
    
  
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ٦٥/٤٤ج 
  ٢٠١٢ مايو
 A65/44  

أيـار/ مـايو  ١
ي ملحــق هــذه 

والحظـــت أن  

الت المرتبطــة 
عضـاء اللجنـة 
 فـي الحـاالت 
مسـتوى تمويــل 
تعقيــدات التــي 
لـى أن اإلدارة 
ن تقيـيم األداء 
جيــة صــارمة، 

ظمـة، إال أنـه 
نتيجـة،  ٣٩ا 

م/ أيار ٢٢ 

  نية
  ة

٨إلـى  ١٦ن 
باالجتمــاع فــي

 ٢بة التوقيـــت،
  إلصالح.

خاصــة المجــاال
يع. وأعـرب أع
 المؤشـرات أو 
رغم قصـور مس
نــة ســّلمت بالتع
طت الضـوء عل
ظـت اللجنـة أن

طبقــت منهج ة

ى صـعيد المنظ
 والبـالغ عـددها

  رمجية
 

والميزانمج 
جمعيةلى 
  ستين

 فـي جنيـف مـن
ء المشــاركين ب

 قيمـــة ومناســـبة
جارية بشأن اإل

وخ ة الرئيســية،
السارية والتمني

فهـم  فيها مثالً 
فيهــا النتـائج بـر
 ومــع أن اللجن

نـة، فقـد سـلطا
 واقعيـة. والحظ

األمانــةت بــأن 

جة متوقعـة علـى
صـعيد المنظمـة 

نية البرم
٢٠١١  

جنة البرنام
التنفيذي إل
خامسة والس

سـادس عشـر 
 قائمــة بأســماء

مـــن معلومـــات 
المشاورات الج

جــاالت األولويــة
ألمراض غير ا
ت التي تعذر ف
 التـي تحققـت ف
 تقيــيم األداء.
عمال إلـى األما
د إلى أهـداف 
 األقــران وأقــرت

نتيج ٨٥صل 
" علـى صجزئيـاً 

 لستون

ء الميزان
١-٢٠١

    
لج قدم من

للمجلس ا
الخاعالمية 

رة اجتماعهـا الس
زمبيــق). وتــرد 

 فـــي التقريـــر م
با وثيقاً  رتباطاً 

منظمــة فــي مج
ة لأللفية؛ وباأل

، في الحاالتاً 
 فـي الحـاالت 

إزاء أســلوب ــاً 
ت وٕاسناد األع
لدقة وأن تستند
يــة اســتعراض

 بالكامل من أص
هـا "تحققـت جز

وال لخامسة
 ل

قييم أداء
١٠

المق األول
رة التابعة ل
لصحة الع

ميزانيـة واإلدارة
 ســايدي (موزا

  ١الها.

يرها لمـــا ورد 
ألداء ترتبط ار

تــي حققتهــا المن
رامي اإلنمائية
 األداء تحديداً 
نيــة وجيهـة أو 
نــة قلقهــا أيضــا
ختيار المؤشرات
م بالشفافية وال
ن تقــديرها لعملي

  . كثيراً 

نتيجة تحققت ب
 ُقيِّمت على أنه

    

ال العالمية 
جدول األعمال

تق

ا تقريرال
واإلدار
ا

ة البرنـامج والم
.وتور م. أ. أ

نة جدول أعما

لجنـــة عـــن تقـــد
ت حول تقييم ا

نــة بالنتــائج الت
صحة من المر
د من مؤشرات
مؤشـرات المعن

. وأبــدت اللجني
 والسيما في اخ
ينبغي أن تتسم
 وأعربــت عــن
ت تنتقد نفسها

ن ٤٦لجنة أن 
المتوقعة التي 
                     

EBPB. 

٢. 

ة الصحة 
من ج ١-١٦

عقدت لجنـة 
برئاســة الــدكت 
 .  

وأقّرت اللجن 

وأعربـــت اللج 
شات التي دارت

وأقــرت اللجن 
ي المتعلقة بالص
قهم إزاء العديد
مم تكـن فيهـا ال

ســتراتيجياالض 
 تقييم األداء، و
 على النتائج ي
 ذاتيــة اإلدارة؛

ا كانتأنها ربم

والحظت الل 
بشأن النتائج ا
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أنهـا كـذلك بـرغم الحقيقـة القائلـة إن جميـع أهـداف المؤشـرات قـد تحققـت أو تجـاوزت نتيجة منها ُقيِّمت علـى  ١٤أن 
" في إقليمين أو أكثر. كما الحظت على أنها "تحققت جزئياً  النتائجوِضح أن مرد ذلك إلى تقييم مستوى التحقيق. وأُ 

تمويـل الـالزم لهـا بالكامـل. اللجنة أن بعض النتائج قيمت علـى أنهـا "تحققـت بالكامـل" علـى الـرغم مـن عـدم تـوافر ال
والتمســت اللجنــة تقــديم توضــيح أفضــل لهــذه الحــاالت وٕاقامــة صــلة واضــحة بــين النتــائج والمــوارد. وٕاضــافة إلــى ذلــك 

بالتـــالي  اســـُتِعين بـــبعض المؤشـــرات لقيـــاس التقـــدم الـــذي أحرزتـــه الـــدول األعضـــاء بمســـاعدة األمانـــة، ليتســـنى أيضـــاً 
  مة كل الموارد الالزمة لتحقيقها.تحقيق النتائج حتى إن توفر المنظ

  
واعترفت اللجنة بـأن هـذه المسـائل تواصـل معالجتهـا عمليـة إصـالح المنظمـة، بوسـائل منهـا تحديـد سلسـلة   -٦

أوضــح مــن النتــائج واختيــار مؤشــرات أداء تقــيس مســاءلة األمانــة علــى نحــو أوضــح ويتســنى ربطهــا بحشــد المــوارد 
  أداء تقيس مخرجات األمانة وٕاسنادها إلى حصائل الصحة العالمية.  للمنظمة. وسيستلزم ذلك إدراج مؤشرات

  
يتعلـــق بالتحـــديات  منفصـــالً  جـــزءاً تضـــّمن  ٢٠٠٩-٢٠٠٨بـــأن تقيـــيم األداء للفتـــرة  وأحاطـــت اللجنـــة علمـــاً   -٧

والعبـر المستخلصــة، ويوصــى بمواصــلة هــذه الممارســة فــي تقييمــات األداء المقبلــة نظــرا للحاجــة إلــى تحســين تحليــل 
  لنتائج واالستفادة من العبر المستخلصة في وضع الميزانيات البرمجية في المستقبل.ا
  
بـــدت وكأنهـــا ممولـــة علـــى خيـــر وجـــه بنســـبة كليـــة  ٢٠١١-٢٠١٠والحظــت اللجنـــة أن الميزانيـــة البرمجيـــة   -٨

المـوارد المخصصـة من الميزانية المعتمدة، ولكنها وجدت أوجه تفاوت بين الميزانية البرمجية المعتمـدة و  ٪٩٣قدرها 
ة علــى تمويــل أكثــر مــن الــالزم فــي حــين لــم ســتراتيجياالللمجــاالت ذات األولويــة. وعليــه حصــلت بعــض األغــراض 

تحصل أخرى علـى مـا يكفـي مـن التمويـل، ناهيـك عـن التفـاوت الكبيـر فـي التمويـل بـين المكاتـب الرئيسـية. وطلبـت 
  اللجنة توضيحات بشأن هذه المسائل.

  
بــأن أوجــه التفــاوت هــذه ُتعــزى إلــى ثالثــة أســباب رئيســية، أولهــا أن نســبة كبيــرة مــن األمــوال  وردت األمانــة  -٩

التي تلقتها المنظمة كانت محـددة للغايـة لمواضـيع أو مشـاريع أو شـراكات معينـة فـي مجـال الصـحة، أو خصصـت 
ه المـــوارد علـــى ألحـــداث لـــم تكـــن متوقعـــة مثـــل حـــاالت الطـــوارئ وفاشـــيات المـــرض. وقـــد تعـــذرت إعـــادة توزيـــع هـــذ

 ٢٠١١-٢٠١٠برمجيــة للفتــرة المجــاالت ذات األولويــة فــي إطــار الميزانيــة البرمجيــة. والســبب الثــاني أن الميزانيــة ال
من اإليرادات المتاحة. وقد ُعوِلجت  تزال منطوية على طموحات وتوقعات معينة، لذا تعذر استيفاؤها واقعياً كانت ال

، وسيتواصــل إدراجهــا فــي المناقشــات بشــأن اإلصــالح. ٢٠١٣-٢٠١٢البرمجيــة  تلــك المســألة أثنــاء إعــداد الميزانيــة
إلـى  اسـتراتيجيير العـام فـي نقـل التمويـل مـن غـرض أما السبب الثالث فإن من الضـروري مالحظـة أن مرونـة المـد

نــة عــن آخـر ومــن إقلـيم إلــى آخـر مقّيــدة باالشـتراكات المقــدرة وال تنطبــق علـى جميــع مصـادر التمويــل. وأعربـت اللج
  قلقها في هذا الصدد إزاء قصور استخدام األموال في حاالت معينة.

  
وُأعــرب عــن قلــق إزاء اســتمرار التفــاوت بــين مســتويات التمويــل فيمــا بــين المكاتــب اإلقليميــة، إذ لــم يحصــل   -١٠

ألمـــوال مســـائل تخصـــيص ا مـــن ميزانيتـــه المعتمـــدة، فيمـــا ُأوِضـــحت جزئيـــاً  ٪٦٢إقلـــيم األمـــريكتين ســـوى علـــى  مـــثالً 
واســتخدامها فــي إقلــيم شــرق المتوســط علــى أســاس التحــديات المواجهــة بخصــوص "الربيــع العربــي" الــذي ســاد عــدة 

  .٢٠١١بلدان في عام 
  

-٢٠١٢وطلبــت اللجنــة مــن األمانــة مواصــلة بــذل الجهــود التــي اســتهلتها أثنــاء إعــداد الميزانيــة البرمجيــة   -١١
  نادها إلى تقييم واقعي لإليرادات والنفقات.بغية تحسين عملية الميزنة وضمان است ٢٠١٣
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  واقترح أحد أعضاء اللجنة ما يلي:  -١٢

بنسـبة  أبواب االعتمادتستخدم المديرة العامة مسؤولياتها وسلطاتها إلعادة تخصيص األموال بين   )١"(
عندما  . وينبغي أن يتم ذلك تلقائياً ٣-٦٤ج ص عالقرار على النحو المنصوص عليه في  ٪١٠تصل إلى 

لضـمان بلـوغ مسـتوى  مـن التمويـل وعنـدما يكـون ذلـك ضـرورياً  ٪١٠٠مسـتوى  اسـتراتيجييبلغ أي غـرض 
. ويلزم تبليـغ أي قـرار بإعـادة تخصـيص األمـوال إلـى استراتيجيمن التمويل لكل غرض  ٪٦٠عتبة قدرها 

  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة لكي تقره.

تبليـــغ لجنـــة  ٪١٠نســـبة  اســـتراتيجي غـــرضينبغـــي فـــي الحـــاالت التـــي يتجـــاوز فيهـــا تمويـــل أي   )٢(
البرنامج والميزانية واإلدارة بذلك، وينبغي تقديم حلول بإمكانية تعديل الميزانية أو إعادة تخصـيص األمـوال 

  آخر لمناقشتها والموافقة عليها." استراتيجيإلى غرض 
  

إن هــــذا األمــــر سيســــتلزم تغييــــرا فــــي قــــرار اعتمــــاد الميزانيــــة البرمجيــــة ال لتغطيــــة  وردت األمانــــة بــــالقول  -١٣
  مصادر التمويل كافة. االشتراكات المقدرة فحسب بل أيضاً 

  
  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة

  
يـة بتقيـيم أداء الميزانيـة البرمج أوصت اللجنة نيابـة عـن المجلـس التنفيـذي بـأن تحـيط جمعيـة الصـحة علمـاً   -١٤

٢٠١١-٢٠١٠.  
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  الملحق
  

  قائمة المشاركين
  
  

   األعضاء والبدالء والمستشارون
  

  مبيقاموز 
  . سايدي (الرئيس)والدكتور م. أ. أ

  السيد د. جوفينال (بديل)
  

  الصين
  للرئيس) الدكتور رن مينغوي (نائباً 

  ليو بيلونغ (بديل)الدكتور 
  السيدة ليو هوا (بديل)

  السيد شن هونغبنغ (بديل)
  السيد تنغ في (بديل)

  
  بربادوس

  الدكتور ج. سانت جون 
  الدكتور م. ويليامس (بديل)

  ه. أليمان (بديل) السيد
  السيد س. ديان (بديل)

  
  بوروندي

  الدكتور ن. بيرينتانيا
  

  كندا
  الدكتور ب. جولي

  بديل) وايزمان (ج. السيدة 
  (بديل) كريستي السيدة أ. لوكلير

  السيد ب. بليس (بديل)
  السيدة ج. هاميلتون (بديل)

  السيدة ك. بالميي (بديل)
  السيدة ه. دانجي (بديل)
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  ألمانيا
  للدكتور إ. سيبا) بديالً السيد ب. كوميل (

  السيد ت. إيفالند (بديل)
  السيد م. هيرولد (بديل)

  السيدة ك. كولينكامبف (بديل)
  لسيدة أ. فايس (بديل)ا

  
  الهند 

  للسيد ب. ك. برادان) بديالً السيد ك. راو (
  

  اليابان
  للدكتور س. أومي)  بديالً الدكتور ت. تاكي (

  السيد م. ساكاتا (بديل)
  السيد ي. أوتاكي (بديل)
  الدكتور م. إواتا (بديل)

  
  قطر 

  للسيد أ. القحطاني)  بديالً السيد ج. ع. المعودة (
  العبداهللا (بديل) السيد أ. أ.

  
  سويسرا

  السيد ج. سيلبرشميدت
  السيدة أ. ب. بولنجيه (بديل)
  السيد م. دي سونتيس (بديل)

  السيدة أ. مورير (بديل)
  السيدة. أ. روبين (بديل)

  السيد ر. تومسون (بديل)
  السيد ل. فاسنشت (بديل)
  السيدة ل. كالدير (بديل)

  
  
  
  
  



  A65/44         Annex  الملحق        ٦٥/٤٤ج

7 

  تيمور لشتي
  تا سواريسالسيدة م. هانجام دا كوس

  السيد ج. دا فونتشيسكا (بديل)
  الدكتور أو. م. بيلو (بديل)

  السيدة أ. م. بريرا ماغنو (بديل)
  دا كوستا غوسماو (بديل)السيدة م. دا لوردي 

  السيدة س. باروس (بديل)
  السيد ج. لوبيس (بديل)

  الدكتور أ. غوتيريس كوريا (مستشار)
  

  اليمن
  السيد ج. ثابت ناشر 
  لمغافي (بديل)السيد ف. ا

  السيد م. الشامي (بديل)
  الدكتور إ. العدوفي (بديل)

  
  عضو بحكم منصبه

  الدكتور ب. س. دانكوكو (نائب رئيس المجلس التنفيذي)
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  الدول األعضاء غير الممثلة في عضوية اللجنة
  

  الجزائر
  السيد م. س. سمار

  
  أستراليا

  السيدة ك. بارتسون
  ساندوالسيدة س. 

  السيد ب. هيغينس
  بوليتي .الدكتور ت

  
  النمسا

  السيد ه. هاربسيك
  

  بلجيكا
  السيدة س. النجروك

  
  دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  السيد ل. ف. روساليس لوسادا

  
  البرازيل

  السيدة م. ن. فاراني أسفيدو
  السيدة م. ل. إسكوريل دي مورايس

  السيد ج. ر. دي أندرادي فيلهو
  ه. نيفيس سيلفاالسيد ب. 

  السيد غ. م. سويديكوم 
  السيدة س. داوش

  السيدة م. غ. دا سيلفيرا
  السيد أ. كليمان

  السيد ل. لويس فيغاس
  

  بلغاريا
  السيدة إ. أندريفا

  
  بوركينا فاصو

  السيدة س. م. غ. دابري
  
  

  شيلي
  السيدة غ. فونيس

  
  كولومبيا 

  السيدة أ. م. بريتو أباد
  السيدة ك. غوميس ساالس 

  
  الكونغو

  السيدة م. أغبا
  السيدة ف. إمفيال

  
  كوت ديفوار

  السيدة ب. كواكوي
  

  الجمهورية التشيكية
  السيدة ب. سوسكوفا

  
  الدانمرك

  السيدة ه. كراروب 
  هانسن –السيدة ك. هولم 
  السيدة ك. بيرنر 
  السيدة غ. لندغارد

  السيدة م. كريستنسن
  

  إستونيا
  السيدة م. هيون

  
  فنلندا

  كويفاسنييميالسيدة أو. 
  إسكلينين –السيدة ل. أوشانوف 

  السيد إ. الهتينين 
  السيدة ه. سارلدينين
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  فرنسا
  السيد ج. بيليه 

  موري  –السيدة غ. شيدفيل 
  السيد س. شاتلو
  السيدة ب. بانييه

  السيد ب. لو غوف
  

  اليونان
  السيدة أ. جيبوستاثي 

  
  جمهورية إيران اإلسالمية

   السيد ج أغازاده خوي
  
  عراقال

  السيد ع. ع. إبراهيم
  

  إيطاليا
  السيدة ف. فيزيني

  
  كينيا

  السيد ت. م. أوكيو 
  السيد أ. أندانجي 

  الدكتور ف. كيماني
  الدكتور س. ماهوغو
  السيدة أ. أوسوندوا

  
  ليبيا

  السيد ر. العوكلي
  

  المكسيك
  غوتيريس -السيد يو. كانتشوال 

  السيد م. أ. توسكانو فيالسكو
  

  المغرب
  حازم السيد ج.

  السيدة أ. سامري

  ميانمار
  السيد شان أي

  
  هولندا

  السيدة س. ترستال
  السيد ر. دريسي

  السيدة ه. فان غوليك
  السيدة ج. براون
  السيد ن. بولين

  
  نيجيريا

  السيد غ. أساولو
  

  النرويج
  السيدة ب. ستيرو

  السيد ت. إ. لندغرن 
  السيد ه. ستوربكرونينغ

  السيد إ. فايبوست
  لياسينالسيد ك. إ. إ

  
  باراغواي

  السيدة م. مورينو
  السيد إ. غارسيا دي سونيغا

  
  بولندا

  السيدة ر. أ. هنكزيل
  السيدة ج. شوجيكا

  
  البرتغال

  السيد أ. فالداس دا سيلفا
  

  االتحاد الروسي
  السيدة إ. شيبليفا

  السيد م. تسيشكوفسكي
  السيد أ. باشكين

  السيد أ. كوشكوف 
  كوليكوفأ. السيد 
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  السنغال 
  يد ف. سيكالس

  السيدة سي
  هايدارا دبليوالسيد أ. 

  السيدة ف. م. أ. ديني ديمي
  

  جنوب أفريقيا
  الدكتور ل. ماكوبالو
  السيدة ت. غ. منيسي

  
  السويد

  السيدة ك. فرايد 
  السيدة د. سيسيس
  السيدة م. هالين
  السيدة م. رمبي

  
  توغو

  السيدة م. أغبا
  
  
  

  الشمالية نداوأيرلالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
  ياتس  –السيدة ن. شبتون 
  السيد ج. ستوبل
  تومسون –السيد ج. جو 
  السيد م. راش

  السيدة أ. كاريلو
  

  الواليات المتحدة األمريكية
  ود و السيدة أ. بالك

  السيد ب. ماماكوس
  السيد. ك. ماكيف

  
  أوروغواي

  السيدة إ. كيرولو دي تيالدي
  

  زمبابوي
  السيد ج. مانزو
  وي السيد ن. سنغ

  نياغوراالسيدة ب. 
  السيد ك. موشيكا
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  المراقبون
  

  االتحاد األوروبي
  

  السيدة س. شاشرير
  السيدة ت. إمرلينغ

  
  المشاركون اآلخرون

  
  وحدة التفتيش المشتركة

  
  السيد م. زهران
  السيد إ. بوستا
  السيد غ. بيرو

  ترونكوسو –السيدة م. غوميس 
  السيد م. برنداو 

  يد ت. كوناردالس
  السيدة تي مي هان هوانغ

  
  
  

=     =     =  


