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  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية تمويل 

  قرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي ت
  المقدم إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين

  
  
دة برنامج العمل العام المالي لمســــــــــــــوّ  تقديرالم النظر في بناًء على طلب لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة، ت -١

جدول األعمال إلى جانب التقرير الخاص بتمويل الميزانية ضـــــــــــمن هذا البند من  ٢٠٢٣١-٢٠١٩الثالث عشـــــــــــر 
 ٢٠١٩.٢-٢٠١٨البرمجية 

  
طت األمانة الضــــوء على الوضــــع المالي الُمشــــّجع للقطاع األســــاســــي من الميزانية، وبتقديم ذلك التقرير، ســــلّ  -٢

ن الثنائية الماضــية (بما في ذلك التوقعات)، بعد أن كانت نســبته في المرحلة ذاتها م ٪٨٦الذي بلغت حاليًا نســبته 
. ويتــأكــد هــذا االتجــاه في مجــاالت البرامج التي كــانــت تعــاني عــادة من نقص التمويــل، مثــل برنــامج المنظمـة ٪٧٩

للطوارئ الصـــــحية وبرنامج الصـــــحة والبيئة. وفي الوقت ذاته، فإنه من المتوقع أن يقل المســـــتوى اإلجمالي للتمويل 
، كنتيجة في المقام األول لتراجع المســـــــــــــــاهمات ٢٠١٧-٢٠١٦لثنائية اب مقارنة ٢٠١٩-٢٠١٨المرن في الثنائية 

في االشتراكات الُمقدَّرة التي وافقت عليها جمعية الصحة في  ٪٣الطوعية األساسية، وعلى الرغم من الزيادة بنسبة 
 ٢٠١٧.٣عام 

  
قة الخاصـــــــــــــة لور ورحبت اللجنة بالعناصـــــــــــــر اإليجابية في التقرير، وأحاطت علمًا بالمعلومات المدرجة في ا -٣

دة برنامج العمل العام الثالث عشـــــــر، بما في ذلك اإلشـــــــارة إلى الغايات الخاصـــــــة بالوفورات بالتقدير المالي لمســـــــوّ 
 البرامج المعنيــةالنــاجمــة عن الكفــاءة. وفي الوقــت ذاتــه، أعربــت اللجنــة عن قلقهــا إزاء النقص المزمن في تمويــل 

ى مواصــلة بحث األســباب المؤدية إلى ذلك. وفضــًال عن ذلك، طلبت األمراض غير الســارية، وشــّجعت األمانة علب
 اللجنة إلى األمانة مواصلة إشراك الدول األعضاء والجهات المانحة في حوار استراتيجي حول التمويل. 

  
زيادة من أجل الضـــوء على التوّجهات المســـتقبلية وردًا على ســـؤال من أحد أعضـــاء اللجنة، ســـلّطت األمانة  -٤

مرنة المجمعة، بما في ذلك االقتراحات المقدمة إلى الدول األعضـــــاء والجهات المانحة بشـــــأن تخصـــــيص األموال ال
األموال على مســـــــــتوى عاٍل جدًا (أي حســـــــــب اإلقليم، أو الغاية المليارية أو الحصـــــــــيلة)، والتعلم من وكاالت األمم 

 المتحدة األخرى.
  
  المساهمات الطوعية غير المحددة. ودعت بعض الدول األعضاء الدول األخرى إلى زيادة حجم -٥
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ة المســـــألة المهمّ  توحّذرت اللجنة من االســـــتثمار في المكاتب الُقطرية دون إجراء تقييم دقيق ألدائها. وشـــــكل -٦
أيضـــًا ُأثيرت و على التمويل والمالك الوظيفي، مصـــدرًا آخر للقلق.  نتقال في مجال شـــلل األطفال وأثرهالخاصـــة باال

إصـــالح األمم المتحدة فيما يتعلق بتمويل برنامج العمل العام  عملية لمؤســـســـي المترتب علىاألثر المالي وامســـألة 
 الثالث عشر.

  
 .EBPBAC28/5وأحاطت اللجنة علمًا بتقرير المدير العام الوارد في الوثيقة  -٧
  
  

  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  
بــأن تحيط جمعيــة الصــــــــــــــحــة علمــًا بــالتقرير الوارد في  أوصــــــــــــــــت اللجنــة، بــالنيــابــة عن المجلس التنفيــذي، -٨

  .٧١/٣٠ج الوثيقة
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