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  لمحة عامة عن تمويل الميزانية
  وتنفيذها ٢٠١٩-٢٠١٨البرمجية 

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
الذي أقرت فيه  ٥-٧٠ع  ص  جالقرار  ٢٠١٧مايو  في أيار/جمعية الصـــــــــحة العالمية الســـــــــبعون اعتمدت   -١

وضـــــــــــــــمـت عنصـــــــــــــــرًا  ٢٠١٩-٢٠١٨للفترة المـاليـة مليون دوالر أمريكي  ٤٤٢١٫٥ ابلغ مجموعهـميزانيـة برمجيـة 
مليون دوالر أمريكي) وعنصــرًا آخر بشــأن اســتئصــال شــلل األطفال  ٣٤٠٠٫٣البرامج األســاســية (بمبلغ قدره   بشــأن

والبرامج الخــاصـــــــــــــــــة أي برامج بحوث أمراض المنــاطق المــداريــة والبحوث في مجــال اإلنجــاب البشـــــــــــــــري (بمبلغ 
  مليون دوالر أمريكي). ١٠٢١٫٢  قدره

  
ميزانية لخطط االســــتجابة اإلنســــانية  ٢٠١٩-٢٠١٨لدى اعتماد الميزانية البرمجية للفترة تحدَّد مســــبقًا  مول  -٢

نظرًا ة ســـــابق" في الميزانيات البرمجية الاالســـــتجابة للفاشـــــيات واألزمات" نامجالمشـــــمولة بمجال بر  والنداءات األخرى
ُخصـــــــــــــــص مبلغ ، ٢٠١٨أكتوبر  تشـــــــــــــــرين األول/ ٣١ولغــايــة . إلى طبيعــة هــذه المجــاالت المــدفوعــة بــاألحــداث

على  بناءً  خطط االســــــــــتجابة اإلنســــــــــانية والنداءات األخرىدوالر أمريكي في الميزانية لقطاع  مليون ١١١٠٫٩  قدره
  مستوى العمليات.

  
مليون دوالر أمريكي من االشــــــــــتراكات  ٩٥٦٫٩ويموَّل قطاع البرامج األســــــــــاســــــــــية في الميزانية بمبلغ قدره   -٣

اســــتئصــــال شــــلل بأما العمل المتصــــل  مليون دوالر أمريكي من المســــاهمات الطوعية. ٢٤٤٣٫٤المقدرة ومبلغ قدره 
بحوث أمراض المناطق المدارية البرامج الخاصــــــــــــــة (لاألطفال وخطط االســــــــــــــتجابة اإلنســــــــــــــانية والنداءات األخرى و 

  .المساهمات الطوعية) فيموَّل أساسًا من اإلنجاب البشريفي مجال والبحوث 
  
يصـــــــــف هذا التقرير الوضـــــــــع العام لتمويل الميزانية ، ٥-٧٠ع  ص  جالقرار  بات الواردة فيوبناًء على الطل  -٤

رة للتصـــــــــــدي  ٢٠١٩-٢٠١٨ للفترة البرمجية والتقدم المحرز من أجل تحســـــــــــين التمويل، بما في ذلك التدابير المقرَّ
  للتحديات المتبقية.

  
  )٢٠١٨ أكتوبر األول/تشرين  ٣١(لغاية  ٢٠١٩-٢٠١٨الوضع العام للتمويل في الثنائية 

  
  .٢٠١٨أكتوبر  تشرين األول/ ٣١لغاية  ٢٠١٩-٢٠١٨يبين الجدول مستوى تمويل الميزانية البرمجية   -٥
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تشـــرين  ٣١حســـب القطاع لغاية  ،، بما في ذلك التوقعاتوتمويلها ٢٠١٩-٢٠١٨الجدول: الميزانية البرمجية 
  ٢٠١٨ أكتوبر /األول

  

 القطاع

الميزانية البرمجية
٢٠١٩-٢٠١٨المعتمدة 

(بماليين الدوالرات 
 األمريكية)

 التمويل
(بماليين الدوالرات 

  األمريكية)

النسبة المئوية
من الميزانية 
  المعتمدة

  النفقات
(بماليين الدوالرات

  األمريكية)

النسبة المئوية 
من الميزانية 
  المعتمدة

  ٪٣٢  ١١٠٤,٥  ٪١٠١ ٣٤٢٩,١ ٣٤٠٠,٣  البرامج األساسية
  ٪٤٣  ٣٨٦,٠  ٪١١٨ ١٠٦٨,٣ ٩٠٢,٨  األطفالشلل

خطط االستجابة اإلنسانية 
  والنداءات األخرى 

 
٣٠٠,٠  ٩٢٤,٩  

  

  ٪٢٨ ٣٣  ٪١٣٤ ١٥٨,٩ ١١٨,٤  البرامج الخاصة
    ١٨٢٣,٥  ٥٥٨١,٢ ٤٤٢١,٥  المجموع الكلي

  
تبلغ نســــــــــبة التمويل المتاح للبرامج و . المتوقعة المســــــــــاهمات الطوعيةويشــــــــــمل التمويل المبين في الجدول   -٦

بل ببيان مليون دوالر أمريكي  ٥١٩دون إدراج التمويل المتوقع بمبلغ قدره  ٢٠١٩-٢٠١٨األســــــــــــاســــــــــــية في الفترة 
وهي نســـــــــــبة أعلى من النســـــــــــبة ، ٪٨٦األموال غير الموزعة في الوقت الحالي على المكاتب الرئيســـــــــــية أو الفئات 

أكبر للبرامج األســــــــــاســــــــــية إلى وجود ميزانية  ونظراً ). ١٪٨٢خالل الثنائية الســــــــــابقة ( الفترة نفســــــــــهاالمســــــــــجلة في 
  .٢٠١٩-٢٠١٨في مستوى التمويل اإلجمالي في الفترة تحسنًا ملحوظًا يمثل ، فهذا أمر ٢٠١٩-٢٠١٨  للفترة

  
غير أن هناك عدة  للميزانية البرمجية على المســـــــــــــــتوى الكلي كاملاألرقام المذكورة أعاله التمويل التمثل و   -٧

  .يهاضواء علط األتسلَّ قد مسائل كامنة 
بين متســـــــــاويًا توزيعًا  ليســـــــــت موزعةعلى الرغم من وضـــــــــع التمويل العام اإليجابي، فإن األموال   )أ(

واآلليات الداخلية بســــــــبب تخصــــــــيص المســــــــاهمات الطوعية المكاتب الرئيســــــــية والفئات ومجاالت البرامج 
 لتوزيع األموال.

 ٢٠١٩-٢٠١٨في الثنائية غير منتظم على نطاق جميع المكاتب الرئيسية تمويل ال يظل مستوى  )ب(
في المقر الرئيسي  ٪٧٧متراوحة بين  نسب بتسجيل، )١كما كان الحال عليه في الثنائية السابقة (الشكل 

 في اإلقليم األفريقي.  ٪٥٧و

(النظم  ٤تليها الفئة و (األمراض السارية) الفئة األحسن تمويًال من بين الفئات التقنية  ١الفئة تعد   (ج)
ص ألعمال محددة عادة لتخصيص شديد وتخصَّ في إطار هاتين الفئتين تخضع الصحية) إال أن األموال 

بين فيما فســـها و مع مجاالت البرامج ذات الصـــلة ضـــمن الفئات نمما ال يســـمح في الغالب بتقاســـم الموارد 
ل تمويًال كمــا كــان الحــال عليــه في الفئــة األقــتمثــل (األمراض غير الســـــــــــــــــاريــة)  ٢والتزال الفئــة الفئــات. 

أنشــــطة ذات أولوية  ٢معظم األنشــــطة في إطار الفئة  اعتباروعلى الرغم من الثنائيات الثالث الماضــــية. 
  التي تحددها الدول األعضاء.مع األولويات ال تتوافق مصلحة الجهات المانحة فإن عالية، 

                                                            
بالبرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المشـــترك بين اليونيســـف المتعلقة لم ُتدرج األرقام    ١

ــحة العالمية والبرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على  ــ ــ ـــ ــ ــ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصـــ
ــترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ــكان واليونيســـــف ومنظمة بحوث اإلنجاب البشـــــري المشـــ ــندوق األمم المتحدة للســـ وصـــ

  مقارنة.الللسماح بإجراء الصحة العالمية والبنك الدولي 
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ســـــــــــــــتخدم هذه األموال وتُ  الميزانية البرمجية فقطلث يظل التمويل باألموال المرنة متاحًا لحوالي ثُ   (د)
األمراض غير الســـــــــارية والمعلومات الصـــــــــحية والشـــــــــيخوخة واإلنصـــــــــاف في مجاالت مثل كعوامل محفزة 

   اإلنسان وبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية.والمحددات االجتماعية والمساواة بين الجنسين وحقوق 
  

(تشير النسب المئوية إلى نسب  ١ميزانية البرامج األساسية والتمويل والنفقات حسب المكتب الرئيسي: ١الشكل 
  )٢٠١٨أكتوبر  تشرين األول/ ٣١لميزانية البرمجية المعتمدة لغاية لالتمويل المحصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
والمساهمات الطوعية  غير الموزعة في الوقت الحالي على المكاتب الرئيسية أو الفئاتاألموال  ٢و ١ال يدرج الشكالن    ١

ــية  ـــ ــاســ ــ ــبة تمويل مجموع ميزانية البرامج األســـ ـــ ـــع ٪٦٦المتوقعة. وعندما ال ُتدرج هذه األموال، تبلغ نســ ــ ــد الوضــ ــ ــ . ويجري رصـ
  باستمرار.

كية
مري
 األ

رات
دوال

ن ال
اليي

م
 

 الميزانية المعتمدة المتاحةاألموال  النفقات
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إلى نســب التمويل ميزانية البرامج األســاســية والتمويل والنفقات حســب الفئة (تشــير النســب المئوية : ٢الشــكل 
 )٢٠١٨أكتوبر  تشرين األول/ ٣١المحصل للميزانية البرمجية المعتمدة لغاية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  أحدث المعلومات عن التنفيذ – ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية 

  
(انظر الجدول)  ٪٣٢بلغ معدل تنفيذ قطاع البرامج األســــــــاســــــــية ، ٢٠١٨أكتوبر  تشــــــــرين األول/ ٣١في   -٨

على الرغم من إجراء المقارنة مرة أخرى  ٢٠١٦أكتوبر  وهي نسبة مئوية مماثلة للنسبة المسجلة في تشرين األول/
وٕاذ بلغ معدل تنفيذ ميزانية البرامج . ٢٠١٩-٢٠١٨) بميزانية أعلى للبرامج األســــــــــــاســــــــــــية في الفترة ٦(انظر الفقرة 
تســـــــــريع وتيرة تنفيذ الميزانية البرمجية بعد توقع هناك ما يدعو إلى  ،٢٠١٧-٢٠١٦في الثنائية  ٪٨٥األســـــــــاســـــــــية 

  لتخطيط األنشطة وٕاعدادها بالتفصيل.خاللها ُكرس العمل األشهر األولى التي 
  
وعلى النحو المالحظ في الثنائيات الســابقة، يعتبر مســتوى التمويل الذي يشــمل إمكانية التنبؤ به ومواءمته   -٩

لتنفيذ الميزانية البرمجية في الوقت المناســــــب. األســــــاســــــية امًال من العوامل الرئيســــــية عمع األولويات المتفق عليها 
) تســـــجل ٤و ١ تينن تمويًال (أي المقر الرئيســـــي والفئأن المكاتب الرئيســـــية والفئات األحســـــ ٢و ١ويبين الشـــــكالن 

أعلى بحلول  ٤و ١ذ في المقر الرئيســـــي والفئتين توقع باالســـــتنتاج أن تكون معدالت التنفيويُ أعلى معدالت التنفيذ. 
  نهاية الثنائية مقارنة بسائر المكاتب الرئيسية والفئات.

  
  التقدم المحرز في تحسين التمويل

  
. وشــمل ٢٠٢٣-٢٠١٩أســســًا متينة إلطار اســتراتيجي لتعبئة الموارد للفترة  ٢٠١٨األمانة في عام أرســت   -١٠

وخطة الدعوة المتصــــلة بها وتنســــيق خطط  ٢٠٢٣١-٢٠١٩مبررات اســــتثمارات المنظمة للفترة إصــــدار هذا العمل 
                                                            

١       WHO. A healthier humanity : the WHO Investment Case for 2019-2023. Geneva: World Health 
Organization; 2018 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274710/WHO-DGO-CRM-18.2-
eng.pdf, accessed 27 November 2018).  

 الميزانية المعتمدة األموال المتاحةالنفقات

الخدمات المؤسسية/ -٦
 الوظائف التمكينية

 برنامج المنظمة-هاء
 للطوارئ الصحية

كية
مري
 األ

رات
دوال

ن ال
اليي

م
 

 تعزيز الصحة-٣ النظم الصحية-٤
 طيلة العمر

 األمراض غير  -٢
 السارية

 األمراض السارية -١
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ينطوي على وظيفة متكاملة ووضـــع نهج اســـتراتيجي للعالقات الخارجية المشـــاركة للجهات المانحة الجديدة والراهنة 
  إلجراءات العمل.لتعبئة الموارد وٕاجراء استعراض 

  
المســــــــــــتحقة تحويل جميع التوقعات ) ١مجالين رئيســــــــــــيين هما التاليين: (على  ٢٠١٩وســــــــــــيركَّز في عام   -١١
؛ ٢٠١٩رمجيــــة بــــالكــــامــــل في عــــام الميزانيــــة البإلى نقــــد لضـــــــــــــــمــــان إتــــاحــــة النقــــد لتنفيــــذ  ٢٠١٩-٢٠١٨  ةر للفت
ضـــــــــــــــمــان التمويــل الكــامــل للميزانيــة البرمجيــة المقترحــة من أجــل اإلطــار االســـــــــــــــتراتيجي لتعبئــة الموارد   تنفيــذ  )٢(

  .٢٠٢١-٢٠٢٠  للفترة
  

ويضــم اإلطار . ٢٠١٩ســتهدف اســتكماله خالل الفصــل األول من عام حاليًا وضــع اإلطار الذي يُ ويجري   -١٢
والجهات المانحة  ؛قطاعات ويركز على ثالث مجموعات هي الدول األعضــــــاء المســــــاهمة (الراهنة والجديدة)ثالثة 

 ؛الخاصـــــة (تمشـــــيًا مع إطار المنظمة للمشـــــاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول) بما فيها المؤســـــســـــات والصـــــناديق
اإليرادات يضًا التمويل االبتكاري إلدرار وسيشمل اإلطار أ والمنظمات المتعددة األطراف.الدولية  ومصارف التنمية

ودعم جهود تعبئة الموارد المســـتهدفة، وخصـــوصـــًا من أجل تعزيز القدرات وتعزيز مرونة التمويل وٕامكانية التنبؤ به 
  .٢٠٢٣-٢٠١٩القطرية تمشيًا مع برنامج العمل العام الثالث عشر للفترة 

  
ٕاذا تحققت هذه الغايات، ســوف تكون المنظمة في المســار الصــحيح لتعبئة ُحددت غايات لكل قطاع و قد و   -١٣

لتي اوالمجموعات الرئيســـــية . ٢٠٢٣-٢٠١٩جميع األموال الالزمة لتمويل برنامج عملها العام الثالث عشـــــر للفترة 
مقابل البيانات  ٪١٢٠زيادة بنســـــبة الدول األعضـــــاء المســـــاهمة الناشـــــئة (تعبئة الموارد منها هي التالية:  نمو ُيتوقع

الدولية  ومصــــــارف التنميةمقابل البيانات األســــــاســــــية)  ٪١٣(والصــــــناديق األســــــاســــــية) والجهات المانحة الخاصــــــة 
  مقابل البيانات األساسية). ٪١٨( والمنظمات المتعددة األطراف

  
بـإطـار تعبئــة  دمـاً ضـــــــــــــــي قُــ لمُ ل ٢٠١٩المتوقعــان في عـام همــا المعلمــان لتعبئــة الموارد التــاليــان المعلمــان و   -١٤

  الموارد.
حوار المنظمة المنبثقة عن عقد منتدى للجهات الشــريكة: ســيســتند المنتدى إلى التجارب الناجحة   )أ(

النتائج التي ينبغي تحقيقها عبر كي تدرك بوضــــوح بحشــــد الجهات المســــاهمة الرئيســــية  ،الخاص بالتمويل
وســـــيشـــــمل المنتدى الميزانية.  لتمويل بلالميزانية البرمجية للمنظمة وتحدد الحلول بخصـــــوص أفضـــــل الســـــُ 

التي ُطرحت للنقاش خالل حوار المنظمة الخاص تطوير المواضـــيع على األرجح جلســـات بشـــأن مواصـــلة 
لمجموعة أكبر من الجهات المســـــــاهمة بتوفير التمويل تي تســـــــمح بالتمويل، بما في ذلك اآلليات الجديدة ال

 .هذا القطاع مثل التمويل االبتكاري من القطاع الخاص والشراكة مع أحدث، فضًال عن مواضيع المرن
وتمهيد الســبيل لتمويل برنامج العمل العام الثالث عشــر المســاهمات نمو المتعلقة بغايات التحقيق   )ب(

  بالكامل. ٢٠٢٣-٢٠١٩للفترة 
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  المزيد من اإلرشاد. قديموت التقريربهذا اإلحاطة علمًا  المجلس مدعو إلى  -١٥
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