتمخزونـإنشـاء استهالل منذ و  .فاشيات الكوليرااندالع و  اإلنسانيةاألزمات نشوب وأثناء  خطورة التعرض لها

تلقــيح حملــة  ٢١ شــن إطــار فــيبنجــاح تكّلــل نشــر تلــك المخزونــات قــد ف، ٢٠١٣تمــوز/ يوليــو فــي الفمــوي الكــوليرا 
 بلــداً  ١١فــي وهــي حمــالت ُشــّنت وحــدها،  ٢٠١٥-٢٠١٤ الفتــرة مليــون شــخص فــي ٣,٥شــملت قرابــة جماهيريــة 

ثيوبيـا وغينيـا وهـايتي والعـراق ومـالوي وموزامبيـق ونيبـال والسـودان وجنـوب السـودان وجمهوريـة تنزانيـا إ (الكاميرون و 
  .)المتحدة

اســتمرار التصــميم واالبتكــار فــي مجــال  التــي قــد تســبب أوبئــة وجــوائحاألمــراض بشــأن  ٢-٥جــال البرنــامج كفــل ميو 
اللقاحــات وتنســيق إتاحــة زيــادة فضــًال عــن الوقايــة مــن الكــوليرا وعلــم األوبئــة وعلــم اللقاحــات ووســائل التشــخيص، 
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بفضــل فرقــة العمــل العالميــة المعنيــة بمكافحــة الكــوليرا، وهــي جميعــًا المــرض مكافحــة متجــددة فــي ميــدان جهــود الال
  .على حد سواء واألوبئةنشوب الجوائح حاالت في از التقدم حر نجاح إلتحقق العناصر 

، مراض التي قد تسبب أوبئـة وجـوائحويرد أعاله توضيح لما ُأنِجز من أعمال في إطار مجال البرنامج المتعلق باأل
الرجـوع  وُيرجـى .اإلنجازات المحققة بشأن المخرجات إجماًال بحسـب المكتـب الرئيسـي فيما يبين الجدول الوارد أدناه

إلــى البوابــة اإللكترونيــة للميزانيــة البرمجيــة للحصــول علــى معلومــات أكثــر تفصــيًال عّمــا ُأنِجــز مــن أعمــال فــي إطــار 
  .مجال البرنامج هذا، بما يشمل إيضاحات عن تقييم المخرجات

  ) لم ينفذ/ لم ُيسهم في تنفيذهX( ) ُنفِّذ جزئيًا/ ُأسِهم في تنفيذه جزئياً !ُنفِّذ ُكلِّيًا/ ُأسِهم في تنفيذه ُكلِّيًا () ✓(

جنوب  األمريكتان أفريقيا  المخرج
شرق  أوروبا شرق آسيا

 المتوسط
غرب 

المحيط 
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

البلـــدان مــــن وضـــع الخطــــط  تمكـــين ١-٢-٥
التشغيلية وتنفيذها، بمـا يتماشـى مـع 
توصــــــيات المنظمــــــة بشــــــأن تعزيــــــز 
القـــــــــدرة الوطنيـــــــــة علـــــــــى الصـــــــــمود 

نحــو يشــمل األنفلــونزا  والتأهــب علــى
ـــــــــــــة  الجائحـــــــــــــة واألمـــــــــــــراض الوبائي

  واألمراض المستجدة

✓ ! ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ــــــراء ووضــــــع  ٢-٢-٥ إعــــــداد إرشــــــادات الخب
الـــُنظم لمكافحـــة األمـــراض، والوقايـــة 
منهــا، وعالجهــا، وترصــدها، وتقــدير 

  المخاطر، والتبليغ عن المخاطر
✓ ! ✓ ! ✓ ✓ ✓ 

 
  (بآالف الدوالرات األمريكية) ٢٠١٥-٢٠١٤الرئيسي، الميزانية والنفقات بحسب المكتب 

  األمريكتان  أفريقيا  
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

ــــة  ــــة المعتمــــدة مــــن جمعي الميزاني
  ٦٨ ٥٠٠  ٤٣ ٢٠٠  ٨ ٠٠٠  ٣ ٥٠٠  ١ ٤٠٠  ٣ ٨٠٠  ٣ ٨٠٠  ٤ ٨٠٠  الصحة

                  
(لغاية األموال المتاحة 

كانون األول/  ٣١
  )٢٠١٥ ديسمبر

                

  ٢٦ ٦٩٨  ١٣ ٢٦٧  ١ ٦٥٧  ٣ ٨٥٤  ١ ٠٧٥  ١ ١٤٤  ٢ ٦٤٤  ٣ ٠٥٧  األموال المرنة
  ٥٣ ٥٠١  ٢٦ ٣٢٤  ٧ ٧٧٧  ٥ ١٤٠  ٤ ٣٠٧  ٣ ٨٨٦  ٧٥٧  ٥ ٣١٠  المساهمات الطوعية المحددة

  ٨٠ ١٩٩  ٣٩ ٥٩١  ٩ ٤٣٤  ٨ ٩٩٤  ٥ ٣٨٢  ٥ ٠٣٠  ٣ ٤٠١  ٨ ٣٦٧  المجموع
                  

األمــــوال المتاحــــة كنســــبة مئويــــة 
  ٪١١٧  ٪٩٢  ٪١١٨  ٪٢٥  ٪٣٨٤  ٪١٣٢  ٪٩٠  ٪١٧٤  من الميزانية

                  
  ٤٥ ٠٣٦  ٢٦ ١٥٧  ٤ ١٦١  ٣ ١٨٢  ٢ ٤٤٠  ١ ٤٧٤  ١ ٩٢٥  ٥ ٦٩٧  تكاليف الموظفين
  ٣١ ٥٧٩  ١٠ ٥٤٠  ٤ ٦١٨  ٤ ٧٧٣  ٢ ٦٧٣  ٣ ٠٤٠  ١ ١٧٦  ٤ ٧٥٩  تكاليف األنشطة
  ٧٦ ٦١٥  ٣٦ ٦٩٧  ٨ ٧٧٩  ٧ ٩٥٥  ٥ ١١٣  ٤ ٥١٤  ٣ ١٠١  ١٠ ٤٥٦  النفقات الكلية

                  
النفقات كنسبة مئوية من 

  ٪١١٢  ٪٨٥  ٪١١٠  ٪٢٢٧  ٪٣٦٥  ٪١١٩  ٪٨٢  ٪٢١٨  الميزانية المعتمدة
                  

النفقات كنسبة مئوية من 
  ٪٩٦  ٪٩٣  ٪٩٣  ٪٨٨  ٪٩٥  ٪٩٠  ٪٩١  ٪١٢٥  األموال المتاحة

                  
نفقات الموظفين حسب المكتب 

  ٪١٠٠  ٪٥٨  ٪٩  ٪٧  ٪٥  ٪٣  ٪٤  ٪١٣  الرئيسي
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  إدارة مخاطر الطوارئ وٕادارة األزمات  ٣- ٥
تحظى البلدان بالقدرة على إدارة مخاطر   ٣-٥الحصيلة 

  بالطوارئ المرتبطة العمومية الصحة
   مبادرة المستشفيات المأمونة

مـن الناحيـة المحليـة لمجتمعـات نسبة إلـى البااألصول الهامة من ، هي تحديداً  المستشفياتمنها و الصحية، المرافق 
المستشـفيات تكبـد ، على أنه غالبًا مـا تاألزماتغيرها من االستجابة للطوارئ والكوارث و أثناء خصوصًا ، و الروتينية

تضــررة الم المحليــة لمجتمعــاتازويــد تســفر عــن تعــّذر تالطــوارئ، و ناجمــة عــن خســائر كبيــرة الصــحيين والعــاملين 
  .الحاجة إليهاالحاالت التي تمس فيها ببالخدمات الصحية 

قامت المنظمة جنبًا إلى جنب مع شركاء عالميين ووطنيين ومحليـين بتنفيـذ مبـادرة المستشـفيات المأمونـة بوصـفها و 
، وهــي مبــادرة تتمثــل رؤيتهــا فــي بالحــاالت التــي تمــس فيهــا الحاجــة إليهــاالخــدمات الصــحية أهــم تكفــل إتاحــة وســيلة 

  ."الطوارئ والكوارثوصحتهم أثناء اندالع الناس أرواح حماية "

الشـــامل لمبـــادرة المستشـــفيات المأمونـــة مـــن أجـــل اإلطـــار ونشـــر  تعاونـــت المنظمـــة مـــع شـــركاء آخـــرين فـــي وضـــعو 
لتعامـــل لوجاهزيتهـــا المستشـــفيات والمرافـــق الصـــحية مأمونيـــة تعزيـــز راميـــة إلـــى إجـــراءات تخـــاذ نهـــج مـــنظم ال تـــوفير
ـــــواع  مـــــع ـــــع أن ـــــة أداةوُوِضـــــعت  .المخـــــاطرجمي ـــــة مؤشـــــر بشـــــأن  عالمي ـــــرِ المستشـــــفيات مأموني فـــــي تطبيقهـــــا  عوُش

/ منظمـــــة الصـــــحة للبلـــــدان وضـــــعته منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــةمأمونيـــــة المستشـــــفيات الـــــذي  مؤشـــــر إلـــــى اســـــتناداً 
 مختلــفدير وضــع مستشــفياتها مــن حيــث قــدرتها علــى الصــمود فــي وجــه تقــمــن  لبلــداناوذلــك لتمكــين  ،األمريكيــة

  .المخاطر أنواع

مـــن أكثـــر مأمونيـــة تقيـــيم مأمونيـــة المستشـــفيات ألغـــراض مؤشـــر بلـــدًا عـــدد البلـــدان التـــي اســـتخدمت  ٧٧زاد علـــى و 
جمهوريـة إيـران ومنهـا ، تلـك األداةتطبيق في  العامين الماضيينوشرعت بلدان أخرى خالل  .فيها مستشفى ٣٥٠٠

يتماشـــى مـــع البـــرامج ذات لالمستشـــفيات المأمونـــة توســـيع نطـــاق عمـــل  جـــرىو  .ناإلســـالمية واليابـــان وجـــزر ســـليما
ُترِجمــت مبــادرة المستشــفيات المأمونــة فــي منطقــة البحــر الكــاريبي و  .تغيــر المنــاخ والصــحة البيئيــةالصــلة، مــن قبيــل 

نطـاق توسـيع يتواصـل و  .جانبي المأمونية والمسـاحات الخضـراءمعًا بين التي تجمع المستشفيات الذكية مفهوم إلى 
 .اجنــوب شــرق آســيإقلــيم  بلــدانالمحــيط الهــادئ وبعــض إقلــيم غــرب فــي الواقعــة الــدول الجزريــة ليشــمل هــذا المفهــوم 

ـــــــدة و  ـــــــدان عدي ـــــــقامـــــــت بل ـــــــادرةف ـــــــى بإدخـــــــال إصـــــــالحات  ي إطـــــــار هـــــــذه المب تشـــــــييد  المستشـــــــفيات وضـــــــمانعل
ـــدة وفقـــاً  المستشـــفيات أداء لضـــمان وجهـــود أخـــرى تـــدابير موضـــع التنفيـــذ  ُوِضـــعتو  .للمعـــايير المعتـــرف بهـــا الجدي

والتواصـل  األساسـيةاإلمـدادات وفير المخزونـات مـن الدورات التدريبية وتإقامة من خالل لوظيفتها  الصحية المرافق
بشـــأن حملـــة دوليـــة وحظيـــت  .لكـــوارثاالســـتجابة لالمعنيـــة بمـــع آليـــات التنســـيق الوطنيـــة والدوليـــة عبـــر الشـــبكات 

 اإلقليمــيعلــى الصــعيدين مــن القــرارات  العديــداتخــاذ إلــى المأمونــة باهتمــام كبيــر مــن البلــدان وأفضــت المستشــفيات 
  .والعالمي

ـــذل ســـتدعي تو  ـــة والقـــادرة علـــى الصـــمود ب ـــديين وغيـــر الشـــركاء مـــن جانـــب  جهـــودإقامـــة المستشـــفيات المأمون التقلي
ن و والكهربــائيأولئــك اإلنشــائيون ن و و المعمــارين و لمهندســن فــيهم ا، بمــعلــى حــد ســواء الصــحةمجــال التقليــديين فــي 

التنسـيق مـع الفـرق يعـّد و  .مـن المسـؤولينسـواهم ن و ين الحكـومييوالمسـؤولن ين الصـحييالعـاملفضًال عـن ن، و ؤ والبنا
  .الوافدة جانبًا مهمًا أيضًا من جوانب مبادرة المستشفيات المأمونةالطبية 
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  .مختلفةخطيرة في حاالت المـأمونة أثر مبادرة المستشفيات ُحدِّد قد و 

الهنديـــة فـــي أعقـــاب الزلـــزال الـــذي ضـــربها واليـــة غوجـــارات قامـــت : ٢٠٠١فـــي عـــام  زلـــزال غوجـــارات  •
نــي مــن تقبــدعم ها علــى نحــو يمّكنهــا مــن الصــمود فــي وجــه الــزالزل، وذلــك جميــع مستشــفياتبإعمــار 
  .ةالمنظم

فـــي آذار/  علـــى مقيـــاس ريختـــر شـــيليدرجـــات  ٩: ضـــرب زلـــزال قوتـــه ٢٠١٠فـــي عـــام  شـــيليزلـــزال   •
علـى الصـمود الصـحية  هـامرافقتـأمين قـدرة ميـدان مارات كبيرة في شيلي استث، ووظفت ٢٠١٠مارس 

وظائفها في أعقاب وقوع الزلزال، عن أداء أي مستشفى وبناًء على ذلك، لم تتوقف  .الزالزلفي وجه 
  .للسكان المتضرريناسمة الخدمات الصحية الح تقديموتمكنت من 

ُأدِخلت إصالحات على كبرى المستشفيات الموجودة فـي كاتمانـدو فـالي : ٢٠١٥عام في نيبال  زلزال  •
مــن و منظمــة النــي ومــالي مــن تقبــدعم وذلــك ، بالبلــد نطــاقواســعة الزل زالإطــار التأهــب لمواجهــة فــي 
تقــديم أن جميــع تلــك المستشــفيات تمّكنــت مــن الصــمود ومــن  تبــّينو  .مجموعــة الصــحةفــي شــركاء ال

  .٢٠١٥في عام التي ضربت البلد في أعقاب الزالزل الحاسمة الرعاية الصحية 

الجهــــــات الشــــــريكة، جميــــــع جانــــــب مــــــن بمســــــتوى مناســــــب التــــــي ُوظِّفــــــت االســــــتثمارات  هــــــذه األمثلــــــة أنبــــــّين تو 
والشــــبكات  فــــي مجــــال الصــــحةالــــدوليون والوطنيــــون والشــــركاء  والحكومــــات الوطنيــــة والمحليــــةالمنظمــــة  فيهــــا بمــــا

"الوقايـة مـن الوفيـات والمـرض ن بشـأ ٥الفئـة أثر المتعلـق بـبيان الي تحقيق أسهم فبرنامج إلى وضع  تأد األخرى،
فــي أوقــات رواح الرعايــة الصــحية المنقــذة لــألإتاحــة مــن خــالل ضــمان والعجــز النــاجم عــن حــاالت الطــوارئ"، وذلــك 

  .إليها الحاجة

، بـإدارة مخـاطر الطـوارئ وٕادارة األزمـاتويرد أعاله توضيح لما ُأنِجز من أعمال في إطار مجال البرنـامج المتعلـق 
وُيرجـى الرجـوع  .اإلنجازات المحققة بشأن المخرجات إجماًال بحسـب المكتـب الرئيسـي فيما يبين الجدول الوارد أدناه

جيــة للحصــول علــى معلومــات أكثــر تفصــيًال عّمــا ُأنِجــز مــن أعمــال فــي إطــار إلــى البوابــة اإللكترونيــة للميزانيــة البرم
  .مجال البرنامج هذا، بما يشمل إيضاحات عن تقييم المخرجات
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  ) لم ينفذ/ لم ُيسهم في تنفيذهX( ) ُنفِّذ جزئيًا/ ُأسِهم في تنفيذه جزئياً !ُنفِّذ ُكلِّيًا/ ُأسِهم في تنفيذه ُكلِّيًا () ✓(

جنوب  األمريكتان أفريقيا  المخرج
شرق  أوروبا شرق آسيا

 المتوسط
غرب 

المحيط 
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

إصـــالح مجموعـــة الصـــحة العالميـــة  ١-٣-٥
ومجموعــــات الصـــــحة الُقطريـــــة بمـــــا 
يتماشـــى مـــع برنـــامج التغييـــر للجنـــة 
الدائمــــــة المشــــــتركة بــــــين الوكــــــاالت 

  التابعة لألمم المتحدة

! ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ! 

وضع الصـحة كعنصـر محـوري فـي  ٢-٣-٥
اُألطــر العالميــة المتعــددة القطاعــات 
الخاصـــــة بـــــإدارة مخـــــاطر الطـــــوارئ 
ــــة  والكــــوارث؛ وتعزيــــز القــــدرة الوطني
علـــى إدارة جميـــع مخـــاطر الطـــوارئ 

  والكوارث فيما يتعلق بالصحة

! ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ! 

االســتعداد المؤسســي بنجــاح تحقيــق   ٣-٣-٥
 مـــــن أجــــــل التنفيـــــذ الكامــــــل إلطــــــار

  االستجابة الطارئة للمنظمة
! ✓ ✓ ✓ ! ✓ ! 

إعــــــداد اســــــتراتيجية وخطــــــة قطــــــاع   ٤-٣-٥
ا ما والتبليـغ بشـأنهمالصحة، وتنفيـذه

فـــي جميـــع البلـــدان المســـتهدفة التـــي 
تمــــر بحــــاالت طــــوارئ ممتــــدة، مــــن 
نــة مــن  خــالل شــبكة داخــل البلــد مكوَّ

 المـــــــــــــــؤهلين المنظمـــــــــــــــة مــــــــــــــوظفي
  للطوارئ المخصصين والمدربين

! ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ! 
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  (بآالف الدوالرات األمريكية) ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية والنفقات بحسب المكتب الرئيسي، 

  األمريكتان  أفريقيا  
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

ــــة  ــــة المعتمــــدة مــــن جمعي الميزاني
  ٨٨ ٠٠٠  ٢٦ ٤٠٠  ٤ ٠٠٠  ٧ ٣٠٠  ٣ ٤٠٠  ٦ ٠٠٠  ٣ ٢٠٠  ٣٧ ٧٠٠  الصحة

                  
األموال المتاحة (لغاية 

كانون األول/  ٣١
  )٢٠١٥ ديسمبر

                

  ٣٥ ٢٢٠  ٩ ٨٥٥  ١ ٤٣١  ٣ ٣٥٤  ٢ ٠٥١  ٢ ٩٢٨  ٢ ٠٣٨  ١٣ ٥٦٣  األموال المرنة
  ٥٤ ٥٨٤  ١٦ ٤٣١  ١ ١٠١  ١٢ ٢٢٥  ٨٢٥  ٢ ٨٧٤  ٢ ٧٤٦  ١٨ ٣٧٣  المساهمات الطوعية المحددة

  ٨٩ ٨٠٤  ٢٦ ٢٨٦  ٢ ٥٣٢  ١٥ ٥٧٩  ٢ ٨٧٦  ٥ ٨٠٢  ٤ ٧٨٤  ٣١ ٩٣٦  المجموع
                  

األمــــوال المتاحــــة كنســــبة مئويــــة 
  ٪١٠٢  ٪١٠٠  ٪٦٣  ٪٢١٣  ٨٥  ٪٩٧  ٪١٥٠  ٪٨٥  من الميزانية

                  
  ٥٥ ٥٩٨  ٢٢ ٦٧٣  ١ ٠٥٧  ١١ ١١٤  ١ ٨٦٤  ٣ ٢٧٩  ١ ٩٠٢  ١٣ ٧٠٩  تكاليف الموظفين
  ٣١ ٦١٢  ٣ ٥٦٩  ١ ٣٦٦  ٥ ٦٩٩  ٩٧٥  ٢ ٣٣٥  ٢ ٩٦٢  ١٤ ٧٠٦  تكاليف األنشطة
  ٨٧ ٢١٠  ٢٦ ٢٤٢  ٢ ٤٢٣  ١٦ ٨١٣  ٢ ٨٣٩  ٥ ٦١٤  ٤ ٨٦٤  ٢٨ ٤١٥  النفقات الكلية

                  
النفقات كنسبة مئوية من 

  ٪٩٩  ٪٩٩  ٪٦١  ٪٢٣٠  ٪٨٤  ٪٩٤  ٪١٥٢  ٪٧٥  الميزانية المعتمدة
                  

النفقات كنسبة مئوية من 
  ٪٩٧  ٪١٠٠  ٪٩٦  ٪١٠٨  ٪٩٩  ٪٩٧  ٪١٠٢  ٪٨٩  األموال المتاحة

                  
نفقات الموظفين حسب المكتب 

  ٪١٠٠  ٪٤١  ٪٢  ٪٢٠  ٪٣  ٪٦  ٪٣  ٪٢٥  الرئيسي

  
  

  السالمة الغذائية  ٤-٥
  

جميع البلدان تحظى بالقدر الكافي من التأهب للوقاية من   ٤-٥الحصيلة 
  المتعلقة بالسالمة الغذائية وتخفيفها المخاطر

  
  رسائل بسيطة – الغذاء الوصايا الخمس لضمان مأمونية

  
تمثل األمـراض التـي ُيصـاب بهـا األشـخاص نتيجـة لتنـاول األغذيـة الملوثـة سـببًا ال يسـتهان بـه مـن أسـباب المـرض 

لعــبء العــالمي لألمــراض لالمنظمــة األولــى النحــو المبــين فــي تقــديرات والعجــز والوفــاة فــي جميــع أنحــاء العــالم علــى 
. ويتضـرر النـاس فـي كـل أرجـاء العـالم مـن هـذه ٢٠١٥التـي صـدرت فـي كـانون األول/ ديسـمبر  المنقولة باألغذيـة

أشـد األشـخاص األمراض ويعتبر األطفال دون سن الخامسة واألشخاص المقيمـون فـي المنـاطق المنخفضـة الـدخل 
راثيم والفيروســات وخصوصــًا األمــراض التــي تســببها الجــ ،تضــررًا. ويمكــن الوقايــة مــن األمــراض المنقولــة باألغذيــة

وتعــد التوعيــة المتصــلة بســبل تحضــير األغذيــة وتخزينهــا بشــكل مــأمون تــدبيرًا رئيســيًا مــن  ،والطفيليــات والفطريــات
  تدابير الوقاية.
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عنــدما حــددت المنظمــة الحاجــة  ٢٠٠١وقــد ُأعــدت الوصــايا الخمــس لضــمان مأمونيــة الغــذاء للمــرة األولــى فــي عــام 
ة لتمكـــين جميـــع األشـــخاص المعنيـــين بمناولـــة األغذيـــة بمـــن فـــيهم المســـتهلكون. إلـــى رســـالة صـــحية عالميـــة بســـيط

واعتمــدت البلــدان الوصـــايا الخمــس علــى الفـــور وأصــبحت هــذه الوصـــايا علــى مــدى الخمـــس عشــرة ســنة الماضـــية 
المرجــــع الــــدولي المعتمــــد عليــــه. وُيتــــاح ملصــــق الوصــــايا الخمــــس لضــــمان مأمونيــــة الغــــذاء فــــي الوقــــت الحــــالي 

  لغة. بتسعين

أي يـــوم الصـــحة العـــالمي للســـالمة الغذائيـــة. وطلبـــت مـــن ، ٢٠١٥وخصصـــت المنظمـــة حـــدثها الرئيســـي فـــي عـــام 
الحكومات والجمهور والجهات الفاعلة في مجاالت صحة اإلنسان وصحة الحيوان والزراعة والتجارة والبيئة والتعليم 

ا عبـر الحملـة المعنونـة "مـا مـدى سـالمة غـذائك؟ توحيد الصفوف للوقاية من األمراض المنقولـة باألغذيـة ومكافحتهـ
من المزرعة إلى الصحن، احرص على سـالمة الغـذاء". وٕاضـافة إلـى تنظـيم حـدث افتتـاحي عـالمي فـي أكبـر سـوق 
لألغذيــة الطازجــة فــي العــالم قــرب مدينــة بــاريس فــي فرنســا، حشــدت جميــع مكاتــب المنظمــة اإلقليميــة الســتة وعــدة 

إقليميــة ووطنيــة للمشــاركة فــي أحــداث مخصصــة عــن الســالمة الغذائيــة. وعملــت كــل مكاتــب قطريــة جهــات شــريكة 
مستويات المنظمـة الثالثـة مـع جهـات شـريكة خارجيـة بمـا فيهـا منظمـة األغذيـة والزراعـة والمنظمـة العالميـة لصـحة 

س في جميع الحيوان من أجل تعميم وصايا المنظمة الخمس لضمان مأمونية الغذاء على أكبر عدد ممكن من النا
  أصقاع العالم.

فــيلم رســوم متحركــة للتوعيــة يشــرح مبــادئ  ٢٠١٥وتكملــًة لمــواد الوصــايا الخمــس الراهنــة أعــدت المنظمــة فــي عــام 
سنة بأسلوب جذاب وفكاهي. واعتمدت  ٩٩سنوات و ٩الوصايا الخمس للفئات المستهدفة التي تتراوح أعمارها بين 

ح أحـد أفـالم الفيـديو األكثـر مشـاهدة علـى قنـاة يوتيـوب الخاصـة بالمنظمـة. البلدان هذا الفيلم الـذي سـرعان مـا أصـب
وُترجم الفيلم في غضون أشهر إلى أكثر من اثنتي عشرة لغة. كما أعدت األقـاليم والبلـدان مـوادًا جديـدة أخـرى مثـل 

مــس والصــور األقمصــة القصــيرة األكمــام وعالمــات الكتــب واألحجــار المغنطيســية التــي تحمــل رســائل الوصــايا الخ
أساسـًا إلـى  ٢٠١٥المستمدة من فيلم الفيديو واعتمدتها. ويعزى نجـاح الوصـايا الخمـس ويـوم الصـحة العـالمي لعـام 

استعداد الدول األعضاء إلدراج السالمة الغذائية في المسـار الرئيسـي لبرنـامج العمـل فـي مجـال الصـحة العموميـة. 
ي البلـدان انطالقـًا مـن اإلعالنـات التلفزيونيـة القصـيرة ووصـوًال إلـى ويبين العدد الكبير من األنشطة المضطلع بها ف

عروض طريقة الطبخ تأثير رسالة صـحية عالميـة بسـيطة يسـهل اعتمادهـا فـي السـياقات المحليـة وتكييفهـا مـع هـذه 
  السياقات وفائدة هذه الرسالة.

  
المشــاركة فــي المعــرض الــذي  عبــر ٢٠١٥واســتخدمت المنظمــة طريقــة أخــرى للتــرويج للوصــايا الخمــس فــي عــام 

فــــــي ميالنــــــو فــــــي إيطاليــــــا وكــــــان موضــــــوعه الغــــــذاء. ونظمــــــت المنظمــــــة بالتعــــــاون مــــــع جنــــــاح المعــــــرض  ُنظــــــم
حلقات عمل سـمحت للمشـاركين فيهـا بـتعلم صـنع حلـوى الشـكوالتة وباإللمـام بالوصـايا الخمـس وتطبيقهـا  السويسري

  في الوقت ذاته.
  

غذيــة والمســتهلكون فــي كــل أنحــاء العــالم بطــرق حمايــة صــحتهم وصــحة أفــراد وألــّم األشــخاص المعنيــون بمناولــة األ
أســـــرهم ومجتمعـــــاتهم عبـــــر حمـــــالت التـــــدريب وتعزيـــــز الصـــــحة خـــــالل فتـــــرة الخمـــــس عشـــــرة ســـــنة الماضـــــية. وهـــــم 

أشخاصــــًا مــــا كــــان ُيحتمــــل بخــــالف ذلــــك أن تُتــــاح لهــــم فــــرص لالســــتفادة مــــن أنشــــطة التوعيــــة المتصــــلة  يضــــمون
ــاح للبلــدان الغذائ بالســالمة يــة علــى الــرغم مــن دورهــم المهــم فــي تحضــير أغذيــة مأمونــة مثــل النســاء الريفيــات. وتُت

الوقـــت الحـــالي مجموعـــة مـــن األدوات والخبـــرات والحلـــول المجّربـــة إلدمـــاج أنشـــطة التوعيـــة المتصـــلة بالســـالمة  فـــي
ي النـــاجم عـــن األمـــراض الغذائيـــة فـــي برامجهـــا علـــى نحـــو فعـــال مـــن حيـــث التكـــاليف بهـــدف تخفيـــف العـــبء العـــالم

  المنقولة باألغذية.
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وساهمت الوصايا الخمس لضمان مأمونية الغذاء في الوقاية من األمراض المنقولة باألغذية ويسـتوجب نقلهـا علـى 
نطاق أوسع. ويسهم تحسين السالمة الغذائية في تحّسن الصحة في المجتمعات وتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة 

ت وفــاة األطفــال والفقــر وتحســين التغذيــة واألمــن الغــذائي وتمكــين المــرأة. ومــن األساســي أن بهــدف الحــد مــن حــاال
تشــارك الجهــات الشــريكة مشــاركة مســتمرة فــي تنفيــذ الوصــايا الخمــس لتحقيــق النجــاح فــي هــذه المجــاالت ومجــال 

  التنمية المستدامة.
  

المتعلـق بالسـالمة الغذائيـة ويظهـر أهميـة إحـدى  مجـال البرنـامجويوضح ما ورد ذكره أعاله العمل المنجز في ظـل 
مهام المنظمة األساسية أي مهمة توفير القيادة المتواصلة والطويلـة األمـد بخصـوص مسـائل تكتسـي أهميـة حاسـمة 

يرجى . و حسب المكتب الرئيسي اإلنجازات المحققة بشأن المخرجات إجماالً في مجال الصحة. ويبين الجدول أدناه 
لبوابــة اإللكترونيــة للميزانيــة البرمجيــة للحصــول علــى معلومــات أكثــر تفصــيًال عــن العمــل المنفــذ فــي االطــالع علــى ا

  .بما في ذلك تفسير تقييم المخرجات، هذامجال البرنامج إطار 
  

  ُيسهم في تنفيذه) لم ينفذ/ لم X( ) ُنفِّذ جزئيًا/ ُأسِهم في تنفيذه جزئياً !ُنفِّذ ُكلِّيًا/ ُأسِهم في تنفيذه ُكلِّيًا () ✓(
جنوب  األمريكتان أفريقيا  المخرج

شرق  أوروبا شرق آسيا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

ـــة الدســـتور الغـــذائي  دعـــم عمـــل ١-٤-٥ هيئ
الرامي إلى وضع المعايير والمبادئ 
ــــــــــــة والتوصــــــــــــيات بشــــــــــــأن  التوجيهي
الســـــــالمة الغذائيـــــــة ودعـــــــم البلـــــــدان 
ــــــــذ هــــــــذه المعــــــــايير والمبــــــــادئ  لتنفي

 التوجيهية والتوصيات

✓ ! ! ✓ ✓ ✓ ! 

التعاون المتعدد القطاعات للحد من  ٢-٤-٥
المخــــــاطر المنقولــــــة باألغذيــــــة فــــــي 
مجــــال الصــــحة العموميــــة بمــــا فيهــــا 
المخـــــاطر المواجهـــــة لـــــدى اخـــــتالط 

  اإلنسان بالحيوان

✓ ✓ ! ✓ ✓ ✓ ✓ 

الوطنيـــة الكافيـــة علـــى وضـــع  القـــدرة  ٣-٤-٥
أطــر تنظيميــة قائمــة علــى المخــاطر 
والحفاظ عليها مـن أجـل الوقايـة مـن 
األمـــــــــــراض والمخـــــــــــاطر المنقولـــــــــــة 
ـــــــــــة المصـــــــــــدر  ـــــــــــة والحيواني باألغذي

 ورصدها وتقييمها وٕادارتها

✓ ✓ ! ✓ ✓ ✓ ✓ 
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  الدوالرات األمريكية)(بآالف  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية والنفقات بحسب المكتب الرئيسي، 

  األمريكتان  أفريقيا  
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

الميزانيــــة المعتمــــدة مــــن جمعيــــة 
  ٣٢ ٥٠٠  ١٩ ١٠٠  ٢ ٣٠٠  ١ ٤٠٠  ١ ٤٠٠  ٨٠٠  ٢ ٩٠٠  ٤ ٦٠٠  الصحة

                  
 ٣١األمـــــــوال المتاحـــــــة (لغايـــــــة 

كــــــــــــــــانون األول/ ديســــــــــــــــمبر 
٢٠١٥(  

                

  ١٣ ٤٠٩  ٧ ٥١٦  ١ ١٩٤  ١ ٦٣٣  ٧١٦  ٢٤٧  ٦٨٧  ١ ٤١٦  األموال المرنة
  ٩ ٤٩٨  ٨ ٤٨٥  ٢١٤  صفر  ٢٢٧  صفر  ٤٢٥  ١٤٥  المساهمات الطوعية المحددة

  ٢٢ ٩٠٧  ١٦ ٠٠١  ١ ٤٠٨  ١ ٦٣٣  ٩٤٣  ٢٤٧  ١ ١١٢  ١ ٥٦١  المجموع
                  

األمــــوال المتاحــــة كنســــبة مئويــــة 
  ٪٧٠  ٪٨٤  ٪٦١  ٪١١٧  ٪٦٧  ٪٣١  ٪٣٨  ٪٣٤  من الميزانية

                  
  ١١ ٢٢٠  ٨ ٨٨٥  ٣٦٥  ١ ١٣١  ٥٢٨  ٩٦  ١٣٠  ٨٥  تكاليف الموظفين
  ١٠ ٤٨٧  ٦ ٣٧٧  ١ ٠٥٤  ٨٨١  ٤٠٣  ٤٦٩  ٧٧٨  ٥٢٥  تكاليف األنشطة
  ٢١ ٧٠٧  ١٥ ٢٦٢  ١ ٤١٩  ٢ ٠١٢  ٩٣١  ٥٦٥  ٩٠٨  ٦١٠  النفقات الكلية

                  
النفقات كنسبة مئوية من 

  ٪٦٧  ٪٨٠  ٪٦٢  ٪١٤٤  ٪٦٧  ٪٧١  ٪٣١  ٪١٣  الميزانية المعتمدة
                  

النفقات كنسبة مئوية من 
  ٪٩٥  ٪٩٥  ٪١٠١  ٪١٢٣  ٪٩٩  ٪٢٢٩  ٪٨٢  ٪٣٩  األموال المتاحة

                  
نفقات الموظفين حسب المكتب 

  ٪١٠٠  ٪٧٩  ٪٣  ٪١٠  ٪٥  ٪١  ٪١  ٪١  الرئيسي

  
  

  استئصال شلل األطفال  ٥- ٥
وجود أي حاالت شلل ناتج عن فيروس شلل األطفال البري  عدم  ٥-٥الحصيلة 

  المشتق من اللقاحات على الصعيد العالمي ٢فيروس شلل األطفال من النمط  أو
  خطة الشوط األخير –شلل األطفال 

ردًا الخطــة االســتراتيجية للقضــاء علــى شــلل األطفــال والشــوط األخيــر مــن استئصــاله (خطــة الشــوط األخيــر) ُأعــدت 
عمليـة " اسـتكمال عمليـة استئصـال شـلل األطفـال يمثـلأن  ٢٠١٢على جمعية الصحة التي أعلنت في أيـار/ مـايو 
زال ُيالحـظ سـريان فيـروس شـلل األطفـال وفـي الوقـت الحـالي، مـا". برمجية ملحة بالنسبة للصحة العموميـة العالميـة

، وهـــو ٣و ٢و ١فـــال البـــري مـــن األنمـــاط فقـــط مـــن ضـــمن ثـــالث ســـالالت لفيـــروس شـــلل األط ١البـــري مـــن الـــنمط 
  فيروس متوطن في بلدين اثنين فقط.

ويمكن عـزو هـذا التقـدم العظـيم المحـرز مـن أجـل استئصـال شـلل األطفـال التـام أساسـًا إلـى اسـتخدام اللقـاح الفمـوي 
المضاد لشلل األطفال وهو أنجع لقـاح فـي جعبتنـا فـي الوقـت الحاضـر لمكافحـة فيـروس شـلل األطفـال البـري. ومـع 

جمــة عــن اللقــاح فــي حــاالت نــادرة جــدًا (حــوالي ذلــك، قــد يســبب اللقــاح الفمــوي المضــاد لشــلل األطفــال حالــة شــلل نا
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مليون شخص مطّعم) نظرًا إلى تكّونه من فيروسات شلل األطفال الحيـة الموهنـة (الضـعيفة).  ٢,٧حالة واحدة كل 
وعالوة على ذلك، ُيحتمل في ظل بعض الظروف أن تتعّدل ساللة من فيـروس شـلل األطفـال المسـتخدم فـي اللقـاح 

األطفــال وتــؤول إلــى شــكل قــد يســتطيع أن يســبب الشــلل (فيــروس شــلل األطفــال المشــتق مــن الفمــوي المضــاد لشــلل 
اللقاح) لدى اإلنسان ويطـّور فـي مثـل هـذه الحـاالت القـدرة علـى السـريان المسـتمر. وُيطلـق علـى هـذا الفيـروس اسـم 

 ٢األطفـال مـن الـنمط فيروس شلل األطفال الساري المشتق مـن اللقاحـات. وقـد سـّبب اللقـاح الفمـوي المضـاد لشـلل 
حالـة إصـابة بشـلل  ٤٠من حاالت سريان فيروسات شلل األطفال المشتقة من اللقاحـات وأكثـر مـن  ٪٨٦ما نسبته 

. ومافتئ اللقـاح الفمـوي المضـاد لشـلل األطفـال يمثـل أداة ٢٠١٦و ٢٠٠٠األطفال الناجم عن اللقاحات بين عامي 
تئصال شلل األطفال غيـر أنـه أصـبح مـن الجلـي بصـفة متزايـدة أن حاسمة في إطار جهود المكافحة الرامية إلى اس

  الموجود في اللقاح. ٢هناك حاجة إلى سحب العنصر من النمط 

 ٢ ، استنتجت لجنـة اإلشـهاد العالميـة استئصـال فيـروس شـلل األطفـال البـري مـن الـنمط٢٠١٥وفي أيلول/ سبتمبر 
بصـورة نهائيـة. والتزمـت جميـع البلـدان  ٢ألطفـال مـن الـنمط مما يمهد السبيل لسحب اللقاح الفموي المضـاد لشـلل ا

 ٢ بلــدًا ومنطقــة وتظــل تســتخدم اللقــاح الفمــوي المضــاد لشــلل األطفــال مــن الــنمط ١٥٥والمنــاطق التــي يبلــغ عــددها 
. وتحضيرًا لسحب اللقـاح الفمـوي المضـاد ٢٠١٦بوقف استخدامه المتزامن على الصعيد العالمي في نيسان/ أبريل 

علــى الصــعيد العــالمي، ُقــدم الــدعم لتمكــين بــدء اســتخدام جرعــة واحــدة مــن لقــاح شــلل  ٢األطفــال مــن الــنمط لشــلل 
بلـدًا مـن البلـدان التـي تسـتخدم اللقـاح الفمـوي كاللقـاح الوحيـد  ١٢٦األطفال المعطل في برامج التمنيع الروتينـي فـي 

  المضاد لشلل األطفال في إطار برامجها الوطنية للتمنيع.

وبـدء اسـتخدام لقـاح شـلل األطفـال المعطـل تـأثيرًا  ٢ر سحب اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفـال مـن الـنمط وسيؤث
أكبر في الصـحة مـن خـالل الحـد مـن حـاالت شـلل األطفـال النـاجم عـن اللقاحـات وسـريان فيروسـات شـلل األطفـال 

  وفيات.المشتقة من اللقاحات مما يؤدي إلى خفض معدالت المراضة وال ٢من النمط 

وفضـــًال عـــن ذلـــك، تمكنـــت البلـــدان مـــن تـــدعيم برامجهـــا األوســـع نطاقـــًا للتمنيـــع علـــى الصـــعيد الـــوطني بفضـــل بـــدء 
استخدام لقاح شلل األطفال المعطل في برامج التمنيع الروتينـي وفـي إطـار أعمـال التحضـير لسـحب اللقـاح الفمـوي 

فذت جميع األنشطة على غرار تنظيم دورات تدريبية على المستوى العالمي. ونُ  ٢المضاد لشلل األطفال من النمط 
لتجديد المعارف وزيادة زيارات اإلشـراف وتـوفير بطاقـات جديـدة للتمنيـع وتـدعيم سالسـل التبريـد عـن طريـق التمويـل 

  .٢المتاح لدعم بدء استخدام لقاح شلل األطفال المعطل وسحب اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال من النمط 

بلــدًا وال تســتخدم إال اللقــاح الفمــوي المضــاد  ١٢٦، التزمــت جميــع البلــدان التــي يبلــغ عــددها ٢٠١٥عــام  ةنهايــوفــي 
بما في ذلك جميـع البلـدان الشـديدة التعـرض ، بلداً  ٨٠لشلل األطفال ببدء استخدام لقاح شلل األطفال المعطل وبدأ 

ير فـي بـدء اسـتخدام لقـاح شـلل األطفـال المعطـل استخدام ذلك اللقاح. وتعزى حاالت التأخ ،لخطر انتشار الفيروس
دولــة  ١٥٥المي. ومــن أصــل فــي البلــدان المتبقيــة إلــى العقبــات المواجهــة فــي اإلمــداد بهــذا اللقــاح علــى الصــعيد العــ

دولــة وضــعت خططــًا  ١٤٠هنــاك  ٢بــد لهــا مــن ســحب اللقــاح الفمــوي المضــاد لشــلل األطفــال مــن الــنمط عضــوًا ال
اللقـاح الفمـوي الثالثـي التكـافؤ ينبغـي اتخاذهـا لالنتقـال مـن اسـتخدام ي تبـين الخطـوات التـي لسحب هذا اللقاح الفمـو 

وتـدمير أي مخزونـات  المضاد لفيروس شلل األطفال إلى استخدام نظيره الثنائي التكافؤ في برامج التمنيع الروتينـي
ونــات اللقاحــات الفمويــة المضــادة لشــلل (أي مخز  لشــلل األطفــال ةالتكــافؤ المضــاد ةالثالثيــمتبقيــة للقاحــات الفمويــة 

  ).٢األطفال من النمط 

الموظفـون المعتمـدون علـى التمويـل المخصـص لشـلل األطفـال فـي تعزيـز الـنظم الصـحية وٕاضافة إلى ذلك، يسـاهم 
أن أولئـك المـوظفين  ٢٠١٥و ٢٠١٤على نطاق مجموعة كبيرة من البلـدان. وقـد بينـت دراسـات ُأجريـت فـي عـامي 

توجــد فيهــا أفرقــة كبيــرة مــن المــوظفين المعتمــدين علــى التمويــل المخصــص لشــلل األطفــال فــي آســيا  بلــدان ١٠فــي 
منه في المتوسط لدعم أنشطة التمنيع الروتيني (أي أنشطة بدء استخدام اللقـاح  ٪٤٦وأفريقيا يكرسون وقتهم بنسبة 
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منــه  ٪٨خــرى) فضــًال عــن نســبة الجديــد واأليــام المخصصــة لصــحة الطفــل والحمــالت المتصــلة بالحصــبة وأنشــطة أ
لـــدعم النظـــام الصـــحي األوســـع نطاقـــًا (أي أنشـــطة االســـتجابة اإلنســـانية األخـــرى والمبـــادرات الخاصـــة بصـــحة األم 

  ذلك). وغير

. فقــد ٢٠١٤ويمكــن مالحظــة أثــر هــذه المســاهمات بوضــوح لــدى النظــر فــي اســتجابة نيجيريــا لفاشــية اإليبــوال لعــام 
الشــركاء لعمليــات الطــوارئ فــي نيجيريــا الُمنشــأ لتنســيق أنشــطة استئصــال شــلل األطفــال مــن تمكــن المركــز المتعــدد 

تغييــر الــنهج المتبــع بســرعة وتنســيق االســتجابة لإليبــوال. واضــطلع الموظفــون الميــدانيون المعتمــدون علــى التمويــل 
ُدربــوا ألداء هــذه  المخصــص لشــلل األطفــال بــأدوار حاســمة فــي عمليــات تقصــي الحــاالت وفــي أنشــطة الترصــد وقــد

األدوار مــن خــالل عملهــم المتصــل باستئصــال شــلل األطفــال. ورجــع الفضــل إلــى حــد بعيــد فــي أداء دور حاســم فــي 
وقـــف انتشـــار اإليبـــوال وتقليـــل الخســـائر فـــي األرواح إلـــى أدنـــى حـــد فـــي نيجيريـــا إلتاحـــة المـــوظفين المـــدربين والبنـــى 

  التحتية الراهنة في الميدان.

ره أعــاله العمــل المنجــز فــي ظــل المجــال البرمجــي المتعلــق باستئصــال شــلل األطفــال ويظهــر ويوضــح مــا ورد ذكــ
إمكانيــــة النشــــر الســــريع للمــــوظفين الحاصــــلين علــــى التــــدريب الكــــافي فــــي مجــــاالت اختصــــاص الصــــحة العموميــــة 

  األساسية مثل الترصد من إطار مرض إلى إطار مرض آخر إبان األزمات الحادة. 

يرجــى االطــالع علــى . و حســب المكتــب الرئيســي اإلنجــازات المحققــة بشــأن المخرجــات إجمــاالً أدنــاه ويبــين الجــدول 
مجــال البوابــة اإللكترونيــة للميزانيــة البرمجيــة للحصــول علــى معلومــات أكثــر تفصــيًال عــن العمــل المنفــذ فــي إطــار 

  .بما في ذلك تفسير تقييم المخرجات ،هذاالبرنامج 
  

  ) لم ينفذ/ لم ُيسهم في تنفيذهX( ) ُنفِّذ جزئيًا/ ُأسِهم في تنفيذه جزئياً !ُأسِهم في تنفيذه ُكلِّيًا (ُنفِّذ ُكلِّيًا/ ) ✓(

جنوب  األمريكتان أفريقيا  المخرج
شرق  أوروبا شرق آسيا

 المتوسط
غرب 

المحيط 
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

الدعم المباشر لزيادة مناعة السـكان  ١-٥-٥
مســتويات  ضــد شــلل األطفــال لتبلــغ

العتبــــــــــة الالزمــــــــــة فــــــــــي المنــــــــــاطق 
المتضـررة والشـديدة التعـرض لخطـر 

  انتشار المرض

✓ ✓ ✓ ! ✓ ✓ ✓ 

تحقيـــق توافـــق اآلراء علـــى المســـتوى  ٢-٥-٥
الــدولي بشــأن وقــف اســتخدام اللقــاح 
الفمــوي المضــاد لشــلل األطفــال مــن 

في برامج التمنيع الروتيني  ٢النمط 
 في العالم

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

إرســــــاء العمليــــــات الخاصــــــة بــــــإدارة   ٣-٥-٥
مخـــــــاطر شـــــــلل األطفـــــــال الطويلـــــــة 

جميــع األجــل، بمــا فــي ذلــك احتــواء 
فيروســـــات شـــــلل األطفـــــال الباقيـــــة، 
ـــــــى استئصـــــــال شـــــــلل  واإلشـــــــهاد عل

 األطفال على الصعيد العالمي

! ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

وضـــــع الخطـــــة الخاصـــــة بمـــــوروث   ٤-٥-٥
 شلل األطفال

! ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ! 
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  (بآالف الدوالرات األمريكية) ٢٠١٥-٢٠١٤والنفقات بحسب المكتب الرئيسي، الميزانية 

  األمريكتان  أفريقيا  
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
  ٧٠٠ ٤٠٠  ٧٣ ١٠٠  ١ ٩٠٠  ١٤٠ ١٠٠  ٤ ٠٠٠  ٦٩ ٦٠٠  ٣ ٥٠٠  ٤٠٨ ٢٠٠  الصحة

                  
 ٣١األموال المتاحة (لغاية 

كانون األول/ ديسمبر 
٢٠١٥(  

                

  ٧ ٩٠١  ١٠  ٣٢  ١٨  ٣١  ٢٦٣  صفر  ٧ ٥٤٧  األموال المرنة
  ١ ١٥٤ ٧٦٠  ١٢٠ ٨١٢  ٧ ٧٤١  ٢٥٧ ٦٤٣  ٥ ٤٤٧  ٧٦ ٥٨٧  ١ ٢٨٢  ٦٥٩ ٧٢٣  محددةالطوعية المساهمات ال

  ١ ١٦٢ ٦٦١  ١٢٠ ٨٢٢  ٧ ٧٧٣  ٢٥٧ ٦٦١  ٥ ٤٧٨  ٧٦ ٨٥٠  ١ ٢٨٢  ٦٦٧ ٢٧٠  المجموع
                  

األموال المتاحة كنسبة مئوية من 
  ٪١٦٦  ٪١٦٥  ٪٤٠٩  ٪١٨٤  ٪١٣٧  ٪١١٠  ٪٣٧  ٪١٦٣  الميزانية

                  
  ١٩٧ ٢٨٠  ٣٠ ٧٠٣  ١ ٠٢٠  ٢٤ ٨٧٤  ١ ٦٣٦  ٤ ٤٤٣  ١٧١  ١٣٤ ٤٣٣  تكاليف الموظفين
  ٨٢٢ ٧٥٨  ٦٧ ٧٢٨  ٥ ٧٢٩  ٢٠٦ ١٧٩  ٢ ٩٢١  ٦٢ ٤٨٧  ٨٠٢  ٤٧٦ ٩١٢  تكاليف األنشطة
  ١ ٠٢٠ ٠٣٨  ٩٨ ٤٣١  ٦ ٧٤٩  ٢٣١ ٠٥٣  ٤ ٥٥٧  ٦٦ ٩٣٠  ٩٧٣  ٦١١ ٣٤٥  النفقات الكلية

                  
النفقات كنسبة مئوية من األموال 

  ٪٨٨  ٪٨١  ٪٨٧  ٪٩٠  ٪٨٣  ٪٨٧  ٪٧٦  ٪٩٢  المتاحة
                  

نفقات الموظفين حسب المكتب 
  ٪١٠٠  ٪١٦  ٪١  ٪١٣  ٪١  ٪٢  ٪صفر  ٪٦٨  الرئيسي

  
  واألزماتالتصدي للفاشيات   ٦- ٥

  ن تستجيب استجابة كافية لمقتضياتجميع البلدا  ٦-٥الحصيلة 
  الصحة العمومية فيوالطوارئ التي تؤثر المخاطر 

  عددًا لم يسبق له مثيل من األزمات الصحية ٢٠١٥-٢٠١٤شهدت الفترة 

عــددًا لــم يســبق لــه مثيــل مــن األزمــات الصــحية إذ ُطلــب منهــا التصــدي  ٢٠١٥-٢٠١٤المنظمــة فــي الفتــرة  شــهدت
معديــة مثــل المــراض هــذه األزمــات األملت والواســعة النطــاق. وشــطــوارئ المتزامنــة الللعديــد مــن الفاشــيات وحــاالت 

 A(H7N9)و A(H5N1)الطيــــور فيــــروس كورونــــا المســــبب لمتالزمــــة الشــــرق األوســــط التنفســــية وفيروســــي أنفلــــونزا 
طبيعيـة مثـل إعصـار هايـان الكـوارث الوالكوليرا والحمى الصفراء وفاشية مـرض فيـروس اإليبـوال فـي غـرب أفريقيـا؛ و 

في الفلبين والزلزال الذي هز نيبال؛ وحاالت النزاع المطولة في جمهورية أفريقيا الوسـطى والعـراق وجنـوب السـودان 
  .واليمن والجمهورية العربية السورية

) فاشــية اإليبــوال ٢٠١٤وكانــت فاشــية فيــروس اإليبــوال فــي غــرب أفريقيــا (ُأخطــر بالحــاالت األولــى فــي آذار/ مــارس 
. فقـد زاد عـدد حـاالت اإلصـابة والوفـاة ١٩٧٦األوسع نطاقًا واألشد تعقيدًا منذ اكتشاف الفيروس ألول مرة في عـام 

إطـار جميـع الفاشـيات األخـرى مجتمعـة. وانتشـرت الفاشـية بـين  المسجل إبان هذه الفاشية على عددها المسـجل فـي
البلــدان انطالقــًا مــن غينيــا وانتقلــت عبــر الحــدود البريــة إلــى ســيراليون وليبريــا ثــم جــوًا (مســافر واحــد) إلــى نيجيريــا 

  والواليات المتحدة (مسافر واحد) وبرًا إلى السنغال (مسافر واحد) ومالي (مسافران اثنان).
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دان األشــد تضــررًا أي غينيــا وليبريــا وســيراليون بشــدة ضــعف نظمهــا الصــحية وتفتقــر إلــى المــوارد البشــرية وتتسـم البلــ
والبنـى التحتيـة وهـي لـم تخــرج مـن فتـرات النـزاع وعــدم االسـتقرار الطويلـة إال فـي اآلونــة األخيـرة. وقـد كانـت الفاشــية 

طارئــة صــحية عموميــة تســبب قلقــًا دوليــًا أفريقيــا وخيمــة جــدًا حتــى أن المــديرة العامــة للمنظمــة أعلنــت فاشــية غــرب 
 ١١ ٣١٦حالـــة إصـــابة بمـــرض فيـــروس اإليبـــوال و ٢٨ ٦٣٩). وُســـجلت ٢٠٠٥بموجـــب اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (

  ) على نطاق العالم.٢٠١٦آذار/ مارس  ١٣حالة وفاة (حتى 

ًا. فاألوبئــة األخــرى تشــمل أربــع وفاشــية اإليبــوال فــي غــرب أفريقيــا هــي وبــاء واحــد مــن بــين عــدة أوبئــة ظهــرت مــؤخر 
لمتالزمة الشرق األوسط التنفسـية فـي المملكـة العربيـة السـعودية وجمهوريـة كوريـا وجـائحتي األنفلـونزا فاشيات كبرى 

H1N1 وH5N1  ّالمحــدق تــذكيرًا شــديدًا بــالخطر  بأجمعهــا ر هــذه األوبئــةوالمتالزمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة. وتــذك
  والقليلة الموارد.سيما في السياقات الضعيفة لألمراض السارية المستجدة والجة البشرية نتيب

فريقــًا رفيــع وقــد كــان أثــر فاشــية اإليبــوال عظيمــًا علــى الصــعيد العــالمي لدرجــة أن األمــين العــام لألمــم المتحــدة عــّين 
لــرئيس الســابق لجمهوريــة المســتوى معنيــًا باالســتجابة العالميــة لألزمــات الصــحية برئاســة جاكايــا مريشــو كيكويــت، ا

تنزانيــا المتحــدة، لكــي يقتــرح توصــيات بشــأن تعزيــز الــنظم الوطنيــة والدوليــة للوقايــة مــن األزمــات الصــحية القادمــة 
  خذًا في الحسبان الدروس المستخلصة من االستجابة لإليبوال.آوالتصدي لها على نحو فعال 

المنظمــة كــي  مــنب الــلمطكثــرة انتيجــة ل ٢٠١٥م وعــالوة علــى ذلــك، ُعقــدت دورة خاصــة لجمعيــة الصــحة فــي عــا
وأعلنت المديرة العامة بعد ذلك إنشاء فريق استشـاري لتوجيههـا بشـأن مسـألة إصـالح  ،تتصدى لجميع هذه األزمات

المنظمة الخاص بالطوارئ. وكان الغرض من عملية اإلصالح تعزيز قدرات المنظمة وتوحيـدها مـن أجـل التصـدي 
  المؤثرة في صحة الناس والمعرقلة لتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأهب لها.لجميع أشكال األزمات 

للمــديرة  موجــهوُأنشــئت مجموعــة جديــدة معنيــة بالفاشــيات والطــوارئ الصــحية بنــاء علــى مشــورة الفريــق االستشــاري ال
ذه باالستناد إلى وُكلفت بمهمة تصميم برنامج جديد للمنظمة بشأن الطوارئ ووضعه وتنفي ٢٠١٥العامة خالل عام 

د أولويات العناصر الرئيسية إلصالح برنامج المنظمة منبثقة عن األفرقة االستشارية. وستحدَّ المتوائمة التوصيات ال
الجديد بشأن الفاشيات والطوارئ بمـا فيهـا إدارة المخـاطر المعديـة؛ وتأهـب الـدول األعضـاء؛ وتقيـيم المخـاطر وٕادارة 

  لية واالستعداد؛ وعمليات الطوارئ.المعلومات؛ والشراكات التشغي

ويكتســي الــدعم السياســي والمــالي الكــافي والمتواصــل لبرنــامج المنظمــة الجديــد بشــأن الفاشــيات والطــوارئ الصــحية 
وظائفه األساسية التي تشمل ما يلـي: التقيـيم السـريع للمخـاطر البرنامج أهمية حاسمة في الوقت الحالي لكي يؤدي 

ألعضـــاء والجمهـــور؛ وتـــوفير القيـــادة والمشـــورة التقنيتـــين بشـــأن جميـــع المســـائل الصـــحية؛ الصـــحية إلطـــالع الـــدول ا
  والحفاظ على حضور ميداني لدعم الدول األعضاء في التأهب للطوارئ الصحية كافة واالستجابة لها.

والغــــرض مــــن صــــندوق المنظمــــة االحتيــــاطي الخــــاص بــــالطوارئ هــــو الســــماح للمنظمــــة بتقيــــيم المخــــاطر وتكثيــــف 
ســـتجابتها األوليـــة للفاشـــيات والطـــوارئ بســـرعة فـــي الفتـــرة الزمنيـــة الحرجـــة والمحـــدودة التـــي تســـبق وضـــع الخطـــط ا

وفضـًال عـن ذلـك، تتعـاون المنظمـة مـع البنـك الـدولي ها أي تـدفق نقـدي آخـر. خاللاالستراتيجية وتمويلها وال يتوفر 
الذي يستهدف تمويل الدول األعضاء والجهات الشريكة في  مرفق مواجهة الطوارئ الناجمة عن الجوائحبخصوص 

  االستجابة لطارئة صحية معلنة.

ويوضح ما ورد ذكره أعاله العمل المنجز فـي ظـل المجـال البرمجـي المتعلـق بالتصـدي للفاشـيات واألزمـات. ويبـين 
جــى االطــالع علــى البوابــة ير و حســب المكتــب الرئيســي.  اإلنجــازات المحققــة بشــأن المخرجــات إجمــاالً الجــدول أدنــاه 

اإللكترونيـــة للميزانيـــة البرمجيـــة للحصـــول علـــى معلومـــات أكثـــر تفصـــيًال عـــن العمـــل المنفـــذ فـــي إطـــار هـــذا المجـــال 
  .البرمجي بما في ذلك تفسير تقييم المخرجات
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  لم ينفذ/ لم ُيسهم في تنفيذه) X( ) ُنفِّذ جزئيًا/ ُأسِهم في تنفيذه جزئياً !ُنفِّذ ُكلِّيًا/ ُأسِهم في تنفيذه ُكلِّيًا () ✓(
جنوب  األمريكتان أفريقيا  المخرج

شرق  أوروبا شرق آسيا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

تنفيــــــذ إطــــــار المنظمــــــة لالســــــتجابة  ١-٦-٥
الطارئة فـي حـاالت الطـوارئ الحـادة 

  التي تؤثر في الصحة العمومية
! ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ! 

  
  

  (بآالف الدوالرات األمريكية) ٢٠١٥-٢٠١٤المكتب الرئيسي،  الميزانية والنفقات بحسب

  األمريكتان  أفريقيا  
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
  ٢٢٧ ٥٠٠  ١٤ ٢٠٠  ٥ ٠٠٠  ١٥١ ٢٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٢٠٠  ٧ ٦٠٠  ٣٩ ٣٠٠  الصحة

                  
 ٣١المتاحة (لغاية األموال 

كانون األول/ ديسمبر 
٢٠١٥(  

                

  ٢٩ ٢١٧  ٢١ ٤٢٤  ١٣٨  ٣ ٨١٢  صفر  ٢ ٢١٧  ١٦  ١ ٦١٠  األموال المرنة
 ٣٨٣  ٢٠ ١٢٦  ٢٦٦ ٣٨٦  ١٥ ٤٣٠  ١٦ ٠٣٢  ٦ ٨٣٨  ٢٦٧ ١٦٠  محددةالطوعية المساهمات ال

٧٥١ ٦٥٣  ١٥٢  

 ٧٠٨  ٢٠ ٢٦٤  ٢٧٠ ١٩٨  ١٥ ٤٣٠  ١٨ ٢٤٩  ٦ ٨٥٤  ٢٦٨ ٧٧٠  المجموع
١٧٣  

٨٧٠ 
٧٨٠  

                  
األموال المتاحة كنسبة مئوية 

  ٪٣٤٣  ٪١  ٢٢٤  ٪٤٠٥  ٪١٧٩  ٪٣٠٩  ٪٣٥١  ٪٩٠  ٪٦٨٤  من الميزانية
                  

  ٥٧ ٨٣٢  ٢٨ ٦٠٢  ١ ٨٠٤  ١٨ ٣١٩  ٢ ١٢٨  ٦٠٥  ٦١١  ٥ ٧٦٣  تكاليف الموظفين
 ٩٢٥  ١٨ ٢٢٦  ٢٢٣ ٦٥٤  ١٠ ٦٠٠  ١٥ ١٨٠  ٥ ٩٥١  ٢٢٢ ٧٥٧  تكاليف األنشطة

٦١٨ ٢٩٣  ١٢١  
  ٦٧٦ ١٢٥  ١٥٠ ٥٢٧  ٢٠ ٠٣٠  ٢٤١ ٩٧٣  ١٢ ٧٢٨  ١٥ ٧٨٥  ٦ ٥٦٢  ٢٢٨ ٥٢٠  النفقات الكلية

                  
من النفقات كنسبة مئوية 
  ٪٨٧  ٪٨٧  ٪٩٩  ٪٩٠  ٪٨٢  ٪٨٦  ٪٩٦  ٪٨٥  األموال المتاحة

                  
نفقات الموظفين حسب المكتب 

  ٪١٠٠  ٪٤٩  ٪٣  ٪٣٢  ٪٤  ٪١  ٪١  ٪١٠  الرئيسي
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  ٦الفئة 
  المؤسسية/ الوظائف التمكينيةالخدمات 

  

تـــوفر الخـــدمات المؤسســـية والوظـــائف التمكينيـــة القيـــادة التنظيميـــة والمـــوارد المشـــتركة الالزمـــة للحفـــاظ علـــى نزاهـــة 
  المنظمة وفعالية أدائها.

 ٢٠١١وقــد ُأحــرز التقــدم فيمــا يتصــل باألهــداف الرئيســية الثالثــة المنشــودة فــي إصــالح المنظمــة المســتهل فــي عــام 
) وتحقيـق ٣) وتحسين الحصائل الصـحية؛ (٢) تعزيز االتساق في مجال الصحة العالمية؛ (١لى النحو التالي: (ع

منظمة تتوخى االمتياز. وآل معظم المخرجات المحددة فـي سـياق إصـالح المنظمـة إلـى مرحلـة التنفيـذ وأصـبح مـن 
اء بفضـل وضـع إطـار متـين للرصـد، الممكن رصد أثـر اإلصـالح مـع مـرور الـزمن عبـر مجموعـة مـن مقـاييس األد

  .٢٠١٥-٢٠١٤خالل الفترة 

وترمــي الثنائيــة إلــى التركيــز علــى الفعاليــة التنظيميــة بالتشــديد بوجــه خــاص علــى المســاءلة اإلداريــة والشــفافية وٕادارة 
  المخاطر.

إلـى المـدير العـام. وتشمل اإلنجازات الجـديرة باهتمـام خـاص إنشـاء وظيفـة مسـتقلة للتقيـيم ُترفـع فـي إطارهـا التقـارير 
  وقد خضع نظام العدالة الداخلي الستعراض معمق وُقبل تنفيذ التوصيات ضمن خطة للتنفيذ.

وشــهدت الثنائيــة بــدء تنفيــذ أعمــال مكثفــة فــي مجــال المــوارد البشــرية مــن خــالل تنفيــذ الركــائز الــثالث الســتراتيجية 
  اعتماد إطار للتنقل الجغرافي. الموارد البشرية مما أفضى إلى تحقيق عدة إنجازات من بينها
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وٕاذ ُأنشــئ مكتــب االمتثــال وٕادارة المخــاطر واألخالقيــات، شــهدت الثنائيــة إتمــام عــدة مبــادرات تعــزز المســاءلة مثــل 
  السياسة الخاصة بالمبلغين عن المخالفات وسياسة المنظمة وٕاطارها إلدارة المخاطر.

بهدف تدعيم دورة التخطيط والتمويل في المنظمة تعزيزًا  ٢٠١٧-٢٠١٦وُنّقحت عملية التخطيط للميزانية البرمجية 
  للفعالية والكفاءة في تنفيذ المخرجات وتوضيحًا لمساهمتها في تحسين الحصائل الصحية.

وُحققــت إنجـــازات كثيـــرة إال أن العمليــات المنفـــذة فـــي هــذا المجـــال خـــالل الســنة األخيـــرة مـــن الثنائيــة تـــأثرت بفاشـــية 
لمبادرة التالية الراميـة إلـى إصـالح عمـل المنظمـة إبـان الفاشـيات والطـوارئ الصـحية ممـا أدى إلـى فيروس اإليبوال وا

التــأخير فــي بعــض المجــاالت. وكانــت بعــض مبــادرات اإلصــالح المتعلقــة بــإدارة المعلومــات واالســتعراض المقــرر 
  للشراكات المستضافة في عداد األنشطة التي شهدت التأخير.

ــة  ــآالف الــدوالرات األمريكيــة) ٢٠١٥-٢٠١٤ ،لخــص عــام بالشــؤون الماليــةم  ٦الفئ  (ب
  في ذلك الرسم المقتطع من نفقات المنصب المشغول)  (بما

  األمريكتان  أفريقيا  
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
  ٨٢٣ ٠٠٠  ٣٦٨ ٤٠٠  ٥١ ٣٠٠  ٨٠ ٦٠٠  ٦٣ ١٠٠  ٥٧ ٢٠٠  ٤٨ ٤٠٠  ١٥٤ ٠٠٠  الصحة

                  
 ٣١األموال المتاحة (لغاية 

كانون األول/ ديسمبر 
٢٠١٥(  

                

  ٦٣٣ ٧٣٩  ٢٦٣ ٩٩٣  ٤٤ ٥٦٥  ٦٠ ٩٩٤  ٤٩ ٠٦٢  ٤٩ ٤٣٧  ٣٤ ١٧٢  ١٣١ ٥١٦  األموال المرنة
  ١٩ ٩٢١  ١٠ ٧٩٧  ٢ ٤٥٦   ٧٥٨  ١ ١١٢  ٣٣٩  ٣٠  ٤ ٤٢٩  محددةالطوعية المساهمات ال

الرسم المقتطع من نفقات 
  ١٣٤ ٦٦٥  ٧٦ ١٧٨  ٧ ١٢٥  ٩ ٠٢٥  ٩ ٣٩٣  ٥ ٨٢٠  ٤ ٠٩٨  ٢٣ ٠٢٦  المنصب المشغول

 ٩٧١  المجموع
٧٨٨ ٣٢٥  ٣٥٠ ٩٦٨  ٥٤ ١٤٦  ٧٠ ٧٧٧  ٥٩ ٥٦٧  ٥٥ ٥٩٦  ٣٨ ٣٠٠  ١٥٨  

                  
 األموال المتاحة كنسبة مئوية

  ٪٩٦  ٪٩٥  ٪١٠٦  ٪٨٨  ٪٩٤  ٪٩٧  ٪٧٩  ٪١٠٣  من الميزانية
                  

  ٥٢٣ ٦٧٣  ٢٣٨ ٣٩٩  ٣٥ ٨٠٩  ٤٧ ١٤٢  ٤٣ ٨٦٤  ٣٢ ٣٣٦  ١٨ ٨٢٧  ١٠٧ ٢٩٦  تكاليف الموظفين
  ٢٣٧ ٤٩٢  ١٠٠ ٣٣٥  ١٧ ٣٣٥  ٢١ ٣٩٠  ١٤ ٧٧٣  ٢١ ٤٥٠  ١٩ ٩٢٩  ٤٢ ٢٨٠  تكاليف األنشطة
 ٥٧٦  النفقات الكلية

٧٦١ ١٦٥  ٣٣٨ ٧٣٤  ٥٣ ١٤٤  ٦٨ ٥٣٢  ٥٨ ٦٣٧  ٥٣ ٧٨٦  ٣٨ ٧٥٦  ١٤٩  
                  

من  النفقات كنسبة مئوية
  ٪٩٢  ٪٩٢  ٪١٠٤  ٪٨٥  ٪٩٣  ٪٩٤  ٪٨٠  ٪٩٧  الميزانية المعتمدة

                  
من  كنسبة مئويةالنفقات 

  ٪٩٧  ٪٩٧  ٪٩٨  ٪٩٧  ٪٩٨  ٪٩٧  ٪١٠١  ٪٩٤  األموال المتاحة
                  

نفقات الموظفين حسب المكتب 
  ٪١٠٠  ٪٤٦  ٪٧  ٪٩  ٪٨  ٪٦  ٪٤  ٪٢٠  الرئيسي
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  القيادة وتصريف الشؤون  ١- ٦
  تعزيز االتساق في مجال الصحة العالمية، مع تولي المنظمة  ١-٦الحصيلة 

  من االضطالع بدور نشطوالعديدة القيادة في تمكين األطراف الفاعلة المختلفة 
  وفعال في المساهمة في ضمان الصحة لكل الناس 

الدســتور بموجــب  هــاة المســندة إليواليــالالمبذولــة فــي مجــالي القيــادة وتصــريف الشــؤون للوفــاء بكانـت جهــود المنظمــة 
أكثــر جــالًء فــي العمــل المضــطلع بــه فــي الفتــرة هيئــة التوجيــه والتنســيق المعنيــة بمســائل الصــحة الدوليــة بوصــفها 
  والمتصل بما يلي: ٢٠١٥-٢٠١٤

نظمــت المنظمــة أكبــر عمليــة للطــوارئ فــي تاريخهــا مــن أجــل االســتجابة لفاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال فــي غــرب 
موقعـًا ميـدانيًا فـي البلـدان المتضـررة الرئيسـية الثالثـة أي  ٦٠موظـف فـي أكثـر مـن  ١٠٠٠أفريقيا. وُنشر أكثر من 

خبيـرًا  ٩٥٠خبير تقني بمن فـيهم أكثـر مـن  ٢٢٠٠في غينيا وليبريا وسيراليون. وٕاجماًال، نشرت المنظمة أكثر من 
علـى نطـاق جميـع بلـدان غـرب  الشـبكة العالميـة لإلنـذار بحـدوث الفاشـيات ومواجهتهـامنتميًا إلى جهات شريكة فـي 

وثيقــة إرشــادية  ٥٠أفريقيــا التــي شــهدت ســريان اإليبــوال النشــط. وعــالوة علــى ذلــك، أصــدرت المنظمــة مــا يزيــد علــى 
  واسعة من مواضيع الصحة العمومية والمواضيع السريرية. تقنية تغطي طائفة

ويّســرت المنظمــة أيضــًا اســتعراض لقاحــات وأدويــة وعالجــات وأدوات تشخيصــية عديــدة ودراســتها ألغــراض عــالج 
مــرض فيــروس اإليبــوال والكشــف عنــه. وســمح تعجيــل إجــراءات االســتعراض بتســريع وتيــرة تطــوير العديــد مــن هــذه 

  لتشخيص.اللقاحات وأساليب ا

تبـــــين خطـــــط وطنيـــــة للتعـــــافي والصـــــمود ودعمـــــت المنظمـــــة كـــــل بلـــــد مـــــن البلـــــدان المتضـــــررة الثالثـــــة فـــــي وضـــــع 
  إلعادة تنشيط الخدمات الصحية األساسية ووظائف الُنظم الصحية األطول أجًال على نحو مأمون.االستراتيجيات 

ى االســتجابة للطــوارئ الصــحية فــي إطــار وبّينــت األحــداث األخيــرة أن هنــاك حاجــة إلــى إصــالح قــدرة المنظمــة علــ
نظـــام دولـــي معـــّزز لألمـــن الصـــحي والتصـــدي للكـــوارث علـــى الصـــعيد العـــالمي. وتشـــمل مبـــادرات اإلصـــالح إنشـــاء 
برنــامج جديــد للمنظمــة بشــأن الفاشــيات والطــوارئ الصــحية باالســتناد إلــى هيكــل تنظيمــي علــى مســتويات المنظمــة 

السرعة والشفافية في صنع القرارات واتخاذ اإلجراءات. كما ُوضعت إجراءات  الثالثة ُتمنح له بوضوح سلطة تيسير
وأدوات مبّسطة لإلدارة تستهدف تيسير االستجابة السريعة والفعالة وتشمل الموارد البشرية والتخطـيط والميزنـة وٕادارة 

  الموارد المالية واللوجستيات.

القــدرات األساســية ذات األولويــة المنصــوص عليهــا فــي وهنــاك أيضــًا حاجــة إلــى تكثيــف دعــم البلــدان فــي تطــوير 
) كجـزء ال يتجـزأ مـن الـنظم الصـحية القـادرة علـى الصـمود وتمكـين الكشـف السـريع ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدوليـة (

عــن فاشــيات األمــراض والمخــاطر األخــرى والتصــدي الفعــال لهــا وتــوفير الرعايــة الصــحية المركــزة علــى األشــخاص 
  رعاية الصحية األولية.والقائمة على ال

وســـعيًا إلـــى ضـــمان فعاليـــة اإلصـــالح، يجـــب إتاحـــة التمويـــل الـــدولي الكـــافي لمواجهـــة الجـــوائح والطـــوارئ الصـــحية 
الــذي ينــدرج فــي نظــام للتمويــل  االحتيــاطي الخــاص بــالطوارئاألخــرى عبــر عــدد مــن القنــوات بمــا فيهــا الصــندوق 
السـلع الصـحية حـث والتطـوير لتعجيـل تطـوير التكنولوجيـات/ الدولي. وعلى نحـو مماثـل، سيوضـع مخطـط أولـي للب

  األساسية في سياق الطوارئ.
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، اضُطلع بكثير مـن األعمـال فـي مجـال المشـاركة فـي مفاوضـات دوليـة لضـمان تجسـيد ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة 
المسـتدامة دمـج  األبعاد الصحية على النحو المالئـم فـي صـياغة أهـداف التنميـة المسـتدامة. وتجسـد أهـداف التنميـة

الغايــات المتعلقــة بالصــحة علــى نحــو راســخ ويعتبــر تحديــد المكانــة المحوريــة للتغطيــة الصــحية الشــاملة بالنســبة إلــى 
  جميع الغايات الصحية إنجازًا رئيسيًا في األوساط الصحية، مما يعزى جزئيًا إلى جهود المنظمة.

، توّجهــت أيضـــًا ٢٠٣٠داف التنميــة المســتدامة لعــام وٕاذ شــاركت المنظمــة فــي عمليــة وضــع الصــيغة النهائيـــة ألهــ
بســـرعة إلـــى المســـاعدة علـــى تهيئـــة البلـــدان ودعمهـــا فـــي تنفيـــذ خطـــة أهـــداف التنميـــة المســـتدامة مـــن خـــالل العمـــل 
المتواصــل الــذي يشــمل مــا يلــي: تعزيــز قــدرة المنظمــة علــى المســتوى القطــري؛ ودعــم البلــدان لــدمج الهــدف المتعلــق 

لتــي ينطــوي عليهــا فــي خطــط التنميــة الوطنيــة ورصــد التقــدم المحــرز مــن أجــل تحقيــق الهــدف بالصــحة والغايــات ا
والغايات؛ والمشاركة مع الجهات الشريكة المعنية العاملة في مجالي الصحة والتنمية لمواءمة الجهود حول الغايات 

  المتعلقة بالصحة والمشمولة بأهداف التنمية المستدامة.

كان محور التركيز تعزيز قيادة المنظمة وقدرتها فـي إطـار حضـورها فـي البلـدان دعمـًا ، ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة 
  ألولويات الدول األعضاء في مجالي الصحة والتنمية.

وُأعــد الــدليل المــنقح الســتراتيجيات التعــاون القطــري علــى أســاس التعــاون بــين مســتويات المنظمــة الثالثــة مــع مراعــاة 
وبـــــدأ تنفيـــــذ الـــــدليل المحــــّدث الســـــتراتيجيات التعـــــاون القطــــري مـــــن خـــــالل تنظـــــيم أولويــــات القيـــــادة فـــــي المنظمــــة. 

عمــــل توجيهيــــة فــــي األقــــاليم. ونتيجــــة لــــذلك، تتســـم اســــتراتيجيات التعــــاون القطــــري التــــي ُأعــــدت أو ُحــــّدثت  حلقـــات
ت الصــحية بزيــادة تركيزهــا وتتضــمن خططــًا اســتراتيجية أكثــر واقعيــًة وأحســن تواؤمــًا مــع األولويــا ٢٠١٥عــام  خــالل

  الوطنية.

وعــّززت حصــائل اجتمــاع المنظمــة العــالمي الثــامن لرؤســاء المكاتــب القطريــة دور المنظمــة القيــادي واإلشــرافي فــي 
  إطار عملها، بما في ذلك إدارة العمل وتنسيقه على مستويات المنظمة الثالثة.

مـــع الســـلطات الصـــحية المعنيـــة وُبـــذلت جهـــود منســـقة فـــي بلـــدان تشـــهد حضـــور المنظمـــة لضـــمان الشـــراكة الوثيقـــة 
والقطاعـــات الحكوميـــة األخـــرى ووكـــاالت األمـــم المتحـــدة وغيرهـــا مـــن الجهـــات الشـــريكة المعنيـــة مـــن أجـــل تحقيـــق 

  الحصائل الصحية ذات األولوية.

، تواصل العمل الرامي إلى تحسين إجراءات المنظمة وآلياتها الداخلية لتصريف الشـؤون ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة 
شــاركة علــى المســتوى الخــارجي مــع الجهــات الشــريكة والجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة التــي تــؤثر فــي وٕالــى الم

  الصحة العمومية.

وُأتيحـــت خـــدمات اإلدارة والتنظـــيم الخاصـــة بجمعيـــة الصـــحة والمجلـــس التنفيـــذي واللجـــان التابعـــة لهمـــا واإلجـــراءات 
سيما من خالل إصدار الوثائق الالزمـة وتـوفير مية، والفويض منهما باللغات الرسالحكومية الدولية الحاصلة على ت

خدمات الترجمة الفورية. وازدادت فرص االطـالع علـى الوثـائق اإللكترونيـة وبـث دورات المجلـس التنفيـذي وجمعيـة 
الصحة على اإلنترنت وارتفع عـدد الجلسـات اإلعالميـة التحضـيرية للبعثـات، مـع إتاحـة النفـاذ عـن بعـد عبـر وسـيلة 

للمكاتب اإلقليمية والقطرية والعواصم. ولوحظ التأخير فـي صـدور بعـض وثـائق األجهـزة الرئاسـية  التواصل ويبيكس
نتيجــة لزيــادة عــدد البنــود المدرجــة فــي جــداول أعمــال األجهــزة الرئاســية واالرتفــاع النــاتج عــن ذلــك فــي عــدد الوثــائق 

  التي ينبغي إعدادها.

  

  



A69/45  ٦٩/٤٥ج  

133 

اركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول. ويســتهدف اإلطــار وتتواصــل مفاوضــات الــدول األعضــاء بشــأن إطــار للمشــ
الجــامع تطبيقــه علــى مشــاركة المنظمــة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ويتضــمن مبــررات هــذه المشــاركة ومبادئهــا 
وحـدودها. وسـتكون لهـذا اإلطـار آثـار مهمـة علـى الترتيبـات واآلليـات التشـغيلية التـي تسـتخدمها المنظمـة فـي سـياق 

  مع الجهات الفاعلة غير الدول من أجل تحسين حصائل الصحة العمومية.المشاركة 

ويبـــين  وتصـــريف الشـــؤون. قيـــادةالمتعلـــق بال مجـــال البرنـــامجويوضـــح مـــا ورد ذكـــره أعـــاله العمـــل المنجـــز فـــي ظـــل 
 يرجــى االطــالع علــى البوابــةو حســب المكتــب الرئيســي.  اإلنجــازات المحققــة بشــأن المخرجــات إجمــاالً الجــدول أدنــاه 

 مجــال البرنــامج اإللكترونيــة للميزانيــة البرمجيــة للحصــول علــى معلومــات أكثــر تفصــيًال عــن العمــل المنفــذ فــي إطــار
  .بما في ذلك تفسير تقييم المخرجات ،هذا

  تنفيذه) لم ينفذ/ لم ُيسهم في X( ) ُنفِّذ جزئيًا/ ُأسِهم في تنفيذه جزئياً !ُنفِّذ ُكلِّيًا/ ُأسِهم في تنفيذه ُكلِّيًا (  )✓(
جنوب  األمريكتان أفريقيا  المخرج

شرق  أوروبا شرق آسيا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

تــولي المنظمــة القيــادة واإلدارة علــى  ١-١-٦
 نحو فعال.

✓ ! ✓ ✓ ! ✓ ✓ 

المشــــــــاركة الفعالــــــــة مــــــــع الجهــــــــات   ٢-١-٦
صـــــــاحبة المصـــــــلحة األخـــــــرى فـــــــي 
وضع برنامج عمل مشـترك للصـحة 

 أولويات الدول األعضاءيلبي 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

تعزيــــــــــز تصــــــــــريف الشــــــــــؤون فــــــــــي   ٣-١-٦
المنظمة من خالل اإلشـراف الفعـال 
ــــــــــى دورات األجهــــــــــزة الرئاســــــــــية  عل

 وجداول األعمال الفعالة والمتسقة

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ! 

ـــة إصـــالح المنظمـــة فـــي   ٤-١-٦ دمـــج عملي
 عمل المنظمة

! ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ! 
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(بمـا فـي ذلـك (بـآالف الـدوالرات األمريكيـة)  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية والنفقات حسـب المكتـب الرئيسـي، 
  الرسم المقتطع من نفقات المنصب المشغول)

  
  األمريكتان  أفريقيا  

جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
  ٢٢٧ ٧٠٠  ٨٣ ٠٠٠  ١٧ ١٠٠  ٢٢ ٨٠٠  ٢٥ ٣٠٠  ١٤ ٣٠٠  ١٧ ٧٠٠  ٤٧ ٥٠٠  الصحة

                  
األموال المتاحة (لغاية 

كانون األول/  ٣١
  )٢٠١٥ ديسمبر

                

  ١٨٧ ٧٠٥  ٧٣ ٣٣٩  ١٥ ٥٤٦  ١٦ ٣٠٠  ٢٤ ٨٥٦  ١٣ ٢٩٧  ٤ ٣١٥  ٤٠ ٠٥١  األموال المرنة
  ١٢ ٠٤٢  ٦ ٨٣٦  ١ ١٨٣  ٦٠٢  ٦٠٥  ١٠٦  صفر  ٢ ٧١٠  المساهمات الطوعية المحددة

الرسم المقتطع من نفقات 
  ١٥٠  ١٥٠  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  المنصب المشغول

  ١٩٩ ٨٩٧  ٨٠ ٣٢٥  ١٦ ٧٣٠  ١٦ ٩٠٢  ٢٥ ٤٦١  ١٣ ٤٠٣  ٤ ٣١٥  ٤٢ ٧٦١  المجموع
                  

األموال المتاحة كنسبة مئوية 
  ٪٨٨  ٪٩٧  ٪٩٨  ٪٧٤  ٪١٠١  ٪٩٤  ٪٢٤  ٪٩٠  من الميزانية

                  
  ١٦٣ ٨٥١  ٦٤ ١١٢  ١٤ ٣٠٥  ١٥ ٣٩٩  ٢٢ ٣٥٣  ١٠ ٣٩٩  ٣ ٢٨٨  ٣٣ ٩٩٥  الموظفين تكاليف

  ٣٣ ٣٩٣  ١٥ ١٨٦  ١ ٩١٢  ١ ٠٨٢  ٣ ٠١٩  ٢ ٩٦٥  ١ ١٠٥  ٨ ١٢٤  تكاليف األنشطة
  ١٩٧ ٢٤٤  ٧٩ ٢٩٨  ١٦ ٢١٧  ١٦ ٤٨١  ٢٥ ٣٧٢  ١٣ ٣٦٤  ٤ ٣٩٣  ٤٢ ١١٩  النفقات الكلية

                  
النفقات كنسبة مئوية من 

  ٪٨٧  ٪٩٦  ٪٩٥  ٪٧٢  ٪١٠٠  ٪٩٣  ٪٢٥  ٪٨٩  الميزانية المعتمدة
                  

النفقات كنسبة مئوية من 
  ٪٩٩  ٪٩٩  ٪٩٧  ٪٩٨  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٢  ٪٩٨  األموال المتاحة

                  
نفقات الموظفين حسب المكتب 

  ٪١٠٠  ٪٣٩  ٪٩  ٪٩  ٪١٤  ٪٦  ٪٢  ٪٢١  الرئيسي

  
  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر  ٢- ٦

  المنظمة بطريقة خاضعة للمساءلة وشفافة تعمل  ٢-٦الحصيلة 
  ولديها إطار إلدارة المخاطر وٕاطار للتقييم يعمالن جيداً 

تحقيق فعالية المساءلة اإلدارية والشفافية وٕادارة المخـاطر فـي عـداد الحصـائل الرئيسـية المتوقعـة مـن إصـالح يندرج 
ن المنظمـة تعـاني مـن ثقافـة التسـامح فـي حـال المنظمة وقد ُأحرز تقدم متواصل في هذا الصـدد. ومـع ذلـك، يبـدو أ

عدم االمتثال حسبما الحظته لجنـة الخبـراء المسـتقلين االستشـارية فـي مجـال المراقبـة. وأدى هـذا النقـد إلـى مواصـلة 
  تكثيف األنشطة الرامية إلى تحسين المساءلة خالل الثنائية على النحو الموصوف أدناه.

وسعيًا إلى تدعيم االمتثال الشامل، أنشأت المنظمة وظـائف االمتثـال فـي األقـاليم لتتبـع المعـامالت فضـًال عـن أداء 
وظيفـــة الرصـــد والمراقبـــة فيمـــا يخـــص المكاتـــب اإلقليميـــة والمكاتـــب القطريـــة التابعـــة لهـــا. وفـــي ظـــل إطـــار المراقبـــة 

بما فيها قائمة مرجعيـة للتقيـيم الـذاتي ارة المراقبة الداخلية تنفيذ أدوات إد ٢٠١٥الداخلية، بدأت المنظمة خالل عام 
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ودليل للمديرين بهدف إذكاء وعي المديرين بمدى كفاية إطار المراقبة في مراكز الميزانيـة التـي يعنـى بهـا كـل واحـد 
  منهم.

تماســــكة وأجــــرت المنظمــــة أول عمليــــة إلدارة المخــــاطر علــــى جميــــع مســــتويات المنظمــــة وفقــــًا لمنهجيــــة متســــقة وم
ووضعت سجًال موحدًا للمخـاطر العاليـة المسـتوى علـى نطـاق المنظمـة. والغـرض المنشـود هـو دعـم صـنع القـرارات 

  وٕادماج إدارة المخاطر في جميع اإلجراءات التشغيلية المؤسسية.على أساس المعلومات 

سياسة المنظمة إلدارة المخاطر وُأحرز تقدم ملحوظ لوضع السياسات واإلجراءات واألدوات الرامية إلى دعم اعتماد 
مرحلــة تحديـد المخــاطر وأولويـات المخــاطر مـن القاعــدة إلـى القمــة بمرحلـة التحقّــق والتصــعيد المؤسسـية التــي تكّمـل 

سياســة إدارة المخـاطر المؤسســية تحديـد المخــاطر وتصــنيفها مـن المســتوى العـام إلــى المسـتوى التخصصــي. وتيّسـر 
خفيف وطأتها ورصدها وتسهم في النهوض بأسمى المعايير التنظيمية لتعزيز المساءلة وتقييمها وتحديد أولوياتها وت

  والشفافية. وتزّود اإلدارة العليا بالمعلومات المالئمة عن المخاطر وترسي عملية فعالة للتبليغ.

ظمـة بشـأن واتخذت المنظمة خطوات ترمي إلـى تشـجيع التقيـد بـالقيم األخالقيـة األساسـية وتشـمل وضـع سياسـة المن
اإلبـــالغ عـــن المخالفـــات والحمايـــة مـــن االنتقـــام واســـتخدامها ويجـــري بمـــوازاة ذلـــك إنشـــاء خـــط ســـاخن لإلبـــالغ عـــن 

  لتجميع المخالفات و/ أو التقارير عن حاالت االنتقام.المخالفات يعتمد على اإلدارة الخارجية 

فــذتها مــن أجــل تحســين فعاليــة المكاتــب ووضــعت المنظمــة منهجيــة إلجــراء استعراضــات للتنظــيم وٕادارة البــرامج ون
  القطرية وكفاءتها. وُأجريت خمسة استعراضات من هذا القبيل في إثيوبيا ونيبال وٕاندونيسيا وميانمار وأوكرانيا.

وُقّيم استعراض خارجي لجودة وظيفة المراجعة الداخلية لحسابات المنظمة على أنه حقق أعلى درجة من "االمتثـال 
وتواصــل تعزيــز قــدرات المراجعــة معهــد مراجعــي الحســابات الــداخليين. المعتــرف بهــا والصــادرة عــن العــام" للمعــايير 

الداخلية للحسابات ووظائف التحقيق من خالل شغل ستة مناصب شاغرة. ومع ذلك، لوحظ تراكم كبير فـي أعمـال 
المشـتبه فيهـا خـالل الفتـرة بسـبب االرتفـاع الشـديد فـي عـدد التقـارير عـن المخالفـات  ٢٠١٥التحقيق في منتهى عام 

ذاتهــا. وجــدير بالمالحظــة أيضــًا أن لجنــة الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي مجــال المراقبــة أشــارت إلــى اســتمرار 
  التحسين في تنفيذ توصيات المراجعة المفتوحة، وخصوصًا على مستوى المكاتب القطرية.

لقطرية واإلقليمية وفي مجاالت شاملة عالمية مثل طريقة وُنظمت بعثات للمراجعة الداخلية للحسابات في المكاتب ا
التعــاون المــالي المباشــر وفقــًا لــنهج قــائم علــى المخــاطر. وأشــارت نتــائج هــذا العمــل إلــى التحســن الطفيــف المســجل 

في استنتاجات المراجعة العامة المتعلقة على التوالي  ٢٠١٥و ٢٠١٤٪ في عامي ٧٥٪ و٧٠خالل الثنائية بنسبة 
ـــًا.بفعاليـــ أمـــا  ة تطبيـــق الضـــوابط الداخليـــة فـــي المكاتـــب القطريـــة التـــي ُقّيمـــت علـــى أنهـــا ُمرضـــية أو ُمرضـــية جزئي

االستنتاجات المتصلة بفعالية تطبيق الضوابط الداخليـة فـي المكاتـب اإلقليميـة وفـي المجـاالت الشـاملة العالميـة فقـد 
 ٪٦٠جزئيًا الستنتاجات المراجعة العامة إال فيما يخـص كانت أقل تأييدًا إذ لم يتحقق التقييم الُمرضي أو الُمرضي 

  .على التوالي ٢٠١٥و ٢٠١٤من بعثات مراجعة الحسابات في عامي  ٪٥٠و

لتســريع وتيــرة التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ سياســة التقيــيم علــى  ٢٠١٤وُأنشــئ مكتــب مســتقل للتقيــيم فــي آب/ أغســطس 
المنظمـة. وُوضـع إطـار لتعزيـز التقيـيم والـتعلم التنظيمـي فـي نطاق المنظمة ومواصلة دعـم اسـتمرار عمليـة إصـالح 

  المنظمة واعُتمد باالستناد إلى الدروس المستخلصة على نطاق منظومة األمم المتحدة.

الفريــق المعنــي واســُتهلت عمليتــان للتقيــيم المؤسســي فــي الســنة الثانيــة مــن الثنائيــة علــى النحــو التــالي: اســتعراض 
؛ وتقيـيم حضـور المنظمـة فـي ٢٠١٥بوال الذي قدم تقريره إلى الدول األعضاء في تمـوز/ يوليـو بالتقييم المبدئي لإلي

  .٢٠١٦البلدان الذي سيتاح التقرير بشأنه في أوائل عام 
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التقيــيم المبــدئي لإليبــوال المزيــد مــن الفــرص لتوجيــه عــدد مــن عمليــات المتابعــة األخــرى مثــل الفريــق وأتاحــت نتــائج 
نـي باالسـتجابة العالميـة لألزمـات الصـحية والتـابع لألمـين العـام لألمـم المتحـدة ولجنـة المراجعـة الرفيع المسـتوى المع

) فــي مواجهــة فاشــية اإليبــوال والفريــق االستشــاري التــابع للمــدير العــام ٢٠٠٥المعنيــة بــدور اللــوائح الصــحية الدوليــة (
  والمساهمة في هذه العمليات. والمعني بإصالح العمل الخاص بالطوارئ

واسُتهل التقييم الشامل لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة فـي 
  .٢٠١٦وسوف يكتمل بحلول نهاية عام  ٢٠١٥عام 

وُأتيحت خدمات الدعم التقني وضمان الجودة إلجراء تقييمات المركزية. كما شاركت المنظمة في تقييمات مشتركة 
ألمــم المتحــدة وســاهمت فــي خمســة استعراضــات أجرتهــا وحــدة التفتــيش المشــتركة التابعــة لألمــم المتحــدة فــي مــع ا
منع االحتيال والمراجعة الداخلية للحسابات وخدمات أمين المظالم وقبول توصيات استعراضات وحدة ( ٢٠١٥ عام

رجيـــة المســـتقلة للمنظمـــة التـــي كلفـــت التفتـــيش المشـــتركة والتخطـــيط لتعاقـــب لمـــوظفين) ويّســـرت االستعراضـــات الخا
  .٢٠١٥بإجرائها ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة في عام 

وسُتدرج التقارير المنتظمة عن تنفيذ توصيات التقييمات وتتبع استجابة اإلدارة في التقرير السنوي عن التقييم المقدم 
  قييم.إلى المجلس التنفيذي وتُنشر على الموقع اإللكتروني المخصص للت

  هذا تعزيز الثقافة التنظيمية من أجل تحقيق المساءلة.مجال البرنامج ويظل التحدي األولي المواجه في 

المتعلـــق بالشـــفافية والمســـاءلة وٕادارة  ٢-٦ مجـــال البرنـــامجويوضـــح مـــا ورد ذكـــره أعـــاله العمـــل المنجـــز فـــي ظـــل 
حســـب المكتـــب الرئيســـي. ويرجـــى  إجمـــاالً  اإلنجـــازات المحققـــة بشـــأن المخرجـــاتالمخـــاطر. ويبـــين الجـــدول أدنـــاه 

االطــالع علــى البوابــة اإللكترونيــة للميزانيــة البرمجيــة للحصــول علــى معلومــات أكثــر تفصــيًال عــن العمــل المنفــذ فــي 
  بما في ذلك تفسير تقييم المخرجات. ،هذامجال البرنامج إطار 

  ) لم ينفذ/ لم ُيسهم في تنفيذهX( جزئيًا/ ُأسِهم في تنفيذه جزئياً  ) ُنفِّذ!ُنفِّذ ُكلِّيًا/ ُأسِهم في تنفيذه ُكلِّيًا () ✓( 

 األمريكتان أفريقيا  المخرج
جنوب 
شرق 
 آسيا

شرق  أوروبا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

ضــمان المســاءلة مــن خــالل تعزيــز  ١-٢-٦
إدارة المخــــاطر المؤسســــية وتقييمهــــا 

 على جميع مستويات المنظمة
✓ ! ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

تنفيــذ سياســة المنظمــة بشــأن التقيــيم   ٢-٢-٦
 على صعيد المنظمة

! ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

تعزيــز الســلوك األخالقــي والتصــرف   ٣-٢-٦
الالئــــــق واإلنصــــــاف علــــــى صــــــعيد 

 المنظمة
! ! ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ذلـك (بمـا فـي (بـآالف الـدوالرات األمريكيـة)  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية والنفقات حسـب المكتـب الرئيسـي، 
  الرسم المقتطع من نفقات المنصب المشغول)

  
  األمريكتان  أفريقيا  

جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
  ٥٠ ٤٠٠  ٣٤ ٩٠٠  ١٠٠  ١ ٤٠٠  ١ ١٠٠  ١ ٠٠٠  ٤ ٦٠٠  ٧ ٣٠٠  الصحة

                  
األموال المتاحة (لغاية 

كانون األول/  ٣١
  )٢٠١٥ ديسمبر

                

  ٢٨ ٩١٩  ٢١ ١٤٨  ٥١  ٦٧٢  ١ ٩٤٤  ١ ٣١٧  ٨٠١  ٢ ٩٨٦  األموال المرنة
  ٢٨٢  ٢١٩  صفر  صفر  صفر  ٦٣  صفر  صفر  المساهمات الطوعية المحددة

الرسم المقتطع من نفقات 
  ٧٠٠  ٧٠٠  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  المنصب المشغول

  ٢٩ ٩٠١  ٢٢ ٠٦٧  ٥١  ٦٧٢  ١ ٩٤٤  ١ ٣٨٠  ٨٠١  ٢ ٩٨٦  المجموع
                  

األموال المتاحة كنسبة مئوية 
  ٪٥٩  ٪٦٣  ٪٥١  ٪٤٨  ٪١٧٧  ٪١٣٨  ٪١٧  ٪٤١  من الميزانية

                  
  ٢٦ ٢٢٢  ١٩ ٧٥٨  ٢٣  ٨٢٩  ١ ٩٤٦  ٩١٠  ٦٦١  ٢ ٠٩٥  تكاليف الموظفين
  ٥ ١٨٢  ٣ ٧٧٧  ٢٧  ٨  ٢٤  ٥١٩  ٨٠  ٧٤٧  تكاليف األنشطة
  ٣١ ٤٠٤  ٢٣ ٥٣٥  ٥٠  ٨٣٧  ١ ٩٧٠  ١ ٤٢٩  ٧٤١  ٢ ٨٤٢  النفقات الكلية

                  
النفقات كنسبة مئوية من 

  ٪٦٢  ٪٦٧  ٪٥٠  ٪٦٠  ٪١٧٩  ٪١٤٣  ٪١٦  ٪٣٩  الميزانية المعتمدة
                  

النفقات كنسبة مئوية من 
  ٪١٠٥  ٪١٠٧  ٪٩٨  ٪١٢٥  ٪١٠١  ٪١٠٤  ٪٩٣  ٪٩٥  األموال المتاحة

                  
نفقات الموظفين حسب المكتب 

  ٪١٠٠  ٪٧٥  ٪صفر  ٪٣  ٪٧  ٪٣  ٪٣  ٪٨  الرئيسي

  
  التخطيط االستراتيجي وتنسيق الموارد والتبليغ  ٣- ٦

ولويات واحتياجات األ مواءمة التمويل وتخصيص الموارد مع   ٣-٦الحصيلة 
  الدول األعضاء في إطار اإلدارة القائمة على النتائج في الصحة

ز دورة التخطــيط والميزنــة والتمويــل فــي المنظمــة مــن أجــل تنفيــذ اإلصــالحات الخاصــة بــالبرامج والتمويــل تعــزّ  ظلــت
المخرجات التي وافقت عليها الـدول األعضـاء بفعاليـة وكفـاءة أكبـر وتسـهم فـي تحسـين الحصـائل الصـحية. وكانـت 

زت وضــــوح األدوار النتــــائج وعــــزّ سلســــلة ميزانيــــة واقعيــــة أثبتــــت زيــــادة اتســــاق  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــــة البرمجيــــة 
  وليات وحددت مجموعة من المنجزات المستهدفة لكل مستوى من مستويات المنظمة.والمسؤ 

باالســــتناد إلـــــى  ٢٠١٧-٢٠١٦فـــــي إطــــار إعـــــداد الميزانيــــة البرمجيـــــة  المــــذكورة التحســـــين أوجــــهوتواصــــل تعزيـــــز 
. وشـــملت هـــذه اإلصـــالحات عمليـــة للتخطـــيط "مـــن ٢٠١٥-٢٠١٤اإلصـــالحات المعتمـــدة فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة 

مــن المســتوى العــام إلــى المســتوى التخصصــي" لــة بعمليــة "اعــدة إلــى القمــة" عبــر مشــاورات إقليميــة وقطريــة مكمّ الق
مواصـلة لتحديد األولويات العالمية المعبر عنها من خـالل القـرارات الصـادرة عـن األجهـزة الرئاسـية. وأدى ذلـك إلـى 
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تجسد في تحديد كل مكتب قطري لمـا يبلـغ التي تالنتائج تعزيز عملية الميزنة المستندة إلى األولويات والقائمة على 
ه إليها نسبة  ١٠ ٪ من النتائج والموارد المقررة. وارتكز العمل على التخطـيط علـى نطـاق المنظمـة ٨٠أولويات توجَّ

  لفئات والمجاالت البرمجية الداخلية في وضع الميزانية البرمجية.اشبكات الخاص بالذي يدمج العمل المستمر 

زة المذكورة أعاله إلى تغييرات في محـاور التركيـز ضت المشاورات مع الدول األعضاء إلى جانب اآلليات المعزّ وأف
يشـمل اآلتـي تجسد االحتياجـات المسـتمرة والمسـتجدة، بمـا  ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجي في الميزانية البرمجية المقترحة 

في غرب أفريقيـا؛ واالسـتجابة للمناقشـات بشـأن  تطبيق الدروس المستخلصة من فاشية مرض فيروس اإليبوال ذكره:
، مــع التركيــز علــى التغطيــة الصــحية الشــاملة وتعزيــز إســهام المنظمــة فــي مجــال ٢٠١٥خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 

الصـــحة اإلنجابيـــة وصـــحة األم والوليـــد والطفـــل والمراهـــق وتســـريع التقـــدم المحـــرز مـــن أجـــل القضـــاء علـــى المالريـــا 
لخاص بالوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا؛ والتهديـدات واألولويـات المسـتجدة، مثـل والتوسع في العمل ا

مقاومــة مضــادات الميكروبــات والتهــاب الكبــد الفيروســي والشــيخوخة والخــرف. وعــالوة علــى ذلــك، أســهمت أنشــطة 
عكـس بدقـة التكـاليف المتوقعـة مواءمة أسـاليب الميزنـة وتوحيـدها فـي زيـادة تحسـين الميزانيـة المقترحـة الواقعيـة كـي ت

لمنجزات المنظمة المسـتهدفة المتفـق عليهـا، باعتبـار ذلـك شـرطًا أساسـيًا مهمـًا لضـمان أن تـؤدي الميزانيـة البرمجيـة 
  جميع المديرين في المنظمة.تستهدف مساءلة لدورها كأداة أساسية ل

ساســية ال ُتســتخدم لبرمجــة عمــل المنظمــة الميزانيــة البرمجيــة كــأداة أمجــددًا موضــع  اإلصــالحات البرمجيــةوحــددت 
فحسب بل لالعتمـاد عليهـا أيضـًا كأسـاس لقيـاس أداء المنظمـة فـي تنفيـذها للمخرجـات ووسـيلة تـتم بواسـطتها تعبئـة 

تعبئـة تنسـيق ، وهـو آليـة تيّسـر ٢٠١٣فـي عـام  سـتهلالحـوار الخـاص بالتمويـل المونهـض موارد المنظمة وٕادارتها. 
ثنائيــة مــع الجهــات المســاهمة، بالمبــادئ ظمــة وتــدمج نهجــًا اســتراتيجية إلجــراء مفاوضــات المــوارد علــى نطــاق المن

الرئيســية إلصــالحات المنظمــة الخاصــة بالتمويــل (أي مبــادئ إمكانيــة التنبــؤ والمواءمــة والحــد مــن الهشاشــة وتعزيــز 
ممـا سـمح للمنظمـة  ٢٠١٥عـام  . وتكـّررت العمليـة فـيبشـكل ملحـوظ الشفافية) وساهم فـي تحسـين تمويـل المنظمـة

  من الميزانية األساسية. ٪٨٣بتسجيل مستوى للتمويل بنسبة  ٢٠١٧-٢٠١٦باستهالل الثنائية 

وتحّســن مســتوى الشــفافية تحســنًا كبيــرًا وتســنى رصــد تــدفقات المــوارد علــى وجــه أفضــل وتعــّززت اتصــاالت المنظمــة 
البوابـــة بـــل التكلفـــة نتيجـــة العتمـــاد ميزانيـــة برمجيـــة موحـــدة و الخاصـــة بالمســـاءلة وتقاريرهـــا عـــن النتـــائج والمـــردود مقا

  المنقحة.اإللكترونية للميزانية البرمجية 

أسهمت اإلصالحات الخاصة بالتمويل التي تستهدف التخصيص االستراتيجي لألموال المرنة المتاحة للمنظمة كما 
 التمويـل الكامـل للميزانيـة البرمجيـة. فـيمًا كبيـرًا المساهمات الطوعية األساسية واالشتراكات المقـدرة) إسـها ها(بما في

تطبيــق جميــع المجــاالت البرمجيــة وكفــل اعتمــاد نهــج اســتراتيجي لتخصــيص األمــوال المرنــة علــى نطــاق المنظمــة 
هـذه  تسـتندو واتُفـق علـى عمليـة اإلفـراج االسـتراتيجي عـن هـذه األمـوال علـى نطـاق المنظمـة بالكامل خالل الثنائيـة. 

ويجمع التخصيص االستراتيجي للموارد المرنة بـين  المنظمة. صعيدى تعبئة الموارد المحددة الهدف على إل العملية
التمويـل علـى نطـاق  ثغـرات إضافية عنتفاصيل  تتضحعدة جوانب رئيسية إلدارة الموارد والميزانية البرمجية. أوًال، 

لمـوارد الحاليـة والمسـتقبلية حسـب المجـال البرمجـي الثنائيـة نتيجـة التحليـل التفصـيلي ل خاللبكر أالمنظمة في وقت 
التعـويض  وعلى أساس الميزانية البرمجية. ثانيـًا، هنـاك سياسـة متفـق عليهـا بشـأن اسـتخدام المـوارد المرنـة تسـتهدف

 لـى أوجـهع ةالمساهمالجهات األمانة  طلعيمكن أن تُ  ،ونتيجة لذلكعن أوجه النقص في تمويل الميزانية البرمجية. 
 شـأنحـوار أكثـر انفتاحـًا بمما يحتمل أن يؤدي إلى إجراء  والمستقبلية على أساس الميزانية البرمجية ةص الحاليالنق

وأفضى اعتماد نهج استراتيجي لتخصيص األموال المرنة على نطـاق المنظمـة إلـى تحسـين  أفضل طريقة لتمويلها.
كاتـــب األكثـــر تمـــويًال والحـــد مـــن التفـــاوت بينهـــا مقارنـــة بـــين البـــرامج والمكاتـــب األقـــل تمـــويًال والبـــرامج والمالمواءمـــة 

  .٢٠١٣-٢٠١٢ بالفترة
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ويلــزم تكثيــف االخــتالل فــي مســتويات التمويــل علــى نطــاق الفئــات والبــرامج أوجــه مازالــت هنــاك بعــض  ،ومــع ذلــك
. وقــد لمــوارداتعبئــة وٕادارة اســتخدامها علــى وجــه تــام بتنســيق احتياجــات  اســتخدام األمــوال االســتراتيجيةلــدمج العمــل 

وأداة مشـتركة تحّسنت أنشطة تنسيق تعبئة الموارد إال أنها تستلزم المزيد من التنظيم عبـر إجـراءات تشـغيلية موحـدة 
  مالئمة.

وُنفذ نهج أكثر تركيزًا في مجال تعبئة الموارد من خالل إنشاء إدارة التعبئة المنسـقة للمـوارد غيـر أنـه يتطلـب المزيـد 
وأداة مشتركة مالئمة. ومع ذلك، بّلغـت كـل المكاتـب الرئيسـية عـن اتخـاذ ات تشغيلية موحدة عبر إجراءمن التنظيم 

إجراءات ترمـي إلـى تحسـين القـدرة علـى تعبئـة المـوارد علـى الصـعيدين اإلقليمـي والقطـري. وأكـدت الـدول األعضـاء 
المواءمـة والمرونـة و التنبـؤ كانيـة دعمها للمبادئ التوجيهيـة التـي يسـتند إليهـا الحـوار الخـاص بالتمويـل وتتمثـل فـي إم

جمـــع معلومـــات اســـتخبارية وتوســـيع نطـــاق قاعـــدة المســـاهمين. وشـــملت الجهـــود المبذولـــة خـــالل الثنائيـــة  الشـــفافيةو 
على الصعيد العالمي بهدف توسيع نطاق قاعدة المساهمين وهذا أمر حظـي بإسـهام جميـع  عن المساهمينمحسنة 
  األقاليم.

التخطيط االسـتراتيجي وتنسـيق المـوارد المتعلـق بـ مجـال البرنـامجه العمل المنجز في ظـل ويوضح ما ورد ذكره أعال
حسـب المكتـب الرئيسـي. ويرجـى االطـالع  اإلنجازات المحققة بشأن المخرجات إجماالً . ويبين الجدول أدناه والتبليغ

مجـال  على البوابة اإللكترونية للميزانية البرمجية للحصول على معلومات أكثر تفصيًال عن العمل المنفذ في إطـار
 .بما في ذلك تفسير تقييم المخرجات ،هذا البرنامج

  ) لم ينفذ/ لم ُيسهم في تنفيذهX( جزئيًا/ ُأسِهم في تنفيذه جزئياً  ) ُنفِّذ!ُنفِّذ ُكلِّيًا/ ُأسِهم في تنفيذه ُكلِّيًا () ✓( 
جنوب  األمريكتان أفريقيا  المخرج

شرق  أوروبا شرق آسيا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

وضــــع إطــــار لــــإلدارة القائمــــة علــــى  ١-٣-٦
النتـــائج يشـــمل نظامـــًا للمســـاءلة مـــن 
 أجل تقييم أداء المنظمة المؤسسي

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

تيســير مواءمــة تمويــل المنظمــة مــع   ٢-٣-٦
األولويــات المتفــق عليهــا مــن خــالل 
تعزيــــــــز تعبئــــــــة المــــــــوارد وتنســــــــيقها 

 وٕادارتها

✓ ✓ ✓ ✓ ! ✓ ✓ 
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  (بآالف الدوالرات األمريكية)  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية والنفقات حسب المكتب الرئيسي، 
  

  األمريكتان  أفريقيا  
 جنوب
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
  ٣٤ ٥٠٠  ١٢ ٨٠٠  ٤ ٠٠٠  ٢ ٨٠٠  ٣ ٤٠٠  ٥ ٧٠٠  ٦٠٠  ٥ ٢٠٠  الصحة

                  
األموال المتاحة (لغاية 

كانون األول/  ٣١
  )٢٠١٥ ديسمبر

                

  ٢٩ ٨٧٣  ١٠ ١٢٥  ٦ ٢٥٦  ٢ ٠٦٥  ٢ ٧٣٥  ٢ ١٠٢  ٢ ٣٢٦  ٤ ٢٦٤  األموال المرنة
  ١ ٦٩٩  ٩٨٠  ٤٥٤  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢٦٥  المساهمات الطوعية المحددة

  ٣١ ٥٧٢  ١١ ١٠٥  ٦ ٧١٠  ٢ ٠٦٥  ٢ ٧٣٥  ٢ ١٠٢  ٢ ٣٢٦  ٤ ٥٢٩  المجموع
                  

األموال المتاحة كنسبة مئوية 
  ٪٩٢  ٪٨٧  ٪١٦٨  ٪٧٤  ٪٨٠  ٪٣٧  ٪٣٨٨  ٪٨٧  من الميزانية

                  
  ٢٨ ٥٠٠  ١٠ ٠٢٩  ٦ ٣٥٨  ١ ٩١١  ٢ ٦٣٩  ١ ٥٤٥  ٢ ٣١٩  ٣ ٦٩٩  الموظفين تكاليف

  ٢ ٤٢٨  ٧٨٦  ٣٨٠  ٧٦  ٩٠  ٣٨٤  ١٥٥  ٥٥٧  تكاليف األنشطة
  ٣٠ ٩٢٨  ١٠ ٨١٥  ٦ ٧٣٨  ١ ٩٨٧  ٢ ٧٢٩  ١ ٩٢٩  ٢ ٤٧٤  ٤ ٢٥٦  النفقات الكلية

                  
النفقات كنسبة مئوية من 

  ٪٩٠  ٪٨٤  ٪١٦٨  ٪٧١  ٪٨٠  ٪٣٤  ٪٤١٢  ٪٨٢  الميزانية المعتمدة
                  

النفقات كنسبة مئوية من 
  ٪٩٨  ٪٩٧  ٪١٠٠  ٪٩٦  ٪١٠٠  ٪٩٢  ٪١٠٦  ٪٩٤  األموال المتاحة

                  
نفقات الموظفين حسب المكتب 

  ٪١٠٠  ٪٣٥  ٪٢٢  ٪٧  ٪٩  ٪٥  ٪٨  ٪١٣  الرئيسي

  
  التنظيم واإلدارة  ٤- ٦

  إرساء تنظيم اإلدارة بفعالية وكفاءة على صعيد المنظمة  ٤-٦الحصيلة 
بـد منهـا لسـير عمـل المنظمـة بفعاليـة وكفـاءة وهـي التـي الاإلداريـة األساسـية يتناول هذا المجـال البرمجـي الخـدمات 

  الشؤون المالية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات ودعم العمليات.

ممـــا أدى إلـــى وقـــد شـــهدت الثنائيـــة اعتمـــاد عـــدة مبـــادرات لتحقيـــق الكفـــاءة علـــى جميـــع مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة 
. وتحقــق ذلــك بفضــل مجموعــة مــن ٢٠١٥-٢٠١٤مقارنــة بميزانيــة الثنائيــة  ٪٧,٥انخفــاض مجمــوع النفقــات بنســبة 

التدابير التي تشمل نقل المزيد من الوظائف المؤسسية إلى ماليزيا بتكاليف أدنى مـن التكـاليف المسـجلة فـي جنيـف 
تجــات تكنولوجيــا المعلومــات الموحــدة والمشــتركة عالميــًا. وتــرد والحــد مــن الســفر وزيــادة اســتخدام الفيــديو واعتمــاد من

  في المجاالت اإلدارية األربعة. ٢٠١٥-٢٠١٤أدناه اإلشارة إلى اإلنجازات الرئيسية المحققة خالل الفترة 
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  الشؤون المالية

ت الحاليــة تــدعيم الضــوابط الداخليــة ووضــع سياســات جديــدة وتعزيــز اإلجــراءا ٢٠١٥كــان محــور التركيــز فــي عــام 
بالتركيز بوجه خاص على العمليات القطرية. ومن ضمن األمور المستجدة اعتماد لوحات متابعة االمتثـال ومبـادرة 
جديـــدة للتـــدريب المتصـــل بالشـــؤون الماليـــة تهـــدف إلـــى ضـــمان المعـــارف اإلداريـــة والماليـــة المختصـــة علـــى جميـــع 

  .٢٠١٥عام مشارك خالل  ١٠٠المستويات الثالثة. وقد ُدرب أكثر من 

وترعــى المنظمــة إجــراءات االعتمــاد الرســمي وغيرهــا مــن الشــهادات المحاســبية التــي تســتهدف المــوظفين المعنيــين 
بالشــؤون الماليــة فــي مركــز الخــدمات العــالمي مــن أجــل تحســين الخبــرات التقنيــة لــدى المــوظفين المعنيــين بالشــؤون 

  العمل المفضل في السياق الماليزي.المالية وتعزيز استبقاء الموظفين وجعل المنظمة صاحب 

ومـــن ضـــمن المجـــاالت التـــي حظيـــت بـــالتركيز الخـــاص مجـــال تعزيـــز االمتثـــال فـــي إدارة اتفاقـــات التعـــاون المـــالي 
المباشــر وهــي اتفاقــات تتســم بكثرتهــا علــى المســتوى القطــري بصــفة خاصــة وقــد مثلــت مــوطن قلــق منــذ زمــن بعيــد. 

لصـــدد بتســجيل انخفــاض فـــي عــدد التقـــارير المعلقــة عـــن التعــاون المـــالي ويمكــن مالحظــة التقـــدم الكبيــر فـــي هــذا ا
  في نهاية الثنائية. ٪٣إلى نسبة تقل عن  ٢٠١٣في كانون األول/ ديسمبر  ٪١٥المباشر من نسبة 

وشـــهدت الثنائيـــة أيضـــًا ارتفـــاع مســـتوى تســـوية حســـابات الُســـلف المســـتديمة وتحســـين الـــرد علـــى توصـــيات مراجعـــة 
  ى إلى إغالقها في نهاية المطاف وخصوصًا على المستوى القطري.الحسابات مما أد

وتمثَّـــل أحـــد اإلنجـــازات الرئيســـية فـــي اعتمـــاد تـــدابير التنقـــل التـــي كانـــت موضـــع مناقشـــات مستفيضـــة فـــي المنظمـــة 
مـن  وتجسدت في الواقع خالل هذه الثنائية. فقد ُصمم نظام للتنقل الجغرافي الموجه واعُتمد لتطبيقه على المـوظفين

 معلومـات مفصـلة عـن تتضـمنخطـة للتنفيـذ وُوضـعت تخضـع وظـائفهم للتنـاوب. الفئة المهنية والفئات العليـا الـذين 
واالعتمـاد الالحـق للتعـديالت  األجهـزة الرئاسـيةعقـب الحصـول علـى دعـم  إنجازهـا بـد مـنالالتـي  األنشطة الرئيسـية

للتعيــين فــي الوظــائف اللــذين يرســيان األســاس القــانوني  والئحــة المــوظفين علــى النظــام األساســي للمــوظفين المدخلــة
  الدولية الخاضعة للتناوب من خالل ممارسات التنقل السنوية.

 لمــدةبتحديــد مرحلــة طوعيــة  ٢٠١٦وصــدرت أول خالصــة للمناصــب الخاضــعة للتنــاوب فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 
  ثالث سنوات.

وُنفــذت عمليــة االختيــار المنســقة لشــغل المناصــب الدوليــة التــي تســتهدف ضــمان االتســاق والفعاليــة والشــفافية مــن 
الطويلــة المــدة فــي الفئــة شــغل المناصــب مــن أجــل خــالل اعتمــاد عمليــة تنافســية عالميــة منســقة الختيــار المــوظفين 

  المهنية والفئات العليا.

تقدير امتياز األداء والمكافـأة عليـه" مما شمل نشر وثيقتين إرشاديتين بشأن "الخاص بأداء الموظفين وُعّزز اإلطار 
  وبشأن "إدارة األداء المتدني".

  ودعمًا إلدارة األداء، ُنفذ برنامج للتوعية باستخدام وسائل مختلفة مثل دورات التعلم عن بعد والجلسات اإلعالمية.

. ٢٠١٥-٢٠١٤نظمة محور التركيـز األساسـي خـالل الفتـرة وكان وضع الحلول المؤسسية وتنفيذها على نطاق الم
وقــد أحــرز تنفيــذ الخــدمات المشــتركة علــى نطــاق المنظمــة تقــدمًا ملحوظــًا فــي بعــض األقــاليم وتقــدمًا أقــل شــأنًا فــي 

مـن الخـدمات المشـتركة المتفـق عليهـا، اختلـف توقيـت بعضها اآلخـر. وبينمـا نفـذت المكاتـب اإلقليميـة بعينهـا عـددًا 
هنــاك عــدد مــن المصــاعب المصــادفة اتصــل أساســًا كــان تنفيــذ هــذه الخــدمات واكتمالــه فــي المكاتــب القطريــة. و بــدء 
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ومدى توافر الدعم المحلي. وعلى الرغم من ذلـك، أكملـت جميـع البلـدان  ةالمحلي ساسيةاألالهياكل بالتمويل ووضع 
وٕاقلـيم شـرق المتوسـط وبعـض البلـدان فـي إقلـيم غـرب وٕاقليم جنوب شرق آسيا في اإلقليم األفريقي واإلقليم األوروبي 

المحيط الهادئ تنفيذ خدمات البريد اإللكتروني على الصعيد العالمي ونفذت كل البلـدان فـي اإلقلـيم األفريقـي وٕاقلـيم 
جنوب شرق آسيا إلى جانب بعض البلدان في اإلقلـيم األوروبـي وٕاقلـيم شـرق المتوسـط وٕاقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ 

ُيســـتخدم فـــي جميـــع البلـــدان وجميـــع المكاتـــب هـــو دار الحمايـــة الموجهـــة. وُحـــّدث نظـــام إدارة الهويـــة والنفـــاذ و نظـــم جـــ
  الرئيسية.

مشــروع التحــول إلــى نظــام اإلدارة العــالمي أيضــًا عــددًا مــن المشــاكل وتــأخرت بعــض العمليــات المقــررة لنشــر وواجــه 
اءات التحقق من شروط العمل عبر التكنولوجيا المختارة في أساسًا بتكرار إجر  رتبطإجراءات العمل والخدمات مما ا

  البداية وتأخر الموافقة على السياسات المعنية.

وفـــي جميـــع  ٢٠١٤وعـــالوة علـــى ذلـــك، تغيـــرت األولويـــات فـــي مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات. ففـــي منتصـــف عـــام 
ارك مشـــاركة كبيـــرة فـــي التصـــدي المكاتـــب القطريـــة وجميـــع المكاتـــب الرئيســـية، أصـــبحت تكنولوجيـــا المعلومـــات تشـــ

، ُأعيــد ٢٠١٥لإليبــوال. ووزعــت المــوارد مــن المقــر الرئيســي واألقــاليم علــى البلــدان المتضــررة. وفــي منتصــف عــام 
توجيــه مــوارد تكنولوجيــا المعلومــات علــى مســتوى كبــار المــوظفين مــن أعمــال محــددة خاصــة بمشــاريع/ عمليــات فــي 

المشـــاركة االســـتراتيجية المرتبطـــة بســـبل جعـــل المنظمـــة "منظمـــة تعنـــى  عالقـــاتمجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات إلـــى 
  بالطوارئ".

معايير العمـل األمنيـة وحث الوضع األمني المتدهور في عدة بلدان عددًا أكبر من المكاتب على تحسين االمتثال ل
مني في كـل بلـد. وعليـه، يكـون لألمم المتحدة. وغالبًا ما يتغير االمتثال لهذه المعايير نتيجة لتغير الوضع األ الدنيا

تحقيق االمتثال التام للمعايير عبارة عن هدف متحول. وقد تدهور الوضع األمني في عدة بلدان خالل الثنائية مما 
. واســتوجب األمــر اعتمــاد تــدابير إضــافية معــايير العمــل األمنيــة الــدنياأســفر عــن زيــادة مرتبطــة بــذلك فــي متطلبــات 

معـايير. وســمح هـذا االسـتثمار بتحقيــق هـذا المؤشـر بصــفة عامـة غيـر أنــه ضـغط علــى غيـر مرتقبـة خاصــة بهـذه ال
صـــندوق المنظمـــة لألمـــن. وتســـلط الزيـــادة فـــي عـــدد الطـــوارئ المتوقعـــة وعمليـــات االســـتجابة األمنيـــة الفوريـــة أيضـــًا 

  .األضواء على الحاجة إلى آلية مستدامة لتغطية التكاليف المرتبطة باألمن على الصعيد العالمي

ن المنظمة من أداء واليتها على نحو فعال. وقد حدد وضع استراتيجية المنظمة المشتريات وظيفة حاسمة تمكّ وتعد 
طبيعـة عمليـات الشـراء فـي المنظمـة ونطاقهـا (عقـود المـوظفين والعـاملين مـن  ٢٠١٥الخاصة بالمشتريات في عـام 

الســلع والخــدمات. وتصــف ســبل تنفيــذ  ساســية لشــراءغيــر المــوظفين). وتشــدد هــذه االســتراتيجية علــى المعــامالت األ
سياســة للشــراء تأخــذ فــي االعتبــار المبــادئ الراهنــة المتصــلة بــالمردود مقابــل التكلفــة والمنافســة الفعالــة القائمــة علــى 

ي بيئــال المراعــي للجــانبينالتــزام المنظمــة بالشــراء المســاواة فــي المعاملــة والشــفافية والمســاءلة وتعــزز فــي الوقــت ذاتــه 
  جتماعي.االو 

سيما فـي مجـال تحسـين إدارة المـوردين وتوطيـد التعـاون مـع اتيجية بالكامل مكاسب إضافية والوسيحقق تنفيذ االستر 
  سائر وكاالت األمم المتحدة بهدف زيادة المردود مقابل التكلفة.

داع وبـذل جهـود جبـارة لتـوفير وقد ُنفذ برنامج العمـل العـام المحـدد لهـذا المجـال تنفيـذًا شـبه تـام غيـر أنـه تطلـب اإلبـ
  الخدمات المؤسسية إلى جانب دعم التصدي لفاشية اإليبوال أيضًا.

ويبـين الجـدول أدنـاه  واإلدارة. تنظيمويوضح ما ورد ذكره أعاله العمل المنجز في ظل المجـال البرمجـي المتعلـق بـال
االطـــالع علـــى البوابـــة اإللكترونيـــة  يرجـــىو حســـب المكتـــب الرئيســـي.  اإلنجـــازات المحققـــة بشـــأن المخرجـــات إجمـــاالً 

للميزانية البرمجية للحصول على معلومات أكثر تفصيًال عن العمل المنفذ فـي إطـار هـذا المجـال البرمجـي بمـا فـي 
  .ذلك تفسير تقييم المخرجات
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  ينفذ/ لم ُيسهم في تنفيذه ) لمX( ) ُنفِّذ جزئيًا/ ُأسِهم في تنفيذه جزئياً !ُنفِّذ ُكلِّيًا/ ُأسِهم في تنفيذه ُكلِّيًا () ✓(

 األمريكتان أفريقيا  المخرج
جنوب 
شرق 
 آسيا

شرق  أوروبا
 المتوسط

غرب 
المحيط 
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

إدارة الممارسات المالية السليمة من  ١-٤-٦
خالل إطار كاف للمراقبة وحسابات 

وتســــــجيل دقيقــــــة ومتابعــــــة النفقــــــات 
  في الوقت المناسب الدخل

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

إدارة الموارد البشـرية بكفـاءة وفعاليـة   ٢-٤-٦
مـــــــن أجـــــــل توظيـــــــف قـــــــوى عاملـــــــة 

بـــالخبرة والكفـــاءة  ةتمتعـــمو متحمســـة 
في بيئة تساعد علـى الـتعلم  هاودعم

 واالمتياز

! ✓ ✓ ✓ ! ✓ ✓ 

هياكل أساسـية تتسـم بالفعاليـة  إتاحة  ٣-٤-٦
والكفــــــــــــاءة للحوســــــــــــبة، وخــــــــــــدمات 
اإلنترنـــــــــت واالتصـــــــــاالت، والـــــــــُنظم 
ـــــــات المؤسســـــــية والمتعلقـــــــة  والتطبيق

تــدريب الدعم و الــ وخــدماتبالصــحة، 
 لمستخدم النهائيل

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ! 

تقــديم الــدعم التشــغيلي واللوجيســتي،   ٤-٤-٦
، وصـــيانة الهياكـــل خـــدمات الشـــراءو 

وٕادارة األصـــول، وتـــوفير األساســـية، 
بيئــــــــــة آمنــــــــــة لمــــــــــوظفي المنظمــــــــــة 

معـــايير العمـــل ل امتثـــاالً وممتلكاتهـــا (
األمنية الدنيا ومعايير العمل األمنية 

المعتمــدة فــي  الــدنيا ألمــاكن اإلقامــة
 )األمم المتحدة

! ✓ ! ✓ ! ✓ ! 
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(بمـا فـي ذلـك (بـآالف الـدوالرات األمريكيـة)  ٢٠١٥-٢٠١٤والنفقات حسـب المكتـب الرئيسـي،  الميزانية
  الرسم المقتطع من نفقات المنصب المشغول)

  
  األمريكتان  أفريقيا  

جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
  ٤٧٣ ٣٠٠  ٢١٨ ٦٠٠  ٢٦ ٨٠٠  ٥٠ ٧٠٠  ٣٠ ٥٠٠  ٣٥ ٦٠٠  ٢٢ ٤٠٠  ٨٨ ٧٠٠  الصحة

                  
األموال المتاحة (لغاية 

كانون األول/  ٣١
  )٢٠١٥ ديسمبر

                

  ٣٤٨ ٤٧١  ١٣٧ ٤٦٦  ١٩ ٦٠٢  ٣٩ ٥٣٦  ١٥ ٤٧٢  ٣١ ٠٩٦  ٢٤ ٥١٠  ٨٠ ٧٨٩  األموال المرنة
  ٤ ٩٣٧  ١ ٩٤٧  ٧٣٣  ١٥٦  ٥٠٧  ١٤٠  صفر  ١ ٤٥٤  المساهمات الطوعية المحددة

الرسم المقتطع من نفقات 
  ١٣٣ ٨١٥  ٧٥ ٣٢٨  ٧ ١٢٥  ٩ ٠٢٥  ٩ ٣٩٣  ٥ ٨٢٠  ٤ ٠٩٨  ٢٣ ٠٢٦  المنصب المشغول

  ٤٨٧ ٢٢٣  ٢١٤ ٧٤١  ٢٧ ٤٦٠  ٤٨ ٧١٧  ٢٥ ٣٧٢  ٣٧ ٠٥٦  ٢٨ ٦٠٨  ١٠٥ ٢٦٩  المجموع
                  

األموال المتاحة كنسبة مئوية 
  ٪١٠٣  ٪٩٨  ٪١٠٢  ٪٩٦  ٪٨٣  ٪١٠٤  ٪١٢٨  ٪١١٩  من الميزانية

                  
  ٢٧٢ ٦٧٦  ١٢٥ ٨٦٧  ١٢ ٧٧٢  ٢٦ ٨٧٢  ١٣ ٢٦٨  ١٨ ٤٢٣  ١٠ ٣٧٠  ٦٥ ١٠٤  تكاليف الموظفين
  ١٨٩ ٨٩٦  ٧٧ ١٠٢  ١٤ ٠٩٨  ١٩ ٩٤٧  ١١ ٢٤٦  ١٧ ٠٧٧  ١٨ ٤٣٦  ٣١ ٩٩٠  تكاليف األنشطة
  ٤٦٢ ٥٧٢  ٢٠٢ ٩٦٩  ٢٦ ٨٧٠  ٤٦ ٨١٩  ٢٤ ٥١٤  ٣٥ ٥٠٠  ٢٨ ٨٠٦  ٩٧ ٠٩٤  النفقات الكلية

                  
مئوية من النفقات كنسبة 

  ٪٩٨  ٪٩٣  ٪١٠٠  ٪٩٢  ٪٨٠  ٪١٠٠  ٪١٢٩  ٪١٠٩  الميزانية المعتمدة
                  

النفقات كنسبة مئوية من 
  ٪٩٥  ٪٩٥  ٪٩٨  ٪٩٦  ٪٩٧  ٪٩٦  ٪١٠١  ٪٩٢  األموال المتاحة

                  
نفقات الموظفين حسب المكتب 

  ٪١٠٠  ٪٤٦  ٪٥  ٪١٠  ٪٥  ٪٧  ٪٤  ٪٢٤  الرئيسي

  
  االتصاالت االستراتيجية  ٥- ٦

  تحسين فهم الجمهور وأصحاب المصلحة لعمل المنظمة  ٥-٦الحصيلة 
  وسائل المنظمة للتواصل االجتماعي هي أكثر من وسيلة لتبادل رسائل المنظمة

قناة تويتر هي مجرد قناة من القنوات التي تستخدمها المنظمـة للمشـاركة فـي محادثـات عـن الصـحة العموميـة علـى 
  خاص الذين يعلقون على عمل المنظمة على الفور.نطاق العالم بالتفاعل مع األش

وقــد اســتهلت المنظمــة الثنائيــة باعتمــاد اســتراتيجية متينــة للتواصــل االجتمــاعي مبنيــة علــى نهــج "المنظمــة الواحــدة" 
ـــه علـــى حســـاب مؤسســـي واحـــد علـــى منصـــات مختـــارة للتواصـــل  الـــذي يحـــافظ المقـــر الرئيســـي للمنظمـــة مـــن خالل

رامج الفردية باستهالل حسابات خاصة بها للتواصـل االجتمـاعي. وهـذا أمـر مّكـن المنظمـة االجتماعي وال يسمح للب
من إرساء وجودها الراسخ في وسائل التواصل االجتماعي ومواصلة توسيع نطـاق هـذا الوجـود بـاطراد ممـا أدى بهـا 

  .٢٠١٥-٢٠١٤إلى زيادة عدد المشتركين في حسابها بحوالي أربعة أضعاف خالل الثنائية 
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 فيسـبوك، استأثرت قناتا المنظمة الرئيسيتان للتواصـل االجتمـاعي أي قناتـا تـويتر و ٢٠١٤وفي كانون الثاني/ يناير 
ماليــين شــخص إذ بلــغ  ٥,٣ذلــك العــدد بعــد مضــي عــامين إلــى أكثــر مــن  مليــون مشــترك. وارتفــع ١,٤معــًا بحــوالي 

" علـى فيسـبوك likeمليون شخص وعدد المؤيدين المعبرين عن استحسـانهم بعبـارة " ٢,٧عدد المتابعين على تويتر 
ماليـــين مشـــترك فـــي حســـاب  ٦,٧٤. وفـــي الوقـــت الحـــالي، هنـــاك ٢٠١٥مليـــون شـــخص بحلـــول نهايـــة عـــام  ٢,٦٧

قنـاة يبـدي اهتمامـه بالحصـول علـى معلومـات  ١١قنوات المنظمة للتواصل االجتماعي البـالغ عـددها المنظمة عبر 
عـــن الصـــحة العموميـــة والتفاعـــل مـــع المنظمـــة عبـــر شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي ممـــا يعنـــي أن رســـائل المنظمـــة 

  المتصلة بالصحة العمومية تصل إلى ماليين األشخاص في جميع أنحاء العالم كل يوم.

اعد نهج "المنظمة الواحدة" أيضًا على التعبير عن صوت المنظمة الراسخ في وسائل التواصل االجتماعي إبـان وس
الطـــوارئ والفاشـــيات. وتظـــل المنظمـــة تســـتخدم الوظيفـــة الحصـــرية إلنـــذارات تـــويتر التـــي تســـمح بإرســـال التغريـــدات 

ي تلقيهــا. وهــذه وظيفــة مفيــدة فــي ســياق العاجلــة مــن حســاب المنظمــة كرســائل نصــية إلــى المســتخدمين الــراغبين فــ
  الطوارئ الذي يتسم بهشاشة االتصاالت عبر اإلنترنت أو بعدم وجودها.

وفي مثال آخر، الحظت المنظمة إبان فاشـية اإليبـوال فـي غـرب أفريقيـا الحاجـة إلـى تسـليط األضـواء علـى الرسـائل 
ي فعله" إذ بّين رصد وسائل اإلعـالم ظهـور عـدة العملية الموجهة إلى عامة الجمهور بخصوص "ما ينبغي وال ينبغ

أسئلة في وسائل التواصل االجتماعي. وأصـبحت "مجموعـات رسـومية" بسـيطة تحمـل هـذه الرسـائل أداة فعالـة علـى 
مســـتخدم  ١٤ ٠٠٠فيســـبوك للوصـــول إلـــى العديـــد مـــن األشـــخاص المتضـــررين مـــن المـــرض. وأعـــرب أكثـــر مـــن 

عـات الرسـومية" المنشـورة. ولفتـت هـذه "المجموعـات الرسـومية" أيضـًا انتبـاه لفيسبوك عن استحسـانه إلحـدى "المجمو 
. وأعادت القناة نشر هذه "المجموعات الرسومية" على مرفق خدمات البي بي سـي الخاصـة بي بي سي أفريقياقناة 

ل إلــــى بـــاإليبوال علـــى واتســـاب. وُتســـتخدم المنصـــة بوصـــفها أكبــــر "تطبيـــق للدردشـــة" مســـتخدم فـــي أفريقيـــا للوصـــو 
  األشخاص الموجودين في اإلقليم مباشرة عبر أجهزتهم الهاتفية المحمولة.

، حصــلت المنظمــة علــى حســاب فــاين وحســاب بريســكوب وهمــا منصــتان تعتمــدان علــى الفيــديو ٢٠١٥وفــي عــام 
للتواصل االجتماعي. ويسمح حساب فاين للمنظمة بعرض أفالم فيديو تستغرق ست ثوان وتتضـمن رسـائل متصـلة 

مــرات فــي  ٧أو  ٦لصــحة العموميــة. وسيشــاهد األشــخاص فيلمــًا مــن أفــالم الفيــديو المعروضــة علــى منصــة فــاين با
المتوسط وتتيح المنصة بالتالي فرصة أخرى مفيدة لتدعيم رسائل المنظمة المتصلة بالصحة العمومية. وٕاذ تستخدم 

فــي مســتوى اســتهالك أفــالم الفيــديو فــي  المنظمــة هــاتين المنصــتين، تواصــل التكيــف مــع االتجــاه الجديــد المســجل
  وسائل التواصل االجتماعي والواقع الذي مفاده "األقصر هو األفضل" الستبقاء الجمهور.

صميم االتصاالت حيثما يمكنها. فقد سلطت المنظمة عند توضـيح عملهـا المتصـل وتضع المنظمة األشخاص في 
ية انطالقـــًا مـــن مـــوظفي المنظمـــة ووصـــوًال إلـــى األطبـــاء بـــاإليبوال األضـــواء علـــى األشـــخاص الـــذين يتصـــدون للفاشـــ

  المحليين وبدءًا من العاملين في مرافق الترميد الصحي ووصوًال إلى الناجين.

ن وسائل التواصل االجتماعي المنظمة من استغالل مواضيع تهم عامة الجمهور. وقد تعلقت تغريـدة المنظمـة وتمكّ 
مـــرة. وهـــذه التغريـــدة هـــي ثـــاني أكثـــر  ١٠ ٠٠٠تكـــررت حـــوالي  إذلنفســـية األكثـــر تكـــرارًا علـــى اإلطـــالق بالصـــحة ا

التغريــدات تكــرارًا فــي تــاريخ منظومــة األمــم المتحــدة. وتحديــدًا للســياق، تكــررت هــذه التغريــدة أكثــر مــن أي تغريــدة 
مليــون  ١١الــذي يســجل حــوالي  عصــبة األبطــال التابعــة التحــاد الرابطــات األوروبيــة لكــرة القــدممنطلقــة مــن حســاب 

  متابع.

وسعت المنظمة إلى تعزيز قدرة وسائل التواصل االجتماعي على جميع المستويات خالل الثنائية. فجميـع المكاتـب 
اإلقليمية الستة مزودة اآلن بحسابات على تويتر مع استهالل إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا وٕاقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ 

ذه الثنائيـة. وسـاعد المقـر الرئيسـي ثالثـة مكاتـب قطريـة موجـودة لوجودهما في وسائل التواصل االجتماعي خالل هـ
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فـــي بلـــدان تشـــهد حـــاالت طـــوارئ أو فاشـــيات أي ســـيراليون والـــيمن وأوكرانيـــا علـــى بـــدء التواصـــل. والغـــرض الحـــالي 
  المنشود هو إعداد المزيد من المحتويات على الصعيد المحلي كي يتسنى بعد ذلك نشرها على الصعيد العالمي.

ويبين الجدول  باالتصاالت االستراتيجية.المتعلق  مجال البرنامجويوضح ما ورد ذكره أعاله العمل المنجز في ظل 
يرجى االطـالع علـى البوابـة اإللكترونيـة و حسب المكتب الرئيسي.  اإلنجازات المحققة بشأن المخرجات إجماالً أدناه 

بمـا فـي  ،هـذا مجـال البرنـامج عـن العمـل المنفـذ فـي إطـار للميزانية البرمجية للحصول على معلومات أكثر تفصـيالً 
  .ذلك تفسير تقييم المخرجات

  ) لم ينفذ/ لم ُيسهم في تنفيذهX( ) ُنفِّذ جزئيًا/ ُأسِهم في تنفيذه جزئياً !ُنفِّذ ُكلِّيًا/ ُأسِهم في تنفيذه ُكلِّيًا () ✓(
جنوب  األمريكتان أفريقيا  المخرج

شرق  أوروبا شرق آسيا
 المتوسط

غرب المحيط 
 الهادئ

المقر 
 الرئيسي

تحســين اتصــاالت مــوظفي المنظمــة  ١-٥-٦
لتحقيــق فهــم أفضــل لعمــل المنظمــة 

 وأثره
! ✓ ✓ ✓ ! ! ! 

إنشـــــــــــــاء منصـــــــــــــات االتصـــــــــــــاالت   ٢-٥-٦
 ! ✓ ! ✓ ✓ ✓ !االبتكارية وصيانتها على نحو فعال

  
  (بآالف الدوالرات األمريكية)  ٢٠١٥-٢٠١٤المكتب الرئيسي،  الميزانية والنفقات حسب

  
  األمريكتان  أفريقيا  

جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  المجموع  الرئيسي

الميزانية المعتمدة من جمعية 
  ٣٧ ١٠٠  ١٩ ١٠٠  ٣ ٣٠٠  ٢ ٩٠٠  ٢ ٨٠٠  ٦٠٠  ٣ ١٠٠  ٥ ٣٠٠  الصحة

                  
المتاحة (لغاية األموال 
كانون األول/  ٣١

  )٢٠١٥ ديسمبر
                

  ٣٨ ٧٧١  ٢١ ٩١٥  ٣ ١٠٩  ٢ ٤٢١  ٤ ٠٥٥  ١ ٦٢٥  ٢ ٢٢٠  ٣ ٤٢٦  األموال المرنة
  ٩٦١  ٨١٥  ٨٦  صفر  صفر  ٣٠  ٣٠  صفر  المساهمات الطوعية المحددة

  ٣٩ ٧٣٢  ٢٢ ٧٣٠  ٣ ١٩٥  ٢ ٤٢١  ٤ ٠٥٥  ١ ٦٥٥  ٢ ٢٥٠  ٣ ٤٢٦  المجموع
                  

المتاحة كنسبة مئوية األموال 
  ٪١٠٧  ٪١١٩  ٪٩٧  ٪٨٣  ٪١٤٥  ٪٢٧٦  ٪٧٣  ٪٦٥  من الميزانية

                  
  ٣٢ ٤٢٤  ١٨ ٦٣٣  ٢ ٣٥١  ٢ ١٣١  ٣ ٦٥٨  ١ ٠٥٩  ٢ ١٨٩  ٢ ٤٠٣  تكاليف الموظفين
  ٦ ٥٩٣  ٣ ٤٨٤  ٩١٨  ٢٧٧  ٣٩٤  ٥٠٥  ١٥٣  ٨٦٢  تكاليف األنشطة
  ٣٩ ٠١٧  ٢٢ ١١٧  ٣ ٢٦٩  ٢ ٤٠٨  ٤ ٠٥٢  ١ ٥٦٤  ٢ ٣٤٢  ٣ ٢٦٥  النفقات الكلية

                  
النفقات كنسبة مئوية من 

  ٪١٠٥  ٪١١٦  ٪٩٩  ٪٨٣  ٪١٤٥  ٪٢٦١  ٪٧٦  ٪٦٢  الميزانية المعتمدة
                  

النفقات كنسبة مئوية من 
  ٪٩٨  ٪٩٧  ٪١٠٢  ٪٩٩  ٪١٠٠  ٪٩٥  ٪١٠٤  ٪٩٥  األموال المتاحة

                  
نفقات الموظفين حسب المكتب 

  ٪١٠٠  ٪٥٧  ٪٧  ٪٧  ٪١١  ٪٣  ٪٧  ٪٧  الرئيسي
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  :   التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة٢الفرع 
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  ٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 
  

المالية  الئحتها من عشرة الثالثة وللمادة العالمية الصحة منظمة دستور من ٣٤ للمادة وفقاً  تجدون طيه، 
 الماليــة البيانــات وللســنة الرابعــة تــم إعــداد. ٢٠١٥ ديســمبر/ األول كــانون ٣١ فــي البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة

 العــــام للقطــــاع الدوليــــة المحاســــبية للمعــــايير باالمتثــــال الماليــــة البيانــــات علــــى والمالحظــــات المحاســــبية والسياســــات
 ونظامهــا العالميــة الصــحة لمنظمــة الماليــة ُأعــدت البيانــات الماليــة وفقــًا لالئحــة . كمــا)الدوليــة المحاســبية المعــايير(

 للمراجعـة المـالي للتقريـر النظاميـة العناصـر المالي. وقد خضعت البيانات المالية والمالحظات للمراجعة من جانـب
 رأيــه والــذي يــرد الفلبــين، بجمهوريــة الحســابات مراجعــة المنظمــة، أي لجنــة لحســابات الخــارجي المراجــع جانــب مــن

  .المالي التقرير ضمن
  

 فــي عليــه المنصــوص النحــو علــى ســنوية بصــفة الماليــة التقــارير تقــديم اعتمــدت المنظمــة أن مــن وبــالرغم
 الالئحـة مـن الثانية المادة( تظل عامين للميزانية المالية الفترة فإن ١المعدلة، المالية الالئحة من عشرة الثالثة المادة
علــى  الثنائيــة ميزانيــة ُتعــرض طــة،طالمخ والميزانيــة الفعليــة المصــروفات بــين المقارنــة فألغــراض ومــن ثــم). الماليــة
 المقارنـة هـذه الفعليـة (البيـان الخـامس) بالمبالغ الميزانية مقارنة بيان ويوفر. السنوية المصروفات من عامين أساس
  الفئة. بحسب

  
 ضــمن مــدرجتان األخــرى الصــناديق مــن فئتــان هنــاك) البرمجيــة الميزانيــة( العــام الصــندوق وباإلضــافة إلــى

 ويمكـــن. االئتمـــاني الصـــندوق وفئـــة وغيرهـــا، األعضـــاء الـــدول صـــناديق فئـــة للمنظمـــة، أال وهمـــا الماليـــة البيانـــات
 فـي للصـناديق الـثالث الرئيسـية الفئـات هـذه مـن فئـة كل يخص فيما والمصروفات اإليرادات تفاصيل على االطالع
  التقرير. هذا من األول الجدول

  
 قــــدمت منظمــــة الصــــحة العالميــــة  خــــدمات إلــــى ســــتة كيانــــات أخــــرى هــــي: الصــــندوق ٢٠١٥وفــــي عــــام 

 الدوليـة األدويـة، والوكالـة لشـراء الـدولي ، والمرفـقاأليـدز لمكافحـة المشترك المتحدة األمم لبرنامج التابع االستئماني
 الــــــذنب كالبيــــــة داء لمكافحــــــة األفريقــــــي ونــــــي، والبرنــــــامجاإللكتر  للحســــــاب الــــــدولي الســــــرطان، والمركــــــز لبحــــــوث

 الكيانـات هذه من واحد لكل منفصلة مالية بيانات للموظفين. ويتم إعداد الصحي التأمين ، وصندوق)اإلنكوسركية(
ـــدرج. مســـتقلة خارجيـــة حســـابات مراجعـــة لعمليـــات وتخضـــع  هـــذه عـــن بالنيابـــة المنظمـــة تـــديرها التـــي الصـــناديق وُت
توقــف عــن العمــل  ٢٠١٥كــانون األول/ ديســمبر  ٣١(البيــان األول). وفــي  المــالي الوضــع بيــان ضــمن ٢الكيانــات
. وتــولى اإلقلــيم األفريقــي مســؤولية األنشــطة فــي إطــار )األنكوســركية( الــذنب كالبيــة داء لمكافحــة األفريقــي البرنــامج

  المشروع الموسع للقضاء على األمراض المدارية المهملة.
  

، مـــــع ٢٠١٥كـــــانون األول/ ديســـــمبر  ٣١وٕاقـــــرار البيانـــــات الماليـــــة للســـــنة المنتهيـــــة فـــــي وتـــــم اســـــتعراض 
  المالحظات على البيانات والجدولين الداعمين األول والثاني.

  
  
  
  

  جيفرير.  زنيكوال
  المراقب المالي

  الدكتورة مارغريت تشان
  المديرة العامة

  ٢٠١٦مارس / آذار ٢٢جنيف، 
                                                            

  .٦-٦٢ج ص عانظر القرار    ١
  باستثناء الوكالة الدولية لبحوث السرطان التي ال تدير المنظمة صناديقها.   ٢
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  خطاب إحالة
 الفلبينجمهورية 
  

 لجنة مراجعة الحسابات
  

Commonwealth Avenue, Quezon City, Philippines  
  

  خطاب إحالة
  

  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٤
  
  

  ،سيدي/ سيدتي
  

  تحية طيبة وبعد،
  

والســـتين تقريـــر المراجـــع الخـــارجي للحســـابات ورأيـــه بشـــأن  التاســـعةيشـــرفني أن أقـــدم إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة 
  .٢٠١٥ديسمبر  كانون األول/ ٣١البيانات المالية لمنظمة الصحة العالمية للسنة المالية المنتهية في 

  
جمعية الصحة العالمية إذ شـرفتنا بـأداء دور المراجـع الخـارجي لحسـابات المنظمـة وخصـتنا ود أن أسجل تقديري لوأ

  تياز.بهذا االم
  

  ،،،مع وافر التحية والتقدير
  

  
  

  
  مايكل ج. أجوينالدو

  رئيس لجنة مراجعة الحسابات
  جمهورية الفلبين

  المراجع الخارجي للحسابات
  
  

  والستين التاسعةرئيس جمعية الصحة العالمية 
  منظمة الصحة العالمية

 جنيف، سويسرا
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  رأي مراجع الحسابات الخارجي

 

  جمهورية الفلبين
  مراجعة الحسابات لجنة

Commonwealth Avenue, Quezon City, Philippines  
  
 

  تقرير مراجع الحسابات المستقل
  
 
  

  إلى منظمة الصحة العالمية
  
  

  تقرير عن البيانات المالية
  

األول/ كـانون  ٣١لقد راجعنا البيانات المالية المرفقة لمنظمة الصحة العالمية التي تضم بيان الوضع المالي لغايـة 
وبيــان األداء المــالي وبيــان التغيــرات فــي صــافي األصــول/ األســهم وبيــان التــدفقات النقديــة وبيــان  ٢٠١٥ديســمبر 

  مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية للسنة المنتهية آنذاك والمالحظات على البيانات المالية.
  

  مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
  

ـــة الدوليــة للقطــاع العــام. اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد  ــًا للمعــايير المحاسبي هــذه البيانــات الماليــة وعرضــها بنزاهــة وفق
وتنطــوي هــذه المســؤولية علــى مــا يلــي: التصــميم والتنفيــذ والمراقبــة الداخليــة المســتمرة فيمــا يتصــل بإعــداد البيانــات 

غـش أم غلـط؛ واختيـار السياسـات المالية وعرضها بنزاهة وضمان خلوها من أي أخطاء ماديـة سـواء أكانـت نتيجـة 
  المحاسبية المالئمة وتطبيقها؛ وٕاعداد تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف السائدة.

  
  مسؤولية مراجع الحسابات

  
تقــع علــى عاتقنــا مســؤولية إبــداء رأي فــي هــذه البيانــات الماليــة بنــاًء علــى مراجعتنــا للحســابات. وقــد أجرينــا مراجعتنــا 

لمعايير الدولية لمراجعة الحسابات الصادرة عن المجلس الدولي المعني بتدقيق الحسـابات ومعـايير للحسابات وفقًا ل
الضمان. وتقضي تلك المعايير بأن نمتثل للشروط األخالقية والخطة الموضـوعة ونجـري مراجعـة الحسـابات للتأكـد 

  بصورة معقولة من خلو البيانات المالية من أي أخطاء مادية.
  

بّينـات تسـتند إليهـا المراجعـة وتثبـت صـحة المبـالغ  علـى عة الحسابات على تطبيـق إجـراءات للحصـولوتنطوي مراج
الماليــة. ويختــار مراجــع الحســابات اإلجــراءات حســب تقــديره، بمــا فــي ذلــك تقيــيم  فــي البيانــات الــواردة والكشــوفات

. وفـي إطـار تقيـيم تلـك المخـاطر وجود أخطاء ماديـة فـي البيانـات الماليـة سـواء أكانـت نتيجـة غـش أم غلـط مخاطر
يأخذ مراجع الحسابات في االعتبار المراقبة الداخلية فيما يتصل بإعداد الكيان المعني للبيانات المالية وعرضه لهـا 

السـائدة ولكـن لـيس بغـرض  الظـروف ظـل فـي المالئـم النحـو علـى تصـميم إجـراءات مراجعـة الحسـابات بنزاهـة بغيـة
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 تقيـيم وتشـمل مراجعـة الحسـابات أيضـاً  .المعنـي الكيـان يمارسـها التـي المراقبـة الداخليـة يةالتعبير عن رأي بشأن فعال

اإلدارة فضـًال عـن تقيـيم  أعـدتها التـي المتبعـة ومـدى وجاهـة التقـديرات المحاسـبية السياسـات المحاسـبية مدى مالءمـة
  المالية العام. البيانات عرض طريقة

  
  حصلنا عليها تشكل أساسًا كافيًا ومناسبًا لتكوين رأينا الخاص بمراجعة الحسابات.نات المراجعة التي ونعتقد أن بيِّ 

  
  الرأي

  
نرى أن هذه البيانات المالية تعرض بنزاهة من جميع النواحي المادية الوضع المالي لمنظمة الصحة العالمية لغاية 

ا/ أسـهمها وتـدفقاتها النقديـة ومقارنـة وأداءها المالي والتغيرات في صافي أصـوله ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٣١
  ميزانيتها بالمبالغ الفعلية وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.

  
  تقرير عن الشروط القانونية والتنظيمية األخرى

  
لعنا عليها أو التي فحصناها في إطار مراجعتنا للحسابات نرى كذلك أن معامالت منظمة الصحة العالمية التي اطّ 

  جميع الجوانب الجوهرية وفقًا لالئحة المالية للمنظمة.قد نفذت من 
  

  وأصدرنا أيضًا تقريرًا مطوًال عن مراجعتنا لحسابات المنظمة عمًال بأحكام المادة الرابعة عشرة من الالئحة المالية.
 
  
 
  

  
  مايكل ج. أجوينالدو

  رئيس لجنة مراجعة الحسابات
  جمهورية الفلبين

  المراجع الخارجي للحسابات
  

  مدينة كويزون، الفلبين
 ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٤في 
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 البيانات المالية
  منظمة الصحة العالمية

  البيان األول: بيان الوضع المالي
 ٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١في 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
/ كانون األول ٣١ المالحظات  الوصف

 ٢٠١٥ ديسمبر
/ األولكانون  ٣١

 ٢٠١٤ ديسمبر
     األصول

     األصول المتداولة
 ٦٣٢ ٨٩١  ٤٣١ ٣١٨  ١-٤  فئات النقديةاوالمك النقدية

  ٢ ٨٢٣ ٢٢٧  ٢ ٧٥٤ ٢٥٩ ٢-٤  االستثمارات القصيرة األجل
  ٨٣٣ ٢٤٠  ٨٦٦ ٠١٦ ٣-٤  لجاريةا -الحسابات المدينة 

  ١٠ ٤٤٦  ١٠ ٧٠٢ ٤-٤  ة للموظفينُمْسَتحقّ المبالغ ال
  ٥٠ ٤١٧  ٥٣ ١٥٢ ٥-٤ المخزونات

  ٣٨٣  ١٢ ٤٧٤ ٦-٤  والودائع ُمَقدَّماً المبالغ المدفوعة 
  ٤ ٣٥٠ ٦٠٤  ٤ ١٢٧ ٩٢١  مجموع األصول المتداولة
     األصول غير المتداولة

  ٢٨٢ ٢٨٩  ١٩٧ ٤٧٢ ٣-٤  غير الجارية -الحسابات المدينة 
  ٧٠ ٨٤٥  ٩٣ ٩٠٠ ٢-٤  االستثمارات الطويلة األجل
  ٦٣ ٩٩٣  ٦٥ ١٢٤ ٧-٤ ُمعّداتالممتلكات والمنشآت وال
  ٢ ٨٠٢  ٢ ٨٠٦ ٨-٤  األصول غير الملموسة
  ٤١٩ ٩٢٩  ٣٥٩ ٣٠٢  مجموع األصول غير المتداولة

  ٤ ٧٧٠ ٥٣٣  ٤ ٤٨٧ ٢٢٣   مجموع األصول
    الخصوم
     الخصوم المتداولة       

لاالشتراكات ال   ٦١ ٧٠٧  ٥٧ ٠٧٩ ٩-٤  ُمَقدَّماً ة ُمَحصَّ
  ٣١ ٥٧٩  ٥٣ ٥٩٧ ١٠-٤ الحسابات الدائنة

  ١ ٧٧٧  ٢ ١٥٦ ١١-٤  ة الدفع للموظفينُمْسَتحقّ المبالغ ال
  ٥٥ ٨٢٣  ٤٦ ٧٢٢ ١٢-٤  الجارية -الموظفين منافع استحقاقات 
لةاإليرادات ال   ٣٦٦ ٨٤٣  ٣٣٩ ٤١٨ ١٣-٤  ُمَؤجَّ

  ٣٣ ٣٥١  ٥٣ ١٧٧ ٢-٤  الخصوم المالية
  ٤٢ ٧١٧  ١٠٨ ٧٤٧ ١٤-٤ الخصوم المتداولة األخرى

  ١ ٠٨٧ ٥٥٨  ١ ٠٠٨ ٩١١ ١٥-٤  الخصوم المشتركة بين الكيانات
  ١ ٦٨١ ٣٥٥  ١ ٦٦٩ ٨٠٧   مجموع الخصوم المتداولة

     الخصوم غير المتداولة
  ٢١ ٦٧١  ٢٧ ٤٧٧ ١٦-٤  األجل ةالطويل اتاالقتراض

لةالالموظفين منافع استحقاقات    ٩٣٧ ٧٠٦  ٩٨٧ ٥٤٩ ١٢-٤  ُمَؤجَّ
لةالاإليرادات    ٢٨٢ ٢٨٩  ١٩٧ ٤٧٢ ١٣-٤  غير الجارية - ُمَؤجَّ

  ١ ٢٤١ ٦٦٦  ١ ٢١٢ ٤٩٨  مجموع الخصوم غير المتداولة
  ٢ ٩٢٣ ٠٢١  ٢ ٨٨٢ ٣٠٥  مجموع الخصوم
    األسهم/ صافي األصول

  ٧٥ ٣٤٤  ٤٣ ١٧٦   الميزانية العادية
  ٢ ٣٥٣ ٧٩٧  ٢ ١٦٦ ١٥٥   الصناديق الطوعية

  )٦٦٧ ٤٨٤(  )٦٤٧ ٢٨٧(   وغيرها -صناديق الدول األعضاء 
  ٨٥ ٨٥٥  ٤٢ ٨٧٤   الصناديق االئتمانية

  ١ ٨٤٧ ٥١٢  ١ ٦٠٤ ٩١٨  األسهم/ مجموع صافي األصول
  ٤ ٧٧٠ ٥٣٣  ٤ ٤٨٧ ٢٢٣   األسهم/ مجموع الخصوم وصافي األصول

  المالية.السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات ذي يتضمن ال فرعال يشكل
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  منظمة الصحة العالمية
  البيان الثاني: بيان األدء المالي

  ٢٠١٥ ديسمبر/ كانون األول ٣١في السنة المنتهية في 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

/ كانون األول ٣١ المالحظات الوصف
 ٢٠١٥ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
  ٢٠١٤ ديسمبر

   ١-٥  اإليرادات
 ٤٩١ ٨٦٦ ٤٦٢ ٦٥١   ُمَقدََّرةاالشتركات ال

  ٢ ٠٥١ ٩١١  ١ ٨٣٨ ٤٤٣   المساهمات الطوعية
  ٥٠ ٢٧١  ١٢٩ ٩١٣    المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات

  ١٢ ٩٤٤  ٢٦ ١٧٠  القيمة ُمْسَتَردَّةالمشتريات ال
  ١٥ ٦٢٨  ١٧ ٩٦٥   اإليرادات األخرى

  ٢ ٦٢٢ ٦٢٠  ٢ ٤٧٥ ١٤٢   مجموع اإليرادات
    ٢-٥  المصروفات
  ٨٦٧ ٤٦٠  ٩٢٠ ١٩١   الموظفين تكاليف

  ٢٢٥ ٢٩٦  ٢٦٥ ٤٨١   اإلمدادات والمواد الطبية
  ٥٦٥ ٨٦٥  ٧٤٤ ٠٩٦   الخدمات التعاقدية

  ٢٥٨ ٥٣٧  ٣١١ ٧١٧   حنَ التحويالت والمِ 
  ١٩٣ ٦٨١  ٢٣٣ ٥٣٩   السفر

  ١٥٥ ٦٧٢  ١٩٣ ٢٧١   مصروفات التشغيل العامة
  ٤٧ ٨٢٥  ٦٧ ٧١٦   والمركبات واألثاثُمعّدات ال
اســـتهالك األصـــول و ألصـــول الماديـــة ســـتهالك اا

  ٢ ١٠٤  ٢ ٤٣٣   لموسةغير الم

  ٢ ٣١٦ ٤٤٠  ٢ ٧٣٨ ٤٤٤   لمصروفاتامجموع 
  ٦ ٦١٢  ٢٠ ٧٠٨ ٣-٥  اإليرادات المالية

  ٣١٢ ٧٩٢  )٢٤٢ ٥٩٤(  الفائض في السنة/ مجموع (العجز)

  مالحظات جزءًا من البيانات المالية.يشكل الفرع الذي يتضمن السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من 
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  منظمة الصحة العالمية
 األسهم/ البيان الثالث: بيان التغيرات في صافي األصول

  ٢٠١٥ ديسمبر/ كانون األول ٣١في السنة المنتهية في 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

/ كانون األول ٣١ المالحظات الوصف
 ٢٠١٥ديسمبر 

الفائض 
  (العجز)

/ األولكانون  ٣١
 ٢٠١٤ديسمبر 

      الصندوق العام
 ٧٥ ٣٤٤  )٣٢ ١٦٨(  ٤٣ ١٧٦ ١-٦  الميزانية العادية

  الصناديق الطوعية
     

  صندوق المساهمات الطوعية األساسي
 

٢٥٦ ٩٤٥  )١٠٢ ٥٦٩(  ١٥٤ ٣٧٦  
  صندوق المساهمات الطوعية المحدد

 
١ ١٦٣ ٩٢٢  )٤٥ ٧٩٠( ١ ١١٨ ١٣٢  

الخــــــــاص  الصــــــــندوق االســــــــتئماني للبرنــــــــامج
للبحوث والتدريب في مجال أمراض المنـاطق 

  المدارية
٣١ ٥٨٦  )١٠ ٦٩٦(  ٢٠ ٨٩٠  

الصــــــــندوق االســــــــتئماني للبرنــــــــامج الخــــــــاص 
للبحوث والتطوير والتدريب على البحوث فـي 

   مجال اإلنجاب البشري
٣٩ ٩٥٦  ١٩٠  ٤٠ ١٤٦  

  صندوق البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية
 

٣٤٣ ٧٧٣  )٩ ٦١١(  ٣٣٤ ١٦٢  
  ٢٦٤ ٤٤٧  ٣٨ ٣٢٨  ٣٠٢ ٧٧٥ ٢-٦  الحساب الخاص لصندوق تكاليف الخدمات

  صندوق التصدي للفاشيات واألزمات
 

٢٥٣ ١٦٨  )٧١ ٧٥٩(  ١٨١ ٤٠٩  
  ١٤ ٢٦٥  ١٤ ٢٦٥ ٣-٦  الصندوق االحتياطي الخاص بالطوارئ

 
  لطوعيةامجموع الصناديق 

 
٢ ٣٥٣ ٧٩٧  )١٨٧ ٦٤٢(  ٢ ١٦٦ ١٥٥  

  مجموع الصندوق العام
 

٢ ٤٢٩ ١٤١ )٢١٩ ٨١٠(  ٢ ٢٠٩ ٣٣١ 
  صناديق الدول األعضاء وغيرها

  الصندوق المشترك
 

٨٤ ٥٩٨  ١٨ ٤١٦  ١٠٣ ٠١٤  
  ٨ ١٠٣  ١ ٢٦٢  ٩ ٣٦٥ ٤-٦ صندوق المشاريع

  )٧٦٠ ١٨٥(  ٥١٩ )٧٥٩ ٦٦٦(  ٥-٦ صندوق األغراض الخاصة
  مجموع صناديق الدول األعضاء وغيرها

 
)٦٦٧ ٤٨٤( ٢٠ ١٩٧ )٦٤٧ ٢٨٧(  

 ٨٥ ٨٥٥ )٤٢ ٩٨١( ٤٢ ٨٧٤ ٦-٦  الصندوق االئتماني
 ١ ٨٤٧ ٥١٢  )٢٤٢ ٥٩٤( ١ ٦٠٤ ٩١٨ األسهم/ مجموع صافي األصول

  يشكل الفرع الذي يتضمن السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالية.
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  منظمة الصحة العالمية
  النقديةالبيان الرابع: بيان التدفقات 

  ٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١في السنة المنتهية في 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٥ ديسمبر

/ كانون األول ٣١
  ٢٠١٤ ديسمبر

    التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التشغيل
  ٣١٢ ٧٩١ )٢٤٢ ٥٩٤(  الفائض خالل السنة/ مجموع (العجز)
غير استهالك األصول األصول المادية و الك استه

  ٢ ١٠٤ ٢ ٤٣٣  ةلموسالم
  ٢٩ ٥٠٧  ١ ٠٠٣ خسائر االستثمارات غير المحققة/ (أرباح)
األجل  ةالطويل اتخسائر إعادة تقييم االقتراض/ (أرباح)

  ٢ ٤٦٣ ٥٢٥  غير المحققة
  )٩٧ ٧١٦(  )٣٢ ٧٧٦(  الجارية -االنخفاض في الحسابات المدينة / (الزيادة)
  ٩٠٣  )٢٥٦(  ة للموظفينُمْسَتحقّ االنخفاض في المبالغ ال/ (الزيادة)
  ٧٠٧  )٢ ٧٣٥(  االنخفاض في المخزونات/ (الزيادة)
  ٣ ٠٧٢  )١٢ ٠٩١(  ُمَقدَّماً االنخفاض في المبالغ المدفوعة / (الزيادة)
  ٦٤ ٢٢٣  ٨٤ ٨١٧  غير الجارية -االنخفاض في الحسابات المدينة / (الزيادة)
ل(االنخفاض) في االشتراكات ال/ الزيادة   )١٨ ٣٨٥(  )٤ ٦٢٨(  ُمَقدَّماً ة ُمَحصَّ
  ١ ٨٥٩  ٢٢ ٠١٨  (االنخفاض) في الحسابات الدائنة/ الزيادة
 )٥٤٨(  ٣٧٩  ة الدفع للموظفينُمْسَتحقّ (االنخفاض) في المبالغ ال/ الزيادة
  )١٤ ٣٢٦(  )٩ ١٠١( الجارية - (االنخفاض) في استحقاقات الموظفين/ الزيادة
لة(االنخفاض) في اإليرادات ال/ الزيادة   ٢٤ ٤٢٨  )٢٧ ٤٢٥(  ُمَؤجَّ
  )١٦ ٧٥٤(  ٦٦ ٠٣٠  (االنخفاض) في الخصوم المتداولة األخرى/ الزيادة
  ١٠٥ ٨٥٧  )٧٨ ٦٤٧( (االنخفاض) في الخصوم المشتركة بين الكيانات/ الزيادة
 -الموظفين منافع (االنخفاض) في استحقاقات / الزيادة

  )١ ٤١١(  ٤٩ ٨٤٣ الجاريةغير 
لة(االنخفاض) في اإليرادات ال/ الزيادة   )٦٤ ٢٢٣(  )٨٤ ٨١٧(  غير الجارية - ُمَؤجَّ

  ٣٣٤ ٥٥١  )٢٦٨ ٠٢٢(  صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التشغيل
 التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة االستثمار

 )٤١٩ ٣١٣(  ٥٩ ٠٧١ القصيرة األجلاالنخفاض في االستثمارات / (الزيادة)
  ١٣ ١٦٨  )٢٢ ٦١٦( االنخفاض في االستثمارات الطويلة األجل/ (الزيادة)
  )٢ ٥٥٧(  ٢٨ ٢٨١ (االنخفاض) في الخصوم المالية/ الزيادة
  )٤ ٣٧٩(  )٣ ٢٤١(  ُمعّدات(االنخفاض) في الممتلكات والمنشآت وال/ الزيادة

  )٢ ٨٢٥(  )٣٢٧( الملموسةاالنخفاض في األصول غير / (الزيادة)
  )٤١٥ ٩٠٦(  ٦١ ١٦٨ صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة االستثمار

 التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
  )٦٠٦(  ٥ ٢٨١ األجل ةالطويل ات(االنخفاض) في االقتراض/ الزيادة

  )٦٠٦(  ٥ ٢٨١ صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
  )٨١ ٩٥٠(  )٢٠١ ٥٧٣( (االنخفاض) في النقدية والمكافئات النقدية/ صافي الزيادة

  ٧١٤ ٨٤١  ٦٣٢ ٨٩١ النقدية والمكافئات النقدية في بداية السنة
  ٦٣٢ ٨٩١  ٤٣١ ٣١٨  النقدية والمكافئات النقدية في نهاية السنة

  يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالية.يشكل الفرع الذي يتضمن السياسات المحاسبية المهمة وما 
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  منظمة الصحة العالمية
  البيان الخامس: بيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية

  ٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١في السنة المنتهية في 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

  الوصف
الميزانية البرمجية 

 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 
في عام  المصروفات
٢٠١٥ 

في  المصروفات
  ٢٠١٤عام 

 

مجموع 
 المصروفات

  الفرق بين
الميزانية البرمجية 
 والمصروفات

 ) ٪ التنفيذ (

 اتالفئ
 ٪٨٥ ١٢٣ ٦٣١ ٧١٧ ١٦٩ ٣٢٦ ٦٦٦ ٣٩٠ ٥٠٣  ٨٤٠ ٨٠٠  األمراض السارية   - ١
 ٪٧٥ ٨٠ ٣٠٣ ٢٣٧ ٥٩٧ ١٠٦ ٣٥٧ ١٣١ ٢٤٠ ٣١٧ ٩٠٠  األمراض غير السارية   - ٢
 ٪٨٧ ٤٨ ٨١٦ ٣٣٩ ٦٨٤ ١٥١ ٨٥٧ ١٨٧ ٨٢٧  ٣٨٨ ٥٠٠  تعزيز الصحة طيلة العمر   - ٣
 ٪٨٨ ٦٢ ٩٨٣ ٤٦٨ ١١٧ ٢١٥ ١٧٨ ٢٥٢ ٩٣٩ ٥٣١ ١٠٠  الُنظم الصحية   - ٤
 ٪٩٣ ٢١ ٢٧٣ ٢٦٥ ٧٢٧ ١٢١ ٤٥٩ ١٤٤ ٢٦٨ ٢٨٧ ٠٠٠  التأهب والترصد واالستجابة   - ٥
/ الخدمات المؤسسية   - ٦

 ٪٩٣ ٥١ ٠٢٦ ٦٣٢ ٩٧٤ ٢٧٩ ٦٨٢ ٣٥٣ ٢٩٢ ٦٨٤ ٠٠٠  الوظائف التمكينية
 ٪١٨٣ )٧٦٨ ٢٦٣( ١ ٦٩٦ ١٦٣ ٦٨٩ ٥٥٥ ١ ٠٠٦ ٦٠٨ ٩٢٧ ٩٠٠ الطوارئ  
 ٪١١٠ )٣٨٠ ٢٣١( ٤ ٣٥٧ ٤٣١ ١ ٨٩٠ ٧٥٤ ٢ ٤٦٦ ٦٧٧ ٣ ٩٧٧ ٢٠٠  المجموع     

              
   حسب األساسلفروقات ا

مصروفات صندوق معادلة 
 ٢١ ٤٥٧ ٩ ٥٩٥ ١١ ٨٦٢  الضرائب

 ١١٦ ٠٤٩ ٣١ ٩٣٥ ٨٤ ١١٤   الترتيبات الخاصة
التحويل إلى صندوق تكنولوجيا 

 ٨١٢ ٨١٢    المعلومات
المصروفات األخرى غير 

 )١٥ ٧١٤( ٨ ٦٨٣ )٢٤ ٣٩٧(   المدرجة في الميزانية البرمجية
 ١٢٢ ٦٠٤ ٥١ ٠٢٥ ٧١ ٥٧٩   حسب األساس الفروقاتمجموع 
   حسب التوقيت الفروقات

مصروفات الميزانية البرمجية 
 ١٨٠ ٧٣٧ ١٨٠ ٧٣٧   للفترات السابقة

 ١٨٠ ٧٣٧ ١٨٠ ٧٣٧    حسب التوقيت الفروقاتمجموع 
الصندوق  –مجموع المصروفات 

 ٤ ٦٦٠ ٧٧٢ ٢ ١٢٢ ٥١٦ ٢ ٥٣٨ ٢٥٦   العام

  حسب الكيان الفروقات
المصروفات في الصندوق 

المشترك وصندوق المشاريع 
األغراض الخاصة  وصندوق

 والصندوق االئتماني
 ٢١٨ ٧٥٧ ١٤٤ ٧٣٤ ٧٤ ٠٢٣ 

في شكل / المصروفات العينية
 ١٧٥ ٣٥٥ ٤٩ ١٩٠ ١٢٦ ١٦٥   خدمات
 ٣٩٤ ١١٢ ١٩٣ ٩٢٤ ٢٠٠ ١٨٨   حسب الكيان الفروقاتمجموع 

مجموع المصروفات في بيان 
 ٥ ٠٥٤ ٨٨٤ ٢ ٣١٦ ٤٤٠ ٢ ٧٣٨ ٤٤٤  األداء المالي (البيان الثاني)

  يشكل الفرع الذي يتضمن السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالية.
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  مالحظات على البيانات المالية

  أساس اإلعداد والعرض  -١

(المعـايير المحاسـبية أعدت البيانات المالية لمنظمة الصحة العالمية وفقًا للمعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام 
بالقيمـــة العادلـــة م تســـجيلها تيـــالدوليـــة) باســـتخدام أســـلوب التكلفـــة التاريخيـــة (الفعليـــة). أمـــا االســـتثمارات والقـــروض ف

المعــايير  يغِطــتُ  االســتهالك. وطبقــت المعــايير الدوليــة لإلبــالغ المــالي المالئمــة عنــدما المخفضــة بســبب بتكلفـة  أو
 المحاسبية الدولية مسألة معينة.

وقــد أعــدت هـــذه البيانــات الماليــة علـــى أســاس افتــراض أن المنظمـــة تمــارس نشــاطها وتفـــي بمهمتهــا فــي المســـتقبل 
  عرض البيانات المالية). -من المعايير المحاسبية الدولية ١المنظور (المعيار 

أيضــًا بعبــارة ويشــار إلــى ذلــك بــة ألقــرب ألــف، رَّ قَ ة وجميــع القــيم مُ وُتعــرض هــذه البيانــات الماليــة بالــدوالرات األمريكيــ
  ."آالف الدوالرات األمريكية"

  العملة المتعامل بها وتحويل العمالت األجنبية

تحّول قيمة المعامالت التي تجرى بعمالت أجنبية إلى الدوالر األمريكـي بتطبيـق أسـعار الصـرف التشـغيلية السـائدة 
أسعار الصرف التشـغيلية  ُتَحدَّداألمم المتحدة التي تقارب أسعار الصرف عند إجراء المعامالت. و المعمول بها في 

  في سعر صرف كل عملة من العمالت. األهميةتقلبات ذات ال مرة في الشهر وتراجع في منتصف الشهر

ار الصـرف التشـغيلية وتحّول قيمة األصول والخصوم المحسوبة بعمـالت أخـرى إلـى الـدوالر األمريكـي بتطبيـق أسـع
  لألمم المتحدة المعمول بها في نهاية السنة المالية. وتقيَّد المكاسب والخسائر الناتجة في بيان األداء المالي.

وتحــول قيمــة األصــول والخصــوم فــي حــوافظ االســتثمارات المحســوبة بعمــالت أخــرى إلــى الــدوالر األمريكــي بتطبيــق 
  ثمارات في نهاية الشهر.سعر اإلقفال الذي يستخدمه أمين االست

  األهمية المادية واستخدام التقييمات والتقديرات

المنظمــة الســتعراض التــي تقــوم بهــا عمليــة الهــي مفهــوم محــوري فــي البيانــات الماليــة للمنظمــة. ف ١األهميــة الماديــة
ــ اً أســلوبتتــيح المحاســبية  األهميــة الماديــة لتحديــد القــرارات المتخــذة فيمــا يخــص األهميــة الماديــة للمعلومــات  اً منهجي

. وترد في البيانـات اً دوريستعراضًا الشاملة لعدد من المجاالت المحاسبية وتحليلها وتقييمها واعتمادها واستعراضها ا
التقـديرات فـي الفتـرة التـي ين التغيـرات فـي يـتبيـتم المالية مبالغ مبنيـة علـى تقييمـات اإلدارة وتقـديراتها وافتراضـاتها. و 

  تصبح معلومة خاللها.

  

                                                      
جمـاعي  أو تكون أوجه اإلغفال أو الخطأ في بنود البيانات ذات أهمية مادية في حال احتمال تأثيرها على أساس فـردي   ١

  في قرارات المستخدمين أو تقديراتهم المستندة إلى البيانات المالية.
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  البيانات المالية

  من المعايير المحاسبية الدولية على النحو التالي: ١ت مجموعة كاملة من البيانات المالية وفقًا للمعيار دَّ عِ أُ 

 بيان الوضع المالي؛ •

 بيان األداء المالي؛ •

 األسهم؛/ بيان التغيرات في صافي األصول •

 التدفقات النقدية؛بيان  •

 بيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية؛ •

وفقـــه، وضـــع البيانـــات تـــم ي ذالـــســـاس المالحظـــات علـــى البيانـــات الماليـــة التـــي تشـــمل توضـــيحًا لأل •
 خرى.المالئمة األمعلومات الوُتعرض على أساسه، وملخصًا للسياسات المحاسبية المهمة، و 

  سياسات محاسبية مهمة  -٢

  والمكافئات النقدية النقدية  ١-٢

ظ النقدية والمكافئات النقديـة بالقيمـة االسـمية وتتـألف مـن النقديـة تحـت الطلـب والنقديـة المودعـة فـي المصـارف فَ حْ تُ 
 جرَ دْ والودائع بضمان إضافي واألوراق التجاريـة وصـناديق األسـواق النقديـة واألذونـات والسـندات القصـيرة األجـل. وتُـ

ثالثـــة أشـــهر أو أقـــل اعتبـــارًا مـــن تـــاريخ الشـــراء فـــي النقديـــة  ات مواعيـــد االســـتحقاق لمـــدةجميـــع االســـتثمارات ذ فيهـــا
والمكافئات النقدية. ويشمل ذلك النقدية والمكافئات النقدية التي تحفظ فـي حـوافظ االسـتثمارات التـي يـديرها مـديرون 

  خارجيون معنيون باالستثمارات.

  االستثمارات والصكوك المالية  ٢-٢

عندما تصـبح المنظمـة طرفـًا فـي أحكـام الصـكوك التعاقديـة وحتـى تنتهـي مـدة حقـوق تحصـيل  تَُقيَّدالصكوك المالية 
تنقل المنظمة بشـكل ملحـوظ جميـع المخـاطر حتى من تلك األصول أو تُنقل هذه الحقوق و المتاتية التدفقات النقدية 

 ُمَحــدَّدة) أصــول ماليــة أو خصــوم ماليــة ١علــى أنهــا (والمكافــآت المرتبطــة بالملكيــة. ويمكــن تصــنيف االســتثمارات 
) أو ٣) أو اســــتثمارات محــــتفظ بهــــا حتــــى تــــاريخ اســــتحقاقها؛ (٢بالقيمــــة العادلــــة مــــن خــــالل الفــــائض أو العجــــز؛ (

كـــل عمليـــات شـــراء االســـتثمارات  تَُقيَّـــد) أو ودائـــع مصـــرفية وحســـابات مدينـــة أخـــرى. و ٤اســـتثمارات متـــوفرة للبيـــع؛ (
  أساس تاريخ تداولها.وبيعها على 

هــي صــكوك ماليــة  بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الفــائض أو العجــز ُمَحــدَّدةاألصــول الماليــة أو الخصــوم الماليــة ال
ــ) أو تُ ٢ظ بهــا ألغــراض التــداول؛ (فَ تَ ْحــ) يُ ١تســتوفي أحــد الشــرطين التــاليين: ( ن مــن جانــب الكيــان المعنــي لــدى يَّ َع
  بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز. ُمَحدَّدةالتقييد األولي على أنها صكوك 

وتقــاس الصــكوك الماليــة ضــمن هــذه الفئــة بالقيمــة العادلــة وتحســب أي مكاســب أو خســائر تنشــأ عــن التغيــرات فــي 
القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز وتدرج في بيان األداء المالي في الفتـرة التـي تنشـأ فيهـا. وتصـنف جميـع 
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مثــل عقــود المقايضــة والعقــود أو الخيــارات اآلجلــة ألســعار صــرف العمــالت علــى أنهــا صــكوك  ةالمشــتق صــكوكال
مــن مخــاطر تقلــب أســعار الصــرف حســبما  َتَحــوُّطمحــتفظ بهــا ألغــراض التــداول ماعــدا الصــكوك المعينــة والفعليــة لل

ف األصــول نَّ َصــمــن المعــايير المحاســبية الدوليــة (األدوات الماليــة: اإلثبــات وتقــدير القيمــة). وتُ  ٢٩يحــدده المعيــار 
المالية في الحوافظ المـدارة خارجيـًا المعينـة عنـد القيـد األولـي بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الفـائض أو العجـز كأصـول 

غير متداولة تبعًا لألفق الزمني لألغراض االستثمارية لكل حافظة. فإذا كان هذا األفق يبلغ سـنة واحـدة متداولة أو 
أو أقــل فــإن األصــول المــذكورة ُتصــنف كأصــول متداولــة، أمــا إذا زاد األفــق عــن ســنة فإنهــا تصــنف كأصــول غيــر 

  متداولة.

تنطـوي علـى مـدفوعات ثابتــة أو  ُمْشـَتقَّةغيـر  هـي أصـول ماليـة االسـتثمارات المحـتفظ بهـا حتـى تـاريخ اســتحقاقها
قابلــة للتحديــد وتكــون مواعيــد اســتحقاقها ثابتــة وتعتــزم المنظمــة االحتفــاظ بهــا حتــى تــاريخ اســتحقاقها وتتمتــع بالقــدرة 

ــدد هــذه االســتثمارات بتكلفــة االســتهالك باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي و دَّ َحــعلــى ذلــك. وتُ   إيــرادات ســعر تَُقيَّ
  الفائدة على أساس المردود الفعلي في بيان األداء المالي.

ف على هذا النحو عندما ال تعينها المنظمة كاستثمارات يحتفظ بها نَّ صَ هي استثمارات تُ  االستثمارات المتوفرة للبيع
االستثمارات المتوفرة للبيع بالقيمـة العادلـة (بمـا فـي ذلـك تكـاليف  ُتَحدَّدألغراض التداول أو حتى تاريخ استحقاقها. و 

 تَُقيَّـداألسـهم. و / تغيرات القيمة فـي صـافي األصـول تَُقيَّدالمعامالت التي تنسب مباشرة إلى شراء األصول المالية) و 
ن األداء المــالي. ولــم رســوم انخفــاض القيمــة وأســعار الفائــدة المحســوبة باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي فــي بيــا

  .٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١تكن هناك أي أصول مالية متوفرة للبيع محتفظ بها في المنظمة في 

منطويـة علـى مـدفوعات ثابتـة أو قابلـة  ُمْشَتقَّةهي أصول مالية غير الودائع المصرفية والحسابات المدينة األخرى 
ي هذه الفئة اإليرادات المتراكمة المتصلة بالفائدة وحصـص األربـاح للتحديد وغير متداولة في سوق نشطة. وتدرج ف

الودائـــع المصـــرفية والحســـابات المدينـــة األخـــرى  ُتَحـــدَّدة التـــي تحّصـــل مـــن االســـتثمارات. و ُمْســـَتحقّ والمبـــالغ النقديـــة ال
 تَُقيَّــدالقيمــة. و بتكلفــة االســتهالك التــي تحســب باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي ويطــرح منهــا أي انخفــاض فــي 

إيرادات سعر الفائدة باالستناد إلى سعر الفائدة الفعلي باسـتثناء الحسـابات المدينـة القصـيرة األجـل التـي يكـون تقييـد 
  .أهمية ماديةالفائدة الخاصة بها أمرًا غير ذي 

فــي البدايــة بالقيمــة  تَُقيَّــدتشــمل الحســابات الدائنــة واالســتحقاقات المتصــلة باالســتثمارات و  الخصــوم الماليــة األخــرى
العادلــة ثــم تقــاس بتكلفــة االســتهالك باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي باســتثناء الخصــوم القصــيرة األجــل التــي 

 .أهمية ماديةيكون تقييد الفائدة الخاصة بها أمرًا غير ذي 

  الحسابات المدينة  ٣-٢

ويــة علـى مــدفوعات ثابتـة أو قابلــة للتحديـد وغيــر متداولـة فــي منط ُمْشـَتقَّةالحسـابات المدينــة هـي أصــول ماليـة غيــر 
شــهرًا مــن تــاريخ التبليــغ فــي  ١٢ة التحصــيل فــي حــدود ُمْســَتحقّ ســوق نشــطة. والحســابات المدينــة الجاريــة هــي مبــالغ 

التبليغ عـن شهرًا من تاريخ  ١٢ة التحصيل منذ أكثر من ُمْسَتحقّ حين أن الحسابات المدينة غير الجارية هي مبالغ 
  البيانات المالية.

فــي اتفــاق ملــزم بــين المنظمــة والجهــة  ُمَحــدَّدةبنــاًء علــى شــروط الــدفع ال المدينــةحســابات المســاهمات الطوعيــة  تَُقيَّــدو 
التحصــيل يقيــد علــى أنــه واجــب  ُمْســَتحقّ المســاهمة. وحينمــا ال تكــون هنــاك مثــل هــذه الشــروط فــإن المبلــغ الكامــل ال

 ُمَقـدََّرةفـي حـال االشـتراكات ال سنويًا في بدايـة السـنة كمـا تَُقيَّدف المدينة ُمَقدََّرةا حسابات االشتراكات الاألداء حاليًا. أم
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خضـــع وال ت ،ُمَقـــدََّرةالتـــي تعتمـــدها جمعيـــة الصـــحة. وتســـجل الحســـابات المدينـــة بصـــافي قيمتهـــا القابلـــة للتحقيـــق ال
  .أهمية ماديةإذ يعتبر أثر الخصم غير ذي  ،خصملل

ة للحسابات المدينة المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك خطر احتمـال انخفـاض ُمَخصَّصاالعتمادات ال تَُقيَّدو 
ة للحسـابات المدينـة المشـكوك فـي تحصـيلها فـي ُمَخصَّصـالتغيرات في االعتمـادات ال تَُقيَّدقيمة الحسابات المدينة. و 

  .(البيان الثاني) – بيان األداء المالي

  المخزونات  ٤-٢

ــقَ تُ  د المنظمــة األدويــة واللقاحــات واإلمــدادات اإلنســانية والمنشــورات كجــزء مــن مخزوناتهــا. وتقــّيم المخزونــات عــن يِّ
ح. تجرى عملية جِّ رَ التكلفة المُ  ُمَعدَّل) صافي القيمة القابلة للتحقيق باستخدام ٢) للتكلفة أو (١طريق أدنى مستوى (

رســـوم التغليـــف والشـــحن والتـــأمين باالســـتناد إلـــى القيمـــة اإلجماليـــة  ُتَحـــدَّدســـنويًا. و الحصـــر المـــادي للمخـــزون مـــرة 
  لمشتريات المخزونات وٕاضافتها على قيمة المخزونات.

وعنـد اقتنــاء المخزونــات عبــر معــامالت غيــر قائمــة علــى التبــادل (أي المخزونــات المتبــرع بهــا فــي شــكل مســاهمات 
  إلى القيمة العادلة للسلع المتبرع بها لدى اقتنائها. رجوعلقيمة المخزونات با ُتَحدَّدعينية) 

  قيمتها الدفترية في المصروفات. تَُقيَّدوفي حال بيع المخزونات أو تبادلها أو توزيعها، 

  والودائع ُمَقدَّماً المبالغ المدفوعة   ٥-٢

أمــا  الحصــول علــى الســلع أو الخــدمات.تــدفع لمــوردي الســلع أو الخــدمات قبــل هــي مبــالغ  ُمَقــدَّماً المبــالغ المدفوعــة 
بســـعر  ُمَقــدَّماً والمبــالغ المدفوعـــة الودائـــع  تَُقيَّــدو مبــالغ مدفوعـــة فــي شـــكل كفالــة إيجـــار أمــاكن العمـــل. الودائــع فهـــي 

  التكلفة.

  ُمعّداتالممتلكات والمنشآت وال  ٦-٢

فــي بيــان  متداولــةدوالر أمريكــي كأصــول غيــر  ٥٠٠٠التــي تربــو قيمتهــا علــى ُمعــّدات الممتلكــات والمنشــآت وال تَُقيَّــد
بالتكلفـة التاريخيـة وتطـرح منهـا تكلفـة ُمعـّدات قيمة الممتلكـات والمنشـآت وال ُتَحدَّد. و (البيان األول) – الوضع المالي

ــداالســتهالك المتــراكم وأي خســائر ناتجــة عــن انخفــاض القيمــة. و  المقتنــاة عبــر ُمعــّدات آت والالممتلكــات والمنشــ تَُقيَّ
معامالت غير قائمة على التبادل بالقيمة العادلة عند اقتنائها. وتعتبر المنظمة كل األصـول مـن هـذا القبيـل أصـوًال 

  دة للنقد.لِّ وَ غير مُ 

ب اســتهالك هــذه األصــول علــى أســاس النســبة الثابتــة علــى مــدى عمرهــا اإلنتــاجي باســتثناء األراضــي التــي َســحْ ويُ 
سنويًا من حيث انخفاض قيمتها لضـمان تواصـل ُمعّدات رض الممتلكات والمنشآت والعْ تَ تخضع لالستهالك. وُتسْ  ال

ات األصـول المكونـة مـن فئـاعتبار قيمتها الدفترية قابلة لالسترداد. ويرد فـي الجـدول أدنـاه العمـر اإلنتـاجي المقـدر ل
  .ُمعّداتالممتلكات والمنشآت وال
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 ر اإلنتاجي المقدر (بالسنوات)العم فئة األصول

 ال ينطبق األراضي

 ٦٠ الدائمة –المباني 

 ٥ المتنقلة –المباني 

 ٥ األثاث والتجهيزات الثابتة واللوازم

 ٥ المركبات والنقل

 ٣ المكتبيةُمعّدات ال

 ٣ االتصاالتُمعّدات 

 ٣ السمعية والبصريةُمعّدات ال

 ٣ الحاسوبيةُمعّدات ال

 ٣ الشبكيةُمعّدات ال

 ٣ األمنُمعّدات 

 ٣ األخرىُمعّدات ال
 

ل التحسينات على مدى العمر الباقي لألصول حينما تؤدي هذه التحسينات إلى إطالـة العمـر اإلنتـاجي لهـذه مَ سْ وُترَ 
(العمـر البـاقي).  ُمَعـدَّلاألصول. وسُتستهلك القيمة المتبقية لألصـول وتكلفـة تحسـينها علـى مـدى العمـر اإلنتـاجي ال

  وُتحمَّل تكاليف عمليات اإلصالح والصيانة العادية على مصروفات العام التي تم فيها تكبد تلك التكاليف.

ــبِّ وقــد طُ  التــي تــم شــراؤها أو التبــرع بهــا قبــل ُمعــّدات ت أحكــام انتقاليــة علــى التقييــد األولــي للممتلكــات والمنشــآت والَق
ت فئـات دَ . وُقيِّ ٢٠١٦ديسمبر / كانون األول ٣١وسوف تستمر هذه األحكام حتى ، ٢٠١٢يناير / كانون الثاني ١

كـانون  ٣١حتـى  ٢٠١٢ينـاير / كـانون الثـاني ١األصول المكونة من األراضي والمباني حسب الموقـع اعتبـارًا مـن 
  .٢٠١٥ديسمبر / األول

تم شـراؤها ُمعّدات شكل ممتلكات ومنشآت و  ت نفقة أصول أخرى فيبَ سِ ووفقًا لما تسمح به األحكام االنتقالية فقد حُ 
  .٢٠١٥كأصول في عام  تَُقيَّدفي تاريخ شرائها ولم (غير األراضي والمباني)  ٢٠١٥خالل عام 

  األصول غير الملموسة  ٧-٢

دوالر أمريكــي بالتكلفــة  ١٠٠ ٠٠٠مســبقًا والبالغــة  ُمَحــدَّدةاألصــول غيــر الملموســة التــي تفــوق قيمــة العتبــة ال ُتَحــدَّد
ب اســتهالك هــذه َســحْ التاريخيــة وتطــرح منهــا تكلفــة االســتهالك المتــراكم وأي خســائر ناتجــة عــن انخفــاض القيمــة. ويُ 

األصول على مدى عمرها اإلنتـاجي المقـدر باسـتخدام طريقـة حسـاب االسـتهالك علـى أسـاس النسـبة الثابتـة. ويبلـغ 
  ر "للبرمجيات المشتراة من جهات خارجية" ستة أعوام.دَّ قَ تاجي المُ العمر اإلن
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ويفتــرض أن أصــول المنظمــة غيــر الملموســة هــي أصــول ذات قيمــة متبقيــة صــفرية ألن األصــول غيــر الملموســة 
ض هــذه األصــول ســنويًا مــن حيــث انخفــاض قيمتهــا. وبعــض رَ عْ تَ ْســتبــاع أو تنقــل فــي نهايــة عمرهــا اإلنتــاجي. وتُ  ال

  ول غير الملموسة قد يكون عمرها اإلنتاجي أقصر.األص

  عقود اإليجار  ٨-٢

(المنظمة) الحق في استخدام أصل لفترة زمنية متفـق عليهـا  بموجبه المستأجرَ  عقد اإليجار هو اتفاق يمنح المؤجِّرُ 
ماليـًا أو تشـغيليًا.  ض كـل عقـد إيجـار لتحديـد مـا إذا كـان يعـد عقـداً رَ عْ تَ ْسـمقابل دفع مبلـغ أو سلسـلة مـن المبـالغ. ويُ 

  ى عمليات القيد واإلفصاح المحاسبية الالزمة بناًء على ذلك.رَ جْ وتُ 

رة،  إيــرادات اإليجـار مــن عقــود اإليجــار التشــغيلية فــي اإليــرادات علــى  تَُقيَّــدوعنـدما تكــون المنظمــة هــي الجهــة المــؤجِّ
جميـــع التكـــاليف المرتبطـــة باألصـــل  تَُقيَّـــد، بينمـــا ضـــمن اإليـــرادات أســـاس النســـبة الثابتـــة طـــوال مـــدة عقـــود اإليجـــار

  .ضمن النفقات والمتكبدة لتحصيل إيرادات عقود اإليجار بما فيها تكلفة االستهالك في المصروفات

لاالشتراكات ال  ٩-٢   ُمَقدَّماً ة ُمَحصَّ

لاالشتراكات ال علـى اتفاقـات  ءً ة للمنظمـة بنـاُمْسـَتحقّ ة النيَّ عَ ل مسبقًا من المبالغ المُ صَّ حَ هي اشتراكات تُ  ُمَقدَّماً ة ُمَحصَّ
ملزمــة قانونــًا مبرمــة بــين المنظمــة والجهــات المســاهمة فيهــا التــي تضــم الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمؤسســات 

  العامة والخاصة.

  ةُمْسَتحقّ والخصوم الالحسابات الدائنة   ١٠-٢

دون ووصــلت بهــا فــواتير الحســابات الدائنــة هــي خصــوم ماليــة مرتبطــة بســلع أو خــدمات حصــلت عليهــا المنظمــة 
  تسديد المبالغ الخاصة بها بعد.

ة هـــي خصـــوم ماليـــة مرتبطـــة بســـلع أو خـــدمات حصـــلت عليهـــا المنظمـــة دون أن تســـدَّد المبـــالغ ُمْســـَتحقّ والخصـــوم ال
  عنها إلى المنظمة.الخاصة بها وتقدَّم الفواتير الناشئة 

  .أهمية ماديةإذ يعتبر أثر الخصم غير ذي  ،ة بسعر التكلفةُمْسَتحقّ الحسابات الدائنة والخصوم ال تَُقيَّدو 

  الموظفينمنافع استحقاقات   ١١-٢

  المنظمة فئات استحقاقات الموظفين التالية: دتَُقيِّ 

شهرًا من تاريخ انتهـاء الفتـرة  ١٢غضون ة بالكامل في ُمْسَتحقّ الموظفين القصيرة األجل ال استحقاقات •
  ؛المحاسبية التي يقدم الموظفون خاللها الخدمات ذات الصلة

 ؛الممنوحة بعد التعيين االستحقاقات •

 ؛استحقاقات الموظفين األخرى الطويلة األجل •

  .مدفوعات نهاية الخدمة •
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المتحــدة الــذي أنشــأته الجمعيــة العامــة  ك للمعاشــات التقاعديــة لمــوظفي األمــمرَ تَ ْشــوالمنظمــة عضــو فــي الصــندوق المُ 
لألمــم المتحــدة لتقــديم اســتحقاقات التقاعــد والوفــاة والعجــز ومــا يتعلــق بهــا مــن اســتحقاقات إلــى المــوظفين. وصــندوق 

. ُمَحــدَّدةلــة يشــارك فيهــا العديــد مــن أربــاب العمــل وتــوفر اســتحقاقات وَّ مَ المعاشــات التقاعديــة هــو عبــارة عــن خطــة مُ 
للوكــاالت المتخصصــة وألي منظمــة دوليــة وحكوميــة دوليــة  صــندوق المعاشــات التقاعديــةضــوية فــي ويفــتح بــاب الع

أخــــرى مشــــاركة فــــي النظــــام الموحــــد للمرتبــــات والبــــدالت وســــائر شــــروط الخدمــــة فــــي األمــــم المتحــــدة والوكــــاالت 
  للصندوق. النظام األساسي(ب) من ٣المتخصصة وفقًا لما تنص عليه المادة 

ض الخطــة المنظمــات المشـتركة لمخــاطر اكتواريــة مرتبطـة بــالموظفين الحــاليين والسـابقين فــي منظمــات أخــرى وتعـرِّ 
مشتركة في الصندوق ممـا يفضـي إلـى عـدم وجـود أي أسـاس متسـق وموثـوق بـه لتوزيـع االلتزامـات وأصـول الخطـة 

المعاشـات التقاعديـة ليسـا فـي والتكاليف على كل منظمة من المنظمات المشـتركة فـي الخطـة. والمنظمـة وصـندوق 
وأصـول الخطـة والتكـاليف  ُمَحـدَّدةالتزامـات االسـتحقاقات الوضع يمكنهمـا مـن تحديـد حصـة المنظمـة المتناسـبة مـن 

وينطبـــق ذلـــك أيضـــًا علـــى المنظمـــات األخـــرى المرتبطـــة بالخطـــة بقـــدر كـــاف مـــن الموثوقيـــة ألغـــراض المحاســـبة. 
 ُمَحــدَّدةولهــذا الســبب، اعتبــرت المنظمــة هــذه الخطــة كخطــة اشــتراكات . المشــاركة فــي صــندوق المعاشــات التقاعديــة

اشــتراكات  تَُقيَّــدالمــوظفين). و منــافع  اســتحقاقاتمــن المعــايير المحاســبية الدوليــة ( ٢٥تمشــيًا مــع متطلبــات المعيــار 
  المنظمة في الخطة خالل الفترة المالية كمصروفات في بيان األداء المالي (البيان الثاني).

  االحتياطيةاالعتمادات والخصوم    ١٢-٢

 فـــي الوقـــت الحاضـــرة للخصـــوم والرســـوم المســـتقبلية عنـــدما يقـــع علـــى المنظمـــة التـــزام ُمَخصَّصـــاالعتمـــادات ال تَُقيَّـــد
  بهذا االلتزام.ويحتمل أن يتطلب األمر من المنظمة الوفاء  أحداث سابقةقانوني أو حكمي ناتج عن 

تفـي بمعـايير تقييـد الخصـوم كخصـوم محتملـة ضـمن المالحظـات علـى البيانـات ويفصح عن التزامـات أخـرى ال 
الماليــة عنــدما ال يثبــت وجودهــا إال نتيجــة لظهــور أو عــدم ظهــور حــدث أو أكثــر مــن األحــداث المســتقبلية غيــر 

 المؤكدة التي ال تتحكم المنظمة فيها تحكمًا تامًا.

  االحتياطيةاألصول    ١٣-٢

 المحتملــةعنــدما يفضــي حــدث إلــى تــدفق محتمــل للفوائــد االقتصــادية أو الخــدمات  طيــةاالحتيايفصــح عــن األصــول 
  .المحتملةوتتوفر معلومات كافية لتقييم احتمال تدفق الفوائد االقتصادية أو الخدمات 

لةاإليرادات ال   ١٤-٢   ُمَؤجَّ

لــــةتتــــأتى اإليــــرادات ال المنظمــــة والجهــــات المســــاهمة فيهــــا التــــي تضــــم مــــة بــــين رَ بْ مــــة قانونــــًا مُ زِ لْ مــــن اتفاقــــات مُ  ُمَؤجَّ
  هذه اإليرادات في الحالتين التاليتين: تَُقيَّدالحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة والخاصة. و 

  عند تأكيد اتفاق تعاقدي خطيًا من قبل المنظمة والجهة المساهمة على السواء؛ •

  المستقبل. عند تخصيص األموال واستحقاقها في فترة زمنية في •

لةوتشمل اإليرادات ال   أيضًا السلف المنبثقة عن معامالت قائمة على التبادل. ُمَؤجَّ
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لةوتعرض اإليرادات ال ة بعـد سـنة واحـدة أو أكثـر مـن ُمْسـَتحقّ باعتبارها إيرادات غير جارية إذا كانـت اإليـرادات  ُمَؤجَّ
 تاريخ التبليغ.

  اإليرادات   ١٥-٢

ـــة التتكـــون اإليـــرادات مـــن إجمـــا ـــللي تـــدفقات الفوائـــد االقتصـــادية أو الخـــدمات المحتمل مـــن جانـــب  المدينـــةة و ُمَحصَّ
د المنظمة اإليـرادات تبعـًا للمعيـارين المعتمـدين يِّ قَ األسهم. وتُ / المنظمة خالل السنة وتمثل زيادة في صافي األصول

(اإليــرادات المتأتيــة مــن المعــامالت غيــر القائمــة  ٢٣(اإليــرادات المتأتيــة مــن المعــامالت القائمــة علــى التبــادل) و ٩
  على التبادل) من المعايير المحاسبية الدولية.

  وتشمل المصادر الرئيسية إليرادات المنظمة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

  تبادلقائمة على الاإليرادات غير ال

األعضاء والدول األعضاء المنتسبة سنويًا . تسجل اإليرادات من اشتراكات الدول ُمَقدََّرةاالشتراكات ال •
  التي تعتمدها جمعية الصحة. اتر يقدتفي مطلع السنة وفقًا لل

. تسجل اإليرادات من المسـاهمات الطوعيـة لـدى إبـرام اتفـاق ملـزم بـين المنظمـة الطوعيةالمساهمات  •
نظمة في الموارد وال والجهة المساهمة. وحيثما توجد أحكام مرهونة بشرط في االتفاقات، ال تتحكم الم

ــل المبــالغ النقديــة. وحينمــا ال تكــون هنــاك شــروط دفــع  المدينــةتســجل اإليــرادات والمبــالغ  حتــى ُتحصَّ
من جانب الجهـة المسـاهمة أو عنـدما تكـون هـذه الشـروط فـي إطـار السـنة المحاسـبية الجاريـة  ُمَحدَّدة
دفع على الدفع بعد نهاية العام، يسجل المبلغ اإليرادات في الفترة الراهنة. وحيثما تنص شروط ال تَُقيَّد

لــــةبصــــفته إيــــرادات  ــــدديســــمبر، / كــــانون األول ٣١وحيثمــــا يكــــون تــــاريخ بدايــــة العقــــد بعــــد  .ُمَؤجَّ  تَُقيَّ
  اإليرادات في السنة المحاسبية المقبلة.

تسجل المنظمة المساهمات العينية وفي شكل خدمات بمبلـغ  وفي شكل خدمات. العينيةالمساهمات  •
ـــة ال ـــرم بـــين  ُمَحـــدَّدةيســـاوي قيمتهـــا الســـوقية العادل وقـــت الحصـــول عليهـــا باالســـتناد إلـــى االتفـــاق المب

ل جَّ المنظمة والجهة المساهمة وعند تأكيد مركز الميزانية المسـتفيد أنـه تلقـى السـلع أو الخـدمات. وُيَسـ
الفتــــرة نفســــها التــــي تســــجل فيهــــا المســــاهمات العينيــــة أو فــــي شــــكل خــــدمات  قيــــد بالمصــــروفات فــــي

  كإيرادات.

  تبادلال على قائمةاإليرادات ال
 ُمْسَتَردَّة. تسجل اإليرادات من المشتريات الالقيمة واالمتيازات والمبيعات الدوارة ُمْسَتَردَّةالالمشتريات  •

القيمـــة باســـم الـــدول األعضـــاء أو مـــن مبيعـــات الســـلع أو الخـــدمات علـــى أســـاس االســـتحقاق بالقيمـــة 
لالعادلة باعتبارها  أو الخـدمات / ة أو قابلـة للتحصـيل عنـدما يحتمـل تـدفق الفوائـد االقتصـادية وُمَحصَّ

المصــروفات  تَُقيَّــدو  المحتملــة فــي المســتقبل إلــى المنظمــة ويمكــن قيــاس تلــك الفوائــد بشــكل موثــوق بــه.
 اإليرادات في العام نفسه. كما تَُقيَّدة المقابل
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  المصروفات   ١٦-٢

ُتعرَّف المصروفات بأنها انخفاض في الفوائد االقتصادية أو الخدمات المحتملة خالل فترة التبليغ فـي شـكل تـدفقات 
المنظمـة  دتَُقيِّـاألسـهم. و / إلى انخفاض في صافي األصـول مستهلكة أو خصوم متكبدة مما يؤديخارجية أو أصول 

د المبــالغ النقديــة أو ) ولــيس عنــدما تســدِّ تســليمالخــدمات (مبــدأ اللهــا دَّم َقــتُ عنــدما تســلَّم الســلع أو تالمصــروفات عنــدما 
  مكافئاتها.

  المحاسبة حسب الصناديق   ١٧-٢

م المـوارد إلـى فئـات (أي صـناديق) لتحديـد مصـادر الصـناديق سِّ قَ المحاسبة حسب الصناديق هي أسلوب محاسبي يُ 
وسبل استخدامها. ويساعد إنشاء هذه الصناديق على ضمان تحسين التبليغ عن اإليرادات والمصروفات. ويستخدم 

والصـــندوق االئتمـــاني لضـــمان الفصـــل المالئـــم بـــين اإليـــرادات  صـــناديق الـــدول األعضـــاء وغيرهـــاو الصـــندوق العـــام 
أو / ت. وتستبعد خالل عملية التوحيد أي تحويالت بين الصناديق تؤدي إلى االزدواجية في اإليرادات ووالمصروفا

 المصروفات. كما تستبعد التحويالت داخل الصناديق مثل تكاليف دعم البرامج داخل الصندوق العام.

  الصندوق العام

  ويضم ما يلي: يشمل هذا الصندوق الحسابات التي تدعم تنفيذ الميزانية البرمجية

ــ .ُمَقــدََّرةال االشــتراكاتصــندوق  • د هــذا الصــندوق اإليــرادات والمصــروفات الناشــئة عــن االشــتراكات يوحِّ
  .الفوائد وٕايرادات متنوعة أخرى ويشملللدول األعضاء  ُمَقدََّرةال

على جميـع الـدول األعضـاء بمقـدار اإليـرادات  ُمَقدََّرةتخفض االشتراكات ال معادلة الضرائب. صندوق •
الـذي قـررت  ١٠-٢١ ع  ص جالتي تدرها خطة االقتطاع اإللزامـي مـن مرتبـات المـوظفين وفقـًا للقـرار 

 ُمَقـدََّرةجمعية الصحة بموجبه إنشاء صندوق معادلـة الضـرائب. وتحديـدًا لقيمـة تخفـيض االشـتراكات ال
فـــي حســـاب صـــندوق معادلـــة الضـــرائب اإليـــرادات  تَُقيَّـــدالـــذي ُيطبـــق علـــى الـــدول األعضـــاء المعنيـــة 

المتأتية من خطة االقتطاع اإللزامي من مرتبات المـوظفين وتسـجل المبـالغ المضـافة بأسـماء مختلـف 
وبالنســـبة إلـــى عليهـــا عــن الثنائيـــة المعنيــة.  ُمَقــدََّرةالــدول األعضـــاء بالتناســب مـــع قيمــة االشـــتراكات ال

الــدول األعضــاء التــي تفــرض ضــريبة الــدخل علــى المرتبــات التــي يقبضــها مــن المنظمــة مواطنــو هــذه 
الـــدول أو غيـــرهم ممـــن يخضـــعون لهـــذه الضـــريبة، ُتخصـــم مـــن رصـــيد خطـــة االقتطـــاع اإللزامـــي مـــن 
مرتبـــــات المـــــوظفين قيمـــــة المبلـــــغ المقـــــدر الـــــذي تجبيـــــه تلـــــك الـــــدول األعضـــــاء. وتســـــتخدم المنظمـــــة 

هــذه المبــالغ المخصــومة لتــرد إلــى المــوظفين المعنيــين قيمــة ضــريبة الــدخل التــي دفعوهــا عمــًال  بـدورها
 .١٠-٢١ ع  ص  جبالقرار 

ـــأنشـــئ الصـــندوق لتنفيـــذ الميزانيـــة البرمجيـــة ريثمـــا ُتحَ رأس المـــال العامـــل.  صـــندوق • ل االشـــتراكات صَّ
المتــأخرة. وتــنص المــادة الســابعة مــن الالئحــة الماليــة علــى أن تنفيــذ هــذا الجــزء مــن الميزانيــة  ُمَقــدََّرةال

ل من صندوق رأس المال العامل ثم باالقتراض الداخلي وَّ مَ يمكن أن يُ  ُمَقدََّرةالل من االشتراكات وَّ مَ المُ 
ضـة َترَ قْ المُ د قيمـة المبـالغ دَّ َسـمن احتياطي المنظمة النقدي المتـاح باسـتثناء الصـناديق االسـتئمانية. وتُ 

ــلال ُمَقــدََّرةالرات االشــتراكات متــأخِّ تجميــع مــن  ة بــرد أي اقتــراض داخلــي فــي المقــام األول ثــم أي ُمَحصَّ
 مبالغ مقترضة من صندوق رأس المال العامل.
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ـ دة والشـراكات).دَّ َحـالطوعية (األساسية والمُ  الصناديق • والمصـروفات د هـذه الصـناديق اإليـرادات توحِّ
  .الحساب الخاص لتكاليف الخدماتالمساهمات الطوعية وتشمل  الناشئة عن

  صناديق الدول األعضاء وغيرها

  تشمل صناديق الدول األعضاء وغيرها الحسابات التالية:

يعكــس هــذا الصــندوق الحركــة فــي حســابات األصــول والخصــوم فــي المنظمــة ك. رَ تَ ْشــالصــندوق المُ  •
الناتجـــة عـــن التغيـــرات الطارئـــة علـــى بنـــود مثـــل المخزونـــات واالســـتهالك والمكاســـب والخســـائر غيـــر 

 لصرف العمالت.المحققة نتيجة 

ليــغ . وال يشــمل التبةمداتســإيــرادات ذاتيــة اال هــذا الصــندوق حســابات تــدرّ  ضــمّ يَ صــندوق المشــاريع.  •
الخــاص بالميزانيــة البرمجيــة اإليــرادات والمصــروفات المندرجــة فــي هــذا الصــندوق. ويشــمل صــندوق 

 :المشاريع الحسابات التالية

 ١ارةصندوق المبيعات الدوّ   -

 صندوق االمتيازات  -

 صندوق وثائق التأمين  -

 صندوق استئجار مواقف السيارات  -

 ٢القيمة ُمْسَتَردَّةصندوق المشتريات ال  -

  ٣صندوق المساهمات العينية  -

ـــارة عـــن تحـــويالت  .األغـــراض الخاصـــة صـــندوق • الحســـابات المندرجـــة فـــي هـــذا الصـــندوق هـــي عب
الصــندوق العــام أو أبــواب اعتمــاد تفتحهــا جمعيــة الصــحة. وال يشــمل التبليــغ الخــاص بالميزانيــة  مــن

البرمجيــة اإليــرادات والمصــروفات المندرجــة فــي هــذا الصــندوق. ويضــم صــندوق األغــراض الخاصــة 
 الحسابات التالية:

  العقارات صندوق  -

 )١٦-٤و ٧-٦ تينقروض المباني (ارجع إلى المالحظ صندوق -

                                                      
تقيَّــــد فــــي حســــاب صــــندوق المبيعــــات الــــدوارة حصــــائل بيــــع المنشــــورات وشــــهادات التطعــــيم الدوليــــة واألفــــالم وأشــــرطة     ١

. ٩-٥٥ع  ص  جالقـرار و  ٨-٢٢ع  ص  ج رالقرا) وغير ذلك مـن المـواد اإلعالميـة عمـًال بـDVDوأقراص الفيديو الرقمية ( الفيديو
  وتخصم من حساب الصندوق تكاليف اإلنتاج والطبع ذات الصلة.

المعـــامالت فــــي ظــــل هــــذا الصــــندوق هـــي مــــن المعــــامالت القائمــــة علــــى التبـــادل. ويكــــافئ مجمــــوع اإليــــرادات مجمــــوع     ٢
 المصروفات، ولذلك فليس هناك من رصيد صندوق في نهاية السنة.

يكـــافئ مجمـــوع اإليـــرادات مجمـــوع . و المعـــامالت غيـــر القائمـــة علـــى التبـــادلفـــي ظـــل هـــذا الصـــندوق هـــي  المعـــامالت    ٣
 ق في نهاية السنة.المصروفات، ولذلك فليس هناك من رصيد صندو 
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 صندوق األمن  -

 صندوق تكنولوجيا المعلومات  -

 الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار  -

 صندوق مدفوعات نهاية الخدمة  -

 صندوق استحقاقات الموظفين غير المقيدة في كشوف المرتبات  -

 المشغولة صندوق الرسوم المقتطعة من نفقات المناصب  -

 صندوق استرداد تكاليف الخدمات الداخلية  -

  صندوق التأمين الصحي للموظفين  -

  صندوق تجديد المخزونات  -

  صندوق الموظفين المعنيين بشلل األطفال  -

  الصندوق االئتماني

اسـتخدامها يتكون هذا الصندوق من أصول تحتفظ بها المنظمة بصفة أمين أو وكيل باسم كيانات أخـرى وال يمكـن 
لدعم برامج المنظمة. ويشمل الصندوق أصول الشراكات التي تديرها المنظمة وال تعتمـد جمعيـة الصـحة ميزانياتهـا. 
وعلــى نحــو مماثــل، تــدار األنشــطة الماليــة المتصــلة بتمويــل خصــوم المنظمــة الطويلــة األجــل عبــر هــذا الصــندوق. 

  . ويضم الحسابات التالية:٢٠١٥-٢٠١٤البرمجية للفترة يتاح الصندوق للعمليات وال يسهم في الميزانية  وال

  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  -

  )٧-٦صندوق شراكة دحر السل (ارجع إلى المالحظة   -

  )٧-٦صندوق مرفق األدوية العالمي التابع لشراكة دحر السل (ارجع إلى المالحظة   -

  ١المالرياصندوق شراكة دحر   -

 صندوق الشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل  -

 صندوق اللجنة الدائمة التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمعنية بالتغذية  -

 صندوق التحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحية  -

                                                      
. وسـيجري االنتهـاء مـن اإلقفـال ٢٠١٥ديسـمبر / كـانون األول ٣١تم إقفال عمليـات صـندوق شـراكة دحـر المالريـا فـي     ١

  .٢٠١٦للصندوق خالل عام اإلداري 
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  صندوق التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية  -

  ت الصحيةالمرصد األوروبي للنظم والسياسا  -

(ارجـع إلـى الخـاص الموسـع للقضـاء علـى أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة مشـروع صندوق ال  -
  )٧-٦المالحظة 

  التبليغ حسب القطاعات   ١٨-٢

تعتمـــد المنظمـــة فـــي إطـــار التبليـــغ حســـب القطاعـــات علـــى هيكلهـــا اإلقليمـــي وفقـــًا لمـــا تقتضـــيه المعـــايير المحاســـبية 
شـى اسـتخدام ااإليرادات والمصروفات واألصول والخصوم حسب كل مكتب رئيسي (إقلـيم). ويتمالدولية. فيبلغ عن 

بتخصــيص المــوارد. وتعــرض  للــدول األعضــاء واألمانــة فيمــا يتعلــق المكاتــب الرئيســية مــع ممارســات صــنع القــرار
قطاعـــات الميزانيـــة. الميزانيـــة البرمجيـــة للمنظمـــة حســـب المكتـــب الرئيســـي ممـــا يـــدعم اســـتخدام المكاتـــب الرئيســـية ك

  مسؤولية المساءلة عن النتائج وٕادارة األصول والخصوم. المدير اإلقليمي المعنيوعالوة على ذلك، تقع على عاتق 

  بيان التدفقات النقدية   ١٩-٢

  يعد بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع) باستخدام الطريقة غير المباشرة.

  مقارنة الميزانيات   ٢٠-٢

ل دَّ َعـأسس إعداد الميزانيات والمحاسبة في المنظمة. فُتعتمد الميزانيات ضـمن المنظمـة علـى أسـاس نقـدي مُ تختلف 
ـــيس علـــى أســـاس االســـتحقاق الكامـــل الـــذي تـــنص عليـــه المعـــايير المحاســـبية الدوليـــة. وفضـــًال عـــن ذلـــك، تُ   دّ َعـــول

  الميزانيات كل عامين.

د أي َمــتَ د الميزانيــات للصــندوق العــام فقــط. وال ُتعْ َمــتَ ظمــة بينمــا ُتعْ ويغطــي البيــان المــالي للمنظمــة جميــع أنشــطة المن
  دار كل الصناديق وفقًا لالئحة المالية والنظام المالي.ميزانيات لصناديق أخرى. وتُ 

مــن المعــايير المحاســبية الدوليــة (عــرض المعلومــات المتعلقــة بالميزانيــة فــي البيانــات  ٢٤وعمــًال بمتطلبــات المعيــار 
وبــين المبــالغ الفعليــة  ،مقارنتهــا بالميزانيــةوفــق أســاس قابــل لمــة دَّ قَ التســوية بــين المبــالغ الفعليــة المُ ى رَ ْجــتُ ة)، الماليــ

، بتحديـد أي أوجـه اخـتالف حسـب األسـاس والتوقيـت والعـرض والكيـان بشـكل منفصـل ،مة في البيانات الماليـةدَّ قَ المُ 
. وقـد تختلـف أيضـًا الصـيغ ونظـم التصـنيف لمقارنـةقابـل لأساس  وفقالبيانات المالية والميزانية  دّ عَ عندما ال تُ وذلك 

 المعتمدة لعرض البيانات المالية والميزانية.

وينطــوي بيـــان مقارنــة الميزانيــة بالمبـــالغ  ٢٠١٥.١-٢٠١٤وقــد اعتمــدت جمعيـــة الصــحة الميزانيــة البرمجيـــة للفتــرة 
ى مقارنـة بـين الميزانيـة النهائيـة والمبـالغ الفعليـة المحسـوبة علـى أسـاس مماثـل لألسـاس علـ (البيان الخامس) الفعلية

الذي استند إليه حسـاب مبـالغ الميزانيـة المقابلـة. وٕاذ تختلـف األسـس المسـتخدمة إلعـداد الميزانيـة والبيانـات الماليـة، 

                                                      
  .٢-٦٦ع  ص  جالقرار انظر    ١
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التـدفقات المبالغ الفعلية المقدمة في بيان  معتسوية المبالغ الفعلية المقدمة في البيان الخامس  ٧ترد في المالحظة 
  .)الرابعالنقدية (البيان 

  دةحَّ وَ المُ غير الكيانات دة و حَّ وَ الكيانات المُ    ٢١-٢

  دةحَّ وَ المُ الكيانات غير 

كل كيـان مـن هـذه الكيانـات مجموعـة كاملـة مـن البيانـات  دّ عِ ويُ  ،تقدم المنظمة خدمات إدارية إلى عدد من الكيانات
وال الخاصــة بهــا، أجهزتهــا الرئاســية لهــا لكيانــات الســتة التــالي ذكرهــا االماليــة تخضــع لمراجعــة منفصــلة للحســابات. و 

  تحكمها جمعية الصحة العالمية:

 االستئماني لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز الصندوق  -

 المرفق الدولي لشراء األدوية  -

 الوكالة الدولية لبحوث السرطان  -

 المركز الدولي للحساب اإللكتروني  -

 ١بنَ بية الذَ ّال البرنامج األفريقي لمكافحة داء كُ   -

  التأمين الصحي للموظفين  -

  بيان األرصدة ةمالحظة بشأن إعاد  -٣

حــدثت اختالفــات البيانــات الماليــة مقربــة ألقــرب ألــف دوالر أمريكــي. وقــد تــم تعــديل األرقــام المقارنــة، ونتيجــة لــذلك 
(ارجـــع إلـــى  فـــي البيـــان الثـــاني ة علـــى أســـاس اإليـــرادات الماليـــةُمَعدَّلـــبســـبب التقريـــب. واالختالفـــات بســـبب التقريـــب 

" فــي البيــانين األول والثالــث، الــدول األعضــاء وغيرهــاصــناديق " تحــت بنــد، والصــندوق المشــترك )٣-٥المالحظــة 
  .في البيان الخامس "اختالفات في األساس" تحت بند المصروفات األخرى غير المدرجة في الميزانية البرمجيةو 

 معلومات داعمة لبيان الوضع المالي   -٤

  النقدية والمكافئات النقدية  ١-٤

النقدية تحت الطلب والنقدية المودعة في المصارف واالستثمارات في صناديق تتألف النقدية والمكافئات النقدية من 
يــة والودائــع بضــمان إضــافي والودائــع المصــرفية واالســتثمارات القصــيرة األجــل والعاليــة الســيولة ذات مالاألســواق ال

 مواعيد االستحقاق األصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل اعتبارًا من تاريخ الشراء.

                                                      
 .٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١عمليات البرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب بحلول  تم إقفال   ١
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لنقديـــة والمكافئـــات النقديـــة ألغـــراض الوفـــاء بمتطلبـــات المنظمـــة النقديـــة القصـــيرة األجـــل ولـــيس ألغـــراض ظ اَفـــحْ وتُ 
ظ باســم المنظمــة، بمــا فــي ذلــك الصــندوق العــام وصــندوق األغــراض الخاصــة َفــحْ االســتثمار األطــول أجــًال. وهــي تُ 

الكيانــات غيــر التابعــة لهــا. وتشــمل وصــندوق المشــاريع والصــندوق االئتمــاني والكيانــات التــي تــديرها المنظمــة مــن 
. األرقام ما يحفـظ مـن النقديـة والمكافئـات النقديـة فـي الحـوافظ التـي يـديرها مـديرون خـارجيون معنيـون باالسـتثمارات

 والجدول أدناه يبين النقد والمكافئات النقدية حسب المكاتب الرئيسية.

 الوصف
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٥ديسمبر 
/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٤مبر ديس

 بآالف الدوالرات األمريكية

  المكتب الرئيسي
 ١٧٦ ٩٢٦ ١٣٨ ٥٨٧ المقر الرئيسي

 ٢٤ ٣٥١ ٢٤ ٥١٥  المكتب اإلقليمي ألفريقيا

 ٨ ٠٦٨ ١١ ٨٣٧  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

 ٧٣٧ ١ ٥١٦ المكتب اإلقليمي ألوروبا

 ٣ ٤٣٣ ٢ ٤٠١  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

 ٤ ٢٠٤ ٣ ٦٦٠ اإلقليمي لغرب المحيط الهادئالمكتب 

ــة المودعــة فــي المصــارف والحســابات االســتثمارية  النقدي
 ٢١٧ ٧١٩ ١٨٢ ٥١٦  والنقدية قيد اإليداع وتحت الطلب

 ٤١٥ ١٧٢ ٢٤٨ ٨٠٢ المقر الرئيسي

النقديـــة والمكافئـــات النقديـــة المحفوظـــة حســـب الحـــوافظ 
 ٤١٥ ١٧٢ ٢٤٨ ٨٠٢  االستثمارية

 ٦٣٢ ٨٩١ ٤٣١ ٣١٨  النقدية والمكافئات النقديةمجموع 

 
  االستثمارات والصكوك المالية  ٢-٤

  .٢-٢يرد وصف التفاصيل عن السياسات المحاسبية الخاصة باالستثمارات والصكوك المالية في المالحظة 

  وتتمثل أغراض المنظمة االستثمارية الرئيسية حسب ترتيب األولويات التنازلي فيما يلي:

 على رأس المال؛ الحفاظ •

 االحتفاظ بسيولة كافية لسداد الخصوم في الوقت المناسب؛ •

  توخي الحد األمثل لعائدات االستثمار. •

وتبين سياسة االستثمار المتبعة في المنظمة طبيعة أموال المنظمة التي يمكن االحتفاظ بها ألجل قصير ريثما تنفذ 
  األجل الطويل.البرامج أو ألجل أطول لتلبية خصوم المنظمة في 

  وتشمل استثمارات المنظمة أمواًال تدار لحساب كيانات أخرى.

  ويتضمن الجدول أدناه تحليًال الستثمارات المنظمة.
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 االستثمارات والصكوك المالية (بآالف الدوالرات األمريكية)
  

 الوصف

طعقود ال  األموال التي ُتدار خارجياً   األموال التي تدار داخلياً   َتَحوُّ
من تقلبات 

أسعار صرف 
العمالت 
 األجنبية

المجموع الكلي 
كانون  ٣١
ديسمبر / األول

٢٠١٥ 

المجموع الكلي 
كانون  ٣١
ديسمبر / األول

٢٠١٤ 

الودائع النقدية 
والودائع ألجل 

 محدد

حافظة 
االستثمارات 
 المحتفظ بها
حتى تاريخ 
ق ق

حافظة 
االستثمارات 

الطويلة 
 األجل

حافظة   المجموع
االستثمارات 

القصيرة األجل 
 ألف

حافظة 
االستثمارات 
  القصيرة األجل

 باء

حافظة 
االستثمارات 
  القصيرة األجل

 جيم

حافظة 
االستثمارات 
  القصيرة األجل

 دال

 المجموع

 االستثمارات في األصول المتداولة
  ٤١٥ ١٧٢  ٢٤٨ ٨٠٢   ٤٨ ٧٤٢ ٥٤٣  ٢٥ ٤٧٠  ١٦ ٤٢٢  ٦ ٣٠٧  ٢٠٠ ٠٦٠ ١  ٢٠٠ ٠٥٩  حسب حوافظ االستثمارات المحتفظ بها والمكافئات النقديةالنقدية        

              االستثمارات القصيرة األجل
بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز  ُمَحدَّدةاألصول المالية ال

 المحتفظ بها ألغراض التداول –
    ٥ ٤٧٧ ٣ ٩٤٥  ١ ٤٤٢  ٢ ٥٠٣  ١ ١٥٩  ٢٢٢  ١ ١٢٢ 

بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز  ُمَحدَّدةاألصول المالية ال
  لدى التقييد األولي –

    ١ ٤٢٨ ٨٢٤ ١ ٧٦٠ ١٢٤  ١ ٧٦٠ ١٢٤  ٥٣٢ ٥٨٦  ٥٢٣ ٠٣٧  ٢٨٧ ٣٦١  ٤١٧ ١٤٠  

 ٥٥ ٠١٥            األصول المالية بتكلفة االستهالك
  ١ ٣٣٣ ٩١١  ٩٩٠ ١٩٠   ١١ ٧٥٧ ١ ٣٥٠ ١ ٣٩١ ٤ ٢٤٧ ٤ ٧٦٩  ٩٧٨ ٤٣٣ ٤١   ٩٧٨ ٣٩٢ الودائع المصرفية والحسابات المدينة األخرى

  ٢ ٨٢٣ ٢٢٧  ٢ ٧٥٤ ٢٥٩  ١ ٤٤٢  ١ ٧٧٤ ٣٨٤  ٥٣٥ ٠٩٥  ٥٢٤ ٤٢٨  ٢٩١ ٨٣٠  ٤٢٣ ٠٣١  ٩٧٨ ٤٣٣  ٤١   ٩٧٨ ٣٩٢  مجموع االستثمارات القصيرة األجل
  ٣ ٢٣٨ ٣٩٩  ٣ ٠٠٣ ٠٦١ ١ ٤٤٢  ١ ٨٢٣ ١٢٦  ٥٣٥ ٦٣٨  ٥٤٩ ٨٩٨  ٣٠٨ ٢٥٢  ٢٤٩ ٣٣٨  ١ ١٧٨ ٤٩٣ ٤٢   ١ ١٧٨ ٤٥١ األصول المتداولةمجموع االستثمارات في 

              االستثمارات في األصول غير المتداولة
             االستثمارات الطويلة األجل

بالقيمة العادلة مـن خالل الفائض أو العجز  ُمَحدَّدةاألصول المالية ال
  لدى التقييد األولي –

  ٧٠ ٨٤٥ ٩٣ ٩٠٠       ٩٣ ٩٠٠ ٩٣ ٩٠٠ 

              األصول المالية بتكلفة االستهالك
 ٧٠ ٨٤٥ ٩٣ ٩٠٠       ٩٣ ٩٠٠ ٩٣ ٩٠٠    مجموع االستثمارات الطويلة األجل

 ٧٠ ٨٤٥ ٩٣ ٩٠٠       ٩٣ ٩٠٠  ٩٣ ٩٠٠    مجموع االستثمارات في األصول غير المتداولة
              الخصوم المالية في الخصوم المتداولة

بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز  ُمَحدَّدةالخصوم المالية ال
  المحتفظ بها ألغراض التداول -

    )٢٠ ١٥٧(  )١٣ ١٠٤(  )١٠ ٢٠٠(  )٢ ٩٠٤( )٣٦٧(    )٢ ٥٣٧( 

 )١٣ ١٩٤( )٤٠ ٠٧٣(   )٤٠ ٠٧٣(    )٥ ٤٩٣(  )٣٤ ٥٨٠(     واالستحقاقاتالحسابات الدائنة 
 )٣٣ ٣٥١(  )٥٣ ١٧٧(  )١٠ ٢٠٠( )٤٢ ٩٧٧( )٣٦٧(   )٥ ٤٩٣(  )٣٧ ١١٧(     مجموع الخصوم المالية

 )٣٣ ٣٥١( )٥٣ ١٧٧( )١٠ ٢٠٠( )٤٢ ٩٧٧( )٣٦٧(   )٥ ٤٩٣( )٣٧ ١١٧(      مجموع الخصوم المالية في الخصوم المتداولة
  ٣ ٢٧٥ ٨٩٣  ٣ ٠٤٣ ٧٨٤  )٨ ٧٥٨(  ١ ٧٨٠ ١٤٩  ٥٣٥ ٢٧١  549 ٨٩٨  ٣٠٢ ٧٥٩  ٣٩٢ ٢٢١  ١ ٢٧٢ ٣٩٣  ٩٣ ٩٤٢   ١ ١٧٨ ٤٥١ مجموع صافي االستثمارات
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 االستثمارات القصيرة األجل
  

قصـيرة ذ البرامج نقدًا وفي سـندات قويـة فَّ نَ ظ بها ريثما تُ فَ تَ حْ توظف االستثمارات القصيرة األجل المتصلة باألموال المُ 
االســـتثمار األجـــل تصـــدرها الحكومـــات والوكـــاالت والشـــركات وودائـــع ألجـــل محـــدد حســـبما يـــرد تحديـــده فـــي سياســـة 

دة بالقيمة العادلة مـن خـالل الفـائض أو العجـز" دَّ حَ تشمل االستثمارات المندرجة في "األصول المالية المُ المعتمدة. و 
المحــتفظ بهـا لتغطيــة الخصــوم المتوقعـة وأي متطلبــات نقديــة  ُمْشــَتقَّةصـكوك الالاألوراق الماليـة ذات الــدخل الثابــت و 

يــة فــي الحــوافظ المــدارة خارجيــًا المعينــة عنــد القيــد األولــي بالقيمــة العادلــة مــن وتصــنف األصــول المالغيــر متوقعــة. 
خــالل الفــائض أو العجــز كاســتثمارات قصــيرة األجــل إذا كــان غــرض األفــق الزمنــي االســتثماري لهــذه الحــوافظ يبلــغ 

ن لهـــذه الحـــوافظ قـــد ســـنة واحـــدة أو أقـــل. ولألســـباب االســـتثمارية التكتيكيـــة القصـــيرة األجـــل فـــإن المـــديرين الخـــارجيي
يقررون من حين إلى آخر إطالة متوسط مدة تلـك الحـوافظ مؤقتـًا ألكثـر مـن سـنة واحـدة بقليـل. ولـن يغيـر ذلـك مـن 
تصــنيف هــذه االســتثمارات كاســتثمارات قصــيرة األجــل مــا لــم يــتم تغييــر غــرض األفــق الزمنــي االســتثماري للحافظــة 

ظ بهــا حتــى تــاريخ فَ تَ ْحــأمــا االســتثمارات فــي حافظــة االســتثمارات "المُ هــا ليزيــدان عــن ســنة. ل قيــاسالمــدة عالمــة  أو
وفــي ف كأصــول متداولــة ضــمن فئــة "األصــول الماليــة بتكلفــة االســتهالك". نَّ َصــاســتحقاقها" ألقــل مــن ســنة واحــدة فتُ 

وتضـــم لـــم تكـــن هنـــاك اســـتثمارات فـــي حافظـــة االســـتثمارات المحـــتفظ بهـــا حتـــى تـــاريخ اســـتحقاقها.  ٢٠١٥نهايـــة 
الحســابات المدينــة األخــرى اإليــرادات المتراكمــة مــن االســتثمارات والمبــالغ المدينــة المنبثقــة عــن االســتثمارات التــي 

 وتمت تسويتها بعد هذا التاريخ. ٢٠١٥ ديسمبر/ كانون األول ٣١بيعت قبل 
  

 الوصف
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٥ديسمبر 
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٤ديسمبر 

 األمريكيةبآالف الدوالرات  

بالقيمــــة العادلــــة مــــن خــــالل الفــــائض أو ُمَحــــدَّدةاألصــــول الماليــــة ال
 ٥ ٤٧٦ ٣ ٩٤٥ المحتفظ بها ألغراض التداول –العجز 

بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو  ُمَحدَّدةاألصول المالية ال
  ١ ٤٢٨ ٨٢٤  ١ ٧٦٠ ١٢٤  لدى التقييد األولي –العجز 

  ٥٥ ٠١٥ - االستهالكاألصول المالية بتكلفة 
  ١ ٣٣٣ ٩١٢  ٩٩٠ ١٩٠  الودائع المصرفية والحسابات المدينة األخرى

  ٢ ٨٢٣ ٢٢٧  ٢ ٧٥٤ ٢٥٩  مجموع االستثمارات القصيرة األجل
 

 االستثمارات الطويلة األجل
  

وفـي  المعتمـدةوفقـًا لسياسـة االسـتثمار توظف االستثمارات الطويلة األجل لحساب صندوق مدفوعات نهايـة الخدمـة 
وتصنف األصول المالية في متوسطة األجل وطويلة األجل تصدرها الحكومات والوكاالت والشركات. سندات قوية 

صندوق مدفوعات نهاية الخدمة المعينة عند القيد األولي بالقيمة العادلـة مـن خـالل الفـائض أو العجـز كاسـتثمارات 
ها علـى حـد سـواء عـن ل قياسالستثماري لهذه الحوافظ ومدة عالمة طويلة األجل إذا ما زاد غرض األفق الزمني اال

 سنة واحدة.
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 الوصف
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٥ديسمبر 
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٤ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

أو بالقيمــــة العادلــــة مــــن خــــالل الفــــائض ُمَحــــدَّدةاألصــــول الماليــــة ال
 ٧٠ ٨٤٥ ٩٣ ٩٠٠ لدى التقييد األولي –العجز 

 ٧٠ ٨٤٥ ٩٣ ٩٠٠  مجموع االستثمارات الطويلة األجل

 
  الخصوم المالية

  
بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الفـــائض أو العجـــز  ُمَحـــدَّدةنـــة فـــي فئـــة "الخصـــوم الماليـــة اليَّ بَ تشـــمل الخصـــوم الماليـــة المُ 

طمثــل العقــود اآلجلــة لل ةالمحــتفظ بهــا ألغــراض التــداول" معــامالت مشــتق مــن تقلبــات أســعار صــرف العمــالت  َتَحــوُّ
ــــة  ــــة المدرجــــة فــــي "الحســــابات الدائن ــــدة. أمــــا الخصــــوم المالي ــــة بأســــعار الفائ ــــات المقايضــــة المتعلق ــــة وعملي األجنبي
واالســتحقاقات" فتتصــل بخصــوم ماليــة أخــرى ناشــئة عــن االســتثمارات بمــا فــي ذلــك األصــول التــي تــم شــراؤها قبــل 

  تها بعد ذلك التاريخ.وتسوي ٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١
 

 الوصف
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٥ديسمبر 
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٤ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

بالقيمــــة العادلــــة مــــن خــــالل الفــــائض أو ُمَحــــدَّدةالخصــــوم الماليــــة ال
 ٢٠ ١٥٧ ١٣ ١٠٤ المحتفظ بها ألغراض التداول –العجز 

  ١٣ ١٩٤  ٤٠ ٠٧٣ الحسابات الدائنة واالستحقاقات
 ٣٣ ٣٥١  ٥٣ ١٧٧ مجموع الخصوم المالية

  
  الهيكل الهرمي للقيمة العادلة

  
 تحقيـقللداللـة علـى السـهولة النسـبية إلمكانيـة إلى فئـات يمثل الهيكل الهرمي للقيمة العادلة تصنيف أسعار السوق 

  قيمة االستثمارات التي تحتفظ بها المنظمة.
  

وأغلبية الصكوك المالية التي تحتفظ بها المنظمة هي صكوك ذات أسعار متداولة في األسواق النشطة تصنف في 
إذ يمكن مالحظة قيمتهـا العادلـة  ٢"المتداولة خارج البورصة" في المستوى  ُمْشَتقَّةصكوك الال. وتصنف ١المستوى 

ن األسـعار. وتتكـون الصـكوك المبينـة مـ ُمْشـَتقَّةقيمـة الوٕاما بصـورة غيـر مباشـرة مـن خـالل ال ،السعرمن إما مباشرة 
طلقيــاس القيمــة العادلــة مــن العقــود اآلجلــة لل ٢فــي فئــة المســتوى  مــن تقلبــات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة  َتَحــوُّ

  في حوافظ االستثمارات التي تدار خارجيًا. ةوعقود مشتق
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 المجموع ٢المستوى  ١المستوى  الوصف

  الدوالرات األمريكيةبآالف  
 ٤ ٠٠٣ – ٤ ٠٠٣ النقدية والمكافئات النقدية

    االستثمارات القصيرة األجل

بالقيمة العادلة مـن خـالل الفـائض ُمَحدَّدةاألصول المالية ال
  المحتفظ بها ألغراض التداول –أو العجز 

 ٣ ٥٧٠ ٣ ٥٧٠ 

بالقيمة العادلة مـن خـالل الفـائض ُمَحدَّدةاألصول المالية ال
 لدى التقييد األولي –أو العجز 

١ ٧٦٠ ١٢٤   ١ ٧٦٠ ١٢٤ 

    مجموع االستثمارات القصيرة األجل

  ١ ٧٦٣ ٦٩٤ ٣ ٥٧٠ ١ ٧٦٠ ١٢٤ االستثمارات الطويلة األجل
بالقيمة العادلة مـن خـالل الفـائض ُمَحدَّدةاألصول المالية ال

 لدى التقييد األولي –أو العجز 
٩٣ ٩٠٠  ٩٣ ٩٠٠ 

    الخصوم المالية

بالقيمة العادلة مـن خـالل الفـائض ُمَحدَّدةالخصوم المالية ال
 المحتفظ بها ألغراض التداول –أو العجز 

)١٣ ٠٧٢(  )١٢ ١٥٢( )٩٢٠(  

  ١ ٨٤٨ ٥٢٥ )٨ ٥٨٢(  ١ ٨٥٧ ١٠٧ المجموع
 

  إدارة المخاطر
  

تتعـــــرض المنظمـــــة لمخـــــاطر ماليـــــة تشـــــمل مخـــــاطر االئتمـــــان ومخـــــاطر ســـــعر الفائـــــدة ومخـــــاطر أســـــعار صـــــرف 
طلل ُمْشــَتقَّةاألجنبيــة ومخــاطر أســعار االســتثمارات. وتســتخدم المنظمــة الصــكوك الماليــة ال العمــالت مــن بعــض  َتَحــوُّ

المخــاطر التــي تتعــرض لهــا. ويجــوز اســتثمار األمــوال التــي ال تلــزم لســداد مــدفوعات عاجلــة عمــًال بالالئحــة الماليــة 
للمنظمــة. وتنجــز كــل االســتثمارات فــي إطــار سياســات االســتثمار التــي يعتمــدها المــدير العــام. ويتــولى إدارة بعــض 

إلدارة األمــوال بنــاًء علــى تفــويض محــدد. وتســتعرض لجنــة  حــوافظ االســتثمارات مــديرون خــارجيون تعيــنهم المنظمــة
االســتثمار االستشــارية بانتظــام سياســات االســتثمار وأداء االســتثمارات ومخــاطر االســتثمار بالنســبة إلــى كــل حافظــة 
مــن حــوافظ االســتثمارات. وتضــم اللجنــة خبــراء اســتثمار خــارجيين يمكــنهم تقــديم توصــيات بشــأن االســتثمارات إلــى 

  العام. المدير
  

  طبيعة الصكوك المالية
  

  تصنف االستثمارات على النحو التالي.
  

توظــف هــذه االســتثمارات نقــدًا وفــي ســندات قويــة قصــيرة األجــل تصــدرها الحكومــات  االســتثمارات القصــيرة األجــل.
  حسبما يرد تحديده في سياسة االستثمار المعتمدة.والوكاالت والشركات 
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تتكــون هــذه االســتثمارات مــن أمــوال تــدار لحســاب صــندوق مــدفوعات نهايــة الخدمــة  االســتثمارات الطويلــة األجــل.
متوسـطة األجـل وتوظف االستثمارات المـذكورة فـي سـندات قويـة حسبما يرد تحديده في سياسة االستثمار المعتمدة. 

ة خارجيــة وطويلــة األجــل تصــدرها الحكومــات والوكــاالت والشــركات وصــندوق لمؤشــر الســندات العالميــة تتــولى جهــ
  إدارته.

  
  مخاطر االئتمان

  
تتسم استثمارات المنظمة بتنوعها الشديد للحد من تعرضها لمخاطر االئتمان إزاء أي طرف آخر مستثمر. وتوظف 

رة باالســتناد إلــى حــدود ائتمانيــة دنيــا وحــدود قصــوى االســتثمارات لــدى طائفــة كبيــرة مــن األطــراف األخــرى المســتثمِ 
هذه الحدود ق بَّ طَ وتُ في تفويضات االستثمار.  ُتَحدَّدر ض لها حسب الطرف اآلخر المستثمِ لمخاطر االئتمان المتعرَّ 

على حوافظ االستثمارات التي تدار داخليًا من جانب وحدة الخزانة التابعة للمنظمة وعلـى حـوافظ االسـتثمارات التـي 
الخزانـــة مجمـــوع مخـــاطر االئتمـــان يـــديرها مـــديرون خـــارجيون معنيـــون باالســـتثمارات علـــى الســـواء. وترصـــد وحـــدة 

  دار داخليًا وخارجيًا.رة بالنسبة إلى كل حوافظ االستثمارات التي تُ ض لها إزاء األطراف األخرى المستثمِ المتعرَّ 
  

النقديــة والمكافئــات النقديــة إلــى أدنــى حــد بقصــر توظيــف مخــاطر االئتمــان ومخــاطر الســيولة فيمــا يتصــل ب صلَّــوتُقَ 
سسات مالية كبرى حصلت على درجات لتقدير الجدارة االئتمانية تنم عن مستويات اسـتثمارية على مؤ االستثمارات 

قوية من وكاالت رئيسية لتقدير الجدارة االئتمانية. وتستعرض وحدة الخزانة بانتظام درجات تقدير الجدارة االئتمانية 
خّفضــت درجــة تقــدير الجــدارة االئتمانيــة. الخاصــة بــاألطراف األخــرى الماليــة المعتمــدة وتتخــذ إجــراءات ســريعة كلمــا 

  وتلخص االستثمارات ذات درجات تقدير الجدارة االئتمانية الطويلة األجل على النحو التالي.
  

  فئة درجة التقدير الدنيا
  مجموع قيمة األصول
 بآالف الدوالرات األمريكية

AAA ٢٩١ ١٩١ 

AA+ ٦٠٧ ٣٢٦  

AA ١٠٦ ٨٨٦ 

AA- ٢٧٨ ١٣٦  

A+ ١٠١ ٠٩٣  

A ١٢١ ٥٧٥  

A- ٨٢ ٢٧٩  

  ٢٦٥ ٥٤٠  م تقييمعد

  ١ ٨٥٤ ٠٢٦ المجموع
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وكـاالت رئيسـية لتقـدير ارات واألوراق الماليـة مـن جانـب تقدير الجدارة االئتمانيـة لالسـتثموعندما ال يتم تحديد درجة 
، والتزامــات ســياديةالجــدارة االئتمانيــة (علــى ســبيل المثــال األوراق الماليــة ذات الــدخل الثابــت التــي تصــدرها هيئــات 

المتمتعة بضمان إضافي التي تصدرها وكاالت مدعومة من هيئـات سـيادية، وصـناديق االسـتثمار)،  الرهن العقاري
أن الودائـــع واألوراق الماليـــة واألوراق الماليـــة المكونـــة لصـــناديق االســـتثمار صـــادرة مـــن ِقبـــل  وحـــدة الخزانـــةتضـــمن 

المطلوبـة بالنسـبة إلـى  Aفئـة درجـة التقـدير الـدنيا  ر جدارتها االئتمانيـةدرجات تقديأو تتجاوز جهات إصدار تكافئ 
ن المعنيــين خــارجيين المــديريللالصــادرة اســتثمارات المنظمــة علــى النحــو المبــين فــي المبــادئ التوجيهيــة االســتثمارية 

تكــافئ أو تتجـاوز فئــة درجـة تقــدير و  لجنـة االســتثمار االستشـارية، مــع اتم الموافقــة عليهـتــي تـال بحـوافظ االسـتثمارات
عليهـا تـتم الموافقـة والتـي  صـندوق مـدفوعات نهايـة الخدمـةاسـتثمارات  المطلوبة بالنسبة إلى الدنياالجدارة االئتمانية 

  لجنة االستثمار االستشارية.مع أيضًا 
 

  مخاطر سعر الفائدة
  

الدخل الثابت القصـيرة األجـل والطويلـة األجـل. وٕان تتعرض المنظمة لمخاطر سعر الفائدة نتيجة الستثماراتها ذات 
وقد كان متوسـط المـدة  .مدة االستثمارات هي مقياس لمدى التأثر بالتغييرات الطارئة على أسعار الفائدة في السوق

 سنة بالنسبة إلى االستثمارات ٦,٣سنة بالنسبة إلى االستثمارات القصيرة األجل و ٠,٥الفعلية الستثمارات المنظمة 
. وزيــدت مــدة االســتثمارات الطويلــة األجــل عــن طريــق شــراء ٢٠١٥ديســمبر / كــانون األول ٣١الطويلــة األجــل فــي 

ل عـن طريـق هـذه االسـتثمارات علـى نحـو وَّ َمـأدوات اإليراد الثابت األطول أجًال كي تتواءم مع مـدة الخصـوم التـي تُ 
  أفضل.

  
ذات الدخل الثابت إلدارة مخاطر  ُمْشَتقَّةصكوك الالتثمارات ويمكن أن يستخدم المديرون الخارجيون المعنيون باالس

سعر الفائدة بناًء على مبادئ توجيهية استثمارية صارمة. وتستخدم الصكوك المرتبطـة بسـعر الفائـدة مـن هـذا النـوع 
  إلدارة مدة حوافظ االستثمارات وتحديد وضع سعر الفائدة االستراتيجي.

  
  األجنبيةمخاطر أسعار صرف العمالت 

  
ــ غيــر الــدوالر األمريكــي. وتتعــرض المنظمــة بــذلك أخــرى د المــدفوعات بعمــالت ل المنظمــة االشــتراكات وتســدِّ تحصِّ

لمخــاطر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة الناشــئة عــن تقلبــات أســعار الصــرف. وتعــدل المكاســب والخســائر نتيجــة 
تقيــيم أرصــدة دفــاتر الصــناديق وجميــع فــروق أســعار يتصــل بشــراء العمــالت وبيعهــا وٕاعــادة  ألســعار الصــرف فيمــا

الصرف األخرى على أساس الصناديق والحسابات التي تستحق قبض الفوائد بموجب برنـامج توزيـع الحصـص مـن 
الفوائد. وتحّول قيمة المعامالت التي تجرى بعمالت أخرى إلى الدوالر األمريكي بتطبيـق أسـعار الصـرف التشـغيلية 

مم المتحدة عند إجراء المعاملة. وتحّول قيمـة األصـول والخصـوم المحسـوبة بـالعمالت األجنبيـة المعمول بها في األ
باالستناد إلى أسعار الصرف التشغيلية المعمول بها في األمم المتحدة في نهاية السنة المالية. وتبرم العقود اآلجلـة 

ار صـــرف العمـــالت األجنبيـــة وٕادارة مـــن مخـــاطر تقلـــب أســـع َتَحـــوُّطألســـعار صـــرف العمـــالت األجنبيـــة بغـــرض ال
المكاســب والخســائر المحققــة وغيــر  (البيــان الثــاني) التــدفقات النقديــة القصــيرة األجــل. وتقيَّــد فــي بيــان األداء المــالي

  المحققة الناجمة عن تسوية المعامالت بالعمالت األجنبية وٕاعادة تقييمها.
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بالفرنــك السويســري للحــد مــن مخــاطر أســعار  ُمَقــدََّرةاالشــتراكات ال٪ مــن ٥٠ُتحســب نســبة  ٢٠١٤واعتبــارًا مــن عــام 
  ١بهذه العملة. الرئيسي للمنظمة الصرف المتعلقة بمصروفات المقر

  
طال ُوفِّــرت  :مــن مخــاطر تقلــب أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة فــي تكــاليف كشــوف المرتبــات فــي المســتقبل َتَحــوُّ

مـن وقـع تقلبـات  ٢٠١٦دوالر األمريكي مقابل الدوالر األمريكي في عام الحماية لقيمة المصروفات بعمالت غير ال
. وُتلخَّـص ٢٠١٥أسعار صرف العمالت األجنبية من خالل إبرام عقود آجلة ألسـعار صـرف العمـالت خـالل عـام 

طقــيم هــذه العقــود اآلجلــة لل / كــانون األول ٣١مــن تقلبــات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة حســب العملــة فــي  َتَحــوُّ
  على النحو التالي. ٢٠١٥ديسمبر 

  

 )باآلالف(  عمالت الشراء اآلجل
  صافي مبلغ البيع
(بآالف الدوالرات 

 األمريكية)

(الخسائر) غير / صافي المكاسب
  المحققة

 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 )٥ ٩٣٣( ١٢٣ ٩٩٢ ١١٧ ١٢٠  الفرنك السويسري

  )٢ ٠١٣(  ١٠٣ ٠٤٣  ٩٢ ٤٠٠  اليورو
  ٢٠  ١٥ ١٦٤  ١ ٠٣٤ ٤٠٠  الهنديةالروبية 

  )٦٥٠(  ٨ ٩٧٩  ٣٦ ٠٠٠  الرنغيت الماليزي
  )٤٠٥(  ١٦ ٢٤٤  ٧٥٤ ٨٠٠  البيزو الفلبيني

  )٨ ٩٨١(  ٢٦٧ ٤٢٢   المجموع
 

لت / كــــانون األول ٣١ماليــــين دوالر أمريكــــي فــــي  ٩ر صــــافية غيــــر محققــــة فــــي هــــذه العقــــود قــــدرها ائخســــ وُســــجِّ
ديســــمبر / كــــانون األول ٣١مليــــون دوالر أمريكــــي فــــي  ١٨غيــــر محققــــة قيمتهــــا  مقابــــل خســــائر( ٢٠١٥ ديســــمبر
). وستســجل المكاســب أو الخســائر المحققــة فــي هــذه العقــود فــي تــاريخ اســتحقاق قيمــة العقــود وتطبــق خــالل ٢٠١٤

  .٢٠١٦عام 
  
طال تنشـأ مخـاطر  :دائنـةمن مخاطر تقلب أسعار صرف العمالت األجنبية في الحسابات المدينـة والحسـابات ال َتَحوُّ

تبـــــاين أســـــعار صـــــرف العمـــــالت األجنبيـــــة التـــــي تســـــجل فيهـــــا الحســـــابات المدينـــــة أســـــعار صـــــرف العمـــــالت عـــــن 
ــلالحســابات الدائنــة وأســعار صــرف العمــالت التــي تســجل فيهــا الحقــًا المبــالغ النقديــة ال أو ة. وينفــذ دَ دَّ َســة أو المُ ُمَحصَّ

طبرنــامج شــهري لل مــن هــذه المخــاطر المتعلقــة بأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. ويجــري علــى أســاس شــهري  َتَحــوُّ
حساب صافي قيمة تقلبات أسعار الصرف الخاصة بالحسابات المدينة والحسابات الدائنة حسب العملـة مـع الشـراء 

لســعر صــرف أو البيــع اآلجــل لصــافي قيمــة كــل تقلــب هــام فــي أســعار صــرف العملــة األجنبيــة باســتخدام عقــد آجــل 
  يساوي صافي قيمة تقلب سعر العملة المعنية ويقابله.

  
التــي تحــددها األمــم التشــغيلية وتعــاد موازنــة قــيم هــذه التقلبــات فــي نهايــة كــل شــهر لمواءمتهــا مــع أســعار الصــرف 

د المتحدة شهريًا. وتتطابق من خالل هـذه العمليـة المكاسـب أو الخسـائر المحققـة نتيجـة لصـرف العمـالت فـي العقـو 
اآلجلة ألسعار صرف العمالت األجنبية مع الخسائر والمكاسب المقابلة غير المحققـة نتيجـة لصـرف العمـالت فـي 

                                                      
  .١٦-٦٦ع  ص  جانظر القرار     ١
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 َتَحـوُّطعمليات التحويل المتصلة بصافي الحسابات المدينة والحسابات الدائنة. وقد كان مجموع قيم العقود اآلجلة لل
  كما يلي. ٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١في من تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية حسب العملة 

  

 باآلالف عمالت البيع اآلجل
  قيمة الشراء اآلجل

 (بآالف الدوالرات األمريكية)

(الخسائر) / صافي المكاسب
  غير المحققة

(بآالف الدوالرات األمريكية)
 - ١ ٤٥٥ ٢ ٠٠٠  الدوالر األسترالي

  ٣  ١٥ ٦٣٤  ٢١ ٧٠٠  الدوالر الكندي
  ٢٩  ٣ ٢٢٨  ٣ ٢٠٠  السويسريالفرنك 
  )١٥٤(  ٩١ ٤٨٣  ٨٣ ٦٥٠  اليورو

  )١٨١(  ٩٤ ٤٦٦  ٦٣ ٨٠٠  الجنيه اإلسترليني
  ٧  ٧٢٤  ٦ ٣٠٠  الكرونة النرويجية
  ١١  ١ ٧١٦ ٢ ٥٠٠  الدوالر النيوزيلندي

  )٢٨٥(  ٢٠٨ ٧٠٦   المجموع
  

/ كــــانون األول ٣١دوالر أمريكــــي فــــي  مليــــون ٩,٣صــــافية غيــــر محققــــة فــــي هـــذه العقــــود قــــدرها خســــائر  تْ لّ جِّ وُســـ
/ كــــانون األول ٣١مليـــون دوالر أمريكــــي فــــي  ٠,٦صـــافية غيــــر محققــــة قيمتهــــا مكاســــب مقابــــل ( ٢٠١٥ ديســـمبر
ل المكاسب أو الخسائر المحققة في هـذه العقـود فـي تـاريخ اسـتحقاق قيمـة العقـود وتطبـق جَّ سَ ). وستُ ٢٠١٤ديسمبر 

  .٢٠١٦خالل عام 
  

ــة ألســ ــود اآلجل ــة التشــغيليةالعق ــدفقات النقدي ــى إدارة الت ــة إل تســتخدم العقــود اآلجلــة ألســعار  :عار الصــرف الرامي
الصــرف أيضــًا بغــرض إدارة التــدفقات النقديــة القصــيرة األجــل الخاصــة باألرصــدة مــن العمــالت األجنبيــة ســعيًا إلــى 

/ كـــانون األول ٣١تقلـــيص المخـــاطر المتصـــلة بالمعـــامالت التـــي تجـــرى بـــالعمالت األجنبيـــة إلـــى أدنـــى حـــد. وفـــي 
مليـــــون مقابـــــل الـــــدوالرات  ٥٠,٦ مـــــن الفرنـــــك السويســــري اآلجلـــــة اتالمبيعــــمجمـــــوع صـــــافي بلـــــغ  ٢٠١٥ديســــمبر 
/ تاريخ اسـتحقاق قـيم هـذه العقـود اآلجلـة ألسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة فـي شـهركانون الثـاني . وكاناألمريكية 

كانون  ٣١في  أمريكي دوالر مليون ٠,٥الصافية غير المحققة في هذه العقود مكاسب . وبلغت قيمة ال٢٠١٦يناير
/ كـانون األول٣١دوالر أمريكي من الخسائر الصافية غير المحققـة فـي مليون  ٠,٤ (مقابل ٢٠١٦ديسمبر / األول

  ).٢٠١٤ديسمبر
  

يـؤدي ارتفـاع  :مدى تأثر العقود اآلجلة ألسعار صرف العمالت األجنبية بتقلبات القيمة النسبية للدوالر األمريكـي
تقلبــات أســعار مــن  َتَحــوُّط٪ مقابــل قيمــة العقــود اآلجلــة المــذكورة أعــاله لل١القيمــة النســبية للــدوالر األمريكــي بنســبة 

مليــون دوالر أمريكــي. أمـــا  ١,٤صــرف العمــالت األجنبيــة إلــى زيــادة فــي المكاســـب الصــافية غيــر المحققــة قــدرها 
٪ فيؤدي إلى انخفاض فـي المكاسـب الصـافية غيـر المحققـة قـدره ١بنسبة القيمة النسبية للدوالر األمريكي انخفاض 

  دوالر أمريكي.مليون  ١,٤
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بها في حـوافظ  ُيحتفظاألخرى  ُمْشَتقَّةالعقود اآلجلة والفورية ألسعار صرف العمالت األجنبية والصكوك المالية ال
المعنيون باالستثمارات العقود اآلجلة والفورية ألسعار يستخدم المديرون الخارجيون  :دار خارجياً االستثمارات التي تُ 

صرف العمالت األجنبية وغيرها مـن العقـود اآلجلـة وعقـود المقايضـة المتعلقـة بأسـعار الفائـدة بغـرض إدارة مخـاطر 
أسعار صرف العمالت ومخاطر سعر الفائدة الناتجة عن مجموعـات األوراق الماليـة ضـمن كـل حافظـة اسـتثمارات 

مبــادئ التوجيهيــة االســتثمارية الموضــوعة لكــل حافظــة مــن حــوافظ االســتثمارات التــي تــدار خارجيــًا. ويســجل وفقــًا لل
وفقـًا لتقيـيم أمـين االسـتثمارات فـي المنظمـة حسـب  ٢٠١٥ديسـمبر / كـانون األول ٣١صافي قيم هذه الصكوك في 

بالقيمة العادلـة والمحـتفظ بهـا ألغـراض التـداول".  ُمَحدَّدةالخصوم المالية ال/ حافظة االستثمارات في إطار "األصول
  قة ألسعار صرف العمالت األجنبية أدناه.لَّ عَ المُ  العقود اآلجلة والفورية صخَّ لَ وتُ 
  

  )باآلالف(  صافي مبلغ البيع
  المبلغ المكافئ
  بالدوالر األمريكي

 (باآلالف)

 ٣ ٧٧٨ ٥ ٢٠٢ الدوالر األسترالي

  ٢٨٨  ٤٠٠  الدوالر الكندي
  ٧ ٣٧٣  ١٨١ ٢٦٤  الكرونة التشيكية
  ١٣ ٣٩٩  ٩٢ ٠٤٥ الكرونة الدانمركية

  ٣٢ ١٢٨  ٢٩ ٥٦٠  اليورو
  ٤ ٠٠١  ٤٨١ ٠٠٠  الين الياباني

  ٨٣ ١٨٤  ٥٦ ٤٣٧  الجنيه اإلسترليني
  ٢ ٣٦٩  ٤١ ١١٨  البيزو المكسيكي

  ١٤٦ ٥٢٠   المجموع
 

طمقابــل قيمــة العقــود اآلجلــة المــذكورة أعــاله لل٪ ١ويــؤدي ارتفــاع القيمــة النســبية للــدوالر األمريكــي بنســبة  مــن  َتَحــوُّ
مليــون دوالر أمريكــي.  ٠,٢تقلبــات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة إلــى زيــادة فــي الخســائر غيــر المحققــة قــدرها 

ـــــدوالر األمريكـــــي بنســـــبة انخفـــــاض  أمـــــا ـــــر المحققـــــة ١القيمـــــة النســـــبية لل ـــــادة فـــــي المكاســـــب غي ـــــى زي ـــــؤدي إل ٪ في
  دوالر أمريكي.ن مليو  ٠,٢ قدرها

  
  ويلخص أدناه صافي العقود اآلجلة المعلقة المتصلة بسعر الفائدة والسندات.
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  مراكز شراء
 

 عدد العقود أ سعر الصرفالمنتجات

 ٦السوق المالي الدولي  ٢٠١٦مارس / اليورودوالر في آذار

  ٥١السوق المالي الدولي  ٢٠١٦يونيو / اليورودوالر في حزيران
  ٢السوق المالي الدولي٢٠١٧مارس / اليورودوالر في آذار

 ٧السوق المالي الدولي٢٠١٧يونيو / اليورودوالر في حزيران

 ٣ مجلس شيكاغو للتجارة  ٢٠١٦مارس / سندات خزانة أمريكية ألجل سنتين، آذار

 ٤٥١ األستراليةسوق األوراق المالية ٢٠١٦مارس / سنوات، آذار ٣سندات خزانة أسترالية ألجل 

إلــى الســوق  IMMالمختصــر اإلنكليــزي بر اشــإلــى ســوق األوراق الماليــة األســترالية. ويُ  ASXالمختصــر اإلنكليــزي بر اشــيُ    أ
  إلى مجلس شيكاغو للتجارة، وُيعد كالهما جزءًا من بورصة شيكاغو التجارية. CBOTالدولي و ماليال
  

  مراكز بيع
 

 العقودعدد   أ سعر الصرف  المنتجات

 )٤٨(  السوق المالي الدولي  ٢٠١٦سبتمبر / اليورودوالر في أيلول

 )٨( السوق المالي الدولي  ٢٠١٦ديسمبر / اليورودوالر في كانون األول

 )١٤( السوق المالي الدولي  ٢٠١٧سبتمبر / اليورودوالر في أيلول

 )٨( السوق المالي الدولي ٢٠١٧ديسمبر / اليورودوالر في كانون األول

 )٢( السوق المالي الدولي ٢٠١٨مارس / اليورودوالر في آذار

 )٣( السوق المالي الدولي  ٢٠١٨يونيو / اليورودوالر في حزيران

 )٢٠٤( السوق المالي الدولي  ٢٠١٨سبتمبر / اليورودوالر في أيلول

 )٢( السوق المالي الدولي  ٢٠١٨ديسمبر / اليورودوالر في كانون األول

 )١٠( السوق المالي الدولي  ٢٠١٩سبتمبر / في أيلولاليورودوالر 

يونيــــو / طلــــب بيــــع العقــــود اآلجلــــة لليــــورودوالر فــــي حزيــــران
 )٢٥٤( السوق المالي الدولي  ٩٨٧٥، ٢٠١٦

/ طلـــــب بيـــــع العقـــــود اآلجلــــــة لليـــــورودوالر فـــــي كــــــانون األول
 )٧٨٣( السوق المالي الدولي  ٩٨٧٥، ٢٠١٦ ديسمبر

/ لليـــــورودوالر فـــــي كـــــانون األولطلـــــب شـــــراء العقـــــود اآلجلـــــة 
 ٩٨٧٥، ٢٠١٦ ديسمبر

 )٧٨٣( السوق المالي الدولي

  
إلــى الســوق  IMMالمختصــر اإلنكليــزي بر اشــإلــى ســوق األوراق الماليــة األســترالية. ويُ  ASXالمختصــر اإلنكليــزي بر اشــيُ     أ
  إلى مجلس شيكاغو للتجارة، وُيعد كالهما جزءًا من بورصة شيكاغو التجارية. CBOTالدولي و ماليال
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  وتلخص أدناه عقود المقايضة المعلقة المتصلة بسعر الفائدة.
 

  المبلغ االفتراضي/ العملة
  (باآلالف)

المبلغ المكافئ 
  بالدوالر األمريكي

  )باآلالف(
 تاريخ االستحقاق التحصيل/ الدفع

ـــــــــت٤٢ ٤٢٧٠٠ ٧٠٠  الدوالر األمريكي ـــــــــدفع بســـــــــعر فائـــــــــدة ثاب / ال
 التحصيل بسعر فائدة عائم

 ٢٠١٩ديسمبر / كانون األول

/ الـــــــــدفع بســـــــــعر فائـــــــــدة عــــــــــائم٧٢ ١٠٠٥٦٥ ٨٠٠  الدوالر الكندي
  التحصيل بسعر فائدة ثابت

  ٢٠١٧أكتوبر / تشرين األول

/ الـــــــــدفع بســـــــــعر فائـــــــــدة عــــــــــائم٣٠ ٥٢٤٣٦٣ ٤٠٠  البيزو المكسيكي
 فائدة ثابت التحصيل بسعر

  ٢٠١٧ديسمبر / كانون األول

 
  الحسابات المدينة  ٣-٤
  

ــــغ  ــــة) بل ــــر الجاري ــــة وغي ــــي  ١٠٦٣مجمــــوع الحســــابات المدينــــة (الجاري / كــــانون األول ٣١مليــــون دوالر أمريكــــي ف
الرصــــيد ). ويشــــمل ٢٠١٤ديســــمبر/ كــــانون األول ٣١مليــــون دوالر أمريكــــي فــــي  ١١١٦(مقابــــل  ٢٠١٥ رديســــمب

والمسـاهمات الطوعيـة غيـر المدفوعـة. وتنقسـم الحسـابات المدينـة إلـى  ُمَقدََّرةالتحصيل مبالغ االشتراكات ال ُمْسَتحقّ ال
ة ُمْســَتحقّ علــى شــروط الــدفع المتصــلة بالتــاريخ الــذي تصــبح فيــه المبــالغ  ءً حســابات جاريــة وحســابات غيــر جاريــة بنــا

  التحصيل.
  

  /كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٥ديسمبر 

  /األولكانون  ٣١
 ٢٠١٤ديسمبر 

  بآالف الدوالرات األمريكية 
    الجارية -الحسابات المدينة 

 ٧٧ ٩٥٥ ١٢٢ ٣٠٣  أالمدينة  ُمَقدََّرةاالشتراكات ال

 ٧٧٩ ٣٣١ ٧٦٦ ٣٢٨  ب المدينةالمساهمات الطوعية 

 ١١٦ ٥٩  المدينةالقيمة  ُمْسَتَردَّةالمشتريات ال

 ١٥٥ ١٩٤  المدينةالمبيعات الدوارة 

 ٣ ٨٠٩ ٥ ٥٧٣  الحسابات المدينة األخرى

صــــــــــاالعتمــــــــــادات ال ــــــــــةُمَخصَّ ة للحســــــــــابات المدين
  المشكوك في تحصيلها

)٢٨ ١٢٦( )٢٨ ٤٤١( 

 ٨٣٣ ٢٤٠ ٨٦٦ ٠١٦  الجارية -مجموع الحسابات المدينة 

    غير الجارية -الحسابات المدينة 

التــــي المدينــــةغيــــر المســــددة و  ُمَقــــدََّرةاالشــــتراكات ال
  أ ُأعيدت جدولتها

٢٧ ٠٠٠ ٢٣ ٠٣٩ 

 ٢٨٢ ٢٨٩ ١٩٧ ٤٧٢  ب المدينةالمساهمات الطوعية 
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  /كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٥ديسمبر 

  /األولكانون  ٣١
 ٢٠١٤ديسمبر 

صــــــــــاالعتمــــــــــادات ال ــــــــــة ُمَخصَّ ة للحســــــــــابات المدين
  المشكوك في تحصيلها

)٢٧ ٠٠٠(  )٢٣ ٠٣٩(  

  ٢٨٢ ٢٨٩  ١٩٧ ٤٧٢  مجموع الحسابات المدينة غير الجارية
 ١ ١١٥ ٥٢٩ ١ ٠٦٣ ٤٨٨  مجموع الحسابات المدينة

  
  ٤٨/ ٦٩انظر الوثيقة ج ،لالطالع على تفاصيل حالة تحصيل االشتراكات المقدرة    أ

المزيــد مــن التفاصــيل عــن المســاهمات الطوعيــة حســب الصــندوق وحســب الجهــة المســاهمة متــاح علــى البوابــة   ب
  اإللكترونية للميزانية البرمجية وموقع المنظمة اإللكتروني على الرابط التالي

.)http://www.who.int/ about/ finances-accountability/ funding/ voluntary-contributions/ en/(  
  

ـــغ مجمـــوع االعتمـــادات ال ٢٠١٥ديســـمبر / كـــانون األول ٣١وفـــي  ة للحســـابات المدينـــة المشـــكوك فـــي ُمَخصَّصـــبل
). ٢٠١٤ديسـمبر/ األولكـانون  ٣١مليـون دوالر أمريكـي فـي  ٥٥,١مليـون دوالر أمريكـي (مقابـل  ٥١,٥تحصيلها 

ــــصويتكــــون ذلــــك المجمــــوع مــــن مبلــــغ  مليــــون دوالر أمريكــــي ومــــن مبلــــغ  ٤٨,٣قيمتــــه  ُمَقــــدََّرةلالشــــتراكات ال ُمَخصَّ
  مليون دوالر أمريكي. ٣,٢للمساهمات الطوعية قدره  ُمَخصَّص

 
التاليـــــة الخاصـــــة بالســـــنوات الســـــابقة:  المدينـــــةالمبـــــالغ  المدينـــــة ُمَقـــــدََّرةة لالشـــــتراكات الُمَخصَّصـــــوتشـــــمل المبـــــالغ ال

ــــع ــــالغ  جمي ــــةالمب ــــة م المدين ــــالغ جاري ــــدت جــــدولتها وأي مب ــــي ُأعي ــــةالت ــــأخرات.  دين ــــدول األعضــــاء مــــن المت مــــن ال
صــــــالمبــــــالغ ال وتســــــتند  المدينــــــةإلــــــى اســــــتعراض مفصــــــل لجميــــــع المبــــــالغ  المدينــــــةة للمســــــاهمات الطوعيــــــة ُمَخصَّ
عراض للمبالغ المتأخرة أقل من سنة واحدة عندما يتضح أن تحصيل المبالغ أكثر من سنة واحدة وٕالى است  والمتأخرة

  أمر مستبعد.
  

وتبرم المنظمة مع بعض الجهات المساهمة اتفاقات قد يستغرق تنفيذها عدة سنوات. وال تنص هـذه االتفاقـات علـى 
فات الفصــــلية المتكبــــدة. شــــروط الــــدفع لتحويــــل األقســــاط بــــل تســــدَّد المبــــالغ بــــدًال مــــن ذلــــك اســــتنادًا إلــــى المصــــرو 

ــــاق و  وتســــجل ــــرم خاللهــــا االتف ــــة التــــي يب ــــدالمنظمــــة كامــــل اإليــــرادات فــــي الســــنة المالي ــــالغ  تَُقيَّ ــــةكامــــل المب  المدين
ة ُمْســــَتحقّ المشــــار إليهــــا كمبــــالغ  المدينــــةيســــتحق تحصــــيلها فــــي الوقــــت الحــــالي. وقــــد بلــــغ مجمــــوع المبــــالغ  كمبــــالغ

ديســـمبر / كــانون األول ٣١مليــون دوالر أمريكــي فــي  ٣٥٧,٩الترتيــب  فــي الوقــت الحــالي بموجــب هـــذا التحصــيل
 ٢٠١٧على اتفاقات تنتهـي مـدتها فـي عـام  ءً ًا بناُمْسَتحقّ مليون دوالر أمريكي كان  ٦٦,٢وشمل مبلغًا قدره  ٢٠١٥

 وبعد ذلك.
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/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٥ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٤ديسمبر 

  الدوالرات األمريكيةبآالف 
 ٤٢ ٤٠٧  ٤٣ ٤٥٣  ُمَقدََّرةاالشتراكات ال –الرصيد االفتتاحي 

للحسابات المدينة المشكوك في  ةُمَخصَّصالزيادة في االعتمادات ال
  ١ ٠٤٦  ٤ ٨٤٨  تحصيلها

  ٤٣ ٤٥٣  ٤٨ ٣٠١ ُمَقدََّرةاالشتراكات ال -الرصيد الختامي 
  ١١ ٦٩٨  ١١ ٦٧٣  المساهمات الطوعية –الرصيد االفتتاحي 

 -  )٩ ١٤٥( الحسابات المدينة السابق تقديمها شطب
صــــ(االنخفــــاض) فــــي االعتمــــادات ال/ الزيــــادة للحســــابات  ةُمَخصَّ

  )٢٦(  ٦٥١  المدينة المشكوك في تحصيلها
  ١١ ٦٧٣  ٣ ١٧٩  المساهمات الطوعية –الرصيد الختامي 

فـي  ة للحسـابات المدينـة المشـكوكُمَخصَّصـمجموع االعتمادات ال
  ٥٥ ١٢٦  ٥١ ٤٨٠  تحصيلها

ـــــة المشـــــكوك فـــــي ُمَخصَّصـــــاالعتمـــــادات ال ة للحســـــابات المدين
    تحصيلها

  ٢٨ ١٢٦  ٢٨ ٤٤١  الجارية -ة ُمَخصَّصاالعتمادات ال
  ٢٧ ٠٠٠  ٢٣ ٠٣٩  غير الجارية -ة ُمَخصَّصاالعتمادات ال

ة للحسـابات المدينـة المشـكوك فـي ُمَخصَّصـمجموع االعتمادات ال
  ٥٥ ١٢٦  ٥١ ٤٨٠  تحصيلها

 
  ة للموظفينُمْسَتحقّ المبالغ ال  ٤-٤
  

الحصــول علــى بعــض الســلف بمــا فيهــا ســلف المرتبــات والتعلــيم واالســتئجار والســفر وفقــًا المنظمــة يحــق لمــوظفين 
  .الموظفين والنظام األساسي للموظفينلالئحة 

  
/ كــــــانون األول ٣١ماليــــــين دوالر أمريكــــــي فــــــي  ١٠,٧ة للمــــــوظفين ُمْســــــَتحقّ وقــــــد بلــــــغ مجمــــــوع رصــــــيد المبــــــالغ ال

 منحاألكبر لرصيد كان ال). و ٢٠١٤ديسمبر / مليون دوالر أمريكي في كانون األول ١٠,٤(مقابل  ٢٠١٥ ديسمبر
  .٢٠١٦-٢٠١٥من فترة العام الدراسي  ٢٠١٥التعليم الممنوحة للموظفين خالل عام  سلف

  
 الوصف

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٥ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٤ديسمبر 

  بآالف الدوالرات األمريكية
 ٧٨٠  ٨٣٩ سلف المرتبات

 ٧ ٦٠٧ ٧ ٧٢٤ سلف منح التعليم

  ١ ٥٤٣ ١ ٥١٤ سلف استئجار المساكن
  ٤٠٠  ٥٤٤ ة للسفرُمْسَتحقّ المبالغ ال

  ١١٦ ٨١ ة للموظفينُمْسَتحقّ المبالغ األخرى ال
  ١٠ ٤٤٦ ١٠ ٧٠٢  ة للموظفينُمْسَتحقّ مجموع المبالغ ال
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  المخزونات  ٥-٤
  

 ٥٠,٤(مقابـــل  ٢٠١٥ديســـمبر / كـــانون األول ٣١كـــي فـــي مليـــون دوالر أمري ٥٣,٢بلـــغ مجمـــوع قيمـــة المخزونـــات 
  ).٢٠١٤ديسمبر / انون األولك ٣١مليون دوالر أمريكي في 

  
  ويبين الجدول التالي حركة مواد المخزونات خالل السنة:

  

  الوصف
كانون  ٣١
ديسمبر / األول

٢٠١٤ 

صافي 
التكاليف 
 اإلضافية

صافي 
تكاليف 
 الشحن

صافي 
تكاليف 
المواد 

المتصرف 
فيها والمواد 
المنتهية 
 صالحيتها

صافي 
المخزونات 
 العابرة

كانون  ٣١
ديسمبر / األول

٢٠١٥ 

  بآالف الدوالرات األمريكية
األدوية واللقاحـات واإلمـدادات 

 ٤٧ ٠٩٨  ٤ ٥٩٩ ٢ ٤١٩  ٦٣ ١٤٠ ٦٤ ٤٣٢ ٤٣ ٦٢٦  اإلنسانية

 ٦ ٠٥٤ ١ ٥٨٧ ٥ ٤٢٠ ٦ ٢٧٠ ٦ ٧٩١ المنشورات

 ٥٣ ١٥٢  ٤ ٥٩٩ ٤ ٦٨٠٠٦ ٥٦٠ ٧٠ ٧٠٢ ٥٠ ٤١٧  مجموع قيمة المخزونات
 

وبلـــغ مجمـــوع المصـــروفات المتعلقـــة بالمخزونـــات خـــالل الفتــــرة (صـــافي تكـــاليف الشـــحن وصـــافي تكـــاليف المــــواد 
مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي  ٥٦مليـــون دوالر أمريكـــي (مقابـــل  ٧٢,٦المنتهيـــة صـــالحيتها) ف فيهـــا والمـــواد تصـــرَّ المُ 
 فـي بيـان األداء المـالي (البيـان الثـاني) ). ترد المصـروفات المتعلقـة بالمخزونـات٢٠١٤ديسمبر / كانون األول ٣١

  . ٪ ١٤حن البالغة نسبتها يشمل رصيد نهاية السنة من المخزونات تكلفة الشتحت بند اإلمدادات والمواد الطبية. و 
  
  والودائع ُمَقدَّماً المبالغ المدفوعة   ٦-٤
  

 ٢٠١٥ديســمبر/ كــانون األول ٣١مليــون دوالر أمريكــي فــي  ١٢,٤ ُمَقــدَّماً بلغــت القيمــة اإلجماليــة للمبــالغ المدفوعــة 
مبــالغ مدفوعــة ). وتمثــل هــذه المــدفوعات ٢٠١٤ديســمبر/ كــانون األول ٣١مليــون دوالر أمريكــي فــي  ٠,٤(مقابــل 

ي الخدمات. وقد درجت العادة علـى أن يطلـب متعهـدو الخـدمات التقنيـة دفـع مبـالغ م السلع أو تلقِّ دين قبل تسلُّ للمورِّ 
ــل علــى الحســاب المناســب الــذي  ُمَقــدَّماً ماليــة مســبقة لــدعم أعمــال المشــاريع. وتخصــم مــنهم المبــالغ المدفوعــة  وُتحمَّ

  صرفت منه عند تسليم السلع أو أداء الخدمات.
  

مليــون دوالر  ٠,٢مليــون دوالر أمريكــي (مقابــل  ٠,٢الودائــع التــي تبلــغ قيمتهــا  ُمَقــدَّماً المبــالغ المدفوعــة وتشــمل 
مـن جانـب فـي شـكل كفالـة  المحـتفظ بهـا). وتمثل الودائـع المبـالغ ٢٠١٤ديسمبر/ كانون األول ٣١أمريكي في 

  مؤجري أماكن العمل.
  
  ُمعّداتالممتلكات والمنشآت وال  ٧-٤
  

مـن المعـايير المحاسـبية الدوليـة (الممتلكـات  ١٧استندت المنظمة إلى األحكام االنتقالية التـي يـنص عليهـا المعيـار 
للممتلكــــات والمنشــــآت  )، وتســــمح بمهلــــة تصــــل إلــــى خمســــة أعــــوام قبــــل فــــرض التقييــــد التــــامُمعــــّدات والمنشــــآت وال
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فــي المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة. أمــا المنظمــة األراضــي والمبــاني التــي تملكهــا  ٢٠١٥ت فــي عــام دَ يِّــ. وقُ ُمعــّدات وال
  نفقتها لدى شرائها. تْ بَ سِ جميع األصول األخرى فقد حُ 

  
ــــقَ وبلــــغ مجمــــوع قيمــــة األراضــــي والمبــــاني المُ  ليــــون دوالر أمريكــــي فــــي م ٦٥,١دة (صــــافي االســــتهالك المتــــراكم) يَّ

). ٢٠١٤ديســـــمبر / كـــــانون األول ٣١مليـــــون دوالر أمريكـــــي فـــــي ٦٤(مقابـــــل  ٢٠١٥ديســـــمبر / كـــــانون األول ٣١
  ماليين دوالر أمريكي تمثل اإلضافات الجديدة ومشروعات البناء المستمرة. ٣,٣وتشمل الزيادة 

  
أي قيمـة  تَُقيَّـدمجانًا. ولم األرض  سطحنتفاع بحقوق االت حَ وفي المواقع التي ال تمتلك فيها المنظمة األراضي، ُمنِ 

  التجارية. نظرًا ألن المنظمة غير قادرة على التصرف في هذه الحقوق من خالل المعامالت
  

 المكتب الرئيسي
كانون  ٣١

/ األول
ديسمبر 
٢٠١٤ 

 اإلضافات
المواد 

المتصرف 
 فيها

 األضرار
استهالك 
األصول 
 المادية

أعمال 
البناء قيد 
  التنفيذ

كانون  ٣١
/ األول

ديسمبر 
٢٠١٥ 

 بآالف الدوالرات األمريكية
        المقر الرئيسي

 ١ ٠٠٠      ١ ٠٠٠ األراضي
  ٣٩ ٣٥٤  المباني

 
)٧٧(  

 
)٣٨ ٣٧٦  ٢١٠  )١ ١١١ 

  ٤٠ ٣٥٤  المقر الرئيسي –مجموع الممتلكات 
 

)٧٧( 
 

)٣٩ ٣٧٦ ٢١٠ )١ ١١١  
 المكتب اإلقليمي ألفريقيا

       
 ١٤ األراضي

     
١٤ 

 ٢٣٤  ٤ ٤٥٠  المباني
  

)١٩٥( 
 

٤ ٤٨٩ 
ـــــب اإلقليمـــــي  –مجمـــــوع الممتلكـــــات  المكت

  ٢٣٤  ٤ ٤٦٤  ألفريقيا
  

)١٩٥(  
 

٤ ٥٠٣  

  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
       

  ٢٠١  المباني
   

)٢٩( 
 

١٧٢  
ـــــب اإلقليمـــــي  –مجمـــــوع الممتلكـــــات  المكت
  ٢٠١  لجنوب شرق آسيا

   
)٢٩(  

 
١٧٢  

  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
       

  ١٧ ٢٣٣ المباني
   

)١٩ ٧٦٧ ٢ ٨٧٤ )٣٤٠  
ـــــب اإلقليمـــــي  –مجمـــــوع الممتلكـــــات  المكت

  ١٧ ٢٣٣  لشرق المتوسط
   

)١٩ ٧٦٧ ٢ ٨٧٤  )٣٤٠  

  المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ
       

  ١ ٧٤١ المباني
   

)٤٣٥( 
 

١ ٣٠٦  
اإلقليمـي لغـرب المكتب  –مجموع الممتلكات 

  ١ ٧٤١ المحيط الهادئ
   

)٤٣٥(  
 

١ ٣٠٦ 

  مجموع ممتلكات المنظمة
       

  ١ ٠١٤ األراضي
     

١ ٠١٤ 
  )٧٧(  ٢٣٤  ٦٢ ٩٧٩  المباني

 
)٦٤ ١١٠ ٣ ٠٨٤  )٢ ١١٠  

  )٧٧(  ٢٣٤  ٦٣ ٩٩٣  المنظمة –مجموع الممتلكات 
 

)٦٥ ١٢٤ ٣ ٠٨٤  )٢ ١١٠  
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بمــا فــي  ،٢٠١٥ مليــون دوالر أمريكــي فــي ســجل األصــول فــي عــام ٢٢,١قيمتهــا الجديــدة البالغــة ُمعــّدات ال تْ دَ يِّــوقُ 
 ٥٠٠٠الفرديـة التـي تزيـد قيمتهـا علـى ُمعـّدات بالصـلة هـذا المبلـغ لمـن اإلقلـيم األفريقـي. و ُمعّدات للمرة األولى ذلك 

وعلــى . "والمركبــات واألثــاثُمعــّدات ال" بنــد تحــت فــي بيــان األداء المــالي (البيــان الثــاني) ويــرد دوالر أمريكــي فقــط،
وسـوف  سبت نفقة هـذه المشـتريات لـدى شـرائها نظـرًا إلـى اسـتناد المنظمـة إلـى األحكـام االنتقاليـة.الرغم من ذلك، حُ 

ســوف  ٢٠١٧ينــاير / كــانون الثــاني ١مــن  اً . واعتبــار ٢٠١٦ديســمبر / كــانون األول ٣١تنتهــي الفتــرة االنتقاليــة فــي 
فـــي ُمعـــّدات وتـــرد التفاصـــيل عــن الممتلكـــات والمنشـــآت والُترســمل األصـــول اســـتنادًا إلـــى العمــر اإلنتـــاجي المتبقـــي. 

  التالي. الجدول
  

 المجموع  الوصف
 بآالف الدوالرات األمريكية

 ١٥ ٨٢٩ المركبات
  ٢ ٠٥٤ الشبكيةُمعّدات ال
 ١ ٠٢٣ السمعية البصريةُمعّدات ال
  ٥٦٣ المكتبيةُمعّدات ال
  ٣٨١ الحاسوبيةُمعّدات ال

  ٢٨٣ األمنُمعّدات 
  ١١١  ُمعّدات االتصاالت

  ٨١  األثاث والتجهيزات الثابتة واللوازم
  ١ ٨٠٥ الُمعّدات األخرى

  ٢٢ ١٣٠ مجموع الُمعّدات الجديدة
 

 األصول غير الملموسة  ٨-٤

 ٢,٨( ٢٠١٥ديســـمبر / كـــانون األول ٣١مليـــون دوالر أمريكـــي فــي  ٢,٨بلغــت األصـــول غيــر الملموســـة المملوكـــة للمنظمــة 
  )، ويتعلق معظمها بمشتريات جديدة.٢٠١٤ديسمبر / كانون األول ٣١مليون دوالر أمريكي في 

  فئة األصول
كانون  ٣١
ديسمبر / األول

٢٠١٤ 
 اإلضافات

المواد 
/ المتصرف فيها
  المنقولة

 االستهالك  األضرار
كانون  ٣١
ديسمبر / األول

٢٠١٥ 

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٢ ٥٢٢ )٣٢٣(   ٢ ٧٣٢ ١١٣  البرمجيات المشتراة

 ٢٨٤    )٢ ٥٩٠( ١٨٥ ٢ ٦٨٩  البرمجيات قيد اإلنشاء
مجمــــوع األصــــول غيــــر 

 ٢ ٨٠٦  )٣٢٣(   )٢ ٥٩٠( ٢ ٩١٧ ٢ ٨٠٢ الملموسة
 
لاالشتراكات ال  ٩-٤   ُمَقدَّماً ة ُمَحصَّ

لاالشتراكات اليتعلق مبلغ  مقابـل  ٢٠١٥أساسًا بالمدفوعات التي سددتها الـدول األعضـاء خـالل عـام  ُمَقدَّماً ة ُمَحصَّ
ـــدََّرةاشـــتراكاتها ال ـــالغ المدفوعـــة ٢٠١٦لعـــام  ُمَق ـــدَّماً . أمـــا رصـــيد المب مـــن المســـاهمات الطوعيـــة فـــيعكس األمـــوال  ُمَق
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ــلال ــلهــي المبــالغ ال ُمَحــدَّدةال. واإليصــاالت غيــر المطبقــة وغيــر ٢٠١٦ة علــى أســاس اتفاقــات تبــدأ عــام ُمَحصَّ ة ُمَحصَّ
  .٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١في  تم مطابقتها حتىالتي لم ت ٢٠١٥خالل عام 

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٥ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٤ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٤٦ ٤٤١ ٤٦ ١٤٥ أُمَقدَّماً المدفوعة  ُمَقدََّرةاالشتراكات ال

 ٨ ٤٦٥ ٥ ٥٨٧ بُمَقدَّماً المساهمات الطوعية المدفوعة 
  ٦ ٤٨٦ ٤ ٧٦٢  ُمَحدَّدةاإليصاالت غير المطبقة وغير ال

  ٣١٤  ٥٨٦  األخرى ُمَقدَّماً المبالغ المدفوعة 
لمجموع االشتراكات ال   ٦١ ٧٠٧  ٥٧ ٠٧٩  ُمَقدَّماً ة ُمَحصَّ

  ٦٩/٤٨المقدرة، انظر الوثيقة جلالطالع على تفاصيل حالة تحصيل االشتراكات    أ 

المزيد من التفاصيل عن المساهمات الطوعية حسـب الصـندوق وحسـب الجهـة المسـاهمة متـاح علـى البوابـة اإللكترونيـة    ب
  للميزانية البرمجية وموقع المنظمة اإللكتروني على الرابط التالي

(http:// www.who.int/about/ finances-accountability/funding/voluntary-contributions/en/). 
 
  الحسابات الدائنة    ١٠-٤

كـانون  ٣١ة لمـوردي السـلع والخـدمات حسـب المكتـب الرئيسـي فـي ُمْسـَتحقّ تمثل الحسابات الدائنة مجمـوع المبـالغ ال
  .٢٠١٥ديسمبر / األول

  
/ كانون األول ٣١ الوصف

 ٢٠١٥ديسمبر 
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٤ديسمبر 

 الدوالرات األمريكيةبآالف  
 ١٠ ٤٥٦ ١٢ ٦١٩ المقر الرئيسي

 ٩ ٣١٤ ١٥ ٦٣٧  المكتب اإلقليمي ألفريقيا
 ٦ ٥٤٥  ١٤ ٢٦١ المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

  ١ ٢٠١  ٢ ٨٦١ المكتب اإلقليمي ألوروبا
 ١ ٧٠٤ ٤ ٦٦٤  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

 ٢ ٣٥٩ ٣ ٥٥٥ المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ
 ٣١ ٥٧٩ ٥٣ ٥٩٧ مجموع الحسابات الدائنة
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  ة الدفع للموظفينُمْسَتحقّ المبالغ ال   ١١-٤

/ كـــــانون األول ٣١ة للمـــــوظفين فـــــي ُمْســـــَتحقّ ة الـــــدفع للمـــــوظفين مجمـــــوع المبـــــالغ الُمْســـــَتحقّ يمثـــــل رصـــــيد المبـــــالغ ال
ة للمـــوظفين رهـــن إصـــدار شـــهادات بـــراءة الذمـــة. ُمْســـَتحقّ ة الـــدفع هـــي أرصـــدة ُمْســـَتحقّ . والمرتبـــات ال٢٠١٥ ديســـمبر

  ثة عن الحساب المصرفي.دَّ حَ ة الدفع للموظفين رهن تسلم معلومات مُ ُمْسَتحقّ والكشوف المصرفية هي أرصدة 

ديسمبر / كانون األول ٣١ الوصف
٢٠١٥ 

ديسمبر / كانون األول ٣١
٢٠١٤ 

  بآالف الدوالرات األمريكية 
 ١ ٣٠٩ ١ ٧١٢  الدفعة ُمْسَتحقّ المرتبات ال

 ٢٢٠ ٢٧٨ الكشوف المصرفية
 ٢٤٨ ١٦٦ ة الدفعُمْسَتحقّ مطالبات تسوية تكاليف السفر ال

 ١ ٧٧٧ ٢ ١٥٦ ة الدفع للموظفينُمْسَتحقّ مجموع المبالغ ال
 
  الموظفينمنافع استحقاقات    ١٢-٤

والخصـوم الناشـئة عـن حـاالت الوفـاة الصـحي للمـوظفين المـوظفين مـدفوعات نهايـة الخدمـة والتـأمين منـافع تشمل استحقاقات 
  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار).أو العجز خالل الخدمة (

/ كانون األول ٣١ الوصف
 ٢٠١٥ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٤ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٥٥ ٢٤٧  ٤٦ ١٤٢ مدفوعات نهاية الخدمة   الجارية -الموظفين منافع استحقاقات 

 ٥٧٦ ٥٨٠ الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار
 ٥٥ ٨٢٣ ٤٦ ٧٢٢ الجارية -الموظفين منافع مجموع استحقاقات 

 ٥٨ ٤٧٩ ٥٩ ٣٨٨ مدفوعات نهاية الخدمة   غير الجارية -الموظفين منافع استحقاقات 
 ١٣ ١٠٠ ١٤ ١٠٦  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار

 ٨٦٦ ١٢٧ ٩١٤ ٠٥٥ للموظفينالتأمين الصحي 
 ٩٣٧ ٧٠٦ ٩٨٧ ٥٤٩  غير الجارية -الموظفين منافع مجموع استحقاقات 

 ١١٣ ٧٢٦ ١٠٥ ٥٣٠  مدفوعات نهاية الخدمة    الموظفينمنافع استحقاقات 
 ١٣ ٦٧٦ ١٤ ٦٨٦  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار

 ٨٦٦ ١٢٧ ٩١٤ ٠٥٥  التأمين الصحي للموظفين
 ٩٩٣ ٥٢٩ ١ ٠٣٤ ٢٧١  الموظفينمنافع مجموع استحقاقات 
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  مدفوعات نهاية الخدمة

ئ صــندوق مــدفوعات نهايــة الخدمــة لتمويــل اســتحقاقات المــوظفين عنــد نهايــة الخدمــة بمــا فيهــا مــنح العــودة إلــى ِشــنْ أُ 
العــودة إلــى الــوطن. الــوطن واإلجــازات الســنوية المتراكمــة وتكــاليف ســفر العــودة إلــى الــوطن وشــحن األمتعــة لــدى 

 ل الصندوق من رسوم مقتطعة من المرتبات.وَّ مَ ويُ 

د خبـــراء اكتواريـــون استشـــاريون مســـتقلون الخصـــوم الناشـــئة عـــن اســـتحقاقات العـــودة إلـــى الـــوطن واإلجـــازات ويحـــدِّ 
أي كمــا لــو أن جميــع المــوظفين  -إال أن اإلجــازة المتراكمــة تحســب علــى أســاس اإلخــالء مــن االلتزامــات  ،الســنوية

  مما يعني أنها ال تخصم. -أنهوا الخدمة على الفور 

الكاملة الخاصـة بمـدفوعات  الخصومأن ) ٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١رت الدراسة االكتوارية األخيرة (في دَّ وقَ 
 ،مليون دوالر أمريكي مـن الخصـوم القصـيرة األجـل ٤٦,١ن دوالر أمريكي (أي ييمال ١٠٥,٥نهاية الخدمة تساوي 

كـانون  ٣١مليـون دوالر أمريكـي فـي  ١١٣,٧ مليون دوالر أمريكي مـن الخصـوم الطويلـة األجـل) مقارنـة بــ ٥٩,٤و
إنهـاء الخدمـة بنـاًء علـى اتفـاق أو ج في تلك الحسابات تكاليف منح انتهـاء الخدمـة رَ دْ . ولم تُ ٢٠١٤ديسمبر / األول

 ٦٥,٢( مليـــون دوالر أمريكـــي ٦٧,٤ ُمَحـــدَّدةبب إلغـــاء الوظيفـــة. وبلغـــت قيمـــة التزامـــات االســـتحقاقات المتبـــادل بســـ
مليــــون دوالر  ٣٨,١الســــتحقاقات نهايــــة الخدمــــة و )٢٠١٤ديســــمبر / كــــانون األول ٣١مليــــون دوالر أمريكــــي فــــي 

جــــة فــــي رَ دْ لإلجــــازات الســــنوية المُ ) ٢٠١٤ديســــمبر / كــــانون األول ٣١مليــــون دوالر أمريكــــي فــــي  ٤٨,٥أمريكــــي (
  الرصيد الحالي لمدفوعات نهاية الخدمة.

(البيــان  ماليــين دوالر أمريكــي حســب طبيعــة المصــروفات فــي بيــان األداء المــالي ٨,٢قــدره  د انخفــاض صــافٍ يَّــقَ ويُ 
  وفقًا للدراسة االكتوارية. ،الثاني)

 التأمين الصحي للموظفين

للتـأمين الصـحي التـابع لهـا ككيـان منفصـل. ونظـام التـأمين الصـحي لمـوظفي المنظمـة لـه تتولى األمانة إدارة نظـام 
هيكــل خــاص لتصــريف الشــؤون. وهــو يتــولى رّد نســبة كبيــرة ممــا يتحملــه الموظفــون والموظفــون المتقاعــدون وأفــراد 

مــن  للمــوظفينأمين الصــحي ف بهــا طبيــًا. ويمــّول نظــام التــرَ َتــعْ ون مــن تكــاليف الرعايــة الصــحية المُ ُمْســَتحقّ أســرهم ال
  ومن إيرادات االستثمار.بمقدار الثلثين، المنظمة من و  بمقدار الثلثاالشتراكات التي يدفعها الموظفون 

والمنظمة مسؤولة عـن التـأمين الصـحي للمـوظفين بعـد انتهـــاء الخدمـــة كاستحقـــاق مــــن استحقاقـــات مـا بعـــد انتهـــاء 
ــــة. وقـــد قُ  ـــالخدمـ ــــة (منـــافع  ٢٥كـــل المكاســـب والخســـائر لـــدى اعتمـــاد المعيـــار  تْ دَ يِّ مـــن المعـــايير المحاســـبية الدوليـ
فيما بعد المكاسـب والخسـائر (التغييـرات غيـر المتوقعـة فـي الفـائض أو العجـز) مـع مـرور الوقـت  تَُقيَّدالموظفين). و 

المبـالغ التـي ه الطريقـة بموجب هـذ تَُقيَّد لتحديد الخسائر والمكاسب. وال corridor method طريقة الممرّ باستخـــدام 
ممـــا يســـمح بالمعادلـــة المحتملـــة والمعقولـــة بـــين  ُمَحـــدَّدة٪ مـــن قيمـــة التزامـــات االســـتحقاقات ال١٠ال تتجـــاوز نســـبة 

٪ مــــن قيمــــة التزامــــات ١٠المكاســــب والخســــائر مــــع مــــرور الــــزمن. أمــــا المكاســــب والخســــائر التــــي تتخطــــى نســــبة 
ك في متوسط المدة المتبقية لخدمة الموظفين العاملين الذين يتوقع حصـولهم علـى كـل لَ هْ تَ سْ فتُ  ُمَحدَّدةاالستحقاقات ال

  استحقاق من االستحقاقات.

بنـاًء  ٢٠١٥للموظفين في عام  ُمَحدَّدةد خبراء اكتواريون محترفون قيمة التزامات استحقاقات التأمين الصحي الدَّ وحَ 
 ُمَحــدَّدةعلــى بيانــات المــوظفين وســجالت المــدفوعات التــي أتاحتهــا المنظمــة. وبلغــت قيمــة التزامــات االســتحقاقات ال
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ـــــــر الممولـــــــة الخاصـــــــة بالتـــــــأمين الصـــــــحي للمـــــــوظفين  ـــــــي  ٩١٤غي ـــــــون دوالر أمريكـــــــي ف / كـــــــانون األول ٣١ملي
 ٤٨). وبنــاًء علــى ذلــك ُســجل اســتحقاق إضــافي قــدره ٢٠١٤ام مليــون دوالر أمريكــي فــي عــ ٨٦٦( ٢٠١٥ ديســمبر

  .مليون دوالر أمريكي على حساب تكاليف الموظفين

بالخصوم الناشئة عن التأمين الصحي للمـوظفين فـي التقريـر السـنوي  ويمكن االطالع على تفاصيل إضافية متعلقة
  عن نظام التأمين الصحي للموظفين.

  ضرارالصندوق الخاص للتعويض عن األ

عن األضرار جميع تكاليف الخدمات الطبية والمستشفيات وغيرها من التكاليف  يغطي الصندوق الخاص للتعويض
ذات الصـــلة المباشـــرة المعقولـــة ومصـــروفات الـــدفن فـــي حالـــة وفـــاة أو عجـــز منســـوبة إلـــى أداء الواجبـــات الرســـمية 

تعويضــًا للموظــف المصــاب بــالعجز (طــوال فتــرة للموظــف الــذي يحــق لــه ذلــك. وعــالوة علــى ذلــك، يــدفع الصــندوق 
  .عجزه) أو ألفراد أسرة الموظف المتوفى

والمنظمة مسؤولة عن الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار كاستحقاق من استحقاقات ما بعد انتهـاء الخدمـة. 
 تَُقيَّـدة (منافع المـوظفين). و من المعايير المحاسبية الدولي ٢٥د المعيار اعتمتلو اكل المكاسب والخسائر ت دَ يِّ قُ وقد 

طريقــة فيمــا بعــد المكاســب والخســائر (التغييــرات غيــر المتوقعــة فــي الفــائض أو العجــز) مــع مــرور الوقــت باســتخدام 
لة (ال تخفض قيمـة الخصـوم وَّ مَ تعتبر الخطة غير مُ ، أغراض المحاسبةلوفاء بلو لتحديد الخسائر والمكاسب.  الممرّ 

  حسب أصول الخطة).

 ٢٠١٥ديسـمبر / كـانون األول ٣١مليـون دوالر أمريكـي فـي  ١٤,٧للدراسة االكتواريـة، بلـغ مجمـوع الخصـوم  ووفقاً 
قــدره ُقيِّــد اســتحقاق إضــافي ، وبنــاء علــى ذلــك. ٢٠١٤ديســمبر/ كــانون األول ٣١مليــون دوالر أمريكــي فــي  ١٣,٧و

  .البيان الثاني)( حسب طبيعة المصروفات في بيان األداء المالي مليون دوالر أمريكي ١,٠
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الملخص االكتواري لمدفوعات نھاية الخدمة والتأمين الصحي للموظفين والصندوق الخاص للتعويض عن األضرار 
 (بآالف الدوالرات األمريكية)

  الوصف
مدفوعات نھاية الخدمة 

(غير اإلجازات 
 المتراكمة)

التأمين الصحي 
 للموظفين

الصندوق الخاص 
 للتعويض عن األضرار

ديسمبر / كانون األول ٣١في  ُمَحدَّدةللمنافع االتزامات استحقاقات ا   -  -  تسوية التزامات استحقاقات المنافع الُمَحدَّدة
١٧ ٤٣٨ ١ ٦٩٧ ٩٥٥ ٦٥ ١٩١  ٢٠١٤  

 ٨٤٣ ٧٧ ٥٩٤ ٧ ٤٧٤ تكلفة الخدمة
 ٤٩٧ ٤٦ ٢٩٢ ١ ٧٩٢  تكلفة الفائدة
 )٦٦٧( )٣٤ ٠٧٠( )٥ ١٢٦(  ٢٠١٥لعام اإلجمالية الفعلية استحقاقات المنافع مدفوعات 

 )٢ ٥٦٥( )١١٧ ١٥٩(  )١ ٩٥٨( الخسارة االكتوارية/ (المكسب االكتواري)  ١٠ ٢٨٤   من المشتركين شتراكات الفعليةاال  )٢ ٨٨٣(   المصروفات اإلدارية الفعلية
ديسمبر / كانون األول ٣١في  ُمَحدَّدةالالمنافع التزامات استحقاقات 

١٥ ٥٤٦ ١ ٦٧٨ ٠١٣ ٦٧ ٣٧٣  ٢٠١٥ 
 )٦٦٧( )٥٨ ٨٥٠( )٥ ١٢٦(  ٢٠١٥اإلجمالية الفعلية لعام المنافع مدفوعات استحقاقات    ٥٩٥ ٥٤١   ٢٠١٤ديسمبر / كانون األول ٣١األصول في      تسوية األصول

 ٦٦٧  ٦٠ ٤١٥ ٥ ١٢٦ ٢٠١٥المنظمة خالل عام من اشتراكات   )٤ ١٩٨(   المصروفات اإلدارية الفعلية
 ٣ ٧٥٠  ٨٩٦ ١١١  ٦٧ ٣٧٣ العاملة     ُمَحدَّدةالالمنافع التزامات استحقاقات      لةوَّ مَ تسوية وضع االلتزامات غير المُ   ٦٠٨ ٥٢٦  ٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١األصول في    )٤٧ ٥٩١(  خسارة في األصول/ (مكسب)   ٣٠ ٥٨٠   عائدات األصول المتوقعة   )٤(   ١- ٤٧٠االنخفاض في االحتياطي حسب المادة / الزيادة   ٣٢ ٦٣٣  ٢٠١٥المشتركين خالل عام من اشتراكات 

 ١١ ٧٩٦  ٧٨١ ٩٠٢   العاملة غير
 ١٥ ٥٤٦ ١ ٦٧٨ ٠١٣ ٦٧ ٣٧٣  ُمَحدَّدةللمنافع امجموع التزامات استحقاقات ا

من نظام التأمين الصحي  ١-٤٧٠تعويض االحتياطي حسب المادة    )٦٢٩ ٣٧٦(  أصول الخطة اإلجمالية    أصول الخطة
   ٢٠ ٨٥٠   لموظفي المنظمة

 ١٥ ٥٤٦  ١ ٠٦٩ ٤٨٧ ٦٧ ٣٧٣  (الفائض)/ العجز   )٦٠٨ ٥٢٦(   مجموع أصول الخطة
 )٨٦٠(  )١٥٥ ٤٣٢(  (خسارة غير مقيدة)/ مكسب غير مقيد
 ١٤ ٦٨٦ ٩١٤ ٠٥٥ ٦٧ ٣٧٣  (األصول) المقيدة في بيان الوضع المالي/ صافي الخصوم

 ٥٨٠  ٧ ٩٨٥  متداولة
 ١٤ ١٠٦ ٩١٤ ٠٥٥ ٥٩ ٣٨٨  غير متداولة

 ١٤ ٦٨٦ ٩١٤ ٠٥٥ ٦٧ ٣٧٣  (األصول) المقيدة في بيان الوضع المالي/ صافي الخصوم
 ٨٤٣ ٧٧ ٥٩٤ ٧ ٤٧٤ تكلفة الخدمة     ٢٠١٥المصروفات السنوية لعام 

 ٤٩٧ ٤٦ ٢٩٢ ١ ٧٩٢ تكلفة الفائدة
 ٣٣٤ ١١ ٢٨٥ )١ ٩٥٨( الخسارة/ تقييد (المكسب)  )٣٠ ٥٨٠(   عائدات األصول المتوقعة

 ١ ٦٧٤ ١٠٤ ٥٩١  ٧ ٣٠٨ مجموع المصروفات المقيدة في بيان األداء المالي
 ٥٩٠ ٢٠ ٠٥٧  ٨ ١٠٢  المنظمةمن اشتراكات     ٢٠١٦االشتراكات المتوقعة خالل عام 

 ٥٩٠ ٦٢ ٠٠٨  ٨ ١٠٢ ٢٠١٦مجموع االشتراكات المتوقعة خالل عام   ٤١ ٩٥١   المشتركينمن اشتراكات 
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  في التأمين الصحي للموظفين(الحساسية) تحليل تأثر التكاليف الطبية 
  

 (آالف) الدوالرات األمريكية  ٢٠١٥تكلفة الفائدة خالل عام + تكلفة الخدمة 
التكـــاليف الطبيـــة الحـــالي فـــي تضـــخم نقـــص الافتراض بـــ

 ٪١بمقدار 
٩٤ ٩٩٥  

  ١٢٣ ٨٨٦  الطبية التكاليفالحالي في تضخم الافتراض ب
التكــــاليف الطبيــــة الحــــالي فـــي تضـــخم زيــــادة الافتراض بـــ

  ٪١ بمقدار
١٦٣ ٩٩١  

  
كــانون  ٣١فــي  ُمَحــدَّدةالالمنــافع التزامــات اســتحقاقات 

 (آالف) الدوالرات األمريكية ٢٠١٥ديسمبر / األول

بـــافتراض نقـــص التضـــخم الحـــالي فـــي التكـــاليف الطبيـــة 
 ٪١بمقدار 

١ ٣٨٠ ٢٦٦  

  ١ ٦٧٨ ٠١٣  بافتراض التضخم الحالي في التكاليف الطبية
بـــافتراض زيــــادة التضـــخم الحــــالي فـــي التكــــاليف الطبيــــة 

  ٪١بمقدار 
٢ ٠٦٩ ٢٢٨  

 
  الطرق واالفتراضات االكتوارية

 
د المنظمــــة وتختــــار ســــنويًا افتراضــــات وطرقــــًا يســــتخدمها الخبــــراء االكتواريــــون فــــي تقيــــيم نهايــــة الســــنة لتحديــــد حــــدِّ تُ 

المنظمــة. ويتعــين اإلفصــاح  ن فــيمــوظفيالمنــافع للالمتطلبــات مــن المصــروفات واالشــتراكات الخاصــة باســتحقاقات 
مــــن المعــــايير المحاســــبية الدوليــــة (منــــافع  ٢٥عــــن االفتراضــــات االكتواريــــة فــــي البيانــــات الماليــــة عمــــًال بالمعيــــار 

  الموظفين). وٕاضافة إلى ذلك، يتحتم اإلفصاح عن كل افتراض اكتواري بالقيمة المطلقة.
  

ــل  فُّقالتــدطريقــة اســتخدم الخبــراء االكتواريــون  . ويــتم عــادًة ٢٠١٥لتقــدير الخصــوم فــي عــام ) roll-forward(المؤجَّ
  .٢٠١٦هاية عام نإجراء إعادة التقييم بتقتضي الخطة و  إعادة تقييم بالكامل كل ثالث سنوات،
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  تاريخ التقدير
  ٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١  جميع الخطط:

  الخصم ُمَعدَّل
  المدفوعاتمدفوعات نهاية الخدمة (غير 

  اإلجازات المتراكمة):مقابل 
٪ فـــي ٢,٩ ُمَعـــدَّلمـــن ع اارتفـــ٪ (٣,٠الخصـــم المســـتخدم  ُمَعـــدَّليبلـــغ 

المتوقعـــة المنـــافع التقيـــيم الســـابق). ويســـتند إلـــى مـــدفوعات اســـتحقاقات 
ـــ ـــالترجيح بـــين الموّح مـــردود العـــالمي لمنحنـــى الدة مـــن التقيـــيم الســـابق ب

 Aonحســــــب شـــركة أون هويــت ( AAمجموعــة الســـندات مـــــــن الفئـــــــة 

Hewitt ومنحنــــى المــــردود حســــب البورصــــة السويســــرية٧٥) بنسبـــــــــة ٪ 
)SIX Swiss Exchange(  ديسـمبر / كـانون األول ٣١٪ فـي ٢٥بنسـبة

  ٪.٠,١نسبة قيمة للالخصم الناتج إلى أقرب  ُمَعدَّل. ويقّرب ٢٠١٥
٪ فـــي التقيـــيم ١,٦ ُمَعـــدَّل٪ ألوروبـــا (انخفـــاض مـــن ١,٥ ُمَعـــدَّلقيمـــة ال  التأمين الصحي للموظفين:

٪ فــــي التقيــــيم ٤,١ ُمَعــــدَّل٪ لألمــــريكتين (ارتفــــاع مــــن ٤,٥الســــابق)، و
٪ فـــي التقيـــيم ٤,٤ ُمَعـــدَّل٪ لبلـــدان أخـــرى (ارتفـــاع مـــن ٤,٨الســـابق)، و

  السابق).
كــانون  ٣١وفيمــا يخــص أوروبــا، اعتمــدت المنظمــة انطالقــًا مــن تقيــيم 

نهجــًا قائمــًا علــى منحنــى المــردود لــيعكس نمــط  ٢٠١٠ديســمبر / األول
هـو  ُمَعـدَّلوروبـي. والالتدفقات النقدية المتوقعة مـن المكتـب الرئيسـي األ

٪ الناشــئة عــن منحنــى المــردود حســب ٠,٩١متوســط مــرّجح بــين نســبة 
٪ الناشــئة عــن منحنــى المــردود فــي ٢,٦٦البورصــة السويســرية ونســبة 

ح النســبة األولـــى يرجتــمنطقــة اليــورو حســب مؤشــرات إي بـــوكس، مــع 
لـى أقـرب النـاتج إ ُمَعـدَّلعلى النسبة الثانية بما يعادل الثلثـين. ويقـّرب ال

  ٪.٠,١نسبة قيمة لل
باســــتخدام ت ُمَعــــدَّالال ُتَحــــدَّدوفيمـــا يتصــــل بــــاألمريكتين وبلــــدان أخــــرى، 

ــــة العـــالمي لمنحنـــى ال ــــن الفئــــ ــــب  AAمـــردود مجموعـــة الســـندات مـــ حســ
/ كــــــــانون األول ٣١مــــــــن تقيــــــــيم فــــــــي  اً شــــــــركة أون هويــــــــت. واعتبــــــــار 

 اً قياســبــاألمريكتين فــي المجمــل الخــاص  ُمَعــدَّلُيحــدد ال ٢٠١٥ ديســمبر
والمكتـب اإلقليمـي  منظمة الصحة للبلدان األمريكيـةتراكمي لتقييم على 

ت الناشئة والخاصة بـاألمريكتين ُمَعدَّال. ويمكن أن تختلف اللألمريكتين
وبلدان أخرى نتيجة الختالف أنماط التدفقات النقدية المتوقعـة مـن تلـك 

قيمـــة إلـــى أقـــرب النـــاتج فـــي جميـــع المنـــاطق  ُمَعـــدَّلوُيقـــرب ال المنـــاطق.
  ٪.٠,١نسبة لل

ـــــغ   الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار: ـــــدَّليبل ـــــاع مـــــن ٣,٧الخصـــــم  ُمَع ـــــدَّل٪ (ارتف ـــــيم ٢,٩ ُمَع ـــــي التقي ٪ ف
المتوقعــة الموحــدة المنــافع الســابق). ويســتند إلــى مــدفوعات اســتحقاقات 

مـــردود مجموعـــة ل العـــالميمنحنـــى المـــن التقيـــيم الســـابق بـــالترجيح بـــين 
٪ ومنحنــى ٧٥حســب شــركة أون هويــت بنســبة  AAالســندات مــن الفئــة 

/ كـانون األول ٣١٪ فـي ٢٥المردود حسب البورصة السويسرية بنسـبة 
ــــــدَّل. ويقــــــّرب ٢٠١٥ديســــــمبر  قيمــــــة الخصــــــم النــــــاتج إلــــــى أقــــــرب  ُمَع

  ٪.٠,١  نسبةلل
  التضخم العام السنوي ُمَعدَّل

  المدفوعاتمدفوعات نهاية الخدمة (غير 
  اإلجازات المتراكمة):مقابل 

التضــــخم  ُمَعــــدَّل٪. ويســــتند إلــــى ٢,٢التضــــخم المســــتخدم  ُمَعــــدَّليبلــــغ 
٪ ١,١التضـخم بنسـبة  ُمَعـدَّل٪ للواليات المتحدة األمريكيـة و ٢,٥بنسبة 

 ُمَعـدَّل٪ على التوالي. ويقـّرب ٢٥٪ و٧٥لسويسرا بالترجيح بين نسبتي 
  ٪.٠,١نسبة قيمة للالتضخم الناتج إلى أقرب 
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٪ لبلـدان أخـرى. ٢,٥٪ لألمـريكتين و٢,٥٪ ألوروبا و١,٤ ُمَعدَّلقيمة الالتأمين الصحي للموظفين:
مـدة ى لـإ ٢٠١٥ في الربع الثالـث مـن عـام إلى التنبؤات ُمَعدَّلويستند ال

مـــن االفتراضـــات المتعلقـــة باألســـواق الرأســـمالية العالميـــة عشـــر ســـنوات 
هــو متوســط فأوروبــا فــي  ُمَعــدَّلأمــا الالصــادرة عــن شــركة أون هويــت. 

٪) المقـّرب ١,٦باقي البلدان األوروبية ( ُمَعدَّل٪) و ١,١سويسرا ( ُمَعدَّل
األمــريكتين والبلــدان األخــرى  ُمَعــدَّل٪. أمــا ٠,١نســبة قيمــة للإلــى أقــرب 

ي فيســــتند إلــــى تقيــــيم الصــــندوق المشــــترك للمعاشــــات التقاعديــــة لمــــوظف
  .٢٠١٣ديسمبر / كانون األول ٣١األمم المتحدة في 

٪ ٢,٥التضــخم بنســبة  ُمَعــدَّل٪. ويســتند إلــى ٢,٢التضــخم  ُمَعــدَّليبلــغ الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:
ــــدَّلللواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة و  ٪ لسويســــرا ١,١التضــــخم بنســــبة  ُمَع

التضـخم  ُمَعدَّل٪ على التوالي. ويقّرب ٢٥٪ و٧٥بالترجيح بين نسبتي 
  ٪.٠,١نسبة قيمة للالناتج إلى أقرب 

جدول المرتبات السنوي
التضــخم العــام إضــافة إلــى النمــو المــرتبط باإلنتاجيــة وبعنصــر الجــدارة   جميع الخطط:

قيم الزيادة المرتبطة باإلنتاجية والجـدارة  ُتَحدَّد٪ في السنة. و ٠,٥بنسبة 
بما يساوي قيم الزيادة المنبثقة عـن تقيـيم الصـندوق المشـترك للمعاشـات 

ـــــة لمـــــوظفي األمـــــم المتحـــــدة فـــــي  ديســـــمبر / كـــــانون األول ٣١التقاعدي
٢٠١٣.  

  عات اإلقليمية من أجل جميع األغراض باستثناء تكاليف المطالباتيالتجم

  المدفوعاتمدفوعات نهاية الخدمة (غير 
  اإلجازات المتراكمة):مقابل 

ال تنطبق

ع األوروبي المؤلـف مـن المكتـب اإلقليمـي يباالستناد إلى ما يلي: التجم  التأمين الصحي للموظفين:
ألوروبـــا والمقـــر الرئيســـي؛ والمكتـــب اإلقليمـــي لألمـــريكتين بالنســـبة إلـــى 

ـــــوتجممنطقـــــة األمـــــريكتين؛  ـــــيم ع ي ـــــف مـــــن اإلقل ـــــدان األخـــــرى المؤل البل
األفريقــي وٕاقلــيم شــرق المتوســـط وٕاقلــيم جنــوب شـــرق آســيا وٕاقلــيم غـــرب 

  المحيط الهادئ.
ال ينطبق  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:

  تكاليف سفر العودة إلى الوطن وشحن األمتعة لدى العودة إلى الوطن

  لمدفوعاتمدفوعات نهاية الخدمة (غير ا
  إلجازات المتراكمة):امقابل  

ة المتوقعة حسب الوحدة ُمْسَتحقّ ُتحسب باستخدام طريقة تقدير المبالغ ال
القائمــة علــى خــدمات موزعــة بالتناســب وفتــرة محتســبة منــذ "تــاريخ بــدء 

  الخدمة" حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
ال ينطبق  التأمين الصحي للموظفين:

ال ينطبق  األضرار:الصندوق الخاص للتعويض عن 
  منحة العودة إلى الوطن وتعويض إنهاء الخدمة والمنحة في حالة الوفاة

  لمدفوعاتمدفوعات نهاية الخدمة (غير ا
  إلجازات المتراكمة):مقابل ا

ة المتوقعة حسـب الوحـدة بـالتوزيع ُمْسَتحقّ تستخدم طريقة تقدير المبالغ ال
  االستحقاق. ُمَعدَّلالتناسبي ل
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ال ينطبق  الصحي للموظفين:التأمين 
ال ينطبق  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:

  اإلجازة المتراكمة

تحسب قيمـة الخصـوم علـى أسـاس اإلخـالء مـن االلتزامـات أي كمـا لـو   مدفوعات نهاية الخدمة
  أن جميع الموظفين أنهوا الخدمة على الفور.

ال ينطبق  التأمين الصحي للموظفين:
ال ينطبق  الخاص للتعويض عن األضرار:الصندوق 

  إلغاء الوظيفة ومنحة نهاية الخدمة وٕانهاء الخدمة بناًء على اتفاق متبادل

  لمدفوعاتامدفوعات نهاية الخدمة (غير 
  إلجازات المتراكمة):امقابل 

فــــي عــــداد اســــتحقاقات نهايــــة الخدمــــة المنــــافع هــــذه تعتبــــر اســــتحقاقات 
المعــايير المحاســبية الدوليــة وتســتبعد بالتــالي مــن  ٢٥بموجــب المعيــار 

  من التقييم.
ال ينطبق  التأمين الصحي للموظفين:

ال ينطبق  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:
 

  الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

الئحة صندوق المعاشات التقاعدية على أن يحصل مجلس صندوق المعاشات التقاعدية علـى تقيـيم اكتـواري  تنّص 
للصندوق يجريه الخبير االكتـواري االستشـاري مـرة كـل ثـالث سـنوات علـى األقـل. وقـد كانـت الممارسـة التـي اتبعهـا 

. والغـرض األولـي ةَعـمَّ جَ المُ  ة المفتوحـةمجلس الصـندوق إجـراء تقيـيم اكتـواري كـل سـنتين باسـتخدام طريقـة المجموعـ
  من التقييم االكتواري هو تحديد ما إذا كانت أصول الصندوق الحالية والتقديرية في المستقبل كافية لتلبية خصومه.

لــذي ا ُمَعـدَّلوفقــًا لل ُمَحـدَّدةويتمثـل التــزام المنظمـة المــالي إزاء صـندوق المعاشــات التقاعديـة فــي اشـتراكاتها الواجبــة ال
الخــــاص بالمنظمــــات  ُمَعــــدَّل٪ وال٧,٩الخــــاص بالمشــــتركين  ُمَعــــدَّلتقــــرره الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة (يبلــــغ ال

٪ فــي الوقــت الحــالي) وفــي أي حصــة لمســاهمتها فــي أي مــدفوعات لســد العجــز االكتــواري عمــًال ١٥,٨األعضــاء 
ة إال إذا طبقـت الجمعيـة ُمْسـَتحقّ بسـد العجـز  مـن الئحـة الصـندوق. وال تصـبح هـذه المـدفوعات الخاصـة ٢٦بالمادة 

بعــد تحديــد ضــرورة أداء مــدفوعات لســد العجــز اســتنادًا إلــى تقيــيم الكفايــة  ٢٦العامــة لألمــم المتحــدة أحكــام المــادة 
االكتوارية للصندوق في تاريخ التقييم. وتساهم كل منظمة من المنظمات األعضاء في المدفوعات لسد ذلـك العجـز 

يتناســب مــع مجمــوع االشــتراكات التــي ســددتها كــل واحــدة منهــا خــالل الســنوات الــثالث الســابقة لتــاريخ بــدفع مبلــغ 
  التقييم.

٪ ٠,٧٢عـن عجـز اكتـواري بنسـبة  ٢٠١٣ديسـمبر / كـانون األول ٣١وقد كشف التقييم االكتـواري الـذي أجـري فـي 
 ُمَعــدَّل) مــن األجــور الداخلــة فــي حســاب المعاشــات التقاعديــة ممــا يعنــي أن ٢٠١١٪ فــي تقيــيم ســنة ١,٨٧(مقابــل 

٪ مــن األجــور ٢٤,٤٢كــان  ٢٠١٣ديســمبر / كــانون األول ٣١االشــتراكات النظــري المطلــوب لتحقيــق التــوازن فــي 
التقيـيم االكتـواري ونتـائج  ٪.٢٣,٧االشـتراكات الفعلـي البـالغ  ُمَعـدَّللتقاعديـة مقارنـة بالداخلة في حساب المعاشـات ا

  لم تتوافر بعد. ٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١في الذي ُأجري 
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عـــدم وجـــود أي تعـــديل للمعاشـــات  بـــافتراضلـــة لألصـــول االكتواريـــة إلـــى الخصـــوم االكتواريـــة وَّ مَ وبلغـــت النســـبة المُ 
). ٢٠١١٪ فـي تقيـيم سـنة ١٣٠,٠(مقابل  ٢٠١٣ديسمبر / كانون األول ٣١٪ في ١٢٧,٥ستقبل التقاعدية في الم

النظـام الحـالي المعاشـات  تعـديالت) عند ُأخذ ٢٠١١٪ في تقييم سنة ٨٦,٢٪ (مقابل ٩١,٢وكانت النسبة الممولة 
  التقاعدية في الحسبان.

االكتواريـــة للصــــندوق إلــــى عـــدم وجــــود أي ضــــرورة فــــي وخلـــص الخبيــــر االكتــــواري االستشـــاري بعــــد تقيــــيم الكفايــــة 
من الئحـة الصـندوق إذ تجـاوزت  ٢٦ ألداء مدفوعات لسد العجز بموجب المادة ٢٠١٣ديسمبر / كانون األول ٣١

القيمة االكتوارية لألصول القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المتراكمة في الصندوق. وفضًال عن ذلك، فاقت القيمـة 
ول أيضــًا القيمــة االكتواريــة لجميــع الخصــوم المتراكمــة فــي تــاريخ التقيــيم. ولــم تطبــق الجمعيــة العامــة الســوقية لألصــ
  حتى وقت إعداد هذا التقرير. ٢٦أحكام المادة 

، أذنت الجمعية العامة برفع السن العاديـة للتقاعـد والسـن ٢٠١٣أبريل / ونيسان ٢٠١٢ديسمبر / وفي كانون األول
كـانون  ١عامـًا للمشـتركين الجـدد فـي الصـندوق مـع سـريان ذلـك فـي موعـد أقصـاه  ٦٥دمـة إلـى اإللزامية إلنهاء الخ

فـي الئحـة صـندوق المعاشـات التقاعديـة . واعتمدت الجمعية العامة هذا التعديل المدخل علـى ٢٠١٤يناير / الثاني
كــانون  ٣١للصــندوق فــي  التقيــيم االكتــواري رفــع الســن العاديــة للتقاعــد فــي تضــح. وي٢٠١٣ديســمبر / كــانون األول

  .٢٠١٣ديسمبر / األول

(مقابــل  ٢٠١٥مليــون دوالر أمريكــي خــالل عــام  ١٥٥,٩وبلغــت قيمــة االشــتراكات التــي دفعتهــا المنظمــة للصــندوق 
فتبلــغ قيمتهــا  ٢٠١٦ة فــي عــام ُمْســَتحقّ ). أمــا االشــتراكات المتوقعــة ال٢٠١٤مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ١٥٤,٣
  .ريكيمليون دوالر أم ١٥٠

المعاشــات التقاعديــة، ويجــري مجلــس مراجعــي الحســابات لألمــم المتحــدة مراجعــة حســابات ســنوية لعمليــات صــندوق 
ويقــدم تقريــرًا عــن مراجعــة الحســابات إلــى مجلــس الصــندوق ســنويًا. ويصــدر مجلــس الصــندوق المشــترك للمعاشــات 
التقاعديــة لمـــوظفي األمـــم المتحـــدة تقـــارير فصـــلية عـــن اســتثماراته يمكـــن االطـــالع عليهـــا بزيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي 

  .www.unjspf.orgللمجلس: 

لةاإليرادات ال   ١٣-٤   ُمَؤجَّ

لةيرادات التمثل اإل أو فـي األعـوام  ٢٠١٥المتصلة بالمساهمات الطوعية اتفاقات لعدة سـنوات مبرمـة فـي عـام  ُمَؤجَّ
لـةل إلى فترات مالية الحقة. وينقسم رصيد المساهمات الطوعية إلى إيـرادات جِّ السابقة غير أن تقييد إيراداتها أُ   ُمَؤجَّ

لةجارية وٕايرادات    ١توفر األموال للمنظمة إلنفاقها.غير جارية حسب فترة  ُمَؤجَّ

لةالأما اإليرادات  دة عنـدما ال تتـاح اإلمـدادات أو يَّـقَ القيمـة فتـرتبط بـاإليرادات المُ  ُمْسـَتَردَّةالخاصة بالمشـتريات ال ُمَؤجَّ
ئمـة علـى القيمـة معـامالت قا ُمْسـَتَردَّةالالخدمات لألطراف التي تطلبها في نهاية السنة. ونظـرًا إلـى كـون المشـتريات 

لــةالمجمــوع اإليــرادات ُيَعــّد التبــادل، تســجل اإليــرادات علــى أســاس اســتحقاقها. و   ُمْســَتَردَّةالالخاصــة بالمشــتريات  ُمَؤجَّ
  .ياً جار  اً القيمة مجموع

                                                      
متـاح علـى البوابـة اإللكترونيـة المزيد من التفاصيل عـن المسـاهمات الطوعيـة حسـب الصـندوق وحسـب الجهـة المسـاهمة    ١

  للميزانية البرمجية وموقع المنظمة اإللكتروني على الرابط التالي
(http://www.who.int/ about/ finances-accountability/funding/ voluntary-contributions/ en/). 
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/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٥ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٤ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٣٠٣ ٤١٤  ٣٠٠ ٥١٤ المساهمات الطوعية

  ٦٣ ٤٢٩  ٣٨ ٩٠٤  القيمة ُمْسَتَردَّةالالمشتريات 
لةالمجموع اإليرادات    ٣٦٦ ٨٤٣  ٣٣٩ ٤١٨  الجارية -  ُمَؤجَّ

  ٢٨٢ ٢٨٩  ١٩٧ ٤٧٢  المساهمات الطوعية
لةالمجموع اإليرادات    ٢٨٢ ٢٨٩  ١٩٧ ٤٧٢  غير الجارية -  ُمَؤجَّ
لةالمجموع اإليرادات    ٦٤٩ ١٣٢  ٥٣٦ ٨٩٠  ُمَؤجَّ

 
  الخصوم المتداولة األخرى    ١٤-٤

 ٢٠١٥ديسـمبر / كانون األول ٣١ماليين دوالر أمريكي في  ١٠٨,٨بلغ مجموع رصيد الخصوم المتداولة األخرى 
). ويتألف أكبر عنصـر مـن هـذا الرصـيد ٢٠١٤ديسمبر / كانون األول ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٤٢,٧(مقابل 

مليــون دوالر أمريكــي، تمثــل فــي معظمهــا  ٧٢,٦ة التــي يبلــغ مجموعهــا مــن مختلــف االســتحقاقات فــي نهايــة الســن
ة الـدفع ُمْسـَتحقّ ال ُمْسـَتَردَّةالفـواتير. وٕاضـافة إلـى هـذه االسـتحقاقات، ُسـّجلت المبـالغ إليصاالت دفع بدون استحقاقات 

البـرامج. وتتعلـق مبـالغ أخـرى علـى ة للجهـات المسـاهمة بعـد تنفيـذ ُمْسـَتحقّ غ عنها واللَّ بَ فيما يخص رصيد األموال المُ 
مليون دوالر أمريكـي، وخصـوم  ١٣ة الدفع بمقدار ُمْسَتحقّ لتأمين الل في الجدول أدناه بما يلي: مبالغ اصَّ فَ النحو المُ 

  خصوم مختلفة قصيرة األجل.تتألف من  مليون دوالر أمريكي ١٧,٦أخرى قدرها 

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٥ديسمبر 

/ األولكانون  ٣١
 ٢٠١٤ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية

 ٢٦ ٣٤٧  ٦٢ ٥٥١ استحقاقات السلع والخدمات غير الواردة في فواتير

  ٣ ٩٣٥  ٣ ١٨٨  استحقاقات تكاليف إعادة الهيكلة
  ١ ٨٤١  ٣ ٤٦٩ الخصوم المتصلة باستحقاقات الموظفين

  ١ ٩٧٨  ٣ ٣٧٦ ة الدفعُمْسَتحقّ ال ُمْسَتَردَّةالاستحقاقات المبالغ 
  ٣٠٧  ٢ ٠٦٧ ة الدفعُمْسَتحقّ المعاشات التقاعدية ال

  ٢ ٥٦١  ١٢ ٩٥١ ة الدفعُمْسَتحقّ مبالغ التأمين ال
  ٣ ٥٣٥  ٣ ٥٣٠ المؤسسات

  ٢ ٢١٣  ١٧ ٦١٥ الخصوم األخرى
  ٤٢ ٧١٧  ١٠٨ ٧٤٧ مجموع الخصوم المتداولة األخرى
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صــناديق اســتئمانية وتكــون مســؤولة عــن إدارتهــا الماليــة ويتصــل رصــيد المؤسســات بــأموال تحــتفظ بهــا المنظمــة فــي 
  كما يلي: ٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١والتنظيمية. وكانت المؤسسات التي لديها صناديق استئمانية في 

 داون في إقليم شرق المتوسط متالزمةجائزة مؤسسة بحوث  •

 جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة •

 كوينوم للصحة العمومية جائزة الدكتور كومالن أ. أ. •

 جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة •

 منحة مؤسسة جاك باريزو •

 جائزة مؤسسة ليون برنارد •

 منحة األستاذ فرانشيسكو بوكياري الدراسية •

ــــي إقلــــيم  • ــــة والســــكري ف ــــة الوعائي ــــت لمكافحــــة الســــرطان واألمــــراض القلبي ــــة الكوي جــــائزة مؤسســــة دول
 المتوسط شرق

 الكويت لبحوث تعزيز الصحةدولة  مؤسسة •

 جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة •

  للصحة العمومية التذكارية ووك -جائزة الدكتور لي جونغ •

  الخصوم المشتركة بين الكيانات   ١٥-٤

 تستضــيف المنظمــة عــددًا مــن الكيانــات بموجــب اتفاقــات الخــدمات اإلداريــة. وٕاذ تــدير المنظمــة نقديــة كــل الكيانــات،
توجـــد خصـــوم تتعلـــق بهـــذه الكيانـــات وتخـــص أمـــواًال يحـــتفظ بهـــا باســـم الكيانـــات. ويـــرد فيمـــا يلـــي مجمـــوع المبـــالغ 

 ة لكل كيان.ُمْسَتحقّ ال

  الوصف
ديسمبر / كانون األول ٣١

٢٠١٥ 

ديسمبر / كانون األول ٣١
٢٠١٤ 

 بآالف الدوالرات األمريكية
 ٢٩ ٠٩٣ ٦٠ ٣٤١  التأمين الصحي للموظفين

  ١٩ ٣٤٤ ١٥ ٤٩٠الدولي للحساب اإللكترونيالمركز 
  ٨٥٢ ٨٨٣  ٧٨٣ ٠٢١المرفق الدولي لشراء األدوية

  ١ ٤٨٧  ٦ ١٧١ البرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب
  

الصندوق االستئماني لبرنامج األمم المتحدة المشترك 
  ١٨٤ ٧٥١  ١٤٣ ٨٨٨ لمكافحة األيدز

  ١ ٠٨٧ ٥٥٨  ١ ٠٠٨ ٩١١ الكياناتمجموع الخصوم المشتركة بين 
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  األجل ةالطويل اتاالقتراض  ١٦-٤

تشــييد مبنــى جديــد للمنظمــة ولبرنــامج األمــم ب ١٣-٥٦ ع  ص جو ٨-٥٥ع  ص جأذنــت جمعيــة الصــحة فــي قراريهــا 
حصــة  قــدرمليــون فرنــك سويســري وت ٦٦ تقــدر بنحــوالمتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز فــي المقــر الرئيســي بتكلفــة 

ة فائــدة للمنظمــاالتحــاد السويســري علــى مــنح قــرض بــدون  مليــون فرنــك سويســري. ووافــق ٣٣ بنحــو المنظمــة منهــا
مليــــون فرنــــك  ٢٩‚٩مليــــون فرنــــك سويســــري وقيمــــة نصــــيب المنظمــــة منــــه  ٥٩,٨والبرنــــامج المــــذكور تبلــــغ قيمتــــه 

صــندوق العقــارات لتســديد حصــة  سويســري. ووافقــت جمعيــة الصــحة أيضــًا فــي القــرارين المــذكورين علــى اســتخدام
ســنة مــن القــرض المــذكور الــذي يقدمــه االتحــاد السويســري اعتبــارًا مــن الســنة األولــى  ٥٠المنظمــة علــى مــدى فتــرة 

  الستكمال المبنى.

مليــون  ٢١,٧مليــون دوالر أمريكــي ( ٢٧,٥ ُمْســَتحقّ بلــغ رصــيد القــرض ال ٢٠١٥ ديســمبر/ كــانون األول ٣١فــي و 
  ) ويشمل:٢٠١٤ ديسمبر/ كانون األول ٣١ دوالر أمريكي في

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٥ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٤ديسمبر 

  بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٢١ ٦٧١  ٢١ ٥٩٢  مبنى المنظمة وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز

  ٥ ٨٨٥  لمنظمةلرئيسي لمقر االمبنى 

 ٢١ ٦٧١ ٢٧ ٤٧٧  األجل ةالطويل اتمجموع االقتراض

 

لمرحلــة التخطــيط  ُمَخصَّــص ٢٠١٥ عــام مليــون دوالر أمريكــي فــي ١٤ اتفــاق قــرض جديــد بمبلــغ وأبرمــت المنظمــة
وتـم الحصـول علـى  )١٢(٦٧ ع  ص  جالخاصة باستراتيجية التجديد المحدثة لمبـاني المنظمـة فـي جنيـف تبعـًا للقـرار 

  .٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١دوالر أمريكي من مبلغ القرض في  مليون ٥,٩

مليـون دوالر  ٢١,٦الذي بلغت قيمتـه  ُمْسَتحقّ ال األيدزالمشترك لمكافحة ورصيد قرض مبنى برنامج األمم المتحدة 
المعمـــول بـــه ) ٢٠١٤فـــي  ٪٠,٨١(٪ ٠,٧ ام ســـعر الفائـــدة الفعلـــي البـــالغأمريكـــي مبـــّين بتكلفـــة االســـتهالك باســـتخد

مليــون دوالر أمريكــي مـــن  ٠,٦ســوف ُيســتحق ســـداد . و عامـــاً  ٣٠ســندات االتحـــاد السويســري لمــدة  ُمَعــدَّلبالنســبة ل
  خالل االثني عشر شهرًا القادمة. ُمْسَتحقّ رصيد القرض المجموع 

  



 A69/45  ٦٩/٤٥ج

200 

  معلومات داعمة لبيان األداء المالي -٥

  اإليرادات  ١-٥

  ُمَقدََّرةالاالشتراكات 

  ).٢٠١٤مليون دوالر أمريكي في  ٤٩٢( ٢٠١٥في  ١مليون دوالر أمريكي ٤٦٣ ُمَقدََّرةبلغت االشتراكات ال

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٥ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٤ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 ٤٩٢ ٩١٢  ٤٦٧ ٤٩٩  ُمَقدََّرةاالشتراكات ال

المشــكوك فـــي للحســـاباتة ُمَخصَّصــاالعتمـــادات الالزيــادة فــي 
  تحصيلها

)١ ٠٤٦(  )٤ ٨٤٨(  

  ٤٩١ ٨٦٦  ٤٦٢ ٦٥١  ُمَقدََّرةة لالشتراكات الُمَخصَّصصافي االعتمادات ال
  

لفـتح أبـواب االعتمـاد للفتـرة الماليـة  قرارها ٢٠١٣مايو / أياراعتمدت جمعية الصحة العالمية السادسة والستون في 
مليــــون دوالر أمريكــــي. وقــــررت أيضــــًا ضــــمن  ٣٩٧٧واعتمــــدت فيــــه ميزانيــــة فعليــــة مجموعهــــا  ٢٠١٥،٢-٢٠١٤
ــــرار مليــــون دوالر أمريكــــي للفتــــرة  ٩٢٩علــــى الــــدول األعضــــاء  ُمَقــــدََّرةنفســــه أن يصــــبح مجمــــوع االشــــتراكات ال الق
 .٢٠١٥-٢٠١٤ المالية

الواليـات المتحـدة  بالفرنـك السويسـري وبـدوالر ُمَقـدََّرة، صـدرت فـواتير االشـتراكات ال١٦-٦٦ ج ص عوبموجب القرار 
دوالر أمريكـي  ٢٠٠ ٠٠٠. وحيثمـا كـان مجمـوع االشـتراك السـنوي المقـدر للدولـة العضـو ٢٠١٤ألول مرة في عام 

أو أكثــر، يقــدر نصــف االشــتراك بــدوالر الواليــات المتحــدة ونصــفه اآلخــر بالفرنــك السويســري. وحيثمــا كــان مجمــوع 
االشـتراك بـدوالر الواليـات المتحـدة  دوالر أمريكي، يقـدر ٢٠٠ ٠٠٠در للدولة العضو أقل من االشتراك السنوي المق

مليـون دوالر أمريكــي  ٢٤٢ مليـون دوالر أمريكـي، أي ٤٧٩، ٢٠١٤وعـام  ٢٠١٥فقـط. وبلـغ التقـدير السـنوي لعــام 
ة مـن ُمْسـَتحقّ كات . وتصـبح االشـترا٢٠١٣مـايو / مليون فرنـك سويسـري باسـتخدام أسـعار الصـرف فـي أيـار ٢٢٢و
بالفرنــك السويســري بســعر الصــرف فــي كــانون  ُمَحــدَّدةلت نســبة االشــتراكات الينــاير، ولــذا فقــد ُســجِّ / كــانون الثــاني ١

مليــون دوالر أمريكــي عنــد التســجيل. ونتيجــة لــذلك، فــإن مجمــوع  ١٢، مــا حقــق خســارة قــدرها ٢٠١٥ينــاير / الثــاني
  مليون دوالر أمريكي. ٤٦٧المحسوبة يبلغ  ُمَقدََّرةاالشتراكات ال

  

  
                                                      

 .٦٩/٤٨انظر الوثيقة ج، لالطالع على تفاصيل حالة تحصيل االشتراكات المقدرة   ١

 .٢-٦٦ ع  ص  جالقرار    ٢
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  المساهمات الطوعية

مليـون دوالر أمريكـي فـي  ٢٠٥٢(مقابـل  ٢٠١٥فـي عـام مليـون دوالر أمريكـي  ١٨٣٨بلغت المسـاهمات الطوعيـة 
  ).٢٠١٤ عام

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٥ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٤ديسمبر 

  بآالف الدوالرات األمريكية 
  ٢ ٠٥١ ٨٨٥ ١ ٨٣٩ ٠٩٤  المساهمات الطوعية

للحســاباتة ُمَخصَّصــاالنخفــاض فــي االعتمــادات ال/ (الزيــادة)
  المشكوك في تحصيلها

)٢٦  )٦٥١  

 ٢ ٠٥١ ٩١١  ١ ٨٣٨ ٤٤٣  ة للمساهمات الطوعيةُمَخصَّصصافي االعتمادات ال

 
لدة قيَّ وتمثل هذه المساهمات إيرادات مُ  والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسـات والمنظمـات ة من الحكومات ُمَحصَّ

األخـــرى التابعـــة لألمـــم المتحـــدة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة. ويتصـــل جـــزء كبيـــر مـــن اإليـــرادات المبّلـــغ عنهـــا فـــي 
  ١باتفاقات يتواصل تنفيذها في السنوات المقبلة. ٢٠١٥ عام

د بعـــد اقتطـــاع دَّ َحـــدوالر أمريكـــي هـــو مجمـــوع مُ مليـــون  ١٨٣٨ومجمـــوع المســـاهمات الطوعيـــة المبلّـــغ عنـــه بقيمـــة 
مليون دوالر أمريكي  ٢٧,٧مليون دوالر أمريكي ( ٣٣,٩ة للجهات المساهمة وقيمتها ُمْسَتحقّ ال ُمْسَتَردَّةالمبالغ ال )١(

نــات خــالل الســنة ) والتخفيضــات فــي اإليــرادات المقيــدة فــي الســنوات الســابقة نتيجــة لظهــور بيِّ ٢)؛ (٢٠١٤فــي عــام 
ن دوالر أمريكـــي فـــي و مليـــ ٤١,٨مليـــون دوالر أمريكـــي ( ١٩,٥لجاريـــة تـــدل علـــى عـــدم تحصـــيل المبـــالغ وقيمتهـــا ا

لــة) ومــا نجــم عــن تعــديل شــروط الــدفع مــن زيــادة فــي اإليــرادات ال٣)؛ (٢٠١٤ عــام وانخفــاض فــي اإليــرادات  ُمَؤجَّ
دوالر  مليــون ٣,٨مليــون دوالر أمريكــي ( ١,٠الجاريــة بالنســبة إلــى اإليــرادات المقيــدة فــي الســنوات الســابقة وقيمتــه 

  ).٢٠١٤أمريكي في عام 

  المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات

 ٢٠١٥تتلقى المنظمة مساهمات غير نقدية من الـدول األعضـاء وسـائر الجهـات المسـاهمة. وقـد تلقـت خـالل عـام 
مليــون دوالر  ٥٠,٣مليــون دوالر أمريكــي (مقابــل  ١٢٩,٩مســاهمات عينيــة ومســاهمات فــي شــكل خــدمات قيمتهــا 

  ١.)٢٠١٤ديسمبر / كانون األول ٣١أمريكي في 

ـــة وفـــي شـــكل خـــدمات  ، بلغـــت المصـــروفات٢٠١٥وفـــي عـــام  مليـــون دوالر أمريكـــي (انظـــر البيـــان  ١٢٦,٢العيني
ماليـين دوالر  ٣,٧التهـاب السـحايا والحمـى الصـفراء بقيمـة و  مثل المساهمات العينية بلقاحات الكوليراتالخامس). وت

اإليــرادات الفرق بــين وبــ)، ٢٠١٤ليــون دوالر أمريكــي فــي  ١,٠٨أمريكــي الــواردة مــن فريــق التنســيق الــدولي (مقابــل 

                                                      
المزيد من التفاصيل عن المساهمات الطوعية حسب الصندوق وحسـب الجهـة المسـاهمة متـاح علـى البوابـة اإللكترونيـة     ١

  للميزانية البرمجية وموقع المنظمة اإللكتروني على الرابط التالي
(http://www.who.int/ about/ finances-accountability/ funding/ voluntary-contributions/ en/).  
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ت هذه المساهمات العينية على أنشطة الجهات المانحة حتى تكون األموال متاحة لَ مِّ حيث حُ  والمصروفات العينية،
  في صندوق التصدي للفاشيات واألزمات والصندوق الطوعي لشراء اللقاحات في المستقبل.

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٥ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٤ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 ٢٢ ١١٤ ٩٦ ٦٧٨ العينية -اإلمدادات والمواد الطبية 

  ١٢ ٦٢٦  ١٣ ٤٦٦  العينية -أماكن العمل 
  ١٥ ٥٣١  ١٩ ٧٦٩ الخدمات

  ٥٠ ٢٧١  ١٢٩ ٩١٣ مجموع المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات
 

. ونظـرًا ألن أو بإيجار رمـزي تستخدم األراضي مجاناً وتستفيد المنظمة أيضًا من إتاحة الحكومات المضيفة لها أن 
ويبــين الجــدول أدنــاه المواقــع  األراضــي تظــل مملوكــة للحكومــات، فــال يقيــد اســتخدام األراضــي فــي البيانــات الماليــة.

 التي أتُيحت فيها أراٍض للمنظمة لتشييد مباٍن أو شرائها.

 المدينة البلد  اإلقليم
 جنيف سويسرا  المقر الرئيسي

 ماالبو غينيا االستوائية  ألفريقيا المنظمة قليمإ
 جوبا جمهورية جنوب السودان ألفريقيا قليم المنظمةإ
 القاهرة مصر لشرق المتوسط قليم المنظمةإ
 كابول  أفغانستان لشرق المتوسط قليم المنظمةإ
 إسالم آباد باكستان لشرق المتوسط قليم المنظمةإ
 َعمَّان األردن لشرق المتوسط قليم المنظمةإ
 تونس العاصمة تونس لشرق المتوسط قليم المنظمةإ
 غاروي الصومال لشرق المتوسط قليم المنظمةإ
لجنــــــوب شــــــرق  قلــــــيم المنظمــــــةإ

 آسيا
 نيودلهي الهند

لغــــرب المحــــيط  قلــــيم المنظمــــةإ
 الهادئ

 مانيال الفلبين

 
  القيمة ُمْسَتَردَّةالالمشتريات 

واللقاحـــات نيابـــة عـــن الـــدول األعضـــاء وســـائر وكـــاالت األمـــم المتحـــدة. وقـــد بلـــغ مجمـــوع تشـــتري المنظمـــة األدويـــة 
مليـــون دوالر أمريكـــي  ٢٦,٢القيمـــة  ُمْســـَتَردَّةوالخاصـــة بالمشـــتريات ال ٢٠١٥دة لعـــام يَّـــقَ اإليـــرادات والمصـــروفات المُ 

ة للجهـات المسـاهمة وقيمتهـا ُمْسـَتحقّ ال ُمْسـَتَردَّةبعد اقتطاع المبالغ ال) ٢٠١٤مليون دوالر أمريكي في  ١٢,٩(مقابل 
ـل. ويسجل رصـيد األمـوال ال)٢٠١٤مليون دوالر أمريكي في  ٠,٨ماليين دوالر أمريكي (مقابل  ٤,١  ُمَقـدَّماً ة ُمَحصَّ

لـــةالقيمـــة كـــإيرادات  ُمْســـَتَردَّةبالنســـبة إلـــى المشـــتريات ال . وتشـــكل اإليـــرادات والمصـــروفات المتصـــلة بالمشـــتريات ُمَؤجَّ
 القيمة جزءًا من صندوق المشاريع وال يبّلغ عنها في إطار الميزانية البرمجية. ُمْسَتَردَّةال
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  إيرادات التشغيل األخرى

مليـون دوالر أمريكـي  ١٥,٦(مقابـل  ٢٠١٥مليون دوالر أمريكي في عـام  ١٨بلغ مجموع إيرادات التشغيل األخرى 
العائدات الناجمة عن استضـافة كيانـات ع بشكل أساسي ). ومثل هذا المجمو ٢٠١٤ديسمبر / كانون األول ٣١في 

ـــدولي للحســـاب  ـــدولي لشـــراء األدويـــة والمركـــز ال مثـــل برنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك لمكافحـــة األيـــدز والمرفـــق ال
مصـــادر اإليـــرادات األخـــرى بيـــع المنشـــورات  وتشـــملب. نَ يـــة الـــذَ بّ ّال اإللكترونـــي والبرنـــامج األفريقـــي لمكافحـــة داء كُ 

  الملكية. وحقوق

 المصروفات  ٢-٥

  تكاليف الموظفين

وتشـمل الرسـوم  ،الموظفين العاملين في جميع المواقـعد تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين مجموع تكاليف سِّ جَ تُ 
وتســوية مقــر العمــل وأي أنــواع أخــرى مــن االســتحقاقات (مثــل  ،المقتطعــة مــن النفقــات الخاصــة بالمرتــب األساســي

المعاشات التقاعدية ومبالغ التأمين) التي تدفعها المنظمة. كمـا تشـمل تكـاليف المـوظفين حركـة الخصـوم االكتواريـة 
  للتأمين الصحي للموظفين المقيدة في بيان األداء المالي (البيان الثاني).

  اإلمدادات والمواد الطبية

ق غالبيـة رصـيد اإلمـدادات والمـواد الطبيـة باإلمـدادات الطبيـة التـي تشـتريها المنظمـة وتوزعهـا مـن أجـل أنشـطة تتعل
مليـون دوالر أمريكـي  ٩٦,٧البرامج. وتشمل تكاليف اإلمدادات والمواد الطبية المصروفات العينية التي تبلغ قيمتها 

) والمصـــروفات المتصـــلة بالمشـــتريات ٢٠١٤يســـمبر د/ كـــانون األول ٣١مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي  ٢٢,١(مقابـــل 
كــانون  ٣١مليــون دوالر أمريكــي فــي  ١٢,٩مليــون دوالر أمريكــي (مقابــل  ٢٦,٢القيمــة التــي تبلــغ قيمتهــا  ُمْســَتَردَّةال

  ).٢٠١٤ديسمبر / األول

  الخدمات التعاقدية

أساسـًا مـن تكلفـة التنفيـذ المباشـر  تمثل تكاليف الخدمات التعاقدية المصروفات الخاصة بمقدمي الخـدمات. وتتكـون
والمبالغ المدفوعة لألفراد لالضطالع بأنشطة نيابة عن المنظمة بناًء علـى اتفاقـات ألداء العمـل أو عقـود استشـارية 
أو اتفاقات للخدمة الخاصة. وتعتبر أنشطة البحوث الطبية وتكاليف المنح الدراسية والمصروفات األمنية أيضًا في 

  الخدمات التعاقدية.عداد مصروفات 

  حنَ التحويالت والمِ 

ــ ــرم مــع الجهــات النظيــرة الوطنيــة (وزارات الصــحة نَ تشــمل التحــويالت والِم ح للجهــات النظيــرة بعقــود غيــر تبادليــة تُب
أساسًا) وخطابات االتفاق مع الجهات النظيرة األخرى ألداء أنشطة تتمشى مع الميزانيـة البرمجيـة للمنظمـة. وُيشـار 

فـي  ، وتَُقيِّـد كمصـروفاتح المقدمة إلى الوزارات الحكومية أيضًا باسم "التعاون المالي المباشر"نَ التحويالت والمِ إلى 
ويتعـــين علـــى الجهـــات النظيـــرة أن تفيـــد بالمعلومـــات عـــن اســـتخدام األمـــوال . إلـــى الشـــريك المتعاقـــد تـــاريخ التحويـــل

ويمكـــن إجـــراء عمليـــات رصـــد مـــوقعي وفحـــص عشـــوائي  ،وفقـــًا لمتطلبـــات االتفـــاق تلـــك األمـــوال اســـتخداملضـــمان 
ح علــى أســاس تقيــيم نَ لألنشــطة. وقــد تمتنــع المنظمــة عــن تــوفير المزيــد مــن التمويــل للمســتفيدين مــن التحــويالت والِمــ

 للمخاطر أو في حال عدم الوفاء بمتطلبات االتفاق.
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 السفر

تندرج تكاليف السفر التي تدفعها المنظمة للمشاركين فـي االجتماعـات مـن المـوظفين وغيـر المـوظفين فـي المنظمـة 
وللخبــراء االستشــاريين وممثلــي الــدول األعضــاء فــي رصــيد مجمــوع مصــروفات الســفر. وتشــمل مصــروفات الســفر 

بالسفر. وهذا المبلغ ال يشمل تكاليف السفر تكاليف السفر بالطائرة وبدل المعيشة اليومي وسائر التكاليف المتصلة 
  المنح الدراسية المحسوبة في تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين.أو النظامي في إطار إجازة زيارة الوطن 

  مصروفات التشغيل العامة

ـــجَ تُ  ـــدعم المكاتـــب القطريـــة والمكاتـــب اإلقليمسِّ يـــة والمقـــر د مصـــروفات التشـــغيل العامـــة تكـــاليف العمليـــات العامـــة ل
الرئيسي وتشمل المرافق واالتصاالت (مصروفات الهـاتف األرضـي والهـاتف المحمـول واإلنترنـت والشـبكة العالميـة) 

  واإليجارات.

  والمركبات واألثاثُمعّدات ال

مــــن المعــــايير المحاســــبية الدوليــــة (الممتلكــــات  ١٧إذ آثــــرت المنظمــــة تطبيــــق األحكــــام االنتقاليــــة بموجــــب المعيــــار 
مها مـا تسـلُّ  فـي نقطـةوالمركبـات واألثـاث فـي الوقـت الحـالي ُمعـّدات )، تحتسب كامل تكاليف الُمعّدات ت والوالمنشآ

  عدا األراضي والمباني التي تملكها.

  استهالك األصول المادية واستهالك األصول غير الملموسة
ُمعـّدات والمنشـآت والهالك األصـول الماديـة عـن التوزيـع المنهجـي لمبـالغ اسـتهالك الممتلكـات اسـتتنجم مصـروفات 

  .٢٠١٥عام  منذ. ويتصل استهالك األصول المادية بجميع مباني المنظمة الستفادة منهااعلى مدى عمر 

ألصـــول غيـــر أمـــا مصـــروفات اســـتهالك األصـــول غيـــر الملموســـة فتـــنجم عـــن التوزيـــع المنهجـــي لمبـــالغ اســـتهالك ا
  بالمشتريات من البرمجيات. ٢٠١٥وتتعلق بدءًا من عام  .الملموسة على مدى عمراالستفادة منها

  اإليرادات المالية  ٣-٥

 :البنود الواردة في الجدول التاليتشمل اإليرادات المالية 
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  الوصف
كانون  ٣١
ديسمبر / األول

٢٠١٥ 

كانون  ٣١
ديسمبر / األول

 أ٢٠١٤

 الدوالرات األمريكيةبآالف 

  ٢٠ ١٢٨  ٢٠ ٨٢٠  إيرادات االستثمار
  )٣ ٠١٨(  )٣ ٠٨٣( الرسوم المصرفية ورسوم إدارة االستثمارات

  ٣١ ٦٨٠  ٢٨٤  صافي المكاسب أو (الخسائر) المحققة نتيجة لصرف العمالت األجنبية
صــــافي المكاســــب أو (الخســــائر) غيــــر المحققــــة نتيجــــة لصــــرف العمــــالت 

  )٦٣ ١٤٦(  ٩ ٠٢٠  األجنبية

المكاسب أو (الخسائر) االكتوارية نتيجة إلعـادة التقيـيم المتصـلة بصـندوق 
  ٢٨ ٨٨٣  ٣ ٥١٣  مدفوعات نهاية الخدمة

  )٣ ٣٣٠(  )٢ ٢١٣(  تكلفة الفائدة االكتوارية المرتبطة بتقييم صندوق مدفوعات نهاية الخدمة
  ١١ ١٩٧  ٢٨ ٣٤١  صافي مجموع اإليرادات المالية (المنظمة وكيانات أخرى)

إيــــرادات االســــتثمار والمكاســــب والخســــائر الناتجــــة عــــن صــــرف العمــــالت 
 األجنبية الموزعة على كيانات أخرى

)٤ ٥٨٥(  )٧ ٦٣٣(  

  ٦ ٦١٢  ٢٠ ٧٠٨  صافي مجموع اإليرادات المالية للمنظمة

عليــه حــدثت فــروق بســبب  ءً وبنــاتــم تعــديل األرقــام المقارنــة لتتماشــى مــع عــرض البيانــات الماليــة المعتمــد للعــام الحــالي،   أ 
  التقريب.

 
ويشــمل مجمــوع اإليــرادات الماليــة المبــالغ المتعلقــة بــاألموال التــي تــديرها المنظمــة نيابــًة عــن كيانــات أخــرى (ارجــع 

  ). وتخصص إيرادات االستثمارات المتعلقة بالكيانات األخرى لهذه الكيانات.١٥-٤للمالحظة 
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  األسهم/ التغيرات في صافي األصولمعلومات داعمة لبيان   -٦
  الميزانية العادية   ١-٦

إلـى جانـب التحويـل إلـى  ُمَقـدََّرةتتضمن هذه المالحظـة معلومـات مفصـلة عـن التمويـل واإليـرادات مـن االشـتراكات ال
بــين جملــة أمــور). وتبــرز  ٢-٦٦ع  ص  ج بــالقرار(عمــًال  ٢٠١٥الضــرائب الــذي أجــري خــالل عــام  معادلــة صــندوق

  (العجز) في الميزانية العادية./ الصناديق المتاحة (على النحو المبين في الجدول أدناه) صافي الفائضحالة 

  الوصف
صندوق  الدول األعضاء

معادلة 
 الضرائب

صندوق 
رأس المال 
 العامل

صندوق اشـتراكات   المجموع
الـــــدول األعضـــــاء 

 ُمَقدََّرةال
  بآالف الدوالرات األمريكية

ينــاير / كــانون الثــاني ١الرصــيد فــي 
٧٥ ٣٤٤ ٣١ ٠٠٠ )٨ ٤٧٤( ٥٢ ٨١٨  ٢٠١٥ 

صــــــافي اشـــــــتراكات الــــــدول األعضـــــــاء 
 ٤٦٢ ٦٥١  ُمَقدََّرةال

  
٤٦٢ ٦٥١ 

 ة لصــــندوقُمَخصَّصــــاالعتمــــادات ال

 ١٤ ٧٧٤ )١٤ ٧٧٤(  معادلة الضرائب
 

- 

 ٤ ٤٥٥ ٤ ٤٥٥  اإليرادات المالية
 ٣٦٦ ٣٦٦  اإليرادات المتنوعة

 )٤٧٧ ٧٧٨( )٤٧٧ ٧٧٨(  البرمجيةالمصروفات 
دة لــــرد قيمـــــة الضـــــرائب دَّ َســـــالمبــــالغ المُ 

   المفروضة على الموظفين
)١١ ٨٦٢( 

 
)١١ ٨٦٢( 

صـــــــــاالعتمـــــــــادات ال ة لصـــــــــندوق ُمَخصَّ
 )١٠ ٠٠٠(  العقارات

  
)١٠ ٠٠٠( 

ــــــــي  / كــــــــانون األول ٣١الرصــــــــيد ف
 ٤٣ ١٧٦ ٣١ ٠٠٠ )٥ ٥٦٢( ١٧ ٧٣٨  ٢٠١٥ديسمبر 

 
  .١-٥انظر المالحظة  ُمَقدََّرةالتفاصيل الخاصة باإليرادات المتحققة من االشتراكات اللالطالع على 

مليون دوالر أمريكـي إلـى صـندوق معادلـة الضـرائب، وعمـًال بـالقرار  ١٤,٨تم تحويل  ٢-٦٦ج ص ع وعمًال بالقرار
  ماليين دوالر أمريكي إلى صندوق العقارات. ١٠تم تحويل مبلغ  ٤-٦٧ج ص ع

أن يظـل صـندوق رأس المـال العامـل عنـد مسـتواه الـراهن وهـو  ٢-٦٦ع  ص  ججمعية الصـحة فـي قرارهـا  وقد قررت
  مليون دوالر أمريكي. ٣١

فـي  "صـندوق اشـتراكات الـدول األعضـاء الُمَقـدََّرة"مـع  "ُمَقـدََّرةوتم توحيـد "صـندوق اشـتراكات الـدول األعضـاء غيـر ال
  .٢٠١٥عام 
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  تكاليف الخدماتالحساب الخاص لصندوق   ٢-٦
تكــاليف الخــدمات لــدعم تكــاليف الخــدمات التــي تمــّول مــن مصــادر أخــرى غيــر صــندوق أنشــئ الحســاب الخــاص ل

  ).(أي من المساهمات الطوعية ُمَقدََّرةميزانية االشتراكات ال

  في حساب هذا الصندوق اإليرادات من المصادر التالية: تَُقيَّدو 

ـــرامج  • ـــة لتمويـــل تكـــاليف دعـــم الب ـــواردة مـــن المصـــادر الطوعي ـــالغ ال ـــا للقـــرارالمب  ١٧-٣٤ج ص ع وفق
  والمحسوبة بتطبيق نسبة مئوية ثابتة على مجموع المصروفات

  اتفاقات الخدمات اإلدارية المبرمة مع كيانات أخرى •
لالفوائد ال  •   ١٢٢/٣م تة من الصناديق الطوعية حسب الوثيقة ُمَحصَّ

  .الحساب الخاص لصندوق تكاليف الخدماتويرد فيما يلي ملخص هذا 

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٥ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٤ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية  
 ١٩٣ ٨٢٣  ٢٦٤ ٤٤٧يناير/ كانون الثاني ١الرصيد في 
اإليرادات

 ١٤٣ ٩٦٤ ١٦٩ ٢٤٤ تكاليف دعم البرامج
 ١٢ ٤١٧ ٧ ٤٥٥ اإليرادات المالية

 ٥ ٢٥٩ ٦ ٠٤١اتفاقات الخدمات اإلدارية المبرمة مع كيانات أخرى
  ٢٧٤  أسداد السلف 
 ١٦١ ٩١٤ ١٨٢ ٧٤٠  مجموع اإليرادات

  المصروفات
 ٥٨ ١٢٢  ٨٠ ٥٥٤تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين

 ٤٩٠ ٦٤٢ اإلمدادات والمواد الطبية
 ١١ ٦٠٤ ١٦ ٠٦٥ التعاقديةالخدمات 

 )٢(  ٧٢٦التحويالت والمنح للجهات النظيرة
 ١ ٠٥٠ ٤ ٢٨١السفر

 ١٦ ٠٣١ ٣٣ ٠٣٩مصروفات التشغيل العامة
 ٣ ٢٠٩ ٨ ٤٥٤والمركبات واألثاثُمعّدات ال

 ٩٠ ٥٠٤ ١٤٣ ٧٦١ مجموع المصروفات
 يطرح منه:

للحسـابات ة ُمَخصَّص(االنخفاض) في االعتمادات ال/ الزيادة
 )٢٦(  ٦٥١  بالمساهمات الطوعية  –المشكوك في تحصيلها  المدينة

 ٨١٢جالتحويالت إلى صندوق تكنولوجيا المعلومات 
 ٢٦٤ ٤٤٧ ٣٠٢ ٧٧٥ديسمبر/ كانون األول ٣١الرصيد في 

اإلطاريــة لمكافحــة التبــغ. وقــد ســددت مليــون دوالر أمريكــي ألمانــة االتفاقيـة  ٠,٣، ُمنحــت ســلفة مــن الصـندوق قــدرها ٢٠١٤فـي عــام    أ
  .٢٠١٥السلفة في عام 

ة للحســـابات المدينـــة المشـــكوك فـــي تحصـــيلها بالنســـبة إلـــى المســـاهمات ُمَخصَّصـــزيـــادة فـــي قيمـــة االعتمـــادات ال ٢٠١٥شـــهد عـــام    ب
  .٣-٤الطوعية، ارجع إلى المالحظة 

  نظام تكنولوجيا المعلومات وتحسينه. مليون دوالر أمريكي لدعم تطوير ٠,٨، تم تحويل ٢٠١٤في عام    ج
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  وترد فيما يلي مصروفات الصندوق حسب المكتب الرئيسي.
  

/ كانون األول ٣١  المصروفات حسب المكتب الرئيسي
 ٢٠١٥ديسمبر 

/ كانون األول ٣١
 ٢٠١٤ديسمبر 
 بآالف الدوالرات األمريكية

 ٤٢ ٤١٢  ٥٤ ١٢٣ األنشطة العالمية واألنشطة المشتركة بين األقاليم

  ١٥ ٧٩٦  ٣٠ ٢٤٥ المكتب اإلقليمي ألفريقيا
  ٣ ٧٢١  ٥ ٧٥٦ المكتب اإلقليمي لألمريكتين

  ١١ ٩٢١  ١٥ ٤٨٥  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
  ٥ ٧٣٦  ١٠ ٧١٨  المكتب اإلقليمي ألوروبا

  ٥ ٦٤٨  ١٤ ٨٤٨ المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
  ٥ ٢٧٠  ١٢ ٥٨٦  المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

  ٩٠ ٥٠٤  ١٤٣ ٧٦١ مجموع المصروفات حسب المكتب الرئيسي
 

 
  الصندوق االحتياطي الخاص بالطوارئ  ٣-٦
  

  .٥١-٦٨ ج ص عهذا الصندوق بموجب القرار جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون  أنشأت
 

برأســــمال مســــتهدف قــــدره يتمثــــل الغــــرض مــــن الصــــندوق فــــي تقــــديم التمويــــل المؤقــــت لعمليــــات الطــــوارئ الميدانيــــة 
  مليون دوالر أمريكي، وسوف يتم تمويله عن طريق المساهمات الطوعية. ١٠٠

 
  لصندوق.ا هذا ويرد فيما يلي ملخص

 

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٥ديسمبر 

بآالف الدوالرات األمريكية 
 - يناير/ كانون الثاني ١الرصيد في 

 اإليرادات

  ١٤ ٢٩٦ المساهمات
  ١٤ ٢٩٦ اإليراداتمجموع 

  المصروفات
  ٣١ السفر

  ٣١  مجموع المصروفات
  ١٤ ٢٦٥  ديسمبر/ كانون األول ٣١الرصيد في 
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  صندوق المشاريع   ٤-٦
 

ج اإليــرادات والمصــروفات الخاصــة بهــذا رَ دْ ل نفســها بنفســها. وال تُــيحتــوي هــذا الصــندوق علــى حســابات أنشــطة تمــوِّ 
  البرمجية. ويرد فيما يلي ملخص صندوق المشاريع.الصندوق في تقرير الميزانية 

  
/ كانون األول ٣١  الوصف

 ٢٠١٥ديسمبر 
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٤ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية  
  صندوق المشاريع

 ٢ ٤٥٥ ٣ ٥٢٦ صندوق المبيعات الدوارة
  ٢ ٤٥٠  ٢ ٩٨١ صندوق االمتيازات

  ١ ٩٥٠  ٨٥٩ صندوق وثائق التأمين
  ١ ٢٤٨  ١ ٩٩٩ صندوق استئجار مواقف السيارات

  ٨ ١٠٣ ٩ ٣٦٥ مجموع صندوق المشاريع
 
  صندوق األغراض الخاصة  ٥-٦
  

تمثــل الحســابات التــي يحتــوي عليهــا هــذا الصــندوق تحــويالت مــن الصــندوق العــام أو اعتمــادات خصصــتها جمعيــة 
تقريــر الميزانيــة البرمجيــة. ويــرد فيمــا يلــي الصــحة. وال تــدرج اإليــرادات والمصــروفات الخاصــة بهــذا الصــندوق فــي 

  ملخص صندوق األغراض الخاصة.
  

 الوصف
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٥ديسمبر 
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٤ديسمبر 
  بآالف الدوالرات األمريكية

  صندوق األغراض الخاصة
 ٦٤ ٧٦٦  ٩٠ ٩٨٠  صندوق العقارات

-٤ المالحظتــينصــندوق قــروض المبــاني (ارجــع إلــى 
 )٧-٦و ١٦

)٢ ٥٢٥(  
 

 ٣ ٩٨٧  ٢ ٩٢١  صندوق األمن
 ٨ ٨٧٥ ١٢ ٠٠٩  صندوق تكنولوجيا المعلومات

 )٥ ٦٢٩( )٧ ٣٦٢(  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار
 )٢١ ٤٢٨( )٣ ٩٠٤(  صندوق مدفوعات نهاية الخدمة

صندوق استحقاقات الموظفين غير المقيدة في كشـوف 
 ١٨ ٥٠٢ ٢٠ ٧٥٦  المرتبات

الرســــــوم المقتطعــــــة مــــــن نفقــــــات المناصــــــب صــــــندوق 
 ١٤ ٦٦٩ ٨ ١٥٠  المشغولة

 ٢ ٧٠٤ ٣ ٨٨٤  صندوق استرداد تكاليف الخدمات الداخلية
 )٨٦٦ ١٢٦( )٩١٤ ٠٥٥(  صندوق التأمين الصحي للموظفين

 ٤ ٤٩٥ ٩ ٤٨٠  صندوق تجديد المخزونات
 ١٥ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ صندوق الموظفين المعنيين بشلل األطفال

 )٧٦٠ ١٨٥( )٧٥٩ ٦٦٦(  األغراض الخاصةمجموع صندوق 



 A69/45  ٦٩/٤٥ج

210 

  أ صندوق العقارات-٥-٦
  

. ويسـتخدم هـذا الصـندوق لـدفع تكـاليف تشـييد ١٤-٢٣ع  ص  جأنشأت جمعية الصحة هذا الصندوق بموجب القرار 
المبــاني أو توســيع المبــاني الراهنــة وشــراء األراضــي حســب الضــرورة والصــرف علــى التصــليحات والتغييــرات المهمــة 

مباني مكاتب المنظمة الراهنة وأماكن اإلقامة التي تؤجرهـا المنظمـة للمـوظفين. ومـن الضـروري الحصـول علـى في 
  تصريح محدد من جمعية الصحة لشراء األراضي وتشييد المباني أو توسيع المباني الراهنة.

  ويرد فيما يلي ملخص هذا الصندوق.
  

/ كانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٥ديسمبر 

ديسمبر / األولكانون  ٣١
٢٠١٤ 
 بآالف الدوالرات األمريكية

  ٣٣ ٧٧٤ ٦٤ ٧٦٦ يناير/ كانون الثاني ١الرصيد في 
    اإليرادات

 ٤-٦٧ج ص ع بـالقرارة عمـًال ُمَخصَّصـاالعتمادات ال
  ٢٥ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  ٧-٦٣ج ص عالقرار و 

  ٧ ١٤١  أالتحويالت المتصلة بمشاريع خاصة 
  ٤ ٣٢٧  عائدات البيع

  ٣ ٤٦٤  ٢ ٢٥٣  إيرادات اإليجار
  ٧ ٦١٠  ٨ ٢٨٢  اإليرادات األخرى

  ٣٦ ٠٧٤  ٣٢ ٠٠٣  اإليراداتمجموع 
    المصروفات

  ٣  ٩٤  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين
  ٢٧  ٥١ اإلمدادات والمواد الطبية

  ١ ٩٩٨ ١ ٢٠١ الخدمات التعاقدية
  ٠  ٢٦ التحويالت والمنح

  ٠  ١٠  السفر
  ٢ ٢٥٠  ٣ ٣٩٠  التشغيل العامةمصروفات 

  ٨٠٤  ١ ٠١٧  والمركبات واألثاثُمعّدات ال
  ٥ ٠٨٢  ٥ ٧٨٩ مجموع المصروفات

  ٦٤ ٧٦٦  ٩٠ ٩٨٠ ديسمبر/ كانون األول ٣١الرصيد في 
 
مليـون دوالر أمريكـي مـن المكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا ومبلـغ  ٥,٢ُحوِّل إلى صـندوق العقـارات مبلـغ قيمتـه  ،٢٠١٥في عام    أ

  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا.من مليون دوالر أمريكي  ١,٩قيمته 
  
  
  
  
  
  
  



 A69/45  ٦٩/٤٥ج

211 

  ويرد فيما يلي مصروفات صندوق العقارات.
  

 الوصف
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٥ديسمبر 
/ كانون األول ٣١

 ٢٠١٤ديسمبر 
 بآالف الدوالرات األمريكية

 المصروفات حسب المكتب الرئيسي
  ٢ ٥٤٢ ٢ ١٢٦ المقر الرئيسي

  ١ ٢٦٧  ٩٥٦  المكتب اإلقليمي ألفريقيا
  ٥٠٠  ٢٠٣ المكتب اإلقليمي لألمريكتين

  ٤٠٨  ١ ٦٢٦ المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
  )١٣٢( ١٦٣ المكتب اإلقليمي ألوروبا

  ٤٣٢  ٢٣١  اإلقليمي لجنوب شرق آسياالمكتب 
  ٦٥  ٤٨٤ المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

  ٥ ٠٨٢  ٥ ٧٨٩ مجموع المصروفات
  

  الصندوق االئتماني  ٦-٦

يتكون هذا الصندوق من أصول تحتفظ بها المنظمة بصفة أمين أو وكيل باسم كيانات أخـرى وال يمكـن اسـتخدامها 
الصندوق أصول الشراكات التي تديرها المنظمة وال تعتمـد جمعيـة الصـحة ميزانياتهـا. لدعم برامج المنظمة. ويشمل 

  ويرد فيما يلي ملخص الصندوق االئتماني.

/ كــــانون األول ٣١  الوصف
 ٢٠١٥ديسمبر 

/ كــــانون األول ٣١
 ٢٠١٤ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية
 الصندوق االئتماني

  ٩ ٥٧٨ ٧ ٢٢٦  اإلطارية بشأن مكافحة التبغاتفاقية منظمة الصحة العالمية 
  ١٢ ٥٤٧ صندوق مرفق األدوية العالمي التابع لشراكة دحر السل

  ٩ ٩٨٧  ٤ ٥٤٠ صندوق شراكة دحر المالريا
  ١١ ٧٣٩  ٤ ٣٤٣ صندوق الشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل

  ٩٨٩  ٣٠٥ بالتغذيةصندوق اللجنة الدائمة التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمعنية 
  ١٨ ٧٧٢  ١٥ ٧٧٩ صندوق التحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحية

  ٢ ٣٤٤  ٢ ٢٠٥ صندوق التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية
  ١٦ ٨٥١  ٢ ٢٩٨  )٧-٦شراكة دحر السل (ارجع إلى المالحظة 

  ٣ ٠٤٨  ٥ ٤١٧  المرصد األوروبي للنظم والسياسات الصحية
الخاص الموسع للقضاء على أمـراض المنـاطق المداريـة  صندوق المشروع

  )٧-٦المهملة (ارجع إلى المالحظة 
  

٧٦١  
 

  ٨٥ ٨٥٥ ٤٢ ٨٧٤ مجموع الصندوق االئتماني
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/ التغييرات التي ُأدخلت على الصناديق وفقًا للبيان الثالث (بيان التغيرات في صافي األصول  ٧-٦
  األسهم)

  
 :عدد من الصناديقيجري إقفال كان أو التالية الصناديق الجديدة ُأنشئت  ٢٠١٥يسمبر د/ كانون األول ٣١في 

لتسجيل المصروفات المتعلقة بتجديد المباني  ٢٠١٥صندوق جديد ُأنشئ في عام  – صندوق قروض المباني
  ).١٦-٤والتبليغ بهذه المصروفات (ارجع إلى المالحظة  جنيفوتشييد المباني الجديدة في 

تقديم التمويل المؤقت لعمليات ل ٢٠١٥صندوق جديد ُأنشئ في عام  - االحتياطي الخاص بالطوارئ الصندوق 
  ).٣-٦الطوارئ الميدانية (ارجع إلى المالحظة 

صندوق جديد ُأنشئ عام  –صندوق المشروع الخاص الموسع للقضاء على أمراض المناطق المدارية المهملة 
ب بهدف إدارة أنشطة المشروع نَ ة الذَ ِبيّ ّال في أعقاب إقفال عمليات البرنامج األفريقي لمكافحة داء كُ  ٢٠١٥

الخاص الموسع للقضاء على أمراض المناطق المدارية المهملة، وسوف ُيدار المشروع من المكتب اإلقليمي 
  ألفريقيا.

/ كانون الثاني ١بدءًا من  –األدوية العالمي التابع لشراكة دحر السل شراكة دحر السل وصندوق مرفق 
والذي ، انتقلت إدارة شراكة دحر السل إلى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع. والمبلغ المتبقي ٢٠١٥ يناير

واجب السداد إلى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع فور االتفاق على التسوية  ٦-٦المالحظة  أشارت إليه
  النهائية.

  معلومات داعمة لبيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية  -٧
، ٢٠١٥-٢٠١٤بشــأن الميزانيــة البرمجيــة  ٢-٦٦ ع  ص  جقرارهــا  ٢٠١٣مــايو / أيــاراعتمــدت جمعيــة الصــحة فــي 

، في إطار جميع مصادر التمويل، وهي تحديدًا االشتراكات ٢٠١٥-٢٠١٤اعتمدت فيها ميزانية الفترة المالية التي 
مليــون دوالر أمريكــي. وتعتمــد جمعيــة الصــحة ميزانيــة المنظمــة  ٣٩٧٧والمســاهمات الطوعيــة والبــالغ قــدرها  ُمَقــدََّرةال

. وٕاذ تسـتند منهجيـة المنظمـة إلـى إطـار ٢٠١٥-٢٠١٤ترة مرة كل سنتين. ولم يجر أي تنقيح للميزانية البرمجية للف
قــائم علــى تحقيــق النتــائج، تقــاس الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة علــى أســاس المصــروفات المتكبــدة خــالل الفتــرة التــي 

  تشملها الميزانية البرمجية.

بيـان الوضـع المـالي (البيـان األول)  دّ َعـميزانيـة المنظمـة وبياناتهـا الماليـة باسـتخدام أسـس محاسـبية مختلفـة. فيُ  دّ َعـوتُ 
األســهم (البيــان الثالــث) وبيــان التــدفقات / المــالي (البيــان الثــاني) وبيــان التغيــرات فــي صــافي األصــول وبيــان األداء

بينمــا يوضــع بيــان مقارنــة الميزانيــة بالمبــالغ الفعليــة (البيــان  الكامــل، النقديــة (البيــان الرابــع) علــى أســاس االســتحقاق
  (أي تستخدم المصروفات الفعلية لقياس استخدام الميزانية). ُمَعدَّلعلى أساس نقدي الخامس) 

مــن المعــايير المحاســبية الدوليــة (عــرض معلومــات الميزانيــة فــي البيانــات الماليــة)،  ٢٤وعمــًال بمتطلبــات المعيــار 
البيانـات الماليـة والميزانيـة علـى أسـاس ُتجرى التسوية بين المبالغ الفعليـة المقدمـة بمقارنتهـا بالميزانيـة عنـدما ال تعـد 

وبين المبالغ الفعلية المقدمة في البيانات المالية بتحديد أي أوجه اختالف حسب األساس والتوقيـت بينهما، المقارنة 
نتـائج الميزانيـة البرمجيـة مـا عـدا  ١٧-٢والكيان والعرض بشكل منفصل. ويمثـل الصـندوق العـام حسـب المالحظـة 
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معادلـــــة الضـــــرائب، والمصـــــروفات األخـــــرى غيـــــر المدرجـــــة فـــــي الميزانيـــــة البرمجيـــــة وجميـــــع مصـــــروفات صـــــندوق 
  خدمات التي ال تشملها نتائج الميزانية البرمجية.الفي شكل / المصروفات العينية

 فـــي حســب الفئــة والمجـــال البرنــامجي ويــرد تفســير أوجـــه االخــتالف الماديـــة بــين الميزانيــة النهائيـــة والمبــالغ الفعليـــة
  الوثيقة. من هذه ١ رعالف

وُتجرى التسوية على أساس المقارنـة بـين المبـالغ الفعليـة حسـب تقـديمها فـي البيـان الخـامس والمبـالغ الفعليـة الـواردة 
في الحسابات المالية بتحديد أي أوجه اخـتالف حسـب األسـاس والتوقيـت والكيـان والعـرض بشـكل منفصـل وفقـًا لمـا 

  .٢٤يقتضيه المعيار 

األســاس عنــدما تســـتخدم عناصــر الميزانيــة البرمجيـــة المعتمــدة ألنشــطة أخـــرى غيــر تنفيـــذ  ختالفــات فـــياالوتظهــر 
والمصـروفات األخـرى غيـر المدرجـة  البرامج التقنيـة. ومـن األمثلـة علـى ذلـك مصـروفات صـندوق معادلـة الضـرائب

  في الميزانية البرمجية والترتيبات الخاصة.

اج مصروفات الميزانية البرمجية خالل فترات ماليـة أخـرى فـي حسـابات المنظمـة التوقيت إدر ختالفات في االوتمثل 
 المالية.

الكيان فتمثـل إدراج المبـالغ المقابلـة لصـندوقين همـا فئـة صـناديق الـدول األعضـاء وغيرهـا وفئـة  ختالفات فياالأما 
للمنظمــــة هــــاتين الفئتــــين مــــن الصــــندوق االئتمــــاني فــــي حســــابات المنظمــــة الماليــــة. وال تشــــمل الميزانيــــة البرمجيــــة 

  الصناديق.

العــرض أوجــه االخــتالف مــن حيــث الصــيغة ونظــم التصــنيف المتبعــة فــي بيــان التــدفقات  ختالفــات فــيالاوتخــص 
  النقدية (البيان الرابع) وبيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية (البيان الخامس).

البيـان الخـامس وبـين المبـالغ الفعليـة فـي  فـيتها في األساس مقارنتي يمكن وترد أدناه التسوية بين المبالغ الفعلية ال
  .٢٠١٥ديسمبر/ البيان الرابع في كانون األول

 ٢٠١٥  الوصف
 المجموع التمويل االستثمار التشغيل

 بآالف الدوالرات األمريكية
ــ تــه مقارنذي يمكــن المبلــغ الفعلــي ال

  )٢ ٤٦٦ ٦٧٧(  (البيان الخامس) في األساس
  

)٢ ٤٦٦ ٦٧٧( 

 ١٦٤ ٥٧٨  ٥ ٢٨١  ٨٧ ٧١٨  ٧١ ٥٧٩ األساساختالفات في 

 التوقيتاختالفات في 

 ١٧٧ ٢٠٦  )٢٢ ٩٨٢( ٢٠٠ ١٨٨ الكياناختالفات في 

 ١ ٩٢٣ ٣٢٠  )٣ ٥٦٨(  ١ ٩٢٦ ٨٨٨ العرضاختالفات في 

المبلغ الفعلـي ضـمن بيـان التـدفقات 
 النقدية (البيان الرابع)

)٢٠١ ٥٧٣( ٥ ٢٨١  ٦١ ١٦٨  )٢٦٨ ٠٢٢( 
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  التبليغ حسب القطاعات -٨
  بيان الوضع المالي حسب القطاعات  ١-٨

  )بآالف الدوالرات األمريكية( ٢٠١٥ديسمبر/ كانون األول ٣١في 

المكتب اإلقليمي  المقر الرئيسي  صفو ال
 ألفريقيا

المكتب اإلقليمي 
 لألمريكتين

المكتب اإلقليمي 
 لشرق المتوسط

المكتب اإلقليمي 
 ألوروبا

المكتب اإلقليمي 
 لجنوب شرق آسيا

المكتب اإلقليمي 
لغرب المحيط 

 الهادئ
 المجموع

  األصول
  ٤٣١ ٣١٨  ٣ ٦٦٠  ٢ ٤٠١ ١ ٥١٦ ١١ ٨٣٧   ٢٤ ٥٢٠  ٣٨٧ ٣٨٤ النقدية والمكافئات النقدية         األصول المتداولة

 ٢ ٧٥٤ ٢٥٩       ٢ ٧٥٤ ٢٥٩  االستثمارات القصيرة األجل
  ٨٦٦ ٠١٦  ٩٧  ٢٨٣  ٤٥١  ١٣٩  ١٢٣  ٦١٦ ٨٦٤ ٣٠٧ الجارية -الحسابات المدينة 

 ١٠ ٧٠٢  ١ ٧٧٦  ١ ١٣٨  ٦٢٢ ١ ٦٠٣   ٥ ٠٦٦  ٤٩٧ ة للموظفينُمْسَتحقّ المبالغ ال
  ٥٣ ١٥٢  ١ ٠٢٩ ٧٠٦  ٢٠ ٢١٣  ٢ ٠٠١ ٢٩ ٢٠٣ المخزونات

  ١٢ ٤٧٤  ٢٨١  ١ ٤٥٤  ٣٤ ٢ ٠١١  ٥٤٤  ٨ ١٥٠ والودائع ُمَقدَّماً المبالغ المدفوعة 
  ٤ ١٢٧ ٩٢١  ٦ ٨٤٣  ٥ ٩٨٢ ٢ ٦٢٣  ٣٥ ٨٠٣  )٤٥٤ ٧٢٢(  ٣٢ ٧٤٧  ٤ ٤٩٨ ٦٤٥  مجموع األصول المتداولة      )٤٥٤ ٨٤٥(   ٤٥٤ ٨٤٥ األصول المتداولة األخرى

 ١٩٧ ٤٧٢        ١٩٧ ٤٧٢  غير الجارية -الحسابات المدينة           األصول غير المتداولة
 ٩٣ ٩٠٠        ٩٣ ٩٠٠  االستثمارات الطويلة األجل
  ٦٥ ١٢٤  ١ ٣٠٦ ١٧٢  ١٩ ٧٦٧  ٤ ٥٠٤  ٣٩ ٣٧٥  ُمعّداتالممتلكات والمنشآت وال
 ٢ ٨٠٦  ٤٥     ٢ ٧٦١ األصول غير الملموسة

  ٣٥٩ ٣٠٢  ١ ٣٠٦ ٢١٧   ١٩ ٧٦٧  ٤ ٥٠٤  ٣٣٣ ٥٠٨ مجموع األصول غير المتداولة
  ٤ ٤٨٧ ٢٢٣  ٨ ١٤٩  ٦ ١٩٩ ٢ ٦٢٣  ٥٥ ٥٧٠  )٤٥٤ ٧٢٢(  ٣٧ ٢٥١  ٤ ٨٣٢ ١٥٣ مجموع األصول

  الخصوم
لاالشتراكات ال          الخصوم المتداولة   ٥٧ ٠٧٩      ٣٣٩  ٥٦ ٧٤٠ ُمَقدَّماً ة ُمَحصَّ
  ٥٣ ٥٩٧  ٣ ٥٥٥  ٤ ٦٦٤ ٢ ٨٦١  ١٤ ٢٦١   ١٥ ٦٣٧  ١٢ ٦١٩  الحسابات الدائنة

  ٢ ١٥٦  ١٥٦  ١٥٨  ٢٤ ٣٠٥   ٦١١ ٩٠٢ ة الدفع للموظفينُمْسَتحقّ المبالغ ال
  ٤٦ ٧٢٢  ٣ ٢٥١  ٢ ٩٥٦ ٢ ٧٩٨  ٤ ٢٥٣  ١٢ ٣٦٩  ٢١ ٠٩٥ الجارية -الموظفين منافع استحقاقات 
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المكتب اإلقليمي  المقر الرئيسي  صفو ال
 ألفريقيا

المكتب اإلقليمي 
 لألمريكتين

المكتب اإلقليمي 
 لشرق المتوسط

المكتب اإلقليمي 
 ألوروبا

المكتب اإلقليمي 
 لجنوب شرق آسيا

المكتب اإلقليمي 
لغرب المحيط 

 الهادئ
 المجموع

لةاإليرادات ال  ٣٣٩ ٤١٨        ٣٣٩ ٤١٨ ُمَؤجَّ
 ٥٣ ١٧٧        ٥٣ ١٧٧ الخصوم المالية

  ١٠٨ ٧٤٧  ١ ٠٤٤ ٦٤١  ١ ٣٩٤ ٥٤٦  ٨٥٠ ٢٨٢  ٢ ٥٥٩ ٤٠٣  ١٢٥ ١٣١  ٤ ٧٠٥ ٥٠٢)١٠ ٥٧٠ ٧٥٨( المتداولة األخرىالخصوم 
 ١ ٠٠٨ ٩١١        ١ ٠٠٨ ٩١١  الخصوم المشتركة بين الكيانات

  ١ ٦٦٩ ٨٠٧  ١ ٠٥١ ٦٠٣  ١ ٤٠٢ ٣٢٤  ٨٥٥ ٩٦٥  ٢ ٥٧٨ ٢٢٢  ١٢٥ ١٣١  ٤ ٧٣٤ ٤٥٨  )٩ ٠٧٧ ٨٩٦( مجموع الخصوم المتداولة
 ٢٧ ٤٧٧        ٢٧ ٤٧٧  األجل ةالطويل اتاالقتراض          الخصوم غير المتداولة

غيـــــر  -المـــــوظفين منـــــافع اســـــتحقاقات 
  ٩٨٧ ٥٤٩  ٥٦ ٣٥٩  ٦٥ ٥٥١  ٨٢ ٤٣٦  ٥٦ ٢٩٧   ١٦٣ ٠٨٦  ٥٦٣ ٨٢٠ الجارية

لةاإليرادات ال  ١٩٧ ٤٧٢        ١٩٧ ٤٧٢ غير الجارية - ُمَؤجَّ
  ١ ٢١٢ ٤٩٨  ٥٦ ٣٥٩  ٦٥ ٥٥١  ٨٢ ٤٣٦  ٥٦ ٢٩٧   ١٦٣ ٠٨٦ ٧٨٨ ٧٦٩ مجموع الخصوم غير المتداولة

  ٢ ٨٨٢ ٣٠٥  ١ ١٠٧ ٩٦٢  ١ ٤٦٧ ٨٧٥  ٩٣٨ ٤٠١  ٢ ٦٣٤ ٥١٩  ١٢٥ ١٣١  ٤ ٨٩٧ ٥٤٤  )٨ ٢٨٩ ١٢٧( مجموع الخصوم
 األسهم/ صافي األصول

  ٤٣ ١٧٦  )٣٠٣ ٨٤٢(  )٣٩٢ ٠٠٧(  )٢٤٧ ٥٤٤(  )٣٤٢ ٦٤٤(  )٣٢٤ ٢٠٠(  )٨١٠ ٥٩٢(  ٢ ٤٦٤ ٠٠٥ الميزانية العادية
  ٢ ١٦٦ ١٥٥  )٧٠٠ ٩٦٣(  )٩٩٠ ٩٣٩(  )٥٧٨ ٨٨٥(  )٢ ٠٦٤ ٦٠٣(  )٢٤١ ٠١٣(  )٣ ٨٥٠ ٥٥٤(  ١٠ ٥٩٣ ١١٢  الصناديق الطوعية

  )٦٤٧ ٢٨٧(  )٩٤ ٨٥٥(  )٧٨ ٤٢٦(  )١٠٠ ٣٠٤(  )١٧١ ٥٢٧(  )١٤ ٤٢٧(  )١٩٨ ٨١٥(  ١١ ٠٦٧  وغيرها -صناديق الدول األعضاء 
  ٤٢ ٨٧٤  )١٥٣( )٣٠٤(  )٩ ٠٤٥(  )١٧٥(  )٢١٣( )٣٣٢(  ٥٣ ٠٩٦  الصناديق االئتمانية
  ١ ٦٠٤ ٩١٨  )١ ٠٩٩ ٨١٣(  )١ ٤٦١ ٦٧٦(  )٩٣٥ ٧٧٨(  )٢ ٥٧٨ ٩٤٩(  )٥٧٩ ٨٥٣(  )٤ ٨٦٠ ٢٩٣(  ١٣ ١٢١ ٢٨٠  األسهم/ مجموع صافي األصول

/ مجمــــــوع الخصــــــوم وصــــــافي األصــــــول
  ٤ ٤٨٧ ٢٢٣  ٨ ١٤٩ ٦ ١٩٩  ٢ ٦٢٣  ٥٥ ٥٧٠  )٤٥٤ ٧٢٢(  ٣٧ ٢٥١  ٤ ٨٣٢ ١٥٣  األسهم
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  بيان األداء المالي حسب القطاعات  ٢-٨
 ٢٠١٥ديسمبر/ كانون األول ٣١في السنة المنتهية في 

 (بآالف الدوالرات األمريكية)
 المقر الرئيسي الوصف

 المكتب اإلقليمي
 ألفريقيا

المكتب اإلقليمي 
 لألمريكتين

المكتب اإلقليمي لشرق 
 المتوسط

المكتب اإلقليمي 
 ألوروبا

المكتب اإلقليمي 
 لجنوب شرق آسيا

المكتب اإلقليمي لغرب 
 المجموع المحيط الهادئ

 اإليرادات
  ٤٦٢ ٦٥١  ٤٦٢ ٦٥١  ُمَقدََّرةاالشتراكات ال

  ١ ٨٣٨ ٤٤٣ ٢٨  ١ ٨٣٨ ٤١٥  المساهمات الطوعية
المســـاهمات الطوعيـــة العينيـــة وفـــي 

  ١٢٩ ٩١٣  ٢ ١٢٤  ٢٥ ٧٩١  ٤ ٩٧٧ ٦ ٦٥٠  ٣٩ ١١٢  ٥١ ٢٥٩شكل خدمات
 ٢٦ ١٧٠  ٢٦ ١٧٠  القيمة ُمْسَتَردَّةالمشتريات ال

  ١٧ ٩٦٥  )٧١٤(  )٧٩٨(  )٨٦٢(  )٨٨٤(  )٢ ٧٠٧(  )٢ ٨٦٦(  ٢٦ ٧٩٦ اإليرادات األخرى
  ٢ ٤٧٥ ١٤٢  ١ ٤١٠  ٢٤ ٩٩٣  ٤ ١٤٣  ٥ ٧٦٦  )٢ ٧٠٧(  ٣٦ ٢٤٦  ٢ ٤٠٥ ٢٩١  مجموع اإليرادات

المصروفات
  ٩٢٠ ١٩١  ٥٣ ٨٧٦  ٤٧ ٥٩٠  ٦٣ ٠٥٥  ٧٩ ٧٧٥  ٤٢ ٨٩٦  ٢١٤ ١٥٨  ٤١٨ ٨٤١  تكاليف الموظفين

  ٢٦٥ ٤٨١  ١٠ ١١١  ٤١ ٥٢٣  ٢ ٨٨٧  ٨٢ ٧٥٣  ٦ ٦٩١  ٧٥ ٣٧٥  ٤٦ ١٤١  اإلمدادات والمواد الطبية
  ٧٤٤ ٠٩٦  ٣٢ ٥٥٦  ٥٢ ٦٥٦  ٣٨ ٤٦٥  ١٥٥ ٠٣١  ١٤ ٥٨٧  ٢٣٣ ٩٠٥  ٢١٦ ٨٩٦  الخدمات التعاقدية
  ٣١١ ٧١٧  ٢٠ ١٣٠  ١٧ ١٧٦  ٥ ٤٧٥  ٨١ ٥٤٢  ٤ ٩٣١  ١٦٤ ٥٢٤  ١٧ ٩٣٩  التحويالت والمنح

  ٢٣٣ ٥٣٩  ١١ ١٦٠  ١٢ ٥٥٦  ١٢ ٨٠١  ١٧ ٨٤٦  ١٣ ٥٩٣  ٦٣ ١٩٥  ١٠٢ ٣٨٨  السفر
  ١٩٣ ٢٧١  ٧ ٦٣٥  ١٤ ٤٢٦  ١٢ ٣٠٥  ٢٦ ٠٠٥  ٤ ١٥٣  ٦٧ ٣٢٤  ٦١ ٤٢٣  مصروفات التشغيل العامة

  ٦٧ ٧١٦  ٤ ٢٨٣  ٨ ٠٢٤  ٢ ٩٢٨ ١٦ ٩٥٢  ٢٦ ٩٥٦  ٨ ٥٧٣  والمركبات واألثاثُمعّدات ال
اســــــــــــــتهالك األصــــــــــــــول الماديــــــــــــــة 
  ٢ ٤٣٣  ٤٣٥ ٩٧ ٣٤٠  ١٩٥  ١ ٣٦٦  واستهالك األصول غير الملموسة

  ٢ ٧٣٨ ٤٤٤  ١٤٠ ١٨٦  ١٩٤ ٠٤٨  ١٣٧ ٩١٦  ٤٦٠ ٢٤٤  ٨٦ ٨٥١  ٨٤٥ ٦٣٢  ٨٧٣ ٥٦٧  مجموع المصروفات
  ٢٠ ٧٠٨  )٥٧(  )٤٢٩(  ١٦٢  ١٢٨  ١٢  ١ ٢٦٨  ١٩ ٦٢٤  اإليرادات المالية
  )٢٤٢ ٥٩٤(  )١٣٨ ٨٣٣(  )١٦٩ ٤٨٤(  )١٣٣ ٦١١(  )٤٥٤ ٣٥٠(  )٨٩ ٥٤٦(  )٨٠٨ ١١٨(  ١ ٥٥١ ٣٤٨  (العجز) خالل السنة/ مجموع الفائض

 

المكاتب األخرى. وينجم ذلك عن اتباع سياسة محاسبية مركزية بالنسبة إلى اإليرادات وسياسة : يبين رصيد اإليرادات ارتفاع الفائض في المقر الرئيسي وتسجيل حاالت عجز في مالحظة
 محاسبية المركزية بالنسبة إلى المصروفات.
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 المبالغ المشطوبة واإلكراميات -٩

  .٢٠١٥شطب أي مبالغ في عام تتم الموافقة على لم 
دوالر أمريكـــي (مقابـــل صـــفر فـــي عـــام  ٨٤ ٤٣٥إكراميـــات بلـــغ مجموعهـــا علـــى  ٢٠١٥خـــالل عـــام تمـــت الموافقـــة 

  :الرصيد ثالث مدفوعات منفصلةهذا ). يمثل ٢٠١٤
ــصدوالر أمريكــي  ٦٨ ٥٠٠ مبلــغ تمــت الموافقــة علــى  )١( لمنحــة التأهيــل المقدمــة للمــوظفين المتضــررين  ُمَخصَّ

  نيبال؛) في موظفاً  ٢٤من الزالزل (
فـي لمقاول مبرم معه اتفاق أداء أعمـال أمريكي كتعويض للورثة عن الوفاة  ردوال ١٢ ٧٣٥ُدفع مبلغ قدره و   )٢(

  ؛باكستان
دفن فرد ُتوفى بجوار مبنى المنظمة في المكتب اإلقليمي  اتفو أمريكي كمصر  دوالر ٣٢٠٠وُدفع مبلغ قدره   )٣(

  ألفريقيا.
  عن األطراف ذات العالقة وغيرها من األطراف على مستوى اإلدارة العليا اتاإلفصاح  -١٠

يضم الموظفون المندرجون في فئـة "مـوظفي اإلدارة الرئيسـيين" المـدير العـام والمـديرين اإلقليميـين وجميـع المـوظفين 
  اآلخرين في الوظائف غير المصنفة في رتب.

موظفــًا. ويتضــمن الجــدول أدنــاه  ٢٢تلــك الوظــائف خــالل الســنة وبلــغ عــدد مــوظفي اإلدارة الرئيســيين الــذين شــغلوا 
  التفاصيل الخاصة بمجموع أجورهم.

 بآالف الدوالرات األمريكية  الوصف

 ٤ ١١٦ التعويض وتسوية مقر العمل

  ٣٢٠ االستحقاقات
 ١ ٠٣٢  المعاشات التقاعدية والخطط الصحية

 ٥ ٤٦٨  مجموع األجور

 ٤٢ االستحقاقاتالسلف غير المسددة مقابل 

 – (إضافة إلى االستحقاقات العادية إن وجدت)غير المسددة القروض 
 

ويشمل األجر الكلي المدفوع لموظفي اإلدارة الرئيسيين المرتبات الصافية وتسوية مقر العمل واستحقاقات مثـل بـدل 
ومنح أخرى وٕاعانات االستئجار وتكاليف شحن األمتعة الشخصية واشتراكات  تعيينالتمثيل وبدالت أخرى ومنحة ال

 .في المعاشات التقاعدية وفي التأمين الصحي الحالي الموظف
  

ويحق لموظفي اإلدارة الرئيسيين أيضًا الحصول على استحقاقات لما بعد انتهاء الخدمة مساوية السـتحقاقات سـائر 
هــذه االســتحقاقات بشــكل موثــوق بــه. وموظفــو اإلدارة الرئيســيون هــم مشــتركون المــوظفين. وال يمكــن تحديــد مقــدار 

 عاديون في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة.
  

والمدير اإلقليمي لألمريكتين هو في عداد موظفي اإلدارة الرئيسيين. وعلـى الـرغم مـن ذلـك ونظـرًا إلـى حصـول هـذا 
ســـتحقاقات مـــن منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة، ُيفصـــح عـــن هـــذه االســـتحقاقات ضـــمن المـــدير علـــى جميـــع اال

 البيانات المالية لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية وليس ضمن البيانات المالية للمنظمة.
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ولـــم ُتمـــنح خـــالل الســـنة أي قـــروض لمـــوظفي اإلدارة الرئيســـيين خـــارج إطـــار القـــروض المتاحـــة علـــى نطـــاق واســـع 
  غير المنتمين إلى هذه الفئة. للموظفين

 األحداث بعد تاريخ التبليغ   -١١

. وفــي تــاريخ التوقيــع علــى هــذه الحســابات لــم ٢٠١٥ديســمبر / كــانون األول ٣١إن تــاريخ التبليــغ فــي المنظمــة هــو 
الميزانيـة وتـاريخ تطرأ أي أحداث مادية إيجابية أو سلبية كان من شأنها التأثير في البيانات المالية بـين تـاريخ بيـان 

  التصريح بإصدار البيانات المالية.

  االحتياطيةوااللتزامات واألصول  االحتياطيةالخصوم  -١٢
  االحتياطيةالخصوم 

عــدة قضــايا قانونيــة معلقــة يخــص معظمهــا منازعــات لــم  ٢٠١٥ديســمبر / كــانون األول ٣١كــان لــدى المنظمــة فــي 
هنــاك أربــع قضــايا تنطــوي علــى منازعــات تعاقديــة تــدرج نظــرًا إلــى تبــّين اســتبعاد احتمــال ســداد مبالغهــا. ومــع ذلــك، 

 دوالر ٢٤ ٠٤٠التــي يحتمــل أن تتكبــدها المنظمــة  ُمَقــدََّرةويمكـن اعتبارهــا خصــومًا محتملــة ويبلــغ مجمــوع تكاليفهــا ال
  ).٢٠١٤ديسمبر / كانون األول ٣١دوالر أمريكي في  ٩٨ ١٩٢ أمريكي (مقابل

  التزامات عقود اإليجار التشغيلية
تبــرم المنظمــة عقــود إيجــار تشــغيلية لتــأجير المكاتــب فــي مختلــف المكاتــب القطريــة. وفيمــا يلــي المــدفوعات الــدنيا 

  ذكرها:الخاصة بعقود اإليجار في المستقبل للمدد التالي 

 ٢٠١٤ ٢٠١٥  الوصف

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 ٤ ٧١٣ ٦ ٠١٥ أقل من سنة واحدة

 ٧ ٧٠٢ ٧ ٧٠٥ سنوات ٥من سنة إلى 

 ١ ٩٩٥ ١ ٢٦٠ سنوات ٥أكثر من 

 ١٤ ٤١٠ ١٤ ٩٨٠ مجموع التزامات عقود اإليجار

 
  تمويلية في تاريخ التبليغ.ولم يكن لدى المنظمة أي عقود إيجار معلقة يمكن تصنيفها كعقود إيجار 

مليــون دوالر أمريكــي  ١,٠وأّجــرت المنظمــة مكاتــب لســبعة مســتأجرين. وبلــغ مجمــوع اإليــرادات مــن أنشــطة التــأجير 
  ).٢٠١٤ديسمبر/ كانون األول ٣١مليون دوالر أمريكي في  ١,٣(مقابل  ٢٠١٥ديسمبر/ كانون األول ٣١في 

  االحتياطيةاألصول 

في حـاالت يـؤدي فيهـا حـدث إلـى تـدفق محتمـل للفوائـد االقتصـادية عمـًال بالمعيـار  االحتياطيةيفصح عن األصول 
). ولـم تكـن هنـاك أي االحتياطيـةواألصـول  االحتياطيـة من المعايير المحاسبية الدوليـة (االعتمـادات والخصـوم ١٩

 .٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١أصول محتملة مادية يفصح عنها في 
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  األول: بيان األداء المالي حسب الصناديق الرئيسية الجدول
 ٢٠١٥ديسمبر/ كانون األول ٣١في السنة المنتهية في 

 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 الوصف

 صناديق الدول األعضاء وغيرها الصندوق العام
الصندوق 
 االئتماني

المجموع 
 الفرعي

المبالغ 
النسبة   المجموع أ المسقطة

الميزانية  المئوية
 العادية

الصناديق 
 الطوعية

المبالغ 
الصندوق  المجموع الفرعي أ المسقطة

 المشترك
صندوق 
 المشاريع

صندوق 
 األغراض الخاصة

     اإليرادات
 ٪١٩ ٤٦٢ ٦٥١   ٤٦٢ ٦٥١ ٤٦٢ ٦٥١  ُمَقدََّرةشتراكات الاال

  ٪٧٤  ١ ٨٣٨ ٤٤٣  )٣ ٣٢٠(  ٥ ٤٤٣ ٥ ٤٤٣  ١ ٨٣٦ ٣٢٠ ١ ٨٣٦ ٣٢٠ المساهمات الطوعية
المســــــاهمات الطوعيــــــة العينيــــــة 

  ٪٥ ١٢٩ ٩١٣   ١٢٦ ١٦٤ ١٢٦ ١٦٤  ٣ ٧٤٩ ٣ ٧٤٩خدمات وفي شكل
  ٪١ ٢٦ ١٧٠  ٢٦ ١٧٠ ٢٦ ١٧٠   القيمة ُمْسَتَردَّةالمشتريات ال

  ٪١  ١٧ ٩٦٥  )١٩٣ ٥١٧(  ٢٠٨ ٠٦٤  )١ ٦٩٣(  ٢٠٥ ٤٤٢  ٤ ٥٩٣  )٢٧٨(  ٣ ٤١٨  )١٦٣ ٩٢٧(  ١٧٦ ٩٧٨  )٩ ٦٣٣( يرادات األخرىاإل
  ٪١٠٠  ٢ ٤٧٥ ١٤٢  )١٩٦ ٨٣٧(  ٣٦٥ ٨٤١  ٣ ٧٥٠  ٢٠٥ ٤٤٢  ١٥٦ ٩٢٧  )٢٧٨(  ٢ ٣٠٦ ١٣٨  )١٦٣ ٩٢٧(  ٢ ٠١٧ ٠٤٧  ٤٥٣ ٠١٨ مجموع اإليرادات

    المصروفات
  ٪٣٤  ٩٢٠ ١٩١  )١٧٠ ٦٧٠(  ١٨٢ ٥٩٣  ١٧ ٥٠٣  ١٤٣ ٠٣٠ ٢٢ ٠٦٠  ٩٠٨ ٢٦٨  ٥٥٧ ٤٤٩  ٣٥٠ ٨١٩  تكاليف الموظفين

  ٪١٠  ٢٦٥ ٤٨١  )٤ ٤٥٣(  ١٠٤ ٧٨٥  ٧٤٧ ٤ ٨٠٧  ١٠١ ٩٦٤  )٢ ٧٣٣( ١٦٥ ١٤٩  ١٥٥ ٧٠٣  ٩ ٤٤٦ اإلمدادات والمواد الطبية
  ٪٢٧  ٧٤٤ ٠٩٦  )٦ ٩١٥(  ٤١ ٤٥٤  ١٧ ١١٣  ٣١ ٩٨٥  ٥٠٥  )٨ ١٤٩( ٧٠٩ ٥٥٧  ٦٥٧ ١١٧  ٥٢ ٤٤٠  الخدمات التعاقدية
  ٪١١  ٣١١ ٧١٧  )٣ ٢٢٤(  ٣ ١٦٤  ١ ١١٣  ٢٦ ٢ ٠٢٥  ٣١١ ٧٧٧  ٢٩٢ ٩٤٦  ١٨ ٨٣١  التحويالت والمنح

  ٪٩  ٢٣٣ ٥٣٩  )١٣٩(  ٧ ٣٣٦  ٤ ٧٧٧  ٢ ٤٥٢ ١٠٧  ٢٢٦ ٣٤٢  ١٩٨ ٤٨٣  ٢٧ ٨٥٩  السفر
  ٪٧  ١٩٣ ٢٧١  )١٠ ٦٣٩(  ٥٢ ٦١٥  ٥ ٥١٧  ١٩ ٩١٥ ٢٧ ١٨٣   ١٥١ ٢٩٥  )١٦٣ ٩٢٧(  ٢٩١ ٨٨٨  ٢٣ ٣٣٤  مصروفات التشغيل العامة

  ٪٢  ٦٧ ٧١٦  )٧٩٧(  ٢ ٦٤٥  ٦٣  ٥ ٠١٠  ١ ٨٢١  )٤ ٢٤٩( ٦٥ ٨٦٨  ٥٨ ٩٥٧  ٦ ٩١١  والمركبات واألثاثُمعّدات ال
اســـــــــتهالك األصـــــــــول الماديـــــــــة 
ـــــــــــر  واســـــــــــتهالك األصـــــــــــول غي

 ٪صفر  ٢ ٤٣٣  ٢ ٤٣٣    ٢ ٤٣٣      الملموسة

  ٪١٠٠  ٢ ٧٣٨ ٤٤٤  )١٩٦ ٨٣٧(  ٣٩٧ ٠٢٥  ٤٦ ٨٣٣ ٢٠٧ ٢٢٥  ١٥٥ ٦٦٥  )١٢ ٦٩٨(  ٢ ٥٣٨ ٢٥٦  )١٦٣ ٩٢٧(  ٢ ٢١٢ ٥٤٣  ٤٨٩ ٦٤٠ مجموع المصروفات
  ٢٠ ٧٠٨   ٨ ٤٠٠  ١٠٢ ٢ ٣٠٢  ٥ ٩٩٦ ١٢ ٣٠٨  ٧ ٨٥٤  ٤ ٤٥٤  اإليرادات المالية

ـــــوع (العجـــــز) ـــــائض / مجم الف
  )٢٤٢ ٥٩٤(   )٢٢ ٧٨٤(  )٤٢ ٩٨١(  ٥١٩ ١ ٢٦٢  ١٨ ٤١٦ )٢١٩ ٨١٠(  )١٨٧ ٦٤٢(  )٣٢ ١٦٨(  خالل السنة

كـانون  ١رصيد الصناديق في 
  ١ ٨٤٧ ٥١٢   )٥٨١ ٦٢٩(  ٨٥ ٨٥٥  )٧٦٠ ١٨٥(  ٨ ١٠٣  ٨٤ ٥٩٨ ٢ ٤٢٩ ١٤١  ٢ ٣٥٣ ٧٩٧  ٧٥ ٣٤٤  ٢٠١٥يناير/ الثاني

كانون  ٣١ –رصيد الصندوق 
   ١ ٦٠٤ ٩١٨   )٦٠٤ ٤١٣(  ٤٢ ٨٧٤  )٧٥٩ ٦٦٦( ٩ ٣٦٥  ١٠٣ ٠١٤ ٢ ٢٠٩ ٣٣١ ٢ ١٦٦ ١٥٥  ٤٣ ١٧٦  ٢٠١٥ديسمبر / األول

الغ ١ لصناديق الرئيسية (الجدول: المبالغ المسقطة كما ترد في "بيان األداء المالي حسب اأ رت بشكل مب ) ھي تعديالت محاسبية أُدخلت إلزالة أثر التحويالت التي تجري بين الصناديق والتي لوال ذلك لعبّ
  فيه عن إيرادات المنظمة ونفقاتھا. واستُخدم صندوق للمبالغ المسقطة أُنشئ خصيصاً لھذا الغرض.
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  فقطالصندوق العام  –الثاني: المصروفات حسب المكتب الرئيسي الجدول 
 ٢٠١٥ديسمبر/ كانون األول ٣١في السنة المنتهية في 

(بآالف الدوالرات األمريكية
المقر  الوصف

 الرئيسي
المكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا
المكتب اإلقليمي 

 لألمريكتين
المكتب اإلقليمي 
 لشرق المتوسط

المكتب اإلقليم 
 ألوروبا

المكتب اإلقليمي 
 لجنوب شرق آسيا

المكتب 
اإلقليمي لغرب 
المحيط الهادئ

 المجموع

المصروفات
  ٩٠٨ ٢٦٨  ٥٨ ٨٤٣  ٥٣ ١٠٥  ٥٣ ٤٨١  ٨١ ٣٨٦  ٤٥ ٣٦٩ ٢٢٣ ٠٣٦  ٣٩٣ ٠٤٨  تكاليف الموظفين

  ١٦٥ ١٤٩  ٥ ٢٢٨  ١٥ ٧٤٧  ٢ ٧٥٥  ٧٢ ٩٠٧  ٦ ٣٩٤٦٧ ٠٦٣  ٢٢ ٩٨٢  اإلمدادات والمواد الطبية
  ٧٠٩ ٥٥٧  ٣١ ٠٩٨  ٥٤ ٠٢٤  ٣٧ ٢٢٧  ١٥٧ ٥٠٩  ١١ ٦١٧ ٢٢٨ ١١١  ١٨٩ ٩٧١  الخدمات التعاقدية
  ٣١١ ٧٧٧  ٢٠ ١٣٠  ١٧ ١٧٦  ٥ ٤٧٥  ٨١ ٥١٦  ٤ ٩٣١ ١٦٢ ٤٩٩  ٢٠ ٠٥٠  التحويالت والمنح

  ٢٢٦ ٣٤٢  ١٠ ٩٩٢  ١٢ ٤١١  ١٢ ٣٠٢  ١٧ ٣٩٩  ١٣ ٦٢٣٠٣ ٤٣٢  ٩٧ ٥٠٣  السفر
  ١٥١ ٢٩٥  ٦ ٣٧٧  ١٥ ٣٤٦  ٧ ٠٠٩  ٢٢ ٥١٧  ٤ ٦١٠٩٢ ٤٩٢  ٣٤ ٤٦٢مصروفات التشغيل العامة

  ٦٥ ٨٦٨  ٣ ٥٧١  ٧ ٧٢٤  ٢ ١٨٩٢٤ ٤٩٨  ٢٤ ٩٠٤  ٨ ٢٤٧  والمركبات واألثاثُمعّدات ال
  ٢ ٥٣٨ ٢٥٦  ١٣٦ ٢٣٩  ١٧٥ ٥٣٣  ١٢١ ١٧٣  ٤٥١ ٧٣٢  ٨٥ ٧٧٩ ٨٠١ ٥٣٧ ٧٦٦ ٢٦٣  مجموع المصروفات

النسبة المئوية للمصروفات حسـب نـوع المصـروفات 
  ٪١٠٠  ٪٦  ٪٦  ٪٦  ٪٩  ٪٥  ٪٢٥  ٪٤٣  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين

 ٪١٠٠  ٪٣  ٪١٠  ٪٢٪٤٤  ٪٤  ٪٢٤  ٪١٤  اإلمدادات والمواد الطبية
 ٪١٠٠  ٪٤  ٪٨  ٪٥  ٪٢٢  ٪٢  ٪٣٢  ٪٢٧  الخدمات التعاقدية
 ٪١٠٠  ٪٦  ٪٦  ٪٢  ٪٢٦  ٪٢  ٪٥٢  ٪٦  للجهات النظيرة التحويالت والمنح

 ٪١٠٠  ٪٥  ٪٥  ٪٥  ٪٨  ٪٦  ٪٢٨  ٪٤٣  السفر
 ٪١٠٠  ٪٤  ٪١٠  ٪٥  ٪١٥  ٪٣  ٪٤١  ٪٢٣  مصروفات التشغيل العامة

 ٪١٠٠  ٪٥  ٪١٢  ٪٤  ٪٢٨  ٪صفر  ٪٣٨  ٪١٣  والمركبات واألثاثُمعّدات ال
  ٪١٠٠  ٪٥  ٪٧  ٪٥  ٪١٨  ٪٣  ٪٣٢  ٪٣٠  مجموع النسبة المئوية

المئوية للمصروفات حسـب نـوع المصـروفات النسبة 
  ٪٣٦  ٪٤٣ ٪٣٠  ٪٤٤  ٪١٨  ٪٥٣  ٪٢٨  ٪٥١  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين

  ٪٧  ٪٤  ٪٩  ٪٢  ٪١٦  ٪٨  ٪٥  ٪٣  اإلمدادات والمواد الطبية
  ٪٢٨  ٪٢٣  ٪٣١  ٪٣١  ٪٣٥  ٪١٤  ٪٢٨٪٢٥  الخدمات التعاقدية

  ٪١٢  ٪١٥  ٪١٠  ٪٥  ٪١٨  ٪٦  ٪٢٠  ٪٣  النظيرةالتحويالت والمنح للجهات 
  ٪٩  ٪٨  ٪٧  ٪١٠  ٪٤  ٪١٦  ٪٨  ٪١٣  السفر

  ٪٦  ٪٥  ٪٩  ٪٦  ٪٥  ٪٥  ٪٨  ٪٤  مصروفات التشغيل العامة
  ٪٣  ٪٣  ٪٤  ٪٢  ٪٤  ٪صفر  ٪٣  ٪١  والمركبات واألثاثُمعّدات ال

 ٪١٠٠٪١٠٠ ٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠ ٪١٠٠  مجموع النسبة المئوية
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  ١ملحق ال
٢٠١٥-٢٠١٤منهجية تقييم أداء الميزانية البرمجية 

  
تقيــيم أداء الميزانيــة البرمجيــة هــو المرحلــة النهائيــة مــن دورة تنفيــذ الميزانيــة البرمجيــة لفتــرة الســنتين، وهــو عبــارة عــن 

ع وتجـري جميـ .استعراض منهجـي لألعمـال التـي تنجزهـا األمانـة ومجـاالت البـرامج عبـر مسـتويات المنظمـة الثالثـة
مراكز الميزانية تقييمًا لمدى إنجاز األعمـال الـواردة فـي خطـط العمـل (أي المنتجـات والخـدمات) بوصـفها إسـهامات 

 .في المخرجات المبّينة بالميزانية البرمجية المعتمدة
  

وتتكـــّون المنهجيـــة المتبعـــة فـــي هـــذا الصـــدد مـــن خطـــوات وتوليفـــات تدريجيـــة، ويجـــري فـــي نهايـــة كـــل خطـــوة توحيـــد 
وتنطوي الخطوات  .المعلومات واستعراضها على مستوى المكاتب الرئيسية بحسب مجاالت البرامج وشبكات الفئات

على قيام الشبكات المعنية كّل فيما يخصها وكذلك اإلدارة العليا باستعراض مؤشـرات المخرجـات ومجـاالت البـرامج 
ويشــارك فــي تلــك  .ســية وعلــى نطــاق المنظمــة ككــلوالتقــارير المتعلقــة بالفئــات، وذلــك علــى مســتوى المكاتــب الرئي

مركزًا هي المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية الست والمقر  ١٤٩العملية ثالثمائة مركز من مراكز الميزانية، منها 
ولهــذه العمليــة ولعمليــة جمــع المعلومــات  .الرئيســي، وُتســتخدم فيهــا نمــاذج موحــدة ومــذكرات توجيهيــة وقــوائم مراجعــة

د مـــن األغـــراض التـــي تشـــمل كـــًال مـــن اســـتكمال مـــا يلـــزم مـــن تقيـــيم وتحليـــل للعبـــر المستخلصـــة علـــى نطـــاق العديـــ
  .المنظومة ككل واختتام خطط العمل وٕاعداد تقارير نظامية لتقديمها إلى جمعية الصحة

ن التــي تليهــا، وُتســتهل تلــك العمليــة فــي األشــهر األخيــرة مــن فتــرة الســنتين وُتختــتم فــي آذار/ مــارس مــن فتــرة الســنتي
 .بــاالقتران مــع تقــديم تقــارير داخليــة وتقريــر مــوجز (باللغــات الرســمية الســت) إلــى جمعيــة الصــحة فــي أيــار/ مــايو

وتتضــمن التقــارير المفصــلة معلومــات عــن مــدى تنفيــذ مؤشــرات المخرجــات ومالحظــات عــن المؤشــرات وتفســيرات 
المخــاطر واالفتراضــات، ودمــج الجوانــب المتعلقــة بشــأن تقيــيم المخرجــات بحســب المكتــب الرئيســي، وتفاصــيل عــن 

  .بنوع الجنس والمساواة وحقوق اإلنسان والمحددات االجتماعية للنهوج الصحية، وأمثلة على وفورات الكفاءة

  التمثيل التخطيطي لعملية تقييم األداء -شكل 

  

  تقارير المنظمة
 إلى األجهزة الرئاسية

استقاء المعلومات من وثائق 
 جمعية الصحة العالمية

التقارير التقنية والمالية المقدمة 
 على نطاق المنظمة ككل

استقاء المعلومات من البوابة 
 اإللكترونية للميزانية البرمجية

التقارير المقدمة على المستوى التشغيلي 
 (المكاتب الرئيسية ومراكز الميزانية)

  المعلومات اإلدارية
 الداخلية
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هو أول ممارسة في نهاية فترة السنتين من المقـّرر االضـطالع  ٢٠١٥-٢٠١٤اء الميزانية البرمجية للفترة وتقييم أد
وهــو أيضــًا أول تقيــيم لتنفيــذ الميزانيــة البرمجيــة  .)٢٠١٩-٢٠١٤بهــا فــي إطــار برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر (

واسـتمرارًا  .على أساس سلسلة النتائج الجديدة التي تعّد واحـدة مـن المنتجـات الرئيسـية لإلصـالح البرمجـي بالمنظمـة
في تنفيذ اإلصالح، ُيقّدم ههنا ألول مرة إلى جمعية الصـحة تقريـر موّحـد عـن البـرامج والشـؤون الماليـة فيمـا يخـص 

نفيــذ الميزانيــة البرمجيــة، وهــي خطــوة كبيــرة إلــى األمــام بشــأن طريقــة إبــالغ المنظمــة عــن نتــائج تقيــيم أداء الميزانيــة ت
  .البرمجية

  
وحصـيلة تقييمـه عنـد  ٢٠١٥-٢٠١٤يلي التحسينات الُمدخلة على عملية تقييم أداء الميزانية البرمجيـة للفتـرة وفيما 

  :٢٠١٣-٢٠١٢مقارنتهما بالميزانية البرمجية للفترة 

ُكِفــل االضــطالع بعمليــة مســتمرة موّحــدة ومحــّددة المعــالم بفضــل ربــط التقــدم الُمحــرز بالنتــائج الُمبّلــغ   •
  .راض منتصف المدةعنها خالل استع

تواصل تعزيز الشفافية والمسـاءلة المحّسـنتين مـن خـالل تقـديم تقـارير مفصـلة عـن البوابـة اإللكترونيـة   •
  .للميزانية البرمجية

ال يستند التقييم إلى تنفيذ مؤشـرات األداء فحسـب، بـل أيضـًا إلـى تقـديم المنتجـات والخـدمات، وتقـدير   •
  .ف حدتها، واستخدام الموارد البشرية والماليةالمخاطر وتحديد استراتيجيات تخفي

تــوّلى المســؤولون علــى مســتويات المنظمــة الثالثــة التحقــق مــن التقــارير بواســطة الوثــائق ذات الصــلة   •
التــــي يمكــــن اســــتخدامها بوصــــفها بّينــــات لإلثبــــات/ التحقــــق أثنــــاء إجــــراء االستعراضــــات ومراجعــــات 

  .الحسابات الداخلية والخارجية

مبــــدأ ضــــمان الجــــودة بواســــطة اســــتخدام نمــــاذج موحــــدة وقــــوائم مراجعــــة واستعراضــــات متكــــررة ُطبِّــــق   •
  .لمساعدة المديرين وقادة مجاالت البرامج والفئات على التوالي

) فـي حـال تنفيـذه ُكلِّيـًا/ اإلسـهام ✓وتقييم مدى تنفيذ المكتب الرئيسي للمخرج أو إسـهامه فـي تنفيـذه مبـّين بعالمـة (
) فــي حــال عــدم تنفيــذه/ Xيــًا؛ وعالمــة (!) فــي حــال تنفيــذه جزئيــًا/ اإلســهام فــي تنفيــذه جزئيــًا؛ وعالمــة (فــي تنفيــذه ُكلِّ 

فـي الحـاالت  ال ينطبـقوقـد ُأعِطـي التقيـيم  .) فـي حـال لـم ينطبـق عليـه األمـرال ينطبـقعدم اإلسـهام فـي تنفيـذه؛ و(
مخـــرج ال يمثـــل أولويـــة إقليميـــة، أو عـــن أن ذاك التـــي أبلغـــت فيهـــا المكاتـــب الرئيســـية عـــن أن اإلســـهام فـــي تنفيـــذ ال

  .المخرج تحديدًا ليس بذي صلة بالوضع اإلقليمي

والُمســتكمل  ٢٠١٥-٢٠١٤إلــى األمــام هــي التقريــر الموّحــد عــن البــرامج والشــؤون الماليــة للفتــرة  وثمــة خطــوة بــارزة
وسوف ُيستند إلى هذه المعلمة في إدخـال التحسـينات  .بمعلومات منشورة على البوابة اإللكترونية للميزانية البرمجية

مواصلة توحيدها مـع التقييمـات األخـرى، بمـا بالمستقبل من أجل مواصلة تعزيز تلك العملية وتبسيطها والتمّكن من 
  .فيها عمليات التقييم الخارجية واالستعراضات اإلدارية ومراجعات الحسابات القطرية المتكاملة
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  مسرد المصطلحات
عنـد  ال( األحـداث عنـد وقوعهـالمعـامالت وغيرهـا مـن المحاسـبة الـذي تُثبـت بموجبـه ا سأساهو  أساس االستحقاق

ُتسجَّل في السجالت المحاسـبية  األحداثالمعامالت و  فإنَّ وعليه،  .)، فحسبمبالغ نقدية أو ما يعادلهاتلّقي أو دفع 
علــى القائمــة التــي تُثَبــت فــي المحاســبة  والعناصــرُ  .التــي تتعلــق بهــا ترةت فــي البيانــات الماليــة الخاصــة بــالفوتُثَبــ

  .األسهم واإليرادات والنفقات وصافي األصول/ خصوم الماليةوالصول الكامل هي األاالستحقاق 

هـو: (أ) التغييـر الفعلـي الناشـئ عـن تنفيـذ برنـامج أو تـدخل مـا؛ (ب) القيمـة الفعليـة لمؤشـر األداء المقـيس اإلنجاز 
  .في أي لحظة من الزمن

يســيطر عليهــا كيــان مــا نتيجــة عمليــات ســابقة وُيتوّقــع أن يجنــي منهــا هــذا الكيــان فــي المســتقبل هــي مــوارد  األصــول
ــًا  .وائــد اقتصــادية أو إمكانــات خدميــةف ــًا مــا ُتوَصــُف األصــول المســتخدمة لتــوفير الســلع وتقــديم الخــدمات وفق وغالب

  .لألغراض التي يحددها الكيان، وٕان لم تدّر عليه مباشرة تدفقات نقدية صافية، بأنها أصول تمتلك إمكانات خدمية

هــي مبــادئ وأســس وأعــراف وقواعــد وممارســات محــددة يطبقهــا كيــان مــا فــي إعــداد البيانــات  السياســات المحاســبية
  .المالية وعرضها

علـى مـا يلـي: (أ) التعـديالت الُمدخلـة علـى التجـارب (آثـار االختالفـات بـين المكاسب والخسـائر االكتواريـة تشتمل 
  .رات الطارئة على االفتراضات االكتواريةاالفتراضات االكتوارية السابقة وما يحدث فعًال)؛ (ب) آثار التغي

هــو تخصــيص منهجــي لقيمــة األصــول غيــر الملموســة القابلــة لالســتهالك طــوال مــدة عمرهــا اإلنتــاجي  االســتهالك
  .المقّدر

 .هو ترخيص تمنحه هيئة تشريعية لتخصيص األموال ألغـراض تحـّددها سـلطة تشـريعية أو سـلطة تماثلهـا االعتماد
  .الصحة العالمية، فإن جمعية الصحة العالمية هي التي تصّوت على اعتماداتها وبالنسبة إلى منظمة

هــي اســتثمارات قصــيرة األجــل وعاليــة الســيولة يســهل تحويلهــا إلــى مبــالغ نقديــة معروفــة وهـــي  المكافئــات النقديــة
  .عرضة لمخاطر بسيطة من حيث تغيير قيمتها

متماثلـة فـي طبيعتهـا أو وظيفتهـا فـي عمليـات كيـان مـا هـي تصـنيف ألصـول  الممتلكـات والمنشـآت والمعـداتفئة 
  .ُيعرض بوصفه بندًا واحدًا لغرض اإلفصاح عنه في البيانات المالية

هي أصول يمكن أن تنشأ عن أحداث سابقة، وال ُيؤّكد وجودها إال بوقوع أو عدم وقوع حدث أو  األصول المحتملة
  .ال تندرج ضمن نطاق سيطرة الكيان ُكّلياً أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدة والتي 

هي: (أ) التزامـات يمكـن أن تنشـأ عـن أحـداث سـابقة، وال ُيؤّكـد وجودهـا إال بوقـوع أو عـدم وقـوع  الخصوم المحتملة
حــدث أو أكثــر مــن األحــداث المســتقبلية غيــر المؤكــدة والتــي ال تنــدرج ضــمن نطــاق ســيطرة الكيــان كّليــًا؛ أو (ب) 

اشئة عن أحداث سابقة، ولكنها التزامات غير معتـرف بهـا ألن مـن غيـر المحتمـل أن تسـتلزم تـدفقًا التزامات حالية ن
للموارد يعود بفوائـد اقتصـادية أو يقـدم إمكانـات خدميـة مجّسـدة لتسـوية االلتزامـات، أو ألن مـن المتعـّذر تقـدير مبلـغ 

  .االلتزامات بموثوقية كافية
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  .الملموسة القابلة لإلهالك طوال مدة عمرها اإلنتاجي المقّدر هو تخصيص منهجي لقيمة األصول اإلهالك

التـــي خدمـــة المقابـــل لمســـتخدميه كيـــان أيُّ  ايمنحهـــ التـــي التعويضـــاتجميـــع أشـــكال هـــي  اســـتحقاقات المـــوظفين
  .بتلك االستحقاقات كل المستحقات والرواتب والبدالت والمزايا والحوافز، وُيقصد يقدمونها

يتلقى فيها كيان ما أصول أو خدمات، أو ُتسّدد فيها خصومه، وُيعِطي فيها هذا هي معامالت  معامالت التبادليةال
نقــدي أو ســـلع أو  الكيــان كيانــًا آخــر، فــي المقابــل وعلـــى الفــور، قيمــة مكافئــة تقريبيــة (فـــي المقــام األول فــي شــكل

  .خدمات أو استخدام األصول)

مبلغ يمكن أن ُيستبدل بأصول أو ُتسّوى خصوم مالية نظيره في صفقة ُتعقد على أساس تجاري هي  القيمة العادلة
  .محض بين طرفين مّطلعين راضيين

ر األمريكـي بالنسـبة إلـى الـدوالن، وهـي عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التـي يعمـل فيهـا الكيـاهي  العملة الوظيفية
  .منظمة الصحة العالمية

  .هي المبالغ المرّحلة من فترة السنتين السابقة واإليرادات الواردة أثناء فترة السنتين الحالية األموال المتاحة

  .هو تغيير مستدام في صحة السكان ُتسهم األمانة والدول األعضاء في إحداثه األثر

تصادية المستقبلية ألصل ما أو الخدمات التي ُيحتمل تقديمها بواسـطته، عـالوة علـى هو خسارة المنافع االق الضرر
  .اإلثبات المنهجي لخسارة المنافع االقتصادية المستقبلية لذاك األصل أو إمكاناته الخدمية بفعل اإلهالك

  .أصول غير محددة وغير نقدية ينقصها المحتوى الماديهي  األصول غير الملموسة

هــي الزيــادة الطارئــة خــالل الفتــرة الماليــة علــى القيمــة الحاليــة اللتــزام المنفعــة المحــددة والناشــئة بفعــل  الفائــدةتكلفــة 
  .اقتراب الفوائد من التسوية بمقدار فترة واحدة

ــات لــوازم شــكل مــواد أو  (ب) فــي عمليــة اإلنتــاج؛ أو لــوازم ُتســتهَلكمــواد أو شــكل  (أ)أصــول تتخــذ: هــي  المخزون
يجـري  (د) ؛ أوالمعتـادالعمليـات لكي تـوزَّع فـي سـياق ظ بها حتفَ يُ   (ج) خدمات؛ أوالع في تقديم زَّ وَ أو تُ ُتستهَلك 
 .تـوخي الحيطـة والحـذر عنـد اسـتخدام تعبيـر "المخـزون" تالفيـًا لإلربـاكوالبـد مـن  .هـاأو توزيعبغرض بيعها  إنتاُجها

والممتلكــات والمنشـــآت والمعـــدات هـــي ليســت مـــن المخزونـــات بحســـب تعريفهـــا الــوارد أعـــاله، بـــرغم إمكانيـــة جردهـــا 
  .بوصفها من المخزونات عن طريق تعدادها والتحقق منها فعلياً 

بموجــب المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام علــى أنهــم موظفــون مســؤولون  موظفــو اإلدارة الرئيســيونُيعــرف 
  .تخطيط أنشطة الكيان المعّد للتقارير وتوجيه أنشطته تلك واإلشراف عليها عن

هو اتفاق يتـيح بموجبـه المـؤجر للمسـتأجر حـق اسـتخدام أصـل مـا لفتـرة زمنيـة متفـق عليهـا مقابـل دفـع  عقد التأجير
  .مبلغ ما أو مجموعة مبالغ

توقــع أن تــؤدي تســويتها إلــى تــدفق مــوارد مــن عــن أحــداث ســابقة، ويُ هــي التزامــات الكيــان الحاليــة الناشــئة  الخصــوم
  .الكيان في شكل فوائد اقتصادية أو إمكانات خدمية
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هو المتبقي من فوائد أصول كيان ما عقب اقتطاع جميع خصومه، وهو المقياس المتبقـي  صافي األصول/ األسهم
  .في بيان الوضع المالي

منه تقـديرات التكـاليف  مسار العادي للعمليات، مخصوماً سعر البيع المقدر في ال وه صافي القيمة القابلة للتحقق
  .الالزمة لإلنجاز، وتقديرات التكاليف الالزمة للبيع أو المبادلة أو التوزيع

تبادليـة، إمـا الغيـر المعاملـة ففـي  .ال تندرج ضمن نطاق العمليات التبادليـة معامالتهي المعامالت غير التبادلية 
يعطــي أو أن ، مكافئــة تقريبيــةكيــان قيمــة مــن كيــان آخــر دون أن يعطيــه فــي المقابــل وعلــى الفــور قيمــة اليتلقــى أن 

  .مكافئة تقريبيةكيانا آخر قيمة دون أن يتلقى منه في المقابل وعلى الفور قيمة 

  .هو عقد تأجير يختلف عن عقد التأجير التمويلي عقد التأجير التشغيلي

رئــة علــى القــدرات المؤسســية والســلوكية فيمــا يخــص ظــروف التنميــة التــي تحــدث فــي التغييــرات الطا الحصــائلتمثــل 
  .الفترة الواقعة بين استكمال المخرجات وتحقيق اآلثار

األفراد أو المؤسسات، أو توّفر منتجات وخدمات وطاقات مهارات أو قدرات هي التغييرات الطارئة على  المخرجات
المـوارد المتاحـة وضـمن المهلـة واسـطة بمخرجـات ال نفّـذوتُ  .شـراف األمانـةتخضـع إلإنجاز أنشـطة ناشئة عن جديدة 
  .لتنفيذها المحددة

ومؤشـرات األداء هـي وسـائل  .هو وحدة قياس تحـّدد مـا يتعـّين قياسـه علـى أسـاس مقيـاس أو بعـد مـا مؤشر األداء:
  .لقياس المخرجات أو الحصائل من ناحية النوعية أو الكمية، وذلك بقصد قياس أداء برنامج أو استثمار معّين

أصول ملموسة: (أ) ُيحتفظ بها لغرض استخدامها في إنتاج أو توفير السلع أو هي  الممتلكات والمنشآت والمعدات
ر، أو ألغــراض إداريــة؛ (ب) وُيتوقــع اســتخدامها طــوال أكثــر مــن فتــرة واحــدة مــن تقــديم الخــدمات، أو لتأجيرهــا للغيــ

وينبغي أال ُيخلـط بـين هـذه الممتلكـات والمنشـآت والمعـدات والمخزونـات بحسـب تعريفهـا  .الفترات المشمولة بالتقرير
  .الوارد أعاله، برغم إمكانية تعدادها والتحقق منها فعلياً 

  .قيت أو المقدارهو خصم غير مؤكد التو  الحكم

إذا كــان أحــدهما قــادرًا علــى فــرض رقابتــه علــى همــا طرفــان ُينظــر إليهمــا علــى أنهمــا مرتبطــان  الطرفــان المرتبطــان
اآلخر أو على ممارسة تـأثير كبيـر عليـه فـي اتخـاذه للقـرارات الماليـة والعمليـة، أو إذا خضـع كيـان الطـرف المـرتبط 

  .وكيان آخر لسيطرة مشتركة

حـين مشـمولة بـالتقرير فترة الالمتأتية أثناء الاالقتصادية أو اإلمكانات الخدمية  تدفقات المنافعإجمالي هي  لعائداتا
  .غير الزيادات المتصلة بمساهمات المالكين األسهم /صولفي صافي األ ةتلك التدفقات زيادحِدث تُ 

ــًا أو جزئيــًا، وقــد يــؤثر ســلبًا علــى تحقيــق  الخطــورة تعبيــر يطــابق حــدث مســتقبلي ُمحتمــل تتعــّذر الســيطرة عليــه ُكلِّي
  .النتائج

يمكـن تمييـزه مـن نشـاط أو مجموعـة أنشـطة لكيـان مـا، ويكـون مـن المناسـب اإلبـالغ عنـه بشـكل هـو قطـاع  القطاع
فـي السـابق مـن حيـث تحقيقـه ألغراضـه، ولغـرض  منفصل فيما يخص المعلومـات الماليـة لغـرض تقيـيم أداء الكيـان

  .اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد مستقبالً 

  
=     =     =  

  






