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نبذة عن الوضع المالي:
الميزانية البرمجية ٢٠١٩-٢٠١٨
تقارير المنظمة البرمجية والمالية للفترة ،٢٠١٩-٢٠١٨
بما في ذلك البيانات المالية المراجعة لعام ٢٠١٨
تقرير مقدم من لجنة البرنامج والميزانية واﻹدارة التابعة للمجلس التنفيذي
إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين
رحبــت اللجنــة بـالتقــارير المتعلقــة بنبــذة ﻋن الوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع المــالي :الميزانيــة البرمجيــة  ١ ،٢٠١٩-٢٠١٨وﻋن
-١
تقــارير المنظمــة البرمجيــة والمــاليــة للفترة  ،٢٠١٩-٢٠١٨بمــا في ذلــك البيــانــات المــاليــة المراجعــة لعــام ٢ .٢٠١٨

وأﻋربت اللجنة ﻋن تقديرها لتمويل ما نسبته  ٪١٠٣من الميزانية البرمجية اﻷساسية الكلية المعتمدة ﻋلﻰ الرﻏم من
أنه مازال هناك تفاوت بين البرامج والمكاتب.
وﻻحظت اللجنة أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً مع التقدير أن اﻹيرادات كانت أﻋلﻰ في ﻋام  ٢٠١٨مقارنةً بعام  .٢٠١٧ومع
-٢
ذلك ،أﻋربت ﻋن ﻗلقﻬا إزاء التباين في التمويل بين البرامج والمكاتب الرئيسية ،وطلبت من اﻷمانة أن تتخذ التدابير
الﻼزمة لمعالجة هذا اﻷمر .ورداً ﻋلﻰ ذلك ،أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحت اﻷمانة أنه ينبغي لﻬيكل الميزانية المتكامل الجديد المقترح
للثنائية  ٢٠٢١-٢٠٢٠أن يدﻋم تحس ــين توﻗعات المس ــاهمات الطوﻋية ،وهو ما من ش ــأنه أن يعزز مرونة التمويل
بفضــل حوار مســتنير ،واﻗترحت أن تُبذل جﻬود مشــتركة بين اﻷمانة والدول اﻷﻋضــاء فيﻬا من أجل المســاﻋدة ﻋلﻰ
معالجة هذﻩ المشكلة.
وﻋﻼوة ﻋلﻰ ذلك ،بالنظر إلﻰ أن معدل تنفيذ البرامج اﻷســاســية بلغ  ٪٥٠في نﻬاية آذار /مارس ،٢٠١٩
-٣
أﻋربت اللجنة ﻋن ﻗلقﻬا من احتمال أﻻ تُنفذ الميزانية البرمجية  ٢٠١٩-٢٠١٨بالكامل في نﻬاية الثنائية .وﻻحظت
اﻷمانة أن ثمة تحسـ ـ ـ ـ ـ ــناً فعلياً في التنفيذ منذ إﻋداد التقرير ،وهو اﻵن يتماشـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ مع المعدل المبلﱠغ ﻋنه في الثنائية
الســابقة .وباﻹضــافة إلﻰ ذلك ،شــرﻋت المكاتب اﻹﻗليمية والمقر الرئيســي في اتخاذ إجراءات من أجل تعزيز ﻋملية
التنفيذ.
ورداً ﻋلﻰ التعليقات بشــأن تأخر تقديم التقارير الخاصــة بالجﻬات المانحة ،أشــارت اﻷمانة إلﻰ أن المنظمة
-٤
تدير آﻻف المنح ،مما يتطلب اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثما اًر كبي اًر من حيث الوﻗت والموارد البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية لتلبية المجموﻋة المتنوﻋة من
المتطلبات المتعلقة بإﻋداد التقارير .وﻻحظت اللجنة أنه ﻋلﻰ الرﻏم من التقدم الكبير المحرز في تحس ـ ـ ــين الوض ـ ـ ــع
 ١الوثيقة ج.٣٤/٧٢

 ٢الوثائق ج ٣٥/٧٢وج ٣٦/٧٢وج /٧٢معلومات.٥/

ج٦٢/٧٢

A72/62

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبل مبتكرة كفيلة بجعل
فيما يتعلق بإﻋداد التقارير ،إﻻ أنه ينبغي لﻸمانة أن تنظر في إمكانية إيجاد أدوات أو ُ
ﻋملية تقديم التقارير أكثر كفاءة .ووافقت اﻷمانة ﻋلﻰ هذا النﻬج ،وس ـ ـ ـ ـ ــتس ـ ـ ـ ـ ــعﻰ إلﻰ التعاون مع الدول اﻷﻋض ـ ـ ـ ـ ــاء
والجﻬات المانحة لوضع آليات مبسطة ونماذج موحدة في مجال إﻋداد التقارير.
وأﻋربت اللجنة ﻋن تقديرها للض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوابط الداخلية القوية ،التي ُﻋرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بإيجاز في بيان الرﻗابة الداخلية،
-٥
وللتحســينات الكبيرة التي أُجريت في مجال التعاون المالي المباشــر .وأشــارت اﻷمانة إلﻰ أنه اﻋتُرف بذلك في تقييم
المنظمة الذي أجرته شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة اﻷطراف.
ورداً ﻋلﻰ ٍ
طلب بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن إﻋادة إدراج الموجز في البيانات المالية المراجعة ،أكدت اﻷمانة أن هذا اﻷخير
-٦
سيتضمن موج اًز في دورة تقديم التقارير المقبلة.
وأحاطت اللجنة ﻋلماً بالتدابير المتخذة ﻻحتواء التكاليف في إطار صـ ـ ـ ــندوق التأمين الصــ ـ ــحي للموظفين،
-٧
وأﻋربت ﻋن دﻋمﻬا لتنفيذ استراتيجيات ترمي إلﻰ إدارة التزامات التأمين الصحي بعد انتﻬاء الخدمة.
وأحاطت اللجنة ﻋلماً مع التقدير بتقرير المنظمة ﻋن النتائج :اس ــتعراض منتص ــف المدة ،الذي يرّكز ﻋلﻰ
-٨
اﻹنجازات المحققة ﻋلﻰ المسـ ـ ــتوى القطري .وأوصـ ـ ــت بأن تشـ ـ ــمل التقارير المقبلة ،باﻹضـ ـ ــافة إلﻰ ﻗصـ ـ ــص النجاح
واﻹنجازات ،تحليﻼت للتحديات التي تواجﻬﻬا اﻷمانة ومجاﻻت العمل التي ﻗد تكون ﻋرضة للخطر.

التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
أوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اللجنة ،نيابةً ﻋن المجلس التنفيذي ،بأن تحيط جمعية الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة ﻋلماً بالتقريرين الواردين في
-٩
الوثيقتين ج ٣٥/٧٢وج ،٣٦/٧٢وبأن تعتمد مشروع المقرر اﻹجرائي التالي:
جمعية الصـ ـ ــحة العالمية الثانية والسـ ـ ــبعون ،بعد أن نظرت في تقرير المنظمة ﻋن نتائج الميزانية
البرمجيــة  ٢٠١٩-٢٠١٨والبيــانـات المــاليــة المراجعـة لعــام ٢٠١٨؛ ١وبعــد أن أحـاطـت ﻋلمـاً بتقرير لجنــة
البرنامج والميزانية واﻹدارة التابعة للمجلس التنفيذي المقدم إلﻰ جمعية الصــحة العالمية الثانية والســبعين٢،
ﻗررت أن تقبل تقرير المنظمة ﻋن النتائج الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالميزانية البرمجية  ٢٠١٩-٢٠١٨والبيانات المالية
المراجعة لعام .٢٠١٨
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