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  ١٢٥/٣م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٩ مايو/ أيار ٢٢   بعد المائة والعشرونالخامسةالدورة 

  EB125/3  من جدول األعمال المؤقت  ٤البند 
  
  
  
  

  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  التابعة للمجلس التنفيذي

  
  
زانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي فـي جنيـف            عقد االجتماع العاشر للجنة البرنامج والمي       -١
وترد أسماء المـشاركين فـي      ). جزر البهاما ( ريجيس   -داهل.  برئاسة الدكتورة م   ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٤ في

وتحتوي هذه الوثيقة على تقرير عن بنود جدول األعمال التـي تقـدم اللجنـة               . المرفق بهذه الوثيقة   ١الملحق  
  .مجلس التنفيذيتقارير بشأنها إلى ال

  
  ١.أقرت اللجنة جدول األعمال  -٢
  

  )EBPBAC 10/2الوثيقة  (استعراض التقدم المحرز: اإلصالحات اإلدارية   من جدول األعمال ١-٣البند 
  
نظرت اللجنة في اقتراحات تقدمت بها األمانة من أجل تجديد إطار المنظمة الخاص برصـد وتقيـيم                   -٣

 ٢٠١٣-٢٠٠٨ات األمانة فيما يتعلق بتقييم الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل          وأحاطت علماً باقتراح  . األداء
  .٢٠١٥-٢٠٠٦ورصد برنامج العمل العام الحادي عشر، 

  
فقد أحرز تقـدم    . نظام اإلدارة العالمي  كما أحاطت اللجنة علماً بالمزيد من المعلومات المستجدة حول            -٤

والحظت اللجنة أنه تم وضع معـايير واضـحة         . مشكالت الرئيسية فيما يتعلق بتثبيت النظام مع بقاء بعض ال       
شرق المتوسـط   ومن المزمع إدخال هذا النظام في إقليم        . لتوجيه عملية إدخال النظام على المستويات اإلقليمية      

 وفي اإلقليم األفريقي في مرحلـة       ٢٠١٠يناير  /  كانون الثاني  ١قليم جنوب شرق آسيا في      واإلقليم األوروبي وإ  
  .وأكدت اللجنة أيضاً أهمية تنفيذ توصيات مراجعي الحسابات الداخلي والخارجي. حقة من العامال
  
  .والحظت اللجنة أن العمل قد بدأ فيما يتعلق بتطوير إدارة المخاطر في إطار دائرة اإلدارة العامة  -٥
  

 .EBPBAC 10/2وقد أحاطت اللجنة علماً بالتقرير الوارد في الوثيقة 
  

  الوثيقـة (لجنة الخبراء المـستقلين االستـشارية فـي مجـال المراقبـة                من جدول األعمال٤-٣البند 
  )١٢٥/١١م ت 

  
ورحبت بإنشاء لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في       . استعرضت اللجنة التقرير الذي قدمته األمانة       -٦

ناقشت عدداً من التعديالت    و. ١٢٥/١١م ت ة  مجال المراقبة ونظرت في االختصاصات الواردة في ملحق الوثيق        

                                                           
  .EBPBAC 10/1انظر الوثيقة     ١
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 نص االختصاصات المـنقح الـذي يبـين اإلضـافات           ٢ويرد في الملحق    . المدخلة على تلك االختصاصات   
  .١٢٥/١١م توالعبارات المحذوفة في النص األصلي الذي قدم في الوثيقة 

  
ال المراقبة تقـدر    وعلمت اللجنة أن تكلفة إقامة لجنة مثل لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مج              -٧

  . دوالر أمريكي سنوياً ويتعين سداد تلك التكلفة في حدود الموارد المتاحة حاليا٢٠٠ً ٠٠٠بمبلغ 
  
  :وأوصت اللجنة بأن يعتمد المجلس التنفيذي مشروع القرار التالي  -٨
  

  المجلس التنفيذي،
  

قبة في ضوء اآلراء    بعد مناقشة طرائق إنشاء لجنة استشارية لخبراء مستقلين في مجال المرا          
  ١،التي أعربت عنها لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي

  
إنشاء لجنة استشارية لخبراء مستقلين في مجال المراقبة تقـدم تقاريرهـا إلـى لجنـة                 قرري  -١

 النحو الوارد في    البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي وتوافق على اختصاصاتها على         
  ٢الملحق؛

  
 المديرة العامة اقتراح مرشحين لعضوية لجنة الخبراء المستقلين االستشارية فـي   إلـى  طلبي  -٢

مجال المراقبة على المجلس التنفيذي في دورته السادسة والعشرين بعد المائة، كما هو منصوص عليه               
  في اختصاصات اللجنة؛

  
لخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة مـن قبـل          أن يتم تعيين أعضاء لجنة ا      قرري  -٣

  .٢٠١٠يناير / المجلس التنفيذي في دورته السادسة والعشرين بعد المائة في كانون الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١٢٥/١١م ت و١٢٥/٣م ت و١٢٤/٣م تثائق انظر الو    ١
  . المرفق بهذه الوثيقة رهناً بتعديالت المجلس التنفيذي عليه٢يورد الملحق نص الملحق     ٢
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  ١الملحق 
  

  قائمة بأسماء المشاركين
  
  

  األعضاء والبدالء
  

  جزر البهاما
  

  )رئيساً(س  ريجي–داهل .  مةالدكتور
  

  ديشبنغال
  

  )حق. ر. م. ف. بديالً لألستاذ أ(علي . أ. السيد س
  

  الصين
  

  )بديالً للدكتور رن مينغوي(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. يالً للسيد تبد(روتشي . السيدة د

  )بديل(كاسلز . السيدة ل
  

  اإلمارات العربية المتحدة
  

  الدكتور علي أحمد بن شكر

  )بديل(الحبسي . السيد س  
  

  الواليات المتحدة األمريكية
  

  )بديالً لعضو المجلس(بالكوود . السيدة أ

  )بديل(هوهمان . السيد د
  

  عضو بحكم منصبه
  

  )جلس التنفيذيرئيس الم(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(ايزاسا غيفارا . السيد خ
  )كوت ديفوار(كاكو . السيد ب
  )كوت ديفوار(أبي . السيدة م
  )الجمهورية التشيكية(بريجنيك . السيد م
  )الجمهورية التشيكية(تشالوبوفا . السيدة أ
  )الجمهورية الدومينيكية(سيغورا . السيد ك
  )فرنسا(آلو . السيد أ
  )غواتيماال(راميرو . السيد ك
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  )غواتيماال(هوخستيتر . السيدة س
  )االغواتيم(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
  )وسياالتحاد الر(باشكين . غ. السيد أ
  )االتحاد الروسي(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

  ) لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةالمملكة المتحدة(كيتسل . السيدة ك
  )جمهورية فنزويال البوليفارية(لوبو . ل. السيد خ
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  ٢ الملحق
  

  االختصاصات 
  
  
  

  الغرض المنشود من اللجنة
  
يتمثل الغرض المنشود من إنشاء لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة بوصفها لجنة                -١

 تقاريرها إلى لجنة البرنـامج      تقدم،   العالمية لس التنفيذي لمنظمة الصحة   استشارية مستقلة مشكّلة من قبل المج     
الميزانية واإلدارة، ومن خاللهـا، إلـى المجلـس         والميزانية واإلدارة، في تقديم المشاورة إلى لجنة البرنامج و        

في تحمل مسؤوليتها االستشارية في مجال المراقبة، وتزويد المدير العام، عند           التنفيذي، وفي الوفاء بالتزاماتها     
  .الطلب، بالنصح بشأن القضايا في إطار واليتها

  
  الوظائف

  
  :تكون وظائف اللجنة كالتالي  -٢
  

مالية لمنظمة الصحة العالمية والقضايا الهامة الخاصة بـسياسة تقـديم           استعراض البيانات ال    )أ(
بما في ذلك تقديم المشورة حول اآلثار التشغيلية المترتبة على القضايا واالتجاهات             التقارير المالية؛ 

  ؛البارزة
  

 في المنظمـة ونُظـم إدارة المخـاطر،         تقديم المشورة بشأن مدى مالءمة الضوابط الداخلية        )ب(
 بـإدارة  العمليـة الحاليـة المتعلقـة     في المنظمة وتقييمها، ومدى شمولية     إلدارةامخاطر  تعراض  واس

  عملياتها الجارية فيما يتعلق بإدارة المخاطر؛ المخاطر؛
  

تبادل المعلومات مع آليات المنظمة في مجال مراجعة الحسابات الداخلية والخارجية، فـضالً               )ج(
وتوصيات مراجعة الحسابات بفعالية في الوقت المناسـب وعلـى          عن رصد عملية تنفيذ جميع نتائج       

  النحو المالئم؛
  
تقديم المشورة حول مدى مالءمة وفعالية السياسات المحاسبية والممارسات المتبعـة فـي               )د(

  :مجال اإلفصاح وتقييم التغييرات والمخاطر التي تتضمنها تلك السياسات
  

   إلـى ) أ(لدى الطلب، بشأن المسائل التي تندرج تحت النقاط         م المشورة إلى المدير العام      يتقد  )د ه(
   أعاله؛)ج د(

  
إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها واستنتاجاتها وتوصياتها، وإعـداد تقـارير مبدئيـة، عنـد                 )ه و(

االقتضاء، يتولى الرئيس الجديد للجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة تقـديمها إلـى      
  .نامج والميزانية واإلدارةلجنة البر
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  تشكيل اللجنة
  
  :يكون تشكيل اللجنة ومؤهالت أعضائها على النحو التالي  -٣
  

تتألف اللجنة من خمسة أعضاء يتمتعون بالنزاهة والموضوعية وبخبرة مؤكدة مكتسبة أثنـاء               )أ(
  .تقلدهم مناصب رفيعة في المجاالت التي تشملها هذه االختصاصات

  
اء مشاورات مع الدول األعضاء يقترح المدير العام على المجلس التنفيذي المرشحين            بعد إجر   )ب(

وال يكون فيها عضوان مـن رعايـا   . ويعين أعضاء اللجنة من قبل المجلس التنفيذي   . لعضوية اللجنة 
  .دولة واحدة

  
  .يقدم األعضاء خدماتهم دون مقابل  )ج(
  
وال يمكن أن يمـثّلهم      م يعملون بصفتهم الشخصية   وه. يجب أن يتمتع األعضاء باالستقاللية      )د(

وال يلتمسون أو يقبلون تعليمات فيما يتعلق بأدائهم في اللجنة من أية حكومة أو سلطة أخـرى                 ،  بدالء
يطلب من جميع األعضاء التوقيع على إعالن يبين        سو. خارجة عن منظمة الصحة العالمية أو داخلها      

السرية وفقاً لما جرت عليه العادة في منظمة الصحة العالمية عدم تضارب المصالح ويؤكد على جانب 
  .في هذا الصدد

  
واإلداريـة    امتالك المؤهالت المهنية في مجـال الـشؤون الماليـة          مجتمعين على األعضاء   )ه(

المراجعـة الماليـة وإدارة   المحاسبة ومجاالت وامتالك أعلى مستويات الخبرة الحديثة في   والتنظيمية
وفي المجاالت األخرى ذات الـصلة بالمـسائل        ،  وابط الداخلية ورفع التقارير المالية    والضالمخاطر  
  .اإلدارية

  
  .فهم لمسائل التفتيش وعمليات التحقيق والرصد والتقييم على األعضاء أن يكون لديهم  )و(
  
أو أن يحصلوا بسرعة على فهم جيد ألغراض منظمة الصحة ، على األعضاء أن يكون لديهم  )ز(

مية، ولهيكل الحوكمة والمساءلة، واألنظمة والقواعد ذات الصلة وثقافتهـا التنظيميـة وظـروف              العال
  .المراقبة السائدة فيها

  
  .ينبغي أن تضم اللجنة أعضاء يمثلون على نحو متوازن خبرات من القطاعين العام والخاص  )حز(
  
وخبرة بوصفه أحد كبار    يختار عضو واحد، على األقل، على أساس ما يمتلكه من مؤهالت              )ط ح(

المسؤولين اإلداريين المهنيين أو كبار إداريي الشؤون المالية في منظومة األمم المتحدة أو في منظمة               
  .دولية أخرى

  
ولإلبقاء . تتم، في عملية االختيار، المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين            )ي ط(

غرافي العادل، يجب أن تكون العضوية بالتناوب بين أقاليم منظمة          على أكبر قدر ممكن من التمثيل الج      
  .الصحة العالمية قدر اإلمكان
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  مدة العضوية
  
العضوية أربع سنوات، غير قابلة للتجديد، إال أن مدة عضوية اثنين من األعضاء األوالى مدة تستغرق   -٤

 وهو يعمل .الرئيس من قبل أعضاء اللجنةختار وي. تكون سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة أربع سنوات
  .بهذه الصفة لمدة سنتين

  
  الترتيبات اإلدارية

  
  :فيما يلي الترتيبات المنطبقة  -٥
  

يحق ألعضاء اللجنة غير المقيمين في كانتون جنيف أو في فرنسا المجاورة استرداد نفقـات                 )أ(
  .طبقة على أعضاء المجلس التنفيذي منظمة الصحة العالمية المنلشروط إلجراءات السفر وفقاً

  
  .تجتمع اللجنة مرتين في السنة على األقل  )ب(
  
  .يكتمل النصاب القانوني الجتماعات اللجنة بحضور ثالثة أعضاء  )ج(
  
تسترشد اللجنة باستثناء ما هو منصوص عليه في اختصاصاتها، وبعـد إجـراء التعـديالت                 )د(

 أنويجوز للجنة   . فيذي بشأن تصريف األعمال واتخاذ القرارات     الالزمة، بالنظام الداخلي للمجلس التن    
تقترح إدخال تعديالت على صالحياتها ينظر فيها المجلس التنفيذي وذلك عن طريق لجنـة البرنـامج     

  .والميزانية واإلدارة
  
وقت الحصول على المشورة المستقلة أو الخبرة الخارجيـة إذا          يجوز للجنة أن تقرر في أي         )ه(

مر، واالطالع بشكل تام على جميع ملفات ومحفوظات منظمة الصحة العالميـة التـي يجـب                لزم األ 
  .التعامل معها على أساس السرية

  
  .تدعم أمانة منظمة الصحة العالمية اللجنة بأن تقدم لها خدمات الدعم في مجال السكرتارية  )و(

  
  
  

=     =     =  


