
  
  

  ٧٢/٦٣ج  السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٩ أيار/ مايو ٢٠  من جدول األعمال المؤقت ١-١١ البند

  A72/63    
  
  
  

  ٢٠٢١-٢٠٢٠ المقترحة الميزانية البرمجية
  
  

 التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة مقدم من تقرير
 والسبعين الثانية العالمية الصحة جمعية إلى

  
  
ـــواء على التعديالت المُ  ٢٠٢١١-٢٠٢٠ المقترحة قدمت األمانة الميزانية البرمجية  -١ ــ ـــ ــ ــليط األضــ ـــ ــ ــ دخلة بتســـ

تي بعد المائة والمشــاورات ال عقب المناقشــات المســتفيضــة التي أجراها المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين
  .منظمةالقياس األثر الصادر عن في الفترة الفاصلة بين الدورات. وفضًال عن ذلك، قدمت إطار  تلت

  
ــمية،   -٢ ــليم الوثائق وعدم إتاحتها بجميع اللغات الرســـ ــ ـــأن التأخير في تسـ ـــواغل المعبر عنها بشــ وردًا على الشــ

ـــليم  ــة وتنفيذ ذّكرت األمانة بالتحدي المواجه في تســ ــتفيضـــ ــ ـــاورات مسـ الوثائق في الوقت المناســـــب نتيجة إلجراء مشــ
برنامج عمل التحّول. وعلى الرغم من ذلك، شــددت األمانة على أنه ســيجري تحليل أي فشــل في إعداد الوثائق في 

ـــنى تجنــب حــاالت التــأخير من هــذا القبيــل في الــدورات المقبلــة لأل ــ ـــ ــ ـــ جهزة النظــام واتخــاذ التــدابير الالزمــة حتى يتســ
  الرئاسية.

  
ـــاور التي وٕاذ   -٣ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــة التشـ ــديرهـــا لعملي ــة التقرير، أعربـــت عن تقـ ــاحـ ــالتـــأخير في إتـ ــة علمـــًا بـ ــاطـــت اللجنـ أحـ

ـــها العديدة الفريدة وبالوثائق  ٢٠٢١-٢٠٢٠األمانة ورحبت بالميزانية البرمجية المقترحة المنقحة   أجرتها ـــائصــ وخصــ
ورحبت بوجه خاص بما يلي: توّجه الميزانية المقترحة ونهجها المتكامل؛ مواءمتها مع برنامج العمـل  ٢التكميلية.

ـــر للمنظمة ــ ــتخدام  ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،العام الثالث عشـ ــ ـــتدامة؛ اســ ـــجلنهج وأهداف التنمية المســـ ــ ؛ كاملالمت القياس سـ
ــتوى القطري وقياســــه؛ التنســــيق واحتمال التآزر ب ــتويات المنظمة الثالثة؛ التركيز على األثر على المســ ين جميع مســ

ــُ  ـــ ــ ـــ ــ بل العمل الجديدة في األمانة من أجل تطبيق الميزانية. ورحبت الوفورات الناجمة عن الكفاءة المتوقع تحقيقها؛ ســ
ــًا  ــ ــان في عمل األمانة وفي أيضــ ــ ــــاف وحقوق اإلنســ ــين واإلنصــ ـــ ـــاواة بين الجنسـ ــ ـــجلبااللتزام بإدماج المسـ ــ  القياس سـ
ـــى ، بما المتكامل ـــين وتمكين يتماشـــ ــ ــاواة بين الجنسـ ــ ـــأن المســ مع خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشـــ

  .المرأة
  
ــرورة وفي الوقت ذاته،   -٤ ــ ـــ ـــددت اللجنة على ضــ ــ ــ ــع تمويل توفير الشــ ــ ـــ الكافي لوظائف المنظمة المتعلقة بوضـــ

ـــرت عن التدابير الجاري ، القواعد والمعايير. وٕاذ أحاطت علمًا بعدم التوافق بين التمويل وأولويات المنظمة ــ ــ ـــتفسـ ــ اســـ
  اتخاذها لتوزيع األموال توزيعًا استراتيجيًا وأبرزت أهمية زيادة المرونة في التمويل.

  
وفي هذا الصــدد، أكدت األمانة للجنة أنها ســتواصــل العمل مع الجهات المانحة لضــمان المرونة من أجل   -٥

ــاركتها أيضــــاً  ــارت إلى مشــ ــأن  تمويل األنشــــطة في األقاليم. وأشــ ــيًال مع الجهات المانحة بشــ في محادثات أكثر تفصــ
ـــحة للبلدان  ــادر تمويل المكتب اإلقليمي لألمريكتين/ منظمة الصــ ــ ـــأن اختالف مصـ التمويل. وردًا على التعليقات بشــ

  األمريكية وباقي الجهات في المنظمة، أكدت األمانة أن تلك المسألة تقتضي مواصلة النظر فيها.
                                                           

 .٧٢/٤الوثيقة ج   ١

 .٣معلومات/ /٧٢وج ٢معلومات/ /٧٢وج ٧٢/٥الوثائق ج   ٢
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مامها بفهم االســتراتيجية الرفيعة المســتوى لتعبئة الموارد وذكرت األمانة أنها ســتقدم مذكرة وأبدت اللجنة اهت  -٦
  .٢٠٢٠إعالمية إلى المجلس التنفيذي في دورته السادسة واألربعين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 

  
ــحوبًا بمراقبة ج  -٧ ــ ــــرورة أن يكون تدعيم المكاتب القطرية مصــــ ــ ــــارت اللجنة إلى ضــ ــ يدة، بما في ذلك عن وأشــ

طريق األجهزة الرئاســية، من أجل تعزيز الشــفافية والمســاءلة. واســتجابًة للدعوة إلى تعزيز الوضــوح بشــأن األنشـــطة 
ــــة بالميزانية  ـــ ـــاء، ذّكرت األمانة بأن بوابة المنظمة اإللكترونية الخاصــ ــ ــ وزيادة تواتر تقديم التقارير إلى الدول األعضــ

ـــتثمار في إعداد أدوات وتحليالت جديدة البرمجية تتيح أحدث المعلو  ـــًا إلى االسـ ــارت أيضـ مات كل ثالثة أشــــهر وأشــ
  لتقديم التقارير عن النتائج.

  
ــؤال مطروح   -٨ ــ ــــادر عن المنظمة. وردًا على ســـ ـــائل عبر إطار قياس األثر الصـــ ــ وُرحب بالتركيز على الحصــ

ــرات المكّيفة مع االحتياجات واألولويات ــعيد العالمي، أكدت  بشــــأن إمكانية مقارنة المؤشــ القطرية المحددة على الصــ
  األمانة أنها ستظل تجري مشاورات قطرية وٕاقليمية الستكمال إطار قياس األثر الصادر عن المنظمة.

  
  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة

  
ـــت    ــ ـــ ــ ــ ــ ــحة علمًا بالتقريرين الواردين  نيابةً اللجنة، أوصــ ــ ــ ـــ ــ ـــ في عن المجلس التنفيذي، بأن تحيط جمعية الصـ

  وتعتمد مشروع القرار التالي: ٧٢/٥وج ٧٢/٤الوثيقتين ج
  

  والسبعون، الثانية العالمية الصحة جمعية   الديباجة من ١ الفقرة
  

   ١؛٢٠٢١-٢٠٢٠ المقترحة البرمجية الميزانية في النظر بعد   الديباجة من ٢ الفقرة
  

 التــابعــة واإلدارة والميزانيــة البرنــامج لجنــة بتقرير علمــاً  أحــاطــت أن وبعــد   الــديبــاجــة من ٣ الفقرة
  ٢السبعين؛الثانية و  العالمية الصحة جمعية المقدم إلى التنفيذي للمجلس

  
 أول هي ٢٠٢١-٢٠٢٠ المقترحـــة البرمجيـــة الميزانيـــة أن تالحظ وٕاذ   الـــديبـــاجـــة من ٤ الفقرة

ـــيــاً  ُتعــد برمجيــة ميزانيــة ــ ـــ ــ ـــ ــر، الثــالــث العــام العمــل برنــامج مع تمشــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  األولويــات ونهج ٢٠٢٣-٢٠١٩ عشـ
  المنظمة؛ اعتمدته الذي الثالثة المليارات بغايات المتصل االستراتيجي

  
ــدد وٕاذمن الديباجة    ٥الفقرة  ــ ـــ ــ ـــع المتعلقة المنظمة وظائف تعزيز أهمية على تشـــ ـــ ــ ــ  القواعد بوضــ

  ؛القطري الصعيد على المتكاملة والنظم والقدرات اآلثارمع الترحيب بالتركيز على ، والمعايير
  

ـــحوباً ب تذّكرٕاذ و    الديباجة من ٦ الفقرة ـــيص الموارد المالية يجب أن يكون مصــ ــدٍ  أن تخصــ  برصـــ
  ؛نتائج قابلة للقياس بتحقيق عٍ لتقدم المحرز وتوقّ ل

  
ــــرًا مقّدر  دراجإمن الديباجة   وٕاذ ترحب ب ٧الفقرة  ــ ـــ ــ ــ عمليات الطوارئ والنداءات باعتبارها عنصــ

   ؛٢٠٢١-٢٠٢٠رمجية المقترحة التكاليف في الميزانية الب

                                                           
 .٧٢/٤الوثيقة ج   ١

 .٧٢/٦٣الوثيقة ج   ٢
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منظمة ال فيتحديد أوجه الكفاءة الُمحّققة لوٕاذ ترحب كذلك بالعمل الجاري    من الديباجة ٨الفقرة 
  المستويات؛جميع  بقدر كاٍف على التمكينية الوظائف تمويل ككل، وٕاذ تعيد في الوقت نفسه تأكيد ضرورة

  
الــذي يــدعم البلــدان في  عمــل التحّولبرنــامج المنظمــة لوٕاذ تؤكــد قيــادة  من الــديبــاجــة    ٩الفقرة 

  ؛أهداف التنمية المستدامة بلوغ جميع الغايات المتعلقة بالصحة فيجهودها من أجل 
  

ــــالح منظومة األمم المتحدة وٕاذ تقر بمن الديباجة    ١٠الفقرة  ــ ــ ـــ ــ التزام المنظمة الكامل بتنفيذ إصــ
  والمشاركة في تنفيذه؛

  
 اً تعرض إطار  ٢٠٢١-٢٠٢٠ية المقترحة وٕاذ تقر بأن الميزانية البرمج  من الديباجة  ١١الفقرة 

 ضمن على مستويات المنظمة الثالثةمدعومًا بسجل متكامل يتيح قياس مخرجات األمانة  ١للنتائج اً جديد
ــتة ــ ـــ ــ ــاف وال ؛القيادة -أبعاد  ســ ـــ ــ ــ ــين واإلنصــ ــ ــ ـــ ــاواة بين الجنســ ــ ـــ ــ حقوق؛ المنافع العالمية؛ الدعم القطري؛ المســ
ـــرات الرائدة   القيمة ــ ــ ـــ ــ ـــادر عن المنظمة قياس  –مقابل المال؛ المؤشـ ــ ــ ـــ ــ وأن يتيح إطار جديد لقياس األثر صـ

 وأثره على الصحة العالمية؛، بأكملها ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،نتائج برنامج العمل العام الثالث عشر
  

جاوز مستوى من الديباجة   وٕاذ تشّدد على ضرورة أال ُيطلب إحداث زيادات مقترحة تت ١٢الفقرة 
، إال عند اللزوم وألغراض االضـــطالع باألنشـــطة التي يصـــدر ٢٠٢١-٢٠٢٠  قترحةالميزانية البرمجية الم

 عن المنظمــة تكليف بهــا، وعقــب اتخــاذ جميع الخطوات الممكنــة لتمويــل تلــك الزيــادات من خالل تحقيق
  ،الوفورات

  
ـــيغته الواردة في الميزانية البرمجية المقترحة  تقر  -١ ــ ــ ـــ ــ ــ  هأولويات، و ٢٠٢١-٢٠٢٠برنامج العمل، بصـ
  بالمعلومات األساسية المتعلقة بتشغيله؛ أيضاً  ، وتحيط علماً األخرى مجاالتغيرها من الستراتيجية و اال
  
ــت٢٠٢١-٢٠٢٠ميزانية الفترة المالية تقر   -٢ ــــ ــ ـــ ـــادر األموال، أي االشــ ــ ـــ ــ راكات ، في إطار جميع مصـــ

  مليون دوالر أمريكي؛ ٥٨٤٠,٤المقدرة والمساهمات الطوعية بمبلغ قدره 
  
  لألولويات االستراتيجية والمجاالت األخرى التالية: ٢٠٢١-٢٠٢٠ميزانية الفترة المالية تخصص   -٣

  االستراتيجية:األولويات 

  أمريكي؛ مليون دوالر ١٣٥٨,٨التغطية الصحية الشاملة:  استفادة مليار شخص آخر من  -١

ـــل:   -٢ ـــ ــ ــــحية على نحو أفضـ ــ ــ ـــخص آخر من الطوارئ الصـ ــ ـــ مليون دوالر  ٨٨٨,٨حماية مليار شـ
  أمريكي؛

  مليون دوالر أمريكي؛ ٤٣١,١تمتُّع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية:   -٣

ـــل إلى البلدان  -٤ ــ ـــ ــ ــ مليون دوالر  ١٠٩٠,٠: تعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها لتقديم دعم أفضــــ
ـــق نظام تمويل ذلك في بما( أمريكي ــ ــ ــــادرة عن  لقراراتل اً وفق المتحدة لألمم ينالمقيم ينالمنســ ــ الصـــ
  لألمم المتحدة)؛  العامة الجمعية

  
                                                           

 ينبغي أن يواصل النظر فيه المجلس التنفيذي في دورته السادسة واألربعين بعد المائة.   ١
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  المجاالت األخرى:
 مليون  ٢٠٨,٧( ١مليون دوالر أمريكي)، البرامج الخاصة ٨٦٣,٠شلل األطفال ( استئصال

 أمريكي؛ دوالرمليون  ١٠٧١,٧لمبلغ إجمالي قدره دوالر أمريكي) 
 ) ــداءات ـــطـــة : نظرًا لطبيعـــة امليون دوالر أمريكي) ١٠٠٠,٠عمليـــات الطوارئ والنـ ــ ـــ ــ ـــ ألنشــ

ـــتنــد إلى  نيــةاالحتيــاجــات من الميزاالمــدفوعــة بــاألحــداث، فــإن تقــدير  المعنيــة ــ ــ ـــ ــ ــ رب االتجــيسـ
 ؛االقتضاءحسب زيادتها يمكن  ولكنالحديثة 

  
ل الميزانية على النحو التالي: تقّرر  -٤   أن ُتموَّ

  ــاس الدخل غير ــ ــاء، والمعّدلة على أســ ــتراكات المقدرة على الدول األعضــــ ــ ــافي االشــ من صــــ
  مليون دوالر أمريكي؛ ٩٥٦,٩المقدَّر المتأتي من الدول األعضاء، بمبلغ مجموعه 

  مليون دوالر أمريكي؛ ٤٨٨٣,٥من المساهمات الطوعية، بمبلغ مجموعه 
  

ــ كذلك تقّرر  -٥ ـــ ـــاء أن تخّفض المبلغ اإلجمالي لالشـــ ـــ تراكات المقدرة على كل دولة من الدول األعضــ
بمقدار المبلغ المقيد لصالحها في صندوق معادلة الضرائب؛ وأن يتم تعديل هذا التخفيض في حالة الدول 
ـــونها من منظمة  ــ ـــ ـــرائب الدخل على المرتبات التي يتقاضــ ـــ ــ ــاء التي تفرض على الموظفين دفع ضــ ـــ ـــ األعضــ

ــــرائب التي ت ــحة العالمية، وهي الضـ ـــريبية الصـــ ردها المنظمة ألولئك الموظفين، وأن تُقّدر تلك المبالغ الضــ
ــتردة بمبلغ  ــــ ــ ــ ــ ـــتراكات المقدرة على الدول مليون دوالر أمريكي ٢١,٠المســـ ـــ ــ ــ ـــ ــبح مجموع االشــ ــ ــ ــ ـــ ــ ، وبذلك يصــ

  ؛مليون دوالر أمريكي ٩٧٧,٩األعضاء 
  

  ؛أمريكي دوالر مليون ٣١بمبلغ اإلبقاء على المستوى الحالي لصندوق رأس المال العامل  تقّرر  -٦
  

للمدير العام باستخدام االشتراكات المقدرة مع المساهمات الطوعية، رهنًا بتوافر الموارد، في  تأذن  -٧
  ؛، وذلك في حدود المبالغ المعتمدة٣تمويل الميزانية على النحو المخصص في الفقرة 

  
ــاء، بإجراء التحويالت في  كذلك تأذن  -٨ ــ ـــ ـــب االقتضــ ــ الميزانية فيما بين األولويات للمدير العام، حســــ

من المبلغ المخصص لألولوية االستراتيجية التي يتم  ٪٥االستراتيجية األربعة، على أال يتجاوز ذلك نسبة 
النظامية التي  ، مشـــفوعة بتوضـــيحات، في التقاريرالتحويل منها. ويتم اإلبالغ عن أي من تلك التحويالت

  تقدم إلى األجهزة الرئاسية المعنية؛
  

ـــافية في مجال عمليات الطوارئ  كذلك تأذن  -٩ ــ ـــاء، بتحمل نفقات إضــ للمدير العام، حســـــــب االقتضــــ
  والنداءات، وذلك رهنًا بتوافر الموارد؛

  
ــافية كذلك تأذن  -١٠ ــاء، بتحمل نفقات إضــ ــر البرامج الخاصــــة  للمدير العام، حســــب االقتضــ في عنصــ

ص لهذا العنا ـــّ ــ ــريف من الميزانية، بما يتجاوز المبلغ المخصـ ــ ــافية لتصــ ــ ــتخدام آليات إضــ ــ ــر، نتيجة الســ ــ صــ
ـــنوية/ الثنائية لهذه البرامج  ــ ـــد بها الميزانيات السـ ـــترشـــ ــ ــؤون وتعبئة الموارد وكذلك دورة ميزانيتها التي تسـ ـــ الشـ

 الخاصة، وذلك رهنًا بتوافر الموارد؛

                                                           
ـــترك بين برنامج األمم المتحدة أي    ١ ــ ـــــ ــ ـــــــري المشــ ـــ ــ البرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على بحوث اإلنجاب البشــ

ـــندوق األمم المتحدة لل ــــاإلنمائي وصــــ ـــكان واليونيســـ ــحة العالمية والبنك الدولي؛ والبرنامج الخاص للبحث يســــ ـــ ف ومنظمة الصــ
ف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة يوالتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المشترك بين اليونيس

 الصحة العالمية.
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  المدير العام ما يلي: تطلب من  -١١
  

ــاء،   )١( ــاور مع الدول األعضـــ ــع إطار النتائج بالتشـــ ــل وضـــ بما في ذلك من خالل أن يواصـــ
  وأن يعرضه على المجلس التنفيذي في دورته السادسة واألربعين بعد المائة؛ اللجان اإلقليمية،

  
ــة واألربعين   )٢( ــادســــ ــ ــتراتيجية لتعبئة الموارد إلى المجلس التنفيذي في دورته الســ أن يقدم اســــ

  بعد المائة؛
  
ــاء  تقــارير منتظمــةأن يقــدم   )٣( ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  البرمجيـــة تمويــل الميزانيــة حــالــة عنإلى الــدول األعضـ

ــحة،  تقريربما في ذلك  وتنفيذها، ــ ـــ ــ ــ ــ ـــف المدة إلى جمعية الصــ ـــ ــ ــ ـــ من خالل عن النتائج في منتصــ
  المجلس التنفيذي ولجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة له؛

  
عن تنفيذ  اً تقرير  ٢٠٢٢في عام  والسبعينالعالمية الخامسة  الصحة أن يقدم إلى جمعية  )٤(

ــبالمخرجات  بيانمع بأكملها،  ٢٠٢١-٢٠٢٠ للفترة الميزانية البرمجية ــ ـــ ـــية  حسـ ـــ المكاتب الرئيســ
ــتوى القطري، بما في ذلك  ــ ــ ــجل القياس وعلى المســـ ـــ ــ ــت بها من خالل ســ ــ ــ ــيغتها التي قيســـ ـــ ـــ في صـ

  ١؛حصائلالمؤشرات من خالل ، وحسب االقتضاء، المتكامل
  
 تقريراً ، وأن يقـــدم على نطـــاق المنظمـــة ككـــل أوجـــه الكفـــاءة ويحققأن يراقـــب التكـــاليف   )٥(
  .تضمن معلومات مفّصلة عن الوفورات وأوجه الكفاءةي

  
  

=     =     =  

                                                           
 السادسة واألربعين بعد المائة.ينبغي أن ينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته    ١


