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  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 
  التنفيذيالتابعة للمجلس 

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

واعتمــدت اللجنــة  ١،ســتيوارت جيّســامين (نيوزيلنــدا)دكتور برئاســة الــ ٢٠١٨كــانون الثــاني/ ينــاير  ١٩و ١٨ يــومي
  ٢.مالهاجدول أع

  
  )EBPBAC27/2 (الوثيقة في مجال المراقبة الستشاريين المستقلةالجنة الخبراء تقرير   ٢البند 

  
علــى تقــديم تقريرهــا وأحاطــت  فــي مجــال المراقبــة لجنــة الخبــراء االستشــاريين المســتقلةاللجنــة رئــيس شــكرت   -٢

فــي التشــجيع والُمحــرز  ىالباعــث علــالمتعلقــة بالتقــدم ومنهــا تلــك ، الــواردة فيــه بالمالحظــات اإليجابيــة الكثيــرة علمــاً 
كمــا أعربــت  .الداخليــة والخارجيــةالحســابات نفيــذ توصــيات مراجعــة تتحســين االســتمرار فــي مجــال إدارة المخــاطر و 

لمكتـــب اإلقليمـــي إلقلـــيم شـــرق المتوســـط، عـــن تقـــديرها لهيكـــل عقـــب زيارتهـــا ل لجنـــة الخبـــراء االستشـــاريين المســـتقلة
فيهـا تعـاني  صـعبة وبيئـة سياسـية قيـداتتعمـن  مـا يجابهـه رغمب قليماإلفي متين الموضوع موضع التنفيذ االمتثال ال

  .طويلة األمدمن طوارئ عديدة بلدان 
  
إدارة المخـاطر عمليـة فيمـا يخـص  – هاتحسـينتـي يتعـّين مجـاالت الالمناقشـتها بعـض وأبرزت اللجنة أثناء   -٣
لعمليـة اسـتعراض خـارجي رفيـع المسـتوى بـإجراء ورّحبـت المنظمـة، بفي دورة التخطـيط يلزم مواصلة دمجها لتي ا -

فـي مجـال إدارة ضـوابط الرقابـة عمومـًا فعاليـة مدى ٕاضافة إلى ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء إدارة المخاطر. و 
برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ تمويـــل ضـــرورة  دت مـــن جديـــد، وأّكـــالتـــي ال تبعـــث حاليـــًا علـــى الرضـــاالمـــوردين شـــؤون 

اللجنـة علـى أهميـة وضـع خطـة قويـة إلدارة عـّدة سـنوات. وشـّددت على مدى  للتنبؤ وقابالً  اً مستدامالصحية تمويًال 
بعـض الـدول األعضـاء . واقترحـت تنفيـذ إطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدولٕارشادات بشـأن المشاريع و 
تقاريرهـــا الســـابقة التـــي فـــي الـــواردة فـــي إدراج اســـتعراض للتوصـــيات  لجنـــة الخبـــراء االستشـــاريين المســـتقلةأن تنظـــر 

مــن  لجنــة الخبــراء االستشــاريين المســتقلةمــا تســديه ب أن ترّحــب تحديــداً  الــدول األعضــاءمــن شــأن مفتوحــة. و زالــت ما
 البلــدان التــيعلــى الــذي ُيحتمــل أن تخّلفــه  ثــراألخصوصــًا شــلل األطفــال، و فــي مجــال  بشــأن خطــة االنتقــالمشــورة 

  .لشلل األطفالتتصدى 
  
لمتعلقـة بتحسـين ها اتوصـيات، بمـا فيهـا لجنـة الخبـراء االستشـاريين المسـتقلةتوصيات أهمية ت األمانة بوأقرّ   -٤

تفــي بــالغرض المعــّدة ألجلــه فــي بوضــع إجــراءات واضــحة و  ،نظــم إدارة المخــاطر واالستعراضــات القطريــة الوظيفيــة
لجنـة الخبـراء المكاتب اإلقليمية التنفيذ الجاري للتوصيات الواردة فـي التقـارير السـابقة ل دتأكّ و . إدارة األعمالميدان 

لمكاتـب اإلقليميـة الثالثـة مـن أجـل هـا لزياراتالتي أعدتها اللجنة عـن تقارير ال، واقترحت تحليل االستشاريين المستقلة
                                                           

  .(باإلنكليزية) EBPBAC27/DIV./1قائمة المشاركين متاحة في الوثيقة    ١
  .EBPBAC27/1 Rev.1الوثيقة    ٢
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بذل عاكفة على إلى أنها للجنة ااألمانة طمأنت . كما تنفيذ على نطاق أوسعفي الالُمتبعة تحديد أفضل الممارسات 
  .يندشؤون المور دارة إلالالزمة الموارد توفير قصارى جهدها لمعالجة مسألة 

  
  .في مجال المراقبة لجنة الخبراء االستشاريين المستقلةوأحاطت اللجنة علمًا بتقرير 

 
ـــث عشـــر   من جدول األعمال ٣البند  ـــام الثال ـــامج العمـــل الع ـــ ٢٠٢٣-٢٠١٩مســـّودة برن ائق (الوث

  )٢إضافة  ١٤٢/٣م تو ٣إضافة  ١٤٢/٣م تو ١٤٢/٣ت  م
  
 ٢٠٢٣-٢٠١٩ برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــرمــن مســّودة اللجنــة الجوانــب الماليــة والبرمجيــة ناقشــت   -٥
. لــذا، ٢٠٣٠مــع خطــة التنميــة المســتدامة لعــام تمامــًا ، والحظــت أن أهــدافها تتماشــى برنــامج العمــل العــام)مســّودة (

بالــدعم لــدول األعضــاء زويــد امــن تفــي موقــف يمّكنهــا  ضــع األمانــةت نالعــام أبرنــامج العمــل مســّودة مــن شــأن فــإن 
ـــالزم ل ـــة الصـــحية الشـــاملةيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، والتحقال ـــة بالوثيقـــة ورّحبـــت  .ســـيما التغطي الُمنّقحـــة اللجن

  برنامج العمل العام.مسّودة كّونت فهمًا أعمق لأنها والحظت 
  
 مخـاطرحيـال الأعربـت عـن قلقهـا ة من األمانة، و المقدم ةالمالي اتتقدير مناقشة مستفيضة للاللجنة أجرت و   -٦

 الحظت اللجنة أنه رغم أن برنامج العملالمتطلبات الجديدة. و التمويل لتلبية ما يكفي من اجتذاب الُمتمّثلة في عدم 
مـن  طلبت اللجنة مزيـداّ . و أن تكون واقعيةالبد شملها ، فإن الميزانيات البرمجية التي يينبغي أن يكون طموحاً العام 

فيمـــا يتعلــق بجمـــع  ةالماليــالتغطيــة ) مـــدى واقعيــة وضـــع ١: (التاليــة القضـــايا الرئيســيةمــن العديـــد  بشــأناإليضــاح 
الت آلثار المترتبة علـى التحـوّ ا) ٣وّسع؛ (القابل للتالمكّون في إطار الُمنّفذة الخاصة المشاريع طبيعة ) ٢( األموال؛

الكيفيـة التـي  )٤فـي مجـال وضـع القواعـد؛ (تلك التحوالت علـى العمـل الذي ستخّلفه ثر األالتنظيمية في الميزانية، و 
رت فــــي تخطــــيط إذا كانــــت األمانــــة قــــد نظــــمــــا ) ٥فــــي مجــــال الكفــــاءة؛ ( ٪٥بنســــبة المحــــّددة ســــتُبلغ بهــــا الغايــــة 

ناقشـــت اللجنـــة . و شـــلل األطفــال علـــى المـــوارد البشــرية والماليـــةفـــي مجـــال نتقــال عمليـــة االأثـــر ) ٦( الســيناريوهات؛
ُتمــّول مــن الميزانيــة و ُيحســب حســابها حاليــًا فــي  علــى الصــعيد القطــري التــيموميــة الوظــائف األساســية للصــحة الع

لقـدرات، تلـك ابعـض صـون علـى ضـرورة اتفقـت الترصد والتمنيـع، و المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال، مثل 
  المتعلقة بتمويلها. عاتتوقالشواغل بشأن إن ُأبِديت  حتى

  
ُأِثيـرت لغـرض نقـاط ولكـن فيمـا يلـي بتفصيل كبيـر، مسّودة برنامج العمل العام  ولم تناقش اللجنة مضمون  -٧

 شـاملة؛الصـحية التغطيـة وال: تعميم مراعاة المنظور الجنسـاني؛ المقبلة لمجلس التنفيذيافي دورة مواصلة مناقشتها 
 )بسي(اتفـاق التـر الفكريـة بالجوانب التجارّيـة لحقـوق الملكيـة  االتفاق المتعلقالمرونة الواردة في االستفادة من أوجه و 

  .)؛ ونقل التكنولوجيا٢٠٠١(مومية والصحة الع لتريبساإعالن الدوحة بشأن اتفاق المسّلم به في  نحوالعلى 
  
لم تتضمن الموافقة على مسّودة برنامج العمل العام  أن الموافقة على داً دت األمانة مجدّ على ذلك، أكّ  اً وردّ   -٨

واألساس على هذا الطريق الخطوة األولى الحاسمة الالزمة يمّثل اقترحت أن وضع االستراتيجية و  ،ةالمالي اتالتقدير 
الغاية الُمحّددة في مجالي على التزامها بتحقيق شّددت لجمع األموال، و متينة في وضع استراتيجية ُيستند إليه الذي 

ُيضـــطلع أوضـــحت األمانـــة أن المشـــاريع الخاصـــة هـــي مشـــاريع غيـــر متوقعـــة . و وٕاعـــادة تخصـــيص المـــواردالكفـــاءة 
طلبـــات عاجلـــة مـــن الـــدول األعضـــاء أو المنظمـــات مـــا ُيقـــّدم مـــن ل تلبيـــةً علـــى المســـتوى القطـــري اســـًا بتنفيـــذها أس

الهرمـي لنتـائج الهيكـل  مـعمتماشـية تمامـًا المشـاريع تلـك تنفيـذ األنشـطة، وأن مـن أجـل تيسـير االضـطالع ب الشريكة
ـــًا إلـــى جنـــب مـــع مناســـب شـــروط إطـــار األمانـــة أنـــه ســـُيعرض أكـــدت . و المنظمـــة  قترحـــةالميزانيـــة البرمجيـــة المُ جنب
للتحايـل علــى الحــدود القصــوى للميزانيــة القابــل للتوّســع الُمقتــرح المكـّون ضــمانًا لــئال ُيســتخدم  ٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائيـة

الميزانيـة البرمجيـة الُمقترحـة مـن شـأن أن مـن جديـد أكـدت األمانـة كمـا . جمعية الصـحةاعتمدتها االستراتيجية التي 
واقعيـة ومتماشـية ميزانيـة تظـل أن  ،نتائج االسـتراتيجية الجديـدة لتعبئـة المـواردالتي ستراعي  ٢٠٢١-٢٠٢٠ للثنائية

  الُمتبعة مؤخرًا.مع الممارسات 
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مــن أجــل  ٢٠٢٥حتــى عــام مســّودة برنــامج العمــل العــام فتــرة تمديــد الُمقتــرح المقــدم بشــأن وناقشــت اللجنــة   -٩
مـن شـأن أن  ةاألمانـالحظـت . و فـي منظومـة األمـم المتحـدةالُمضطلع بهـا ذات الصلة العمليات ا مع سائر مواءمته
التنمية أتي في مرحلة مالئمة تتوسط الفترة المؤدية إلى تحقيق أهداف أن ي ٢٠٢٣لنتائج في عام لاستعراض إجراء 

  .الالزمة لمرونةاًا أن يوّفر الحقالمتعلق بتمديد فترة المسّودة اتخاذ القرار من شأن المستدامة، وأن 
  

بشـــأن إنجـــازه علـــى قـــدم وســـاق حـــرز فـــي العمـــل الجـــاري عـــن التقـــدم المُ ُمحّدثـــة  مت األمانـــة معلومـــاتوقـــدّ   -١٠
الهــدف الُمحــّدد مــا يلــي: فيمــا يتعلــق ب المرجعــيالخبــراء فريــق المقــدم مــن دعم الــ، والــذي شــمل المقــاييس والقياســات

الحصـائل وغايـات  األمانـة؛ ومواءمـةإسـهامات ٕاطار األثر والمساءلة لتحديد بشأن "المليارات الثالثة من السكان"؛ و 
  .داف التنمية المستدامة وقرارات جمعية الصحةما هو ّمحّدد منها في أهاألثر مع 

  
محــور الأن تحســين النمــوذج القطــري هــو إلــى للجنــة ااألمانــة فقــد طمأنــت المســاءلة، خــص قضــية وفيمــا ي  -١١
  برنامج العمل بشأن التحّول.ألساسي لتركيز ا
  

اإلشــارة إلــى فريــق السياســات مــن شــأن المــدير العــام علــى أن اتفــق أثنــاء المناقشــة، ُقــدِّم علــى مقتــرح  اً وردّ   -١٢
الطــــابع تجّســــد ُتعــــاد صــــياغتها لكــــي أن  ٢٠٢٣-٢٠١٩مســــّودة برنــــامج العمــــل العــــام الثالــــث عشــــر العالميــــة فــــي 

  .االستشاري لتلك الهيئة
  

فـي دورتـه الثانيـة واألربعـين بعـد المائـة مناقشـة المجلـس التنفيـذي بضرورة أن يواصل وأوصت اللجنة 
مشـروع القـرار المتعلـق ، جنبـًا إلـى جنـب مـع ٢٠٢٣-٢٠١٩مسّودة برنامج العمل العـام الثالـث عشـر 

  .١إضافة  ١٤٢/٣ت  مالوثيقة الوارد في و بها 
  

االسـتراتيجية وخطـة التنفيــذ لتحقيـق القيمــة مقابـل المـال فــي منظمـة الصــحة   من جدول األعمال ٤البند 
  )١تنقيح  ١٤٢/٧(الوثيقة م ت العالمية

 
رحبت اللجنة بنهج تحقيق القيمة مقابل المال وأعربت عن تقديرها لاللتزام بزيادة الفّعالية وتحقيق الوفورات  -١٣

مــن الوفــورات الناجمــة عــن الكفــاءة فــي  ٪٥مــع الجهــود المبذولــة لتحقيــق نســبة  متمشــياً فــي التكــاليف. وكــان ذلــك 
القيمــة مقابــل المــال أوســع نطاقــًا بكثيــر مــن أوجــه  القطــاع األساســي مــن الميزانيــة. وأشــارت األمانــة إلــى أن مفهــوم

المخرجـات  لتتجـاوزالفّعالية والوفورات في التكاليف، إذ إنه يتمثل في االرتقـاء باألهميـة الجوهريـة لألثـر والحصـائل 
 والعمليات.

 
، ةوفيمـــا يتعلـــق بـــالوفورات فـــي التكـــاليف وأوجـــه الفّعاليـــة، وافقـــت الـــدول األعضـــاء علـــى أنهـــا أهـــداف مهّمـــ -١٤

ولكنهــا ذّكــرت األمانــة بــأن جــودة تقــديم البــرامج، بمــا فــي ذلــك العمــل الخــاص بوضــع القواعــد والمعــايير، ينبغــي أن 
فضــًال علــى  -ل المحــور الرئيســي لتركيــز المنظمــة. ورحبــت اللجنــة بــالتزام المنظمــة باإلنصــاف واألخالقيــات تشــكّ 

يمــة مقابــل المــال ينبغــي أن ينطبــق علــى المــوارد الماليــة وأشــارت إلــى أن مفهــوم الق -االقتصــاد والفّعاليــة والكفــاءة 
والبشــرية للمنظمــة ســـواًء بســواء. ومــع ذلـــك، فقــد أشـــارت إلــى القلــق الـــذي أعربــت عنــه لجنـــة الخبــراء االستشـــاريين 

بشأن المبالغة في إضفاء الصبغة المؤسسية على نهج القيمـة مقابـل المـال، وشـاطرتها  ،المستقلة في مجال المراقبة
 القلق. هذا

 
وكان هناك اقتـراح بـالنظر فـي مراجعـة التخصـيص الحـالي للمـوارد علـى نطـاق مسـتويات المنظمـة الثالثـة  -١٥

 في سبيل تعظيم أوجه الفّعالية في استخدام الموارد المتاحة.
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ووافقــت األمانــة علــى ذلــك وأشــارت إلــى أن مفهــوم القيمــة مقابــل المــال ُيعنــى فــي المقــام األول باالســتخدام  -١٦
للمـوارد المتاحـة فـي سـبيل تحقيـق أكبـر قـدر مـن األثـر اإلنمـائي المسـتدام. وكـان هنـاك اتفـاق علـى أن تنفيـذ  األمثل

 ينبغي أن يصحبه تعزيز المساءلة. نهج القيمة مقابل المال
 

ل تحــوًال فــي ثقافــة المنظمــة. وبرنــامج العمــل العــام الثالــث وأكــدت األمانــة أن نهــج القيمــة مقابــل المــال يشــكّ  -١٧
ركيــزه علــى اآلثــار والحصــائل والنتــائج القابلــة للقيــاس، يمثــل محــور هــذا التغييــر، حيــث إنــه ال يجعــل جهــود عشــر بت

. وتهدف خطة التنفيذ لتحقيق القيمة ٦المنظمة الرامية إلى تحقيق الوفورات تقتصر على المجاالت المرتبطة بالفئة 
تقريـر عـن النتـائج  تقـديمو وف يجـري تجريـب الـنهج مقابل المـال إلـى تعظـيم األثـر الصـحي لألمـوال التـي تُنفـق. وسـ

 إلى الدول األعضاء.
  

  وأوصت اللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علمًا بالتقرير.
 

  )EBPBAC27/3(الوثيقة  تمويل الميزانية البرمجية  من جدول األعمال ٥البند 
 
األعضاء أيضًا على بوابة الميزانية رّحبت اللجنة بالتقرير وأقّرت بشفافية المعلومات المقدمة. وأثنت الدول  -١٨

 .٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية اإللكترونية للمنظمة. ورّحبت اللجنة بالوضع العام اإليجابي للتمويل في الثنائية 
 

وأبــدت اللجنــة قلقهــا بشــأن مســتويات التمويــل غيــر المتســاوية بــين مجــاالت البــرامج (والســيما نقــص تمويــل  -١٩
ل المــنخفض علــى نحــو مــة للطــوارئ الصــحية). واستُفســر أيضــًا عــن المعــدّ األمــراض غيــر الســارية وبرنــامج المنظ

 ملحوظ للتنفيذ المتوقع في بعض الفئات.
 

أيلـــــــول/  ٣٠وأوضـــــــحت األمانـــــــة أن البيانـــــــات المعروضـــــــة فـــــــي التقريـــــــر هـــــــي البيانـــــــات المســـــــجلة فـــــــي  -٢٠
ُسـّجل قـد احة في ذلك التاريخ. و ، وأن األرقام المتوقعة لإليرادات والنفقات تستند إلى المعلومات المت٢٠١٧ سبتمبر
مليون دوالر  ٤٠٠، وُأعيدت برمجة ٢٠١٨في عام  ٢٠١٧مليون دوالر أمريكي من اإليرادات المتوقعة لعام  ٦٠٠

بقــدر كبيــر، وســترد  ٢٠١٧-٢٠١٦. وســيؤدي ذلــك إلــى خفــض الرصــيد غيــر المنفــق للثنائيــة ٢٠١٨أمريكــي لعــام 
 .٢٠١٨لمراجعة الحسابات الذي سيقدم إلى جمعية الصحة في أيار/ مايو المعلومات الكاملة في التقرير النهائي 

 
وفضًال عن ذلـك، فقـد أوضـحت األمانـة أن التمويـل المتـأخر والشـديد التخصـيص يـؤثر سـلبًا علـى المعـدل  -٢١

 العام للتنفيذ.
 

التمست اللجنة أيضًا المزيد مـن المعلومـات عـن اسـتراتيجيات تعبئـة المـوارد وسـبل زيـادة  وفي هذا الصدد، -٢٢
إمكانيـة التنبــؤ بالتمويــل واسـتدامته. وأكــدت األمانــة التزامهــا بالمشـاركة مــع الــدول األعضـاء وســائر الشــركاء لتوســيع 

 عمل العام الثالث عشر. قاعدة الجهات المانحة، وتحري آليات التمويل االبتكارية لتمويل برنامج ال
 

واستجابة للشواغل التي أثارتها اللجنة بشـأن المسـائل المتعلقـة بالثقـة فـي المنظمـة، سـلطت األمانـة الضـوء  -٢٣
 على أهمية تقديم النتائج وتعزيز المساءلة وزيادة الشفافية كمسار للتقدم.

 
 وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير.
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ــــدول المشــــاركة  من جدول األعمال ٦البند  ــــر ال ــــة غي  ١٤٢/٢٨م ت(الوثيقتــــان  مــــع الجهــــات الفاعل
 )١٤٢/٢٩ت  مو

 
ذّكرت األمانة بأن لجنة الخبراء االستشاريين المستقلة في مجال المراقبة قد اعترفت بالتحديات التي تواجه  -٢٤

االستشارية  التنفيذ الكامل إلطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول. وكانت األمانة قد قبلت توصيات اللجنة
 تشـمل ،ونفذتها. وكانت قد وضعت خطة مشروع لتنفيذ إطار المشاركة وفقًا إلطار المنظمة الجديد إلدارة المشاريع

مخطط المشروع وخطة المشروع والمنجزات المستهدفة واُألطر الزمنية والمؤشرات. وقد ُأنشئت مؤخرًا لجنة توجيهية 
الـدول تخضـع لقيـادة نائـب المـدير العـام للعمليـات المؤسسـية، كـي تتـولى إلطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غيـر 

تقــديم اإلرشــادات واإلشــراف. وقــد ُعــّدل دليــل المــوظفين بشــأن المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول الــذي ُيعــد 
وكانـــت  ١.وثيقـــة داخليـــة لألمانـــة، لكـــي ينقـــل رســـالة قويـــة عـــن المشـــاركة، وُنشـــر علـــى الموقـــع اإللكترونـــي للمنظمـــة

الصـــيغة النهائيـــة لســـجل المنظمـــة الخـــاص بالجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول وأدوات ســـير العمـــل اإللكترونيـــة والـــدليل 
 الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول، يجري وضعها.

 
وأقـــّرت اللجنـــة بالتقـــدم الُمحـــرز صـــوب التنفيـــذ الكامـــل إلطـــار المشـــاركة وأقـــّرت بـــأن اإلطـــار يشـــّجع علـــى  -٢٥

دف ويزيد من الشفافية، ويكفل الحماية للمنظمة في الوقـت ذاتـه. ويلـزم إجـراء المزيـد مـن العمـل لوضـع التعاون الها
الخطــط االســتراتيجية واألدلــة والــدورات التدريبيــة، ولتحديــد المجــاالت االســتراتيجية للتعــاون. وأشــارت اللجنــة إلــى أنــه 

ة واألربعــين بعــد المائــة علــى وجهــات نظــر الجهــات ســيكون مــن المفيــد الحصــول أثنــاء دورة المجلــس التنفيــذي الثانيــ
 الفاعلة غير الدول واستقاء آرائها بشأن تنفيذ إطار المشاركة.

 
وردًا على األسئلة المطروحة، أوضحت األمانة أن العملية الخاصة بالعناية الواجبة وتقـدير المخـاطر تنفـذ  -٢٦

ادة أو اإلجـــراءات المبســـطة. وعنـــد وقـــوع أحـــداث فـــي جميـــع المشـــاركات المحتملـــة، ســـواء باّتبـــاع اإلجـــراءات المعتـــ
) أو وقـوع الطـوارئ األخـرى ذات ٢٠٠٥الصحة العمومية الحادة على النحو الموضح في اللوائح الصـحية الدوليـة (

من إطار المشاركة. وأضافت األمانة أنه يمكن  ٧٣العواقب الصحية، يمكن للمدير العام توخي المرونة وفقًا للفقرة 
الح ية سريعة المسار للتقييم في الطوارئ. وُأدرجت إرشادات شاملة للموظفين بشـأن تالفـي تضـارب المصـاّتباع عمل

 فين.وٕادارته، في دليل الموظ
 

ونظـــرت اللجنـــة فـــي االقتراحـــات بشـــأن قبـــول دخـــول جهـــات فاعلـــة غيـــر الـــدول فـــي عالقـــات رســـمية مـــع  -٢٧
 يد هذه العالقات أو وضع حد لها.المنظمة، وبشأن تجد

 
دًا علــى األســئلة، أوضــحت األمانــة أن إرجــاء المراجعــة ال يعنــي حــدوث أي تغييــر فــي وضــع العالقــات ور  -٢٨

الرسمية وامتيازاته. والموجزات وخطط التعاون الخاصة بكل كيان من الكيانات ذات العالقات الرسمية مع المنظمـة 
وفـي حـين أن  ٢لفاعلـة غيـر الـدول.متاحة علـى الموقـع اإللكترونـي للمنظمـة فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات ا

صت المعلومات وُأتيحت بجميع اللغات الرسمية، فإن الموجزات والخطط الكاملـة لـم تُـتح وثيقة المجلس التنفيذي لخّ 
 بجميع اللغات ألسباب تتعلق بالتكلفة.

                                                           
  انظر دليل الموظفين بشأن المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول    ١
)/http://www.who.int/about/collaborations/non-state-actors/en، ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٠ي تم االطالع ف.( 

، https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspxانظر سجل المنظمة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول (   ٢
 ).٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٠تم االطالع في 
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ووافقت على االقتراحات بشأن العالقـات الرسـمية مـع  ،وأقّرت اللجنة بأن األمانة قد نّفذت عملها بإخالص -٢٩
 الجهات الفاعلة غير الدول.

 
  .١٤٢/٢٨وأوصت اللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة م ت

 
 ٣٠اللجنة بأن ينظر المجلس التنفيذي فـي اعتمـاد مشـروع المقـرر اإلجرائـي الـوارد فـي الفقـرة  وأوصت

 .١٤٢/٢٩م تمن الوثيقة 
  

 ٢٠١٩-٢٠١٨التقيــيم: أحــدث المعلومــات وخطــة العمــل المقترحــة للثنائيــة   من جدول األعمال ٧البند 
  )١٤٢/٢٧ت  م  (الوثيقة

  
المنظمـة وأيـدت خطـة العمـل المقترحـة وأحاطـت الخاصـة بتقيـيم الأعمـال رحبت اللجنة بالتقدم المحرز فـي   -٣٠

بالنسبة إلى عملية صنع قرارات األجهزة الرئاسية وبرامج المنظمـة وسياسـة تحقيـق القيمـة مقابـل علمًا بأهمية التقييم 
توجيهـًا ألعمـال المنظمـة المقبلـة فـي ضـوء  المزيـد مـن تقييمـات المكاتـب القطريـةالمال. وحثـت األمانـة علـى إجـراء 

  .٢٠٢٣-٢٠١٩برنامج العمل العام الثالث عشر للفترة يات المحددة في مسودة األولو 
  

وأشـارت مجـددًا إلـى المصاعب المالية التي يواجهها مكتـب التقيـيم التـابع للمنظمـة  أبدت اللجنة قلقها إزاءو   -٣١
فـي منظومـة األمـم  المتبعـةبأفضل الممارسـات  قياس الموارد المخصصة لوظيفة التقييم في المنظمة مقارنةً ضرورة 

إضـافية معلومـات  تـوفيرمع احتياجات التقييم وطلبـت مواءمة الموارد البشرية والمالية المتحدة. وحثت األمانة على 
  عن متابعة نتائج التقييم.

  
أحدهما يخـص وظـائف وضـع القواعـد والمعـايير واقترحت اللجنة أن يجري مكتب التقييم تقييمين إضافيين   -٣٢

وفيمـا يتصـل بـاالقتراح الثـاني، أحاطـت اللجنـة الرعاية الصحية األولية. على المستوى القطري واآلخر يتعلق بتنفيذ 
ـــال  ٢٠١٨تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ٢٦و ٢٥فـــي ألمـــاتي فـــي كازاخســـتان يـــومي ســـيعقد علمـــًا بحـــدث دولـــي  لالحتف

ـــذكرى الســـنوية األرب ـــا بشـــأن الرعايـــة الصـــحية األوليـــة.  -ألمـــاإلعـــالن عـــين بال الغـــرض مـــن ذلـــك الحـــدث وكـــان آت
رفيـع المسـتوى لألمـم المتحـدة بشـأن التغطيـة الصـحية الشـاملة فـي يعقبه من أنشطة أن يؤدي إلى عقـد اجتمـاع  ماو 

برنــــامج  عبـــرحتفـــال بالـــذكرى الســـنوية القـــرر امـــريكتين إقلـــيم األأن بـــوأحاطـــت اللجنـــة أيضـــًا علمـــًا . ٢٠١٩ عـــام
وستسترشـد . ٢٠١٩اللجنـة مجـددًا التقيـيم فـي كـانون الثـاني/ ينـاير  ناقشوسـت. قد ُجمعت عدة تقاريرأن و استشرافي 

تلــك المناقشــة بحصــيلة اجتمــاع ألمــاتي وباســتعراض التقــارير الــذي ســيجريه إقلــيم األمــريكتين فيمــا يتصــل بالــذكرى 
  آتا. -الن ألماالسنوية األربعين إلع

  
الـتعلم التنظيمـي مـن التقييمـات المثابرة على بذل جهودها الرامية إلى ضـمان وشجعت اللجنة األمانة على   -٣٣

أن تقدم إليها تقريـرًا عـن اسـتجابة اإلدارة لالسـتعراض المسـتقل لوظيفـة التقيـيم وتقريـرًا  مانةاأل المستكملة وطلبت من
  .٢٠١٨مايو  عن سياسة منقحة للتقييم في أيار/

  
ويعتمد خطة العمل وينظر في اقتراح اللجنـة  وأوصت اللجنة المجلس التنفيذي بأن يحيط علمًا بالتقرير

علـى المسـتوى القطـري بشأن التقييمين اإلضافيين أي التقييم الخاص بوظائف وضع القواعد والمعايير 
  .والتقييم الخاص بتنفيذ الرعاية الصحية األولية
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  )EBPBAC27/4(الوثيقة  أحدث المعلومات: الموارد البشرية  جدول األعمال من ٨البند 
 

  )EBPBAC27/5(الوثيقة تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية   من جدول األعمال ٩البند 
  

 لوثيقتــــانا(تعــــديالت النظــــام األساســــي للمــــوظفين والئحــــة المــــوظفين   من جدول األعمال ١٠البند 
  )١إضافة  ١٤٢/٣٨ت  مو ١٤٢/٣٨ت  م

  
تعلـق فيمـا ي EBPBAC27/4بتحديث البيانات الـواردة فـي الوثيقـة التقارير عن البنود الثالثة  األمانة قدمت  -٣٤

  .بالتنقل والتكافؤ بين الجنسين
  

ضم جميع بنود جدول األعمال المتعلقة بالموارد البشرية في إطار وأعربت الدول األعضاء عن قلقها إزاء   -٣٥
بوصـفهم بـدور المـوظفين الرئيسـي واقترحت تكريس المزيد من الوقت لبحث تلك البنود وأقرت بالتالي مناقشة واحدة 

  رصيد المنظمة الرئيسي.
  

فـي تعزيـز تنـوع القـوى العاملـة فـي المنظمـة وشـجعت األمانـة علـى مواصـلة بالتقدم المحـرز ورحبت اللجنة   -٣٦
لــنقص التمثيــل الجغرافــي علــى جميــع مســتويات المنظمــة العمــل مــن أجــل تحســين التــوازن بــين الجنســين والتصــدي 

  بشكل متوازن.
  

الـذين تُـدفع ت المعنيـة ال تشـمل جميـع المـوظفين ءاأحيط علمـًا بـأن اإلحصـاوبخصوص التمثيل الجغرافي   -٣٧
أجـــورهم عبـــر مـــوارد المنظمـــة وُطلـــب مـــن األمانـــة أن تقـــدم خيـــارات لتنـــاول تلـــك المســـألة علـــى النحـــو المالئـــم فـــي 

  ستقبل.الم
  

أن تتـيح المزيـد مـن المعلومـات عـن اعتمـاد التنقـل اإللزامـي وفيما يخـص التنقـل طلبـت اللجنـة مـن األمانـة   -٣٨
وردًا علـى مسـألة التنقـل، أكـدت األمانـة مجـددًا بما في ذلك عن مدى إرساء الـدعم اإلداري الـالزم.  ٢٠١٩في عام 

. وأحاطــت إحــدى الــدول األعضــاء علمــًا بــأن أمانــة األمــم المتحــدة ٢٠١٩عــام  التزامهــا باعتمــاد التنقــل اإللزامــي فــي
  دفعت إلى اتخاذ ذلك القرار.إيالء العناية لألسباب التي وحثت األمانة على التنقل ها الخاص بعلقت مخطط

  
بخصـــوص التعيينـــات المباشـــرة األخيـــرة، عضـــاء وردًا علـــى الشـــواغل التـــي أعربـــت عنهـــا بعـــض الـــدول األ  -٣٩

فـي الوقـت المناسـب لمسـاعدته علـى تشـكيل فريـق اإلدارة العليـا لضـمان  خـذاتُ  القـرار أنبـطمأن المدير العام اللجنة 
وأشــار المــدير العــام إلــى اســتحالة تحقيــق ذلــك الهــدف دون تعيينــات تنفيــذ برنــامج عملــه الــذي انتخــب علــى أساســه. 

التي قررها المـدير العـام تتسـق مـع الممارسـة السـابقة المتبعـة نة علمًا بأن التعيينات المباشرة وأحاطت األمامباشرة. 
أن والحظـت األمانـة وتنطوي على التشاور مـع المـديرين اإلقليميـين وتقتصـر علـى واليـة المـدير العـام. في المنظمة 

الخبـــرة الخارجيـــة الواســـعة النطـــاق وتجربـــة يجمـــع بـــين التعيينـــات المباشـــرة أفضـــت إلـــى تشـــكيل فريـــق لـــإلدارة العليـــا 
  بشكل ملحوظ التوازن بين الجنسين والتنوع الجغرافي في المقر الرئيسي.مما حّسن ة عظيمالمنظمة ال

  
التوقـف المؤقـت العـام المسـجل فـي التعيينـات، أشـارت األمانـة إلـى وفيما يرتبط بالتوظيف وعلى الرغم من   -٤٠

  كل حالة على حدة.النظر في االستثناءات على أساس 
  

فـــي  الخدمــة المدنيــة الدوليــةاألمانــة قــرار لجنـــة وأفصــحت اللجنــة عــن اعتقادهــا الراســـخ بضــرورة أن تنفــذ   -٤١
  .المناسب وعلى النحو المالئمالوقت 
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النظـــام بشـــددت األمانـــة علـــى عـــدم وجـــود أي تغييـــر فـــي التزامهـــا وبعـــد أن أعربـــت اللجنـــة عـــن شـــواغلها،   -٤٢
اعتزامهــا تنفيــذ المرحلــة المقبلــة مــن قــرار لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة بشــأن وأكــدت أيضــًا الموحــد لألمــم المتحــدة. 

الصــادر عــن  ٧٢/٢٥٥تمشــيًا مــع القــرار الخاصــة بتكلفــة المعيشــة فــي جنيــف  ٢٠١٦الدراســة االستقصــائية لعــام 
  بإيالء العناية لسبل تنفيذ تلك المرحلة. ،لجمعية العامة لألمم المتحدةا
  

  .EBPBAC27/5و EBPBAC27/4 ين الواردين في الوثيقتينتقرير الوأحاطت اللجنة علمًا ب
  

بشــأن النظــام الموحــد الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  ٧٢/٢٥٥بــالقرار اللجنــة ذكــرت وٕاذ 
بشــأن  لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــةالمتمثــل فــي تنفيــذ قــرار بواجبهــا لألمــم المتحــدة، ذكــرت األمانــة 

علــى أن يــدخل حيــز بالكامــل الخاصــة بتكلفــة المعيشــة فــي جنيــف  ٢٠١٦الدراســة االستقصــائية لعــام 
  .٢٠١٨شباط/ فبراير  ١التنفيذ اعتبارًا من 

  
أوصـت ، النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينت المقترح إدخالها على وفيما يتعلق بالتعديال

ــد  ــأن يعتم ــذي ب ــة المجلــس التنفي ــة اللجن ــواردة فــي الوثيق ــرارات ال أي  ١٤٢/٣٨ت  ممشــاريع الق
مرتبــات المــوظفين والتعــاريف ومــنح التعلــيم ومــنح االســتقرار الــذي يؤكــد  ١مشــروع القــرار يلــي:  مــا
واإلجـازة دون مرتـب واالسـتقالة واالسـتعراض اإلداري  الوطن والتنقل واإلجازة الخاصةمنح اإلعادة إلى و 

المتعلقـة بنــواب  تعـديالت النظــام األساسـي للمـوظفين بشـأن ٢مشــروع القـرار ؛ وهيئـة الطعـون العالميـة
 أجــوربشــأن  ٣مشــروع القــرار ؛ الحاديــة والســبعينجمعيــة الصــحة العالميــة المــدير العــام لتقديمــه إلــى 

جمعيـة الصـحة العالميـة لتقديمـه إلـى  المدير العام أجرالموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب و 
  .الحادية والسبعين

  
 العقــــارات: أحــــدث المعلومــــات عــــن اســــتراتيجية تجديــــد مبــــاني جنيــــف  من جدول األعمال ١١البند 

  )EBPBAC27/6  (الوثيقة
  
ـــــر   -٤٣ ـــــي التقري ـــــة ف ـــــف. نظـــــرت اللجن ـــــاني جني ـــــد مب ـــــي اســـــتراتيجية تجدي ـــــدم المحـــــرز ف وأحاطـــــت علمـــــًا بالتق

أقصــى درجــة تحقيــق بتســمح لعمــل لإمكانيــة الــدخول وضــمان أمــاكن لمســائل الفائقــة إيــالء العنايــة األمانــة  وأكــدت
المرونــــة والتعــــاون. وشــــكرت األمانــــة الــــدول األعضــــاء علــــى آليــــة التمويــــل المســــتدام التــــي ُوضــــعت بموجــــب  مــــن
أن المشروع يسـير علـى المسـار الصـحيح وينبغـي تنفيـذه فـي الوقـت المحـدد ) وأكدت ٢٠١٠( ٧-٦٣ع  ص  ج القرار

  وفي حدود الميزانية.
  

  التقرير.وأحاطت اللجنة علمًا ب
  

  اعتماد التقارير واختتام االجتماع  من جدول األعمال ١٢البند 
  

  اعتمدت اللجنة تقاريرها.  -٤٤
  
  

=     =     =  


