
    
  ٧١/٣٠ج  الحادية والسبعونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٨ أيار/ مايو ٩  من جدول األعمال المؤقت ٢-١٥البند 
  A71/30    

  
  
  

  ٢٠١٩- ٢٠١٨تمويل الميزانية البرمجية 
  
  

  المدير العام تقرير من
  
  
الــذي أقــّرت فيــه  ٥-٧٠ج ص عالقــرار  ٢٠١٧اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون فــي أيــار/ مــايو   -١

وضـمت الميزانيـة عنصـرًا مليون دوالر أمريكي  ٤٤٢١,٥بمبلغ مجموعه  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية للثنائية 
خــر بشــأن استئصــال شــلل األطفــال مليــون دوالر أمريكــي) وعنصــرًا آ ٣٤٠٠,٣بشــأن البــرامج األساســية (بمبلــغ قــدره 

مليــون  ١٠٢١,٢والبحــوث المتعلقــة بــأمراض المنــاطق المداريــة والبحــوث المتصــلة باإلنجــاب البشــري (بمبلــغ قــدره 
دوالر أمريكــــي). وال تحــــدَّد مســــبقًا ميزانيــــة لخطــــط االســــتجابة اإلنســــانية والنــــداءات األخــــرى، االســــتجابة للفاشــــيات 

 طبيعة هذه المجاالت المدفوعة باألحداث.واألزمات سابقًا، نظرًا إلى 
  
مليـــون دوالر أمريكـــي مـــن االشـــتراكات  ٩٥٦,٩ويمـــوَّل قطـــاع البـــرامج األساســـية فـــي الميزانيـــة بمبلـــغ قـــدره   -٢

مليون دوالر أمريكي من المساهمات الطوعية. أما متطلبـات التمويـل بشـأن استئصـال  ٢٤٤٣,٤المقدرة ومبلغ قدره 
تجابة اإلنسانية والنداءات األخرى والبحوث المتعلقـة بـأمراض المنـاطق المداريـة والبحـوث شلل األطفال وخطط االس

 المتعلقة باإلنجاب البشري، فُتموَّل من المساهمات الطوعية حصرًا.
  
، يصــف هــذا التقريــر الوضــع العــام لتمويــل الميزانيــة ٥-٧٠ج ص عوبنــاًء علــى الطلبــات الــواردة فــي القــرار   -٣

رة للتصدي للتحديات  ٢٠١٩-٢٠١٨البرمجية  والتقدم المحرز من أجل تحسين التمويل، بما في ذلك التدابير المقرَّ
 المتبقية.

  
  )٢٠١٨آذار/ مارس  ٣١ لغاية( ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية الوضع العام للتمويل في

  
 .٢٠١٨لغاية نهاية الفصل األول من عام  ٢٠١٩-٢٠١٨يبين الجدول مستوى تمويل الميزانية البرمجية   -٤
  

  ٢٠١٨آذار/ مارس  ٣١وتمويلها حسب القطاع لغاية  ٢٠١٩-٢٠١٨الجدول: الميزانية البرمجية 
  

  
  ٢٠١٩-٢٠١٨تمويل الميزانية البرمجية 

 )٢٠١٨آذار/ مارس  ٣١(لغاية 

الميزانية البرمجية  لقطاعا
٢٠١٩-٢٠١٨المعتمدة 

 ٪ الدوالرات األمريكيةماليين ب

 ٪٨٦ ٢٩٢٩,١ ٣٤٠٠,٣ البرامج األساسية
 ٪١٢٦ ١١٣٧,٠ ٩٠٢,٨ شلل األطفال

 ٦٥٨,١ خطط االستجابة اإلنسانية والنداءات األخرى
 ٪١٠٨ ١٢٨,٣ ١١٨,٤ البرامج الخاصة
 ٤٨٥٢,٥ ٤٤٢١,٥ المجموع الكلي
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لقطـاع البـرامج األساسـية  ٪٨٦مسـتوى عاليـًا فـي هـذه المرحلـة مـن الثنائيـة بنسـبة الُمتوقّـع ويسجل التمويل   -٥
المتوقــع  تمويــل). ويشــمل هــذا المبلــغ ال٢٠١٦عــام الفصــل األول مــن مــن مســتواه المتوّقــع فــي  ٪٧٩مقارنــة بنســبة 

مليـــون دوالر  ٤٥١المقـــدر حاليـــًا (االتفاقـــات غيـــر الموقعـــة حتـــى اآلن مـــع الجهـــات المانحـــة لتحصـــيل مبلـــغ قـــدره 
 يشـبه وهـو ٪٧٣ المتوقـع تمويلالدون إدراج من ج األساسية عنصر البرامالُمتاح في تمويل النسبة تبلغ و أمريكي). 

 .)٪٧٢(بنسبة  ٢٠١٦في الفصل األول من عام  الُمتاحذاك 
 
قطاعات الميزانية البرمجية هي بالتالي السبب الرئيسي لتحسن التمويل والزيادة في التمويل المتوقع لجميع   -٦

مليــون دوالر أمريكــي). وينــتج ذلــك عــن  ١٢٦٣(المبلــغ المتوقــع المقــدر:  ٢٠١٨فــي نهايــة الفصــل األول مــن عــام 
تحّســـن ) و ٢) تكّثـــف جهـــود تعبئـــة المـــوارد علـــى نطـــاق المنظمـــة، (١التطـــورات الطارئـــة علـــى النحـــوين التـــاليين: (

 .التواصل مع الجهات المساهمة والدوائر والمكاتب اإلقليمية فضلب التوقعات المالية
  
وقـــد ســـاهم الحـــوار المكثـــف والشـــفاف مـــع الجهـــات المســـاهمة عبـــر آليـــات مثـــل حـــوار المنظمـــة الخـــاص   -٧

واالجتماعـــات الثنائيـــة المنتظمـــة إلـــى حـــد مـــا فـــي تحســـين مواءمـــة المســـاهمات الطوعيـــة  ٢٠١٦بالتمويـــل فـــي عـــام 
المحــددة وٕامكانيــة التنبــؤ بهــا. وعــالوة علــى ذلــك، تســنى تعزيــز شــفافية تمويــل المنظمــة وتطبيــق التمويــل عبــر بوابــة 

تقريــر و ثــة (بانتظــام كــل فصــل) التــي تتــيح معلومــات ماليــة محدَّ  ١المنظمــة اإللكترونيــة الخاصــة بالميزانيــة البرمجيــة
وعلــى الــرغم مــن التوقعــات اإليجابيــة العامــة،  ٢٠١٧.٢-٢٠١٦الميزانيــة البرمجيــة للثنائيــة  :المنظمــة عــن النتــائج

 مازالت هناك مجاالت برامج تعاني من نقص في التمويل في هذه المرحلة من الثنائية.
  
آذار/  ٣١مجـــاالت البـــرامج التـــي تتخللهـــا أكبـــر الثغـــرات حســـب الترتيـــب التنـــازلي لغايـــة  ١ويبـــين الشـــكل   -٨

المرحلـة مــن الثنائيـة هـو أن البــرامج نفسـها التـي واجهــت المشـاكل فــي  . واألمـر الجلــي حتـى فـي هــذه٢٠١٨ مـارس
أن توقعـات إال  ٢٠١٩-٢٠١٨شبيهة بالبرامج في الثنائية  ٢٠١٥-٢٠١٤و ٢٠١٧-٢٠١٦التمويل في الثنائيتين 

وتخــــص برنــــامج المنظمــــة للطــــوارئ الصــــحية ومجــــاالت البــــرامج المتصــــلة التمويــــل التــــي تشــــمل المبــــالغ المتوقعــــة 
تحسـن تحسـنًا ملحوظـًا مقارنـة بالمسـتويات المسـجلة تراض التي يمكن الوقايـة منهـا باللقاحـات والصـحة والبيئـة باألم

  .٢٠١٧-٢٠١٦في الثنائية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ).٢٠١٨أيار/ مايو  ٩االطالع في  تم( http://open.who.intُمتاح على الرابط اإللكتروني التالي:    ١

  .٧١/٢٨انظر الوثيقة ج   ٢
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  ٢٠١٨آذار/ مارس  ٣١: تمويل مجاالت البرامج وحاالت النقص في التمويل لغاية ١الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
مـــن المســـاهمات الطوعيـــة ) ٦النســـبة المئويـــة لتمويـــل مجـــاالت البـــرامج (باســـتثناء الفئـــة  ٢ويبـــين الشـــكل   -٩

من مجموع المساهمات الطوعيـة المحـددة. ويتلقـى أربعـة عشـر  ٪٨٠المحددة. وتحصل عشرة مجاالت برامج على 
ال تجتــذب  مــن المســاهمات الطوعيــة المحــددة اإلجماليــة ممــا يعنــي أن هــذه المجــاالت ٪٢مجــال برنــامج أقــل مــن 

ة البرمجيـــة. وفضـــًال عـــن ذلـــك، يـــنخفض مســـتوى يـــالتمويـــل المحـــدد الطـــوعي المســـتدام الـــالزم لتحقيـــق نتـــائج الميزان
المســاهمات الطوعيــة األساســية ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض المســتوى اإلجمــالي لألمــوال المرنــة (االشــتراكات المقــدرة 

ولهذه األموال دور محفز حيوي في تمويل البرامج المعانيـة  وتكاليف دعم البرامج والمساهمات الطوعية األساسية).
 من نقص في التمويل.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التنظيم واإلدارة ٤-٦
  وتصريف الشؤونالقيادة  ١-٦
  الطوارئ عمليات ٤-هـ
  األمراض غير السارية  ١-٢
  األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ٥-١
  الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل والمراهق ١-٣
  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس ٢-٤
  )٢٠٠٥لوائح الصحية الدولية (التأهب للطوارئ الصحية على الصعيد القطري وال ٢-ه
  فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد ١-١
  إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية وتعزيز القدرات التنظيمية ٣-٤
  النظم الصحية والمعلومات والبّينات ٤-٤
  إدارة المخاطر المعدية ١-ه
  السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية ١-٤
  السل ٢-١
  المالريا ٣-١
  الخدمات األساسية في حاالت الطوارئ ٥-ه
  المعلومات عن الطوارئ الصحية وتقييم المخاطر ٣-ه
  الصحة والبيئة ٥-٣
  اإلنصاف والمحددات االجتماعية والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان ٦-٣
  أمراض المناطق المدارية المهملة ٤-١
  التغذية ٥-٢
  ءلة وٕادارة المخاطرالشفافية والمسا ٢-٦
  الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان  ٢-٢
  السالمة الغذائية ٦-٢
  االتصاالت االستراتيجية ٥-٦
  التخطيط االستراتيجي وتنسيق الموارد والتبليغ ٣-٦
  العنف واإلصابات ٣-٢
  مقاومة مضادات الميكروبات ٦-١
  الشيخوخة والصحة ٢-٣
 اإلعاقة وٕاعادة التأهيل ٤-٢

 ٢٠١٩-٢٠١٨التمويل في الثنائية 
 )٢٠١٨آذار/ مارس  ٣١(لغاية 

  ٢٠١٩-٢٠١٨النقص في التمويل في الثنائية 
)٢٠١٨آذار/ مارس  ٣١(لغاية 

٠,٠      ٥٠,٠   ١٠٠,٠   ١٥٠,٠   ٢٠٠,٠   ٢٥٠,٠   ٣٠٠,٠    ٣٥٠,٠   ٤٠٠,٠ 
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  )٢٠١٨آذار/ مارس  ٣١(لغاية  ٢٠١٩-٢٠١٨: المساهمات الطوعية المحددة المحصلة للثنائية ٢الشكل 

  
  

  التقدم المحرز من أجل تحسين التمويل
  

مثلت تعبئة الموارد أولوية من أولويات القيـادة الجديـدة فـي المنظمـة. وتشـمل األنشـطة التركيـز علـى إقنـاع   -١٠
الناشـــئة بزيـــادة مســـاهماتها الطوعيـــة فـــي المنظمـــة وتشـــجيع الجهـــات المســـاهمة علـــى تمويـــل أولويـــات االقتصـــادات 

بزيـادة تمويـل المجـاالت ذات وتقتـرن إلى التفاؤل تدعو االستجابة األولية  أنرغم المنظمة وتعزيز مرونة التمويل. و 
من حتمًا سيستلزم  تحقيق األهداف الطموحة الواردة في برنامج العمل العام الثالث عشر ، فإناألولوية االستراتيجية

 .جميع األطراف، بما فيها األمانة، إنجاز المزيد من العمل
 

خطوات المقررة أو المتخذة حتـى في إطار عملية التحول. وفيما يلي ال ويتواصل العمل على تعبئة الموارد  -١١
 اآلن لتحسين تمويل المنظمة:

 مبررات االستثمار عقب جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين؛استهالل حملة للتمويل تشمل   ) أ(

تنســــيق المشــــاركة مــــع الجهــــات المانحــــة مــــن خــــالل تعزيــــز مواءمــــة تعبئــــة المــــوارد علــــى نطــــاق   ) ب(
 المنظمة؛

  استئصال شلل األطفال
  االستجابة للفاشيات واألزمات

  األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات  ٥-١
  إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية وتعزيز القدرات التنظيمية ٣-٤
  الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل والمراهق ١-٣
  أمراض المناطق المدارية المهملة  ٤-١
  السل ٢-١
  الوطنيةالسياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية  ١-٤
  المالريا ٣-١
  الصحة والبيئة ٥-٣
  )٢٠٠٥التأهب للطوارئ الصحية على الصعيد القطري واللوائح الصحية الدولية ( ٢-ه
  فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد ١-١

  البحوث في مجال اإلنجاب البشري
  األمراض غير السارية ١-٢
  الناس الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على  ٢-٤
  عمليات الطوارئ ٤-ه

  البحوث في مجال أمراض المناطق المدارية
  الخدمات األساسية في حاالت الطوارئ ٥-ه
  النظم الصحية والمعلومات والبّينات ٤-٤
  إدارة المخاطر المعدية ١-ه
  مقاومة مضادات الميكروبات ٦-١
  الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان  ٢-٢
  المعلومات عن الطوارئ الصحية وتقييم المخاطر  ٣-ه
  اإلنصاف والمحددات االجتماعية والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان ٦-٣
  التغذية ٥-٢
  السالمة الغذائية  ٦-٢
  العنف واإلصابات ٣-٢
  اإلعاقة وٕاعادة التأهيل ٤-٢
 الشيخوخة والصحة ٢-٣

من  ٪٨٠مجاالت برامج تحصل على  ١٠
 مجموع المساهمات الطوعية المحددة.

  ٢٠١٨آذار/ مارس  ٣١(لغاية  ٢٠١٩-٢٠١٨المساهمات الطوعية المحددة في الثنائية( 

٠٪     ٥٪     ١٠٪     ١٥٪     ٢٠٪     ٢٥٪     ٣٠٪     ٣٥٪    ٤٠٪ 

٣٥٪ 
١٩٪ 

٧٪ 
٣٪ 
٣٪ 
٣٪ 
٢٪ 
٢٪ 
٢٪ 
٢٪ 
٢٪ 
٢٪ 
٢٪ 
٢٪ 
٢٪ 
١٪ 
١٪ 
١٪ 
١٪ 
١٪ 
١٪ 
١٪ 
١٪ 
٠٪ 
٠٪ 
٠٪ 
٠٪ 
٠٪ 
٠٪ 
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ــالنظم لضــمان   (ج) زيــادة وضــوح األمانــة فــي أهــدافها المحــددة علــى نطــاق المنظمــة بشــأن االرتقــاء ب
  الموارد، وخصوصًا في البلدان ذات األولوية؛

تركيز جهود تعبئة المـوارد علـى جمـع األمـوال لمجـاالت المنظمـة ذات األولويـة والسـعي إلـى رفـع   (د)
  مستويات المرونة؛

  ة؛توسيع نطاق التواصل الجتذاب جهات مساهمة جديد  (هـ)
تعزيز الشفافية بفضل التبليغ عن النتائج والتمويل عن طريق بوابة المنظمـة اإللكترونيـة الخاصـة   (و)

  بالميزانية البرمجية.
  

وٕاضــافة إلــى تعزيــز تعبئــة المــوارد، تبــذل األمانــة جهــودًا جبــارة للبحــث عــن الســبل األكثــر فعاليــة إلنجــاز   -١٢
المتخــذة حتــى اآلن بمــا فيهــا إســناد الخــدمات إلــى جهــات خارجيــة عملهــا وســتثابر علــى ذلــك. وقــد كانــت الخطــوات 

 ة مـــن الممكـــن مواصـــلة تطويرهـــا باعتمـــاد نهـــجُمثمـــر  ونقـــل بعـــض الوظـــائف اإلداريـــة إلـــى مواقـــع أقـــل كلفـــة خطـــوات
ونهـج للحصـول التدابير في البـرامج التقنيـة. وتحقيقـًا لهـذه الغايـة، بـدأت األمانـة تنفيـذ خطـة إدراج ي يشمل استراتيج

 في المنظمة.لفة التك فعالية في ضمانكذلك اعد على أعلى مردود بأفضل سعر مما سيس
  
  

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
 

 .هذا التقريرجمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا ب  -١٣
  
  

=     =     =  


