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لــك طلبــت اللجنــة أن تســتند مخصصــات الميزانيــة فــي المســتقبل إلــى اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا. وعــالوة علــى ذ
  حساب تكاليف المخرجات المستهدفة على مستويات المنظمة الثالثة من القاعدة إلى القمة.

  
وأشــارت اللجنــة إلــى أهميــة الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة فيمــا يتعلــق بتمويــل المنظمــة، وطلبــت المزيــد مــن   -٦

بمســتويات مــالك المــوظفين وتــوافر التمويــل ومصــادره للميزانيــة البرمجيــة المقترحــة، وهــي  المعلومــات فيمــا يتصــل
  معلومات ستكون مفيدة جدًا للحوار الخاص بالتمويل.

  
وطلبت اللجنـة أيضـًا المزيـد مـن المعلومـات عـن الخطـوات القادمـة فـي إعـداد الـوثيقتين وعـن الفـرص التـي   -٧

ت مفصلة والتشاور مجددًا قبل االعتماد النهائي لبرنامج العمل العام والميزانية ستتاح للدول األعضاء لتقديم مدخال
  البرمجية من ِقَبل جمعية الصحة بصفة نهائية في أيار/ مايو.

  
وأكدت المديرة العامة أنه سيجري المزيد من العمل في جميع المجاالت التي طرحتها اللجنة. وفيمـا يتعلـق   -٨

، واألولــــويتين المتصــــلتين بتصــــريف الشــــؤون راتيجية الســــت الخاصــــة بالمجــــاالت التقنيــــةباختيــــار األولويــــات االســــت
ـــدول  ـــاًء علـــى تطبيـــق المعـــايير التـــي ناقشـــتها ال واإلدارة، أوضـــحت المـــديرة العامـــة أن هـــذه القـــرارات قـــد اُتخـــذت بن

رورة بلـورة األولويـات بعـد األعضاء أثناء المشاورات السـابقة وعلـى تعليقـات اللجـان اإلقليميـة. وتـم التشـديد علـى ضـ
  أن ترد مدخالت أخرى من الدول األعضاء.

  
وفيمــا يخــص ضــرورة تحســين سلســلة النتــائج أكثــر فــأكثر أقــرت المــديرة العامــة بالحاجــة إلــى االضــطالع   -٩

بالمزيــد مــن العمــل فــي األســابيع القادمــة فــي إطــار التحضــير لجمعيــة الصــحة التاليــة. وســتكون نتيجــة ذلــك شــرحًا 
للصـــالت بـــين اآلثـــار والحصـــائل والمخرجـــات، إلـــى جانـــب تحديـــد أوضـــح للمســـؤولية المشـــتركة بـــين الـــدول  أفضـــل

األعضــاء واألمانــة، مثلمــا يتضــح مــن الحصــائل، وكــذلك مســؤولية األمانــة، مثلمــا يتضــح مــن المخرجــات. كمــا أن 
ون أيضـًا أداة السـتعراض التقـدم تقديم التقارير عن تنفيذ قرارات جمعية الصـحة التـي تعتمـدها الـدول األعضـاء سـيك

وسيتم االضطالع بأعمـال أكثـر تفصـيًال بشـأن تحديـد إطـار متـين للقيـاس  .المحرز نحو تحقيق اآلثار األطول أمداً 
  وتقييم األداء.

  
واستجابة للمسائل المتعلقة بأرقام الميزانية سلطت المديرة العامة الضـوء علـى أنـه نظـرًا لعـدم زيـادة حافظـة   -١٠
نية اإلجماليـة للمنظمـة فـإن القـرارات التـي تقضـي بزيـادة مـوارد بعـض المجـاالت ستسـفر ال محالـة عـن خفـض الميزا

المــوارد فــي مجــاالت أخــرى. وتضــطلع حاليــًا أفرقــة عاملــة تابعــة لألمانــة بالمزيــد مــن العمــل بشــأن حســاب التكــاليف 
نتـائج عمـل هـذه األفرقـة العاملـة، عنـدما  وسـُتعرض .التفصيلي وتحديد أدوار ومسؤوليات مستويات المنظمة الثالثـة

  تتاح، على األجهزة الرئاسية.
  

وأخيــــرًا، لفتــــت المــــديرة العامــــة االهتمــــام إلــــى االجتماعــــات القادمــــة (بمــــا فــــي ذلــــك االجتماعــــات الظرفيــــة   -١١
العمـل العـام والجلسات اإلعالمية للبعثات) التي ستتيح فرصًا أخرى لإلدالء بالتعليقات على كل من مسّودة برنامج 

. وُطلــب مــن الــدول األعضـاء أن تــدلي األمانــة بتعليقــات ٢٠١٥-٢٠١٤الثـاني عشــر والميزانيــة البرمجيــة المقترحـة 
ــًا ولــن يتــاح االطــالع عليهــا  ١٥كتابيــة مفصــلة فــي أجــل أقصــاه  شــباط/ فبرايــر. وستُنشــر هــذه المــدخالت إلكتروني

عليقات التي ستدلي بها الدول األعضاء المزيد من المعلومات للدول األعضاء. وفي الوقت نفسه ستوفر هذه الت إال
الالزمـة إلنجـاز الـوثيقتين لعرضـهما علــى جمعيـة الصـحة العالميـة السادسـة والســتين واالجتمـاع الثـامن عشـر للجنــة 

لبرنـــامج البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة فـــي أيـــار/ مـــايو. وأكـــدت المـــديرة العامـــة أن الخطـــوات القادمـــة واألطـــر الزمنيـــة 
  العمل العام والميزانية البرمجية المقترحة ستتاح أثناء االجتماع المقبل للمجلس التنفيذي.

  
وأوصت اللجنة بأن يضع المجلس التنفيذي في الحسبان التعليقات الواردة أعاله لدى النظر في مسّودة 

  ,٢٠١٥-٢٠١٤برنامج العمل العام والميزانية البرمجية المقترحة 
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   لمعلومات عن إصالح منظمة الصحة العالميةأحدث ا  ٣-٢
  
الجدول الزمني الجتماعات األجهزة الرئاسية وٕامكانيـة تغييـر السـنة الماليـة، وتحسـين تقـدير اآلثـار الماليـة   •

والفقرتــان  ١٦إلــى  ٦، الفقــرات مــن ٣إضــافة  ١٣٢/٥م ت(الوثيقــة واإلداريــة المترتبــة علــى مشــاريع القــرارات 
  )٣٣و ٣٢

  
  اللجنة باإلجماع اقتراح المديرة العامة اإلبقاء على السنة المالية الحالية.أيدت   -١٢
  

وفيما يتعلق بالجدول الزمني لـدورات األجهـزة الرئاسـية أيـدت اللجنـة االقتـراح الخـاص بترحيـل دورتـي لجنـة   -١٣
ل اللجنة اإلبقاء علـى الجـدول البرنامج والميزانية واإلدارة والمجلس التنفيذي إلى أوائل شباط/ فبراير. ومع ذلك تُفضّ 

  الحالي لدورات اللجان اإلقليمية وجمعية الصحة.
  

وجـرت اإلشـارة إلـى أن ذلـك مـن شـأنه أن يتـيح لألمانــة مجموعـة كاملـة مـن البيانـات والمعلومـات (بمـا فــي   -١٤
ه أن يتـيح المزيـد ذلك تعليقات اللجان اإلقليمية) مـن أجـل إعـداد الوثـائق ذات الصـلة فـي موعـدها. كمـا أن مـن شـأن

  من الوقت ألعضاء اللجنة في بداية السنة الستعراض وثائق االجتماع.
  

وأوصــت اللجنــة بــأال يقتصــر تبــادل المعلومــات عــن مســائل مثــل الــدخل واإلنفــاق مقابــل الميزانيــة البرمجيــة   -١٥
المعلومـات علـى شـبكة  ، بمـا فـي ذلـك تقـديمةعلى اجتماعات األجهزة الرئاسية ولكن ينبغي أن يشـكل عمليـة مسـتمر 

  اإلنترنت وفي الجلسات اإلعالمية للبعثات.
  
  )٧إضافة  ١٣٢/٥م ت(الوثيقة  أساليب التقييم المستقل إلصالح المنظمة: المرحلة الثانية  •
  

اضــطلعت األمانــة بتقــديم مــوجز، مشــيرة إلــى أن األســاليب المقترحــة للمرحلــة الثانيــة مــن التقيــيم المســتقل   -١٦
  ١توصيات المبينة في التقرير الذي قدمه مراجع الحسابات الخارجي عن المرحلة األولى.تستند إلى ال

  
وأيــدت اللجنــة، علــى نطــاق واســع، األســاليب الخاصــة بــالتقييم فــي المرحلــة الثانيــة، والمبينــة فــي التقريــر،   -١٧

دت اللجنة على أن هناك وخصوصًا التركيز على التغييرات من أجل ضمان استعداد المنظمة لتنفيذ اإلصالح. وأك
عمًال تكامليًا تضطلع به حاليًا وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمـم المتحـدة، وعلـى أن ذلـك ينبغـي أن يوضـع فـي 

  الحسبان لدى صياغة االختصاصات.
  
  )٣/ معلومات/١٣٢م تو ٨إضافة  ١٣٢/٥م ت الوثيقتان( ٢٠١٢تنفيذ إصالح المنظمة،   •
  

ًا مـوجزًا بشـأن المبـادئ التـي يسـتند إليهـا إعـداد التقريـر المرحلـي عـن تنفيـذ اإلصـالح، أجرت األمانة عرض  -١٨
وخطة التنفيذ الرفيعة المستوى ذات الصلة بذلك ومحتواها أيضًا. وعالوة على هذا فقد بينت خطة التنفيذ التفصيلية 

  المتاحة في الموقع اإللكتروني الخاص بإصالح المنظمة.
  

الوثــــــــائق وبــــــــأداة تتبــــــــع تنفيــــــــذ اإلصــــــــالح المتاحــــــــة إلكترونيــــــــًا فــــــــي الــــــــرابط التــــــــالي: ورحبــــــــت اللجنــــــــة ب  -١٩
http://www.who.int/about/who_reform/en/index.html وجرت اإلشارة بوجه خاص إلى فائدة شـكل وهيكـل الوثـائق .

                                                           
 .٢إضافة  ٦٥/٥الوثيقة ج    ١
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المعلومــات  للــدول األعضــاء عنــدما تســتعرض التقــدم المحــرز فــي عمليــة اإلصــالح. وُاقتــرح تضــمين خطــة التنفيــذ
  المتعلقة بالجوانب الخاصة بالموارد البشرية لمختلف المخرجات.

  
ويوجد حاليًا عجز كبير في ميزانية تنفيذ اإلصالح. وقامـت المـديرة العامـة بنقـل المـوارد داخليـًا كـي يجـري   -٢٠

يتم التنبــؤ بــه علــى التنفيــذ وذكــرت المــديرة العامــة فــي معــرض حــديثها عــن عجــز الميزانيــة إن التقــدم فــي التنفيــذ ســ
  أساس توافر الموارد الالزمة، وشكرت الدول األعضاء التي قدمت مساهمات مالية أو عينية كبيرة.

  
  )١٣٢/٢٥م ت(الوثيقة  : أحدث المعلومات٢٠١٣-٢٠١٢تنفيذ الميزانية البرمجية   ٤-٢
  

لتـي اسـتندت إلـى أهـداف ، وا٢٠١٣-٢٠١٢رحبت اللجنة بأحدث المعلومات عن تنفيذ الميزانية البرمجيـة   -٢١
. وأعربت اللجنة عن تقديرها للتقدم المحـرز فـي الميزانيـة ٢٠١١-٢٠١٠أكثر واقعية من أهداف الميزانية البرمجية 

الحاليــة نحــو تعزيــز الشــفافية والمســاءلة. وباإلضــافة إلــى ذلــك أقــرت اللجنــة بالتحــديات التــي ينطــوي عليهــا كــل مــن 
  استخدامها بكفاءة.تعبئة األموال المرنة وتنفيذها و 

  
وأشارت اللجنة إلى الثغرات في مجاالت برمجيـة هامـة عبـر عـدة أقـاليم تابعـة للمنظمـة. وأقـرت علـى وجـه   -٢٢

الخصـــوص باســـتمرار انتشـــار الثغـــرات الماليـــة فـــي اإلقلـــيم األفريقـــي. وُطلـــب مـــن األمانـــة أيضـــًا أن تضـــمن العدالـــة 
ق المنظمــة كــي يتســنى لألقــاليم الحفــاظ علــى جميــع بــرامج التعــاون والشــفافية فــي مســتويات توزيــع المــوارد علــى نطــا

  التقني القائمة في بلدانها، على الرغم من محدودية الموارد.
  

وأشارت اللجنة إلى ضرورة تحري تدابير تمويلية أوسع نطاقـًا والتخطـيط لتعزيـز الفعاليـة فـي نشـر المـوارد،   -٢٣
لية. ورحبت اللجنـة بإنشـاء فرقـة العمـل الجديـدة المعنيـة بـالموارد، وبعمـل وأشارت إلى أن التنفيذ يقتضي تعزيز الفعا

  فرقة العمل على تحديد الموارد الالزمة لسد أي عجز.
  

وفي الوقت نفسه الحظت اللجنة النقص الحالي في المعلومات الخاصة بتمويل الثنائية القادمة، وفـي هـذا   -٢٤
موضـــع ترحيـــب أثنـــاء الحـــوار  ٢٠١٥-٢٠١٤يزانيـــة البرمجيـــة الصـــدد ســـيكون تحـــديث المعلومـــات عـــن تمويـــل الم

  الخاص بالتمويل، والسيما فيما يتعلق بالتحديد المبكر لمواطن العجز على نطاق المنظمة.
  

ورحبت اللجنة بالتعليقات المبداة وأشـارت إلـى أن عـدم المواءمـة بـين األمـوال واألولويـات نـاجم أساسـًا عـن   -٢٥
  الذي ال يتوافق مع األولويات المحددة. التمويل الشديد التخصيص

  
، مــن ٢٠١٣-٢٠١٢وعلقــت المــديرة العامــة بأنــه تجــري معالجــة جــزء مــن العجــز فــي الميزانيــة البرمجيــة   -٢٦

  خالل تخصيص تمويل مرن للمجاالت المنطوية على احتياجات استراتيجية على نطاق المنظمة.
  

  .١٣٢/٢٥م تبالتقرير الوارد في الوثيقة وأوصت اللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علمًا 
  
  )١٣٢/٢٨م ت(الوثيقة  ٢٠١٥-٢٠١٤جدول تقدير االشتراكات   ٥-٢
  

نظــرت اللجنــة فــي التقريــر، والحظــت أن جنــوب الســودان مــدرج اآلن فــي جــدول تقــدير االشــتراكات وســيتم   -٢٧
وعـــن  ٢٠١١ديســـمبر  /انون األولإلـــى كـــ ٢٠١١تقـــدير اشـــتراكاته بالترتيـــب عـــن الفتـــرة مـــن تشـــرين األول/ أكتـــوبر 

  ألنصبة المقررة عن تلك الفترة.ل، وفقًا لجدول األمم المتحدة ٢٠١٢ عام
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وأوصــت اللجنــة بــأن يقتــرح المجلــس التنفيــذي أن تعتمــد جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتون 
  .١٣٢/٢٨م تجدول تقدير االشتراكات بصيغته الواردة في الوثيقة 

  
  (الوثيقـــــة  : إدارة مخـــــاطر أســـــعار صـــــرف العمـــــالت األجنبيـــــة٢٠١٥-٢٠١٤تراكات جـــــدول تقـــــدير االشـــــ  •

  )١إضافة  ١٣٢/٢٨م ت
  

مـــن اشـــتراكات الـــدول األعضـــاء بالفرنـــك  ٪٥٠ُدعيـــت اللجنـــة إلـــى اإلدالء بتعليقاتهـــا علـــى اقتـــراح تقـــدير   -٢٨
  بالدوالر األمريكي. ٪٥٠السويسري و

  
ر االشتراكات بهذه الطريقة سيسـاعد علـى إدارة مخـاطر العمـالت، وأشارت اللجنة إلى أن تغيير عملة تقدي  -٢٩

وذلك من خالل تحسين المواءمة بين عمالت الدخل وعمالت اإلنفاق. كما أشارت اللجنة إلـى أن بعـض الوكـاالت 
األخـــرى التابعـــة لألمـــم المتحـــدة، التـــي تمـــول مـــن االشـــتراكات المقـــدرة، قســـمت التقـــديرات للمســـاعدة علـــى إدارة هـــذه 
المخــاطر. وأعربــت اللجنــة عــن القلــق إزاء توقيــت التغييــر. فــألن الفرنــك السويســري يتســم اآلن بــالقوة أمــام الــدوالر 
األمريكي قد يترتب على ذلك أثـر ضـار بالنسـبة إلـى الشـؤون الماليـة للمنظمـة فـي األمـد القصـير. وجـرى التوضـيح 

االشتراكات، والهـدف لـيس محاولـة تحقيـق مكسـب مـن بأنه ال يوجد توقيت سليم وتوقيت خاطئ لتغيير عملة تقدير 
الفرنك السويسري ولكنه باألحرى تقليل مخاطر أسعار صرف العمالت من خالل المواءمـة بـين عمـالت الـدخل قوة 

  الرئيسية وعمالت اإلنفاق الرئيسية.
  

ها، وسيقلل في والحظت اللجنة أن االقتراح سيتيح زيادة التناسب بين عمالت دخل المنظمة وعمالت إنفاق  -٣٠
الوقـت نفســه مـن أثــر العمـالت علــى الـدول األعضــاء التــي تـرتبط عمالتهــا بالـدوالر األمريكــي ارتباطـًا أوثــق. وهكــذا 

  يحقق االقتراح التوازن بين احتياجات المنظمة من العمالت وبين احتياجات الدول األعضاء من العمالت.
  

ينطــوي علــى مشــكالت عمليــة بالنســبة إلــى بعــض الــدول  والحظــت اللجنــة مــع ذلــك أن تنفيــذ االقتــراح قــد  -٣١
األعضاء، التي يمكن أن تواجه صعوبات في الحصول على الفرنك السويسري. وُدعيت األمانة إلى تحري إمكانية 
  وضع عتبة لتقدير االشتراكات يمكن دونها االستمرار في تقدير اشتراكات الدول األعضاء بالدوالر األمريكي فقط.

  
رح أحد أعضاء اللجنة أن يتاح للدول األعضاء خيار حساب اشتراكاتها، على أساس طوعي، بعملتين واقت  -٣٢

مــــن إنفــــاق المنظمــــة تــــتم بالفرنــــك  ٪٥٠(الــــدوالر األمريكــــي/ الفرنــــك السويســــري) مــــع مراعــــاة أن نســــبة أقــــل مــــن 
  السويسري.

  
د مــــن التفصــــيل، اقتــــراح تقــــدير بمزيــــ ،وقالــــت المــــديرة العامــــة إن األمانــــة ســــتناقش مــــع الــــدول األعضــــاء  -٣٣

  بغية إرساء المرونة والعدالة لصالح الدول األعضاء كافة. ،االشتراكات بعملتين
  

 ٢٨/ ١٣٢م ت د فـي الوثيقـةر وأوصت اللجنة بأن يضع المجلس التنفيذي، لـدى النظـر فـي التقريـر الـوا
ــان ســيقترح أ ،١إضــافة  ــا إذا ك ــة، وأن ينظــر فيم ــا اللجن ــاط التــي طرحته ــق النق ــرار يتعل م ال مشــروع ق

بشـأن عملـة تقـدير االشـتراكات لتقديمـه إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة  ٨بالمسألة المطروحة في الفقـرة 
  السادسة والستين.

  
  )٤/ معلومات/١٣٢م تو ١٣٢/٤٤م ت الوثيقتان( تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٦-٢
  

ا بالتحديـــد: تقريـــر األمانـــة الـــذي يبـــين تعـــديالت الالئحـــة الماليـــة قـــدمت األمانـــة الـــوثيقتين المعنيتـــين، وهمـــ  -٣٤
لمشــروع القــرار الخــاص بالميزانيــة البرمجيــة، وذلــك لمناقشــتهما إذا أقــرت جمعيــة الصــحة والنظــام المــالي، ونمــوذج 
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رت األمانـة العالمية الميزانية البرمجية بأكملها، بمـا يشـمل مصـادر االشـتراكات المقـدرة والمسـاهمات الطوعيـة، وأشـا
  .١٣٢/٤٤م تإلى أنه سيتم إصدار تصويب للوثيقة 

  
وأقرت األمانة بالتأخير في تقـديم التقريـر إلـى الـدول األعضـاء. وأثنـاء النقـاش شـكرت اللجنـة األمانـة علـى   -٣٥

ول ما بذلته من جهود من أجل إتاحة هذه المعلومات الهامة، على الرغم من أنها أشـارت إلـى أنهـا تتطلـب وقتـًا أطـ
الســـتيعاب كـــل المعلومـــات المقدمـــة كـــي تفهـــم بصـــورة أفضـــل التعـــديالت المقترحـــة لالئحـــة الماليـــة والنظـــام المـــالي، 

  والرجوع إلى نسختيهما األصليتين قبل أن تتخذ موقفًا نهائيًا إزاء هذه التعديالت.
  

لمصـــطلحات وُطلبـــت معلومـــات وتوضـــيحات بخصـــوص التعـــديالت المقترحـــة، وخصوصـــًا فيمـــا يتعلـــق با  -٣٦
المســتخدمة والمفــاهيم والتعــاريف الميزنيــة األساســية. ونظــرًا ألن الــدول األعضــاء ال تعلــم، مــن اآلن فصــاعدًا، عنــد 
إقــرار الميزانيــة، مــا إذا كــان عنصــر المســاهمات الطوعيــة يمكــن أم ال أن يمــول بالكامــل فــي خاتمــة المطــاف، فقــد 

  يد التزامات اإلنفاق دون أن تكون األموال متاحة بالفعل.ُطرح السؤال عما إذا كان من المحتمل أم ال تحد
  

وتعلقــت األســئلة األخــرى المطروحــة بالصــلة بــين األحكــام الــواردة فــي مشــروع القــرار المقتــرح وبــين الحــوار   -٣٧
 الخاص بالتمويل فيما بين األمانة والدول األعضاء، وبما إذا كان من المفضل أوًال زيادة الوضوح بشأن كل جوانب

  الحوار الخاص بالتمويل قبل تعديل المواد ذات الصلة في الالئحة المالية والنظام المالي.
  

ومــــن المســــائل اإلضــــافية المطروحــــة معالجــــة ترحيــــل األمــــوال مــــن دورة ميزانيــــة إلــــى دورة ميزانيــــة تاليــــة،   -٣٨
حاســبية الدوليــة للقطــاع ومســتوى المعلومــات الالزمــة ألي حــوار خــاص بالتمويــل، وأثــر بعــض مبــادئ المعــايير الم

  العام، التي اعُتمدت مؤخرًا، بالنسبة إلى اإلبالغ بأرقام الميزانية.
  

وردًا علــى األســئلة والشــواغل المطروحــة أكــدت األمانــة علــى أنــه بحســب المــواد الســارية بالفعــل ال يمكــن   -٣٩
ك، وتبديـدًا أليـة شـكوك، يمكـن تحمل أي إنفاق دون وجود مصدر تمويل وبند ميزني محددين ومقابلين لـه. ومـع ذلـ

 تالفئات أضـاف ق تخصيص األموال عبرإضافة نص يوجب أن تكون االلتزامات مرهونة بتوافر التمويل. وفي سيا
األمانــــة قائلــــة إنــــه يلــــزم احتــــرام جميــــع الشــــروط المرتبطــــة بالمســــاهمات الطوعيــــة. وأخيــــرًا، جــــرت اإلشــــارة إلــــى أن 

ة على أساس االستحقاق في منظومة األمـم المتحـدة مازالـت فـي مرحلـة مبكـرة مـن المناقشات المتعلقة بالميزنة التام
  المناقشات الداخلية التي تشارك فيها منظمة الصحة العالمية.

  
وُاتفــق علــى أن تقــدم األمانــة مشــروعي قــرارين منقحــين يجســدان النقــاط المطروحــة والمزيــد مــن المعلومــات   -٤٠

آخــر األســبوع القــادم، كــي تتــاح للــدول األعضــاء فرصــة مناقشــة هــذه المســألة عــن المســائل المــذكورة أعــاله بحلــول 
  والتعليق عليها بصورة أكمل أثناء انعقاد المجلس التنفيذي في دورته الوشيكة.

  
وتم أيضًا اإلقرار بأنه قد يلزم عقد حوار آخر عقب دورة المجلس التنفيذي، وبأن األمانة ستقدم المزيد من   -٤١

  األسابيع التالية، بالتوازي مع عملية إصالح الميزانية.المعلومات في 
  

وبنــاًء علــى مــا ســبق ســتقدم األمانــة نســخة منقحــة مــن مشــروعي القــرارين إلــى اجتمــاع اللجنــة القــادم، مــع   -٤٢
  المقررات النهائية التي ستتخذها جمعية الصحة.

  
نفيذي في التعليقـات والشـواغل ووافقت اللجنة على مسار العمل المقترح وأوصت بأن ينظر المجلس الت

  المبينة أعاله.
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  )١٣٢/٣٠م ت الوثيقة( ٢٠١٣التقييم: أحدث المعلومات وخطة العمل المقترحة لعام   ٧-٢
  

رحبت اللجنة باإلجراءات التي اسـُتهلت فيمـا يتعلـق بتنفيـذ سياسـة التقيـيم، وخصوصـًا الجهـود المبذولـة مـن   -٤٣
منـــذ أن أقـــر  ٢٠١٣-٢٠١٢لمنظمـــة، والتـــي اتخـــذت فـــي الفتـــرة االنتقاليـــة أجـــل تعزيـــز ثقافـــة التقيـــيم علـــى نطـــاق ا

  المجلس السياسة.
  

وفــي معــرض اإلشــارة إلــى المســائل الــواردة فــي تقريــر األمانــة طلبــت اللجنــة معلومــات إضــافية عــن األدوار   -٤٤
وفي اختيار البنود إلدراجها والمسؤوليات المحددة لشبكة التقييم العالمية فيما يتعلق بضمان جودة مخرجات التقييم، 

في خطة التقييم على نطاق المنظمة، واإلعداد للجرد التقييمي. وأكـدت األمانـة أن شـبكة التقيـيم العالميـة ستضـطلع 
بــدور هــام فــي الجمــع المنهجــي لمعلومــات التقيــيم وفــي تحســين مراقبــة جــودة التقييمــات المفــردة مــن خــالل تعزيــز 

ممارسات المتبعة. وأوصت اللجنة أيضًا بأن تتعاون شبكة التقييم العالمية مع الفريق األساليب المشتركة ومواءمة ال
  المعني بإصالح المنظمة كي تزوده بالمعلومات الالزمة لعمله.

  
واقترحت اللجنة كذلك إمكانية تحسين التقارير المستقبلية مـن خـالل تـوفير المزيـد مـن التحلـيالت إلجمـالي   -٤٥

ناء الفترة المعنية. وشملت األمثلة ما يلي: نطـاق تغطيـة تقيـيم الميزانيـة البرمجيـة، والتقييمـات العمل المضطلع به أث
الفعلية المؤداة مقابل التقييمات المخططة، وعـرض الجـرد التقييمـي بحسـب موضـوع أو فئـة التقيـيم. وشـددت اللجنـة 

ة التــي اسـُتخدمت بهــا فـي تحســين عمــل أيضـًا علــى أهميـة إدراج ملخــص للــدروس المسـتفادة مــن التقييمـات، والكيفيــ
المنظمـة، وذلـك فـي إطـار التعليقـات التـي تفـاد بهـا الـدول األعضـاء علـى التقـارير السـنوية. وأكـدت األمانـة أن هـذه 

  المسائل ستوضع في االعتبار لدى إعداد التقارير المستقبلية المقدمة إلى اللجنة.
  

األمانــة قــدرتها واعترافــًا بــأن التقيــيم يشــكل تكلفــة للمنظمــة مــن حيــث المــوارد أوصــت اللجنــة بــأن تســتعرض   -٤٦
  .٢٠١٥-٢٠١٤على تنفيذ سياسة التقييم بالكامل في الفترة 

  
  .١٣٢/٣٠م تجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة اللوأوصت 

  
  )١٣٢/٣٣م ت الوثيقة( لعقاراتا  ٨-٢
  

أشارت اللجنة إلـى الحاجـة المسـتمرة إلـى تجديـد عقـارات المنظمـة، وأشـارت إلـى التقـدم المحـرز فـي عـامي   -٤٧
  لقة بالسالمة واألمن.في معالجة األولويات المتع ٢٠١٢و ٢٠١١

  
راتيجيات مستدامة لمعالجة التحـديات الجديـة التـي تواجههـا وأشير إلى الحاجة إلى حلول طويلة األمد واست  -٤٨

  لتحتية.المنظمة فيما يتعلق بالبنية ا
  

وطلبت اللجنة تحديثًا للمعلومات عن االستراتيجية التـي تتبعهـا المنظمـة فـي تجديـد مبـاني المقـر الرئيسـي،   -٤٩
  المعلومات عن العمليات الطويلة األمد والرقابة على تكاليف الصيانة.رة إلى ضرورة إدراج مع اإلشا

  
اللجنة توضيحًا إضافيًا بخصوص األثـر الواقـع علـى مشـروع وطلبت وتمت اإلحاطة علمًا بتقرير األمانة.   -٥٠

ُقطــري وافقــة علــى بنــاء مكتــب اعتمــاد المالتجديــد العــالمي وســائر المشــاريع ذات األولويــة والتــي ســبق تحديــدها قبــل 
  جديد في غاروي ببونتالند في الصومال.فرعي 

  
اللجنة أن األمانة ستقدم معلومات محدثة عن ذلـك إلـى اللجنـة فـي اجتماعهـا الـذي سـيعقد فـي وذكرت 

  .٢٠١٣أيار/ مايو 
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  )١تصويب  ١٣٢/٣٨م تو ١٣٢/٣٨م ت الوثيقتان( لتقرير السنوي عن الموارد البشريةا  ٩-٢
  

ومــات التــي تضــمنها التقريــر الســنوي، وأشــارت إلــى مــا وصــفه مــن جوانــب تقــدم رحبــت اللجنــة بــوفرة المعل  -٥١
ل. موظفي المنظمة هم أهم ما تمتلكه من أصو وٕانجازات، مع االعتراف بأن جوانب التقدم واإلنجازات هذه تبين أن 

  اللجنة كذلك إلى أن أداء إدارة الموارد البشرية تحسن بصورة كبيرة.وأشارت 
  

وعلــى الــرغم مــن ذلــك فهنــاك مجــال للمزيــد مــن التحســين، وطلبــت اللجنــة تعــديل التقريــر فــي المســتقبل كــي   -٥٢
التقـارير بنـاًء علـى الوقـت المعـادل لعـدد المـوظفين بـدًال مـن إحصـاء عـدد  : تقـديميضع فـي الحسـبان أهميـة مـا يلـي

قــب الماليــة المترتبــة علــى أيــة تغييــرات تتعلــق بــالموارد البشــرية، المعلومــات الماليــة وتحليــل للعواوٕادراج المــوظفين. 
للمنظمــة؛ وتفاصــيل تــوافر ُنظــم المعلومــات زانيــة البرمجيــة بحســب اإلقلــيم/ البلــد؛ والصــلة الوثيقــة والمواءمــة مــع المي

وأعربــت منظمــة. واالتصـاالت وبنيتهــا التحتيــة لالرتقـاء إلــى المســتوى األمثـل بالــدعم المقــدم مـن أجــل تنفيــذ أعمـال ال
يانــات المدرجــة اآلن فـــي المكتــب اإلقليمـــي لألمــريكتين/ منظمــة الصـــحة للبلــدان األمريكيـــة، اللجنــة عــن تقـــديرها للب

  بل أن يتم التوسع فيها أيضًا.المعلومات في التقارير المستقبلية فقط وطلبت أال يستمر توفير هذه 
  

نــــي، وذكــــرت أنهــــا تتطلــــع لتلقــــي المزيــــد وأثنــــت اللجنــــة علــــى العمــــل المضــــطلع بــــه بشــــأن الــــتعلم اإللكترو   -٥٣
صـــوص بـــرامج الـــتعلم عـــن ُبعـــد (مخطـــط اإلشـــهاد علـــى الجـــودة المعلومـــات عـــن شـــهادات الجـــودة الموحـــدة بخ مـــن

“Open ECB-check”(  وسـائر التطــورات فــي هــذا المجــال، وفــي المسـتقبل تلقــي المعلومــات عمــن شــاركوا فــي الــتعلم
  عن ُبعد، مصنفين حسب نوع الجنس والموقع الجغرافي.

  
اللجنة عن تقديرهم للبيانات المقدمـة اآلن عـن عقـود غيـر المـوظفين، وأعربـوا عـن رغبـتهم  وأعرب أعضاء  -٥٤

لية على المزيد مـن التحلـيالت لهـذه البيانـات ولآلثـار المترتبـة علـى أيـة اتجاهـات في أن يطلعوا في التقارير المستقب
  سائدة.

  
وطلبــت اللجنــة إدراج المزيــد مــن المعلومــات والتــدابير فــي التقريــر بشــأن الطريقــة التــي تقتــرح بهــا المنظمــة   -٥٥

  لدان لمدة طويلة.نقص تمثيل بعض البالتعامل مع 
  

اتفـاق علـى أن ار سـو  وأعربت اللجنة عن قلقها ألن إدارة المـوارد البشـرية ال تحصـل علـى المـوارد الكافيـة.  -٥٦
  تزويد إدارة الموارد البشرية بالموظفين واألموال على النحو المالئم له دور حيوي في ضمان تنفيذ أنشطتها.

  
كــافؤ بــين الجنســين، وخصوصــًا علــى وأعربــت اللجنــة عــن قلقهــا لعــدم حــدوث تحســن كبيــر فــي تحقيــق الت  -٥٧

  على وضع نهج أكثر تنسيقًا إزاء التوظيف على نطاق المنظمة.وُاتفق أعلى مستويات اإلدارة. 
  

وأحاطـــت اللجنـــة علمـــًا بعـــدد المـــوظفين الـــذي ســـيتقاعدون فـــي فتـــرة الخمـــس إلـــى العشـــر ســـنوات القادمـــة،   -٥٨
ت المناسب لضمان التخطيط الحصـيف لخالفـتهم والنقـل الجيـد للمعرفـة. وطلبت اتخاذ ما يلزم من خطوات في الوق

اللجنــة بــأن عمــل المنظمــة يعتمــد علــى جــودة موظفيهــا، مؤكــدة علــى أهميــة وجــود مــوظفين يتمتعــون بــأعلى وأقــرت 
الوظــائف المعروضــة ينبغــي أن تجســد، علــى النحــو المالئــم، مســتوى المــؤهالت علــى المســتوى الُقطــري، وبــأن رتــب 

المهارات فـي المنظمـة،  مجموعة اللجنة أن ُيتخذ من تقاعد الموظفين فرصة الستعراضواقترحت الخبرة المطلوب. 
ت التـــي تتبعهـــا المنظمـــة فـــي التعامـــل مـــع عـــن االســـتراتيجياوذكـــرت أنهـــا تتطلـــع إلـــى تلقـــي المزيـــد مـــن المعلومـــات 

  استبدالهم.
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خطـــط إلـــى العملـــي لتـــنقالت المـــوظفين، وأشـــارت وأعربـــت اللجنـــة عـــن تأييـــدها لمخطـــط يصـــلح للتطبيـــق   -٥٩
الموجــودة واالعتمــاد أكثــر علــى توصــيفات المنظمــة لتعزيــز الجهــود فــي هــذا المجــال، بمــا فــي ذلــك اســتخدام القــوائم 

ة لتمكـين المنظمـة مـن االسـتجابة بسـهولة لألوضـاع المتغيـرة. هـذه المرونـة وسـيلة رئيسـيوسـتكون الوظائف العامـة. 
 الـرغم مـنوعلـى اللجنة على أن ذلـك سيسـاعد أيضـًا علـى تعزيـز التطـوير وٕاتاحـة فـرص الـتعلم للمـوظفين. وشددت 

  ذلك يجب أن تتحلى المنظمة دائمًا بالمرونة الكافية إلتاحة االستعانة داخليًا بالخبرات الخارجية عند الحاجة.
  

وأقرت المديرة العامـة باألوقـات الصـعبة التـي مـرت علـى المـوظفين أثنـاء الفتـرة التـي شـهدت القيـود الماليـة   -٦٠
ال محالـة آثـار علـى معنويـات المـوظفين.  لمـوظفين، وبـأن ذلـك أمـر تترتـب عليـهوما ترتب عليها مـن خفـض عـدد ا

أشـارت إلـى أن فريـق السياسـات العالميـة سيواصـل النظـر كمـا أنه طرأ بعض التحسن في الشـهور األخيـرة. وذكرت 
تعــاون عبــر األقــاليم، فــي الطريقــة التــي يمكــن بهــا حشــد مــوارد المنظمــة البشــرية، بمــا فــي ذلــك حشــدها مــن خــالل ال

  وتحديد المزيد من وفورات الكفاءة.
  

ـــةوأوصـــت  ـــأن يحـــيط  اللجن ـــذيب ـــس التنفي ـــاً ع المجل ـــوث لم ـــي ال ـــوارد ف ـــالتقرير ال    ١٣٢/٣٨م تيقتين ب
  .١تصويب  ١٣٢/٣٨م تو

  
 )١٣٢/٣٩م ت (الوثيقةتقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية   ١٠-٢
 
جنة الخدمة إلى ل ٦٧/٥٥١الجمعية العامة قد طلبت في المقّرر  أنُأبِلغت بمنظمة الأوضحت األمانة أن   -٦١

، ٢٠١٣ينــاير  كــانون الثــاني/ ٣١مقــر فــي نيويــورك الحــالي حتــى الأن تبقــي علــى مضــاعف تســوية الدوليــة المدنيـة 
لــت  .٢٠١٣فبرايــر  شــباط/ ١ مقــر فــيالســوية علــى أن يكــون مفهومــا أن ُيســتأنف التطبيــق العــادي لنظــام ت وقــد ُأجِّ

الُمتوقـع عقـدها فـي  األولـى المسـتأنفةالمقـدم إلـى دورتهـا  ٦٧/٥٥٢الجمعية العامـة مقرر ل جميع البنود األخرى وفقاً 
  .٢٠١٣مارس آذار/ 

  
ــ لمــاً ع المجلــس التنفيــذيبــأن يحــيط  وأوصــت اللجنــة   يقــةالــوارد فــي الوثو األمانــة المقــدم مــن تقرير الب

  .١٣٢/٣٩م ت
  
 ١٣٢/٤٠م تو ١٣٢/٤٠م ت الوثيقتــان(النظــام األساســي للمــوظفين والئحــة المــوظفين تعــديالت   ١١-٢

  )١إضافة 
  

وأشـار الئحـة المـوظفين. المقترح إدخالها على عمال التي أنجزتها األمانة بشأن التعديالت أقرت اللجنة األ  -٦٢
 ةالعامـ ةالمـدير أفـادت توزيعهـا فـي وقـت سـابق. و فقـد كـان ينبغـي  ةألهميـة هـذه الوثيقـ أنـه نظـراً إلى بعض األعضاء 

ــةبــأن المنظمــة ستســعى فــي اال اللجنــة فــي وقــت تطلبهــا ضــخمة التــي الوثــائق التــوفير جنــة إلــى للّ  جتماعــات المقبل
  .مبكر

  
اللجنـة الحظـت و . الئحـة المـوظفين وأقـّرت تلـك التعـديالتالمقترح إدخالهـا علـى بالتعديالت رحبت اللجنة و   -٦٣
عديالت أن هذه الت تلمنظمة، وأضاففي اعلى سياسة التعيين المقدمة بشأن التعديالت المدخلة شاملة ال مقترحاتال

ـــة و  ـــة فـــي إدارة وأنهـــا ستضـــفي علـــى المنظمـــة طـــابع  واقعيـــة وضـــروريةعملي نهـــا مـــن موظفيهـــا وتمكّ شـــؤون المرون
  التمويل.شؤون و رمجية الباألولويات على رات يتغيما يطرأ من االستجابة بسرعة ل

  
  ر القــراالــوارد فــي طلــب المجلــس التنفيــذي (تلبيــة أعربــت اللجنــة عــن تقــديرها للجهــود التــي تبــذلها األمانــة لو   -٦٤
أّيــدت اللجنــة ، و دائمــة اتتعيينــ هممــنحالمقــرر للمــوظفين جديــد أســاس ٕارســاء معــايير و التعزيــز بشــأن ) ٤ق١٢٨م ت
  لصدد.في هذا اعديالت المقترح إدخالها الت



   EB132/43    ١٣٢/٤٣ت  م

10 

فــي المســتقبل، ذكــرت دائمــة معــايير مــنح التعيينــات التحديــد كيفيــة بشــأن اللجنــة طرحتــه علــى ســؤال  ورداً   -٦٥
وستُنشـــر . نممثلـــي رابطـــة المـــوظفيهـــا مناقشـــات مـــع ، بمـــا فيحـــول ماهيـــة المعـــايير المنظمـــة أن المناقشـــات جاريـــة

  يغتها النهائية.وضعها في صبمجرد المعايير المذكورة وتُتاح لجميع الموظفين 
  

إدخالهـا علـى الئحـة المـوظفين  مقتـرحشـغلها الشـاغل لـدى صـياغة التعـديالت ال أنة بـالعام ةالمدير أفادت و   -٦٦
طويلــة األجــل فــي اســتدامة تحقيــق ) هــو ضــمان المنظمــة دارةالشــاملة إلمــن عمليــة اإلصــالح  (التــي تشــكل جــزءاً 

تقـديم حزمـة تعويضـات ضـرورة : (أ) التـاليين مهمـينالعـاملين الين بـوعليه ينبغي أن توازن المديرة العامـة . المنظمة
  المالية للمنظمة.التمكن من إدارة االلتزامات ضمان وضرورة (ب) ؛ جذابة للموظفين

  
مــن الئحــة  ٠٤٠المــادة بشــأن الــنص الجديــد المقتــرح علــى تعــديالت علــى القــرارين و إدخــال طلبــت اللجنــة و   -٦٧

الجمعيــة العامـة لألمــم مســتمدة مـن الحقيقــة القائلـة إن  التعـديالتوهــذه . ١٣٢/٤٠م تقـة المـوظفين المبّينـة فــي الوثي
 ٢٠١٢عــام المــذكورة لتوصــيات لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة التــي تــرد فــي تقريــر اللجنــة فــي  لــم تبــت بعــدالمتحــدة 
  ).A/67/30(الوثيقة 

  
  قرارات المعدلة:وفيما يلي ال  -٦٨
  

  ١القرار 
  

  ذي،المجلس التنفي
  

لمــوظفين، علــى التعــديالت التــي أدخلهــا المــدير العــام ل النظــام األساســيمــن  ٢-١٢، وفقــًا للمــادة يصــادق  
  :، وذلك على النحو التاليعلى الئحة الموظفين

  
فيمـــا يتعلـــق بتـــاريخ بـــدء نفـــاذ تعـــديالت الئحـــة المـــوظفين؛  ٢٠١٣شـــباط/ فبرايـــر  ١اعتبـــارًا مـــن   )١(

عيينات؛ وٕالغاء الوظائف، بما في ذلك عملية إعادة االنتداب؛ ومعايير سـلوك وسياسات التعيين؛ وٕانهاء الت
  ؛الموظفين؛ وساعات العمل والحضور؛ وٕاجراءات الطعن؛ ومدفوعات إنهاء الخدمة

  
 الفئـــة المهنيـــة فـــيرتبـــات المـــوظفين خـــص مفيمـــا ي ٢٠١٣كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ١اعتبـــارًا مـــن   )٢(

 اإللزاميـــــة مـــــن مرتبـــــات المـــــوظفين فيهـــــا المعـــــدالت المنقحـــــة لالقتطاعـــــات، بمـــــا والفئـــــات العليـــــا (الفنيـــــة)
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم تعتمـــده قـــرار ب رهنـــاً وذلـــك  ،ةاإلجماليـــ ةاألساســـيوالمســـتخدمة فـــي تحديـــد المرتبـــات 

  ).A/67/30(الوثيقة  ٢٠١٢توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية في تقريرها لعام بشأن المتحدة 
  

  ٢القرار 
  
  لمجلس التنفيذي،ا
  
الــدورة الحــظ أن و  ١لمــوظفينالئحــة اتعــديالت النظــام األساســي للمــوظفين و بنظــر فــي التقريــر الخــاص وقــد   

مـن  موحـدنظـام األمـم المتحـدة اللألمم المتحدة قد أرجأت النظر في البنـد الخـاص بالسابعة والستين للجمعية العامة 
  ،المتحدة لجمعية العامة لألمملالمستأنفة للدورة السابعة والستين  الدورة األولىموعد انعقاد جدول األعمال حتى 

                                                           
 .١٣٢/٤٠م تالوثيقة     ١
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اعتمــاد قــرار فــي الــدورة رهنــًا ب والســتين بــأن تعتمــد القــرار التــالي السادســةجمعيــة الصــحة العالميــة  يوصــي  
دنيــة الدوليــة تقريــر لجنــة الخدمــة المبشــأن األولــى المســتأنفة للــدورة الســابعة والســتين للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 

  :الوارد فيهوجدول المرتبات األساسية/ الدنيا  ٢٠١٢لعام 
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،
  

إذ تشير إلى توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بمرتبات الموظفين فـي الوظـائف غيـر المصـنفة   
  رتب ومرتب المدير العام، في
  
 ١٧٢ ٣٠١العاّمين المساعدين والمـديرين اإلقليميـين بمـا يبلـغ  المرتبات اإلجمالية للمديرين تحدد  -١

دوالرًا أمريكيـًا  ١٣٤ ١١١في السنة قبل االقتطـاع اإللزامـي ليكـون المرتـب الصـافي المعـدل دوالر أمريكي 
  ؛دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل) ١٢١ ٤٤٣ (للمعيل) أو

  
ــ اإلجمــالي لنائــبمرتــب ال تحــدد  -٢ ــًا فــي الســنة قبــل  ١٨٩ ٥٩٩غ المــدير العــام بمــا يبل دوالرًا أمريكي

ـــًا (للمعيـــل) أو  ١٤٦ ٢١٩االقتطـــاع اإللزامـــي ليكـــون المرتـــب الصـــافي المعـــدل   ١٣١ ٥٩٠دوالرًا أمريكي
  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛

  
دوالرًا أمريكيـًا فـي السـنة قبـل االقتطـاع  ٢٣٣ ١٦١العام بمـا يبلـغ  المرتب اإلجمالي للمدير تحدد  -٣

دوالرًا أمريكيـًا  ١٥٧ ١٥٢ (للمعيـل) أوًا أمريكيـًا دوالر  ١٧٦ ٧١٣اإللزامي ليكون المرتب الصافي المعـدل 
  (لغير المعيل)؛

  
 كـــانون الثـــاني/ ينـــاير ١اعتبـــارًا مـــن  النفـــاذأن تـــدخل هـــذه التســـويات فـــي المرتبـــات حيـــز  تقـــرر  -٤

٢٠١٣.  
  

  التالية:الئحة الموظفين لكي يضم الحاشية من  ٠٤٠لمادة النص الجديد المقترح لُنقِّح  وقد  -٦٩
  

لقـــرار بشـــأن عتمـــاد الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة مرهونـــًا با ٢و ١بـــدء نفـــاذ التـــذييلين تـــاريخ يكـــون    *
  ).A/67/30(الوثيقة  ٢٠١٢توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية في تقريرها لعام 

  
  أعاله.المذكورين  ٢و ١ي القرارين مشروع المجلس التنفيذيبأن يعتمد وأوصت اللجنة 

  
  مسائل للعلم أو التخاذ إجراءات بشأنها من جانب اللجنة  من جدول األعمال ٣البند 

  
تدابير وفورات الكفـاءة واحتـواء التكـاليف المتخـذة فـي و  أحدث المعلومات عن الشؤون اإلدارية؛  ١-٣

  )EBPBAC17/INF./1و EBPBAC17/2الوثيقتان ( المنظمة
  

والمعلومات المقدمة  لميتحسين نظام اإلدارة العا ناألمانة عبأحدث المعلومات التي قدمتها بت اللجنة رح  -٧٠
تقليــل الجهــود المبذولــة مــن أجــل أيــدت اللجنــة . و فــي هــذا المضــمار والتقــدم المحــرز ذلكن التكــاليف المرتبطــة بــعــ

  .لميمع نظام اإلدارة العا بلدان األمريكيةمنظمة الصحة لل   وجرى التأكيد على أهمية مواءمةي التخصيصالطابع 
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ــــة أيضــــاً   -٧١ ــــي مجــــال اإلدارة العامــــةبأحــــدث المعلومــــات المقدمــــة عــــن  ورحبــــت اللجن خاصــــة و ، األنشــــطة ف
معلومـات محدثـة علـى  قبلواقترحت اللجنة أن تُقّدم في المستتكنولوجيا المعلومات. بفيما يتعلق المقدمة المعلومات 

  .مثالً  شكل تقرير سنويكأن تتخذ تكنولوجيا المعلومات، المسائل المتصلة ب نحو أكثر انتظامًا عن
  

 تكنولوجيا المعلومات والرؤية االستراتيجية في هـذا المجـاللاستعراض التكاليف اإلجمالية أن ُيدرج ينبغي و   -٧٢
معلومــات عـن التكــاليف مـن ال طلبـت اللجنــة مزيـداً و التقريـر الســنوي.  ضـمنمــن التقـارير والمناقشــات  اً جـزءبوصـفها 
مــدى لمناقشــة ت إجــراء والمكاتــب اإلقليميــة، واقترحــالرئيســي لمقــر مليــون دوالر أمريكــي فــي ا ٩٧,٧بمبلــغ المقــدرة 

  األمم المتحدة.سائر مؤسسات دراسة مقارنة مع وذلك عقب استعراض ، بلغمالءمة هذا الم
  

تكنولوجيــا المعلومــات قبــل وضــع الصــيغة  ح ســؤال بشــأن مــدى مالءمــة مبــادرات التحــديث فــي مجــالرِ وُطــ  -٧٣
شـبكة تفيد مـثًال بـأن ال أنشطة جاريةهي عبارة عن . وأوضحت األمانة أن المبادرات ليةالكاليف النهائية لدراسة التك

ؤّخر تنفيـذه مشـروع سـيُ ومـا مـن بانتظـام. ُتسـتعرض وفـورات الكفـاءة تـدابير وأن تؤدي وظيفتهـا كمـا ينبغـي،  العالمية
  اسة المقارنة.سبب الدر ب
  

كما  ،ممتطلبات التقنية وغيرها من نظم الدعالتكنولوجيا المعلومات مع مواءمة اللجنة على أهمية وشّددت   -٧٤
  .وأغراضها لمنظمةلاالستراتيجية الشاملة التكنولوجيا على ضرورة أن تدعم أكدت 

  
حـول مـا إذا كـان ، على أنه ُطِرح سؤال المتثال وٕادارة المخاطرمعنية بارحبت اللجنة بإنشاء وحدة جديدة و   -٧٥

 ٤-٣ البنـد الفرعـيواتفقت األمانـة فـي إطـار الحل األمثل. هو الجمع بين االمتثال وٕادارة المخاطر في وحدة واحدة 
وحــدة ال ات. وأثيــرت مخــاوف بشــأن قــدر لجنــة الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي مجــال المراقبــةتنفيــذ توصــية علــى 

  على مستوى اإلدارة العليا فيما يتعلق بهذا الموضوع. ارفمعالجديدة و ال
  

تقـــديم معلومـــات محدثـــة طلبـــت اللجنـــة و . هـــااإلبـــالغ عنو إدارة المخـــاطر أن تُقـــام صـــلة وثيقـــة بـــين  حرِ واقتُـــ  -٧٦
المبـادرات  الجـدول الزمنـي لوضـعحـول فـي هـذا السـياق تسـاؤالت ُأِثيـرت المنظمـة، و المحيقـة بالمخاطر بانتظام عن 

فــي بســجل أولـي عـن المخــاطر المؤسسـية لمجلــس التنفيـذي بتزويـد ااألمانـة والتزمــت . فـي صــيغتها النهائيـة ةالجاريـ
  .٢٠١٣مايو أيار/ 

  
  .رلشهو عن مختلف اتكاليف المرتبات ب بيان تفصيليتقديم ب لِ تدابير احتواء التكاليف، طُ بوفيما يتعلق   -٧٧
  

المعلومات عن الشـؤون اإلداريـة وعـن تـدابير وفـورات أحدث ي األمانة عن رير تقعلمًا باللجنة وأحاطت 
 EBPBAC17/2الكفــــــاءة واحتــــــواء التكــــــاليف المتخــــــذة فــــــي المنظمــــــة، الــــــواردين فــــــي الــــــوثيقتين 

  .EBPBAC17/INF./1و
  
(الوثيقـــــة  الصـــــحة العالميـــــة: التوصـــــيات األوليـــــةة فـــــي منظمـــــ دراســـــة التكـــــاليف اإلداريـــــة والتنظيميـــــة  •

EBPBAC17/INF./2(  
  

  .ةمنظمالفي  دراسة التكاليف اإلدارية والتنظيميةم عرض عن التوصيات األولية الناشئة عن دِّ قُ   -٧٨
  

علـى  كبيـربشـكل  هاالعـرض سـاعدذاك علـى أن الالحقـة المناقشـة وشّددت الدول األعضاء باإلجماع فـي   -٧٩
تلــك  تمويــلبشــأن ت المحتملــة التكــاليف اإلداريــة والتنظيميــة، بمــا فــي ذلــك الخيــاراب فهــم المســائل المرتبطــةتحســين 
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تقـوم الـذي منظمـة الإصـالح األمـر مـن الجوانـب المهمـة ألنشـطة كـان هـذا وقد . التكاليف على نحو كاف ومنصف
واسع على هذا النحو تعميمًا المعلومات المكتسبة لذا كان لزامًا تعميم التمويل، ات المهمة حول شمناقعليه معظم ال
  التمويل.الخاص بشؤون إجراء مزيد من المناقشات في سياق الحوار تفادة منها في لالسبين األعضاء النطاق فيما 

  
إزاء االســتمرار فــي اســتخدام االشــتراكات المقــدرة للمنظمــة فــي التمويــل  موأعــرب أعضــاء اللجنــة عــن قلقهــ  -٨٠

 اً كافيـــشـــهد اســـتردادًا اللجنـــة أن تكمـــا وّدت أخـــرى الدراســـة. مثلمـــا أثبتتـــه مـــرة ، التنقلـــي للممـــّول طوعـــًا مـــن برامجهـــا
  .ختاميدرج في التقرير التُ هذه الناحية سالتأكيد على أن وجرى لتكاليف من الشراكات؛ ل
  

منظمة بأن التكاليف اإلدارية يكمن في ضرورة اعتراف أعضاء الالمشكلة جوهر أن  ةالعام ةالمدير ت دوأكّ   -٨١
  كاف.بشكل هذه التكاليف عليه يلزم تمويل ، و المنظمة نموذج أعمالمن والتنظيمية هي جزء مهم ومشروع 

  
تحديـد معـدل التي اعتمدت قـرار هي الدول األعضاء في المنظمة ة كذلك بأن اللجنة العام ةالمدير وَذّكرت   -٨٢

فقـــد تقـــّوض هـــذا المعـــدل  ةترتيبـــات تفـــاوض فرديـــتخـــاذ ال ولكـــن نظـــراً  ،٪١٣اســـترداد تكـــاليف دعـــم البـــرامج بنســـبة 
بــل علــى ، الســتردادهامناســبة المعــدالت الالنقــاش علــى مســألة تكــاليف دعــم البــرامج و أال ُيرّكــز ينبغــي لــذا  .تــدريجياً 
كيفيـــة ضـــمان إدارة تلـــك علــى ، و فـــي المنظمـــة تكـــاليف اإلداريـــة والتنظيميــةإجمـــالي التمويــل الســـبل الكفيلـــة ب أفضــل

  بفعالية. التكاليف
  

مت دِّ بين هيئات األمم المتحدة. وقُـالبرامج فيما عم دمعدالت استراد تكاليف  مواءمةعن اللجنة واستعلمت   -٨٣
ه فإنــ كافــة األمــم المتحــدةفــي مؤسســات معــدالت تلــك المواءمــة فــي  تعــّين المضــي قــدماً إذا مؤداهــا أنــه توضــيحات 

 واليــاتالنمــاذج األعمــال و مراعــاة مختلــف ، مــع تلــك المعــدالتفــي تطبيــق المتبعــة التركيــز علــى المنهجيــات ينبغــي 
  .لى فرادى المؤسساتالمسندة إ

  
الكفيلــة بشــأن أفضــل الســبل للشــؤون اإلداريــة الداخليــة  مناقشــاتة بعقــد مزيــد مــن الالعامــ ةالمــدير والتزمــت   -٨٤
فريــق السياســات العالميــة؛ كمــا المناقشــات علــى أن يمســك بزمــام تلــك اســترداد التكــاليف، فــي عمليــة  لمضــي قــدماً با

 الزمالتمويــل الــتــأمين الــدول األعضــاء فــي المنظمــة علــى مســتوى قــد تتخــذها ية اتقــرارات سياســالتزمــت بالتقّيــد بأيــة 
  استرداد التكاليف.عملية وآليات تنفيذ 

  
يسـبق عقـد وقـت كـاف فـي  ختـاميالتقرير التزويدها بوافقت اللجنة على مسار العمل المقترح وطلبت و 

  .٢٠١٣مايو أيار/ االجتماع المقبل في 
  
  )EBPBAC17/3(الوثيقة  جعة الداخليةمكتب خدمات المراتقرير   ٢-٣
  

تعزيــز ميــدان فــي وألعمالــه الجاريــة ة الداخليــة مراجعــأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها لتقريــر مكتــب خــدمات ال  -٨٥
بفضــل تعيــين  ٢٠١٣-٢٠١٢الثنائيــة مكتــب فــي البتعزيــز  ترحبــ اللجنــة رغــم أنو لمنظمــة. شــاملة فــي االمســاءلة ال

أن المــوارد والتــي تفيــد بــورات ســابقة، د فــيجديــد مخاوفهــا التــي أعربــت عنهــا  مــنكــررت فإنهــا ، فيــه مــوظفين جــدد
خصوصــًا مــن تعزيــز المكتــب، و مواصــلة بت غيــر كافيــة، وأوصــ ال تــزالالداخليــة الالزمــة إلنجــاز المراجعــة البشــرية 

  تقييم.دارة المخاطر، والإ تغطية مراجعة الحسابات، و التمّكن من استيفاء األغراض المتعلقة بضمان أجل 
  

يتواصــل اســتخدامها للتصــدي للمجــاالت  المــوارد المتاحــة حاليــاً أن رغم إلــى أنــه بــللجنــة ااألمانــة وطمأنــت   -٨٦
-٢٠١٤فــي الثنائيــة المكتــب  اتقــدر يتواصــل تعزيــز مــن المتــوخى أن فــإن ، ذات األولويــة المنطويــة علــى مخــاطر

  وظيفة التقييم.ير تطو عم تنفيذ سياسة التقييم الجديدة و السيما من أجل دو  ،٢٠١٥
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مـؤخرًا  لمكتـباتـأثير إشـراك بيد أنهم شـككوا فيمـا إذا كـان وأشار أعضاء اللجنة إلى تعزيز وظيفة التحقيق   -٨٧
لـدى لسـلوك. و ٕاسـاءة او  حتيـالاالقضـايا علـى المكتـب تركيـز غّيـر وجهـة التحرش قـد تتعلق بـفي التحقيق في مزاعم 

ه ينبغي أن يدرس أنفقد اقترحت التحرش، مكافحة تنفيذ سياسة مستوى تقييم ل ه كان مقررًا إجراءإلى أنإشارة اللجنة 
مكافحــة المســؤوليات الحاليــة لسياســة االســتعراض مســألة مــا إذا كــان ممكنــًا أال ُينظــر فــي التعــديالت الُمدخلــة علــى 

فـي  اتأن التحقيقـالداخليـة مراجعـة التحرش في ضوء إنشاء مكتب األخالقيات الجديد. وأكد مدير مكتـب خـدمات ال
أن هذا إلى  مجّدداً طمأن اللجنة ؛ على أنه مكتبللموارد بشأن توفير ال ةكبير نداءات  وجهت فعالً  مزاعم التحرش قد

درة المكتــب علــى أداء تحلــيالت المــزاعم المطلقــة بشــأن االحتيــال، وٕانمــا قــّوض بــاألحرى قــتقيــيم األمــر لــم َيُحــل دون 
  حاالت االحتيال.اتخاذ تدابير استباقية لكشف لدى نظره في  الحتيالعرض لللمجاالت التي ُيحتمل أن تتشاملة 

  
  .EBPBAC17/3التقرير الوارد في الوثيقة علمًا باللجنة وأحاطت 

  
  )EBPBAC17/4(الوثيقة  توصيات المراجعة الداخلية والخارجية للحساباتتنفيذ   ٣-٣
  

مزيــدًا مــن المعلومــات المحدثــة عــن  ٢٠١٢/ مــايو فــي أيــار أشــارت األمانــة إلــى أن اللجنــة طلبــت تحديــداً   -٨٨
الصـادرة مراجعات الحسـابات (أي مر عليها أكثر من سنتين التي  توصيات المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات

 ٢٠١٢نـوفمبر تشـرين الثـاني/  بعـدالحسـابات تقـارير مراجعـة  إغـالقز مزيد من التقدم في حرِ أُ و  ).٢٠١١قبل عام 
الصـادرة قبـل مراجعـة الحسـابات تقـارير المفتـوح مـن عـدد بالتـالي ل ورقـة)، ممـا قلّـالتي ُأعِّـدت فيهـا ال وهي المرحلة(

أكثـر  ٢٠١٣وكانون الثاني/ يناير  ٢٠١٢وُأغِلقت في الفترة الواقعة بين آذار/ مارس . تقارير ١٠إلى  ٢٠١١عام 
  .ةمفتوح ةتوصي ٢٠٠من 

  
هــا الــذي نحــو كــاف طلبيلبــي علــى أن التقريــر  توأكــدا الخصــوص فــي هــذرحبــت اللجنــة بالتقــدم المحــرز و   -٨٩

. وشــددت وٕاجراءاتــه بالترحيــب تعزيــز عمليــات الشــراءالمتبعــة فــي ممارســات حظيــت الدورتهــا األخيــرة. و قدمتــه فــي 
وتود اللجنة أن تّطلع على الصعيد القطري. باألخص ، و الزمةالكفاءات البموظفين تمتع الاللجنة كذلك على أهمية 

مفتوحــة مــن أجــل تســهيل التعــرف علــى المخــاطر التوصــيات أعلــى جــودة بشــأن التحليــل علــى ي التقــارير المقبلــة فــ
  .لدرئها ةالالزمستراتيجيات االة و واتر المت
  

  .EBPBAC17/4تقرير األمانة الوارد في الوثيقة علمًا باللجنة وأحاطت 
  
  )EBPBAC17/5(الوثيقة مراقبة الخبراء االستشاريين المستقلة في مجال اللجنة تقرير   ٤-٣
  

وقــائع اجتماعيهــا ن عــتقريــر اللجنــة الخبــراء االستشــاريين المســتقلة فــي مجــال المراقبــة لجنــة  ةرئيســ تقــدم   -٩٠
ــدا فــي  الماضــيين شــّددت رئيســة اللجنــة فــي مالحظاتهــا . و ٢٠١٢/ يوليــو وتشــرين الثــاني/ نــوفمبر تمــوزاللــذين ُعِق
، المسـاءلةالخبـراء االستشـاريين المسـتقلة فـي مجـال المراقبـة تنصـب علـى موضـوع أن أعمـال لجنـة لى ع االفتتاحية

  التقرير.ذاك أهم االستنتاجات والتوصيات الواردة في  صتولخّ 
  

الخبــراء االستشــاريين المســتقلة فــي مجــال ت لجنــة التقرير وشــكر بــجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة ت لورحبــ  -٩١
رأت . و تصـريف شـؤونها ومسـاءلتهاإدارة المنظمـة و وثيـق عـرى تبيرة والمتبصرة مـن أجـل المراقبة على إسهاماتها الك

جــــدول أعمــــال المجــــاالت المدرجــــة علــــى عــــدد مــــن مهــــم وذو صــــلة بالتقريــــر أن  جنــــة البرنــــامج والميزانيــــة واإلدارةل
المســـتقبل، وٕادارة فـــي المنظمـــة تمويـــل و الميزانيـــة البرمجيـــة، و منظمـــة، بإصـــالح الفيمـــا يتعلـــق وخصوصـــًا المنظمـــة، 
  ة.يلمؤسسا المخاطر
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قيادات التوصيات الواردة في التقرير، وأن تدريب في تنفيذ  قدماً ستمضي أن األمانة  ةالعام ةالمدير  توأكد  -٩٢
  دارة المخاطر.بشأن إ، و المراقبةالمالية و الشؤون إدارة بشأن عناصر إلزامية  من اآلن فصاعداً المنظمة سيشمل 

  
مـن قبيـل متابعـة األمانـة، ب حظيـت فعـالً تقريـر الأبرزهـا بـأن ثمـة مسـائل معينـة  ضاء اللجنةبعض أعوسّلم   -٩٣

من مستوى اسـتفادتها مـن  من اآلن فصاعداً ستزيد منظمة ة بأن الالعام ةالمدير . وأقّرت منظمةالتنفيذ إصالح خطة 
من االنتظام بأحدث المعلومـات تزويدهم بمزيد من أجل مع األعضاء فيها شبكة اإلنترنت االتصاالت القائمة على 

  التقدم المحرز.عن 
  

  .EBPBAC17/5ر الوارد في الوثيقة التقريعلمًا باللجنة وأحاطت 
  
  )EBPBAC17/6(الوثيقة  تقارير وحدة التفتيش المشتركة  ٥-٣
  

ة فــي وحــدة التفتــيش المشــتركالــذي تؤديــه الــدور الهــام والمتزايــد إلــى  ســتعراض التقريــرأشــارت اللجنــة لــدى ا  -٩٤
فــي الســنوات وقــد ُدِعيــت الوحــدة فــي مهمــة تقيــيم خيــارات اإلصــالح. المتمثلــة واليتهــا مشــمولة بمســاعدة المنظمــات ال

 ب عـنعرِ منظمة، وأُ ها المختلف الوكاالت، بما فيفي عمال إصالح مهمة إلنجاز أأداة بوصفها عدة مرات  األخيرة
  .ككلالمنظومة على نطاق الستقاللية تلك الوحدة ومنظورها  تقديرال
  

واقـــع األمـــر علـــى نطـــاق  ُيقـــّدم فـــي ٪ مـــن تقـــارير الوحـــدة٧٠ممثـــل وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة أن وضـــح وأ  -٩٥
، مـن أجـل االطـالع www.unjiu.orgككل، وأنه يمكن الرجوع إلى موقعها على شـبكة اإلنترنـت المعنـون: المنظومة 

مـن  اعتبـاراً ، وتنزيـل تلـك التقـارير. و ١٩٦٨وقت إنشـاء الوحـدة فـي عـام  رها التي يعود تاريخها إلىجميع تقاريعلى 
تـيح متابعـة الـذي يالنظـام اإللكترونـي الجديـد لشـؤون ال يتضـمن أيضـاً فإن موقع الوحدة علـى اإلنترنـت  ،٢٠١٣عام 

واحـد مـن تقـارير كـل بشـأن  ت المشـاركةالتنفيـذ مـن جانـب الوكـاالالقبـول و حالة المجال إلجراء مشاورة محددة حول 
  .معلومات إحصائيةّما يتصل بذلك من ع وحدة التفتيش المشتركة، فضالً 

  
ســم إبالتــي أنجزتهــا الوحــدة فــي اآلونــة األخيــرة وحــدة التفتــيش المشــتركة أن أعمــال التقيــيم مفــتش وأضــاف   -٩٦
مـن خــدمات  الوكـاالت المشــاركةدة أعضــاء فالزيــادة اسـت حـافزاً قــد تـوفر منظمـة الفـي ســياق جهـود إصــالح  منظمـةال

لتعامـل مـع افيمـا يتعلـق بطـرق ووسـائل ككـل األمـم المتحـدة على نطـاق منظومـة لمقارنة ألغراض اسيما ، والالوحدة
  جميع الوكاالت.التي تواجهها المشاكل المشتركة 

  
المنظمـة لمـا يصـدر ول حالـة قبـالمتعلقة بحصاءات على أن تدرج اإل األمانة من اآلن فصاعداً وستحرص   -٩٧

التــي تقــدمها دوريــًا إلــى اللجنــة عــن تقاريرهــا العاديــة مــن  بوصــفها جــزءاً تقــارير وحــدة التفتــيش المشــتركة مــؤخرًا مــن 
  .المشتركة حدة التفتيشتصلة بو المسائل الم

  
  .EBPBAC17/6ر الوارد في الوثيقة التقريعلمًا باللجنة وأحاطت 

  
  التقرير واختتام االجتماع اعتماد  من جدول األعمال ٤البند 

  
  .اعتمدت اللجنة تقريرها  -٩٨
  

=     =     =  


