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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
المجلـس مــدعو إلـى إقــرار االختصاصـات المنقحــة للجنـة البرنــامج والميزانيـة واإلدارة ومشــروع القـرار الــوارد   -٥

  أدناه:
  

  المجلس التنفيذي،  
  

ختصاصــــات لجنــــة البرنــــامج والميزانيــــة واإلدارة التابعــــة بعــــد النظــــر فــــي التعــــديالت المقترحــــة ال  
  ١للمجلس التنفيذي،

  
  .(بصيغتها الواردة في الملحق) االختصاصات المنقحة يقر  

  
  
  
  

                                                           
 ، الملحق.١٣١/١٠ت  مالوثيقة     ١
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  الملحق
  

  الختصاصات المقترحة للجنة البرنامج والميزانية واإلدارةا
  للمجلس التنفيذي التابعة

  
  
عضـــوًا، بواقـــع اثنـــين مـــن كـــل إقلـــيم، ُيختـــارون مـــن بـــين  ١٤رة مـــن لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدا تتـــألف  -١

  أعضاء المجلس التنفيذي، وكذلك رئيس المجلس ونائبه بحكم منصبيهما.
  
وتجتمــع اللجنــة مــرتين فــي الســنة. ومــع ذلــك فللمجلــس أن يقــرر عقــد اجتماعــات اســتثنائية لّلجنــة مــن أجــل   -٢

صاصــاتها ويلــزم النظــر فيهــا خــالل الفتــرة الفاصــلة بــين اجتماعاتهــا معالجــة المســائل العاجلــة التــي تنــدرج ضــمن اخت
  العادية.

  
. ويجـــب أن يكـــون هنـــاك عضـــوا مكتـــب، أال وهمـــا: الـــرئيس ونائـــب ســـنتانمـــدة عضـــوية أعضـــاء اللجنـــة   -٣

مـن جانـب أعضــاء اللجنـة لمــدة سـنة واحـدة أو دورتــين مـن دورات اللجنـة فــي الحالـة األولــى  تعيينهمــاالـرئيس. ويـتم 
  (مع إمكانية التمديد سنة أخرى إذا كانا اليزاالن عضوين في المجلس).

  
  يلي: م التوصيات إلى المجلس حسب االقتضاء بخصوص مااالستعراض واإلرشاد، وتقداللجنة تتولى و   -٤
  

  رصدها وتقييمها، بما في ذلك ما يلي:تخطيط البرامج و   )١(
  

  برنامج العمل العام؛  (أ)
  

  الميزانية البرمجية؛  (ب)
  

  تقارير تقييم؛  (ج)
  

  خطط وتقارير التقييم؛  (د)
  
ردود األمانـــة علـــى المســـائل المحالـــة إليهـــا فـــي إطـــار األقســـام الفرعيـــة مـــن (أ) إلـــى (د)   )ه(

  أعاله.
  

  ي ذلك ما يلي:المالية واإلدارية، بما ف الشؤون  )٢(
  

  تمويل عمل المنظمة؛  (أ)
  

التقرير المالي السنوي، والبيانات المالية المراجعة، مع تقرير مراجع الحسابات الخـارجي   (ب)
  عن ذلك؛

  
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية؛  (ج)
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خطط مراجعة الحسابات التي يضعها مراجعا الحسابات الخارجي والداخلي، وأية تقارير   (د)
  قدمانها إلى المجلس التنفيذي؛ي
  
  تقارير لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة؛  )ه(
  

  ؛ة التفتيش المشتركةتقارير وحد  (و)
  

  ) أعاله؛ورعية من (أ) إلى (فردود األمانة على المسائل المحالة إليها في األقسام ال  (ز)
  

ة فــي جــدول األعمــال المؤقــت لــدورة المجلــس الشــؤون الماليــة واإلداريــة األخــرى المدرجــ  (ح)
  التالية؛ التنفيذي

  
  أية مسائل أخرى يحيلها المجلس التنفيذي.  (ط)

  
  اللجنة نيابة عن المجلس التنفيذي بما يلي:تقوم   -٥
  

وعالقتهـــا بالنســـبة إلـــى األمانـــة، علـــى القـــرارات المقترحـــة دراســـة اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة   (أ)
  ؛بهذا الخصوص جمعية الصحةالبرمجية، وٕاسداء المشورة إلى  ةبالميزاني

  
مـن  ٧أحكـام المـادة  السـداد إلـى حـد يبـرر تطبيـقالنظر في وضـع الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي   (ب)

  ؛الدستور
  

  دراسة التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة وتقرير مراجع الحسابات الخارجي؛  (ج)
  

  يراها المجلس مالئمة؛قد  ون برمجية أو إدارية أو ميزنية أو مالية أخرىالنظر في أية شؤ   (د)
  
  تقديم التعليقات أو التوصيات بشأن كل هذه المسائل إلى جمعية الصحة.  )ه(

  
  

  
=     =     =  


