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 للمنظمة المالية االستراتيجية مسّودة
  

  من األمانة تقرير
  

نظــرت جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتون فــي تقريــر عــن متابعــة الحــوار  ٢٠١٤فــي أيــار/ مــايو  -١
وأثنــاء المناقشــات اقتُــرح أن مــن المفيــد إقامــة صــلة بــين مختلــف المبــادرات فــي مجــال التمويــل،  ١الخــاص بالتمويــل.

 هـذا التقريـريبـين و  ٢ة الشؤون المالية، وٕاعداد التقارير المالية.وتحديدًا ما يلي: الميزنة، وتعبئة الموارد المالية، وٕادار 
كيــف تتكامــل الصــكوك والمبــادرات الحاليــة والمســتقبلية، ويقتــرح أيضــًا، بنــاًء علــى ذلــك، توجهــات اســتراتيجية واســعة 

 النطاق لألمانة. 
  
 ):١من العناصر التالية (الشكل  المالية االستراتيجية مسّودةوتتألف  -٢

 والميزنةالبرمجة  •

 تعبئة الموارد •

 إدارة الموارد وتتبعها •

 تقديم التقارير •

 .المساءلة والمخاطر •
 

  المالية االستراتيجية مسّودةعناصر  :١الشكل 
    

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٦٧/٧الوثيقة ج   ١

لجمعيــة الصــحة  "أللجنــة " )٢، المحضــر المــوجز للجلســة الثالثــة (الفــرع ٣ســجالت/ /٦٧/٢٠١٤ج ص عانظــر الوثيقــة    ٢
 .(باإلنكليزية) العالمية السابعة والستين

تقديم 
 التقارير

البرمجة 
 والميزنة

تعبئة 
 الموارد

إدارة الموارد 
 (وتتبعها)

المساءلة 
 والمخاطر
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 أدناه بالتفصيل.وهذه المجاالت مبينة 
  
ــــى أســــاس المناقشــــات الجاريــــة  -٣ ــــى إعــــداد مســــودة االســــتراتيجية الماليــــة للمنظمــــة عل وسيســــتمر العمــــل عل

بخصوص اآللية المستقبلية للتخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية، واالستراتيجية المنسـقة لتعبئـة المـوارد. وسـيوفر 
ي، بحيـث يتطـور ليصــبح نهجـًا شــامًال ومتماسـكًا يستشــرف ذلـك المزيـد مــن المعلومـات لمضــمون التوجـه االســتراتيج

 المستقبل.
 

  البرمجة والميزنة
  
بعمليــة تولــت زمامهــا الــدول األعضــاء مــن أجــل  ٢٠١٢بــدأت عمليــة اإلصــالح البرمجــي فــي أوائــل عــام  -٤

تحديد األولويـات، وقـد أعـادت االلتـزام بتحسـين الحصـائل الصـحية إلـى سـابق عهـده، مثلمـا تـم تسـليط الضـوء عليـه 
حقــة. وشــكلت هــذه الوثــائق ، وفــي الميزانيــات البرمجيــة الال٢٠١٩-٢٠١٤فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر، 

تحــوًال كبيــرًا عــن الوثــائق الســابقة، بكونهــا بمثابــة صــكوك ال تتعلــق فحســب بالمســاءلة والشــفافية ولكنهــا تتعلــق أيضــًا 
، ٢-٦٦ص عج القــرار  ، فــي٢٠١٣عيــة الصــحة فــي أيــار/ مــايو بالتمويــل وتعبئــة المــوارد. وللمــرة األولــى أقــرت جم

ت للمــديرة العامــة بــأن تمولهــا مــن االشــتراكات المقــدرة والمســاهمات الطوعيــة، رهنــًا الميزانيــة البرمجيــة بأكملهــا، وأذنــ
 بتوافر المبالغ التي تم إقرارها.

 
واتبعــت عمليــة إعــداد الميزانيــات الحديثــة بقــوة أســلوب التخطــيط مــن القاعــدة إلــى القمــة، واعتمــدت حســابًا  -٥

حــددة علــى مســتويات المنظمــة الثالثــة. وتمــت العمليــة مــن واقعيــاً للتكــاليف، واســتندت إلــى األدوار والمســؤوليات الم
خــالل شــبكات الفئــات ومجــاالت البــرامج لضــمان االتفــاق علــى نطــاق المنظمــة بشــأن التوجهــات االســتراتيجية لكــل 
مجـــال مـــن مجـــاالت البـــرامج. وثمـــة تحـــٍد تمثـــل فـــي ضـــمان االتســـاق والمواءمـــة بـــين األولويـــات، علـــى النحـــو الـــذي 

جهزة الرئاسية، وعملية التخطيط من القاعدة إلى القمة والتي تجسد احتياجـات الحكومـات المضـيفة، اعتمدتها به األ
واآلليات المقترحة (بما فيها اآللية المقترحة للتخصيص االستراتيجي لحيز الميزانيـة)، ومرونـة المسـاهمات الطوعيـة 

 وٕامكانية التنبؤ بها.
 
العمــل المســتمر بشــأن منهجيــة التخصــيص االســتراتيجي  وفــي المســتقبل ستســتهدي، أكثــر فــأكثر، حصــيلة -٦

وينبغــي أن يتماشـــى قــرار الــدول األعضــاء بشـــأن كيفيــة توزيــع حيــز الميزانيـــة مــع التخطــيط مـــن  ١لحيــز الميزانيــة.
، وســتلزم مواءمــة جميــع هــذه العناصــر أكثــر والمنجــزات المســتهدفةالقاعــدة إلــى القمــة وحســاب تكــاليف المخرجــات 

ار والوظـــائف عبـــر مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة، وكـــذلك مـــع اســـتعراض تمويـــل التكـــاليف اإلداريـــة فـــأكثر مـــع األدو 
 والتنظيمية. وسيستمر تحديد الغايات الخاصة بالكفاءة ورصدها في إطار عملية الميزنة وحساب التكاليف.

  
  تعبئة الموارد

  
حاليـــًا االشـــتراكات  وتشـــكل لطوعيـــة.يـــتم تمويـــل الميزانيـــة البرمجيـــة مـــن االشـــتراكات المقـــدرة والمســـاهمات ا -٧

ات ونتيجـة لـذلك تعتمـد المنظمـة بشـدة علـى المسـاهم  من الميزانية البرمجيـة اإلجماليـة؛ ٪٢٥المقدرة نسبة ٌأقل من 
زال العديد من الدول األعضاء يواصل الـدعوة إلـى زيـادة االشـتراكات المقـدرة كعنصـر الطوعية. ومع التسليم بأنه ما

 االستدامة المالية للمنظمة فإن هذا التقرير يركز على تعبئة المساهمات الطوعية.حاسم من عناصر 

                                                           
ذلــك يــدل العمــل الجــاري بشــأن هــذا الموضــوع علــى أن حيــز  إن حيــز الميزانيــة لــيس هــو نفســه األمــوال المتاحــة. ومــع   ١

ر عــن التمويــل المرجــو المتــاح فــي الميزانيــة البرمجيــة. لــذا فمــن المهــم أن تتلقــى المنظمــة أمــواًال مرنــة الميزانيــة ينبغــي أن يعّبــ
لتمويــل فــي موضــع واحــد بقــدر اإلمكــان كــي يتســنى تمويــل الميزانيــة البرمجيــة فيمــا يتعلــق بكــل النتــائج، وتالفــي اإلفــراط فــي ا

 ونقص التمويل في موضع آخر.
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ويستند تمويـل المنظمـة إلـى أربعـة مبـادئ توجيهيـة، حسـبما تـم االتفـاق عليـه فـي الحـوار الخـاص بالتمويـل  -٨
 :٢٠١٣في عام 

  
رمجيـة التـي تقرهـا الـدول سـتتم تعبئـة األمـوال الطوعيـة بالمواءمـة مـع الميزانيـة الب المواءمة والمرونة: •

التزامـــات الجهـــات المســـاهمة بتعزيـــز المرونـــة فـــي التمويـــل عـــن تيســـير التوزيـــع  األعضـــاء. وستســـفر
 المتساوي لألموال عبر مجاالت البرامج أكثر فأكثر.

 
مـن ٪ ٧٠ستسعى الدول األعضاء وسـائر الممـولين بـدأب إلـى إتاحـة مـا ال يقـل عـن  إمكانية التنبؤ: •

التمويــل الــالزم فــي بدايــة الثنائيــة. وعــالوة علــى هــذا ســتعمل المنظمــة علــى تعزيــز رؤيــة أطــول أمــدًا 
 ربطها ببرنامج العمل العام السداسي السنوات. وسائل منهاب، شأن التمويل التنظيميب

  
المســاهمة، ســتتيح المنظمــة علــى المــأل المعلومــات الخاصــة بالتمويــل المقــدم مــن الجهــات  الشــفافية: •

األمــر الــذي سييســر الفهــم المتبــادل للــدخل المتــاح والمتوقــع حســب الفئــة والبرنــامج والمكتــب الرئيســي 
ومركـــز الميزانيـــة وتعزيـــز اتخـــاذ القـــرار المســـتند إلـــى المعلومـــات بشـــكل جيـــد بخصـــوص المســـاهمات 

 الطوعية.
  
مسألة اعتماد المنظمة علـى  ستقوم الدول األعضاء وسائر الممولين بمعالجة سرعة التأثر:حد من ال •

جهة مساهمة من الجهات الفاعلة غيـر الـدول) فيمـا يتعلـق بنسـبة  ١١جهة مساهمة فقط (ومنها  ٢٠
مــن كــل المســاهمات الطوعيــة. وســينطوي ذلــك علــى توســيع قاعــدة الجهــات المســاهمة الحاليــة ٪ ٨٠

 وتعميقها، مع التركيز بشكل أساسي على الدول األعضاء.
  
تتبعــه المنظمــة فــي تعبئــة المســاهمات الطوعيــة هــو نهــج ذو شــقين، أال وهمــا: الحفــاظ علــى والــنهج الــذي  -٩

الدعم المقدم من الجهات المساهمة الحالية وتعميقه، وتوسيع قاعدة الجهات المساهمة. ويجـري تيسـير هـذه الجهـود 
فــي التأكيــد علــى أولويــات بإنشــاء وحــدة مســؤولة عــن التعبئــة المنســقة للمــوارد، ســتكفل اتبــاع نهــج متماســك ومتســق 

 التمويل وتعبئة الموارد دعمًا للميزانية البرمجية.
 

  وتعميقه الحالية المساهمة الجهات من المقدم الدعم على الحفاظ
  

باإلضــافة إلــى الوصــول إلــى المســتوى األمثــل للعالقــة الخاصــة بالتمويــل مــع الجهــات المســاهمة العشــرين،  -١٠
وبـــين أولويـــات المنظمـــة، تلتـــزم المنظمـــة بتحســـين اإلشـــراف علـــى  أولوياتهـــا بـــالتركيز علـــى مجـــاالت المواءمـــة بـــين

الجهــات المانحــة. وسيشــمل ذلــك البرهنــة بصــورة أفضــل علــى األثــر الواقــع، واإلبــالغ بالنتــائج فــي الوقــت المحــدد، 
حة وتحسين الصورة من أجـل مسـاعدة الجهـات المسـاهمة علـى أن تبـرر اسـتثماراتها فـي المنظمـة ألصـحاب المصـل

الرئيســــيين لــــديها. كمــــا أن الحــــوارات المســــتقبلية الخاصــــة بالتمويــــل والمشــــاورات الثنائيــــة المنتظمــــة ســــتكمل تعزيــــز 
 المشاركة يومًا بيوم مع الجهات المساهمة.

  
  لمساهمةاتوسيع قاعدة الجهات 

  
بشــأن توســيع قاعــدة الجهــات المســاهمة،  ٢٠١٤المقــابالت التــي شــملتها إحــدى الدراســات فــي عــام  أكــدت -١١

مرارًا وتكرارًا على أن الدول األعضاء ينبغي أن تظل هي الجهـات الرئيسـية التـي تمـول المنظمـة. وأوصـت المرحلـة 
توجيـه  يـتم وأن المشـتركة مسـاءلتها جوانب تناقش الثانية من تقييم إصالح المنظمة بأنه ينبغي للدول األعضاء "أن

وباإلضـافة إلـى الفـرص  ١تمويل المنظمـة إلـى هـذا األمـر". من العادل قسطها تؤدي ال التي األعضاء الدول عناية
                                                           

 .١-١-٩، الملحق، الفرع ١٣٤/٣٩ت مالوثيقة    ١
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لغ التـي االمتاحة لتوسيع قاعدة الجهات المساهمة فيما بين الدول األعضاء، من خالل المساهمات الطوعية أو المب
علــى أســاس طــوعي، توجــد فــرص أخــرى واضــحة لــدى المؤسســات الخيريــة  مقــدرةالتــدفع إضــافة إلــى االشــتراكات 

والمؤسســات المتعــددة القطاعــات والمبــادرات الصــحية العالميــة. وسيســتمر تنفيــذ أنشــطة تعبئــة المــوارد مــن األفــراد، 
. المتحـــدة األمـــم مؤسســـةوخصوصـــًا فـــي ســـياق االســـتجابة للطـــوارئ، وذلـــك مـــن خـــالل أطـــراف ثالثـــة أنســـب، مثـــل 

سيســتهدي التمويــل المقــدم مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، بمــا فيهــا القطــاع الخــاص، بنتــائج المناقشــات الجاريــة و 
  مع الجهات الفاعلة غير الدول.المنظمة مشاركة ا بين الدول األعضاء بشأن إطار فيم
  

م فــي وسيجســد اســتعداد الــدول األعضــاء وســائر الجهــات المســاهمة لتقــديم المســاهمات الطوعيــة مــدى ثقــته -١٢
  المنظمة.

  
  تنسيق جهود تعبئة الموارد على نطاق المنظمة

  
إن المنظمة ملتزمة باتبـاع نهـج متماسـك ومتسـق فـي التأكيـد علـى أولويـات التمويـل وتعبئـة المـوارد، ولهـذه  -١٣

هــذه الوحــدة عمــل شــبكة  الغايــة أنشــأت المــديرة العامــة فــي مكتبهــا وحــدة جديــدة للتعبئــة المنســقة للمــوارد. وســتوجه
عالمية مخصصـة داخـل المنظمـة لتعزيـز التركيـز والفعاليـة فـي أنشـطة تعبئـة المـوارد ولتـأمين التمويـل وفقـًا للمبـادئ 

  الرئيسية الموصوفة أعاله.
  

  إدارة الموارد وتتبعها
  

ة بانتظـــام، ومـــن الشـــروط األساســـية الهامـــة لتعبئـــة المـــوارد المســـتهدفة تـــوافر تحـــديثات المعلومـــات الماليـــ -١٤
وعرضــها مــع األفــق الطويــل األمــد وتوزيعهــا حســب هيكــل الميزانيــة البرمجيــة. وفــي هــذا الصــدد ُتعــد بوابــة المنظمــة 

تطورًا هامًا، إذ إنها تشير إلى احتياجات كل برنامج وتوفق بين تلك االحتياجـات  ١اإللكترونية على شبكة اإلنترنت
  وبين األموال المتاحة في أي نقطة زمنية.

  
مــوال المتاحــة علــى البــرامج فــي ومــن حيــث إدارة المــوارد ســيكون مــن المهــم بوجــه خــاص ضــمان توزيــع األ -١٥

الوقـت المناسـب؛ ولـن يـؤدي ذلـك إلـى تيسـير تحديـد مـواطن العجـز فـي التمويـل فحسـب ولكنـه سـيعزز قـدرة البــرامج 
ا مـن الضـروري إدارة التوقعـات داخـل على التنبؤ، وسيتيح له المزيد من الوقـت لتنفيـذ أنشـطتها. وباإلضـافة إلـى هـذ

تاريخيــة ولكنهــا تــوزع بإحكــام لســد نــواقص لمرنــة لــم تعــد تــوزع حســب اجــراءات المنظمــة، مــع توضــيح أن األمــوال ا
التمويل؛ وقد يعني ذلك أيضًا أن هذه األمـوال تـوزع بـاألحرى علـى نحـو غيـر متسـاو فيمـا بـين مختلـف البـرامج مـن 

  ت البرامج طيلة دورة الميزانية.أجل الحفاظ على تشغيل مجاال
  

  تقديم التقارير
  

لـــن تقـــدم الجهـــات المســـاهمة األمـــوال إلـــى المنظمـــة إال إذا كانـــت واثقـــة مـــن أن المـــوارد ستســـتخدم حســـب  -١٦
ضروري لفهم التقـدم المحـرز، وتحديـد  لجيدة النوعية والمناسبة التوقيتاالمبادرات المقصودة. لذا فإن تقديم التقارير 

، وتحديــد خيــارات إعــادة البرمجــة. وبالفعــل فــإن األدوات الحاليــة للرصــد وتقــديم رواقص ومــا تســتتبعه مــن مخــاطالنــ
التقـــارير (مثـــل تلـــك المتاحـــة فـــي البوابـــة اإللكترونيـــة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت) وأدوات اإلدارة الداخليـــة (مثـــل "لوحـــات 

. ومـع ذلـك لرئاسـيةار المقدمة إلى المـانحين واألجهـزة المتابعة اإلدارية") ساعدت على تحسين جودة وتوقيت التقاري
  يلزم المزيد من العمل من أجل تجميع المعلومات التقنية والمالية وتعزيز إدارة الموارد وتتبعها. 

                                                           
 ./https://extranet.who.int/programmebudget التالي: يمكن الوصول إليها من الرابط   ١
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وهناك عنصر آخر هام أيضًا للتبسيط والشفافية، أال وهو توحيد االتفاقـات الخاصـة بالمسـاهمات الطوعيـة  -١٧
ارير. ومـــن المـــأمول أن يـــتم قبـــول األطـــر القائمـــة، مثـــل الميزانيـــة البرمجيـــة المعتمـــدة وآليـــات ومتطلبـــات تقـــديم التقـــ

اإلشراف عليها وتقييمها، كأطر للمساءلة أمام الدول األعضـاء والشـركاء اآلخـرين، بحيـث يتسـنى للمنظمـة أن تقلـل 
  متطلباتها الظرفية لتقديم التقارير عن مشاريع معينة.

  
 للقطــاع الدوليــة المحاســبية المعــاييرســين جاهزيــة وشــفافية بياناتهــا الماليــة مــع اتبــاع وستواصــل األمانــة تح -١٨
دات وتحســين . وســيولى اهتمــام خــاص لتحســين محاســبة األصــول (مثــل المحاســبة الخاصــة بالمركبــات والمعــالعــام

إلــى  طبقــًا لتلــك المعــايير قبــل الوصــول "انتقاليــة"ترتيبــات زالــت المنظمــة فــي الجــرد)، وماجهيــز المبــاني وســجالت ت
  االمتثال الكامل. كما أن هذه التحسينات األخرى ستساعد على تعزيز اإلدارة الفعالة ألصول المنظمة.

  
  المحاسبة والمخاطر

  
إن المســاءلة والشـــفافية فــي صـــميم العناصــر األربعـــة المــذكورة أعـــاله لمســودة االســـتراتيجية الماليــة. وُيعـــد  -١٩

لة الخـــاص بالمنظمـــة، ويســـتند إلـــى التعـــاون الوثيـــق والثقـــة بـــين ءمســـاالتوجـــه االســـتراتيجي عنصـــرًا رئيســـيًا إلطـــار ال
األمانــة والــدول األعضــاء وســائر الجهــات المســاهمة والشــركاء، وهــو أمــر ال يمكــن افتراضــه إال إذا ثبتــت المســاءلة 

  والشفافية.
  

 ولدى المنظمة عدد من الصكوك أو المبادرات: -٢٠
  
الالئحـــة الماليـــة والنظـــام المـــالي يشـــكالن إطـــار السياســـات الخـــاص بالمســـاءلة فـــي مجـــاالت الميزنـــة  •

تحــديث  والرقابــة الماليــة وتقــديم التقــارير عــن الشــؤون الماليــة والمراقبــة الماليــة. وســيتم، عنــد الضــرورة،
 غيل الموحدة. اإلجراءات التفصيلية الواردة في مرجع المنظمة اإللكتروني، وكذلك إجراءات التش

 
 سيتم دعم وتعزيز التقيد بالالئحة المالية والنظام المالي من خالل التدابير التالية: •

 تنفيذ إطار الرقابة الداخلية الذي سيساعد على ضمان إدارة الموارد بفعالية وكفاءة؛ -

والــذي ، بمــا فــي ذلــك قائمــة مرجعيــة للتقيــيم الــذاتي، لداخليــةانهــج التوعيــة بخصــوص الضــوابط  -
ســيدعم المــديرين فــي االمتثــال بقواعــد المنظمــة ولوائحهــا وسياســاتها وفــي تيســير تحديــد أولويــات 

 اإلجراءات من أجل تعزيز الضوابط الداخلية والممارسات اإلدارية؛

سيتواصـــل تعزيـــز أدوات مـــن قبيـــل لوحـــة المتابعـــة اإلداريـــة (الداخليـــة) والبوابـــة اإللكترونيـــة علـــى  -
 لداخلية والخارجية)؛شبكة اإلنترنت (ا

خطــــوط المســــاءلة والمســـــؤولية المحــــددة بوضـــــوح داخــــل األمانـــــة والموثقــــة مـــــن خــــالل تفـــــويض  -
الصالحيات من المدير العام، وتقع المسؤولية الرئيسية عن ضـمان المسـاءلة الماليـة علـى عـاتق 

تخطــيط وتنســيق ومــدير إدارة ال الشــؤون اإلداريــة والماليــة فــي األقــاليم، المراقــب المــالي، ومــديري
 الموارد ورصد األداء. وهم يعتمدون على التعاون من جانب جميع مديري مراكز الميزانية.

بالمزيـد  اً يجري العمل على زيـادة توضـيح اتفـاق مسـاءلة (للمـديرين العـامين المسـاعدين)، مشـفوع -
 شخصي.من المسؤوليات المالية وبمؤشرات أداء لموظفين مختارين في إطار تقييم أدائهم ال
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هنــاك أدوات وٕاجــراءات مثــل مراجعــات الحســابات والمراجعــات اإلداريــة والبرمجيــة والتقييمــات متاحــة  •
لتيسير المساءلة في مجـاالت أو وحـدات معينـة. وهـي تحقـق الطمأنـة وتعـزز المسـاءلة وتسـاعد علـى 

 رفع مستوى الثقة في إدارة الموارد المالية للمنظمة.
 
ال يتجــزأ مــن تحقيــق األغــراض االســتراتيجية والتشــغيلية للمنظمــة. وســيتم تشــكل إدارة المخــاطر جــزءًا  •

علــى نحــو منهجــي تحديــد المخــاطر وٕادارتهــا وتخفيفهــا مــن خــالل إطــار إلدارة المخــاطر يجــري نشــره 
. كمـا يجـري إنشـاء آليـات لتشـغيلياعلى نطاق المنظمـة ويـرتبط بإعـداد الميزانيـة البرمجيـة والتخطـيط 

 ، مع إسناد التصدي ألشد المخاطر إلى المدير العام والدول األعضاء.تصاعدية محددة جيداً 
 
ســـيتم رصـــد المخـــاطر الماليـــة الطويلـــة األمـــد عـــن كثـــب: وأهمهـــا هـــي التبعـــات ذات الصـــلة لتوظيـــف  •

أجلهـا الموظفين (مثل تكاليف الرعاية الصحية بعد انتهـاء الخدمـة وتكـاليف التقاعـد)، والتـي يلـزم مـن 
التكاليف المستقبلية الخاصة بالموظفين موزع بإنصاف حسـب مصـادر  أن عبءأن تضمن المنظمة 

 التمويل، وأن المبالغ المستبقاة لهذه التكاليف المستقبلية تتناسب مع أحدث التقديرات.
  

وتظـــل المراجعـــة الخارجيـــة والداخليـــة للحســـابات تحقـــق الطمأنـــة علـــى اكتمـــال وفعاليـــة الضـــوابط الداخليـــة،  -٢١
فــي تقليــل فعاليــة آليــات المســاءلة. والمنظمــة ملتزمــة  ز مــواطن الضــعف التــي قــد تتســبب بــدورهافــي ذلــك إبــرا بمــا

بمعالجة مالحظات مراجعة الحسـابات تلـك بسـرعة أو بتوجيـه عنايـة لجنـة الخبـراء االستشـاريين المسـتقلة فـي مجـال 
وعـالوة علـى هـذا تراقـب اللجنـة الضـوابط  المراقبة إلي أية مالحظات ال توافق عليهـا اإلدارة أو قـد يصـعب تنفيـذها.

الداخليــة العامــة وآليــات المســاءلة، بمــا فــي ذلــك تقــدير كفــاءة عمليــة مراجعــة الحســابات وتســليط الضــوء علــى أيــة 
   شواغل كي يعنى بها المدير العام والدول األعضاء.

  
التــأمين واالســتدامة لخطــة مل الــدورة السداســية الســنوات التاليــة عمليــة تجديــد كبــرى للمبــاني، تســتلزم شــوست -٢٢

تمويـــل طويلـــة األمـــد، مـــع توزيـــع عـــبء ســـداد القـــروض المتفـــق عليهـــا توزيعـــًا عـــادًال بـــين مصـــادر التمويـــل الراهنـــة 
  والمستقبلية.

  
ذلـــك بـــاالقتران مـــع التخطـــيط ثـــال، و وأخيـــرًا، سُترصـــد المســـاءلة رصـــدًا صـــارمًا وســـيتم تصـــحيح عـــدم االمت -٢٣

  اء الموظفين.لتحسينات أوسع نطاقًا إلدارة أد
  

  المقاييس
  
يــرتبط التنفيــذ النــاجح للعناصــر الخمســة، علــى النحــو الموصــوف أعــاله، بالتنفيــذ النــاجح لمختلــف مبــادرات  -٢٤

  اإلصالح في مجالي الميزانية والشؤون المالية. ونتيجة لذلك سيتم قياس مدى اإلنجاز من خالل المؤشرات التالية:
  
 الدخل واإلنفاق مع الميزانية البرمجية المعتمدة حسب الفئة والمكتب الرئيسي؛ مواءمة •
 
نســـبة الميزانيـــة البرمجيـــة حســـب الفئـــة والمكتـــب الرئيســـي، الممولـــة فـــي مختلـــف المراحـــل فـــي دورة  •

 الميزانية البرمجية؛
 
مجـاالت  ١٠د الُقطرية لعـد٪ من موارد المنظمة ٨٠النسبة المئوية للبلدان التي تخصص فيها نسبة  •

 برامج أو أقل؛
 
 تقديم التقارير عن النقاط الرئيسية الناشئة عن سجل المخاطر؛ •
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 رصد األهداف الخاصة بالكفاءة؛ •
 
رأي غيـــر مـــتحفظ فـــي مراجعـــة الحســـابات مـــن مراجـــع الحســـابات الخـــارجي بشـــأن البيانـــات الماليـــة  •

 السنوية للمنظمة.
  

  في القائمة أعاله تتضمنها بالفعل الميزانية البرمجية وخطة التنفيذ الخاصة بإصالح المنظمة. والمؤشرات الواردة
  

وســوف ُتســتخدم اآلليــات القائمــة (مثــل استعراضــات منتصــف المــدة وتقييمــات أداء الميزانيــة البرمجيــة) فــي  -٢٥
هــذا الســياق مالحظــة أن  تقــديم التقــارير إلــى الــدول األعضــاء عــن المؤشــرات الســالفة الــذكر. ومــن الضــروري فــي

فــة علــى مســتوى الحصــيلة، ومــن ثــم فــإن مســؤوليتها مشــتركة بــين األمانــة والــدول األعضــاء بعــض المؤشــرات معرَّ 
والشــركاء. ويتمثــل الهــدف المنشــود فــي األمــد األطــول فــي إعــداد تقريــر متكامــل يتنــاول البرنــامج والميزانيــة والشــؤون 

  المالية. 
  
  

  المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 
  

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير. -٢٦
  
  
  

=     =     =  


