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  ٦٢/٤٣ج   والستون  الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩ مايو/ أيار ١٦   من جدول األعمال المؤقت ٢-١٥البند 

  A62/43   
  
  
  

  :٢٠٠٩-٢٠٠٨تنفيذ الميزانية البرمجية 
  تقرير مبدئي

  
  

  التقرير األول للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
   المقدم إلى،التابعة للمجلس التنفيذي

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستين
  
  
  

 ٢٠٠٩مـايو   /  أيـار  ١٤عقدت لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة اجتماعها العاشر في جنيف يـوم              -١
  . المشاركين بأسماءوترد في ملحق هذه الوثيقة قائمة). جزر البهاما ( ريغس–داهل . الدكتور مبرئاسة 

  
  ١.دول أعمالها المؤقتواعتمدت اللجنة ج  -٢
  
 تفاصيل أكثر مما قُدمت في السابق عن التقـدم المحـرز        تضمن الذي   ٢ورحبت اللجنة بتقرير األمانة     -٣

ديـسمبر  /  كـانون األول   ٣١ لغايـة    ٢٠٠٩-٢٠٠٨صوب بلوغ األهداف التقنية والمالية للميزانية البرمجية        
 الميزانيـة   وقطاعات ية، والمواقع الرئيسية،  وقد عرضت هذه المعلومات حسب األغراض االستراتيج      . ٢٠٠٨

  ).، والشراكات والترتيبات التعاونية، واالستجابة لمقتضيات الجوائح واألزماتبرامج المنظمة(
  
وأحاطت اللجنة علماً بأن التنفيذ التقني كان في المسار السليم لما يقرب من نصف النتـائج المتوقعـة                    -٤

وبـدا لهـا أن الغـرض       .  البرامج يتعرض الحتمـال عـدم اإلنجـاز        المنظمة، وأن معظم بقية   على صعيد   
٪ من المستوى المقـرر لـه فـي         ٤٠ أقل بقليل من      فكان  التنفيذ المالي  أما.  بالعقبات محفوف ٤ االستراتيجي

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء . ؛ وهذا لعدة أسباب منها نقص التمويل الكامل٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية البرمجية 
  .١٠ و٩ و٨ و٧ و٤تمويل وتنفيذ الميزانية في حالة األغراض االستراتيجية مستويات 

  
 مختلـف    إطـار  وظهرت مخاوف بسبب التباين الواضح في التمويل المتاح ومقدار التنفيذ التقني في             -٥

وطلبت اللجنة الحـصول علـى المزيـد مـن     .  الميزانيةوقطاعاتاألغراض االستراتيجية والمواقع الرئيسية   
،  تتميز بموارد جيدة نـسبياً     األوضاع في المقر الرئيسي   أن  وأحاطت اللجنة علماً ب   . يل عن التنفيذ التقني   التفاص
وتساءلت اللجنة أيـضاً  .  في معظم المكاتب اإلقليمية، وخصوصاً المكتب اإلقليمي ألفريقيا       شحيحة  الموارد وأن

  .ة وقدرة التنفيذعن مدى واقعية أهداف الميزانية فيما يتعلق باإليرادات المتوقع

                                                           
  .EBPBAC10/1الوثيقة انظر     ١
  .١ تصويب ٦٢/٢٦ وج٦٢/٢٦الوثيقتان جانظر     ٢
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وأحاطت األمانة علماً بهذه المخاوف وشرحت أن األوضاع المذكورة كانت رهناً إلى حد كبير بطبيعة                 -٦
وعلمت اللجنة أن عدة خطوات كانت تتخـذ        . ٪ من أعمال المنظمة   ٧٥المساهمات الطوعية التي يعتمد عليها      

.  المنظمـة  تتبعهلنتائج بالنموذج اإلداري الذي     الستعدال هذه األوضاع، مع التركيز بصفة خاصة على بلوغ ا         
تكثيف الحوار مع الجهات المانحة من أجل تأمين الموارد بطريقة          : واشتملت جهود أمانة المنظمة على ما يلي      

 وإدارة حساب المـساهمات     ق أفضل تخصيص للموارد المتاحة     تماماً؛ ومواصلة العمل لتحقي    كافيةأو  / ومرنة  
تحسين استخدام نظام اإلدارة العالمي؛ وإجراء المزيد من األعمال من أجل تحقيق هـدف              الطوعية األساسية؛ و  

٪ من حيث توزيع الموارد بين األقاليم والمقر الرئيسي؛ وتعزيز قدرة الموظفين في المكاتـب               ٣٠٪ مقابل   ٧٠
  .اإلقليمية والقطرية

  
شاملة وملموسة لتستعرضها فـي     وأحاطت اللجنة علماً بهذه اإلجراءات وطلبت تزويدها بخطة عمل            -٧

.  على أن توضح هذه الخطة الخطوات الضرورية، بما فيها الخطـوات المـذكورة أعـاله               ،اجتماعها الالحق 
  . اإلداري المعني بالموارد الماليةالفريقوينبغي أن توضع هذه الخطة في سياق أعمال 

  
وطلبت اللجنة أيضاً أن تقدم إليها أمانة المنظمة في اجتماعها المقبل تقريراً عن الخيـارات المتاحـة                   -٨

  .لتسهيل إدارة وتنظيم الموارد في ظل اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج
  
  

  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  
المبدئي عـن تنفيـذ الميزانيـة البرمجيـة         أوصت اللجنة بأن تحيط جمعية الصحة علماً بهذا التقرير            -٩

٢٠٠٩-٢٠٠٨.  
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  الملحق
  

  قائمة بأسماء المشاركين
  
  

  األعضاء والبدالء
  

  جزر البهاما
  

  )رئيساً ( ريغس–داهل . الدكتور م
  

  بنغالديش
  

  )حق. ر. م. ف. ألستاذ ألبديالً (علي . أ. السيد س
  

  الصين
  

  ) للدكتور رن مينغويبديالً(الدكتور ليو بيلونغ 

  )بديل(الدكتور شينغ جون 
  )بديل(السيدة سيتو سوجيان 

  )بديل(السيد تينغ فاي 
  

  الدانمرك
  

  )فيسكر. بديالً للسيد ي(كريستنسن . السيدة م

  )بديل(كريستنسن . ك. السيدة أ
  

  هنغاريا
  

  كوكيني. الدكتور م
  

  إندونيسيا
  

  )سوباري. ف. بديالً للدكتور س(لوكيتو . الدكتور و

  )بديل(اسماعيني . الدكتور أ
  )بديل(سومانتري . السيد أ

  )بديل(سوتارجو . س. الدكتور ي
  

  مالوي
  

  كاموتو. الدكتور ك
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  مالي
  

  توري. أ. السيد أ
  

  نيوزيلندا
  

  )ريول. بديالً للسيد ت(روتشي . السيدة د

  )بديل(كاسلز . السيدة ل
  

  اإلمارات العربية المتحدة
  

  بن شكر أحمد يالدكتور عل

  )بديل(الحبسي . سالسيد   
  

  الواليات المتحدة األمريكية
  

  ) المجلسلعضوبديالً (بالكوود . السيدة أ

  )بديل(مان ههو. السيد د
  

  عضو بحكم منصبه
  

  )رئيس المجلس التنفيذي(دي سيلفا . س. السيد ن
  
  

  الدول األعضاء التي ال تتمتع بعضوية اللجنة
  

  )أستراليا(ماكفرالن . السيد ن
  )أستراليا(بوليتي . السيد ت
  )كندا(أولدهام . السيد ب
  )كندا(بليس . السيد ب
  )كولومبيا(لوبيس  - أالركون. هالسيدة 
  )كولومبيا (غيفاراايزاسا . السيد خ
  )كوت ديفوار(كاكو . السيد ب
  )كوت ديفوار(أبي . السيدة م
  )الجمهورية التشيكية(بريجنيك . السيد م
  )ةالجمهورية التشيكي(تشالوبوفا . السيدة أ
  )الجمهورية الدومينيكية(سيغورا . السيد ك
  )فرنسا (آلو. السيد أ
  )غواتيماال(راميرو . السيد ك



  A62/43          Annex  الملحق            ٦٢/٤٣ج

5 

  )غواتيماال(هوخستيتر . السيدة س
  )غواتيماال(كاريليو . أ. اآلنسة أ

  )كينيا(أوكيو . م. الدكتور ت
  )اليابان(ايمامورا -تويوتا. السيدة م
  )اليابان(أوتاكي . السيد ي
  )المكسيك(أرينتون أفينيا . هالسيدة 
  )المكسيك(خاكيس . أ. السيدة م
  )المكسيك(كورونادو مارتينيس . أ. السيدة م
  )هولندا(لورين . السيدة أ
  )االتحاد الروسي(باشكين . غ. السيد أ
  ) الروسياالتحاد(كالوغين . ف. السيد ي
  )جنوب أفريقيا(دالدال . السيدة ن
  )سري النكا(جايانتا . الدكتور و
  )سري النكا(ماليكراتشي . السيدة م
  )السويد(مولين هيلغرين . السيد أ
  )السويد(ويدستام . هالسيدة 
  )السويد(ايريكسون . السيد م

  )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (كيتسل. السيدة ك
  ) فنزويال البوليفاريةجمهورية(لوبو . ل. السيد خ
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