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  بذة عن الوضع المالي:ن
  ٢٠١٧- ٢٠١٦الميزانية البرمجية 

    
  تقرير من األمانة

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

مليــون دوالر أمريكــي، والــذي  ٤٣٨٥قــدره  إجمــالي بمبلــغ ٢٠١٧-٢٠١٦ للثنائيــة البرمجيــةميزانيــة الاعتمــدت فيــه 
مليــــون دوالر  ١١٩١مليــــون دوالر أمريكــــي) ومكونــــًا آخــــر (مبلغــــه  ٣١٩٤ضــــّم مكــــون البــــرامج األساســــية (بمبلــــغ 

أمريكي) بشأن استئصال شلل األطفال واالستجابة للفاشيات واألزمات والبحوث المتعلقة بأمراض المناطق المداريـة 
  البشري. وتلك المتعلقة باإلنجاب

  
المقــــّرر اإلجرائــــي  ٢٠١٦مــــايو  واعتمــــدت الحقــــًا جمعيــــة الصــــحة العالميــــة التاســــعة والســــتون فــــي أيــــار/  -٢
  يـــــــة مليـــــــون دوالر أمريكـــــــي فـــــــي الميزانيـــــــة البرمج ١٦٠)، الـــــــذي وافقـــــــت فيـــــــه علـــــــى زيـــــــادة قـــــــدرها ٩(٦٩ع  ص  ج

ثت تلـك الزيـادة فـي مكـون البـرامج برنامج المنظمة الجديد للطوارئ الصحية. وقد ُأحدِ بهدف تمويل  ٢٠١٧-٢٠١٦
مليــون دوالر أمريكـــي؛ وعليـــه،  ٣٣٥٤األساســية مـــن الميزانيــة البرمجيـــة، الــذي أصـــبحت ميزانيتـــه اإلجماليــة بمبلـــغ 

  مليون دوالر أمريكي. ٤٥٤٥بمبلغ  ٢٠١٧-٢٠١٦ للثنائية المنقحة للمنظمةالبرمجية أصبح إجمالي الميزانية 
  
مليون دوالر أمريكـي مـن االشـتراكات  ٩٢٩قطاع البرامج األساسية في الميزانية بمبلغ ر تمويل رَّ قَ ومن المُ   -٣

٪ علــى ١٣,٤مليــون دوالر أمريكــي مــن المســاهمات الطوعيــة، وهــو مــا يمثــل زيــادة نســبتها  ٢٤٢٥المقــدرة ومبلــغ 
بة للفاشـــيات . أمـــا متطلبـــات التمويـــل بشـــأن استئصـــال شـــلل األطفـــال واالســـتجا٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيـــة البرمجيـــة 

واألزمات والبحـوث المتعلقـة بـأمراض المنـاطق المداريـة وتلـك المتعلقـة باإلنجـاب البشـري، فسـُتمّول مـن المسـاهمات 
  الطوعية حصرًا.

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

رة ة، والتدابير المُ الثنائيخالل فترة  تمويل المنظمة    للتصدي للتحديات المتبقية.َقرَّ
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦في  الوضع العام للتمويل
  
(أو  ٪٨٦تمويـــــل قطـــــاع البـــــرامج األساســـــية فـــــي الميزانيـــــة بنســـــبة  ٢٠١٧مـــــارس  تـــــم حتـــــى نهايـــــة آذار/  -٥

مليـون  ٢٢٥( مليـون دوالر أمريكـي ٤٥٦، وبلغت فجوة التمويل التي تخللتـه في حالة إدراج التوقعات) ٪٩٣ بنسبة
: الزيـادة اإلجماليـة الطارئـة علـى قطـاع البـرامج ةالتاليـالثالثـة  امـلو بسـبب الع دوالر أمريكي بمـا فـي ذلـك التوقعـات)

مليــون دوالر أمريكــي، والتــي تــرّد جزئيــًا إلــى برنــامج المنظمــة الجديــد للطــوارئ الصــحية؛  ٣٩٦,٦األساســية بمبلــغ 
لمســاهمات الطوعيــة مــن اوانخفــاض مســتوى التمويــل ؛ لعــام للتمويــل المتــأتي مــن أمــوال مرنــةانخفــاض المســتوى او 

  .المحددة
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بالفعـــل تـــدابير عـــدة لضـــمان تمويـــل الزيـــادة فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة بالكامـــل، المـــديرة العامـــة قـــد اتخـــذت و   -٦
تمثلـت أغراضـه  ٢٠١٦أكتـوبر األول/تشـرين  ٣١اص بالتمويل يـوم عقد اجتماع استثنائي للحوار الخوتضمن ذلك 

مجـــاالت مـــع تســـليط الضـــوء علـــى ، عمومـــاً  ٢٠١٧-٢٠١٦ فـــي القيـــام بمـــا يلـــي: دراســـة تمويـــل الميزانيـــة البرمجيـــة
تقديم معلومات محّدثـة عـن برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية، بمـا و ؛ يلتمو تعاني من نقص الزال تالبرامج التي ال

اســتهالل مناقشــات بشــأن الزيــادة المقترحــة فــي االشــتراكات المقــدرة فــي و لتمويــل؛ فــي ذلــك النتــائج المحققــة ووضــع ا
  .٢٠١٧األجهزة الرئاسية في عام دورات  انعقاد ، قبل٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية المقترحة 

  
يل سعيًا وراء الحصول على تمو  جهودها المبذولة في ميدان جمع األموالوكذلك فقد َكثَّفت أمانة المنظمة   -٧

خفــض لتــوفير التكــاليف تضــمنت  تــدابير ، واتخــذت األمانــةالجهــات المســاهمةإضــافي مــن الــدول األعضــاء وســائر 
التزامـات عـدة وتـم التعهـد بعـن طريـق الحـد مـن التوظيـف.  قـدرنفقات السفر والوصول بتكاليف المرتبات إلى أدنـى 

ساعدت على تقليص الفجوة التي تخللت التمويل، علمًا بأن هذه  اص بالتمويللحوار الخفي أعقاب ابشأن التمويل 
  بالكامل. ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية االلتزامات ليست بالقدر الكافي حتى اآلن لتحقيق تمويل 

  
  المحرز في تحسين تمويل المنظمة منذ البدء في إصالح المنظمة التقدم العام

  
مسـتوى التنبـؤ إصـالح التمويـل منـذ اسـتهالل بصـورة تدريجيـة ن تحسَّـكما سلفت اإلشارة في تقارير سابقة،   -٨

ويصـــدق هـــذا أيضـــًا علـــى الثنائيـــة الحاليـــة حيـــث بـــدأت المنظمـــة بـــالتنبؤ  بتمويـــل الميزانيـــة البرمجيـــة قبـــل تنفيـــذها.
ثمــة  الثنائيــات الســابقة. بيــد أنــه مــازال، وهــو معــدل أعلــى مــن ٢٠١٦ينــاير  كــانون الثــاني/ ١فــي  ٪٨٣نســبته  بمــا

وفي حين تحسنت ، وهو األمر الذي يؤثر سلبًا على معدالت التنفيذ. كبير في التمويل يعترض سبيل الثنائيةعجز 
اتبــاع منــذ اســتهالل عمليــة اإلصــالح، كــان هــذا ناتجــًا بصــفة أساســية عــن  البــرامج مواءمــة تمويــل الفئــات ومجــاالت

عـــدة فئـــات ومجـــاالت بـــرامج تعـــاني مـــن نقـــص كبيـــر فـــي تـــزال وال؛ تخصـــيص المـــوارد المرنـــةتراتيجي فـــي نهـــج اســـ
األساســية  مــن المســاهمات الطوعيــة ةالــواردانخفــض بشــكل كبيــر مســتوى اإليــرادات  وباإلضــافة إلــى ذلــك، التمويــل.

أمريكــي فــي  مليــون دوالر ١٠٣إلــى  ٢٠١٤مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ١١٦علــى مــدار الســنوات األخيــرة، مــن 
ممـا يزيـد مـن القيـود الواقعـة علـى ، ٢٠١٦مليون دوالر أمريكي في عام  ٨١ثم إلى ما يزيد قليًال على  ٢٠١٥عام 

  .األولوياتمع من مواءمة التمويل  ةالعام ةن المدير الموارد المرنة التي تمكّ 
  
 ١المنظمـــة، لـــيس مـــن خـــالل البوابـــة اإللكترونيـــة زيـــادة مســـتوى شـــفافيةفـــي وأحـــرزت األمانـــة تقـــدمًا كبيـــرًا   -٩

، والتي يتواصل تحـديثها بصـورة منتظمـة، وٕانمـا أيضـًا عـن طريـق االنضـمام إلـى للمنظمة فحسب ةللميزانية البرمجي
فـي المنظمـة منـذ بـدء الجهات المساهمة ُيضاف إلى ذلك توسيع نطاق قاعدة  .درة الدولية للشفافية في المعونةالمبا

دوالر أمريكـي علـى أقـل تقـدير  ٥٠٠ ٠٠٠ تقـدمجهة مسـاهمة جديـدة  ٤٠المالي لينضم إليها أكثر من اإلصالح 
. ولكن لم تحافظ سوى خمس جهات من هذه الجهات المانحة الجديدة على مساهماتها في كل ٢٠١٣-٢٠١٢منذ 

  البرامج األساسية.إلى من التمويل المتأتي من هذه الجهات  ٪٢٠ولم يذهب سوى ، ٢٠١٢ثنائية منذ عام 
  

  وما بعدها ٢٠١٧-٢٠١٦التصدي للتحديات المتبقية في الثنائية 
  

  حصيلة مناقشات المجلس التنفيذي
  

لجنـة البرنـامج والميزانيـة التـي عقـدتها  خـالل االجتماعـات اءةخضعت مسألة تمويل المنظمـة لمناقشـات بّنـ  -١٠
بشــأن الوضـــع هواجســها الــدول األعضــاء شــاطرت . و ٢٠١٧ينــاير  كــانون الثــاني/ والمجلــس التنفيــذي فــي واإلدارة

الحـــالي وأقـــرت بأنهـــا تضـــطلع مـــع األمانـــة بالمســـؤولية المشـــتركة عـــن ضـــمان تمويـــل الميزانيـــة البرمجيـــة وتنفيـــذها 
                                                           

  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢٥(تم االطالع في  /http://extranet.who.int/programmebudgetانظر    ١
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وانخفـاض مات الطوعيـة المسـاهو  االشـتراكات المقـدرةبـين  الكبيـر اسـتمرار اخـتالل التـوازنبالكامل. وتم التسـليم بـأن 
وكــان هنــاك اتفــاق قــوي علــى ضــرورة مواصــلة الســعي  المســاهمات الطوعيــة األساســية أمــوٌر تمثــل مســائل حاســمة.

لتحقيق وفورات في التكاليف، والتأكيد على الكفاءة وتحديد األولويات من جانب الـدول األعضـاء  نحو اتخاذ تدابير
  واألمانة على حٍد سواء، وزيادة مردودية برامج المنظمة.

  
بشـأن تنفيـذ اسـتراتيجية من بينها اءة ، عرضت الدول األعضاء عدة اقتراحات بنّ وفيما يتعلق بتعبئة الموارد  -١١

إشــراك تضــمن المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة، وجمــع أمــوال جديــدة عــن طريــق قــة تج خالّ و تعبئــة المــوارد باســتخدام ُنُهــ
 وج تمويــل ابتكاريــة،واتبــاع ُنُهــ، الفاعلــة غيــر الــدولالمشــاركة مــع الجهــات وفقــًا إلطــار  الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول

  .وتحسين التنسيق عند وضع الميزانية داخل منظومة األمم المتحدة
  

  التمويل الحالية ةسد فجو 
  

بالكامــل أن تبــذل األمانــة والجهــات المســاهمة  ٢٠١٧-٢٠١٦يلــزم لبلــوغ مرحلــة تمويــل الميزانيــة البرمجيــة   -١٢
  لبلوغها.على حد سواء جهودًا 

  
. وكانــت بل الكفيلــة بإنجازهــا لعملهــا، وستواصــل القيــام بــذلكبــذلت األمانــة جهــودًا كبيــرة إليجــاد أنجــع الُســو   -١٣

الخطوات التـي اُتخـذت حتـى اآلن مفيـدة ويمكـن مواصـلة تطويرهـا باتبـاع نهـج شـامل يتضـمن تـدابير فـي المجـاالت 
أمــاكن ونقــل بعــض الوظــائف اإلداريــة إلــى جهــات خارجيــة لخــدمات الإســناد  التقنيــة، واشــتملت هــذه الخطــوات علــى

علـى وضـع خطـة بشـأن الحصـول وتحقيقـًا لهـذه الغايـة، تعكـف األمانـة فـي الوقـت الحـالي  .عمل تقل التكاليف فيها
  مفاهيميًا لضمان تحقيق المردودية في المنظمة. اً وستتيح هذه الخطة إطار على أفضل مردود لقاء التكلفة، 

  
ضــة علــى التمويــل تحديــد أولويــات عمــل المنظمــة بفعاليــة، وقــد ُلــوِحظ و ضــًا فــي ســياق القيــود المفر ويلــزم أي  -١٤

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

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

  
  تنسيق تعبئة الموارد على نطاق المنظمة

  
أصــدرت األمانــة تكليفــًا بــإجراء اســتعراض للمشــاورات ، فتتواصــل لجهــود الراميــة إلــى تعبئــة المــوارداالتــزال   -١٥

ومــازال يجــري  ٢٠١٥،١ الحــوار الخــاص بالتمويــل فــي عــامأعقــاب الثنائيــة بــين المنظمــة والجهــات المســاهمة فــي 
وفـي حـين قـد ال تـؤدي هـذه  المزيد من العمل لتحقيق المستوى األمثل لنهج المنظمة ونموذجها بشأن تعبئة الموارد.

التـــدابير إلـــى التصـــدي للعجـــز بالنســـبة إلـــى الثنائيـــة الحاليـــة، فإنهـــا ترســـي أساســـًا أكثـــر قـــوة لتمويـــل المنظمـــة فـــي 
      المستقبل.

  جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من
  

  اإلحاطة علمًا بهذا التقرير. إلى ةمدعو جمعية الصحة   -١٦
=     =     =  

                                                           
١   http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/who-bilat-cons-review-seek.pdf?ua=1 
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