
 

  ١٣٨/٣م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦ يناير/ الثانيكانون  ٢٥  بعد المائة والثالثون الثامنةالدورة 
     EB138/3  من جدول األعمال المؤقت ٣البند 

  
  
  

  قرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة ت
  للمجلس التنفيذيالتابعة 

 
  
 ٢١عقـــــــــدت لجنـــــــــة البرنـــــــــامج والميزانيـــــــــة واإلدارة اجتماعهـــــــــا الثالـــــــــث والعشـــــــــرين فـــــــــي جنيـــــــــف يـــــــــومي   -١
ـــاير  كـــانون ٢٢و ـــدا  ٢٠١٦الثـــاني/ ين ـــا العظمـــى وأيرلن برئاســـة الســـيدة كـــاثرين تايســـون (المملكـــة المتحـــدة لبريطاني

مــن  ٣-٢بعــد حــذف البنــد  ٢اللجنــة جــدول أعمالهــا واعتمــدت ١،الشــمالية) والــدكتورة فوســيت بركاونغســاي (تايلنــد)
  جدول األعمال، حيث إنه لم تقَّدم أية تعديالت مقترحة على الالئحة المالية والنظام المالي.

  
  مسائل لالستعراض من جانب المجلس التنفيذي و/ أو لتوصيته بها  :من جدول األعمال ٢البند 

  
  إصالح المنظمة  ١-٢
  

 ١٣٨/٥م ت(الوثيقة  نبذة عن تنفيذ اإلصالح( 
  
التحـول فـي التبليـغ مـن زيـادة أفادت األمانة اللجنـة بمعلومـات عـن تنفيـذ اإلصـالح، وسـلطت الضـوء علـى   -٢

عمليــات اإلصــالح إلــى النتــائج. وعلقــت اللجنــة بــأن اإلصــالح مســتمر فــي االتجــاه الصــحيح وســيؤدي إلــى تــدعيم 
  المنظمة.

  
إلــى النتــائج، وأكــدت أهميــة التبليــغ أيضــًا عــن مســاهمة المنظمــة فــي ورحبــت اللجنــة بــالتحول فــي التبليــغ   -٣

  تحسين الحصائل الصحية الذي ُيعد الهدف األسمى إلصالح المنظمة.
  
ومــع إقــرار الــدول األعضــاء بأهميــة إصــالح العمــل الخــاص بــالطوارئ، فقــد حــذرت مــن أن تطــوير برنــامج   -٤

أو غيـر ذلـك  عن العملية الجارية إلصـالح عمـل المنظمـة األساسـيالطوارئ ينبغي أال يحّول تركيز المنظمة بعيدًا 
  .من المجاالت

  
وأكــدت اللجنــة ضــرورة ترســيخ عمليــة تنفيــذ اإلصــالح وتعزيزهــا وتســريع خطاهــا. ورحبــت الــدول األعضــاء   -٥

ع آراء أصـحاب ، وأعربت عن اهتمامها باسـتطالالدولية للشفافية في المعونةبالتزام األمانة بتنفيذ متطلبات المبادرة 
  المصلحة الذي ُيعتزم إجراؤه.

  
  وأوصت اللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علمًا بتقرير األمانة.

                                                           
  .EBPBAC23/DIV./1ترد قائمة المشاركين في الوثيقة    ١
 .EBPBAC23/1الوثيقة    ٢
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 ١٣٨/٦م ت(الوثيقة  الشؤون عملية تشاور الدول األعضاء بشأن إصالح تصريف( 
 
ؤون الش تصريف إصالح بشأن األعضاء للدول المفتوح الثاني االجتماعأعربت اللجنة عن تقديرها لرئيس   -٦

 ى االقتراحـــات الخاصـــة بالمضـــي قـــدماً ). وركـــزت مناقشـــتها علـــ٢٠١٥كـــانون األول/ ديســـمبر  ١١و ١٠(جنيـــف، 
  بعملية تشاور الدول األعضاء.

  
عـن عـدم موافقتـه  الشـؤون تصـريف إصـالح بشـأن األعضـاء للـدول المفتـوح الثاني االجتماعوأعرب رئيس   -٧

على قرار اللجنة القاضي بتضمين جدول أعمالها مسألة إصالح تصريف الشـؤون، وذكـر أن الـرئيس يـرى أن ذلـك 
)، والـــذي طلـــب مـــن عمليـــة ٢٠١٥) (١٦(١٣٦م تيتعـــارض مـــع الواليـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المقـــرر اإلجرائـــي 
لس التنفيذي الثامنة والثالثين بعد المائة تحت بند قائم تشاور الدول األعضاء أن تقدم تقريرها مباشرة إلى دورة المج

  بذاته من جدول األعمال.
 

المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الثامنـة والثالثـين بعـد المائـة بـالنظر فـي  أن توصـيووافقت اللجنة على 
  :المقترحة المبينة أدناهالعملية 

 علـىأجـل االتفـاق  أن يدعو المجلس في دورته الحالية إلى اجتمـاع فريـق صـياغة مـن 
التوصــيات التــي يــتم التوصــل إلــى توافــق آراء بشــأنها أثنــاء هــذه الــدورة، لتقــديمها إلــى 

 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين كي تنظر فيها.

  ــد مــن الوقــت،  عليهــافيمــا يتعلــق بالتوصــيات التــي ســتتطلب مناقشــتها واالتفــاق المزي
من المفيد أن تنظـر فيهـا اللجـان اإلقليميـة،  في ذلك بعض التوصيات التي قد يكون بما

إلـى  عمليـة شـاملة للـدول األعضـاء تـتمخض عـن تقـديم تقريـرالمجلـس  يمكن أن يعقـد
 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين كي تنظر فيه.

  
  ١٣٨/٧م ت(الوثيقة إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول( 

 
نظرت اللجنة في تقرير المديرة العامة الذي ُيحيل إلى المجلس التنفيذي تقريـر االجتمـاع الحكـومي الـدولي   -٨

الـذي  الطلـبالمفتوح المعني بمشروع إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول. ورَكزت مداوالت اللجنة علـى 
واليــة االجتمــاع حتــى يتســنى لــه  التنفيــذي لتمديــد إلــى المجلــستقــدَّم بــه رئــيس االجتمــاع الحكــومي الــدولي المفتــوح 

فــي الفتــرة بــين الــدورة الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة للمجلــس التنفيــذي والــدورة التاســعة  ختاميــةاســتئناف عملــه لــدورة 
  والستين لجمعية الصحة العالمية.

  
له برئاسة   -٩ االجتماعين الحكوميين الدوليين المفتـوحين وأعربت اللجنة عن تقديرها لوفد األرجنتين على تفضُّ

المشاورات غير الرسمية التي أعقبته بشأن إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول. وشدَّدت اللجنة  وسلسلة
على ضرورة االنتهاء من مشروع اإلطار، وطلبت من األمانة إعداد تحليل موضوعي ومتوازن لآلثار المترتبة على 

  ، مع التماس ُمدَخالت من المقر الرئيسي للمنظمة والمكاتب اإلقليمية والُقطرية التابعة لها.تنفيذ اإلطار
  

  وأوصت اللجنة المجلس التنفيذي بأن:
  

 ختاميـة تعقـدلـدورة  عملـهواليتـه السـتئناف  تمديـديؤيد طلب االجتماع الحكومي الدولي المفتوح   •
، حتــى ُيقــدِّم االجتمــاع نصــًا يحظــى بتوافــق ٢٠١٦نيســان/ أبريــل  ٢٧إلــى  ٢٥فــي الفتــرة مــن 

اآلراء لمشروع إطار المشاركة، ومشروع قرار إلى جمعية الصحة العالمية التاسـعة والسـتين مـن 
  خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة؛
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إلــى المنظمــة ثــار المترتبــة بالنســبة يطلــب مــن األمانــة تقــديم تقريــر موضــوعي ومتــوازن عــن اآل  •
 نتيجة تنفيذ اإلطار، وذلك قبل وقت كاٍف من انعقاد الدورة الختامية.

  
  )١٣٨/٤٢م ت(الوثيقة  ٢٠١٧-٢٠١٦تمويل الميزانية البرمجية   ٢-٢
  

المتعلقة سيما تلك مبادئ الحوار بشأن التمويل، وال لتحسين سبل تنفيذاللجنة بجهود األمانة المبذولة  أقرت  -١٠
نـة بالقدرة على التنبؤ والشفافية، من خالل البوابة اإللكترونيـة المنقحـة الخاصـة بالميزانيـة البرمجيـة. وقـد رحبـت اللج

يات المتبقيــــة. وٕاذ الحظــــت اللجنــــة أن تخصــــيص أربــــع ركــــائز فــــي التصــــدي للتحــــدباالســــتراتيجية المعتمــــدة علــــى 
ؤول عــن عــدم التوافــق بــين التمويــل واحتياجــات البــرامج، فحثــت ال يمثــل العامــل الوحيــد المســالمســاهمات الطوعيــة 

علــى أهميــة اســتخدام التمويــل المــرن  أيضــاً  تلتعبئــة المــوارد. وشــدداألمانــة علــى مواصــلة تعزيــز الجهــود المبذولــة 
اليـة مجيـة ومإعـداد تقـارير برايـة ممولـة بالكامـل. وأيـدت اللجنـة بطريقة استراتيجية بهدف الوصول إلى ميزانية برمج

، طلبـت اللجنـة معلومـات عـن سـبل تمويـل بين اسـتخدام األمـوال والنتـائج التـي تحققـت. وأخيـراً موحدة كوسيلة للربط 
  برنامج الطوارئ الصحية الجديد.

  
الجهـــات قاعـــدة  العمـــل الخـــاص بتوســـيعتبـــاطؤ إزاء  اللجنـــة، كاســـتجابة منهـــا لمخـــاوف وقـــد قامـــت األمانـــة  -١١

 ذلـكلتعزيـز سـبل تعبئـة المـوارد، مـن أجـل تسـريع وتيـرة التقـدم فـي سليط الضـوء علـى الجهـود المبذولـة ، بتالمساهمة
عـــن برنـــامج الطـــوارئ الجديـــد فـــي الـــدورة المقبلـــة للمجلـــس  بأنـــه ســـيتم تقـــديم وثيقـــةالمجـــال. وأبلغـــت األمانـــة اللجنـــة 

  عضاء الستعراض محتواها.التنفيذي وسيلي ذلك مناقشة سبل تمويلها بعد إتاحة الفرصة للدول األ
  

 بتقرير األمانة.وأوصت اللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علمًا 
  
  )١٣٨/٤٤م ت(الوثيقة  ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة المقترحة العمل وخطة المعلومات أحدث: التقييم  ٤-٢
  

الخاصـة بـالتقييم التقييم، وعرضت النقاط البارزة من خطـة العمـل المقترحـة بقدمت األمانة التقرير الخاص   -١٢
  .٢٠١٧-٢٠١٦على نطاق المنظمة في الثنائية 

  
ورحبــت اللجنــة بــالجهود المســتمرة مـــن أجــل تكــوين ثقافــة للتقيــيم، وأيـــدت خطــة العمــل المقترحــة الخاصـــة   -١٣

) مســاهمة ١، أال وهــي: (٢٠١٧-٢٠١٦مؤسســية للفتــرة ال مجــاالت ذات أولويــة للتقييمــاتبــالتقييم. واقترحــت ثالثــة 
ـــ ـــةاألمان ـــادة واإلدارة: ٢المتعلقـــة بالصـــحة؛ ( لأللفيـــة ة فـــي تحقيـــق األهـــداف اإلنمائي تقيـــيم إصـــالح المنظمـــة، ) القي

) تنفيذ سياسة المنظمة بشأن التقييم من خالل استعراض النظراء من فريق تقييم األمـم المتحـدة. ٣؛ (المرحلة الثالثة
تقييمــــات المنجــــزة، علــــى أن تــــوفر نتــــائج التقيــــيم وشــــجعت اللجنــــة األمانــــة علــــى ضــــمان أن تــــتعلم المنظمــــة مــــن ال

  وتوصياتها المعلومات الالزمة لعمليات التخطيط وصنع القرار في المنظمة. 
  

واقترحت اللجنة أن تتم مناقشـة التقييمـات فـي اللجـان اإلقليميـة كـي يتـاح إجـراء مـداوالت أوسـع بخصـوص   -١٤
يم تقـارير منتظمـة عـن تنفيـذ توصـيات التقييمـات، بمـا فـي ذلـك تقـد أيضـاً  المركزية التقييمات من كل إقلـيم، وطلبـت

تفاصــيل إجــراءات اإلدارة وتتبــع مختلــف مراحــل التقييمــات المســتمرة. وشــجعت اللجنــة األمانــة علــى إجــراء تقييمــات 
 مشتركة مع الدول األعضاء من أجـل دعـم بنـاء القـدرات الوطنيـة فيمـا يتعلـق بـالتقييم. وُطلـب مـن األمانـة كـذلك أن

تضمن التكامل على نطاق مختلف نظم المساءلة في المنظمة، بما في ذلك الـنظم القائمـة فـي المقـر الرئيسـي وفـي 
  المكاتب اإلقليمية والُقطرية.

  
األمانــة اللجنــة بأنهــا ســتبلغ المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه التاســعة والثالثــين بعــد المائــة، فــي إطــار  وأبلغــت  -١٥

  التقرير السنوي عن التقييم، عن التقدم المحرز في هذا الصدد.
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فيـه بشـأن  وأوصت اللجنة المجلس التنفيذي بأن يحـيط علمـًا بتقريـر األمانـة ويقـر خطـة العمـل الـواردة
  ة.ثنائيللالتقييم 

  
  )١٣٨/٤٥م ت(الوثيقة العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف   ٥-٢
  

نظرت اللجنة فـي تقريـر المـديرة العامـة عـن اسـتراتيجية تجديـد مبـاني جنيـف، وطلبـت مـن األمانـة أن تقـدم   -١٦
  المزيد من المعلومات فيما يخص عددًا من البنود.

  
وفيمــــا يتعلــــق بتصــــريف شــــؤون المشــــاريع طلبــــت اللجنــــة زيــــادة الوضــــوح بشــــأن دور ومســــؤوليات الهيئــــة   -١٧

الهيئــة ومجلــس المشــاريع. وطلبــت اللجنــة كــذلك مجلــس هــذه االستشــارية للــدول األعضــاء وخطــوط المســاءلة بــين 
ن المـدير العـام إلـى الـدول تعديل مشروع القرار من أجل توضيح مدى تـواتر المـدد الفاصـلة بـين التقـارير المقدمـة مـ

  األعضاء.
  

القــرار كــي يكــون  مشــروع وفيمــا يتعلــق بالتمويــل والمســائل ذات الصــلة بــه طلبــت عــدة دول أعضــاء تعــديل  -١٨
أكثر يقينية فيما يخص إتاحة آلية التمويل المسـتدام لصـندوق العقـارات. وُطلـب أيضـًا توضـيح بخصـوص الخصـوم 

  في المستقبل، وقدرة صندوق العقارات على دعم تلك التكاليف.الخاصة بأعمال الصيانة واإلصالح 
  

القــرار يقضــي بــأن تطلــب األمانــة صــالحية مشــروع واقتــرح عــدد مــن الــدول األعضــاء إدخــال تعــديل علــى   -١٩
محــددة مــن جمعيــة الصــحة إذا زادت التكــاليف اإلجماليــة للمبنــى الجديــد والمبنــى الرئيســي المجــدد بنســبة أكبــر مــن 

مليــون فرنــك سويســري. وُطلــب مــن األمانــة توضــيح بخصــوص اســتراتيجية التجديــد وقيمــة  ٢٥٠بلــغ علــى م ٪١٠
  قطعة األرض المحددة للبيع عند اكتمال مشاريع البناء.

  
وفيما يتعلق بقـدرة المبنـى الجديـد المقتـرح علـى التـأقلم مـع التقلبـات فـي أعـداد المـوظفين واحتياجـات خدمـة   -٢٠

اتباع النهج الذي اقترحته األمانة، ولكنها طلبت توضيحًا بخصوص القدرة المتوقعة للمرافق المؤتمرات أيدت اللجنة 
المجــــددة علــــى تلبيــــة االحتياجــــات المســــتقبلية، وبخصــــوص امتثالهــــا لقواعــــد ومعــــايير التســــهيالت الخاصــــة بــــذوي 

  االحتياجات الخاصة.
  

األمانـة بإعـداد عـرض توضـيحي تمهيـدي  وفيما يتعلق بالتوضيحات التـي طلبتهـا الـدول األعضـاء تعهـدت  -٢١
للمناقشـــة مـــن جانـــب المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الثامنـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة، يتنـــاول المســـائل الماليـــة والتقنيـــة 

  والمسائل ذات الصلة بتصريف الشؤون والتي طرحتها الدول األعضاء.
  

  لي بصيغته المعدلة:وأوصت اللجنة بأن يعتمد المجلس التنفيذي مشروع القرار التا
  

  المجلس التنفيذي، 
  

بعد أن نظر فـي تقريـر المـديرة العامـة عـن صـندوق العقـارات: أحـدث المعلومـات عـن اسـتراتيجية 
  ١تجديد مباني جنيف؛

  
                                                           

  .١٣٨/٤٥م تالوثيقة    ١
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وٕاذ يحــيط علمــًا بالنتــائج اإليجابيــة التــي أســفرت عنهــا دراســة الجــدوى الخاصــة باســتراتيجية تجديــد 
آليــة  وٕالــىمبــاني جنيــف، والحاجــة الملحــة إلــى معالجــة البنيــة التحتيــة المتداعيــة للمقــر الرئيســي للمنظمــة 

  التي ُأنشئت لتمويل االستراتيجية؛ التمويل المستدام
  

ــدائرة الــراهن للمفاوضــاتوٕاذ يحــيط علمــًا بالوضــع  تشــييد  بخصــوصمــع الســلطات السويســرية  ال
تجديــد  لتســهيلوتــوفير مســاحة إضــافية القائمــة، مبنــى فــي جنيــف ليحــل محــل المبــاني المؤقتــة واالنتقاليــة 

  المبنى الرئيسي،
  

المدير العام أن ينشئ لجنة استشارية للدول األعضـاء مـن أجـل تـوفير اإلرشـادات من يطلب   -١
 الرئيسي للمنظمة؛ المقروالمراقبة لمشروع تجديد  والرصد

  
  :جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين باعتماد مشروع المقرر اإلجرائي التالي يوصي  -٢

  
 عـنفـي تقريـر المـديرة العامـة  بعـد أن نظـرت جمعية الصحة العالميـة التاسـعة والسـتون،

  :يلي ، قررت مااستراتيجية تجديد مباني جنيف العقارات: أحدث المعلومات عن
  

أن ُتعــرب مجــددًا عــن تقــديرها لالتحــاد السويســري ولجمهوريــة وكــانتون جنيــف،  )١(
  على الدوام؛ ضيافتهمالحسن 

المقدم في التقرير  المبيناستراتيجية تجديد مباني جنيف، على النحو  أن تعتمد )٢(
  ؛يد مباني جنيفاستراتيجية تجد العقارات: أحدث المعلومات عن عن

ماليـــــين فرنـــــك  ١١٠التجديـــــد ( أن تــــأذن للمـــــدير العــــام بالمضـــــي قــــدمًا فـــــي )٣(
فــي المقــر الرئيســي  )سويســري فرنــك مليــون ١٤٠( تشــييد المبنــى الجديــدسويســري) و

فرنـك  مليـون ٢٥٠ ١٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠تقدر حاليًا بنحو  إجمالية للمنظمة بجنيف بتكلفة
 ٪١٠ بــأكثر مــن للبنــاء للمشــروع التكلفــة اإلجماليــةسويسـري، علمــًا بأنــه فــي حـال زيــادة 

  ؛العالمية جديد من جمعية الصحة إذنالحصول على  يجبخالل فترة وضع التصميم، 

مليــون فرنــك  ١٤٠مبلــغ القــرض الكامــل البــالغ  بقبــول أن تــأذن للمــدير العــام )٤(
سنة والمعطى دون فوائد من السلطات االتحادية السويسرية،  ٥٠سويسري، والذي مدته 

  ؛٢٠١٦وذلك رهنًا بموافقتها النهائية عليه في كانون األول/ ديسمبر 

سـداد تغطيـة تكـاليف التجديـد و فـيأن توافق علـى اسـتخدام صـندوق العقـارات  )٥(
تبــدأ اعتبــارًا  ،الســلطات السويســرية إذا أقرتــه ســنة، ٥٠لمــدة  وائــددون ف المعطــى القــرض

  من اكتمال المبنى؛ ىاألول السنةمن 

 ما يلي: المدير العام منأن تطلب  )٦(

مليـون دوالر أمريكـي فـي كـل  ٢٥أن يضمن تخصيص مبلـغ وقـدره   ) أ(
 ثنائية لصندوق العقارات؛
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إلــى  ســنتين علــى األقــل مــرة كــل علــى فتــرات مالئمــة أن يقــدم تقريــراً   ) ب(
التقدم الُمحرز في تشييد المبنى  عنالمجلس التنفيذي وجمعية الصحة العالمية 

 .ذات الصلة بالتشييد تكاليفوالالجديد 
  
  )٢إضافة  ١٣٨/٤٧م تو ١إضافة  ١٣٨/٤٧م تو ١٣٨/٤٧م ت (الوثائقالشراكات الصحية الُمستضافة   ٦- ٢
  

لتحـــالف ااستعراضـــات لُمستضـــافة وبالشـــراكات الصـــحية اعـــن التقرير المقـــدم مـــن األمانـــة بـــرحبـــت اللجنـــة   -٢٢
  .شراكة صحة األم والوليد والطفلو  لقوى العاملة الصحيةالعالمي ل

  
 الشــراكاتبخــالف الشــراكات والترتيبــات التعاونيــة األخــرى عــن التفاصــيل المزيــد مــن  اللجنــة بــأنُأبِلغــت و   -٢٣

  .غير الدول سجل الجهات الفاعلةاستهالل العمل ب معالُمستضافة سُيتاح 
  

العنايــة الواجبــة، ســواء فــي إيــالء تضــارب المصــالح مــن خــالل حــاالت دت اللجنــة علــى أهميــة إدارة وشــدّ   -٢٤
غيـــر الفاعلـــة مـــع الجهـــات بموجـــب إطـــار المشـــاركة ي المســـتقبل المتبعـــة حاليـــًا، أم فـــإطـــار السياســـات واإلجـــراءات 

بالتشـاور مـع الشـراكات الشـروط العامـة الستضـافة الشـراكات وضـع ميـدان بعمل األمانـة فـي  اللجنةت الدول، ورحب
  الُمستضافة.

  
بشـأن مبادئ بما يجري تطبيقه من التكاليف، رحبت اللجنة بالنهج المقترح اتباعه في استرداد وفيما يتعلق   -٢٥

  فافية والبساطة.النزاهة والش
  

، علــى نحــو مخّصــص ســترداد التكــاليفالمتبــع حاليــًا فــي امــن التفاصــيل عــن الــنهج زيــد بمت اللجنــة دَ وِّ وزُ   -٢٦
تلقــت اللجنــة عــالوة علــى ذلــك، اصــبح بالتــالي نهجــًا مختلفــًا بشــأن كــل شــراكة. و مــرور الوقــت و الــذي جــرى ترســيخه ب

قضـي باســتهالل الموضـوعة بشـأنه تأن الخطــة بـالتشــاور مـع الشـركاء، و قـد ُوِضـع ببـأن الــنهج الجديـد تفيـد تأكيـدات 
الُمستضـافة الشـراكات ار ماليـة كبيـرة علـى أثـ ةأيـًا لـئال ُيخلّـف ضـمانات المعنيـة بالتشاور مع مجالس الشراكتطبيقه 
  .المعنية

  
مسـتقلة، تقـارير محاسـبية الُمستضـافة عاكفـة فعـًال علـى إعـداد شراكات الأن مؤداها تلقت اللجنة تأكيدات و   -٢٧
هــــا وحســــاباتها أن تمّكــــن مــــن مراعــــاة الحــــد األدنــــى مــــن المعــــايير المطبقــــة، ميزانياتمواءمــــة أنســــاق مــــن شــــأن  وأن
  ة.تأخير إضافيتخّلف أية أعباء أو حاالت  وأال
  

  أوصت اللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علمًا بالتقارير المقدمة من األمانة.
  
  )١إضافة  ١٣٨/٥١م تو ١٣٨/٥١م تيقتان (الوثالتقرير السنوي عن الموارد البشرية   ٧-٢
  

حاطـت علمـًا بصـدور سياسـة التنقـل وأ .اللجنة بالتقـدم المحـرز فـي تنفيـذ اسـتراتيجية المـوارد البشـريةرحبت   -٢٨
علــى أهميــة تطبيــق ت اللجنــة دوشــدّ  وبــالنهج المــرن الــذي تتبعــه األمانــة فــي تنفيــذ السياســة.جغرافــي علــى أســاس 

وســائل منهــا تقــديم التقنيــة، بعلــى ضــمان تــوفير الخبــرة المــوظفين، و السياســة بطريقــة عادلــة وشــفافة بالتشــاور مــع 
  المنظمة الثالثة.الحوافز المناسبة على مستويات 
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  الميزانيــــــة البرمجيــــــةأن بــــــللجنــــــة فقــــــد ُأبِلغــــــت السياســــــة، تلــــــك االتكــــــاليف المترتبــــــة علــــــى خــــــص وفيمــــــا ي  -٢٩
تطبيـــق سياســـة عمليـــة  تقيـــيمعلـــى ألمانـــة شـــجعت اللجنـــة ا. و المعنيـــةالتكـــاليف تأخـــذ فـــي الحســـبان  ٢٠١٧-٢٠١٦
قبـل على حد سـواء الموظفين المعنيين امج و لبر على تقديم تقرير عّما تخّلفه من آثار على إنجاز ا، و ورصدها التنقل
  إلزامية. صبحتأن 
  

المنظمـة مسـتويات علـى تحسين التوازن بين الجنسين والتوزيـع الجغرافـي ى لإدعوتها مجّددًا اللجنة وأكدت   -٣٠
الالتــي يتــولين إيــالء اهتمــام خــاص لزيــادة نســبة النســاء طلبــت اللجنــة فــي هــذا الصــدد و وفــي جميــع الرتــب.  الثالثــة

  .لمنظمة بطريقة عادلة وشفافةالتابعة لمكاتب القطرية مناصب رئاسة ال
  

وٕادارة ذاك  لمنظمـــةالتابعـــة لرؤســـاء المكاتـــب القطريـــة أداء تقيـــيم بشـــأن التـــدابير المتخـــذة باللجنـــة ورحبـــت   -٣١
ــــديره. و  ــــة أن األداء وتق ــــه اآلن تأوضــــحت األمان ــــِرغ من ــــك المناصــــب قــــد ُف ــــار المرشــــحين لشــــغل تل ــــاً اختي ، وأن قريب

  قد جرى اختيارهم من القائمة العالمية المعنية المكّرسة لهذا الغرض.مرشحين ال
  

  .ألمانةاالمقدمة من تقارير الأوصت اللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علمًا ب
  
  )١٣٨/٥٢م ت(الوثيقة  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٨-٢
  

 نظــامبشــأن ال ٧٠/٢٤٤قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة نظرهــا فــي تقريــر األمانــة بلــدى رحبــت اللجنــة   -٣٢
لنظــام الشــامل لمجموعــة عناصــر األجــر فــي اســتعراض الالعناصــر المتعلقــة باخصوصــًا ألمــم المتحــدة، و الموّحــد ل

علـى  ٢٠١٨ ينـايركـانون الثـاني/  ١الطارئـة اعتبـارًا مـن  والزيـادةمـن الفئـة الفنيـة والفئـات العليـا، الموحد للموظفين 
  .٢٠١٤يناير كانون الثاني/  ١نين قبل لموظفين المعيّ ى الإبالنسبة عامًا  ٦٥إلنهاء الخدمة وهي سن إلزامية ال
  

اتب والمستحقات عبر النظام و تقرير يتوقع تحقيق وفورات سنوية في الر أن ال برغمأنه األمانة إلى  وأشارت  -٣٣
مــن أبرزهــا البــدل التقريــر، و االســتحقاقات ال تــرد فــي فــي  فــإن القــرار يتضــمن زيــادات، ككــل الموحــد لألمــم المتحــدة

ب. المناسـ التوقعـات فـي الوقـتمـا يعنـي أنـه سـيلزم تعـديل ، إلـى الوالـد الوحيـد األجرصافي من ٪ ٦الممنوح بنسبة 
أعداد الموظفين، ولن تتحقـق وفـورات ما يخص فيير عالوة على ذلك، فإن األرقام الواردة في التقرير خاضعة للتغيو 

المترتبـة والتكـاليف االنتقاليـة علـى تكنولوجيـا المعلومـات، شـكل تحسـينات التي تتخـذ فورية في ضوء تكاليف التنفيذ 
فـي فتـرة خاصـة ، و اتر يـالتغيشئة عن إدخال وفورات التكاليف النافإن ، ذلك. وبناًء على استحقاقات الموظفينعلى 

  .الطويلإال في األجل تحقق تلن داخل الرتبة، للحصول على العالوات االستحقاق 
  

النظــام األساســي للمــوظفين والئحــة علــى تعــديالت مــا يلــزم إدخالــه مــن  أنهــا ســتعدّ كــذلك األمانــة وذكــرت   -٣٤
تطبيــق التعــديالت المتعلقــة بمجموعــة عناصــر مــن أجــل التــي ســتعقدها األجهــزة الرئاســية  المقبلــةلــدورات ل المــوظفين

  نهاء الخدمة.والسن اإللزامية إلاألجر 
  

  ة.األمانالمقدم من تقرير علمًا بالأوصت اللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي 
  
  )١إضافة  ١٣٨/٥٤ت  مو ١٣٨/٥٤م ت الوثيقتان(تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٩-٢
  

أحاطــت اللجنـــة علمـــًا بالتعـــديالت المقترحــة علـــى النظـــام األساســـي للمــوظفين والئحـــة المـــوظفين ومشـــاريع   -٣٥
  القرارات المرتبطة بهما.
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والفئــــات العليــــا،  الفنيــــةأكــــدت األمانــــة أن التعــــديالت المتعلقــــة بالراتــــب األساســــي للمــــوظفين فــــي الفئــــات   -٣٦
والمرتبات األساسية للموظفين في الوظائف غير المحددة الدرجات ووظيفة المـدير العـام، والتـي تعتمـد علـى خفـض 
متناســب لنقــاط مضــاعف تســوية مقــر العمــل، قــد تــم اقتراحهــا علــى أســاس "انتفــاء الخســارة والمكســب" كمــا أكــدت 

  رتبط بالبدالت واالستحقاقات.األمانة أن التعديالت ترتبط فقط بالرواتب وال ت
  

ورحبـــت اللجنـــة بالتقـــدم المحـــرز فـــي إصـــالح نظـــام العدالـــة الداخليـــة، وأشـــارت إلـــى التركيـــز علـــى الجهـــود   -٣٧
الوقائيــة مــن خــالل حــل النزاعــات بشــكل غيــر رســمي. وأبلغــت األمانــة اللجنــة أن تنفيــذ النظــام األساســي للمــوظفين 

لداخلية سيدخل حيز التنفيذ عنـد بـدء تنفيـذ سياسـات العدالـة الداخليـة للمنظمـة والئحة الموظفين بشأن نظام العدالة ا
  .٢٠١٦ عام المزمع تنفيذها في الربع األخير من

  
أكــدت األمانــة أنهــا تبحــث عــن ســبل أخــرى إلنشــاء وظــائف  ١إضــافة  ١٣٨/٥٤م توفيمــا يتعلــق بالوثيقــة   -٣٨

المنظمـة بطريقـة أكثـر فعاليـة بغيـة تقلـيص التكلفـة الفعليـة للنظـام، وٕادارتها في جميع أنحاء الجديدة العدالة الداخلية 
. وأشــارت األمانــة كــذلك إلــى أنهــا ٢٠١٧-٢٠١٦وتالفــي اآلثــار الماليــة الســلبية علــى الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة 

  ستقدم تقريرًا عن التطورات في هذا الصدد في الدورات المقبلة لألجهزة الرئاسية.
  

  .١٣٨/٥٤م تعتماد المجلس التنفيذي لمشاريع القرارات الخمسة الواردة في الوثيقة وأوصت اللجنة با
  

  مسائل للعلم أو التخاذ إجراءات بشأنها من جانب اللجنة  من جدول األعمال: ٣البند 
  
  )EBPBAC23/2(الوثيقة أحدث المعلومات عن برنامج المنظمة للتدريب الداخلي   ١-٣
  

 للمتـــدربين صـــول الوطنيـــةاأل معلومـــات إضـــافية عـــنتقـــديم  وطلبـــت اللجنـــة .بتقريـــر األمانـــة اللجنـــةرحبـــت   -٣٩
علـــى  فـــرص كافيـــة للتـــدريب علـــى التأكـــد مـــن تـــوفير األمانـــة وحثـــت اللجنـــة. التقـــارير المقبلـــة فـــي التـــدريب وأمـــاكن

 الــدعم المــاليتــوفير ت مــن تشــجيع للنظــر فــي خيــارا علــى الــرغم ممــا القتــه األمانــةو  اإلقليمــي والقطــري. الصــعيدين
شـكك الـبعض للميزانيـة بـل و  تحـديات صـعبةأقرت بما تمثله أثار ذلك الدعم من  الدول األعضاء بيد أن، للمتدربين

  .جدواهفي 
  

  .وأحاطت اللجنة علمًا بتقرير األمانة
  
  )EBPBAC23/3(الوثيقة تقرير لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة   ٢-٣
  

التقريـر المبـدئي للجنـة االستشـارية الـذي  لجنـة الخبـراء المسـتقلين االستشـارية فـي مجـال المراقبـةقدم رئيس   -٤٠
بالتقــدم  . ورحــب٢٠١٥يغطــي اجتمــاعي اللجنــة الماضــيين اللــذين عقــدا فــي تمــوز/ يوليــو وتشــرين األول/ أكتــوبر 

الداخليـة وأوصـى بالمواظبـة علـى هـذا  لرقابـةاالمحرز في المكتب اإلقليمي ألفريقيا من أجل تعزيز المساءلة وٕاطـار 
 الداخلية. لرقابةاالعمل على نطاق المنظمة. وأحاط علمًا بأن ذلك األمر يبين تركيز اإلدارة الواضح على 

 
زال ينبغـي لـإلدارة أن تتناولـه المعلقـة مـاك عـددًا مـن التوصـيات علمـًا بـأن هنـااالستشـارية  اللجنـةوأحاطت   -٤١

 إدارةالسياســية فــي ، أدت التغييــرات بوجــه خــاصإال أنهــا رحبــت بانخفــاض العــدد اإلجمــالي للتوصــيات المفتوحــة. و 
ذ إلــى تحســين عــام ملحــوظ فــي التقــارير المعلقــة عــن التعــاون المــالي المباشــر إ لتعــاون المــالي المباشــرالمنظمــة ل

فـــي الوقـــت  ٪٣إلــى أقـــل مـــن  ٢٠١٣ فـــي كـــانون األول/ ديســـمبر ٪١٥انخفــض عـــدد التقـــارير المتـــأخرة مــن نســـبة 
 الحالي.
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وأحاطت اللجنة االستشارية علمًا بأن ثالثة من المخاطر الخمسة الرئيسية المحـددة فـي الـنهج مـن القاعـدة   -٤٢
اليم التي سيتوقف فيها تمويل األنشطة المتعلقة بشـلل إلى القمة ترتبط بتمويل عمليات المنظمة، وخصوصًا في األق

هج االســتراتيجية األطفــال فــي بضــع ســنوات. وأعربــت عــن تطلعهــا إلــى تلقــي المعلومــات مــن اإلدارة العليــا عــن الــنُ 
 للتصدي للمخاطر المحددة.

  
المسـتقلين االستشـارية لجنـة الخبـراء وفيما يتعلق باستجابة المنظمة لفاشـية مـرض فيـروس اإليبـوال، شـددت   -٤٣

الســريع مــن التشــخيص إلــى التنفيــذ وأوصــت بمــنح األولويــة إلرســاء هيكــل تمهيــدي  التحــولعلــى  فــي مجــال المراقبــة
 لحاالت الطوارئ والفاشيات.

  
لجنــة الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي مجــال واعترفــت اللجنــة بالــدعم والتوجيــه الممتــازين المقــدمين مــن   -٤٤

مــدى الســنين وأبــدت تقــديرها للتــدابير التــي اتخــذتها األمانــة فــي مجــال تعزيــز االمتثــال وٕاطــار المراقبــة  علــى المراقبــة
 الداخلية على مستويات المنظمة الثالثة وتخفيض عدد التوصيات المعلقة الخاصة بمراجعة الحسابات.

  
وأكــــدت اللجنــــة أن ســــجل المخــــاطر هــــو أداة ينبغــــي اســــتخدامها إلعــــداد تــــدابير تخفيــــف وطــــأة المخــــاطر   -٤٥

وللتوفيــق بــين المخــاطر المحــددة عبــر الــنهج مــن القاعــدة إلــى القمــة والرؤيــة االســتراتيجية مــن القمــة إلــى القاعــدة. 
، توقـــع فـــي الســـنوات األربـــع المقبلـــةاختتـــام برنـــامج مكافحـــة شـــلل األطفـــال المفإنـــه بـــالنظر إلـــى  وعـــالوة علـــى ذلـــك،

ـــدتها  ـــة مشـــاعر القلـــق التـــي أب ـــةشـــاطرت اللجن ـــراء المســـتقلين االستشـــارية فـــي مجـــال المراقب ـــة الخب إزاء اآلثـــار  لجن
واالنعكاسات على عمليات المنظمة من حيث التمويـل واإلمـداد بـالموظفين. وطلبـت اللجنـة االستشـارية مـن األمانـة 

بأحدث المعلومات عن الخطوات التي تتخذها  ٢٠١٦في دورته المعقودة في أيار/ مايو  أن تزود المجلس التنفيذي
اآلثـار  ٢٠١٦المنظمة لتدبر هذه التحديات. وستستعرض اللجنة االستشارية في اجتماعها القادم في نيسان/ أبريـل 

 المالية الناجمة عن استراتيجية إتمام فترة الشوط األخير لمكافحة شلل األطفال.
  

ورحبت اللجنة بالتقـارير عـن أحـدث المعلومـات المقدمـة مـن المـديرين اإلقليميـين عـن التـدابير المتخـذة فـي   -٤٦
األقاليم المعنية بخصوص االمتثال لتوصيات مراجعة الحسابات وتنفيذها وحالة التقارير المعلقة عن التعاون المالي 

  ه التقارير عن أحدث المعلومات في المستقبل.المباشر وحثت المديرين اإلقليميين على مواصلة تقديم هذ
  

  .لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبةأحاطت اللجنة علمًا بتقرير 
 
  )EBPBAC23/4(الوثيقة  التقرير السنوي عن االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقيات  ٣-٣
  

  إلى اللجنة للنظر فيه. ياتالمخاطر واألخالق االمتثال وٕادارة عنمت األمانة تقريرها السنوي قدَّ   -٤٧
  

بــت اللجنــة باألعمــال الجاريــة لبــدء تنفيــذ إطــار الرقابــة الداخليــة واألدوات ذات وفيمــا يتعلــق باالمتثــال، رحَّ   -٤٨
المنظمــة، وأثنــت اللجنــة علــى الجهــود المبذولــة لتحســين مواءمــة وظــائف االمتثــال علــى نطــاق لــى صــعيد الصــلة ع
  المنظمة.

  
واللجنة، إذ رحَّبت بإقرار سياسـة إدارة المخـاطر وأحاطـت علمـًا بالتقـدُّم الُمحـَرز فـي تنفيـذ سـجل المخـاطر،   -٤٩

ـــذ سياســـة إدارة  ـــدُّم الُمحـــَرز فـــي تنفي ـــارير منتظمـــة حـــول التق ـــدَّ مـــن خـــالل أداة متابعـــة تق ـــة أن ُتِع طلبـــت مـــن األمان
دمــاج إدارة المخــاطر فــي العمليــات التشــغيلية للمنظمــة المخــاطر. وأعربــت اللجنــة عــن دعمهــا للــنْهج الــذي يقضــي بإ



   EB138/3    ١٣٨/٣ت  م

10 

ُأُطــر المســاءلة والرقابــة الداخليــة. وشــدَّدت اللجنــة أيضــًا علــى فضــًال عــن (مثــل التخطــيط، وتقيــيم األداء، والميزنــة) 
  أهمية تقديم التدريب المناسب وٕاذكاء الوعي داخل المنظمة.

  
تنفيذ سياسـة اإلبـالغ عـن المخالفـات والحمايـة مـن االنتقـام، التـي ، رحَّبت اللجنة بباألخالقياتوفيما يتعلق   -٥٠

أكَّدت اللجنة على أهميتها في تعزيز ثقافة يشـعر فيهـا الموظفـون باالرتيـاح إزاء اإلبـالغ عـن المخالفـات المزعومـة. 
ء اللجنـة وأثنت اللجنة على إنشاء خط ساخن مستقل لإلبالغ عن المخالفات. ومـن جانبهـا، شـجَّعت الـدول األعضـا

المنظمـة  لتمكـينعلى إجراء مراجعـة لمدونـة أخالقيـات المنظمـة وقواعـد السـلوك المهنـي باعتبارهمـا عنصـرًا أساسـيًا 
  بالمعايير األخالقية النموذجية.من التمسك 

  
  وأحاطت اللجنة علمًا بتقرير األمانة.

  
  اعتماد التقرير واختتام االجتماع  من جدول األعمال: ٤البند 

  
  اعتمدت اللجنة تقريرها.  -٥١
  
  

=     =     =  


