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  ١٢٠/٣م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٧ يناير/ الثانيكانون  ٢٢   بعد المائةالعشرون  الدورة 
  EB120/3   من جدول األعمال المؤقت  ٣البند 

  
  
  
  

  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارةتقرير 
  التابعة للمجلس التنفيذي

  
  

انعقد االجتماع الخامس للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي في جنيـف فـي                 -١
قائمـة بأسـماء    وترد  ). أستراليا(هالتون  .  برئاسة السيدة ج   ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ١٩ إلى   ١٧الفترة من   

  ١.وأقرت اللجنة جدول األعمال المؤقت. ١المشاركين في هذا االجتماع في الملحق 
  

  التوجهات االستراتيجية   من جدول األعمال٢البند 
  
  )EBPBAC5/2الوثيقة (استعراض التقدم المحرز : اإلصالحات اإلدارية  ١-٢
  
. تم تزويد اللجنة بمعلومات محدثة عن اإلصالحات اإلدارية، مع التشديد على نظام اإلدارة العـالمي                -٢

امها بتقاسم تجربة المنظمة في     مإحدى الدول األعضاء اهت   وأبدت  . توضيح قدرات هذا النظام ومدى تنفيذه     وتم  
 وجـود آليـات     ورةمجال اإلصالحات اإلدارية ونشرها على نطاق أوسع؛ ولفتت دولة أخرى االنتباه إلى ضر            

. لمراقبة وتقييم مستوى رضا أهم أصحاب المصلحة على المستوى القطري فيما يخص أساليب عمل المنظمـة               
  .متابعة هذه القضايا، بما في ذلك ترصد النتائجوستتم 

  
  )EBPBAC5/3الوثيقة ( سياسة المنظمة بشأن المطبوعات  ٢-٢
  
الرغم من أن معظم    وعلى  . أحاطت اللجنة علماً بالتقرير المتعلق بإجراءات الموافقة في المقر الرئيسي           -٣

مطبوعات المنظمة تتم الموافقة عليها حالياً على مستوى المدير العام المساعد، فقد طرح اقتراح يقضي بالنظر                
  .في استعراض هذه اإلجراءات على مستوى أعلى

  
"  المعني باستعراض سياسة المطبوعـات     الفريق"وأحاطت اللجنة علماً كذلك بأن المدير العام قد أنشأ            -٤

تم بهدف استعراض وتحديث سياسات النشر المتبعة في المنظمة، وأنه تم بالفعل إقرار ثالث سياسات جديدة وي               
  .إعداد سياسات أخرى، بما فيها سياسات محددة بشأن الموافقة على المطبوعات

  
  :وطلبت اللجنة معالجة عدة قضايا أال وهي  -٥
  

أن ما تتمتع به المنظمة من سمعة تقنية متميزة قد تتعرض للخطر إذا لم تكـن وثائقهـا مـسندة                      •
   والتحامل؛بالبينات وقائمة على أسس علمية جيدة وخالية من التحيز

                                                            
  .EBPBAC5/1 الوثيقة    ١
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أن المنظمة قد أصدرت مطبوعات، أو عمدت جهات أخرى إلى وضعها بمشاركة المنظمة، تعبر                •
أن تفسح الفرصة لتلك الدول األعـضاء       عن آراء تنتقد فيها سياسات بعض الدول األعضاء دون          

  للرد على االنتقادات قبل نشر هذه المطبوعات؛
  
  .أن المنظمة بحاجة لنظام إشراف على المطبوعات ومراقبتها  •
  

وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن بيانات إخالء المسؤولية التي تظهر في مطبوعات المنظمة يقصد                 -٦
أن هذه البيانات ال يمكنهـا أن تحـول دون          ير   غ .مةظ القانونية للمن  منها حماية شعار المنظمة وتوفير الحماية     

  .االعتقاد بأن محتويات هذه المطبوعات تمثل رأي المنظمة
  

 –وطلبت اللجنة أن تشمل سياسة اإلشراف على مطبوعات المنظمـة مـسألة لغـات المطبوعـات                   -٧
إنه من المهم ضمان إتاحة المشورة التقنيـة مـن جانـب             حيث   –اللغات الرسمية الست للمنظمة     صاً  وخصو

  .المنظمة ألكبر جمهور ممكن
  

  . بشأن سياسة المطبوعاتجنةلّالسادس ل وستقدم المديرة العامة تقريراً إلى االجتماع  -٨
  

أو التوصـيات  / مسائل مطروحة على المجلس التنفيذي الستعراضـها و      من جدول األعمال٣البند 
  المقدمة إليه

  
  )PBPA/2004-2005الوثيقة (تقييم األداء : ٢٠٠٥-٢٠٠٤الميزانية البرمجية   ١-٣

  
، وأشارت إلى جـودة هـذه الوثيقـة         ٢٠٠٥-٢٠٠٤أعربت اللجنة عن تقديرها لتقييم أداء الميزانية          -٩

  .وفائدتها
  

تقييم األداء السالف الذكر الذي ضم لمحة        ملخص   ١وأشارت اللجنة إلى أنها ناقشت في دورتها الرابعة         -١٠
  . وأدائها الماليبات والتحديات التي تواجههاعامة عن إنجازات المنظمة وأهم العق

  
 أجريت مناقشة مستفيضة لتقييم األداء أثناء جمعيـة الـصحة العالميـة             وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنه      -١١

  .هتقرير كامل في وقت الحق الجتماعات اللجان اإلقليمية لمناقشتالتاسعة والخمسين وأنه قد تم تقديم 
  

مت اللجنة بأن الوقت الالزم لترجمة التقرير الكامل إلى جميع اللغات الرسمية للمنظمة لم يـسمح                وسلّ  -١٢
ا من قبل اللجنة في دورتها الرابعة وال من ِقَبل جمعية الصحة العالمية التاسـعة               بتقديم الوثيقة بأكملها ومناقشته   

دة إلـى   أعضاء اللجنة قلقهم لعدم توفر الفرصة للتحقق من االستنتاجات التمهيديـة المـستن            وأبدى  . والخمسين
  .التقرير الموجز

  
ه جدول زمني الغرض منـه      ويرد أدنا . ٢٠٠٧-٢٠٠٦لية المنقحة المتعلقة بالثنائية     وأقرت اللجنة العم    -١٣

  .تولّي اللجنة وجمعية الصحة واللجان اإلقليمية والمجلس مناقشة تقييم أداء الميزانية البرمجية
  

  .٢٠٠٥-٢٠٠٤أحاطت اللجنة علماً بتقييم أداء الميزانية البرمجية، وقد 

                                                            
 .٥٩/٣٠ج الوثيقة    ١
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  عرضها على األجهزة الرئاسية: تقييم أداء الميزانية البرمجيةعملية 
  
  
  

  
  
  
  )EBPBAC5/5الوثيقة (أحدث المعلومات : ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية   ٢-٣
  
 مليـون دوالر    ٣٣١٣رحبت اللجنة بالتقرير المرحلي، الذي يبين حدوث زيادة في الميزانيـة مـن                -١٤

  .يكي مليون دوالر أمر٣٦٧٠أمريكي إلى ما يناهز 
  
ونمـا  . وطلبت اللجنة معلومات عن حالة تنفيذ الميزانية البرمجية في سياق عملية األخذ بالالمركزية              -١٥

  .إلى علم اللجنة أنه تجري مراقبة هذا الجانب وسيقدم تقرير بهذا الخصوص في أواخر الثنائية الحالية
  
التمويل "و" الصحة اإلنجابية "و" تعزيز مأمونية الحمل  "وأحاطت اللجنة علماً بأنه تم تخفيض ميزانيات          -١٦

بأن هـذه التغييـرات     وُأبلغت  . بت تقديم إيضاحات للمعايير المتبعة في ذلك       وطل " والحماية االجتماعية  الصحي
  .كانت ضرورية بغية تمويل خطط العمل وأنه تم إجراؤها في نطاق صالحيات المديرة العامة

  
اءلت عما إذا كانـت األمانـة        المتاحة وتس  المواردوأحاطت اللجنة علماً بالمستوى المرتفع نسبياً من          -١٧

إلى الفوارق في معدالت التنفيذ فيما بين مجاالت العمل؛ وأنه يتعين           وأشارت  . قادرة على استخدام هذه األموال    
إطالع اللجنة علـى أنـه      وتم  .  المنقحة تنفيذاً تاماً   ن الثنائية بغية تنفيذ الميزانية    زيادة التنفيذ في السنة الثانية م     

بالنظر إلى تفاوت التنفيذ من موقع آلخر، ستُبذل جهود إضافية لبناء القدرة الالزمـة علـى تنفيـذ الميزانيـة                    
  . بالكاملالبرمجية

  
وتحدث بعض أعضاء اللجنة عن أثر التمويل الطوعي المخصص ألغراض معينـة علـى مواءمـة                  -١٨

مبادرات حشد الموارد التي تتخذها األمانة بغية التصدي        الموارد مع الميزانية البرمجية وطلبوا إيضاحات عن        

تقريرمناقشة
تقييم األداء 

الصادر (مل الكا
 )بجميع اللغات

تقرير مناقشة 
تقييم األداء 

الصادر  (الموجز
 )بجميع اللغات

تقرير مناقشة 
تقييم األداء 

الصادر  (الموجز
 )بجميع اللغات

تقييم األداءتقرير 
بحث القضايا : الكامل

التي لم تنظر فيها 
لجنة البرنامج 

والميزانية واإلدارة 
ب مايو بسب/ في أيار

عدم توافر الوثيقة 
 الكاملة عندئذ

 التنفيذيالمجلس 
 يناير/ الثانيكانون 

 اإلقليميةاللجان
 – أغسطس /آب

  سبتمبر/أيلول

الصحة جمعية 
  العالمية

 مايو/ أيار

البرنامج لجنة 
  والميزانية واإلدارة

 مايو/ أيار

التحقق
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 الموارد على نحو أفـضل      لهذه المشاغل، وطلبت اللجنة من األمانة أن تواصل دراسة اآلليات الكفيلة بمواءمة           
  .ووضعها موضع التنفيذ

  
ـ  ـ والميزاني ٢٠١٣-٢٠٠٨طة األجل   ـة االستراتيجية المتوس  ـودة الخط ـمس  ٣-٣ ة ـة البرمجي

 MTSP2008-2013/PPB2008-2009الوثائق ( ٢٠٠٩-٢٠٠٨المقترحة 
  )١٢٠/١٧م تو MTSP2008-2013/PPB2008-2009 Corr. 1 و

  
 البرمجيـة المقترحـة،     بحثت اللجنة بالتفصيل مسودة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل والميزانية          -١٩

وأثنت على الجهود المبذولة إلعـداد هـذه        . ووافقت على إرسال التعليقات الواردة أدناه إلى المجلس التنفيذي        
  .الوثيقة وأعربت عن تقديرها لما تتسم به من جودة

  
أكثـر  وأشارت اللجنة، مع االرتياح، إلى عملية تقدير التكاليف بحسب النتائج والمواقع وهي عمليـة                 -٢٠

وأن ذلك سيوفر أساساً واضحاً للمقارنة في الثنائية المقبلة، مما يمكّن           . تفصيالً مما كان عليه الحال في الماضي      
. الدول األعضاء واألمانة من مناقشة النتائج والتكاليف المرتبطة بها بطريقة لم تكـن ممكنـة فـي الماضـي                  

ة من حيث التخطيط بحسب األغراض والنتـائج مـع          وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن المنظمة تدخل مرحلة جديد        
  .وجود مسودة الخطة المتوسطة األجل هذه

  
في بعض جوانبها وأنها يمكن أن تـستفيد  وأشارت اللجنة إلى أن الوثيقة يمكن أن تكون أكثر وضوحاً             -٢١

 الوضوح  ورأى بعض األعضاء أنه من المفيد وضع عناوين تشرح بمزيد من          . من النص التوضيحي اإلضافي   
محتويات الجداول؛ وشرح العالقة بين برنامج العمل العام والخطة االستراتيجية المتوسطة األجل والميزانيـة              

؛ وجداول ورسوم مالية تحليلية للمساعدة على دراسـة الوثيقـة،           )٢انظر الملحق   (البرمجية الثنائية السنوات    
رية في الثنائيتين الثانية والثالثة، وشرحاً لألساس الـذي       ووثيقة معلومات تتضمن جدوالً موجزاً بالتكاليف التقدي      

  .تم عليه تقدير مستويات المساهمات الطوعية في المستقبل
  
الزيادات الطارئة علـى الميزانيـة المتـصلة        : وطلب بعض األعضاء إيضاحات في مجاالت معينة        -٢٢

 األغراض االستراتيجية والنتائج المتوقعة بالمجاالت ذات األولوية المحددة الخمسة؛ وكيف ترشد هذه األولويات        
على صعيد المنظمة ككل، وتحديد المجاالت التي تم تحقيق الكفاءة فيها؛ ونبذة عن النتائج التي ستتقلص إذا لم                  

  .تتم الموافقة على الزيادة المطلوبة في مستوى التمويل
  
ة في حين أعرب آخرون عن قلقهم       ورحب بعض أعضاء اللجنة بالزيادة المقترحة في مستوى الميزاني          -٢٣

وأشارت اللجنة إلى األثر السلبي المترتب على       . المقدرة تحديداً إزاء مستوى الزيادة الطارئة على االشتراكات       
التضخم وأسعار الصرف بالنسبة للميزانية المقترحة واستمرار انعدام التـوازن بـين المـساهمات المقـدرة                

  .والطوعية
  
. الميزانية المقترحة لجميع األقاليم ازدادت من حيث المبلـغ بالـدوالر األمريكـي           وسلمت اللجنة بأن      -٢٤

وأعرب بعض األعضاء عن قلقهم إزاء النقص الحاصل في النسبة المخصصة ألحد األقـاليم مـن الميزانيـة                  
ليم، وطلب بعض األعضاء شرحاً للحصة النسبية المقترحـة لـبعض األقـا           . اإلجمالية مقارنة بالثنائية السابقة   

وأشارت اللجنة إلى أن الميزانية المقترحـة لإلقليمـين         . وتساءلوا عما إذا كانت هناك تخفيضات محددة أو ال        
  .األفريقي واألوروبي بلغتا النطاق األدنى من عتبات التحقق
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  :وبحثت اللجنة بالتفصيل محتوى األغراض االستراتيجية، وأحاطت علماً بالنقاط التالية  -٢٥
  

 مـع  ٢ و١ اقترح أحد األعضاء أنه يمكن دمج الغرضـين االسـتراتيجيين      -١راتيجي  الغرض االست 
  ؛بعضهما البعض

  
يل جوانب الوقاية ذات الصلة     ضتف أشار بعض األعضاء إلى الحاجة لزيادة        -٢الغرض االستراتيجي   

 الشركاء  باأليدز والعدوى بفيروسه، بما في ذلك ارتباطها بالصحة اإلنجابية وكذلك تعاون المنظمة مع            
  اآلخرين؛

  
 أشارت اللجنة إلى التناقض القائم بين عبء المرض الكبير المعـزو إلـى              -٣الغرض االستراتيجي   

  ؛٦ و٣األمراض غير السارية والميزانية المقترحة للغرضين االستراتيجيين 
  

 الجنـسية    أشار بعض األعضاء إلى ضرورة إعطاء أولوية أعلى للـصحة          -٤الغرض االستراتيجي   
واإلنجابية، وأنه لم يرد أي ذكر للجنس مع أخذ االحتياطات الالزمـة فـي سـياق هـذا الغـرض                    

  االستراتيجي؛
  

 أشار بعض األعضاء إلى أن التعاون بين المنظمة وسائر مؤسسات منظومة            -٥الغرض االستراتيجي   
  األمم المتحدة والشركاء اآلخرين لم يحظ باالهتمام الكافي؛

  
تحدث بعض األعضاء عن ضرورة معالجة األسباب الجذريـة للمـشكالت            -٨تراتيجي  الغرض االس 

  البيئية ووضع استراتيجيات واضحة وجامعة بشأنها؛
  

 أبدى أحد األعضاء قلقه حيال االزدواجية المحتملة بـين المؤشـرات فـي              -٩الغرض االستراتيجي   
  ؛٥الغرض االستراتيجي 

  
عضاء إلى ضرورة إدراج النشاط المتعلق بالفريق العامـل          أشار بعض األ   -١٢الغرض االستراتيجي   

الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية، وضمان تساوق النتـائج مـع              
 وأعربوا أيضاً عن قلقهم إزاء أهداف النتائج المتوقعة على نطاق المنظمة ككل             .األساليب االستراتيجية 
  ؛٣-١٢ا يتعلق بالنتيجة والتبريرات المقدمة فيم

  
 أشار أحد األعضاء إلى الحاجة للمزيد من التفاصيل فيما يتعلـق بهجـرة              -١٣الغرض االستراتيجي   

  الموارد البشرية الصحية؛
  

 أشارت اللجنة إلى أن هذين الغرضين االستراتيجيين يدعمان تنفيذ          -١٦ و ١٥الغرضان االستراتيجيان   
ناك من قال بأنه على الرغم من أنهما مسؤوالن عن قدر كبيـر             وه. األغراض االستراتيجية األخرى  

  .من الموارد، فقد تم تحقيق وفورات الكفاءة وهي تمثل حصة متناقصة من مجموع الميزانية المقترحة
  
وتحدث بعض األعضاء عن وجوب التأكيد على دور المنظمة في اإلطـار األوسـع لبيئـة الـصحة                    -٢٦

وطلبت اللجنة إيضاحات عن كيفيـة تحـسين تـصريف          . ١٥االستراتيجي  والتنمية، وخصوصاً في الغرض     
  .الشؤون على مستويات المنظمة الثالثة
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وأبدت اللجنة قلقها إزاء قرارات أحد األجهزة الرئاسية، مشيرة إلـى أنـه إذا أريـد تحـسين تنفيـذ                      -٢٧
وطلبت إلـى   . ها بالموضوع القرارات، فإنه ينبغي خفض عددها بصورة موازية وتحسين نوعيتها ووثاقة صلت          

  .األمانة إعداد مقترحات في هذا المضمار بغية تقديمها للمجلس
  
وأشارت بعض الدول األعضاء إلى أنها ستبدي لألمانة تعليقات تحريريـة مفـصلة حـول بعـض                   -٢٨

  .األغراض االستراتيجية المحددة
  

 ١٢٠/١٨م ت الوثـائق   (مسودة الخطـة الرئيـسية لألصـول الرأسـمالية          : صندوق العقارات   •
  )١ إضافة ١٢٠/١٨م ت و١ تصويب ١٢٠/١٨ت مو

  
لخطة الرئيسية المتكاملة العشرية السنوات لألصول الرأسـمالية     أشارت اللجنة، في معرض ترحيبها با       -٢٩

وأول جرد على اإلطالق للعقارات على نطاق المنظمة ككل، إلى أن اآللية الحالية للمنظمة من أجـل تمويـل                   
ومع ذلك، فإن هناك حاجة للنظـر       . النفقات الرأسمالية ضمن الميزانية اإلجمالية الثنائية السنوات ليست مالئمة        

ي متطلبات الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية من الموارد بوصفها جزءاً ال يتجزأ من الميزانيـة الثنائيـة                 ف
كما أشارت إلى أنه يتعين، عند القيام بذلك، إيالء االعتبار الواجب لمستوى التمويل لضمان سـالمة                . السنوات

  .وصحة وعافية الموظفين والوفود والزوار
  
للجنة، بغية استقرار وعدم ازدياد الطلب على الموارد على مر الثنائيات           وباإلضافة إلى ذلك اقترحت ا      -٣٠

وسعياً لتحقيق المزيد من المكاسب من الكفاءة، بأن تعمد األمانة إلى استعراض إمكانيـة تطبيـق المـشاريع                  
جار المقترحة في مجال العقارات وترتيبات اإلسكان على مراحل، خصوصاً في المواقع التي بدأت تكاليف اإلي              

لكنها أشارت إلى ظهور مشكالت خطيرة عند تأجيل اإلنفاق على المرافق، حيث إن نقص              . فيها تصبح باهظة  
العاجلـة وارتفـاع    الصيانة يمكن أن يؤدي إلى أعطال، مما يزيد بدوره الحاجة للموارد إلدخال اإلصالحات              

  .التكاليف بسبب التضخم وتقلبات أسعار الصرف
  

 المجلس التنفيذي علماً بالتقرير المتعلـق بالخطـة الرئيـسية لألصـول             وأوصت اللجنة بأن يحيط   
الرأسمالية، عالوة على الوثائق المتصلة بالخطة الرئيسية العشرية الـسنوات المتكاملـة لألصـول              

  .وجرد العقارات على نطاق المنظمة ككلالرأسمالية 
  

ـ           وارد لـدعم الخطـة الرئيـسية       وأوصت اللجنة بأن ينظر المجلس التنفيذي في االحتياجات من الم
لألصول الرأسمالية بوصفها جزءاً ال يتجزأ من الميزانية البرمجية المقترحة بوجه عام، والغرضين             

 على وجه الخصوص، مشيرة إلى أنها طلبت إلى األمانة بـأن تنظـر فـي          ١٦ و ١٥االستراتيجيين  
  . الخطةالخيارات المتاحة لتوزيع النفقات على مدى الفترة التي تستغرقها

  
  )EBPBAC5/6الوثيقة (عملية الرصد : برنامج العمل العام الحادي عشر  ٤-٣
  
لرصد برنـامج العمـل العـام        عن الخطط الرامية     ة عن تقديرها لتلقي معلومات حديثة     أعربت اللجن   -٣١

ختلـف  وتسليماً منهـا بم   . الحادي عشر، كما طُلب وقت وضع اللمسات النهائية عليه، وورد في التقرير نفسه            
عمليات الرصد والتقييم، طلبت اللجنة تقديم لمحة عامة عن جميع إجراءات التقييم والتقدير واالستعراض التي               

  .٢٠٠٨يناير / تضطلع بها األمانة إلى اللجنة في اجتماعها السابع المقرر عقده في كانون الثاني
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لمتأخرة في سداد اشتراكاتها    حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء ا           ٥-٣
  )١٢٠/١٩م تالوثيقة (  من الدستور٧إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
 كـانون   ٣١أحاطت اللجنة علماً بالتقرير، والسيما أن معدل تحصيل االشتراكات المقدرة بلـغ، فـي                 -٣٢

وبلـغ مجمـوع    . خيرة٪، مما يتماشى مع مستوى السنوات األ      ٨٩ عن تلك السنة، نسبة      ٢٠٠٦ديسمبر  / األول
 مليون دوالر أمريكي مستحقة الـسداد بموجـب الترتيبـات           ٥٦ مليون دوالر أمريكي، منها      ١٤٣المتأخرات  

  .٢٠٠٦ مليون دوالر أمريكي تم تحصيلها خالل عام ٦‚٣الخاصة التي أذنت بها جمعية الصحة، ومبلغ 
  
كات والدول األعضاء المتأخرة في سـداد       وسيتم تقديم المزيد من المعلومات عن حالة تحصيل االشترا          -٣٣

مايو /  من الدستور إلى اللجنة في اجتماعها الذي سينعقد في أيار   ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة        
، عندما تقوم اللجنة بصياغة القرارات الالزمة فيما يخص الدول األعضاء التي تنطبق عليهـا أحكـام                 ٢٠٠٧
  .٧المادة 

  
  )١٢٠/٢٠ت مالوثيقة ( ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول تقدير االشتراكات   ٦-٣
  
ماً بمحتوى التقرير، وخصوصاً أن الجدول المقترح مستمد من آخر جدول اعتمدتـه             أحاطت اللجنة عل    -٣٤

 مع تعديالت طفيفة للغاية على ضوء الفروق في العضوية بين           ٢٠٠٦ديسمبر  / األمم المتحدة في كانون األول    
  .األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية

  
اللجنة بأن يقترح المجلس التنفيذي أن تعتمد جمعية الصحة العالمية الستون جدول تقـدير              وأوصت  

  .١٢٠/٢٠ت م من الوثيقة ٣، والوارد في الفقرة ٢٠٠٩-٢٠٠٨االشتراكات للفترة 
  
  )١  تصويب١٢٠/٢١ت م و١٢٠/٢١ت مالوثيقتان ( ماليتعديالت على الالئحة المالية والنظام ال  ٧-٣
  
، أحدهما يتعلق باستخدام المعايير المحاسبية الدولية للقطـاع         يننُظر في التعديالت تحت عنوانين عام       -٣٥

  .لمالية والنظام المالياشر المقترح إدخاله على الالئحة االعام واآلخر يتعلق بالتعديل المب
  
 على تعديالت في اإلجراءات     لية للقطاع العام تنطوي   ووأحيطت اللجنة علماً بأن المعايير المحاسبية الد        -٣٦

تطبيقهـا  يتعـين    و .لخاصة بالمحاسبة االخاصة بالميزانية ومراجعة الحسابات واالستثمار، وكذلك اإلجراءات        
بالتدريج، كما ينبغي أن تُعتبر جزءاً من عملية اإلصالح العامة لألمم المتحدة، والتي مـن شـأنها أن تعـزز                    

منظمة الصحة العالمية بدور في عملية التغيير تلك لكونها عـضواً فـي لجنـة               وتضطلع  . الشفافية والمساءلة 
محاسبية الدولية للقطاع العام إذ إنها سـتطبقها        التوجيه على نطاق المنظومة ولكونها بكَّرت باعتماد المعايير ال        

أمثلة على بعض التعديالت وأعطيت  .  من أجل التساوق مع األخذ بنظام اإلدارة العالمي        ٢٠٠٨اعتباراً من عام    
  .المحاسبية الرئيسية

  
وبعد تزويد اللجنة بالمعلومات، وخصوصاً عن المحاسبة على أساس االستحقاق وعن التدريب، رحبت      -٣٧

  .لمحاسبية الدولية للقطاع العاماللجنة بالتحول المقترح إلى المعايير ا
  

 ١٢٠/٢١ت ماللجنة بأن يعتمد المجلس التنفيذي مشروع القـرار الـوارد فـي الوثيقـة               وأوصت  
  .١ تصويب
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ــائق ( التقريــر الــسنوي: المــوارد البــشرية  ٨-٣  ١ إضــافة ١٢٠/٢٤ت م و١٢٠/٢٤ت مالوث
  )١ تصويب ١ إضافة ١٢٠/٢٤ت مو

  
. يةأعربت اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة عن االستراتيجيات والمبادرات العامة للموارد البشر             -٣٨

افية، والسيما المعلومات اإلضافية عن التعيينات المباشرة، والتـي         بما اتسم به التقرير من تفصيل وشف      ورحبت  
  .٢٠٠٦يناير / د في كانون الثانيالمعقوة في اجتماعها الثالث ُأدرجت بناء على طلب محدد من اللجن

  
األمانة وقد الحظت اللجنة أن البون مازال شاسعاً بين األهداف المنشودة وبين اإلنجازات التي حققتها                 -٣٩

  .الضروري بذل المزيد من الجهود في هذا الصددومن .  الجغرافيفيما يتعلق بنوع الجنس والتنوع
  
المأمول باإلضـافة إلـى تحـسين       ومن  . د البشرية على تخطيط الموار  ت اللجنة بزيادة التركيز     قروأ  -٤٠

 أن يساعد هذا التركيز على زيادة عدد مقدمي الطلبات من البلدان غير الممثلة              المرشحينالبحث عن   االنفتاح و 
  .البلدان الناقصة التمثيلو
  
اللجنـة  وُأبلغـت   . والحظت اللجنة الزيادة في عدد الموظفين المؤقتين في المكتب اإلقليمي ألفريقيـا             -٤١

مكتب اآلن من أجل تغيير توازن المالك الوظيفي في اإلقليم من خالل إنشاء             بحصيلة اإلجراءات التي يتخذها ال    
ل في ارتفاع عدد الموظفين لمحددة المدة، األمر الذي من شأنه أن يضبط الوضع المتمث  عدد كبير من الوظائف ا    

  .المعينين بعقود قصيرة المدة
  
لمهنيين الوطنيين، وشددت على أن فرص التطور الوظيفي      والحظت اللجنة الزيادة في عدد الموظفين ا        -٤٢

  . دولياًهمظفين ال تحول دون إمكانية تعيينفي األمد الطويل لهذا الكادر من المو
  
م اإلدارة العالمي سيكون له آثار كبرى على مرتسمات الموظفين          وأحاطت اللجنة علماً بأن األخذ بنظا       -٤٣

الوقت ذاته ستكون الحاجة أشد في البرامج التقنية إلى مرتسمات متعـددة            وفي  . المنخرطين في الدعم اإلداري   
  .القطاعات، وخصوصاً في مجال األمراض غير السارية

  
. ت اإلدارة أهمية أكبـر     أيضاً كفاءا  بوخلُصت اللجنة إلى أنه مع األخذ بنظام اإلدارة العالمي ستكتس           -٤٤

الصحة العالمية في حاجة إلى كبار اإلداريين الذين يتمتعون بالكفاءة التقنية واإلدارية على السواء لكي               ومنظمة  
  .خطة االستراتيجية المتوسطة األجليتسنى تحقيق حصائل األداء في ال

  
 ١٢٠/٢٤ت مالوثـائق   اللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علمـاً بـالتقرير الـوارد فـي              وأوصت  

  .١ تصويب ١ إضافة ١٢٠/٢٤ت م و١ إضافة ١٢٠/٢٤ت مو
  

  )١٢٠/٢٥ت مالوثيقة (تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية   ٩-٣
  
المتحدة أقرت توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية بخصوص        ُأبلغت اللجنة بأن الجمعية العامة لألمم         -٤٥

وُأبلغت اللجنة أيـضاً    . ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ١تنقل والمشقة اعتباراً من     اعتماد النظام المعدل الخاص بال    
تماد اإلطار العـام للترتيبـات      لدولية القاضي باع  بأن الجمعية العامة أحاطت علماً بقرار لجنة الخدمة المدنية ا         

  .يةتعاقدال
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لجنة إلى أن لجنة الخدمة المدنية الدولية أفادت الجمعية العامة          مام ال توعالوة على ذلك فقد استُرعي اه       -٤٦
 من مرتبات الموظفين المطبق حالياً ينبغي أن يـستمر العمـل بـه،              وحد لالقتطاعات اإللزامية  مبأن الجدول ال  

جر الداخل فـي حـساب      وسيجري استعراضه كل خمس سنوات أو عند إجراء االستعراض الشامل المقبل لأل           
لجنة الخدمة المدنية أيضاً أن الهامش لم يـصل إلـى مـستوى نقطـة الوسـط                 والحظت  . المعاش التقاعدي 

ـ   لخمس الماضية ظل عنـد نقطـة    وأن متوسط مستواها للسنوات ا١٩٩٧ منذ عام  ١١٥المستصوبة المحددة ب
وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية الدولية حثت جمعية الصحة المنظمات على وضع سياسـات               . ١١١,٣

  .ن الجنسينفضل بيواستراتيجيات القصد منها تحقيق توازن أ
  

  .١٢٠/٢٥ت ماللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علماً بالتقرير الوارد في الوثيقة وأوصت 
  
مة لألمم المتحدة على اإلطار العام للجنة الخدمة المدنية الدوليـة،           تأكيد موافقة الجمعية العا    ١٠-٣

الوثيقـة  (ة علـى الئحـة المـوظفين وتحديـد تكلفتهـا            بما في ذلك تنفيذ التعديالت المدخل     
  )١٢٠/٢٦ت م

  
ُأبلغت اللجنة بأن الجمعية العامة لألمم المتحدة أحاطت علماً بقرار لجنة الخدمة المدنية الدولية القاضي                 -٤٧

  .A/RES/61/239قرار الجمعية العامة نُسخ من مشروع وقُدمت . بات التعاقديةرتيباعتماد اإلطار العام للت
  
وطلب أحد أعضاء اللجنة توضيحاً للمغزى من الصيغة الواردة في القرار الذي أحاطت مـن خاللـه                   -٤٨

وُأبلغت . المدنية الدولية القاضي باعتماد اإلطار العام للترتيبات التعاقديةالجمعية العامة علماً بقرار لجنة الخدمة 
اللجنة بأنه نظراً ألن لجنة الخدمة المدنية الدولية قد فوضت إليها مسؤولية اتخاذ القرارات في مجال الترتيبات                 

أن لجنة الخدمة المدنية الدولية عليهـا التـزام         بيد  .  العامة إال أن تحيط علماً بالقرار      يةلجمعلالتعاقدية فال يلزم    
اعترضت الجمعية العامة على القرار واالقتراحات ذات       ولو  . بتقديم قراراتها إلى الجمعية العامة الستعراضها     

  .الصلة به فإنها كانت ستشير إلى ذلك بوضوح في القرار
  
وطلب أحد أعضاء اللجنة المزيد من المعلومات عن العملية التي يتم اتباعها لتقدير االحتياجات وتحديد            -٤٩

  .المعلوماتيث التكاليف، وقد تم تقديم هذه أنماط العقود، وعن اآلثار من ح
  

   مـن الوثيقـة     ١٦أوصت اللجنة بأن يقر المجلس التنفيذي المقرر اإلجرائي الوارد فـي الفقـرة              و
الواردة في السطر األول من مشروع المقرر اإلجرائي باللغة         " موافقة" مع حذف عبارة     ١٢٠/٢٦م ت 

  .العربية
  
  )١فة  إضا١٢٠/٢٩م ت و١٢٠/٢٩م تالوثيقتان ( التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١١-٣
  
ُأبلغت اللجنة بأن الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتمدت توصيات لجنة الخدمة المدنية الدوليـة بـشأن                  -٥٠

/ ال ربـح  "٪ على أساس    ٤‚٥٧والفئات العليا بنسبة    ) الفنية(زيادة المرتبات األساسية الصافية للفئة المهنية       ) ١(
تعديالت المستويات القصوى المقبولة للمصروفات     ) ٢(؛  ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ١اعتباراً من   " خسارة ال

؛ وتعـديالت   ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ١والحد األقصى لمنحة التعليم اعتباراً من السنة الدراسية الجارية في           
  .٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني١فترة األهلية للحصول على منحة التعليم اعتباراً من السنة الدراسية الجارية في 

  
طبقـاً للـشروط التـي      "وناقشت اللجنة التعديالت المتعلقة بمنحة التعليم وإجازة التبني ومعنى عبارة             -٥١

  ".يحددها المدير العام
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وطلب أحد أعضاء اللجنة أن يشير التقرير تحديداً إلى تعديالت الئحة المـوظفين المقترحـة نتيجـة                   -٥٢
يات لجنة الخدمة المدنية الدولية، والتعديالت الجاري اقتراحها        قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن توص      

  .من أجل اإلدارة الجيدة للموارد البشرية أو التباع أفضل الممارسات على وجه الخصوص
  
وعارض أحد أعضاء اللجنة تعديل مادة الئحة الموظفين الخاصة بإجازة األمومة، مشيراً إلى أنه لـم                  -٥٣

ومن ثم لم يوافق عضو اللجنة على توصية اللجنة، وذكر أن           . م الموحد لألمم المتحدة   ُيعتمد على مستوى النظا   
  .المديرة العامة ينبغي أن تنظر من جديد في هذا التعديل

  
 من الئحة الموظفين وباإلشارة إلـى عبـارة         ١-٦٤٠وأوصت اللجنة المدير العام، في إطار المادة        

، بأن يكون من هذه الشروط أخذ إجازة زيارة الـوطن بمـا   "طبقاً للشروط التي يحددها المدير العام "
  .يتسق مع الغرض والقصد من االستحقاق

  
 من الئحة الموظفين طلبت اللجنة إلى المدير العام النظر في إدخال            ٢-٣-٦٤٠وفيما يتعلق بالمادة    

  .قتضاءتعديالت تحريرية لضمان االتساق، ويتمثل ذلك تحديداً في استخدام صيغة الجمع عند اال
  

  .١٢٠/٢٩م ت من الوثيقة ٤٠ الوارد في الفقرة ١وأوصت اللجنة باعتماد مشروع القرار 
  

 مـن   ٤٠ بصيغته الواردة في الفقرة      ٢وأوصت اللجنة بأن يعتمد المجلس التنفيذي مشروع القرار         
علـى  بعد النظر في التقرير الخـاص بالتـصديق         "الوثيقة مع تعديل واحد هو إضافة العبارة التالية         

  ".المجلس التنفيذي"بعد عبارة " تعديالت الئحة الموظفين
  
استعراض المسائل التي طُرحت في     : المدير العام ونائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية         ١٢-٣

  )١٢٠/٣٠م تالوثيقة ( دورة المجلس التنفيذي االستثنائية ودورته الثامنة عشرة بعد المائة
  
بالمعلومات اإلضافية المقدمة من المستشار القانوني بخصوص جملة أمور منهـا           أحاطت اللجنة علماً      -٥٤

لمدير العام، واالتساق بين النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية والنظام الداخلي للمجلـس             لطرق تعيين نائب    
اء الخاص بترشيح   التنفيذي في حالة خلو منصب المدير العام، وتحسينات تقنية معينة يمكن إدخالها على اإلجر             

  .وطرح أحد األعضاء مسألة التناوب الجغرافي. المدير العام
  

   مـن الوثيقـة     ٢٧وأوصت اللجنة بأن يعتمد المجلس التنفيذي مشروع القرار الوارد فـي الفقـرة              
لضمان اتخاذ أي قرار يقضي بنشر السيرة الذاتية والمعلومـات   مع إدخال تعديل واحد   ١٢٠/٣٠م ت 

تعلق بكل مرشح لمنصب المدير العام، على موقع منظمـة الـصحة العالميـة علـى                الداعمة فيما ي  
اإلنترنت، من قبل رئيس المجلس التنفيذي ووفقاً لمسؤوليات الرئيس القائمة في هذا المجال بموجب              

  . من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي٥٢المادة 
  
  )١٢٠/٣١م تالوثيقة ( حدةمنظمة الصحة العالمية وإصالح منظومة األمم المت  ١٣-٣
  
رحب األعضاء بإدراج البند في جدولي أعمال اللجنة والمجلس، وشددوا على أهمية مشاركة منظمـة                 -٥٥

  .الصحة العالمية في عملية إصالح منظومة األمم المتحدة
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رفيـع  وذكر األعضاء تحديداً اهتمامهم برؤية منظمة الصحة العالمية لمدى مالءمة تقرير الفريـق ال               -٥٦
المستوى التابع لألمين العام والمعني باالتساق على نطاق منظومة األمم المتحدة في مجاالت التنمية والمساعدة               

األمم المتحدة، وتعلمها مـن هـذه       " توحيد أداء "اإلنسانية والبيئة، وأهمية مشاركتها في البرامج الرائدة لضمان         
 تقسيم العمل وتكوين الموارد البـشرية المالئمـة، والـنهج           أكثر عملية بشأن  البرامج؛ والحاجة إلى اقتراحات     

  .االستراتيجي للتنسيق
  

وأحاطت اللجنة علماً بالتقرير واتفقت على أن أهمية الموضوع تبرر مناقشته مـن قبـل المجلـس                 
  .مناقشة أوفى

  
  )EBPBAC5/8 وEBPBAC5/7الوثيقتان ( تقارير وحدة التفتيش المشتركة  ١٤-٣
  
اللجنة أحدث المعلومات عن التقارير الحديثة الصادرة عن وحدة التفتيش المـشتركة فـي              استعرضت    -٥٧

وقُدمت رسمياً إلى المجلس التنفيذي في دورته العشرين بعد المائة، عن طريق اللجنة،             . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥عامي  
ـ        . خمسة تقارير ذات صلة بمنظمة الصحة العالمية       ف األمانـة   وأتيح أيضاً ألعضاء اللجنة جدول يبـين موق

بالتفصيل من كل تقرير، وذلك لعرض المعلومات اإلضافية، فضالً عن نُسخ من جميـع التقـارير الخاضـعة                  
  .للمناقشة

  
. ونظرت اللجنة أيضاً في تنفيذ توصيات التقارير السابقة الصادرة عن وحـدة التفتـيش المـشتركة                 -٥٨

نظومة األمم المتحدة تركَّز االهتمام على سلـسلة مـن          وبالنظر إلى أهمية اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج لم        
 بشأن مختلف جوانب اإلدارة القائمة على تحقيق النتـائج فـي منظمـة              ٢٠٠٤أربعة تقارير صدرت في عام      

الصحة العالمية، وينبغي أن تُقرأ مع التقرير الخاص بالتقدم المحرز في اإلصالحات اإلداريـة فـي منظمـة                  
  ١.الصحة العالمية

  
وطُرح تساؤل بخصوص المستوى المالئم من تفاصيل التقارير التي تقدمها األمانـة إلـى المجلـس                  -٥٩

 وشرحت أهمية التوقيت المناسب في عملية إعداد وثائق .التنفيذي عن المسائل المتعلقة بوحدة التفتيش المشتركة
أهمية االعتبـارات الخاصـة     األجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية، وضرورة أن تظل الوثائق موجزة، و          

ولتلك األسباب ُأدخلت تعديالت على طريقة تقديم التعليقات المدلى بها على تقارير وحدة التفتـيش               . بالتكاليف
  .المشتركة إلى دورة اللجنة الحالية، مقارنة بالوثائق المفرطة الطول التي قُدمت إلى الدورات السابقة

  
ا تشكل جزءاً هاماً من عملية المراقبة، مع اإلقرار في الوقت ذاتـه             ورحبت اللجنة بالتقارير حيث إنه      -٦٠

وشددت اللجنة على أهمية الحوار بين وحدة التفتـيش         . بأهمية العملية الجارية إلصالح منظومة األمم المتحدة      
  .المشتركة واألمانة

  
  مسائل للعلم   من جدول األعمال٤البند 

  
  )EBPBAC5/4 الوثيقة( اخليةتقرير مكتب خدمات المراقبة الد  ١-٤
  
نظرت اللجنة في خطة العمل الشاملة لمراجع الحسابات الداخلي والتي تـضمنت مختلـف عمليـات                  -٦١

المراجعة والتقييمات والنص الخاص بالتحقيقات، مع اإلشارة إلى العمل الذي يـؤدى فـي المقـر الرئيـسي                  

                                                            
  .EBPBAC5/2الوثيقة    ١
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 الوثيقة في المستقبل تفاصيل إضافية عن خطـة         وطلب بعض األعضاء تضمين   . والمكاتب اإلقليمية والقطرية  
  .العمل

  
وأبدت اللجنة قلقها إزاء مدى كفاية الموظفين في وحدة المراقبة، وخصوصاً فيما يتعلق بحجم العمـل                  -٦٢

ومع اإلحاطة علماً بأن مراجع الحسابات الـداخلي        . المتزايد والمرتبط بكيانات وشراكات ذات عالقة بالمنظمة      
كثر استدامة فقد حذرت، على الرغم من ذلك، من أنه ال ينبغي مراعـاة مـصلحة الكيانـات                  يبحث عن حل أ   

  .والشراكات ذات العالقة على حساب العمل الذي ُيضطلع به في منظمة الصحة العالمية
  
وأقرت اللجنة كذلك تعديالت وظيفة مراجعة الحسابات الداخلية فيما يتعلق بمنظمة الـصحة للبلـدان                 -٦٣

  .ية، وطلبت من األمانة أن تؤمن وجود التغطية الكافية في هذا المجالاألمريك
  
   الوثيقـة (التقـدم المحـرز فـي التنفيـذ         : توصيات مراجعة الحسابات الخارجية والداخليـة       ٢-٤

EBPBAC5/INF. DOC./1(  
  
 أكثر تفـصيالً    ُأبلغت اللجنة بأن الوثيقة تم إعدادها بناء على طلب المجلس التنفيذي التزود بمعلومات              -٦٤

وتجري في المنظمة عملية اسـتعراض منـتظم لتوصـيات مراجعـة            . عن تتبع توصيات مراجعة الحسابات    
الحسابات مع اإلدارة المعنية، بما في ذلك الجلسات اإلعالمية التي تنظم بصورة دورية لإلدارة العليـا بـشأن                  

وتم التشديد على أهمية وجود آلية      . ية الالزمة تقارير مراجعة الحسابات التي لم تنفذ بعد واإلجراءات التصحيح        
  .تتبع عملية وشاملة

  
ورحبت اللجنة بالتقرير باعتباره عنصراً هاماً من عناصر عملية اإلصالح اإلداري للمنظمة، وتعبيراً               -٦٥

وطُرحت بعض التساؤالت بخصوص هيكل وشكل الجدول الذي يلخص تقارير مراجعـة            . عن تحسن الشفافية  
  . الخارجية التي لم يؤخذ بها بعدالحسابات

  
وعلى الرغم  . وُأبلغت اللجنة بأن التقرير لم يتضمن تفاصيل تتبع توصيات مراجعة الحسابات الداخلية             -٦٦

  .من ذلك، وتلبية لطلب اللجنة، تم التأكيد على أن ردود اإلدارة ستتاح في المستقبل
  
ائج وتوصيات مراجعة الحسابات الواردة في التقـارير        وأحاطت اللجنة علماً بأن األمانة تلقت جميع نت         -٦٧

وباإلضافة إلى ذلك، وفي إطار جهود الرصد التي تبذلها الوحدة بنفسها، اضطلع مراجع الحسابات . بجدية بالغة
الداخلي في اآلونة األخيرة بالتحقق، في الموقع وعلى نحو موسع، من حالة التنفيـذ فـي اإلقلـيم األفريقـي،                    

  .٢٠٠٧مايو / جزءاً من تقريره الذي سيقدمه إلى اللجنة في أياروسيكون ذلك 
  
وتمت اإلحاطة علماً بعدة مقترحات مقدمة من اللجنة بخصوص نسق عرض جدول التتبع، والسـيما                 -٦٨

من أجل تجميع ردود األمانة واإلجراءات المتخذة، مع التمييز بصورة أكبر فيما يتعلق بنمط ومدى إجـراءات                 
  .خذةالتنفيذ المت

  
  اعتماد التقرير واختتام أعمال االجتماع   من جدول األعمال٥البند 

  
  .اعتمدت اللجنة تقريرها  -٦٩
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  ١الملحق 
  

  قائمة بأسماء المشاركين
  

  بدالء والمستشاروناألعضاء وال
  

  أفغانستان
    
   صالحي.س. الدكتور أ
    
  )بديل(هاشمي . السيد د  

  
  أستراليا

  
  )الرئيس(هالتون . السيدة ج

  
  )بديل(باترسون . السيدة ك  
  )بديل(توم . السيد س  

  
  بوتان

  
  )سنغاي. بديالً عن الدكتور ج(تشوك فانغ. الدكتور د

  
  الدانمرك

  
  )سميث.  عن الدكتور إيبديالً(كريستنسن . السيدة م

  
  )بديل(هيسيل . السيدة م  

  
  العراق

  
  )بديالً عن الدكتور الشمري(اد عطا عزيز مالدكتور ع

  
  جامايكا

  
  )دالي. هبديالً عن السيد (آلن يونغ . الدكتور غ

  
  )بديل(ماتوران . اآلنسة غ  
  )بديل( ديكسون –دوبيداد . السيدة أ  
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  ليبيريا
  

  غوينيغال. ت. الدكتور و
  

  البرتغال
  

  بيريرا ميغيل. األستاذ ج
  

  )بديل(سوزا فيالهو . أ. السيد ج  
  

  سري النكا
  

  )دي سيلفا. س. بديالً عن السيد ن(ثيالكا جايا. ن. د. الدكتور ي
  

  )بديل(ليبي  أومر. السيد أ  
  

  رواندا
  

  )نتاووكوليريايو. د. بديالً عن الدكتور ج(كاييتايري . السيد أ
  

  تونغا
  

  تانغي. الدكتور ف
  

  الواليات المتحدة األمريكية
  

  )أغوونوبي. بديالً عن الدكتور ج(بالكوود . السيدة أ
  

  )بديل(تشيك . ل. السيدة أ  
  )بديل(هوهمان . إي. السيد د  

  
  عضو بحكم منصبه

  
  )رئيس المجلس التنفيذي(نتيزانا آرانيبار، بوليفيا أ. الدكتور ف

  
   اللجنةالدول األعضاء غير الممثلة في عضوية

  
  )الجزائر(الباي . ح. السيد إ

  )أنغوال(نيتو دي ميراندا . الدكتور س
  )النمسا(فريزا . هالدكتور 

  )بلجيكا( بريتر دي. جالسيد 
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  )بوركينا فاصو(باليما . إي. السيدة ت
  )كندا(ماكفي . السيد د
  )كندا(أولدهام . السيد ب

  )كندا(ستراوشنسكي . دالسيد 
  )كولومبيا (آرانغو. س. السيدة إي
  )الكونغو(بيكوتا . السيدة د
  )فرنسا( دي تارليه -تور. السيدة ج
  )ألمانيا(براكالوفا . السيدة م
  )اليونان(داميغو . السيدة أ

  )اليابان(كواكي . الدكتور س
  )اليابان(تسوجيساكا . السيدة ت
  )كينيا(مبويا أوكييو . السيد ت
  )لكسمبرغ(غوي . السيدة ك
  )مدغشقر(سولونجاتوف را. م. السيد ج
  )نيبال(بوديال . ر. السيد ب
  )النرويج(كونغسفيك . السيدة ت
  )االتحاد الروسي(كوشيتوف . السيد م
  )االتحاد الروسي(لوزنسكي . السيد ن
  )االتحاد الروسي(بافلوف . الدكتور أ
  )سنغافورة(وونغ . السيد ك
  )جنوب أفريقيا(مافوبولو . السيدة د
  )أسبانيا( ليالن - لوبيث ماك. السيد ج
  )السويد(مولين هلغرن . السيدة أ
  )سويسرا(مارتين . السيد ج
  )سويسرا(شائير بوربو . السيدة ب

  )تايلند(تاكجي هابرانغتيب كانشاناالسيدة 
  )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(كيتسل . السيدة ك
  )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(بريزرن . الدكتور ك
  )جمهورية فنزويال البوليفارية(اس آري. السيد ج

  )فييت نام(السيد فام هونغ نغا 
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  ٢الملحق 
  

  سلسلة النتائج
  
  
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  مثال: سلسلة النتائج
  

  

 "ماذا: "عمل الصحي العالميبرنامج ال

الوظائف األساسية 
لبرنامج العمل 

 األغراض االستراتيجية "كيف: "العام

 النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

  المكاتب كل على حدةدصعيالنتائج المتوقعة على
 )المكاتب القطرية/ ميزانيات اإلدارات(

  المستوىالنتائج المتوقعة على
 )ميزانياتال(لمقر الرئيسي اإلقليمي وعلى مستوى ا

 )المدرجة في الميزانية(األنشطة/ المنتجات

برنامج العمل العام 
الحادي عشر، 

٢٠١٥-٢٠٠٦ 

الخطة االستراتيجية المتوسطة 
  ٢٠١٣-٢٠٠٨األجل 

 الميزانية البرمجية المقترحة

 التخطيط االستراتيجي

 التنفيذيالتخطيط 
خطط
 العمل

  برنامج العمل العام
برنامج العمل الصحي 

 "ماذا: "العالمي

الخطة االستراتيجية
الميزانية / األجلالمتوسطة 

 البرمجية المقترحة

النتائج المتوقعة على
المستوى اإلقليمي وعلى 
 مستوى المقر الرئيسي

النتيجة المتوقعة على مستوى المقر
إدارة مكافحة األيدز والعدوى : الرئيسي

فيروسه، وضع الدالئل اإلرشادية ب
والسياسات واالستراتيجيات للوقاية من 
فيروس األيدز وعالج ورعاية المرضى 
 المصابين باأليدز والعدوى بفيروسه

 على المستوياتالمتوقعةالنتيجة 
): إقليم جنوب شرق آسيا(اإلقليمية 

تكييف الخطط الشاملة لتدبير اإلصابات 
 إلقليمية االمقتضياتالجموعية مع 

 على المستوياتالمتوقعةالنتيجة 
  ،)األمريكتينإقليم (اإلقليمية 

  :تعزيز الصحة
وضع أنشطة واستراتيجيات في مجال 
تعزيز الصحة الغرض منها تحقيق 
  حصائل من أجل توسيع قاعدة

 تعزيز الصحة

 على المستوياتالمتوقعةالنتيجة 
، تحقيق )اإلقليم األوروبي(اإلقليمية 

 واستحداث أدوات وضع سياسات: العدالة
من أجل إدراج اإلجراءات المتخذة بشأن 

المحددات االجتماعية واالقتصادية 
للصحة في استراتيجيات منظمة الصحة 

 العالمية الخاصة بالتعاون القطري

  المتوقعة على١-٢النتيجة
   المنظمةصعيد

وضع الدالئل اإلرشادية والسياسات 
واالستراتيجيات وغيرها من األدوات 

 ...زمة للوقاية منالال

  المتوقعة على١-٥النتيجة
  صعيد المنظمة

وضع المقاييس والمعايير وبناء 
 ...القدرات

  المتوقعة على١-٦النتيجة
  صعيد المنظمة

تقديم النصح والدعم للدول األعضاء 
 ...قدراتها لبناء

  المتوقعة على١-٧النتيجة
  صعيد المنظمة

ماعية االعتراف بأهمية المحددات االجت
 ...واالقتصادية للصحة

  ٢الغرض االستراتيجي 
مكافحة األيدز والعدوى 
 بفيروسه والسل والمالريا

  ٥الغرض االستراتيجي 
 الصحية العواقبالحد من 

المترتبة على حاالت 
 ...الطوارئ

  ٦الغرض االستراتيجي 
  تعزيز الصحة والتنمية
 ...وتوقي عوامل االختطار

  ٧الغرض االستراتيجي 
  عالجة المحدداتم

االجتماعية واالقتصادية 
 ...للصحة األساسية

األمن تعزيز 
الصحي الفردي 

 والعالمي

التصدي 
  لمحددات 
 الصحة

مجال برنامج العمل 
 الصحي العالمي

مجال برنامج العمل 
 الصحي العالمي


