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  نبذة عن الوضع المالي: 
  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية 

    
  ، ٢٠١٩-٢٠١٨تقارير المنظمة البرمجية والمالية للفترة 

  ٢٠١٨ بما في ذلك البيانات المالية المراجعة لعام
    

  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  مقدم من تقرير
  نة الصحة العالمية الثانية والسبعيإلى جمعي

  
  
ـــع المــالي: الميزانيــة البرمجيــة عن  بنبــذةالمتعلقــة  بـالتقــارير رحبــت اللجنــة  -١ ــ ـــ ــ ــ وعن  ١ ،٢٠١٩-٢٠١٨الوضـــ

 ٢ .٢٠١٨، بمــا في ذلــك البيــانــات المــاليــة المراجعــة لعــام ٢٠١٩-٢٠١٨تقــارير المنظمــة البرمجيــة والمــاليــة للفترة 
 من الرغم على المعتمدة الكلية األساسية البرمجية من الميزانية ٪١٠٣ما نسبته  لتمويل تقديرها عن اللجنة وأعربت
  .والمكاتب البرامج تفاوت بين زال هناكأنه ما

  
ـــاً  اللجنة والحظت  -٢ ـــ ــ ـــ ــ  ومع. ٢٠١٧ بعام مقارنةً  ٢٠١٨ عام في أعلى كانت اإليرادات أن التقدير مع أيضـــ

أن تتخذ التدابير  األمانة من وطلبت الرئيسية، والمكاتب البرامج بين التمويل في التباين إزاء قلقها عن أعربت ذلك،
ـــحت ذلك، على ورداً  هذا األمر. لمعالجة الالزمة ــ ـــ ــ ــ  المقترح الجديد المتكامل الميزانية ينبغي لهيكل أنه األمانة أوضــ
ــين توقعات  ٢٠٢١-٢٠٢٠ للثنائية ــاهمات الطوعيةأن يدعم تحسـ ــأنه أن ،المسـ  التمويل يعزز مرونة وهو ما من شـ
 على من أجل المســاعدة فيها األعضــاء دولوال ُتبذل جهود مشــتركة بين األمانة أن واقترحت مســتنير، حوار بفضــل
  .المشكلة هذه معالجة

  
 ،٢٠١٩ آذار/ مارس نهاية في٪ ٥٠بلغ  األســـاســـية البرامج تنفيذ بالنظر إلى أن معدل وعالوة على ذلك،  -٣

 والحظت. الثنائية نهاية في بالكامل ٢٠١٩-٢٠١٨ البرمجية الميزانية احتمال أال ُتنفذ من عن قلقها اللجنة أعربت
ــناً  أن األمانة ـــ ــ ــ ــ ــــى اآلن وهو التقرير، إعداد منذ في التنفيذ فعلياً  ثمة تحســ ــ ــ ـــ الثنائية  في عنه غالمبلَّ  المعدل مع يتماشــ
عملية  من أجل تعزيز إجراءات في اتخاذ الرئيســـي والمقر اإلقليمية شـــرعت المكاتب وباإلضـــافة إلى ذلك،. الســـابقة
  .التنفيذ

  
 المنظمة أن إلى األمانة أشــارت ،تأخر تقديم التقارير الخاصــة بالجهات المانحةبشــأن  التعليقات على ورداً   -٤

ــتثماراً  يتطلب مما المنح، آالف تدير ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــرية والموارد من حيث الوقت كبيراً  اسـ ــ ـــ ــ ـــ  من المتنوعة المجموعة لتلبية البشــ
ـــين في المحرز الكبير التقدم من الرغم على أنه اللجنة والحظت المتطلبات المتعلقة بإعداد التقارير. ــ ــع  تحســ ــ الوضـــ
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ــُ  أو في إمكانية إيجاد أدوات تنظر أن لألمانة إال أنه ينبغي فيما يتعلق بإعداد التقارير، ــ ـــ ــ ـــ ــ  كفيلة بجعل مبتكرة بلسـ
ـــعى النهج، هذا على األمانة ووافقت. كفاءة أكثر التقارير تقديم عملية ــ ـــ ــ ــــتســ ــ ـــ ـــاء الدول مع التعاون إلى وســـ ـــ ــ ــ  األعضــ

  .في مجال إعداد التقارير موحدة ونماذج مبسطة آليات لوضع المانحة والجهات
  
ـــوابط تقديرها عن اللجنة وأعربت  -٥ ــ ــ ـــ ـــ ــت بإيجاز في القوية، الداخلية للضـ ـــ ــ ــ ــ  الداخلية، الرقابة بيان التي ُعرضـــ

 تقييم إلى أنه اعُترف بذلك في وأشــارت األمانة. المباشــر المالي التعاون في مجال ُأجريت التي الكبيرة وللتحســينات
  .األطراف المتعددة المنظمات أداء تقييم شبكة أجرته الذي منظمةال
  
ــأن إعادة على طلٍب  ورداً   -٦ ــ ــ ــ ـــ ــ هذا األخير  أن األمانة أكدت المراجعة، المالية البيانات الموجز في إدراج بشــ

  تقديم التقارير المقبلة. دورة في موجزاً  سيتضمن
  
ـــندوق إطار في التكاليف الحتواء المتخذة بالتدابير علماً  اللجنة وأحاطت  -٧ ــ ــحي التأمين صـــ ـــ ــ  للموظفين، الصـ

  الخدمة. انتهاء بعد الصحي التأمين التزامات ترمي إلى إدارة استراتيجيات لتنفيذ دعمها عن وأعربت
  
 الذي يرّكز على المدة، منتصـــف اســـتعراض تقرير المنظمة عن النتائج:ب التقدير مع علماً  اللجنة وأحاطت  -٨

ــتوى على اإلنجازات المحققة ــ ـــت. القطري المســ ــ ـــمل بأن وأوصـ ــ ـــافة المقبلة، التقارير تشـ  النجاح قصــــــص إلى باإلضـــ
  .للخطر عرضة تكون قد التي العمل ومجاالت األمانة تواجهها التي للتحديات تحليالت واإلنجازات،

  
  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة

  
ـــــت اللجنة،   -٩ ـــ ــ ــ ــحة علمًا بالتقريرين الواردين في عن المجلس التنفيذي، بأن تحيط  نيابةً أوصــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ جمعية الصـ

  ، وبأن تعتمد مشروع المقرر اإلجرائي التالي:٧٢/٣٦جو  ٧٢/٣٥ج الوثيقتين
  

ـــبعون، بعد أن نظرت في تقرير المنظمة عن  ــحة العالمية الثانية والســـ ــ الميزانية نتائج جمعية الصــ
وبعــد أن أحـاطـت علمــًا بتقرير لجنــة  ١؛٢٠١٨ة لعــام والبيــانـات المــاليــة المراجعــ ٢٠١٩-٢٠١٨البرمجيــة 

 ٢،البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي المقدم إلى جمعية الصــحة العالمية الثانية والســبعين
ـــة بالميزانية البرمجية  ــ ـــ ــ ـــ والبيانات المالية  ٢٠١٩-٢٠١٨قررت أن تقبل تقرير المنظمة عن النتائج الخاصــ

  .٢٠١٨ المراجعة لعام
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