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  ،٢٠١٧-٢٠١٦تقرير المنظمة البرمجي والمالي للفترة 

  ٢٠١٧بما في ذلك البيانات المالية المراجعة لعام 

  قرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي ت
  المقدم إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين

  
  
  
والبيانات المالية  ،٢٠١٧-٢٠١٦رحبت اللجنة بتقرير المنظمة عن النتائج الخاصـــــــــــــــة بالميزانية البرمجية  -١

المساهمات الطوعية بشأن ، والتقرير عن المعلومات ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٣١المراجعة للسنة المنتهية في 
لعرض، بما في ذلك ل الجديد وأعربت اللجنة عن تقديرها للشــكل ٢٠١٧.١حســب الصــندوق والجهة المســاهمة لعام 

لة قصـــــــــــص النجاحات واإلنجازات الُقطرية، والمعل البوابة اإللكترونية الخاصـــــــــــة  المدرجة فيومات القيمة والمفصـــــــــــّ
 بالميزانية البرمجية للمنظمة، التي تعرض أفضل الممارسات المّتبعة في منظومة األمم المتحدة.

  
وفيما يتعلق بالمحتوى، اقترحت اللجنة ربط النتائج بإطار النتائج الخاص بالمنظمة في التقارير المســــــتقبلية.  -٢

نتيجة  الذي نشـــــــــــأ في المقام األولعن ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض حجم الموارد المرنة، وفضـــــــــــًال 
توفير الموارد الالزمة للخدمات المؤســـــــســـــــية  يشـــــــّكلهالتحدي الذي ٕازاء لتراجع المســـــــاهمات الطوعية األســـــــاســـــــية، و 

ارت الدول األعضاء موضوع عدم مواءمة والوظائف التمكينية، بما في ذلك من خالل المساهمات الطوعية. كما أث
 على األمراض غير السارية. بصفة خاصةالموارد على نطاق مختلف البرامج، مع التركيز 

  
وُقدِّمت توضــــــــيحات بشــــــــأن خطط التمويل الطويلة األجل للخصــــــــوم المتعلقة بالرعاية الصــــــــحية بعد انتهاء  -٣

  .الخدمة
  
 .٢٠١٧راجعة الحسابات للبيانات المالية لعام وأخيرًا، رحبت اللجنة بصدور رأي دون تحفظ عن م -٤
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  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  
نيابة عن المجلس التنفيذي، بأن تحيط جمعية الصحة علمًا بالتقريرين الواردين في الوثيقة بالأوصت اللجنة،  -٥
 ، وبأن تعتمد مشروع المقرر اإلجرائي التالي:٧١/٢٩والوثيقة ج ٧١/٢٨ج
  

ة الحادية والســــــبعون، بعد أن نظرت في تقرير المنظمة عن النتائج الخاصــــــة جمعية الصــــــحة العالمي
وبعد أن أحاطت علمًا بتقرير  ١؛٢٠١٧والبيانات المالية المراجعة لعام  ٢٠١٧-٢٠١٦بالميزانية البرمجية 

اديــة لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التــابعــة للمجلس التنفيــذي المقــدم إلى جمعيــة الصــــــــــــــحــة العــالميــة الحــ
قررت أن تقبل تقرير المنظمة عن النتائج الخاصة بالميزانية البرمجية والبيانات المالية المراجعة  ٢والسبعين،

  .٢٠١٧لعام 
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