
  ١٤١/٢م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٧ مايو/ أيار ٢٢  بعد المائة األربعونالحادية و الدورة 
    EB141/2  من جدول األعمال المؤقت ٥البند 

  
  
  

  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 
  التنفيذيالتابعة للمجلس 

  
  
والعشــرون للجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي فــي جنيــف ســادس ُعقــد االجتمــاع ال  -١

واعتمـــدت اللجنـــة جـــدول  ١)،تايلنـــدانغشارأوينســـاثين (دكتور فيـــروج تبرئاســـة الـــ ٢٠١٧أيـــار/ مـــايو  ١٩و ١٨ يـــومي
االقتراحــات المقدمــة إلـى المنظمــة الستضــافة شــراكات ة فقـط: (النقطــة الثالثــ ٥-٢أعمالهـا بعــد أن حــذفت منـه البنــد 

  ٧.٢-٣و ٦-٣و ٥-٣البنود و ) رسمية
  

ـــــر الســـــنوي  ١-٢البند  ـــــة: التقري ـــــراء المســـــتقلين االستشـــــارية فـــــي مجـــــال المراقب  لجنـــــة الخب
  )EBPBAC26/2  (الوثيقة

  
الــذي  للجنــة االستشــاريةالســنوي تقريــر ال لجنــة الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي مجـال المراقبــةقـدم رئــيس   -٢

، ومراجعــة الحســابات الخارجيــةيعــرض مالحظــات بشــأن اإلدارة الماليــة (بمــا فــي ذلــك التــأمين الصــحي للمــوظفين)، 
المرحلـــة وٕادارة المخـــاطر، واإلصـــالح فـــي مجـــال الطـــوارئ الصـــحية، و ، ٕاطـــار الرقابـــة الداخليـــةو  والمراقبـــة الداخليـــة،

  .لمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولاطار ، وإ شلل األطفالاالنتقالية لما بعد استئصال 
 
وتوجهت اللجنـة بالشـكر إلـى اللجنـة االستشـارية علـى التقريـر المقـدم منهـا، وأعربـت عـن تأييـدها لمـا أولتـه   -٣

اللجنــة االستشــارية مــن تركيــز وعنايــة، ورحبــت بالتقــدم المحــرز فــي مجــال المراقبــة وفــي مجــال االمتثــال للضــوابط 
  الداخلية. كما أثنت اللجنة على تقليل المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ توصيات المراجعة.

  
الصــندوق االحتيــاطي بيــد أن اللجنــة أبــدت قلقهــا إزاء عــدد مــن المجــاالت منهــا المســتوى الحــالي لتمويــل   -٤

لمنظمــة قاطبـــًة وٕادارة ارئ الصــحية، والخصـــوم طويلــة األجـــل المتعلقــة بالتــأمين الصـــحي للمــوظفين، وتمويـــل اللطــو 
  أصولها على المدى الطويل.

  
التــأمين الصــحي لمــوظفي المنظمــة يزيــد علــى النفقــات. وجــود فــائض حاليــًا فــي إيــرادات ت اللجنــة ببِلغــوأُ   -٥

والتوصــية  الرعايــة الصــحية بعــد انتهــاء الخدمــةالخصــوم طويلــة األجــل المتعلقــة ب والحظــت اللجنــة فــي الوقــت نفســه
نــة االستشــارية بضــرورة اتخــاذ اإلجــراءات المالئمــة بشــأن التمويــل طويــل األجــل فــي ضــوء زيــادة الصــادرة عــن اللج

تكـاليف الرعايـة الصـحية. وطلبـت اللجنـة مــن األمانـة أن تقـدم لهـا تقريـرًا حــول الجـدوى الحاليـة وفـي األجـل الطويــل 
  .٢٠١٨لثاني/ يناير للتأمين الصحي لموظفي المنظمة في اجتماعها القادم الذي ُسيعقد في كانون ا

  

                                                           
  .EBPBAC26/DIV./1قائمة المشاركين متاحة في الوثيقة    ١
  .EBPBAC26/1 Rev.1الوثيقة    ٢
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، أكـدت األمانـة أن فريق السياسـات العـالميوردًا على تساؤل الدول األعضاء عن الدور الذي يضطلع به   -٦
 هذا الفريق يمثل آلية استشارية للمدير العام.

  
الـــوارد فـــي  لجنـــة الخبـــراء المســـتقلين االستشـــارية فـــي مجـــال المراقبـــةوأحاطـــت اللجنـــة علمـــًا بتقريـــر 

  EBPBAC26/2 الوثيقة
 

  )EBPBAC26/3(الوثيقة  االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقيات: التقرير السنوي  ٢-٢البند 
  
  .االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقياتعرضت األمانة على اللجنة تقريرها السنوي بشأن   -٧
  
، وتفـويض السـلطة، المـدير العـامو ن ين المسـاعدين العـامياتفاقـات مسـاءلة بـين المـدير ورحبت اللجنة بـإبرام   -٨

وخطابات التمثيل الخاصة بين المدير العام والمـديرين اإلقليميـين، والمتاحـة جميعـًا علـى المـأل علـى موقـع المنظمـة 
ين، يــبــإدراج عــدة مؤشــرات خاصــة بــأداء اإلدارة فــي تفــويض الســلطة للمــديرين اإلقليم اإللكترونــي. وُأخِطــرت اللجنــة

  مساءلة.وذلك كوسيلة لضمان ال
  
األولـى فـي المنظمـة وأنهـا ُتطبـق علـى جميـع  مدونـة األخالقيـاتوأشارت اللجنة إلـى أن المـدير العـام أبـرم   -٩

ـــارير المســـتقبلية عـــن  ـــة أن تتضـــمن التق المـــوظفين بغـــض النظـــر عـــن وضـــعهم أو مســـتوى أجـــورهم. وطلبـــت اللجن
  األمانة. معنية التي يتم اتخاذها من ِقَبلءات الاألخالقيات تحليًال ألنواع الشواغل التي يتم إثارتها، واإلجرا

  
خـط سـاخن لإلبـالغ ورحبت اللجنة باألعمال االبتكارية التي تضـطلع بهـا األمانـة، بمـا فـي ذلـك اسـتحداث   -١٠

تــتم إدارتــه خارجيــًا ويســتطيع مــن خاللــه أي موظــف اإلبــالغ عــن حــوادث الســلوك غيــر األخالقــي.  عــن التجــاوزات
حتوي التقارير المقدمة في المسـتقبل علـى تحلـيالت أكثـر تفصـيًال للمعلومـات المتلقـاة علـى ذلـك وطلبت اللجنة أن ت

  النحو.
  

، وبـالجهود الجـاري الدوليـة للشـفافية فـي المعونـةكما رحبت اللجنة بانضمام المنظمة إلى عضوية المبـادرة   -١١
  بذلها لمواصلة تعزيز المساءلة والشفافية.

  
  .EBPBAC26/3بتقرير األمانة الوارد في الوثيقة  وأحاطت اللجنة علماً 

  
  )EBPBAC26/4 (الوثيقة تقارير وحدة التفتيش المشتركة  ٣-٢البند 

  
ة ألمـين المظـالم تبليغهـا علـى رئاسـيتتـيح األجهـزة النظرت اللجنة فـي التقريـر. وفيمـا يتعلـق بالتوصـية بـأن   -١٢

 استكشـاف سـبل)، طلبـت اللجنـة مـن األمانـة JIU/REP/2015/6(الوثيقة  نحو منتظم بالقضايا العامة التي يحددها
  إدراج هذه التقارير الموجزة تحت البند الخاص باللجنة من جدول األعمال الحالي.

  
واســتجابًة لطلــب الحصــول علــى تفاصــيل بشــأن مبلــغ تمويــل المنظمــة الــذي تعــرض لجــرائم غــش والمبــالغ   -١٣

(تقرير مراجع الحسابات الـداخلي)، واتفقـت  ٩-٣ل هذه المسألة تحت البند التي تم استردادها، اقترحت األمانة تناو 
مالئمة، مؤكدًة أن المنظمة كانت تتعاون بشكل نشط  تقارير وحدة التفتيش المشتركةعلى أن التوصيات الواردة في 
  من أجل مكافحة الغش والفساد. داخل منظومة األمم المتحدة

  
  .EPBAC26/4بتقرير األمانة الوارد في الوثيقة  وأحاطت اللجنة علماً 
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  )١٤١/٧م ت(الوثيقة  التقييم: التقرير السنوي  ٤-٢البند 
  

اللجنـــة علـــى التقريـــر الســـنوي ولكنهـــا أبـــدت أســـفها ألن تـــأخير تقـــديم التقريـــر يعنـــي ضـــرورة إرجـــاء  أثنـــت  -١٤
فقــت اللجنــة علــى أن التقيــيم التعليقــات المستفيضــة إلــى الــدورة الحاديــة واألربعــين بعــد المائــة للمجلــس التنفيــذي. وات

أفضــل وبشــكل أوســع، لــى نحــو مــن أجــل تطــور المنظمــة، وأكــدت علــى ضــرورة نشــر نتــائج التقييمــات ع ضــروري
سيما بين الموظفين. كما أقرت اللجنة بضرورة اتخاذ اإلجـراءات الالزمـة حيـال االسـتنتاجات الخاصـة بالتقييمـات الو 

وتنفيذ التوصيات المنبثقة عنها. وأعربت اللجنـة عـن قلقهـا حـول مـا إذا كـان نطـاق وحـدة التقيـيم قـد تـم تكييفـه علـى 
ــتعلم التنظيمــي أفضــل نحــو بمــا يتــواءم مــع ال مهمــة التنظيميــة المعنيــة. وكمــا الحــظ التقريــر، فــإن تعزيــز التقيــيم وال

  مكونات بالغة األهمية فعًال في عملية إصالح المنظمة.
  

وأوصــت اللجنــة المجلــس التنفيــذي بــأن يحــيط علمــًا بــالتقرير الســنوي بشــأن التقيــيم الــوارد فــي الوثيقــة 
  .١٤١/٧ت  م

  
  )١٤١/٩م توالوثيقة  ١٤١/٨م ت(الوثيقة المستضافة الشراكات   ٥-٢البند 

  
التحالف مـن أجـل السياسـات سيما يِّمة التي قدمتها الشراكات، والالحظت اللجنة مع التقدير اإلسهامات القَ   -١٥

ضـــرورة تالفـــي ازدواجيـــة العمـــل الـــذي تضـــطلع بـــه المنظمـــة وســـائر  وُلفـــت االنتبـــاه إلـــى. الصـــحية وبحـــوث الـــنظم
الوكــاالت، نظــرًا لآلثــار الواســعة المتحققــة بفضــل المــوارد المتاحــة لهــذه الشــراكات، المــوارد البشــرية والمــوارد الماليــة 

  على حد سواء.
  

 ١٤١/٨ت  مقــة وأوصــت اللجنــة المجلــس التنفيــذي بــأن يحــيط علمــًا بتقريــري األمانــة الــواردين فــي الوثي
  .١٤١/٩م توالوثيقة 

  
  )١٤١/١١م ت(الوثيقة تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٦-٢البند 

  
سـتترتب عليـه اآلثـار المبينـة فـي تقريـر  ٢٠١٨كانون الثاني/ ينـاير  ١إذ تعترف اللجنة بأن التنفيذ بحلول   -١٦

جانــب المــدير العــام، أشــارت اللجنــة إلــى ضــرورة مواءمــة تنفيــذ  األمانــة والتــي تــم تناولهــا بمزيــد مــن التوضــيح مــن
فــي الخامســة والســتين مــن العمــر ُأســوًة بــالمعمول بــه فــي ســائر مؤسســات  لســن اإللزامــي إلنهــاء الخدمــةالمنظمــة ل

ي عليـه، رأت اللجنـة أنـه ينبغـي أن تـدخل التعـديالت المدخلـة علـى الئحتـ المنظومة المشتركة لألمـم المتحـدة. وبنـاءً 
، علمــًا بــأن الالئحــة ٢٠١٨كــانون الثــاني/ ينــاير  ١حيــز النفــاذ اعتبــارًا مــن  ٤١٠ورقــم  ١-١٠٢٠المــوظفين رقــم 
فـــي الخامســـة والســـتين مـــن العمـــر بالنســـبة للمـــوظفين المعينـــين قبـــل  لســـن اإللزامـــي إلنهـــاء الخدمـــةاألولـــى تتعلـــق با

ى الخامســـة والســـتين (ولـــيس الثانيـــة والســـتين) فـــي حـــين تـــنص الالئحـــة الثانيـــة علـــ ٢٠١٤كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ١
باعتبــاره حــد الســن العاديــة بالنســبة للتوظيــف. ومــن ثــم ســيتناول المجلــس التنفيــذي هــذه المســألة فــي دورتــه الحاديــة 

  واألربعين بعد المائة.
  

مــن تقريــر األمانــة الــوارد فــي الوثيقــة  ١وأوصــت اللجنــة المجلــس التنفيــذي بــأن يعتمــد مشــروع القــرار 
  .١٤١/١١ت  م

  
  اعتماد التقارير واختتام االجتماع  ٤البند 

  
  اعتمدت اللجنة تقاريرها.  -١٧

=     =     =  


