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  البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذيتقرير لجنة 
  إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين

  
  

اني عشـــر، ــــــــام الثـــــــوهـــو أول تقريـــر يقـــدَّم فـــي إطـــار برنـــامج العمـــل الع ١،رحبـــت اللجنـــة بتقريـــر األمانـــة -١
 النتائج الجديدة.، ويوائم بين اإلبالغ بالتقدم المحرز وبين سلسلة ٢٠١٩-٢٠١٤

 
والحظت اللجنة أن التقرير تضمن التقييم حسب المكتب الرئيسي فيمـا يتعلـق بالتقـدم الـذي أحرزتـه األمانـة  -٢

فــي تحقيــق الُمخرجــات،  وطلبــت اللجنــة توضــيحًا بشــأن الُمخرجــات التــي ذكــر التقيــيم أنهــا "معرضــة لمخــاطر" عــدم 
ــــــا ــــــة، وخصوصــــــًا ب ــــــة الثنائي ــــــي نهاي ــــــي االســــــتجابة ألزمــــــة التحقــــــق بالكامــــــل ف ــــــرة ف ــــــى االســــــتثمارات الكبي لنظر إل

فيروس اإليبوال. كما ُطلب توضيح آخر بشأن التقييم بتعبير "معرضة لمخاطر" في مجاالت المراجعة  مرض فاشية
 .٦تحت الفئة 

 
، بـأن التقيـيم  بتعبيـر "معرضـة لمخـاطر" كـان مـن أسـبابه اسـتجابة المنظمـة ٥وُأبلغت اللجنة،  تحت الفئة  -٣

اإليبــوال، بمــا فــي ذلــك العمــل المتعلــق بتقــديم الــدعم إلــى البلــدان لبنــاء قــدرتها علــى اكتســاب  فيــروس مــرض لفاشــية
ـــة ( ـــوائح الصـــحية الدولي )، والعمـــل الخـــاص بـــاألمن الغـــذائي، ٢٠٠٥القـــدرات األساســـية المنصـــوص عليهـــا فـــي الل
، وفيما يتعلق بمجاالت المراجعة، فإن ٦فئة واإلجراءات المتخذة من أجل االستجابة لطوارئ كبرى أخرى. وتحت ال

ساسًا التـأخر فـي التوظيـف. وطلبـت اللجنـة مـن األمانـة أن تقـدم أأسبابه  من كان" لمخاطر معرضة" بتعبير  التقييم
 استراتيجية لتنفيذ ميزانيتها البرمجية بالكامل.

 
يــل الميزانيــة البرمجيــة و بــين تموالحظــت اللجنــة كــذلك أنــه بــالرغم مــن الجهــود المبذولــة مــن أجــل المواءمــة  -٤

يـــزال هنـــاك اخـــتالل فـــي المواءمـــة بـــين االت الميزانيـــة البرمجيـــة فإنـــه الوبـــين األولويـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي مجـــ
الموارد واألولويـات. وشـددت كـذلك علـى ضـرورة مراعـاة أثـر الحـوار اللخـاص بالتمويـل ودور فريـق التعبئـة العالميـة 

ع الميزانيــة، وطلبــت أن تقــدَّ تقــارير األداء فــي المســتقبل علــى أســاس مؤشــرات علــى للمــوارد فــي مواءمــة المــوارد مــ
 مستوى المخرجات.
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تحسـنت تحسـنًا  ٢٠١٥-٢٠١٤وُأبلغت اللجنة بأن المواءمة بين الموارد واألولويات في الميزانيـة البرمجيـة  -٥
الخــاص بالتمويــل علــى تحســين المواءمــة  كبيــرًا مقارنــة بالثنائيــات الســابقة. وباإلضــافة إلــى األثــر اإليجــابي للحــوار

ســد الثغــرات فــي المجــاالت الناقصــة التمويــل.  يجــري اتبــاع نهــج اســتراتيجي فــي تخصــيص التمويــل المــرن مــن أجــل
وأصبحت شبكة التعبئة المنسقة للموارد تعمل اآلن، وهناك عدة مبادرات جارية في هذا الصدد. ومع ذلك فإن بيـان 

 المزيد من الوقت. األثر الكامل للعمل يتطلب
 
وتعهــدت األمانــة بــأن تجــري تحلــيًال متعمقــًا لألمــوال المتاحــة لكــل مكنــب رئيســي علــى أســاس مخصصــات  -٦

 الميزانية وتنفيذها. وسيوفر التحليل المعلومات الالزمة للعمليات القادمة للتخطيط وتخصيص الموارد.
  
 

  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  
 علمــاً  والسـتون الثامنـة العالميــة الصـحة جمعيـة تحـيط بــأن التنفيـذي، المجلـس عــن بالنيابـة اللجنـة، أوصـت -٧

  .٦٨/٦الوثيقة ج في الوارد بالتقرير
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