
   ١٣٧/٢م ت  المجلس التنفيذي      
  ٢٠١٥ أيار/ مايو ١٨  بعد المائة والثالثون بعةساالالدورة 
     EB137/2  من جدول األعمال المؤقت ٤البند 

  
  
  

  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  التنفيذيالتابعة للمجلس 

  
  
جنيـــف فـــي التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي للجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة عشـــرون الو  ثـــانيالُعقـــد االجتمـــاع   -١

يرلنـــدا وأمملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــي (الســـيدة كـــاثرين تايســـن برئاســـة ال ٢٠١٥أيـــار/ مـــايو  ١٥و ١٤يـــومي 
  ٥.٢-٣و ٨-٢بعد أن حذفت منه البندين  اعتمدت اللجنة جدول أعمالهاو  ١،)الشمالية

  
(الوثيقـــــــة ثـــــــة الشـــــــراكات الصـــــــحية المستضـــــــافة: معلومـــــــات محدّ   من جدول األعمال ١-٣البند 

EBPBAC22/2(  
  
 معلومــاتبــّين المستضــافة، الــذي ن الشــراكات الصــحية عــ التقريــر المقــدم مــن األمانــةفــي اللجنــة نظــرت   -٢

 فـي مجـال الصـحة العالميـةالمـذكورة وأبرزت اللجنة أهمية الشراكات  .الشراكاتبتلك عن التطورات المتعلقة ثة محدّ 
طلبــت . و بشــأن االستضــافة ةووضــع شــروط عامــبشــأن اســترداد التكــاليف آليــة شــفافة ونزيهــة وكاملــة وأهميــة إيجــاد 

ضــوء علـــى ال هاتســليطفــي معــرض ذلــك ، و تتيحهــاأن و  الشــراكات والتحالفــاتأن تحــّدث قائمــة اللجنــة مــن األمانــة 
إلـى افة سـُيقّدم ضـالمستوريـة للشـراكات ستعراضات الدالاظ أن أول وحِ لُ ة. و الترتيبات التعاونيتلك األساس المنطقي ل

  .٢٠١٦يناير / الثانيالذي سُيعقد في كانون الثالث والعشرين  هافي اجتماعالبرنامج والميزانية واإلدارة لجنة 
  

  .EBPBAC22/2بتقرير األمانة الوارد في الوثيقة  أحاطت اللجنة علماً 
  

(الوثيقـة لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجـال المراقبـة تقرير   من جدول األعمال ٢-٣البند 
EBPBAC22/3(  

  
نـة إلـى لجتقريـر اللجنـة السـنوي الخـامس رئيس لجنة الخبراء المسـتقلين االستشـارية فـي مجـال المراقبـة قدم   -٣

الحسـابات مراجـع ت وناقشـت مـع إدارة المنظمـة و اللجنـة االستشـارية استعرضـوأكد أن  ٣البرنامج والميزانية واإلدارة،
تقديم البيانات الماليـة إلـى لجنـة فيما يتعلق بعن أية تحفظات ، وأنه لم يعرب ٢٠١٤ لعام الخارجي البيانات المالية

  .الصحةالبرنامج والميزانية واإلدارة وٕالى جمعية 
  
علــى لجنــة الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي مجــال المراقبــة رئــيس شــّدد االمتثــال، خــص مســائل فيمــا يو   -٤

غيـر تقـارير الأشـار إلـى أن و  ة كافـة،مستويات المنظمـ في تعزيز ثقافة االمتثال والمساءلة على أهمية المضي قدماً 
عـــدم بشـــأن تســـامح ثقافـــة وجــود بـــّين تعلـــى المســـتوى القطـــري، خصوصــًا و ، الداخليـــة جعـــة الحســـاباتاالمرضــية لمر 

                                                           
 .EBPBAC22/DIV./1قائمة المشاركين متاحة في الوثيقة    ١

 .EBPBAC22/1الوثيقة    ٢

 .EBPBAC22/3ملحق الوثيقة    ٣
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إيجـاد حلـول شـاملة الحسـابات، وسـعيًا إلـى  توصـيات مراجعـةالمطبقة. أما بالنسبة إلـى  االمتثال للقواعد والسياسات
عبـر الالتركيـز علـى إلـى حاجة األمانـة لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة أبرزت فقد ومستدامة، 

مــع تلــك التعامــل عوضــًا عــن جميــع أنحــاء المنظمــة، فــي  استخالصــها مــن نتــائج تقريــر مراجعــة الحســاباتالمقــرر 
  .حصراً  مستوى فرديالنتائج على 

  
دعم واســــع النطــــاق تزويــــد األمانــــة بــــبلجنــــة الخبــــراء المســــتقلين االستشــــارية فــــي مجــــال المراقبــــة وأوصــــت   -٥

لــى أداء عكــذلك المطبقــة، وتركيزهــا  سياســاتالتعزيــز ثقافــة االمتثــال للقواعــد و لــى يتصــل بكــل مــن تركيزهــا ع فيمــا
لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجـال دت شدّ بفعالية. و  الداخليةطبيق الضوابط الموظفين من أجل ضمان ت

  .كافة على مستويات المنظمة هامسؤولياتو االمتثال  كل وحداتامواءمة هي األمانةأن تكفل على ضرورة المراقبة 
  
ى ضرورة تعزيـز مواءمـة األولويـات إللجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة وأشارت كذلك   -٦

للتنســيق فعــال هيكــل امــتالك إلــى المنظمــة حاجــة تحديــدًا علــى  الضــوء تط، وســلّ المنظمــة الثالثــةعلــى مســتويات 
إضــفاء الطــابع الرســمي علــى اختصاصــات فريــق الخبــراء ب أوصــت لجنــة. و العليــاصـنع القــرار علــى مســتوى اإلدارة و 

  .السياسات العالمية
  
لجنـــة الخبـــراء المســـتقلين والتوجيـــه القّيمـــين اللـــذين تواصـــل الـــدعم لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة وأقـــّرت   -٧

اللجنــة فــي دعــم مــداوالت لجنــة البرنــامج هــذه علــى أهميــة تقريــر  تد، وشــدّ تقــديمهمااالستشــارية فــي مجــال المراقبــة 
  .والميزانية واإلدارة

  
تشـاورية هيئـة بوصـفه العالميـة  اتلدور فريـق السياسـ اتقديرهعن  نة البرنامج والميزانية واإلدارةلجوأعربت   -٨
توصـــية لجنـــة الخبـــراء المســـتقلين االستشـــارية فـــي مجـــال المراقبـــة إحاطتهـــا علمـــًا ب، وذلـــك فـــي معـــرض استشـــاريةو 

  .مسوؤلياته وواليتهو  فريقذلك اليتعلق بإضفاء الطابع الرسمي على دور  فيما
  
وأكدت ممتاز، ال هاعلى تقرير لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة  ةالعام ةالمدير وشكرت   -٩
تــدابير بلجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة المــديرة العامــة أبلغــت هــا ال تتســامح مطلقــًا مــع حــاالت عــدم االمتثــال. و أن
فريـــق ســّلطت الضــوء علــى أن كافــة، و الشــفافية والمســاءلة علـــى مســتويات المنظمــة بشــأن تعزيــز األمانــة تخــذتها ا

  .منتظمبشكل ومناقشتها مسائل االمتثال مواظب أيضًا على استعراض العالمية  اتالسياس
  

متثــال أن اال، وشــّددوا علــى عــدم االمتثــالحــاالت مــع  التســامح مطلقــاً  ن مبــدأ عــدمو ن اإلقليميــو المــدير أكــد و   -١٠
ــ ،مــن أولويــات المنظمــةهــو  القطــري ين اإلقليمــي و ن اإلجــراءات المتخــذة علــى الصــعيدعــمت معلومــات إضــافية دِّ وُق

مـا يلـي: ، منهـا مبـادراتعـدة يجـري علـى قـدم وسـاق تقـديم ة. و ثقافة المساءلتعزيز االمتثال والضوابط وٕاقامة بشأن 
وضــع بــرامج واســتراتيجيات تــدريب األخــذ بلوحــات وأدوات أخــرى مكّرســة لالمتثــال؛ االمتثــال؛ معنيــة بنشــاء وحــدات إ

 اتخــاذ تــدابير لضــمان متابعــة توصــيات مراجعــة؛ االمتثــالمســائل لمعلومــات عــن اتبــادل جديــدة تكفــل االنتظــام فــي 
  .تقدم مطرد في تنفيذ عملية إدارة المخاطركفة على إحراز قاليم عاظ أن جميع األوحِ ة صارمة. ولُ تابعالحسابات م

  
الـــوارد فـــي لجنـــة الخبـــراء المســـتقلين االستشـــارية فـــي مجـــال المراقبـــة  أحاطـــت اللجنـــة علمـــًا بتقريـــر

  .EBPBAC22/3 الوثيقة
  

  )١٣٧/٧م ت (الوثيقةالتقييم: التقرير السنوي   من جدول األعمال ٣-٣البند 
  

 عــن تنفيــذثــة محدّ معلومــات ) ١( لــذي ورد فيــه مــا يلــي:التقيــيم، اعــن فــي التقريــر الســنوي لجنــة نظــرت ال  -١١
خطــة العمــل تنفيــذ ثــة عــن التقــدم الُمحــرز فــي ) معلومــات محدّ ٢؛ (مجــاالت العمــل الرئيســية إلطــار تعزيــز التقيــيم
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آخــــر  أســــاس تحليــــللــــتعلم التنظيمــــي علــــى لبــــارزة لســــمات اال) ٣؛ (٢٠١٥-٢٠١٤الخاصــــة بــــالتقييم فــــي الثنائيــــة 
  التقييمات.

  
األمانة على مواصلة جهودها الرامية إلـى إضـفاء الطـابع المؤسسـي علـى  تالتقرير وشجعباللجنة ورّحبت   -١٢

  .جديدةالتقييم الوظيفة بفضل ثقافة التقييم 
  

  .١٣٧/٧م ت الوارد في الوثيقةاألمانة  أوصت اللجنة المجلس التنفيذي بأن يحيط علمًا بتقرير
  

عـن تقرير مرحلـي  توصيات المراجعة الخارجية والداخلية للحسابات:  من جدول األعمال ٤-٣البند 
  )EBPBAC22/4(الوثيقة التنفيذ 

  
لضـــمان تعزيـــز االمتثـــال متخـــذة اإلجـــراءات الأنـــه يبـــرز  ىوأشـــارت إلـــ تقريـــر األمانـــةلجنـــة فـــي نظـــرت ال  -١٣

  .والمساءلة في المنظمة
  

 أنفقـد اقتُـِرح  وثيقـة،التـأخر صـدور إلـى  نظـراً . و بالمعلومات اإلضافية المقدمـة مـن األمانـةاللجنة ورّحبت   -١٤
الحســابات مراجــع ريــري مــع تققتران نــاقش بــاالتُ لــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين و عتلــك الوثيقــة ُتعــرض 

  .الخارجيالحسابات الداخلي ومراجع 
  

مناســـبة بطريقـــة ها تنفيـــذًا كـــامًال و وضـــعتالتـــي الداخليـــة أدوات المراقبـــة تنفيـــذ األمانـــة علـــى  اللجنـــةوحثّـــت   -١٥
ن عـــاألمانـــة ثـــة التـــي قـــدمتها اللجنـــة بالمعلومـــات المحدّ رحبـــت كافـــة. و  شـــاملة علـــى مســـتويات المنظمـــةالتوقيـــت و 

وسـائل منهـا ، بالمنظمـةعلى تلك الحاالت تأثير وطأة السلوك وكيفية تخفيف حاالت إساءة على عقوبات المطبقة ال
التــدابير أيضــًا وتشــمل . أضــراريلحــق بالمنظمــة مــن  امــتعــويض الراميــة إلــى اســترداد األمــوال وغيرهــا مــن التــدابير 

  .السلطة المفوضةسحب التدريب أو توفير المزيد من في هذا الصدد األخرى المطبقة 
  

مـن أجـل تعزيـز في أنحاء المنظمة كافـة  إلى تحليل االتجاهات المختطةسعى بأن األمانة تاللجنة وُأبِلغت   -١٦
ــ. و المتكــررةمشــاكل ومعالجــة الالمطبقــة االمتثــال للقواعــد والسياســات  أنــه يجــري علــى قــدم وســاق بــذل  ظ أيضــاً وحِ ُل

المساءلة واالمتثال وتنفيذها بطريقة منسقة في جميع أنحـاء بمختلف المبادرات المتعلقة بين جمع الرامية إلى جهود 
  .المنظمة

  
ماليــة المســاهمات المتعلقــة بالن تــدابير االمتثــال عــمعلومــات إضــافية تقــديم بعــض الــدول األعضــاء وطلــب   -١٧
  .مراقبة جودة التقاريروالسيما المتعلق منها بمباشرة، ال
  

علـى جمعيـة ، وطلبـت عرضـه EBPBAC22/4الـوارد فـي الوثيقـة األمانـة  أحاطت اللجنـة علمـًا بتقريـر
بــاالقتران مــع تقريــري مراجــع الحســابات الــداخلي ومراجــع ، ومناقشــته والســتينالصــحة العالميــة الثامنــة 

  .الحسابات الخارجي
  

   االجتماع واختتام ريراالتق اعتماد  من جدول األعمال ٤البند 
  
  .إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين وٕالى المجلس التنفيذيرفوعة الم ريرهاااعتمدت اللجنة تق  -١٨
  

   =     =  = 


