
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١١٥/٤٥م ت  لجنة البرنامج والميزانية
  ٢٠٠٥ يناير/ الثاني كانون ١٧ واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي      

  EB115/45  االجتماع األول 
    ٢٠٠٥يناير  /   كانون الثاني١٤-١٢
  
  
  
  

  تقرير االجتماع األول للجنة البرنامج والميزانية 
  لتنفيذيالتابعة للمجلس ا واإلدارة

  
  
  

انعقد االجتماع األول للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي فـي جنيـف مـن                  -١
 )ملديف، نائب رئيس المجلس التنفيـذي     ( يوسف   .أ.، برئاسة الدكتور أ   ٢٠٠٥يناير  /  كانون الثاني  ١٤إلى   ١٢

 .وترد قائمة المشاركين في هذا االجتماع في الملحق       . نائباً لرئيس اللجنة  ) أستراليا(هلتون  . وانتُخبت السيدة ج  
  ١.قد اعتمدت اللجنة جدول األعمال المؤقتو
  

  مسائل البرنامج والميزانية  : من جدول األعمال٣البند 
  
قدم المدير العام المساعد لشؤون اإلدارة العامة لمحة إجمالية عن الجهود التي تبذلها المنظمة لزيـادة                  -٢

  .لطريقة التي يتم اتباعها في مواءمة مختلف أوجه اإلصالح والعملياتاشرح ولية، الكفاءة والفعا
  
الخطوط العريـضة    استعراض عملية اإلعداد ومسودة   : ٢٠١٥-٢٠٠٦برنامج العمل العام      ١-٣

  )١١٥/١٥م تالوثيقة (
  
ى أنه مـن    ، مشيرة إل  ٢٠١٥-٢٠٠٦أعربت اللجنة عن ترحيبها بالنطاق الجديد لبرنامج العمل العام            -٣

 برنامج العمل الصحي العـالمي      وتعرفالمهم وجود وثيقة تبين الخطوط العريضة لمستقبل الصحة العمومية،          
وارتأت اللجنة أن برنامج العمل العام،      . وتوضح دور المنظمة وغيرها من األطراف الفاعلة في هذا المضمار         

 وتوجيه عمـل     العالمية ير على الصحة العمومية    أن يلعب دوراً هاماً في التأث      من شأنه حسب تخطيطه الحالي،    
بيد .  سنوات مناسبة ألنها تفسح المجال للتخطيط الطويل األجل        ١٠ووجدت أن الفترة الزمنية الممتدة      . المنظمة

نه من المهم أن يكون برنامج العمل محدداً على نحو أدق في الوقت الذي يشكل فيه إطاراً                 أأن اللجنة اعتبرت    
وأعربت اللجنة عن تقـديرها السـتخدام األدوات المـستقبلية، بمـا فيهـا              . مع البيئات المتغيرة  مرناُ للتكيف   

.  الجماعية والفردية المناسبة لألحداث غير المتوقعةاالستجاباتالسيناريوهات، التي ستساعد على وضع مالمح 
عراض منتـصف المـدة   مسألة الحاجة إلى وضع نظام للرصد والتقييم واقترحت إجـراء اسـت  اللجنة  وأثارت  

  .لبرنامج العمل العام بعد انقضاء خمس سنوات، مما يسمح بإجراء التغييرات إذا دعت الضرورة لذلك
  

                                                           
  .EBPBAC1/1   الوثيقة ١
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بيد . ٢٠٠٧-٢٠٠٦وأعربت اللجنة عن القلق إزاء توقيت كل من البرنامج العام والميزانية البرمجية               -٤
امن العمليتين تزامناً تاماً فإنه لن تكون هناك        أن بعض األعضاء أعربوا عن ثقتهم بأنه على الرغم من عدم تز           

  .أية أوجه تعارض كبيرة بينهما
  
وأدلى أعضاء اللجنة بعدد من التعليقات المسهبة على الخطوط العريضة الواردة في الوثيقة، وسـوف                 -٥

ات قضايا مثل الموقع    وتشمل هذه التعليق  .  إعداد المسودة المقبلة للبرنامج العام     دتأخذها األمانة بعين االعتبار عن    
 والدور المتنـامي للمجتمـع المـدني،         والشراكات ،الذي تحتله الصحة، والتركيز على العافية بدالً من الصحة        

وضرورة أن تؤسس المنظمة على مواطن القوة المتوفرة لها، واالقتراحات القائلة بوجوب ربط عنوان البرنامج 
  .العام بالشراكات في عالم مترابط ومعولم

  
وتلقت اللجنة تأكيدات مفادها أن المدخالت الواردة من الدول األعضاء والشركاء أساسية في المرحلة                -٦

  .المقبلة من عملية إعداد البرنامج العام
  
ــة   ٣-٣ ــة البرمجي ــاص: ٢٠٠٣-٢٠٠٢الميزاني ــر الخ ــيم األداءب التقري ــا( تقي ن الوثيقت

PBPA/2002-2003١١٥/٤٢ت م و(  
  
. تقديرها لما ينطوي عليه من فائدة وتحليل نزيه       والتقييم  بالتقرير الخاص ب  حيبها  أعربت اللجنة عن تر     -٧

مشيرة إلى أن التقرير أسهم في تحسين جودة المؤشرات وخط األساس فـي الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة                   
وسلمت اللجنة بالصعوبات التي تكتنف تقييم أداء األمانـة بـصورة صـحيحة، وخـصوصاً            . ٢٠٠٧-٢٠٠٦
 يستفيدوأشارت إلى أن التقرير قد      . جازات التي حققتها إلى حد بعيد بالتعاون مع الدول األعضاء والشركاء          اإلن

  .في هذا الصدد من مدخالت الهيئات الخارجية
  
وتطرقت اللجنة إلى ذكر الصعوبات التي تعتري إيجاد التوازن المناسب في عملية التقييم بـين األداء                  -٨

وارتأى بعض األعضاء أن المعلومات التي تضمنها التقرير قد تعتبر مفرطة في            . لعملياالستراتيجي واألداء ا  
وأنه يتعين أن يشمل التقرير معلومات .  فيهةاستراتيجية بقدر أكبر لم تكن موجودتفاصيلها في حين أن عناصر 

ثر هذا الـنقص علـى   عن عملية تحديد األولويات في نطاق النتائج المتوقعة عندما يوجد نقص في الموارد، وأ   
تشمل الجوانب اإلضافية في التقارير المقبلة معلومات عن خطى تنفيـذ           يتعين أن   وأنه  .  المراد بلوغها  األهداف

الميزانية خالل فترة السنتين؛ وتحديد المبادرات الناجحة على وجه الدقة وتلك التي لم تحقق نتائجها المنتظرة،                
  .عالوة على أثرها على أمراض محددة

  
 فإن بعض مجـاالت      عن القلق من أنه على الرغم من النجاح في تعبئة الموارد عموماً،            وتم األعراب   -٩

 على أهمية توفير المـساهمات الطوعيـة بمـا          وجرى التأكيد . ن نقص شديد في التمويل    العمل ظلت تعاني م   
 باإليرادات على نحو يتـسم      يتماشى مع األولويات المحددة في الميزانية البرمجية وتجسيد اإلسقاطات المتعلقة         

واقترح أنه ينبغي التفريق في أرقام الميزانية واإلنفاق المـسجل بـين الميزانيـة              . بالواقعية في أرقام الميزانية   
  .ساعد على تفسير البيانات المالية المقدمة في التقريريقد العادية ومصادر التمويل األخرى حيث إن ذلك 

  
كون من المفيد وضع تقييم موجز للميزانية البرمجيـة علـى فتـرات             ووجد بعض األعضاء أنه قد ي       -١٠

  .منتظمة خالل الثنائية ذات الصلة
  
سبل المضي  "و" الدروس المستفادة " على   وشدد األعضاء على ضرورة تعقّب اإلجراءات المتخذة بناء         -١١
  ".قدماً
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 ١ وإضـافة    ٢٠٠٧-٢٠٠٦/م ب م الوثـائق ( ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة      ٤-٣
  )٥/وثيقة معلومات/ ١١٥م ت و٤/وثيقة معلومات/ ١١٥ت م و٣/وثيقة معلومات/ ١١٥ت مو

  
  )٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة  (٤-٣مقدمة للبند   

  
 المدير العام المساعد لشؤون اإلدارة العامة العملية اإلجمالية والتوجه االستراتيجي للميزانيـة             عرض  -١٢

 ورحبت اللجنة بالنهج المتقن المرتكز على تحقيق النتائج وبالتوجه االستراتيجي العـريض             .ترحةالبرمجية المق 
  .ووافقت أيضاً على بحث مجاالت العمل المحددة قبل بحث الميزانية اإلجمالية. المقترح

  
  توقي األمراض السارية ومكافحتها

  
وارتأت أنه يمكن التمييـز     . مة في هذا المجال   نوهت اللجنة باإلسهام الكبير الذي يمكن أن تقدمه المنظ          -١٣

وأعربت عن تأييـدها عمومـاً      . على نحو أوضح بين دور األمانة ودور الدول األعضاء من خالل المؤشرات           
للزيادة الملحوظة في الميزانية البرمجية المقترحة، بيد أن أحد أعضائها أثار تساؤالت عـن مبـررات هـذه                  

  .الزيادة
  
 بأن الزيادات المقترحة على الميزانية هي نتيجة لقرارات جمعية الصحة التي تطلب إلى  بلغت اللجنة ُأو  -١٤

المدير العام االضطالع بأنشطة إضافية في مجال العمل هذا، وأنه سوف تتم اإلحالة إلى هذه القـرارات فـي                   
  .النص

  
  بحوث األمراض السارية

  
  . المرجعيةوالبياناتن الوضوح في المؤشرات مثمة حاجة للمزيد   -١٥
  

  اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة لمقتضياتها
  
 التأهب  وأعربت عن القلق لعدم التطرق إلى موضوع      الحاجة لزيادة الميزانية المقترحة     ب سلّمت اللجنة   -١٦

  . واالستجابة لمقتضياتهالمواجهة جائحات األنفلونزا
  

  المالريا
  
وأشارت إلى  .  وطلبت أن تعكس وثيقة الميزانية هذا التعاون       نوهت اللجنة بالتعاون القائم مع الشركاء،       -١٧

وأثير سؤال عن الزيادة المقترحة     . ضرورة التمييز بين دور األمانة ودور الدول األعضاء والشركاء اآلخرين         
-٢٠٠٢الوارد في تقرير تقييم األداء للفتـرة        "  المانحين إرهاق" وكانت قد تطرقت إلى     . في التمويل الطوعي  

  .اعتباره توضيحاً للعجز عن حشد المستويات المتوقعة من التمويل الطوعي ب٢٠٠٣
  
 المانحين تتم معالجتها حاليـاً وبالتـالي زيـادة          إرهاقوتم التأكيد للّجنة بأن العناصر التي تساهم في           -١٨

  . المالريا مكافحةإمكانات حشد التمويل الطوعي من أجل
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  السل
  
اف المندرجة في مجال العمل هذا لم تكن طموحة بما فيه الكفاية بالمقارنة             أشارت اللجنة إلى أن األهد      -١٩

 التعاون مع المبادرات الثنائية والمتعددة األطـراف فيمـا يتعلـق           عدم ذكر كما أشارت إلى    . مع أبعاد المشكلة  
  .بالسل

  
لخاصة بالـسل، وأن     بأن األمانة تشارك مشاركة نشطة في شتى المبادرات العالمية ا          للّجنةوتم التأكيد     -٢٠

  .اإلشارات المناسبة لذلك سوف تظهر في النص
  

  األيدز والعدوى بفيروسه
  
أحاطت اللجنة علماً بإسهام المنظمة في المبادرات العالمية والتعاون العالمي؛ وارتـأت أنـه يتعـين                  -٢١

وى بفيروسه التي تؤثر    ونظرت اللجنة في مسألة األيدز والعد     . انعكاس ذلك على نحو أفضل في وثيقة الميزانية       
وأعربت اللجنة عن القلق إزاء عدم ذكر األهداف المتعلقة بخفض معدل           . على المسنين، والتي يتعين معالجتها    

 وجرى اإلعراب عن . اإلنمائية لأللفية المتفق عليهااألهدافانتشار فيروس األيدز حسبما ورد ذكرها في إطار         
  .تمويل المقترحآراء مختلفة بخصوص مدى مالءمة مستوى ال

  
  ترصد وتوقي األمراض غير السارية المزمنة وتدبيرها العالجي

  
ارتأى األعضاء أن األهداف طموحة أكثر مما ينبغي وأنه يتعين التركيز تركيزاًَ أشد علـى اسـتخدام                   -٢٢

المقترحـة،   الزيادة في الميزانية     أساساً وأيدت اللجنة    ،الدعم التقني من خارج المنظمة في وضع نظم الترصد        
  .بهذا الصددلكنه تم اإلعراب عن آراء متباينة 

  
  تعزيز الصحة

  
لنشاط البدني ومخاطر الـسمنة فـي أوسـاط الـسكان           بإيالء المزيد من االهتمام ل     األعضاء   أوصى  -٢٣

وارتـأوا أن   .  في مجال العمل هـذا     أعربوا عن قلقهم لعدم وجود إطار متماسك للتوجيه واإلرشاد        المتشيخين و 
  .أهمية مجال العمل هذا بالنسبة للمنظمةتجسد مدى  التمويل زيادة

  
  الصحة النفسية واإلدمان

  
وأشار بعض المـشاركين    .  بشأن مدى مالءمة الزيادة المقترحة في المساهمات الطوعية        تابينت اآلراء   -٢٤
 مـن الميزانيـة     الصعوبات التي تكتنف حشد المساهمات الطوعية تبرر زيادة مستوى التمويل المقترح          أن  إلى  

 أوثق مع مجال العمـل المتعلـق بالتأهـب لمواجهـة            قامة روابط وارتأت اللجنة وجوب إ   .  زيادة أكبر  العادية
  .الطوارئ واالستجابة لمقتضياتها

  
  التبغ

  
 بشأن مدى مالءمة الزيادة في الميزانية المقترحة لمجال العمل هذا، واقترح البعض             متفاوتة آراء   ُأدلي  -٢٥

 في هذا   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ونوهت اللجنة باالنجازات المحققة خالل الثنائية       . ادة المقترحة على مراحل   إجراء الزي 
  .المجال
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  التغذية
  
 واقترحت زيادة استخدام المؤشرات الخاصـة       ،ارتأت اللجنة أن العديد من المؤشرات يتسم بالغموض         -٢٦

 عالمية علـى حـساب العمـل علـى          وأعربت عن انشغالها إزاء انصباب التركيز على وضع معايير        . باألثر
  .المستويين القطري واإلقليمي

  
  الصحة والبيئة

  
والذي وفر دعماً أساسياً في ميدان علم الـسموم للعديـد مـن             سلّمت اللجنة بأهمية السالمة الكيميائية        -٢٧

ام  اسـتخد  قلقها بخصوص  وأعربت عن    مجال العمل هذا  طلبت تقديم إيضاحات بشأن تمويل      و. أنشطة المنظمة 
وطرح اقتراح بخفض مستوى الميزانية العادية المقترحـة        . المؤشرات العملية عوضاً عن قياس فعالية البرامج      

  . المساهمات الطوعيةفراتوازدياد وتحويل الموارد إلى مجاالت العمل األخرى، بالنظر إلى 
  

  السالمة الغذائية
  
طلبت إيضاحات بشأن مستوى تمويـل      الدولي و نوهت اللجنة بالتعاون القائم مع لجنة دستور األغذية           -٢٨

  .٪٢٥ ازداد بنسبة تقارب العملوُأبلغت اللجنة بأن تمويل هذا . هذه اللجنةأنشطة 
  

  الصحة اإلنجابية
  
 ارتـأوا سلم األعضاء بأن مجال العمل هذا يغطي كال من البحوث والدعم التقني المقدم للبلدان، لكنهم                  -٢٩

 وأثيـرت   ،وأنه يتعين أن تتسم طريقة صياغة المرامي باالتساق       . ى أكثر تحديداً  أنه يتعين أن يكون هذا المرم     
بعض التساؤالت عن مقدار الموارد المخصصة للبحوث وللمساعدات التقنية ولمجمل العمل المتعلق بالـصحة              

  . وليس ذلك الذي يغطيه مجال العمل هذا فحسب،اإلنجابية
  

  تعزيز مأمونية الحمل
  
عن ارتياحها للزيادة المقترحة في الموارد، وخصوصاً من الميزانية العادية، رغـم أن             أعربت اللجنة     -٣٠

وأفيـد  . أحد األعضاء ارتأى أنه يتعين جمع المزيد من المساهمات الطوعية عوضاً عن زيادة الميزانية العادية              
 وشـدد بعـض     .أنه يتعين أن يكون التنويه بإسهام الشراكات والمؤسسات األخرى أكثر وضوحاً وصـراحة            

. األعضاء على أهمية التزام الدول األعضاء بتحسين الخدمات الصحية لالستزادة من تعزيز مأمونيـة الحمـل   
وأعرب األعضاء عن القلق بشأن توفر البيانات الخاصة بوفيات األمومة واألوضاع الصحية لألمهات والـدعم    

مي المبين فإن اللجنة ترغب بـأن يـتم تحـسين           التقني ذي الصلة المقدم للبلدان، وأنه رغم جودة صياغة المر         
  .خطوط األساس واألهداف

  
  نوع الجنس والمرأة والصحة

  
 المزيـد مـن االهتمـام     إيالءأعربت اللجنة عن تأييدها لما يركز عليه مجال العمل هذا، لكنها طلبت       -٣١

  . في إطار هذا المرمىلموضوع اإلنصاف
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  صحة األطفال والمراهقين
  
وأوصى بعض األعضاء بأن تفـسح      . جنة بحسن صياغة المرامي في إطار مجال العمل هذا        رحبت الل   -٣٢

المؤشرات المجال لقياس حصيلة عمل األمانة على وجه التحديد، بدالً من الدول األعضاء، وارتأت أن األهداف 
لحياة في النتـائج    أنه يتعين أن تنعكس مسائل مهارات ا      رئي   و .هنا واقعية لكنها ليست طموحة بما فيه الكفاية       

  .المتوقعة
  

  التمنيع واستحداث اللقاحات
  
. أعربت اللجنة عن قلقها إزاء مستوى الموارد المقترح لمجال العمل هذا وطلبت إيـضاحات بـشأنه                 -٣٣

 اللجنة على ضرورة تعديل توشدد. وسلم األعضاء بوجوب استمرار الجهود الرامية إلى تدعيم خدمات التمنيع        
دة من أجل استئصال شلل األطفال بحيث تعكس أحدث االتجاهات المتصلة بانتقال فيروس شلل       المتطلبات المحد 

. األطفال، وتجسيد الوضع الراهن على النحو الصحيح في الفصل التمهيدي للميزانيـة البرمجيـة المقترحـة               
  .وارتأت أنه يتعين استعراض بعض األهداف في مجال العمل هذا

  
  األدوية األساسية

  
ب األعضاء عن ارتياحهم للتركيز على الدعم المقدم للبلدان في هذا المجال مؤكدين على ضرورة               أعر  -٣٤

 أصـيل وأوصت بإدراج الطب التقليدي في مجال العمل هذا كجزء هام و          . مواصلة االهتمام بمجال العمل هذا    
 ووافقت األمانة .ألهليةالتحديد المسبق ل ومخطط النوعيةوأشارت اللجنة إلى وجوب مواصلة دعم األدوية      . منه

  .على إدراج مخطط األهلية المسبقة بوصفه نتيجة متوقعة أخرى
  

  التكنولوجيات الصحية األساسية
  
  .أبدت اللجنة انشغالها إزاء ضخامة عدد النتائج المتوقعة وشدة تنوعها  -٣٥
  

  رسم السياسات في مجال الصحة والتنمية
  
ق بدور المنظمة ومسؤولياتها في ميـادين حقـوق اإلنـسان،           أعرب األعضاء عن انشغالهم فيما يتعل       -٣٦

وسلموا بالحاجة الضطالع األمانة باألعمال المعيارية وتوفير المـساعدات         . والتجارة، واألخالق والتشريعات  
 لدى تحليل قضايا التجارة والصحة تناول اآلثار اإليجابيـة          ه يتعين وارتأت اللجنة أن  . التقنية في هذه المجاالت   

  .سواء بسواءالمترتبة عليهما لبية والس
  

  سياسات النُظم الصحية وإيتاء الخدمات
  
شدد المشاركون على حاجة الدول األعضاء للدعم في تناول القضايا المتـصلة بعمليـات اإلصـالح                  -٣٧

ـ . ممكناًوارتأت اللجنة أنه في مجال العمل هذا يعتبر االعتماد الشديد على المساهمات الطوعية أمراً                ارت وأش
وجود اتفاق عام على الحاجة إلـى       وأنه رغم   . إلى ضرورة إضفاء المزيد من الواقعية على األهداف المنشودة        

برر الزيادة في الميزانيـة، وتـساءل أحـد         توجوب معالجة قضايا األخذ بالالمركزية وأثر التعديالت الهيكلية         
  .األعضاء عن مدى مالءمة ذلك
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  الموارد البشرية الصحية
  
 اللجنة بأن مجال العمل هذا يتطلب تدعيماً مستمراً وأنه يشكل أولوية بالنسبة للبلدان النامية، ال                متسلّ  -٣٨

من أجل ضمان بناء القدرات وتنمية مهارات العاملين الصحيين فحسب بل لحل قضايا من قبيل هجرة المهنيين                 
 التـي   نات المرجعية واالستقـصاءات   البياوتساءل األعضاء عن أهداف برنامج القيادات الصحية وعن         . أيضاً

 في  ١٩-٥٧ع ص ج وأوصت اللجنة بمراعاة القرار      .وطلبوا معلومات أوضح بهذا الخصوص    . يزمع إجراؤها 
  .مجال العمل هذا

  
  تمويل الصحة والحماية االجتماعية

  
البلدان مـن   مناسب إلى   الدعم  ال الميزانية لضمان تقديم      كفاية التحقق من خلصت اللجنة إلى أنه ينبغي        -٣٩

  .أجل إنشاء مشاريع للتأمين الصحي لفائدة الفقراء والمعوزين
  

  المعلومات الصحية والقرائن وسياسة البحوث  
  
رأى األعضاء أن تعزيز نظم المعلومات الصحية في البلدان ُيعد من األمور األساسـية، خـصوصاً                  -٤٠

فقـد  أما فيما يخص البحـوث الـصحية،        . ج الصحية بالنسبة للبلدان النامية حتى تتمكّن من تحسين قياس النتائ        
أوصى األعضاء بوجوب بلورة االستنتاجات التي خلص إليها مؤتمر القمة العالمي المعني بالبحوث الـصحية،               

، وكذلك التحـسينات التـي      ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠ و ١٦الذي ُعقد في مدينة مكسيكو في الفترة بين         
  . الصحيةالمعنية بالبحوثرية ُأدخلت على اللجنة االستشا

  
  التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لمقتضياتها 

  
وأعربوا عن قلقهم الكبير حيـال      .  وتحسينه طلب األعضاء توضيحاً لدور األمانة وأساليب تقييم األداء         -٤١

نوب آسـيا،   اللذين ضربا ج  ) تسونامي (واألمواج السنامية مستوى الموارد المتاحة، خصوصاً في ظل الزلزال        
   .اإلجراءات الفعالة في مجاالت التأهب واإلغاثة واإلنعاشكما أكدوا على ضرورة التركيز بشكل أكبر على 

  
  وجود المنظمة األساسي في البلدان  

  
سلّمت اللجنة بأن هذا المجال من مجاالت العمل يرمي إلى ضمان القدرات األساسية الالزمة للمنظمة                 -٤٢

 أحـد   وطرح. م الدعم في البلدان على النحو المبين في مجاالت العمل التقنية الموضوعية           برمتها من أجل تقدي   
ورأت اللجنة أنه ال بد من تحسين النتائج        . عن إمكانية زيادة الميزانية المخصصة لهذا المجال      سؤاالً  األعضاء  

لب األعضاء مزيـداً مـن      كما ط . المتوقعة ومن تحديد مؤشرات وأهداف وأسس أكثر دقة وأكثر قابلية للقياس          
 من أجل تيـسير اسـتعراض االقتراحـات          في إطار مجال العمل هذا      العمل الجاري  المعلومات المفصلة عن  

  .المنشودةالخاصة بالنتائج واألهداف 
  

  إدارة المعارف وتكنولوجيا المعلومات
  
وطلبت . لعمل في األمانة    سلّمت اللجنة بأن هذا المجال الجديد من مجاالت العمل يعكس نهجاً جديداً ل              -٤٣

  .وعن استخدام تلك المواردتفاصيل عن متطلبات تكنولوجيا المعلومات من الموارد 
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  التخطيط وتنسيق الموارد والمراقبة
  
لزيادة اإلجمالية في الميزانية المقترحة وعن مستوى       ل بشأن األساس المنطقي  طلبت اللجنة توضيحات      -٤٤

  . الزيادة على الصعيد القطري
  
 وتوسـيع الـدور     المراقبـة وُأبلغت اللجنة بأن الزيادة المالحظة في الميزانية المقترحة تعكس إدراج             -٤٥

  . الزيادة موجهة إلى المستويين القطري واإلقليميهذه الخاص بتنسيق الموارد، وأن أكبر نسبة من 
  

  إدارة موارد المنظمة البشرية
  
 المجال من مجاالت العمل، وقاموا      محددة لهذا  والمتسقة ال   الواضحة للتوجهاتأبدى األعضاء تقديرهم      -٤٦

  .في الوقت ذاته بالربط بين تطوير أداء الموظفين وإدارته وتقييمه وبين تنفيذ البرامج واإلطار الخاص باألداء
  

  البنى التحتية واللوجيستيات
  
يهـا والالزمـة لتقيـيم      اقترحت اللجنة أن يتم تقديم توضيحات عن أفضل الممارسات التي ُأشـير إل              -٤٧

  .اإلنجازات وأن يتم تقديم تعليمات أكثر تحديداً في هذا الشأن
  

  األجهزة الرئاسية
  
ُأبدي قلق بشأن مواعيد توزيع الوثائق الداعمة لعمل األجهزة الرئاسية وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ                -٤٨

يم فعالية إنشاء لجنة البرنامج والميزانيـة       كما رأت اللجنة أنه ينبغي تقي     . المزيد من اإلجراءات في هذا الصدد     
  . واإلدارة الواحدة

  
  خاتمة

  
  : فيما يلي المقترحات المحددة التي قدمتها اللجنة  -٤٩
  

مواصلة الجهود من أجل تحقيق المواءمة بين جميع مجاالت العمل، وبصفة خاصـة مراجعـة                •
فينبغي، حيثما أمكن ذلك،    .  بينها  في بعض المجاالت المعينة بغية تحقيق االتساق       المحددةالمرامي  

 الموافق عليها دوليا،    االلتزام بتحقيق المرامي الصحية   أن تكون المرامي أكثر تحديداً وأن تعكس        
 اإلنمائية لأللفية، وباالتفاقات المبرمة بين الدول األعضاء على النحو الـوارد فـي              األهدافمثل  

 . قرارات جمعية الصحة
 

 فيما يتصل ببعض مجاالت العمل، وذلك اسـتجابة لقـرارات جمعيـة             مراجعة النتائج المتوقعة   •
، كالعمل، مثالً، على متابعة األنشطة      ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الفترةالصحة القاضية باتخاذ إجراءات في      

والنهج ) ٢٠٠٥أغسطس  / آب١١-٧بنكوك، ( المتعلقة بالمؤتمر العالمي السادس لتعزيز الصحة 
 المتعلـق بـالهجرة     ١٩-٥٧ج ص ع  اد الكيميائية، وتنفيذ القرار     إلدارة الدولية للمو  لاالستراتيجي  

 وموضوعه المعنـون  ٢٠٠٦المي لعام الدولية للموظفين الصحيين، وبوجه خاص يوم الصحة الع   
وكذلك الطلب الموجه إلى المدير العام لمنح األولويـة         " الموارد البشرية من أجل التنمية الصحية     "

 . ٢٠١٥-٢٠٠٦لهذا المجال في برنامج العمل العام 
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 النظر في الموارد الالزمة لبلوغ ما يكفي من الحصائل المتصلة إجماالً ببعض المجاالت الهامة،              •
بوجه خاص التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لمقتضياتها، والموارد البـشرية مـن أجـل              و

الصحة؛ وتعزيز الصحة؛ والصحة والبيئة؛ والصحة النفسية واإلدمـان؛ والتمنيـع واسـتحداث             
اللقاحات؛ والصحة اإلنجابية؛ واألدوية األساسية؛ والتكنولوجيات الصحية األساسية؛ والتخطـيط          

 . ارد والمراقبةوتنسيق المو
  

 "التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لمقتـضياتها     "إجراء مراجعة شاملة لمجال العمل المعنون         •
 التـي حـدثت مـؤخراً فـي         كارثة تسونامي ، مع وضع    والنظر في مبلغ الموارد المخصص له     

  .الحسبان
  
ة بمخصـصات الميزانيـة     القيام مجدداً بتحليل األرقام الخاص    ضمان توافر المزيد من الشفافية و       •

٪ للبلـدان  ٧٠المرصودة للبلدان واألقاليم والمقر الرئيسي لكي تعكس بوضوح هدف تخـصيص            
وينبغي أن تخصص للبلـدان     . ٪ للمقر الرئيسي فيما يتعلق بجميع مصادر األموال       ٣٠واألقاليم و 

  .قاليمواألقاليم تلك الميزانيات المخصصة للمقر الرئيسي ولكنها تنفذ في البلدان واأل
  
وعالوة على هذا أبدت اللجنة قلقها بخصوص نسبة الميزانية العادية التي تناقصت بسرعة في العقـد                  -٥٠

نوهـت  و. لكية والتخطيط االستراتيجي في المنظمة    م وال بهياكل تصريف الشؤون  فهذا االتجاه يضر    . الماضي
 مـن خـالل     حديد التدابير ذات الـصلة    إرساء أسس عملية لت   اقترحت  اللجنة بالعمل الجاري في هذا المجال و      

 زيادة االشتراكات   وإذا كانت اآلثار المترتبة على هذا االتجاه تعني       . الدول األعضاء المشاورات المستفيضة مع    
  . كهذا وفورياًكبيراً الدول األعضاء عبئاً يتم تجنب تحميلالمقدرة فينبغي تصميمها بحيث 

  
/ ١١٥م ت  و ١١٥/١٤ت م الوثيقتـان (تيجي للمـوارد    المبادئ التوجيهية للتخصيص االسترا     ٢-٣

  )٧/وثيقة معلومات
  
أبدت اللجنة ترحيبها بالنهج المتبع في تحديد التخصيص االستراتيجي للموارد على نحو تام في السياق                 -٥١

وسلَّمت اللجنة بأن تنـسيق األغـراض االسـتراتيجية مـع           . األعم لإلطار اإلداري القائم على تحقيق النتائج      
  .صصات الموارد المفصلة هو من المهام المنطوية على تحدياتمخ
  
وشارك كثير من الدول األعضاء وقدموا إسهامات كبيرة        . وأعربت اللجنة عن تقديرها لعملية التشاور       -٥٢

  .ُأخذت في الحسبان في عملية وضع المبادئ التوجيهية
  
في قضايا مثل التركيز على أشد البلـدان        ومع مالحظة أن العمل مازال جارياً أوصت اللجنة بالنظر            -٥٣

 بسياق احتياجات البلد المعني بغيـة       القيود الخاصة بالقدرات  احتياجاً، والمرونة في تخصيص الموارد، وربط       
ولوحظ أنه سيتم االضطالع بمزيد من العمل من أجل تحديد معايير موضوعية لتوجيه             . ضمان تحقيق المساواة  
  .عملية استخدام الموارد

  
 االضطالع بعملية قوية وشفافة لالسترشـاد فـي   يجب أن يكفل  وأشارت اللجنة إلى أن النهج المقترح         -٥٤

  .تحديد ما ينبغي للمنظمة القيام به وكيف يتم ذلك وأين في إطار منظور متوسط المدى
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 عملية التشاور مع الدول األعضاء، وأن        بأن تواصل األمانة    اللجنة المجلس التنفيذي   وأوصت
  . إلى المجلس في دورته السادسة عشرة بعد المائةمسودة جديدة تقديم يتم

  
  )١١٥/٤١م تالوثيقة (العقارات   ٥-٣
  
وُأبدي بعض  .  وأحاطت علماً بها   الوارد وصفها في الوثيقة   أعربت اللجنة عن تأييدها عموماً للمشاريع         -٥٥

واقع الرئيسية في ظل مستوى التمويـل       القلق بخصوص صعوبة صيانة المباني على النحو المناسب في كل الم          
  .المتاح حالياً من خالل صندوق العقارات

  
 سنوات لجميع المواقع الرئيسية بحلول نهاية عام        ١٠ مدتها    لألصول الرأسمالية  وبوضع خطة رئيسية    -٥٦

وقع اللجنـة   تت،  من أجل تقييم حالة العقارات في الوقت الراهن       واحداً واحداً   المواقع   وأنه يمكن إجراء     ،٢٠٠٥
 .إمكانية إنشاء آلية أطول أجالً للتمويل

 
وأوصت اللجنة بأن يطلب المجلس التنفيذي إلى المدير العام أن يقدم تقريـراً عـن التقـدم                 
المحرز فيما يتعلق بهذه المسألة إلى دورة المجلس السابعة عشرة بعد المائة فـي كـانون                

  .٢٠٠٦يناير / الثاني
  
ن الموظفين والمباني مازالوا يشكلون أولوية فـي هـذا الـصدد، وبأنـه سـتلزم                وتم إبالغ اللجنة بأ     -٥٧

وأصبح من الجلي أيضاً أنه مع زيـادة        . استثمارات إضافية كبيرة من أجل تلبية االحتياجات على النحو المالئم         
 المـوظفين   الالمركزية في المكاتب القطرية لم تعد مباني المكاتب الحالية في مواقع عديدة تستطيع استـضافة              

  . في كثير من الحاالت أثر سلبي بالنسبة إلى التنسيق والفعالية على ذلكمعاً، ويترتب
  
وتم إبالغ اللجنة أيضاً بأن المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط ينظر في إقامة مباٍن للمكاتب مـن أجـل                    -٥٨

ية المعايير األمنية التنفيذية إذ يـتم       المواقع التي يمثل فيها أمن الموظفين مشكلة وحيث ال تستوفي المباني الحال           
  . الموظفين في مواقع مختلفة أو حيث ال تتوافر تجارياً مباٍن للمكاتب تتميز بمردودية التكلفةتسكين

  
ومازال المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط يتفاوض مع الحكومات المعنية بشأن المبـاني ولـن تتـاح                  -٥٩

  .رة المجلس التنفيذي الخامسة عشرة بعد المائةالتفاصيل النهائية إال بعد اختتام دو
  

وأوصت اللجنة المجلس التنفيذي بأن يدعو، في دورته الخامسة عشرة بعد المائـة، لجنـة               
في اجتماعها الثـاني الـذي      نيابة عنه   البرنامج والميزانية واإلدارة إلى استعراض المسألة       

وستقترح . لعالمية الثامنة والخمسين   قبل انعقاد جمعية الصحة ا     ٢٠٠٥مايو  / سُيعقد في أيار  
  .اللجنة في ذلك االجتماع توصية لكي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون
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  المسائل المالية  :  من جدول األعمال٤البند 
  
  االشتراكات المقدرة  ١-٤
  

 فـي سـداد     حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعـضاء المتـأخرة             •
  )١١٥/١٦م تالوثيقة ( من الدستور ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
وذكّرت بأن سـداد    . أحاطت اللجنة علماً بالتقرير وأبدت ترحيبها بالمعدل الجيد لتحصيل االشتراكات           -٦٠

مـل للميزانيـة العاديـة،      الدول األعضاء اشتراكاتها في الوقت المناسب أمر له أهميته في ضمان التنفيذ الكا            
 يواجههـا التي  المزمنة   بسبب الصعوبات    ٪١٠٠ـكامل نسبة ال  بالالمنظمة لم تستلم بالفعل     والحظت اللجنة أن    

وأبدت اللجنة قلقها بوجه خاص لمالحظة أنه من إجمالي         . عدد صغير من الدول األعضاء في سداد اشتراكاته       
 مليون دوالر أمريكي مستحق السداد منذ       ٧٣هناك اآلن مبلغ     مليون دوالر أمريكي     ١٢٥المتأخرات الذي بلغ    
  .ثالث سنوات أو أكثر

  
 تم تلقي مبـالغ أخـرى لـسداد        ٢٠٠٤ديسمبر  /  كانون األول  ٣١والحظت اللجنة مع التقدير أنه منذ         -٦١

يا وبنما  االشتراكات المقدرة من كل من كولومبيا وكوبا وهندوراس وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ونيجير            
بالكامل ونتيجة لسداد تلك المبالغ فإن إجمالي عدد الدول األعضاء التي سددت حتى اآلن اشتراكاتها               . وسلوفينيا
  . دولة ورد ذكرها في التقرير١١٩ دولة مقابل عدد ١٢١ بلغ ٢٠٠٤عن عام 

  
ن المهم أن تستمر    والحظت اللجنة أن بعض الدول األعضاء تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها، وأن م              -٦٢

  .األمانة في إجراء مناقشات جادة مع الدول األعضاء المعنية من أجل حل مسألة المتأخرات
  
، حيث ستصوغ التوصيات الالزمـة  ٢٠٠٥مايو / وسيتم في اجتماع اللجنة التالي الذي سُيعقد في أيار      -٦٣

لمزيد من المعلومات عـن حالـة تحـصيل          من الدستور، تقديم ا    ٧فيما يتعلق بالدول التي تنطبق عليها المادة        
االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبـرر تطبيـق أحكـام                   

  . من الدستور٧ المادة
  
 مليون دوالر أمريكي    ١٢‚٧وفيما يتعلق بآلية التسوية الحظت اللجنة أنه تم طلب مبلغ إجمالي وقدره               -٦٤

وبناء على ذلك تـم فـي المقابـل         .  دوالر أمريكي  ٣٠٠ ٠٠٠يزيد على المبلغ المخصص بمقدار      وهو مبلغ   
وسيقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة بعـد          . ٢٠٠٥تخفيض المبالغ المضافة إلى حساب عام       

ليهـا والمبـالغ    المائة المزيد من المعلومات عن ذلك وقائمة بالمبالغ التي يحق للدول األعـضاء الحـصول ع               
  .٢٠٠٥-٢٠٠٤المطلوبة والمبالغ المضافة بالفعل إلى الحساب، فيما يخص الثنائية 

  
  )١١٥/١٧ت مالوثيقة ( ٢٠٠٧ و٢٠٠٦تقدير االشتراكات لعامي   •

  
 قررت جمعية الصحة قبول أحـدث جـدول         ١٥-٥٧ج ص ع  أحاطت اللجنة علماً أنه بمقتضى القرار         -٦٥

األمم المتحدة كأساس لجدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة العالمية لعـام            متاح لتقدير االشتراكات في     
٢٠٠٥.  

  
وأحاطت اللجنة علماً كذلك بأن جدول تقدير االشتراكات في األمم المتحدة هذا مازال هو أحدث جدول                  -٦٦

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦متاح، وبناء عليه اُقترح استخدامه لمنظمة الصحة العالمية في الفترة المالية 
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والتمست اللجنة توضيح األمر فيما يتعلق بإمكانية تطبيق آلية التسوية، وتـم تأكيـد أن هـذه اآلليـة                     -٦٧
  .٣٤-٥٦ج ص ع بما يتسق مع أحكام القرار ٢٠٠٧-٢٠٠٦ستستمر في الفترة 

    
  
  )١١٥/٤٣ت مالوثيقة (تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي   ٢-٤
  
بأنه سيتم إضفاء الصبغة العصرية على السياسة المتعلقة بجميع أبواب اإلنفاق كي            أحاطت اللجنة علماً      -٦٨

 بين اإلنفـاق     الصلة ذلكسوف يحسن   و. ير المناسبة يالمعافي   المتجسدة   تتماشى مع أفضل الممارسات الراهنة    
  .والنتائج المتوقعة من خالل تحديد العالقة بين استالم السلع والخدمات وإقرار النفقات

  
وسيتم االضطالع بالعملية أيضاً ضمن إطار المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة والتطـورات               -٦٩

الحاصلة في هذا اإلطار، بما فيها النظر في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والمعايير الدولية لوضـع                 
  .لتراكم وتضم هذه المعايير مفهوم المحاسبة الكامل ا،التقارير المالية

  
ويتوقع إجراء المزيد من التحسين في التنفيذ المالي للميزانية البرمجية نتيجة التغيرات الحاصلة، وقـد             -٧٠

  .يسفر ذلك عن انخفاض الوفورات في االلتزامات غير المسددة
  
الحذف وينبغي أن يظهر هذا     .  الحالية من الالئحة   ٧-٤وبموجب الالئحة المالية المنقحة تحذف المادة         -٧١

ومن ثم فبـدالً    ...". السماح بترحيل تراكم الحسابات الدائنة      " الذي يقترح    ٥-٤المقترح في سياق تنقيح المادة      
  .من ترحيل االلتزامات غير المسددة من فترة مالية إلى أخرى سيتم ترحيل المبالغ المتراكمة

  
ن هذا القبيل فيما يتصل بتنفيـذ       وقد اضطلعت بالفعل بعض مؤسسات منظومة األمم المتحدة بعملية م           -٧٢

  .نُظم مالية جديدة، كما أنها بصدد التحول إلى اعتماد أحد المعيارين المذكورين أعاله
  

  .١١٥/٤٣ت م القرار الوارد في الوثيقة أوصت اللجنة بأن يعتمد المجلس التنفيذي مشروعو
 

  )EBPBAC1/3لوثيقة ا(تقرير مكتب خدمات المراقبة الداخلية   : من جدول األعمال٥البند 
  
تم إبالغ اللجنة بنتائج أعمال المراجعة والتقييم المضطلع بها خالل األشهر التسعة األولى مـن عـام                   -٧٣

  .٢٠٠٥، وقُدم لها شرح لألساس المنطقي الذي تقوم عليه خطة عمل عام ٢٠٠٤
  
ت وعدد الموظفين مما أتاح     ولدى استعراض الحالة الراهنة للمكتب أبدت اللجنة ترحيبها بزيادة القدرا           -٧٤

والحظت اللجنـة أن مراجـع      . إجراء استعراض أكثر فعالية لألعمال البرمجية األساسية التي تقوم بها األمانة          
الحسابات الداخلي اعتبر أن عدد موظفي اإلدارة ومستوى المهارات فيها وميزانيتها في الوقت الحالي يكفـون                

ف بأن من شأن المساعدة التطوعية المقدمة من الدول األعضاء، مثلمـا            لتلبية احتياجات المنظمة، مع االعترا    
وأحاطت اللجنـة علمـاً كـذلك       . كان عليه األمر في الماضي، أن تعين على ضمان إنجاز خطة عمل التقييم            

بالتوضيح الخاص بمختلف أدوار مراجع الحسابات الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي واإلنشاء التنظيمـي             
  .تقلة للمراقبة داخل األمانةلوظيفة مس

  
ومع مالحظة أن حجم العمل الخاص بالتحقيق قد انخفض         . وأعربت اللجنة عن تقديرها للعمل المنجز       -٧٥

ووافقـت  . طلبت اللجنة، على الرغم من ذلك، أن تواصل األمانة التصدي بفعالية لالحتيال وإساءة التـصرف              
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ح الدراسية، ورأت أن هذا المجال يقتضي أن تنظر فيه األمانة على            اللجنة على نتائج تقييم برنامج المنظمة للمن      
التقـدم  عـن   وطلبت اللجنة تقديم تقرير متابعة      . نحو منسق، حيث إن توصيات التقييم لم يمكن تنفيذها تدريجياً         

  .٢٠٠٦يناير / المحرز إلى اللجنة في اجتماعها الثالث الذي سُيعقد في كانون الثاني
  
 وأوصت باستمرار أعمال المراقبة القائمـة       ٢٠٠٥ اللجنة أحاطت علماً بخطة عمل عام        وأخيراً، فإن   -٧٦

  .على تقدير المخاطر على جميع مستويات المنظمة
  

  شؤون العاملين  : من جدول األعمال٦البند 
  
  ١ تـصويب    ١١٥/٢٥م ت  و ١١٥/٢٥م ت الوثـائق   (التقريـر الـسنوي     : الموارد البـشرية    ١-٦

  )١ إضافة ١١٥/٢٥م تو
  
أبدت اللجنة ترحيبها بالنهج الجديد المتبع في التقرير والذي وفر المزيد من المعلومات عـن مختلـف          -٧٧

وأشار األعضاء بوجه خاص إلى الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي بفرص التوظيـف             . قضايا الموارد البشرية  
الجهود لم تؤت بعد ثمارهـا فـي        وسلَّم األعضاء بأن هذه     . من خالل التعاون مع مجموعة كبيرة من الهيئات       

وكان عدد التعيينات من البلدان غير الممثلة أو الناقصة التمثيل خالل األشهر التسعة األولـى               . جميع المجاالت 
وعالوة على ذلك فإنـه     . ٪ المستهدفة والتي حددتها جمعية الصحة     ٦٠ أقل بكثير من نسبة الـ       ٢٠٠٤من عام   

مثيل في األمانة فإن ذلك ال يعكس دائماً توزع المواطنين في جميع المجاالت             حتى عندما تكون البلدان زائدة الت     
ويمكن أن . والبد من مواصلة العمل الخاص باإلفضاء والتواصل، وخصوصاً في البلدان النامية. داخل المنظمة

وأشار األعضاء . رزتوفر التقارير المستقبلية معلومات عن االتجاهات السائدة لكي يتسنى تقييم التقدم العام المح 
أيضاً إلى الجهود اإليجابية التي بذلتها األمانة في مجال اإلدارة وتطوير القيادة، وكذلك القرار الخاص بتنفيـذ                 
نهج العمليات الخاصة لموظفي المنظمة في مراكز العمل التي ال يسمح فيها باصطحاب األسرة، ورئي أن هذه                 

  .تعزيز تحفيز الموظفينالمبادرات تمثل وسيلة من وسائل مواصلة 
  
  )١١٥/٣٣م تالوثيقة (تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية   ٢-٦
  
وتلقت تأكيـدات بـأن     . أحاطت اللجنة علماً بأهم النقاط الواردة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية             -٧٨

 فـي الوكـاالت المتخصـصة    أنه سيتم تنفيذهاوالجمعية العامة لألمم المتحدة كانت قد أقرت توصيات اللجنة،        
األخرى التابعة للنظام الموحد لألمم المتحدة، وأن اآلثار المالية المترتبة على ذلك سوف يـتم اسـتيعابها مـن            

  .المخصصات المالئمة التي أفردت في الميزانية العادية من مصادر التمويل الخارجة عن الميزانية
  
   ١ تـصويب    ١١٥/٣٨م ت  و ١١٥/٣٨م ت ثـائق   الو (التصديق على تعديالت الئحة الموظفين      ٣-٦

  ) ١ إضافة ١١٥/٣٨م تو
  
 من الئحة الموظفين،    ١-٣٥٠ أحد األعضاء أن المدير العام قد يرغب في النظر في تعديل المادة              ذكر  -٧٩

بحيث ال يحق للموظف المعين على المستوى الدولي الحصول على منحة التعليم إال إذا كان يعـيش ويعمـل                   
واقترحت اللجنة أنه يتعين، قبل اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص، أن تـستعرض األمانـة               . صليخارج بلده األ  

وباإلضـافة  . اآلثار العملية والقانونية المترتبة على تغيير كهذا، وخصوصاً فيما يتعلق بتناوب وتنقل الموظفين            
  .العاملينتسبة للموظفين إلى ذلك يتعين النظر في التدابير االنتقالية المحتملة فيما يخص الحقوق المك
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 ١١٥/٣٨م ت وأوصت اللجنة المجلس التنفيذي باعتماد مشروعي القرارين الواردين في الـوثيقتين            
  .١ إضافة ١١٥/٣٨م تو

 
  المسائل اإلدارية  : من جدول األعمال٧البند 

  
  )١١٥/٢٣م تالوثيقة (تنفيذ التوصيات : التقارير السابقة لوحدة التفتيش المشتركة  ١-٧
  
، بمنظمة الصحة العالميـة   استعرضت اللجنة تنفيذ تقريرين سابقين لوحدة التفتيش المشتركة لهما صلة             -٨٠

وأحاطت اللجنة علماً مع    .  لستي -وهما عن نُظم المعلومات اإلدارية واستجابة منظومة األمم المتحدة في تيمور          
  .االرتياح بالتقدم المحرز في كلتا الحالتين

  
  )١١٥/٢٤م تالوثيقة (وحدة التفتيش المشتركة ديثة لالتقارير الح  ٢-٧
  
  )١١٥/٣م تالوثيقة ( متابعة مداوالت المجلس التنفيذي بشأن التعددية اللغوية  ٣-٧
  
واستعرضت دراسة الحالة الجارية مـؤخراً للتعدديـة اللغويـة          . نظرت اللجنة في هذين البندين معاً       -٨١

 دراسة متابعة لتقرير سابق بشأن تنفيذ التعددية اللغويـة فـي             وهي -والحصول على المعلومات في المنظمة      
 وتمـت اإلحاطـة    ١.منظومة األمم المتحدة، تم تقديمه إلى المجلس التنفيذي في دورته الثالثة عشرة بعد المائة             

ـ                  دير علماً مع االرتياح بالتقدم الذي أحرزته األمانة في تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير والموجهة إلـى الم
  .العام، وتم شرح األساس المنطقي لهذه التوصيات بصورة مباشرة لألجهزة الرئاسية

  
ورحبت اللجنة بتقرير وحدة التفتيش المشتركة المفصل وبالتقدم المحرز في تنفيذ أهم التوصيات التي                -٨٢

تحسين على الوضع وتم لفت األنظار إلى ضرورة مواصلة التشاور الواسع النطاق إلدخال المزيد من ال         . ضمها
 علـى جميـع مـستويات       الراهن بخصوص استخدام اللغات الرسمية على قدم المساواة وضبط جودة الترجمة          

  .المنظمة
  
وأشارت اللجنة إلى الدعم الخاص بالمسائل المتعلقة بالتعددية اللغوية والمحتمل توافره من داخل أقاليم                -٨٣

ية متنوعة والتي يمكن، على سبيل المثـال، أن تتخـذ شـكل             المنظمة، وذلك في ظل ما لديها من قدرات لغو        
بيد أن ذلك النهج يفترض مسبقاً وجود برنـامج طويـل           . خدمات الترجمة المتحررة من المركزية أكثر فأكثر      

  .األجل لتدريب المترجمين، وذلك في حد ذاته من وظائف موارد الميزانية المتاحة
  
اتخذت بالفعل أو الجاري تنفيذها، مثل إعادة إطالق موقع المنظمة على           وتم إبالغ اللجنة بالتدابير التي        -٨٤

 أن المـوارد هـي العقبـة        تم التأكيد علـى   وقد  . اإلنترنت بمحتوى ولغة تصفح باللغات الرسمية الست جميعاً       
طـة   يتم تشكيل لجنة تختص بهذا المجال وأنه سيتم تقديم خ          وتمت اإلحاطة علماً بأنه   . الرئيسية في هذا الصدد   

  .آثار التكاليفعمل إلى المجلس، بما في ذلك 
  
  
  

                                                           
 .١١٣/٢٥ م تالوثيقة    ١
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  الملحق
  

  قائمة بأسماء المشاركين
  
  

  األعضاء والبدالء والمستشارون
  

  ملديف
  

  )رئيساًًنائب رئيس المجلس التنفيذي، (يوسف . أ. الدكتور أ
  

  أستراليا
  

  )نائباً للرئيس (هلتون. السيدة ج
  

  )مستشاراً(هالبرت . السيدة ك
  )مستشاراً( كويغلي .السيدة ج
  )مستشاراً(سويرز . السيد م

  
  البحرين

  
  )بديالً للدكتورة ندى عباس حفاظ(الدكتور عبد الوهاب عبد الوهاب 

  
  كندا

  
  )شوغارت. بديالً للسيد إ(ماكافي . السيد د

  
  )مستشاراً(الريفيير . الدكتور ج

  )مستشاراً(ستروكزينيسكي .  دالسيد
  

  الصين
  

  )بديالً للدكتور، ين لي(غ الدكتور كي كويندون
  

  )مستشاراً(سيو جيان كالسيد إ
  )مستشاراً(الدكتور دينغ باوغو 

  
  الجمهورية التشيكية

  
  )فايزر. بديالً لألستاذ ب(بوتشيك . السيد م
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  فرنسا
  

  )داب. بديالً لألستاذ و(برونيه .  ب-. الدكتور ج
  

  )مستشاراً(لو غيفيل . السيدة أ
  )اًمستشار(أوير . السيدة ف

  
  غينيا

  
  كاميرا. الدكتور م

  
  ليسوتو

  
  )فوكو. بديالً للدكتور م(راموتسواري . ج. السيد ت

  
  )مستشاراً(ماتالنياني . أ. السيدة م

  
  نيبال

  
  أتشاريا. ن. هالدكتور 

  
  تايلند

  
  )بديالً للسيدة سودارات كيورافان(الدكتور سويت ويبولبولبراسيرت 

  
  )تشاراًمس(الدكتور برانغتيب تشانسومساو 
  )مستشاراً(السيد شاكسافون شامارنغسي 

  )مستشاراً(رايم باتشاني . السيدة تشا
  

  الواليات المتحدة األمريكية
  

  )ستايغر. د. بديالً للدكتور و(بالكوود . السيدة أ
  

  )بديالً(هوهمان . إ. السيد د
  

  سائر أعضاء المجلس التنفيذي وبدالئهم ومستشاريهم
  

  )أيسلندا(أوتوسدوتير . هالسيدة 
  )أيسلندا(كنوتسدوتير . السيدة أ
  )لوكسمبرغ(لوكويت . السيد م
  )لوكسمبرغ(جويل -كاب. السيدة ك
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  )رومانيا(لورداتش . السيدة د
  )االتحاد الروسي(كوتشيتكوف . السيد م
  )االتحاد الروسي(لوزينسكي . ف. السيد ن

  
  الدول األعضاء غير الممثلة في المجلس التنفيذي

  
  )الدانمرك( ميتشيلسين .السيدة ج
  )اليابان(ناكامورا . الدكتور ي
  )اليابان(تسوجيساكا . السيدة ت
  )المكسيك(فالي . م. السيدة د
  )هولندا(ميدلهوف . السيدة م
  )النرويج(كونغسفيتش . السيدة ت
  )جنوب أفريقيا(مافوبلو . السيدة د
  )السويد(بيدرسون . هالسيدة 

  )سويسرا(تشاير بوربو . السيدة ب
  )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(نيلثورب . هالسيدة 

  
  وحدة التفتيش المشتركة

  
  وانيز. د. السيدة م
  كيدراوغو. د. السيد ل

  
  
  

=     =     =  


