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  ٢٠١٣- ٢٠١٢تقييم أداء الميزانية البرمجية 
  
  البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة لجنةالتقرير المقدم من   

  السابعة والستين للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية
  
  

/ يـــــارأ ١٦إلـــــى  ١٤ُعقـــــد االجتمـــــاع العشـــــرون للجنـــــة البرنـــــامج والميزانيـــــة فـــــي جنيـــــف فـــــي الفتـــــرة مـــــن   -١
 ٩-٢مالهـا، بعـد حـذف البنـدين واعتمـدت اللجنـة جـدول أع ١.(بلجيكـا) كـويبرز، برئاسة الدكتور ديرك ٢٠١٤ مايو
  ١٠.٢-٢و

، وســلطت الضــوء علــى التحســن فــي مســتوى النتــائج ٦٧/٤٢رحبــت اللجنــة بــالتقرير الــوارد فــي الوثيقــة ج  -٢
إلـى  ٢٠١١-٢٠١٠فـي الثنائيـة  ٪٥٤المتوقعة على نطاق المنظمة التي تحققت بالكامـل، حيـث زادت نسـبتها مـن 

  .٢٠١٣-٢٠١٢في الثنائية  ٪٦٣

مســتوى ومواءمــة تمويــل األغــراض االســتراتيجية وفــي المكاتــب  فــيوالحظــت اللجنــة التحســن الــذي حــدث   -٣
  الرئيسية. ومع ذلك فقد لوحظ أن المواءمة الكاملة في المجال المالي لم تتحقق بعد.

أكثـر  وأعربت اللجنة عن تقديرها للدروس المستفادة في التقرير، ولكنها شجعت األمانة علـى إجـراء تحليـل  -٤
  تفصيًال للتحديات التي ُووجهت وللممارسات التي اتُبعت في التصدي لها.

وعالوة على هذا فقد الحظ أعضاء اللجنة أنه بالرغم من التقدم الكبير في النتائج الصـحية العموميـة التـي   -٥
بط بــين مجــاالت تضــمنها التقريــر فإنــه ينبغــي فــي المســتقبل إدراج تحليــل محّســن بشــأن عمــل المنظمــة يوضــح الــروا

  العمل واألغراض االستراتيجية.

وســـلطت اللجنـــة الضـــوء علـــى أنـــه بـــالرغم مـــن أن األمانـــة اضـــطلعت بأعمـــال إضـــافية مـــن أجـــل تحســـين   -٦
تعـــاريف المؤشـــرات ومعـــايير القيـــاس فـــإن بعـــض غايـــات المؤشـــرات مازالـــت طموحـــة أو ال تعـــرَّف بالقـــدر الكـــافي 

النتائج. وفي هذا الصدد لـم يتضـمن التقريـر تقييمـًا مالئمـًا بشـأن أداء األمانـة  المسؤولية المحددة لألمانة في تحقيق
، بمــا فــي ذلــك إدراج ٢٠١٥-٢٠١٤. واقترحــت اللجنــة مجــاالت للتحســين فــي الثنائيــة ٢٠١٣-٢٠١٢فــي الثنائيــة 

ســـتخدام تصـــحبه المعلومـــات الماليـــة، وا ٢٠١٥-٢٠١٤تحليـــل أكثـــر تفصـــيًال لكـــل حصـــيلة فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة 
الوســـائل البيانيـــة لوصـــف اإلنجـــازات، والنظـــر فـــي نظـــام التقيـــيم الحـــالي مـــن أجـــل إدراج عناصـــر نوعيـــة، وتحســـين 
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وصــف العمــل المنســوب إلــى األمانــة، ومواصــلة تعزيــز إجــراءات ضــمان الجــودة مــن خــالل استعراضــات النظــراء 
  والربط بعملية التقييم.

ددت األمانـة علـى أن كثيـرًا مـن المسـائل المطروحـة تجـري معالجتـه وردًا على شواغل اللجنة واقتراحاتها ش  -٧
، مــع ٢٠١٥-٢٠١٤مــن خــالل عمليــة اإلصــالح، بمــا فــي ذلــك إعــداد هيكــل نتــائج أوضــح فــي الميزانيــة البرمجيــة 

تحديــد أوضــح لعمــل الــدول األعضــاء واألمانــة، ووضــع مؤشــرات أقــوى لكــل مســتوى مــن مســتويات الترتيــب الهرمــي 
ثــار والحصــائل والمخرجــات)، وتحســين مواءمــة التمويــل مــن خــالل الحــوار الخــاص بالتمويــل. وســلطت للنتــائج (اآل

المــديرة العامــة الضــوء علــى أن التقــارير المســتقبلية عــن تقيــيم أداء الميزانيــة البرمجيــة ســتركز علــى تحليــل النتــائج 
أداة إداريــة.  رك كــي يصــبح التقريــاألنشــطة وستصــف بصــورة أوضــح الــروابط بــين التنفيــذ التقنــي والمــالي، وذلــ ال

وباإلضــافة إلــى ذلــك فقــد ســلطت الضــوء علــى أهميــة اســتخدام التمويــل المــرن، مثــل االشــتراكات المقــدرة، فــي دعــم 
  المواءمة في المجال المالي.

  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
أوصت اللجنة، بالنيابة عن المجلـس التنفيـذي، بـأن تحـيط جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتون علمـًا   -٨
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