
  ١٤٠/٣٥م ت  المجلس التنفيذي    
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     EB140/35  المؤقت من جدول األعمال ١-١٢البند 

  
  
  

   نبذة عامة عن الوضع المالي:
  ٢٠١٧- ٢٠١٦الميزانية البرمجية 
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
، الـــذي ١-٦٨ج ص عالقـــرار  ٢٠١٥اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتون فـــي أيـــار/ مـــايو  -١

مكـــون ، والـــذي ضـــّم مليـــون دوالر أمريكـــي ٤٣٨٥قـــدره بمبلـــغ  ٢٠١٧-٢٠١٦ميزانيـــة الفتـــرة الماليـــة اعتمـــدت فيـــه 
ــًا آخــر (مبلغــه مليــون دوالر  ٣١٩٤البــرامج األساســية (بمبلــغ  مليــون دوالر أمريكــي) بشــأن  ١١٩١أمريكــي) ومكون

استئصال شلل األطفال واالستجابة للفاشيات واألزمات والبحوث المتعلقة بـأمراض المنـاطق المداريـة وتلـك المتعلقـة 
 باإلنجاب البشري.

 
ر اإلجرائــــي المقــــرّ  ٢٠١٦جمعيــــة الصــــحة العالميــــة التاســــعة والســــتون فــــي أيــــار/ مــــايو واعتمــــدت الحقــــًا  -٢
  مليــــــــــــون دوالر أمريكــــــــــــي فــــــــــــي الميزانيــــــــــــة  ١٦٠وافقــــــــــــت فيــــــــــــه علــــــــــــى زيــــــــــــادة قـــــــــــدرها )، الـــــــــــذي ٩(٦٩ع  ص  ج

للطــوارئ الصــحية. وقــد ُأحــِدثت تلــك الزيــادة فــي المنظمــة الجديــد ألغــراض تنفيــذ برنــامج  ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجيــة 
ـــه اإل ـــذي أصـــبحت ميزانيت ـــة، ال ـــرامج األساســـية مـــن الميزانيـــة البرمجي ـــغ مكـــون الب مليـــون دوالر  ٣٣٥٤جماليـــة بمبل

 مليون دوالر أمريكي. ٤٥٤٥بمبلغ  ٢٠١٧-٢٠١٦إجمالي الميزانية المنقحة للمنظمة أصبح أمريكي؛ وعليه، 
 
مليون دوالر أمريكـي مـن االشـتراكات  ٩٢٩بمبلغ في الميزانية البرامج األساسية قطاع ومن المقّرر تمويل  -٣

٪ علــى ١٣,٤وهــو مــا يمثــل زيــادة نســبتها مليــون دوالر أمريكــي مــن المســاهمات الطوعيــة،  ٢٤٢٥ المقــدرة ومبلــغ
استئصـــال شـــلل األطفـــال واالســـتجابة للفاشـــيات شـــأن ب متطلبـــات التمويـــل . أمـــا٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيـــة البرمجيـــة 

مـن المسـاهمات مّول فسـتُ  واألزمات والبحـوث المتعلقـة بـأمراض المنـاطق المداريـة وتلـك المتعلقـة باإلنجـاب البشـري،
 .الطوعية حصراً 

 
، والتقــدم المحــرز فــي تحســين ٢٠١٧-٢٠١٦ويبــّين هــذا التقريــر الوضــع العــام لتمويــل الميزانيــة البرمجيــة  -٤

تمويل المنظمة من حيث إمكانية التنبؤ والمواءمة والمرونة والشفافية والحد مـن هشاشـة الوضـع منـذ انعقـاد اجتمـاع 
، والجهـــود المبذولـــة للتصـــدي للتحـــديات المتبقيـــة. ٢٠١٦تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ٣١فـــي  الحـــوار الخـــاص بالتمويـــل

مشـموًال باسـتعراض منتصـف  ٢٠١٧-٢٠١٦وسيكون التقدم المحرز في السنة األولى مـن تنفيـذ الميزانيـة البرمجيـة 
 .٢٠١٧المقّرر أن تدرسه جمعية الصحة العالمية السبعون في أيار/ مايو  ٢٠١٧-٢٠١٦المدة 
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 الوضع العام للتمويل
 
٪، وبلغــت ٨٦بنسـبة فـي الميزانيـة البـرامج األساســية  قطـاع تمويـل ٢٠١٦أيلـول/ ســبتمبر  ٣٠جـرى لغايـة  -٥

 مليــون دوالر أمريكــي بســبب العــاملين التــاليين: (أ) الزيــادة اإلجماليــة الطارئــة علــى ٤٧٢فجــوة التمويــل التــي تخللتــه 
ًا إلـى برنـامج المنظمـة الجديـد للطـوارئ جزئيـ مليون دوالر أمريكي، والتي تردّ  ٤٩٦,٦البرامج األساسية بمبلغ  قطاع

الصحية؛ (ب) انخفاض المستوى العام للتمويل المتأتي من أموال مرنة والناجم عن انخفاض مستوى التمويل الوارد 
 .٢٠١٤منها في عام مقارنة بذاك الوارد  ٢٠١٦من المساهمات الطوعية في عام 

 
وفــــي ضــــوء هــــذا الوضــــع، دعــــت المــــديرة العامــــة إلــــى عقــــد اجتمــــاع اســــتثنائي للحــــوار الخــــاص بالتمويــــل  -٦

  الميزانيـــة البرمجيـــة تمويـــل ، وتمثلـــت أغراضـــه فـــي القيـــام بمـــا يلـــي: دراســـة ٢٠١٦تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ٣١ يـــوم
ويلها ناقصًا؛ تقديم معلومات محّدثة عن برنامج يزال تممجاالت البرامج التي ال ، وخصوصاً ٢٠١٧-٢٠١٦العامة 

المنظمة للطوارئ الصحية، بما في ذلك التقدم الُمحرز في تنفيذ النتائج المحققة ووضع التمويل؛ استهالل مناقشات 
، قبـــل أن تعقـــد ٢٠١٩-٢٠١٨بشـــأن الزيـــادة المقترحـــة فـــي االشـــتراكات المقـــدرة فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة 

 .٢٠١٧الرئاسية اجتماعاتها في عام األجهزة 
 
وأعـــرب مشـــاركون عـــّدة فـــي االجتمـــاع عـــن قلقهـــم إزاء الفجـــوات التمويليـــة المتبقيـــة، وال ســـيما فيمـــا يتعلـــق  -٧

ببرنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية، فيمــا أعلــن العديــد مــن المشــاركين اآلخــرين عــن قطــع التزامــات جديــدة بشــأن 
أهمية تحديد األولويات في السياق الحالي للقيود المالية والحاجة إلى بذل المزيـد التمويل. وأبرزت المناقشات أيضًا 

مـــن الجهـــود الراميـــة إلـــى تبـــادل النتـــائج وقصـــص النجـــاح، وخاصـــة علـــى المســـتوى القطـــري. وأتاحـــت المعلومـــات 
اقفها وتطلب مزيدًا المتبادلة عن الزيادة المقترحة في االشتراكات المقدرة فرصة أمام الدول األعضاء لكي توضح مو 

 .من المعلومات
 
التزامــات وُأعِلــن فــي االجتمــاع عــن قطــع عــدد كبيــر مــن االلتزامــات الجديــدة بشــأن التمويــل، ويجــري وضــع  -٨

أخــــرى فــــي صــــيغتها النهائيــــة، والتـــــي ستضــــّيق فجــــوة التمويــــل ولكنهــــا لـــــن تكفــــي لبلــــوغ مرحلــــة تمويــــل الميزانيـــــة 
األمانــة علــى إجــراء تقيــيم جديــد لمــدى هشاشــة الوضــع، وســيتم تقاســم بالكامــل. وتعكــف  ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجيــة

 .ثة عنه في وقت انعقاد دورة المجلس التنفيذي األربعين بعد المائةاإلحصائيات المحدَّ 
  

  التقدم المحرز في تحسين تمويل المنظمة
  

  إمكانية التنبؤ
  
، مستوى التنبؤ بتمويل الميزانية البرمجية ٢٠١٣تحّسن منذ استهالل الحوار الخاص بالتمويل في عام  لقد  -٩

، فـي الميزانيـة البـرامج األساسـية قطـاع ٪ من تمويل٦٢نسبة  ٢٠١٣-٢٠١٢قبل تنفيذها. وُأمِّنت في بداية الثنائية 
  .٢٠١٧-٢٠١٦في الثنائية ٪ ٨٣وٕالى  ٢٠١٥-٢٠١٤٪ في الثنائية ٧٧وارتفعت تلك النسبة إلى 

  
، ٢٠١٦بحلـول أيلـول/ سـبتمبر ٪ ٨٦ن تلك النسبة لم ترتفع إلى أكثـر مـن ومع ذلك، فإن الحقيقة القائلة إ  -١٠

المســتوى المتــدني  اهــذ ، هــي مــدعاة إلــى القلــق. ويــؤثر٢٠١٧-٢٠١٦أي بعــد مضــي تســعة أشــهر علــى الثنائيــة 
معدالت التنفيذ، ألن البرامج واألقاليم تحجم عادًة عن قطع التزامات مالية  لتنبؤ بالتمويل تأثيرًا سلبيًا علىا إلمكانية

  في حال عدم تأكيد التمويل.
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  المواءمة والمرونة
  

مواءمــة تمويــل الفئــات ومجــاالت البــرامج، بــالنظر أساســًا إلــى اتبــاع  ٢٠١٥-٢٠١٤تحّســنت فــي الثنائيــة   -١١
أن تلــك المــوارد لــم تكــن كافيــة لســد كــل الفجــوات الناجمــة عــن  نهــج اســتراتيجي فــي تخصــيص المــوارد المرنــة، بــرغم

  تخصيص المساهمات الطوعية.
  

، ألن هنــــاك العديــــد مــــن الفئــــات ٢٠١٧-٢٠١٦ومــــا انفكــــت مواءمــــة التمويــــل تشــــكل تحــــدِّيًا فــــي الثنائيــــة   -١٢
، فقـد تراوحـت ٢٠١٦أيلـول/ سـبتمبر  ٣٠تـزال منقوصـة التمويـل بشـكل كبيـر. ولغايـة يـوم الومجاالت البرامج التـي 

٪ بالنســبة إلــى الفئــة الخاصــة بــاألمراض غيــر الســارية ٥٥مســتويات التمويــل داخــل مكــون البــرامج األساســية بــين 
٪ بالنسبة إلى الفئة الخاصة بتعزيز الصحة طيلة العمر. وهذه الفئة األخيرة، وٕان ُنِظـر إليهـا علـى أنهـا ُممّولـة ٨٣و

). الشيخوخة والصحة والمحددات االجتماعيـة للصـحةج منقوصة التمويل (تزال تضم مجاالت برامال على أتم وجه،
لميزانيـــة ل ٪ مـــن التمويـــل الـــذي لزمـــه٥٦برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية إال علـــى تمويـــل نســـبته ولـــم يحصـــل 

٪ مـن التمويـل الـذي ٣١لنداءات الموجهة للحصول على التمويـل وعلـى ل ٪ من ذاك الذي لزمه٣٣األساسية وعلى 
  .لصندوق االحتياطي الخاص بالطوارئل هلزم
  

  ويمكن تصنيف المجاالت المنقوصة التمويل ضمن فئات من ثالثة أنواع هي كالتالي:  -١٣

ـــدة، ومـــن أبرزهـــا مجـــاالت   (أ) ـــرامج التـــي ِزيـــَدت ميزانياتهـــا بســـبب االحتياجـــات الناشـــئة أو المتزاي الب
  الميكروبات؛برنامج المنظمة للطوارئ الصحية ومقاومة مضادات 

ومجـــاالت البـــرامج المنقوصـــة التمويـــل بشـــكل مـــزمن، ومنهـــا األمـــراض غيـــر الســـارية والمحـــددات   (ب)
  االجتماعية للصحة والسالمة الغذائية؛ 

ومجــاالت البــرامج التــي يتــدنى مســتوى تمويلهــا بشــكل كبيــر جــراء عجــز المســاهمين عــن صــون   (ج)
فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، بســـبب قّلـــة المســـاهمات  مســـتويات تمـــويلهم القائمـــة حاليـــًا (ومـــن أبرزهـــا

  ).برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدزالمقدمة من 
  

عالوًة على ذلك، ثمة داع آخر إلى القلق هو انخفاض مستوى ما ورد مـن مسـاهمات طوعيـة مرنـة حتـى و   -١٤
الذي اقتـرب  -ب المساهمات الطوعية األساسية في الثنائية الحالية من خالل حسا ٢٠١٦أيلول/ سبتمبر  ٣٠يوم 

مليــون دوالر أمريكــي. ومــع أن مــن المتوقــع أن يرتفــع الــدخل اإلضــافي المتــأتي مــن ذاك الحســاب  ٤٦مبلغــه مــن 
لـى أن مـن الُمحتمـل أن يطـرأ انخفـاض حـاد علـى الـدخل المتـأتي مـن إخالل الثنائية، فإن االتجاهات األوليـة تشـير 

بالثنائيـــة الســـابقة، وهـــو انخفـــاض ســـيزيد العقبـــات التـــي تعتـــرض ســـبيل مواءمـــة التمويـــل وســـد ذاك المصـــدر مقارنـــة 
  الفجوات التي تتخلله فيما يخص مجاالت البرامج المنقوصة التمويل.

  
  الشفافية

  
ومـن أحـدث التحسـينات  ١،يتواصل إدخال التحسينات علـى البوابـة اإللكترونيـة للميزانيـة البرمجيـة للمنظمـة  -١٥

صــفحة رئيســـية جديــدة يســهل الوصـــول منهــا إلـــى وثــائق اســتراتيجية رئيســـية ومعلومــات عـــن الُمدخلــة عليهــا إقامـــة 

                                                           
كـانون األول/  ٢٠(تـم االطـالع فـي  /http://extranet.who.int/programmebudget انظر الـرابط اإللكترونـي التـالي:   ١

 ).٢٠١٦ديسمبر 
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وثمة تغييرات أخرى طرأت في هذا المجال تشمل توفير سـبل الوصـول إلـى تقيـيم أداء الميزانيـة البرمجيـة . المساءلة
التقارير وٕادخال سمة جديدة للبحث المتعّمق بغية تقديم معلومات عن بحسب مجاالت البرامج، وذلك بفضل فهرسة 

تمويـــل المنظمـــة ومعـــدالت إنفاقهـــا وعـــرض خطـــط عمليـــة تبـــّين التكـــاليف بالتفصـــيل بحســـب المخرجـــات والمكاتـــب 
  الرئيسية وتصنيف الموظفين/ توزيع األنشطة.

  
لمبادرة الدولية للشفافية في المعونة، وهـي إلى ا ٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١وانضمت المنظمة بتاريخ   -١٦

عبارة عن مبـادرة طوعيـة تضـم العديـد مـن أصـحاب المصـلحة تصـبو إلـى تحسـين شـفافية المعونـة والتنميـة والمـوارد 
اإلنسانية في إطـار سـعيها إلـى زيـادة فعاليتهـا فـي القضـاء علـى الفقـر. وسـُتدخل تحسـينات علـى البوابـة اإللكترونيـة 

يدًا من المعلومات عن المبادرة الدولية للشفافية في المعونـة وضـمان امتثـال المنظمـة لمعـايير تلـك لكي تستوعب مز 
  المبادرة.

  
  الحد من هشاشة الوضع

  
يجري توسيع نطاق قاعدة الجهات المساهمة في تمويل المنظمة، وتعكـف بعـض تلـك الجهـات علـى زيـادة   -١٧

جهـة مسـاهمة جديـدة إلـى قاعـدة  ٣٠اإلصالح المالي، أكثـر مـن  مساهماتها بصورة كبيرة. وقد انضمت منذ إدخال
دوالر أمريكــي علــى مـــدى  ٥٠٠ ٠٠٠الجهــات المســاهمة، وقــّدمت كــل واحـــدة منهــا مســاهمات بمبلــغ ال يقـــل عــن 

مليـون دوالر أمريكـي. وانضـم ثلـث تلـك  ١الثنائيتين الماضيتين، فيما قدمت نصف تلـك الجهـات مسـاهمات مبلغهـا 
أعضـاء ، وهي تشمل دوًال ٢٠١٥-٢٠١٤همة تقريبًا إلى قاعدة الجهات المساهمة منذ مطلع الثنائية الجهات المسا

ومنظمات حكومية دولية وجهات فاعلـة غيـر دول، بيـد أن نسـبة المسـاهمات الطوعيـة المقدمـة فـي الوقـت الحاضـر 
  مات جديدة ومتزايدة.٪ ليس إال، وتواصل المنظمة التشجيع على تقديم مساه٧٦جهة مساهمة تبلغ  ٢٠من 

  
منظمــة فيمـا يتعلـق بتخطـيط االنتقـال فـي مجـال شــلل وثمـة مشـكلة أخـرى بشـأن هشاشـة الوضـع تواجههـا ال  -١٨

األطفال. وتعكف المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال بنشاط على جمع األموال الالزمـة لسـد الفجـوة التمويليـة 
مليون دوالر أمريكي، ويجري أيضًا على قدم وساق وضع خطط  ١٠٦٢والبالغة  ٢٠١٩-٢٠١٦التي تتخلل الفترة 

عمليــة بشــأن االنتقــال إلــى برنــامج العمــل فــي المرحلــة الالحقــة الستئصــال شــلل األطفــال. ويطــرح االختتــام النــاجح ل
هـا ٪ مـن ميزانيت٢٠ استئصال شلل األطفال تحديات مالية وبرمجية أمـام المنظمـة، ويسـتأثر تمويـل استصـاله بنسـبة

٪ مـن الميزانيـات المخصصـة لكـل مـن المكتـب اإلقليمـي ٤٨و٪ ٢١، وبأخرى تتراوح بـين ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية 
. وتقـدم المبـادرة العالميـة الستئصـال المتوسـطشـرق ل اإلقليمي والمكتب جنوب شرق آسياألفريقيا والمكتب اإلقليمي ل

وخصوصـــًا فـــي مجـــاالت كـــل مـــن التمنيـــع  – شـــلل األطفـــال، مـــن الناحيـــة البرمجيـــة، الـــدعم لبـــرامج صـــحية أخـــرى
الروتينــــي وٕادخــــال اللقاحــــات الجديــــدة، واللوجيســــتيات، ونظــــم المعلومــــات، والترصــــد، بمــــا فيــــه شــــبكات المختبــــرات 

استئصال شلل األطفال، فإن المعاناة قد تنعكس علـى ب المالك الوظيفي المعني واالستجابة للطوارئ. وبمجرد تقليل
مزيـد مـن المعلومـات عـن موضـوع االنتقـال  ١٤٠/١٣م تسائر البرامج الصحية والقدرات الوطنية، ويرد في الوثيقة 

  في مجال شلل األطفال.
 

  التصدي للتحديات المتبقية
  

  سد فجوات التمويل الحالية
  

بالكامــل أن تبــذل األمانــة والجهــات المســاهمة  ٢٠١٧-٢٠١٦ميزانيــة البرمجيــة يلــزم لبلــوغ مرحلــة تمويــل ال  -١٩
علــى حــد ســواء جهــودًا لبلوغهــا. وبنــاًء علــى الــزخم الموّلــد بفضــل الفتــرة التــي ســبقت انعقــاد اجتمــاع الحــوار الخــاص 
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وال علـى جميـع ، سـتكّثف األمانـة جهودهـا المبذولـة فـي ميـدان جمـع األمـ٢٠١٦بالتمويل في تشرين األول/ أكتوبر 
  مستويات المنظمة من خالل وضع خطط بشأن المشاركة مع الجهات المساهمة الحالية والجديدة المحتملة.

  
األمانــة جهــودًا كبيــرة إليجــاد أنجــع الســبل الكفيلــة بإنجازهــا لعملهــا، وستواصــل القيــام بــذلك، وهــي وبــذلت   -٢٠

بشـأن الحصـول علـى أفضـل مـردود لقـاء التكلفـة، ة تعكف مثًال في الوقـت الحـالي علـى وضـع خطـة شـاملة ومفّصـل
، والتي ستتضمن تـدابير للحـد مـن التكـاليف المتكبـدة عـن ٢٠١٨إلى المجلس التنفيذي في عام من المقّرر تقديمها 

عقد االجتماعات وأنشطة السفر، وغيرها من التدابير الرامية إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف اإلدارية عبر كامل 
  .وظائف التمكين والبرامج التقنيةطائفة 

  
ويلــزم أيضــًا فــي ســياق القيــود المفرضــة علــى التمويــل تحديــد أولويــات عمــل المنظمــة بفعاليــة، وقــد ُلــوِحظ   -٢١

٪ مـن المـوارد التـي ٨٠إحراز تقدم في تحديدها أساسًا بالمكاتـب القطريـة التابعـة للمنظمـة، بـالنظر إلـى وجـود نسـبة 
٪ مــن تلــك المكاتــب. علــى أن المنظمــة ستضــطر ٧٥امج كحــد أقصــى فــي نســبة قــدرها مجــاالت بــر  ١٠ترّكــز علــى 

إلى تقليل عدد األنشطة الُمضطلع بها فـي بعـض المجـاالت أو إلـى وقـف االضـطالع بهـا، إذا مـا اسـتمرت فجـوات 
  التمويل الحالية في االتساع.

  
  زيادة االشتراكات المقدرةمقترح بشأن 

  
الــذي أنشــأه األمــين العــام  المســتوى المعنــي باالســتجابة العالميــة لألزمــات الصــحيةالفريــق الرفيــع أوصــى   -٢٢

 ٪١٠ بنسبةلمنظمة التي تقدمها إلى ارة داشتراكاتها المقزيادة بضرورة الدول األعضاء في المنظمة  ،لألمم المتحدة
  ١.على أقل تقدير

  
الـوارد فـي الميزانيـة البرمجيـة برنـامج العمـل الصـحي المعقـد تنفيـذ وٕالـى  التوصـيةتلـك االمتثـال لوسعيًا إلى   -٢٣

درة. االشـتراكات المقـ فـي يمليـون دوالر أمريكـ ٩٣قـدرها  زيـادةة تقتـرح العامـ ةالمدير ، فإن ٢٠١٩-٢٠١٨ المقترحة
االضــطالع بفعاليــة صــعب خطــر وسيللمعرضــة  اســتدامة عمليــات المنظمــةكون ســت الزيــادة،إحــداث تلــك ن دون مــو 
  .منظمة في مجال إدارة الطوارئ الصحيةالعن إصالح عمل شئة اإلضافية النا المهامب
  

. وجـرى دمـج تقريـر المـديرة تقريـر برمجـي ومـالي موّحـدأول  ٢٠١٦عـام  وُعِرَض على جمعية الصحة فـي  -٢٤
وثيقـة واحـدة تضـم ، فـي ٢٠١٥البيانات المالية المراجعة لعام ، بما فيه ٢٠١٥-٢٠١٤العامة السنوي المالي للفترة 

  ٢صلة واضحة بين األموال والنتائج القابلة للقياس.تقييمًا ألداء المنظمة خالل الثنائية، وذلك من أجل إقامة 
  

تبسيط عملية تقديم التقارير إلى الجهات المساهمة من خالل جهود رامية إلى ويجري على قدم وساق بذل   -٢٥
بــدء إلــى نقطــة الختــام، بــدعم مــن األداة اإللكترونيــة الُمطّبقــة علــى نطــاق انتهــاج سياســة لتقــديم التقــارير مــن نقطــة ال

أن ُيفضـي كامل في األداة المستخدمة لتسجيل الجهات الفاعلـة غيـر الـدول. وينبغـي المنظمة ككل والتي سُتدمج بال
  ذلك إلى إدخال تحسينات على نوعية التقارير المقدمة إلى الجهات المساهمة ومالءمة توقيتها.

  

                                                           
  انظر الرابط اإللكتروني التالي:   ١

http://www.un.org/News/dh/infocus/HLP/20160205_Final_Report_Global_Response_to_Health_Crises.pdf 
 ).٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٢٠(تم االطالع في 

 .٦٩/٤٥الوثيقة ج   ٢
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  توسيع قاعدة الجهات المساهمة
  

تعكف األمانة في معـرض سـعيها إلـى تقليـل هشاشـة وضـعها مـن حيـث التمويـل علـى تقصـي ُسـبل جديـدة   -٢٦
للحصول على التمويل من جهات مانحة تقليدية وأخرى غير تقليدية عبر مستويات المنظمـة الثالثـة برمتهـا، ومنهـا 

 لدولية.المصارف اإلنمائية والمنظمات الحكومية ا
  

  تنسيق تعبئة الموارد على نطاق المنظمة بالكامل
  
مشــاورات الثنائيــة بــين المنظمــة والجهــات المســاهمة فــي إطــار بــإجراء اســتعراض لل أصــدرت األمانــة تكليفــاً   -٢٧

وتظهر النتائج أن تلك المشاورات مهمة بالنسبة إلى الجهات المساهمة  ٢٠١٥.١الحوار الخاص بالتمويل في عام 
التي تنظر إليها على أنها تتيح فرصة هامة للتحاور وٕاقامة العالقـات فـي سـياق االضـطالع بطائفـة مـن التفـاعالت 

يـة لزيـادة بين تلك الجهات ومختلف الكيانات داخل المنظمة. وسّلط االستعراض أيضـًا الضـوء علـى أن هنـاك إمكان
تعزيز فعالية المشاورات الثنائيـة فيمـا يتعلـق بـدعم بلـوغ أغـراض الحـوار الخـاص بالتمويـل، وأنـه يلـزم االسـتثمار فـي 

  .مجال وضع نهج معني بالمشاركة مصّمم خصيصًا ليالئم كل واحدة من الجهات المساهمة الرئيسية
  

المشاورات الثنائية التي عقدتها منذ ذلك الحـين. األمانة إجراءات لتنفيذ توصيات االستعراض في واتخذت   -٢٨
وبناًء على ذاك االسـتعراض وعلـى غيـره مـن الدراسـات السـابقة، يجـري اآلن علـى قـدم وسـاق بـذل جهـود راميـة إلـى 
إعــداد نمــوذج عملــي لتعبئــة المــوارد علــى نطــاق المنظمــة ككــل فــي إطــار مراعــاة المشــهد اآلخــذ فــي التغّيــر لتمويــل 

  .لم والحوافز الرئيسية التي تقف وراء ذاك التغّير وتحديد وضع المنظمة في هذا السياقالصحة في العا
  
 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

 المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٢٩
  
  

=     =     =  

                                                           
  متاح على الرابط اإللكتروني التالي:    ١

http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/who-bilat-cons-review-seek.pdf?ua=1  تــــــــــم)
 ).٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ١٢االطالع في 


