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  :٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة المالية 
  ٤-٥٨ج ص عتنفيذ القرار 

  
  

  تقرير من األمانة
  

  
  
قرار فـتح   " المعنون   ٤-٥٨ج ص ع  يذ أجزاء القرار     إلى التقدم المحرز في تنف     ٦٠/٤٣تشير الوثيقة ج    -١

 التقرير الحـالي    ويلفت.  المالية الذي يتناول تتبع عملية المراجعة    " ٢٠٠٧-٢٠٠٦أبواب االعتماد للفترة المالية     
 بما في ذلك التقدم المحرز بـشأن تـوفير          ذلك القرار، االهتمام إلى بعض الجوانب األخرى من عملية متابعة         

أولويات المنظمة النسبية عند طلب المساهمات الطوعية وبشأن تنفيذ مشاريع الكفـاءة المزمـع              اإلرشاد بشأن   
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦االضطالع بها والمبينة في الميزانية البرمجية للفترة 

  
 المـوارد   مواءمـة وفي ما يتعلق باإلرشاد، تعمل األمانة مع الشركاء والمانحين األساسيين من أجل               -٢

 لسد من خالل الميزانية البرمجية،      على النحو الذي حددته أجهزتها الرئاسية     يات المنظمة،   بشكل أفضل مع أولو   
وفي هذا السياق، يكمن الهدف في ضمان مجموعة كبيرة من          . ثغرات التمويل الرئيسية وتحسين تنفيذ البرنامج     

مساهمات الطوعية األساسية   بال"المساهمات الطوعية غير المخصصة والتي يمكن التنبؤ بها، المشار إليها أيضاً            
  ."المتفاوض عليها

 
وفي ما يتعلق بتنفيذ مشاريع الكفاءة ووضع أهداف واضحة وقابلة للقياس فيما يخص ميزانية الفتـرة                  -٣

الميزانية البرمجية في منتـصف   ، تم استعراض    )المطلوبة أيضاً في القرار    (التالية والميزانيات   ٢٠٠٧-٢٠٠٦
المـستفادة   توفير تقييم أكثر شموالً لإلنجازات على المدى المتوسـط والـدروس              من أجل  المدة مع مراجعته  

  . لفترة السنتينالتاليةالمتعلقة بإعادة البرمجة وإعداد الميزانية البرمجية 
 
 بالعمليات واإلجراءات اإلدارية التي يتم      األهم التي يجري تنفيذها فيما يتعلق بالكفاءة      مبادرة  ال وتتعلق  -٤

. ٢٠٠٨يتوقع أن يبدأ عمله فـي عـام         تحديثها بشكل جوهري مع نظام اإلدارة العالمي الجديد الذي          تغييرها و 
 النظام الذي سيحل محل النظم القائمة للتخطيط والميزانية والمحاسبة وإدارة الموارد البـشرية والـسفر                وهذا

  . في هذه المجاالتعلى نحو هام وإدراج اإلجراءات اإلدارية تشكيلوالمشتريات ودفع الرواتب سيقوم بإعادة 
 
 لبعض المهام مثـل     الخدمات العالمي للمعالجة الروتينية    تتعلق بإقامة مركز     ذات صلة هناك مبادرة   و  -٥

المزيـد مـن    تحقيق  وسوف يسهل هذا المركز     . الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية      
  .دارية األساسية عند االضطالع بهذه المهام اإلةالكفاء
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وسيتم تعزيز أداء المنظمة على جميع المستويات من خالل تحسين الكفاءة اإلدارية وتعزيـز عمليـة                  -٦
  .في مجال اإلدارة من خالل توفير معلومات اإلدارة على نحو أسرع وأفضل نوعيةصنع القرار 

 
 العالمي، مـن    ات مركز الخدم  إقامةوتتم   إطالق نظام اإلدارة العالمي في المقر بشكل ناجح          ولكي يتم   -٧

 ذلك  ويشمل.  ماليين دوالر أمريكي   ٧ ى، تُقدر قيمته بحوال   ٢٠٠٧ استثمار إضافي، في عام      توظيفالمطلوب  
-٢٠٠٦بعض التكاليف االستثمارية في تكنولوجيا المعلومات التي تم توقعها في الميزانية البرمجيـة للفتـرة                

مبلغ يزيد عـن     استخدام أي    اآلنومن المقترح   . ٢٠٠٧افي في عام     والتي لم تحصل على التمويل الك      ٢٠٠٧
-٢٠٠٦المتطلبات الموافق عليها في الميزانية البرمجيـة للفتـرة          ب فيما يتعلق  في اإليرادات المتنوعة     الحاجة
 وفي حال عدم توافر إيرادات متنوعة ستبذل الجهـود لتمويـل هـذه              .للتصدي لهذه النفقات اإلضافية   ،  ٢٠٠٧
 . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الهامة للغاية من خالل تأجيل التكاليف األخرى للثنائيةت النفقا

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
إلى النظـر   لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة،     جمعية الصحة مدعوة، في ضوء أي توصيات تتخذها           -٨

 مليـون   ٣١,٨المبلغ األساسي بقيمة    باستخدام أي فائض في اإليرادات المتنوعة يتجاوز        القاضي  في االقتراح   
 المتعلقـة بتكنولوجيـا     الهامـة للغايـة   ، لتمويل التكاليف    ٤-٥٨ج ص ع   القرارسمح به   يدوالر أمريكي الذي    

وإنـشاء مركـز    الرئيسي  المعلومات وتكاليف االستثمار األخرى المتعلقة بتنفيذ نظام اإلدارة العالمي في المقر            
  .  العالميالخدمات
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