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  ١١٧/٣م ت  المجلس التنفيذي   
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  EB117/3  من جدول األعمال المؤقت  ٣البند 
  
  
  
  

  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  التابعة للمجلس التنفيذي

  
 
امج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي في جنيف في الفترة          انعقد االجتماع الثالث للجنة البرن      -١

وترد فـي المرفـق قائمـة       ). أستراليا(هالتون  .  برئاسة السيدة ج   ٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ٢٠ إلى   ١٨من  
 ١.وقد أقرت اللجنة جدول األعمال المؤقت. بأسماء المشاركين

  
  تراتيجيةالتوجهات االس  : من جدول األعمال٢البند 

  
 هذا البند من بنود جدول األعمال بغية ضمان فهم الدول األعـضاء، عـن               ت اقترح ا إنه ة الرئيس تقال  -٢

طريق اللجنة، فهماً أفضل لإلصالحات اإلدارية التي تجري فحسب بل أيضاً لضمان تمكنها من اإلسهام بشكل                
  .كبير في القضايا اإلدارية الحاسمة

  
  )EBPBAC3/2الوثيقة ( نبذة عامة: اإلدارية في منظمة الصحة العالميةاإلصالحات والعمليات   ١-٢
  
ذكرت اللجنة أنها تدعم، بشكل عام، اإلصالحات اإلدارية التي يتم إجراؤها، غير أنها أعربـت عـن                   -٣

وتم التوكيد على أن تعزيـز   .  والروابط التي تربط بينها    بعض دواعي القلق إزاء رصد وتقييم تلك اإلصالحات       
 المنظمة على المستوى القطري أمر حاسم األهمية وذلك بالنظر إلـى زيـادة المـوارد المتاحـة علـى                    عمل

ورداً على بعض االستفسارات تم التوكيد على أن اإلصالحات يجري تنفيـذها            . المستويات اإلقليمية والقطرية  
ولوحظ أن المنافع . جاالت عديدة على جميع مستويات المنظمة وأنه قد تم بالفعل إدراك المنافع التي تُجنى في م             

  .٢٠٠٧الكاملة التي ستُجنى من بعض التغييرات لن تتحقق إال بتنفيذ النظام اإلداري العالمي في عام 
  
أيـضاً  ناقش األعضاء   و .وأعربت اللجنة عن ترحيبها بالتحسينات المدخلة على إدارة الموارد المالية           -٤

٪ من الموارد   ٧٠ل في السنوات القليلة الماضية، حيث تأتّى أكثر من          العواقب التي نجمت عن تغير نمط التموي      
واسترعت اللجنة االنتباه أيضاً إلى عملية تخصيص المـساهمات الطوعيـة وإلـى             . من المساهمات الطوعية  

وتساءلت اللجنة  . ضرورة ضمان االتساق مع األولويات المتفق عليها على النحو المبين في الميزانية البرمجية            
 مدى كفاية مستوى تكاليف دعم البرامج، وأشارت إلى أن هناك مبررات إلجراء تحليالت مسهبة في هـذا                  عن

وفيما يتعلق بحشد الموارد الحظت اللجنة الحاجة إلى ضمان انتهاج أسلوب أكثر استراتيجية وتنـسيقاً               . الصدد
  .ذ بالالمركزيةعلى صعيد المنظمة برمتها، مع مواصلة تنفيذ البرامج بنجاح وبأسلوب يأخ

  

                                                      
  .EBPBAC3/1الوثيقة    ١
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وناقشت اللجنة مسألة إدارة الموارد البشرية مناقشة مستفيضة في ضوء مختلف األشـكال التـي تـم                   -٥
وأشارت إلى أهمية إدارة األداء وإلى أن عملية األخذ بسياسة التنقل والتناوب قد تأخرت في انتظـار                 . إدخالها

  .ستويات المنظمةإدخال تحسينات على تخطيط الموارد البشرية على جميع م
  
وقدمت للجنة أيضاً معلومات محدثة حول حالة العالقات القائمة بين الموظفين العاملين فـي األمانـة                  -٦

والحظت أن من شأن توزيع الموارد على النحو المتفـق عليـه فـي الميزانيـة                . والسيما في المقر الرئيسي   
 المقر الرئيسي كما الحظت أنه تم اتخاذ عدد  أن يؤدي إلى تخفيض عدد الموظفين في       ٢٠٠٧-٢٠٠٦البرمجية  

وهناك اعتراف بأن مخاوف الموظفين، في مثل هذه الظروف، أمر          . غير مسبوق من التدابير في مجال الدعم      
  .، وبأن وضع االستراتيجيات الفعالة إلدارة الموارد البشرية هو أمر بالغ األهميةيمكن تجنبه ال
  
 ينبغي إدراجه بصورة منتظمة فـي     إلصالحات اإلدارية وإجراءاتها  موضوع ا وخلصت اللجنة إلى أن       -٧

  .جداول أعمال اجتماعاتها وينبغي تقديم أحدث المعلومات عن هذه المسألة مواكبة لسير اإلصالحات
  

أو / مسائل مطروحـة علـى المجلـس التنفيـذي الستعراضـها و             : من جدول األعمال٣البند 
  التوصيات المقدمة إليه

  
 ١١٧/١٦ت م و ١١٧/١٦ت مالوثيقتـان   ( ٢٠١٥-٢٠٠٦،   العمل العـام الحـادي عـشر       برنامج  ١-٣

  )١ إضافة
  
 العمل العام الحادي عشر في تحديد معالم برنامج العمل          علماً باألهمية الحاسمة لبرنامج    اللجنة   أحاطت  -٨

ور الواسـعة التـي     وأعربت اللجنة عن تقديرها لعملية التشا     . الصحي العالمي وتحديد دور المنظمة في إنجازه      
مكّنت الدول األعضاء، عن طريق اللجان اإلقليمية وسائر االجتماعات اإلقليمية، ومكّنت مؤسـسات منظومـة               

  .األمم المتحدة وطائفة كبيرة من الشركاء، من تقديم مساهماتها في هذا المضمار
  
لعمل العام الحادي عـشر     وأثنت اللجنة على ما قامت به األمانة من عمل حتى تكون مسودة برنامج ا               -٩

 الخطـة   سـتتم زيـادة تطـويره بفـضل        وأحاطت اللجنة علماً، وهي تدرك أن البرنـامج          .وثيقة استراتيجية 
ها الـدور الـذي تـضطلع بـه     يالقيمة المضافة التي يكتساالستراتيجية المتوسطة األجل، بالحاجة إلى إيضاح     

العام والخاص في المجال الصحي  لشركاء في القطاعينالمنظمة وواليتها ضمن العالقة التي تربطها مع سائر ا      
وأكدت اللجنة على الحاجـة إلـى ضـمان كـون           . التي تضطلع بها المنظمة   وزيادة تبيان الوظائف األساسية     

مواجهة في  البرنامج أداة دينامية يمكن رصدها بشكل فعال وتقييم إنجازاته وضمان قدرته على تمكين المنظمة               
  .لى األوضاع الصحية والتصدي لألزمات غير المتوقعةالتغيرات الطارئة ع

  
ورأت أنه ال يمكنها توصية المجلـس       .  حول النص  عامة وأخرى أكثر تفصيالً   وأبدت اللجنة تعليقات      -١٠

لكي تؤخذ بعين االعتبار التعليقات     واقترحت مراجعة تلك الوثيقة     .  إلى جمعية الصحة   كما وردت بإحالة الوثيقة   
  :المشاورات والتعليقات المبداة من قبل أعضاء اللجنة حتى تتضمن النقاط التاليةالمتلقاة أثناء 

  
تم التوصل إلى اتفاق عام حول تحليالت الموقف والثغرات وبرنامج العمل الصحي العالمي غير                •

أنه البد من زيادة توضيح الغرض المتوخى من برنامج العمل العام الحادي عشر واالختالفـات               
   فيه بالمقارنة مع البرامج التي سبقتهالتي وردت
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، بخاصة، ومحددات   "الطبي"ضرورة إجراء مناقشة أكثر توازناً في بعض المجاالت مثل الميدان             •
الصحة، والصحة اإلنجابية، وتعزيز الصحة، واألمراض السارية واألمراض غير السارية، ودور 

مومية الوطنية، ودور القطـاع الخـاص   وزارات الصحة والعاملين الطبيين في مجال الصحة الع      
ع القـرار   وخاصة فيما يتعلق بالمبادالت التجارية واألدوية ودور الفرد والمجتمع في عملية صن           

  وما إلى ذلك
  
  أن برنامج العمل الصحي العالمي يشمل كل الجوانب وعليه ينبغي وضع ترتيب لألولويات  •
  
 وينبغي  ؛ا ينبغي لذلك الدور أن يكون أكثر طموحاً       أن دور المنظمة لم تتم مناقشته بشكل كاف كم          •

توضيح كيفية تطور المنظمة نحو تنفيذ برنامج العمل الصحي العالمي ومعرفة الدور الذي يتعين              
على المنظمة االضطالع به ضمن منظومة األمم المتحدة بعد اإلصالح؛ ووجوب إيـضاح دور              

  .لمنظمةالشركاء الخارجيين والعمل الذي يضطلعون به مع ا
  

 مناقشة جـوهر الوثيقـة مـع        ، بموجبها،  المجلس التنفيذي  واقترحت اللجنة إجراءات للمراجعة يتولى      -١١
مراعاة تعليقات اللجنة عليه وسائر القضايا الموضوعية التي أثيرت في المشاورات التي عقدت منـذ صـدور                 

 لما يدور مـن مناقـشات، ألغـراض         المجلس التنفيذي، في تلخيصه    كما اقترحت أن يتولى رئيس       .المسودة
وقـد  . لمجلس في هذا الصدد حتى يتسنى لألمانة مراجعة الوثيقـة         لستنتاجات  الاتوصيات و الالتسجيل، تحديد   

يرغب المجلس التنفيذي في أن يفوض للجنة مسؤولية االستيثاق من إدراج االستنتاجات التـي خلـص إليهـا                  
انظر (فبراير  / نهاية شباط   في ل عقد اللجنة الجتماع استثنائي    المجلس، حسب األصول المرعية، وذلك من خال      

  ). أدناه٤٨الفقرة 
  
  )EBPBAC3/5الوثيقة (الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   ٢-٣
  
اعترفت اللجنة بقيمة امتالك خطة استراتيجية ورحبت بالعملية التشاورية الرامية إلـى وضـع تلـك                  -١٢

 على أهمية ضمان االتساق والتناغم بين برنـامج العمـل العـام والخطـة               وشدد األعضاء . الخطة واعتمادها 
واعترفت اللجنة بدور الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل . االستراتيجية المتوسطة األجل والميزانية البرمجية

مة لكي  في ضمان االستمرارية من ثنائية إلى أخرى مؤكدة، في الوقت ذاته، على ضرورة توفير المرونة الالز               
يتسنى للمنظمة االستجابة بفعالية في حالة حدوث طارئة واالستجابة للتغيرات التي تطـرأ علـى األوضـاع                 

  .الصحية
  
وأشارت اللجنة، وهي تالحظ أن برنامج العمل العام يحدد إطار الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل،                -١٣

فترات التي تغطيها الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل       إلى أنها تشعر ببعض القلق لعدم التوافق الزمني بين ال         
ونتيجة لذلك سيجري اعتماد الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل الثانية قبل الموافقة . وبين برنامج العمل العام

مج ورأت اللجنة أن الخيارات الخاصة بالفترات الزمنية التي يشملها برنا         . على برنامج العمل العام الثاني عشر     
المتوسطة األجل ينبغي بيانها في التقرير المرحلـي حـول إعـداد الخطـة              العمل العام والخطة االستراتيجية     

  .٢٠٠٦مايو / االستراتيجية المتوسطة األجل التي ستطرح على اللجنة في اجتماعها الرابع في أيار
  
المتوسـطة األجـل ودورات     وأثيرت مسألة التوفيق بين الفترات التي تغطيها الخطة االسـتراتيجية             -١٤

غير أنه اقترح أن ذلك التوفيق ليس أمراً أساسياً حيث إن الخطط الوطنية يرى أنهـا تقـدم                  . التخطيط الوطنية 
وفي هذا الصدد أحيط علماً بالـدور الـذي تـضطلع بـه             . مساهمة في إعداد خطط المنظمة والعكس بالعكس      
  .تشكيل الخطة االستراتيجية المتوسطة األجلاستراتيجية المنظمة الخاصة بالتعاون القطري في 
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وأعربت اللجنة عن مخاوفها من أن برنامج العمل العام الحادي عشر والخطة االستراتيجية المتوسطة                -١٥
األجل ال يضعان ضمن تصوراتهما، لدى تحديد األغراض االستراتيجية ذات الصلة بالمرامي اإلنمائية لأللفية،              

  .لى مستوى اآلمال المتوقعة من بلوغ المراميالنتائج التي ال ترقى إ
  
وأحاطت اللجنة علماً، معترفة بوجود مجاالت يتم في إطارها اقتسام المـسؤوليات وبـضرورة قيـام                  -١٦

وأشـارت  . تعاون نشط بين مختلف مؤسسات المنظومة ومع سائر الشركاء، بضرورة تجنب ازدواجية الجهود            
ها المؤسسات التي تضمها المنظومة وسائر الشركاء فيما يتعلق بالغايات          إلى أن تحليل األنشطة التي تضطلع ب      

االستراتيجية بغية التعرف على مواطن قوة منظمة الصحة العالمية، هو من العناصر األساسية في عملية وضع    
  .الخطة االستراتيجية

  
 والحظوا أن تحديد    .وشدد بعض األعضاء على أهمية تحديد األولويات ضمن األغراض االستراتيجية           -١٧

األولويات هو تحصيل حاصل وذك من خالل استعراض األغراض االستراتيجية الخمسة عشر وذلك لتحديـد               
مستويات االستثمار التي ينبغي توظيفها بالنسبة لكل غرض من تلك األغراض إذا ما كانت تلـك المـستويات                  

  .عالية أو متوسطة أو منخفضة
  
لى وضع مؤشرات واقعية وقابلة للقياس وتأخذ فـي الحـسبان الـدروس             واعترفت اللجنة بالحاجة إ     -١٨

  .المستفادة من إعداد الميزانية البرمجية وتسمح بالرصد الفعال للخطة االستراتيجية المتوسطة األجل
  
 الوثيقـة ( بما في ذلـك آليـة التحقـق          ،المبادئ التوجيهية للتخصيص االستراتيجي للموارد      ٣-٣

  )١١٧/١٧ت م
  
  . اللجنة على األمانة لما قامت به من عمل حول هذه المسألة الشائكةأثنت  -١٩
  
. وقد حصلت اللجنة على إيضاحات بشأن عدد من القضايا التي كانت تود استرعاء انتباه المجلس إليها                 -٢٠

خل وأشارت إلى أن القصد من هذا العمل هو تعزيز عمليتي التخطيط والميزنة القائمتين على تحقيق النتائج دا                
المنظمة، كما الحظت أن الغرض المتوخى من آلية التحقق يتمثل في تحديد ما إذا كانت عملية الميزنة تلبـي                   

ونما إلى علم اللجنة أن النطاقات التي تـم         . الحاجة إلى إقامة العدل وإلى التركيز على دعم أشد البلدان احتياجاً          
مختلف مكونات اآللية تعكس ما تقوم به المنظمة من         حسابها فيما يتعلق بآلية التحقق ال تشكل مخصصات وأن          

أعمال بما يسمح بتحديد نطاقات إجمالية للموارد اإلقليمية ولكنها ال تحدد الكيفية التي ينبغـي اللجـوء إليهـا                   
  .الستخدام الموارد في أي إقليم من األقاليم

  
لن يكـون لـه     " االلتزام"نصر  فذكر للجنة أن ع   " االلتزام"وتساءل بعض األعضاء عن صدقية عنصر         -٢١

، ويمكـن   "االحتياجـات "ثر على الحصيلة ألن النطاق اإلقليمي يشتمل على عنصر ثابت وعلى عنصر             كبير أ 
وأعربت اللجنـة   . زيادة أو تخفيض عدد الكثير من العناصر المختلفة، دون أن يؤدي ذلك إلى تغييرات كبرى              

  .طار العمل التحضيريعن اقتناعها بأنه قد تم اتباع نهج متوازن في إ
  
وطلب بعض األعضاء إعطاء كل أقل البلدان نمواً الوزن ذاته للبلدان ضمن الشريحة العشرية األولى                 -٢٢

وأحيطت اللجنة علماً بأن اآللية تعطي، بشكل ملموس، وزناً أكبر ألشـد          . من آلية التحقق  " االحتياجات"لعنصر  
مواً بوصفها فئة خاصة، وبالنظر إلى الطريقة التي تم بها تصنيف تلك            البلدان احتياجاً، دون إفراد أقل البلدان ن      

والمعلـوم أن أثـر     . البلدان فإنها ال تدخل كلها ضمن التعريف الذي وضع ألشد البلدان احتياجاً كما هو مطبق              
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هـذا  ولم يتم التوصل إلى أي توافق في اآلراء فـي           . تغيير المعامالت ليس هو ذات األثر في مختلف األقاليم        
  .الصدد

  
وإجماالً توصل أعضاء اللجنة إلى توافق في اآلراء في إطار المبادئ التوجيهية المتفق عليها، حـول                  -٢٣

واعترفت اللجنة بأن اآللية توفر حالً جيداً لتقييم المتطلبات من الموارد تبعـاً             . االستخدام المقترح آللية التحقق   
لتركيز على أشد البلدان احتياجاً، والسيما أقل البلدان نمـواً،          ورحبت اللجنة، على وجه الخصوص، با     . للنتائج

  .وبمراعاة كل المصادر المالية
  

  .١١٧/١٧م توأوصت اللجنة المجلس التنفيذي بالنظر في التقرير الوارد في الوثيقة 
  
  )١١٧/١٨ت م ةالوثيق( تقرير مرحلي: صندوق العقارات  ٤-٣
  
وأعربـت عـن    . لمقترح إزاء إدارة عقارات المنظمة وصـيانتها      رحبت اللجنة بالنهج االستراتيجي ا      -٢٤

  .دعمها، بشكل عام، للتقرير وخطة العمل المقترحة كما أحاطت علماً بهما
  
وشدد بعض أعضاء اللجنة على أهمية الحفاظ على الهياكل األساسية فيما يتعلق بالعقارات وعلى قيام                 -٢٥

  .بلية واستكشاف كل الخيارات التمويليةطرف خارجي بالتصديق على االحتياجات المستق
  

ين فـي الوثيقـة     بخطة العمـل الـوارد    بالتقرير و وأوصت اللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علماً        
  .١١٧/١٨ت م

  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها               ٥-٣

  )١١٧/١٩م تالوثيقة ( من الدستور ٧إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
 بتاريخ ، بما جاء في التقرير وبخاصة أن معدل تحصيل االشتراكات المقدرة قد بلغعلماًأحاطت اللجنة   -٢٦
كمـا  . ٢٠٠٥-٢٠٠٤بالنـسبة للثنائيـة      ٪٩٤ و ٢٠٠٥٪ بالنسبة لعام    ٩٠،  ٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١

 مليون دوالر أمريكـي     ٥٨ مليون دوالر أمريكي منها      ١٤٠ت قد بلغ    أحاطت اللجنة علماً بأن إجمالي المتأخرا     
  .مستحقة بموجب ترتيبات خاصة أذنت بها جمعية الصحة

  
 ٢٠٠٦وأعربت اللجنة عن ترحيبها بقيام عدد هام من الدول األعضاء بسداد اشتراكاتها المقدرة لعام                 -٢٧
منذ وضع اللمسات األخيرة علـى التقريـر فـي          والحظت اللجنة أيضاً أن عدة دول أعضاء قد قامت،          . سلفاً
: داد كامل اشتراكاتها المقدرة أو جزء منها وهذه الدول األعـضاء هـي         بس،  ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون األول  ٣١

ألبانيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والدانمرك وفيجي وألمانيا وغيانا وأيسلندا والهند وتوفـالو فيمـا               
وليتوانيا فيمـا يتعلـق بعـام        وبلغاريا وشيلي وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والهند         ٢٠٠٦يتعلق بعام   

  .، وشيلي وقيرغيزستان وطاجيكستان فيما يتعلق بمتأخراتها٢٠٠٥
  
وعلى الرغم من أن التقدم المحرز من أجل التوصل إلى حلول بشأن المتأخرات القديمة العهـد عـن                    -٢٨

ذ ترتيبات خاصة إضافية قد حظي باستحسان اللجنة فإنها الحظت أن بعـض الـدول               طريق الموافقة على اتخا   
مكان أن تسعى األمانة إلـى      باألعضاء التزال تعاني صعوبات فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها وأن من األهمية            

  .معنيةالتوصل إلى حل مسألة المتأخرات القديمة العهد من خالل مواصلة التحاور مع الدول األعضاء ال
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وسيتم تقديم المزيد من المعلومات عن حالة تحصيل االشتراكات المقدرة والدول األعضاء المتـأخرة                -٢٩
مايو /  من الدستور خالل اجتماع اللجنة القادم في أيار        ٧في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة          

أن الدول األعضاء التي تسري عليهـا أحكـام          حيث ستعمد، عندئذ، إلى صياغة التوصيات الالزمة بش        ٢٠٠٦
  .٧المادة 

  
  .١١٧/١٩م ت وأوصت اللجنة المجلس التنفيذي بأن يحيط علماً بالتقرير الوارد في الوثيقة

  
ــشرية  ٦-٣ ــوارد الب ــسنوي : الم ــر ال ــائق (التقري ــافة ١١٧/٢١م تو ١١٧/٢١م تالوث    ١ إض

  )١ تصويب ١ إضافة ١١٧/٢١م تو
  
شفافيته مشيرة، بخاصة، إلى تحسن تمثيل النساء فـي الفئـة           بطابع المفصل للتقرير و   رحبت اللجنة بال    -٣٠

والفئات العليا وإلى استمرار الجهود المبذولة من أجل توسيع نطاق التمثيـل الجغرافـي التـي         ) الفنية(المهنية  
قـدموا بـه    وجدد األعضاء العرض الـذي ت     . ، على بلدان إقليم غرب المحيط الهادئ      ٢٠٠٥ركزت، في عام    

كما طالبوا برصـد  . لمساعدة المنظمة فيما يتعلق بأنشطتها اإلفضائية وخاصة بشأن تعيين رعايا البلدان النامية           
. آثار عملية استعراض التوجهات االستراتيجية والكفاءات على المرتسم الجغرافي للقوى العاملة بالمقر الرئيسي

الموظفين العاملين بموجب عقود قصيرة وعقود محدودة       وينبغي، على الخصوص، رفع تقرير حول تغير عدد         
  . في نهاية عملية االستعراضالمدة

  
وأعربت اللجنة عن تقديرها لتزايد األهمية التي تولى لتنمية القدرات اإلدارية وتعلّم الموظفين، كما تم                 -٣١

وباإلضافة . حسين ظروف العمل  الترحيب بالمبادرات المتخذة لتشجيع زيادة تنقل الموظفين والجهود المبذولة لت         
إلى ذلك أثنى أعضاء اللجنة على االستمرار في تطوير األدوات المتعلقة بتـسهيل المركزيـة إدارة المـوارد                  
البشرية بما في ذلك المرجع اإللكتروني الخاص بالموارد البشرية والنظـام اإللكترونـي لكتابـة توصـيفات                 

). الفنيـة ( الجديدة لألمم المتحدة لتصنيف وظائف الفئـة المهنيـة        الوظائف وهو نظام يرتبط بالخطة المعيارية     
  .وأشارت اللجنة، بقلق، إلى عدم إحراز تقدم بشأن تعيين رعايا من البلدان النامية

  
وطلبت اللجنة أن يتم في التقارير القادمة التمييز بين عدد الموظفين المعينين لشغل وظائف مخصصة                 -٣٢

على مسابقات في أعقاب صدور إعالنات عن شغور وظائف، من جهـة، وبـين عـدد                للتعينات الدولية بناًء    
وأعرب أعضاء اللجنة كذلك عن رغبـتهم فـي         . التعينات المباشرة التي يقوم بها المدير العام من جهة أخرى         

ن واستجابة لطلب تقدمت به اللجنة بـشأ      . الحصول على معلومات عن اللغات األم للموظفين ومهاراتهم اللغوية        
أن تقريراً من هذا النوع قد يكون       وضع تقرير حول اللغات التي يمتلك الموظفون مهارات بصددها، أشير إلى            

أمراً ممكناً في المستقبل، ولو أن ذلك ال يتيسر في الوقت الحاضر باالستناد إلى نُظم المعلومات القائمة، وذلك                  
  .ية كهذهبالنظر إلى مراعاة المتطلبات في هذا الصدد وتكاليف عمل

  
  .١١٧/٢١م ت الوارد في الوثيقة بالتقريروأوصت اللجنة المجلس التنفيذي بأن يحيط علماً 

  
  )١١٧/٢٣م تالوثيقة (التصديق على تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٧-٣
  
بجدول االقتطاعـات   أحيطت اللجنة علماً بأن التعديالت التي أدخلت على الئحة الموظفين فيما يتعلق               -٣٣

 الذي اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها         ٦٠/٢٤٨اإللزامية من مرتبات الموظفين تنبع من القرار        
كما أحيطت اللجنة علماً بأن التكاليف      . الستين وذلك استناداً إلى توصية تقدمت بها لجنة الخدمة المدنية الدولية          

التعديالت المذكورة تم أخذها بعين االعتبار في الميزانيـة، ولـيس لتلـك             ذات الصلة بالمرتبات الناجمة عن      
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التعديالت أية آثار مالية حيث إنها تؤدي إلى انخفاض في الرواتب اإلجمالية وليس لهـا أثـر علـى صـافي                     
  .الرواتب

  
  .١١٧/٢٣م توأوصت اللجنة المجلس التنفيذي باعتماد مشروعي القرارين الواردين في الوثيقة 

  
  مسائل للعلم أو تطرح على اللجنة التخاذ إجراء بشأنها  : من جدول األعمال٤بند ال
  
  )١١٧/٢٠ت مالوثيقة ( تتبع عملية التنفيذ: توصيات مراجعة الحسابات الخارجية والداخلية  ١-٤
  
 رداً على أسئلة طرحها بعض أعضاء اللجنة، تم التوضيح بأن الوثيقة الخاصة بتتبع تنفيذ التوصيات،                -٣٤

على النحو الذي وضعت به، يقصد بها، أساساً، خدمة األغراض الداخلية لعمليـة اإلدارة، غيـر أن بإمكـان                   
 إلى األجهزة الرئاسية، االطالع     وقد قدم كالهما تقريراً   مراجع الحسابات الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي،       
عضاء اللجنة على أن تتبع تنفيـذ التوصـيات         وأكد أ . على تلك الوثيقة وتقديم تقرير عن حالة تنفيذ توصياتهما        

  .، على النحو السليم، أمر حاسم األهمية لحسن اإلدارةالتي تقدما بها
  
وذكّر ممثل مراجع الحسابات الخارجي اللجنة بأن تقريره إلى جمعية الصحة سيتضمن جدوالً يبـين                 -٣٥

حاضر وأضاف أنه، سيرفع تقريراً في حالة       الحالة تنفيذ التوصيات الهامة، الصادرة في الماضي أو في الوقت           
  .بروز أي شيء ذي بال نتيجة لتتبع عملية المراجعة

  
 أن عملية التتبع هي الخطوة قبل األخيرة في عملية المراجعـة الماليـة، وأن عمليـة                 للّجنةوقد ذكر     -٣٦

عة اإلجراءات المبلّغ عنها في مراجعة الحسابات الداخلية تتولى، روتينياً، متابعة التوصيات الصادرة عنها ومتاب   
  .هذا الصدد بما في ذلك إعادة التحقق إذا تبينت أي ضرورة للقيام بذلك

  
  )EBPBAC3/3الوثيقة ( تقرير مكتب خدمات المراقبة الداخلية   ٢-٤
  
استعرضت اللجنة تقرير مكتب خدمات المراقبة الداخلية الذي يحتوي على معلومات محدثة عن تعزيز   -٣٧

  .٢٠٠٦ وعدد موظفيه في الوقت الحاضر وخطة عمله بالنسبة إلى عام المكتب
  
 اآلونة األخيرة، في عدد الموظفين العاملين في المكتب وزيادة فيورحبت اللجنة بالزيادات التي تمت،   -٣٨

لما تم القيام به من مراجعـة للحـسابات الخاصـة بأنـشطة     كما أعربت عن تقديرها . المهارات المتنوعة فيه 
ولدى التـساؤل حـول     .  المالي واإلداري  مراجعة القطاعين  باإلضافة إلى    اوتقييمهاألساسية   منظمة البرمجية ال

الوقت الذي ينفقه المكتب فيما يتعلق بكيانات ذات صلة بهذا المجال ولكنها كيانات ال تنتمـي إلـى المنظمـة                    
تمت طمأنة اللجنـة    ) . إلخ ، لبحوث السرطان  برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز، والوكالة الدولية       (

بأن التغطية الالزمة فيما يتعلق بالمراجعة المالية قد جرت إدارتها حتى يتم الوفاء بالمسؤوليات األولية المنوطة                
وأحاطت اللجنة علماً أيضاً باألنشطة المشتركة بين المنظمة ومنظمة الـصحة للبلـدان             . بالمكتب تجاه المنظمة  

ي مجال المراجعة المالية والتي أدارها المكتب وأحاطت علماً بالتمويل الذي وفرته منظمة الصحة              األمريكية ف 
  .للبلدان األمريكية

  
ولدى استعراض العمل التقييمي الجاري أحاطت اللجنة علماً بالتقدم المحرز بشأن تنفيـذ التوصـيات                 -٣٩

طتها بما يستجد في إطار عمليـة التنفيـذ حتـى           الصادرة عن عملية تقييم المنح الدراسية وطلبت مواصلة إحا        
  .االنتهاء من المشروع
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 وأعربت عن تقديرها لكون التغطية قد شملت مشاريع         ٢٠٠٦وقامت اللجنة بدراسة خطة العمل لعام         -٤٠
 والتقييم والتحقق وهي جميعاً موزعة على مستوى المقـر الرئيـسي والمكاتـب اإلقليميـة                مراجعة الحسابات 

وذكرت اللجنة أنها توافق على أسلوب تحديد األولويات الخاصة بمشاريع المراجعة علـى             . قطريةوالمكاتب ال 
، وأشارت إلى أنها تـود الحـصول      كبار المسؤولين في األمانة   التي اختارها المكتب بدعم من      أساس المخاطر   

  .على المزيد من التفاصيل حول خطة العمل ونتائج تقييمات المخاطر الداخلية
  
 واالستمرار في تقديم المعلومات حول نتائج       البقاء على خط سيره الراهن    وشجعت اللجنة المكتب على       -٤١

  . الماليةالمراجعة
  

  .بتقرير مراجع الحسابات الداخليوأحاطت اللجنة علماً 
  
  )١١٧/٢٢ت مالوثيقة ( تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٣-٤
  
تي اتخذتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن توصيات لجنة الخدمة          أحيطت اللجنة علماً بالمقررات ال      -٤٢

 ٢٠٠٦مـارس   / وقد أرجأت الجمعية العامة النظر في بعض تلك التوصيات إلى شـهر آذار            . المدنية الدولية 
والحظت اللجنة أن القضايا الرئيسية المعلقة تتصل بالمخطط الجديد الخـاص           . عندما ستستأنف دورتها الستين   

تنقل والمشقة وباستعراض الترتيبات التعاقدية وتطور هامش األجر الصافي بين األمم المتحـدة والواليـات               بال
  .المتحدة

  
  .١١٧/٢٢ت محيط علماً بالوثيقة يوأوصت اللجنة المجلس التنفيذي بأن   

  
  )١١٧/٢٦ت م و١١٧/٢٥ت مالوثيقتان ( تقارير وحدة التفتيش المشتركة  ٤-٤
  
 تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير وحدة التفتيش المشتركة بشأن التعددية اللغويـة             استعرضت اللجنة   -٤٣

 وحيت اللجنة الجهود التي تبذلها األمانة في هذا المجـال           ١.والنفاذ إلى المعلومات في منظمة الصحة العالمية      
لذكر أن االطـالع ولـو      والجدير با . وأعربت عن ارتياحها للتقدم المحرز على مدى السنوات القليلة الماضية         

بصورة عابرة على موقع منظمة الصحة العالمية على اإلنترنت يبين بوضوح التحسينات المدخلـة فـي هـذا                  
  .الصدد

  
 حول السبب الكامن وراء التأخر في طرح مسودة خطـة العمـل             اإلعراب عن بعض المخاوف   وتم    -٤٤

وتساءل عضو آخر حـول     . ة على المجلس التنفيذي   الموعودة المتوسطة والطويلة األجل بشأن التعددية اللغوي      
  .المهمة الموكولة إلى فرقة العمل المعنية بالتعددية اللغوية وحول عضويتها ومدتها

  
ية الوسائل التي تتصرف فيها، االختيار بين       دوأحيطت اللجنة علماً بأنه كان على األمانة، نظراً لمحدو          -٤٥
وذلك في غياب استراتيجية واضحة المعالم حول       ) ظمة على اإلنترنت  كمبادرة تحسين موقع المن   ( مبادرات   عدة

نشطة، أدى  ألوعليه فإن عكس الترتيب المنطقي، بالبدء في ا       . التعددية اللغوية، وبين وضع مسودة االستراتيجية     
والحظت اللجنة أن خطة العمل ستكون جاهزة للطـرح بحلـول عـام             . إلى التأخر في استكمال االستراتيجية    

كما أحيطت اللجنة علماً بأن مهمة فرقة العمل المعنية بالتعددية اللغوية ستستغرق مدة تتـراوح بـين                 . ٢٠٠٧

                                                      
 .١١٧/٢٥ت مالوثيقة    ١
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ثالث وخمس سنوات؛ وقد بدأت فرقة العمل في االضطالع بأعمالها ووضعت لها هدفاً يتمثـل فـي صـياغة          
  .استراتيجية عالمية خاصة بالمنظمة فيما يتعلق بالتعددية اللغوية

  
  .١١٧/٢٥ت مالوثيقة لجنة المجلس التنفيذي بأن يحيط علماً بالتقرير الوارد في وأوصت ال

  
وتم تزويد اللجنة بملخص شفهي للتقرير المتعلق بالتقارير الحديثة لوحدة التفتيش المشتركة، والجـدير              -٤٦

ة تقارير صدرت   بالذكر أن ذلك التقرير غير متاح بعد وهو يتضمن تعليقات منظمة الصحة العالمية على ثماني              
  ٢٠٠٥.١ و٢٠٠٤في عامي 

  
 اسـتعراض االختـصاصات   : لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيـذي         ٥-٤

  )EBPBAC3/4الوثيقة (
  
وبعد مناقشة طبيعة وتوقيت عملها وإيضاح الفارق بـين         . عمدت اللجنة إلى استعراض اختصاصاتها      -٤٧

 التنفيذي، وبين اإلجراءات المتخذة بالنيابة عنه، اتفق األعضاء علـى عـدم             التوصيات المرفوعة إلى المجلس   
  .كما اتفقوا على أن التشكيلة الحالية للجنة تفي بالمراد. وجود حاجة إلى تعديل االختصاصات

  
 أما فيما يتعلق بدورية اجتماعات اللجنة فقد اتفق على أن تتقدم اللجنة بتوصية إلى المجلس التنفيذي في  -٤٨

 تنص على عقد اللجنة الجتمـاعين       ٤ق١١٤ت مذلك أن الترتيبات الراهنة، كما وردت في القرار         . هذا الصدد 
يناير وعقد االجتماع اآلخر قبـل      / كل عام، بواقع اجتماع واحد قبل دورة المجلس التي تعقد في كانون الثاني            

  .جمعية الصحة
  

، ٤ق١١٤ت موالواردة في ملحق القرار     " تماعاتدورية االج "واقترحت اللجنة تعديل الفقرة المعنونة      
وقد يرغب المجلس في أن يـدعو إلـى عقـد اجتماعـات     . وذلك بإضافة الجملة التالية في نهايتها  

استثنائية للجنة وذلك بهدف تناول المسائل العاجلة التي تدخل ضمن اختصاصاتها والتي البـد مـن                
  .لجنة العاديةالنظر فيها في الفترة الفاصلة بين اجتماعات ال

  
  اعتماد التقرير واختتام أعمال االجتماع  : من جدول األعمال٥البند 

  
  .٢٠٠٦مايو /  أيار١٩اعتمدت اللجنة تقريرها ووافقت على عقد اجتماعها العادي القادم يوم الجمعة،   -٤٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 .١١٧/٢٦ت مالوثيقة    ١
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  الملحق
  

  قائمة بأسماء المشاركين
  
  

  األعضاء واألعضاء البدالء والمستشارون
  

  أستراليا
  

  )رئيسة(هالتون . السيدة ج
  

  )مستشارة(باترسون . السيدة س  
  )مستشار(ساورز . السيد م  

  
  البحرين

  
  )عضو بديل للدكتورة ندى حفاظ(الدكتور سمير خلفان 

  
  بوتان

  
  سنغاني. الدكتور ج

  
  )مستشار(وانغشوك . السيد ب  
  )مستشارة(تشرنغ . السيدة د  

  
  كندا

  
  )شوغارت.  بديل للسيد يعضو(ماك في . السيد د

    
  )مستشار(شتراوسسكي . السيد د  
  )مستشار(أولدهام . السيد ب  

  
  فرنسا

  
  )حسين . لألستاذ دعضو بديل(دلفالي . السيد ج

  
  )مستشارة( دي تارلي -تور. السيدة ج  
  )مستشارة(رينول . السيدة ب  
  )مستشار( تروغرليك .ف. السيد ج  
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  العراق
  

  )عضو بديل للدكتور عبد المطلب علي محمد(محمود . ن. الدكتور س
  

  )مستشار(عزيز . السيد إ  
  )مستشارة(يس . السيدة م  

  
  جامايكا

  
  )جنور.  للسيد جعضو بديل(ونت . الدكتور ب

  
  ليسوتو

  
  )فوكو. عضو بديل للدكتور م(راموتسواري . السيد ت

  
  )مستشارة(فيكو . السيدة م  

  
  البرتغال

  
  بريرا ميغل. األستاذ ج

  
  )مستشار(سوسا فيالهو . السيد ج  

  
  تايلند

  
  )عضو بديل للدكتور سويت ويبولبولبراسرت(الدكتور فيروج تانغ كروين ساثين 

  
  )مستشارة( شافانتشكول سوبيداالدكتورة   

  
  تونغا

  
  تانجي. الدكتور ف  

  
  الدول األعضاء غير األعضاء في اللجنة

  
  )النمسا(فريزا . هالدكتور 
  )لجيكاب(غوستن . السيدة ف
  )البرازيل(دي كاسترو سلدانها . م. السيد ب
  )كولومبيا(أرانغو . السيدة ل

  )الدانمرك( نيلسن –فييل . هالسيد 
  )اليابان(إينو . هالدكتور 



   EB117/3          Annex    الملحق         ١١٧/٣ت م

12 

  )اليابان(توجيساكا . السيدة ت
  )لكسمبرغ(غوي . السيدة س
  )المكسيك(فال . السيدة د
  )نيبال(ثابا . السيد ج
  )نرويجال(كونغسفيك . السيدة ت
  )االتحاد الروسي(لوزينسكي . السيد ن
  )جنوب أفريقيا(مافوبيلو . السيدة د
  )سويسرا(شاير بوربو . السيدة ب
  )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(كنغهام . السيد ت

  )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(بريسرن . الدكتور س
  )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(نلثورب . هالسيدة 

  )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(كيتسل . السيدة س
  )الواليات المتحدة األمريكية(بالك وود . السيدة أ
  )الواليات المتحدة األمريكية(هومان . السيد د

  )زمبابوي(نياغورا . السيدة ب
  
  
  

   ==     =    


