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  تقرير منظمة الصحة العالمية البرمجي والمالي 
  ، بما في ذلك البيانات ٢٠١٥-٢٠١٤ الفترة عن

  ٢٠١٥  المالية المراجعة لعام
  
  

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

  
  
 ،٢٠١٥-٢٠١٤البرمجـــي والمـــالي عـــن الفتـــرة (المنظمـــة) تقريـــر منظمـــة الصـــحة العالميـــة األمانـــة قـــدمت   -١
تحقيـق خطـوة هامـة علـى طريـق لتقريـر لالجديـد مثّـل النسـق و  ٢٠١٥.١لعـام راجعـة الماليـة المفي ذلك البيانـات  بما

ورقي الـــتقريـــر ال -" وســـائلبــثالث "لــى الـــدول األعضـــاء عيجــري عـــرض البيانـــات االكتمـــال. و الشــفافية والمســـاءلة و 
حســـب تلـــك البيانـــات صـــنيف تبيســـمح مّمـــا  – اإللكترونـــي منظمـــةالمجيـــة وموقـــع للميزانيـــة البر لكترونيـــة اإلبوابـــة الو 

تقـــديم عمليـــة و الغايـــات مؤشـــرات األداء و لتقيــيم إجـــراء علـــى التقريـــر تجميـــع المنهجيـــة المتبعـــة فــي وانطـــوت اللــزوم. 
. وجـرى واسـتخدام المـوارد البشـرية والماليـةوطأتهـا  تخفيـفإدارة المخـاطر و واسـتراتيجيات ٕايتاء الخـدمات المنتجات و 
صـحة، إضـافة إلـى اللتحقـق مـن قـد ُتسـتخدم ألغـراض االوثـائق ذات الصـلة التـي االسـتنتاجات بواسـطة التحقق من 

  .لحساباتل المراجعات الداخلية والخارجيةاالستعراضات و إجراء 
  
نفــاق، ضــمن مــا كشــف، النقــاب عــن أن إســهامات الــدول األعضــاء التمويــل واإلكشــف اســتعراض شــؤون و   -٢

٪ مـن إجمـالي ٧١دول، مثلـت نسـبة  ١٠، والبـالغ عـددها ٢٠١٥-٢٠١٤مجيـة ميزانية البر الفي الرئيسية المساهمة 
وهـو أمـر ، ٢٠١٣-٢٠١٢عـن فتـرة السـنتين ٪ ١٧فيما زاد معدل اإلنفاق في فترة السنتين تلك بنسـبة المساهمات، 

فــي اإلنفــاق فيمــا يخــص أمــا . شــلل األطفــال واالســتجابة للطــوارئبشــأن استئصــال الُمنجــز لعمــل إلــى ا ساســاً أُيعــزى 
فضل وذلك ب، ٢٠١١نسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق منذ عام بوصفه ، فقد انخفض التنظيم واإلدارة ،٦فئة الإطار 

فيمــا فـة أنشـطة مكثّ ألغـراض االضـطالع ب ناشـئة عـن ذلــكيمكــن توجيـه الوفـورات التحققـت. و  الكفـاءة التـيمعـدالت 
  يات.االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقجوانب و  ةالداخلي بمراجعة الحساباتتعلق ي
  
ميزانية المنظمة تمويل اليقين بشأن انعدام عليها مسألة الضوء التي سّلط التقرير وشملت المخاطر المالية   -٣

، والمسـؤولية ٢٠١٩ عام ستئصال شلل األطفال بعدالعالمية المبادرة ال تمويل موظفيكذلك و ، طويل األجلتمويًال 
فـي البنيـة التحتيـة االحتياجـات مـن تلبيـة تغطيـة تكـاليف الرعايـة الصـحية بعـد انتهـاء الخدمـة، و الطويلة األجـل عـن 

  .الطويلاألجل 
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المســـتقبل ر الحـــال فـــي تصـــوّ إمكانيـــة تقيـــيم أداء الميزانيـــة البرمجيـــة مـــن العبـــر الُمستخلصـــة مـــن عمليـــة و   -٤
، مــةمنظتلتــزم بهــا الالتــي المختلفــة المؤشــرات طائفــة كامــل عــن المواضــع التــي تُــواءم فيهــا عمليــة تقــديم التقــارير ب

الكفاءة تقترن بذلك في مجالي كبيرة وتحقيق مكاسب المتعلقة بتقديم التقارير متطلبات البعض تقليل يؤدي إلى  مما
  .والشفافية

  
مقتــرح يقضــي بمواءمــة عمليــة البوابــة اإللكترونيــة، ورحبــت ببو وّحــد التقرير المُ بــالــدول األعضــاء أشــادت و   -٥

ومـن االتجاهـات الرئيسـية المالحظـة لوحـة اإلصـالح". يضم " ا يشير إلى أن هذا النهج ينبغي أنتقديم التقارير، ممّ 
االنتبـاه ذلـك فقـد اسـُترِعي رغم بـو ، القطـريعلـى المسـتوى  منظمـةإنفـاق الالزيـادة المطـردة فـي معـدل في هذا الصـدد 

تــزال تعــاني مــن الالحتياجــات المتغيــرة مــع ا ةتــب القطريــاقــدرات المكمؤداهــا أن مواءمــة فــي التقريــر نتيجــة تــرد إلــى 
لـــة والُمواءمـــة الُمموّ  ٢٠١٥-٢٠١٤ الميزانيـــة البرمجيـــةت كانـــو بشـــأنها موضـــع التنفيـــذ. عمليـــة منهجيـــة وضـــع عـــدم 

 فـــي فتـــرة ةطوعيـــة األساســـيالمســـاهمات الانخفـــاض تمويـــل حيـــال  قلـــقترحيـــب، ولكـــن ُأعـــِرب عـــن موضـــع بالكامـــل 
ُمحـّددة، بمـا فيهـا من أجل مواجهة المخاطر الماليـة الًا استراتيجيتفكيرًا في المسألة التفكير السنتين تلك، مما أوجب 

  .تلك المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
  
ة تواظـب حاليـًا العام ةأن المدير باألمانة أفادت  بشأن استخدام األموال غير المنفقة،تساؤل ُأِثير على  ورداً   -٦

فـي بدايـة فتـرة السـنتين، قيـود بعضـها ُفِرضـت علـى مرنـة، التـي المـوال األسـتخدام زيادة الطـابع االسـتراتيجي العلى 
ه تـدابير يتواصـل اتخـاذ . و االقتضـاءاللـزوم وحسـب د عنـها، في تمويلتعاني نقصًا مجاالت البرامج التي إلى  توُوجِّ

أن لُـوِحظ . و ٢٠١٩ستئصـال شـلل األطفـال بعـد عـام العالميـة المبـادرة ال إلدارة تداعيات الـنقص المتوقـع فـي تمويـل
  .ككل مجال المساعدة اإلنمائية الرسميةأرجاء شملت ظاهرة هو التمويل المرن الطارئ على نخفاض اال
  
   جمعية الصحةإلى المقدمة توصية ال
  
  مشروع القرار التالي: جمعية الصحةعتمد عن المجلس التنفيذي بأن تأوصت اللجنة نيابة   -٧
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

، بمـــا فـــي ذلـــك ٢٠١٥-٢٠١٤منظمـــة البرمجـــي والمـــالي عـــن الفتـــرة التقريـــر بعـــد أن نظـــرت فـــي 
  ١؛٢٠١٥البيانات المالية المراجعة لعام 

  
لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي إلـــى تقريـــر بوبعـــد أن أحاطـــت علمـــًا 

  ٢،جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين
  

، بمــا فــي ذلــك البيانــات الماليــة ٢٠١٥-٢٠١٤تقريــر المنظمــة البرمجــي والمــالي عــن الفتــرة  تقبــل
  .٢٠١٥المراجعة لعام 
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