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

  
  

 التابعة نة البرنامج والميزانية واإلدارة للجالرابعالتقرير 
  الستينعية الصحة العالمية جم للمجلس التنفيذي والمقدم إلى

  
  
مـايو  /  أيـار ١١ و١٠عقدت لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة اجتماعها السادس، في جنيف، يومي    -١

  ١).أستراليا(هالتون . ، برئاسة السيدة ج٢٠٠٧
  
 الذي قُدم بناء على طلب الجمعية،      ٤،٢-٥٨ج ص ع  واستعرضت اللجنة التقارير الخاصة بتنفيذ القرار         -٢

  .في ذلك القرار
  
وأحاطت اللجنة علماً بالتقدم المحرز في اآللية التي ُأنشئت مؤخراً لتتبع تنفيـذ التوصـيات الخاصـة                   -٣

 إلى نظام مساءلة أكثر صرامة، في ما يتعلق بالتنفيـذ الكامـل             بمراجعة الحسابات، إال أنها أكدت على الحاجة      
  .لهذه التوصيات

  
، طلبـت اللجنـة إيـضاحات بـشأن         )١ إضافة   ٦٠/٤٣الوثيقة ج (ءة  وفي ما يختص بمبادرات الكفا      -٤

 ماليين دوالر أمريكي، والمطلوب لتنفيذ الجوانب الخاصـة بتكنولوجيـات           ٧االستثمار اإلضافي البالغ قيمته     
وقد قُدمت اإليضاحات المطلوبة حيث تبين أن       . المعلومات الالزمة من أجل تعزيز كفاءة نظام اإلدارة العالمي        

الستثمار يتعلق في األساس باستكمال تطوير البنية التحتية لالتصاالت بين جميع مكاتب الشبكة الخاصـة               هذا ا 
العالمية وكذلك لزيادة سعة الشبكة االستيعابية لمواجهة الكم الكبير من المعطيات الذي سينشأ من خالل نظـام                 

ليف المتعلقة بإضافة نظام اإلدارة العالمي وكذا  عالوة على ذلك، فالحاجة قائمة إلى تمويل التكا       . اإلدارة العالمي 
 موعد بدء عمل النظام الجديد على ٢٠٠٩عام النفقات الخاصة بمواصلة العمل وفقاً للنُظم القائمة حتى منتصف 

  .النحو التام في جميع مكاتب المنظمة
  
على الرغم من أنه    و. ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ،وكانت هذه التكاليف قد أدرجت بالكامل في الميزانية البرمجية          -٥

 لن تتحقق بسبب القصور     ٢٠٠٧-٢٠٠٦لم يطرأ عليها أي تغيير إال أن اإليرادات المطلوبة في الفترة المالية             
 تمويل الجزء األكبر لهـذا المجـال مـن          االحاصل في الحساب الخاص لتكاليف الخدمة، والتي يتم من خالله         

  .مجاالت العمل

                                                           
 .٦٠/٤١  لالطالع على قائمة بأسماء المشاركين، انظر الوثيقة ج١
 .١ إضافة ٦٠/٤٣ وج٦٠/٤٣  الوثيقتان ج٢
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مكان الحصول على إيرادات متنوعة زيادة علـى تلـك المطلوبـة            وتساءلت اللجنة عما إذا كان باإل       -٦
 ماليين دوالر أمريكي، كحد أقصى، على التكـاليف         ٧ حتى يتسنى صرف مبلغ      ٤-٥٨ج ص ع  بموجب القرار   

يـة  وتم التوضيح بأنه كان يتوقع استدرار إيرادات متنوعـة كاف         . الخاصة بالبنية التحتية لنظام اإلدارة العالمي     
وقد أبرزت اللجنة المخاطر المرتبطة بتنفيـذ النظـام         . خالل الثنائية الحالية بسبب بعض الظروف االستثنائية      

  .الجديد إذا لم يتوفر هذا التمويل
  
  مقدمة إلى جمعية الصحةال ةتوصيال
  
نـاجح  الحظت اللجنة أنه على الرغم من أن تكاليف االستثمار، التي تُعد حاسمة من أجل اإلطـالق ال                  -٧

وأن هذه التكاليف لم يطرأ عليهـا       (،  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ،لنظام اإلدارة العالمي، قد ُأدرجت في الميزانية البرمجية       
كما الحظـت اللجنـة   .  تلك الثنائية لتمويل هذه التكاليففي، فقد كانت اإليرادات المتاحة غير كافية   )أي تغيير 

يين دوالر أمريكي، والتي يتوقع اكتسابها خالل الثنائية         مال ٧وجود فائض في اإليرادات المتنوعة ُيقدر بحوالى        
  .مليون دوالر أمريكي ٣١‚٨ والبالغ ٤-٥٨ج ص ع، زيادة على المبلغ المطلوب في القرار ٢٠٠٧-٢٠٠٦

  
، ٤-٥٨ج ص ع  المعني بتنفيـذ القـرار      : ٢٠٠٧-٢٠٠٦ولدى فحص التقرير الخاص بالفترة المالية         -٨

، بناء على تكليف المجلس التنفيذي للجنة بذلك، فـإن اللجنـة توصـي    ١افة  إض٦٠/٤٣والوارد في الوثيقة ج 
  :باعتماد جمعية الصحة العالمية الستين للقرار التالي

  
  ،الستونجمعية الصحة العالمية   

  
  تنفيـذ القـرار   : ٢٠٠٧-٢٠٠٦ بـالفترة الماليـة      الخـاص بعد أن نظـرت فـي التقريـر           
  ٤،١-٥٨ج ص ع

  
، يزيد على المبلغ األولـي      ٢٠٠٧-٢٠٠٦يرادات المتنوعة للثنائية    أن أي فائض في اإل     تقرر  

وحتـى   (٤-٥٨ج ص ع   والمحدد فـي القـرار        مليون دوالر أمريكي   ٣١‚٨المصرح به، والمقدر بـ     
، يمكن استخدامه في تمويل تكنولوجيا المعلومـات الـضرورية   )ماليين دوالر أمريكي كحد أقصى  ٧

  .لق بتنفيذ نظام اإلدارة العالميوالالزمة، وأي تكاليف استثمار تتع
  
ولم يدعم أحد أعضاء اللجنة هذه التوصية، نظراً لتأخر ورود مشروع القرار، ولكون المبالغ المعنيـة                 -٩

وكان من رأي هذا العضو أن ذلـك        .  بالميزانية العادية  ةتفوق المبالغ المدرجة في قرار فتح االعتمادات المتعلق       
  .ولم يتفق باقي أعضاء اللجنة مع هذا الرأي. لتقيد ببنود الميزانيةال يصب في خانة االنضباط وا
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  .١ إضافة ٦٠/٤٣الوثيقة ج   ١


