
 

  ١٤٤/٤تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٩الثاني/ يناير كانون  ٢٤  بعد المائة األربعونو  الرابعةالدورة 
   EB144/4  من جدول األعمال المؤقت ٤البند 

  
  
  

  تقرير لجنة البرنامج والميزانية 
  للمجلس التنفيذيواإلدارة التابعة 

  
  
  
كانون  ٢٣إلى  ٢١من  جنيف في واإلدارة والميزانية البرنامج للجنة والعشــــــــــــــرونتاســــــــــــــع ال االجتماع ُعقد  -١

 اللجنة واعتمدت ١.والســـــــــــــيد بيورن كوميل (ألمانيا) )جابين مولواندا (زامبيا الدكتور برئاســـــــــــــة ٢٠١٩الثاني/ يناير 
 بمالحظات افتتاحية.، وأدلى المدير العام ٤-٣بعد أن حذفت منه البند  ٢أعمالها جدول

  
 اللجنة جانب من بشأنها إجراءات التخاذ أو مسائل للعلم  من جدول األعمال ٢البند 

 
  المراقبة مجال فية االستشاريالمستقلين  الخبراء لجنةتقرير   ١-٢البند 

  )EBPBAC29/2 (الوثيقة  
  
عرضــــــــــــــه رئيس لجنة الخبراء المســــــــــــــتقلين رّحبت لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة (اللجنة) بالتقرير الذي   -٢

، كونه اّتســم بطابع موجز لتقريرمع أن اللجنة أعربت عن تقديرها لو  االســتشــارية في مجال المراقبة (لجنة الخبراء).
لجنة ، وشجعت السائد السياقعن  مقبلةال تقاريرال مزيد من التفاصيل فيتقديم البفقد بّينت أن من شأنها أن ترّحب 

  .اءلنقد البنّ اروح نابعة من  تقديم توصيات إلى األمانة علىالخبراء 
  
من شــأنها ، وتســاءلت عما إذا كان على عمل األقاليمتقريرها ي لجنة الخبراء لتركيزها فأثنت اللجنة على و   -٣

كبير  التناوب. وُأعرب عن اهتمامآخر ب إلىفي إطار انتقالها من إقليم  ي التقارير المقبلةأن تواصـــــل تركيزها هذا ف
أقاليم في ألنها تجربة قد تتكّرر  والمعنية بالقوانين الصـــــــــحيةغرب المحيط الهادئ بعمل الفرقة الرائدة التابعة إلقليم 

  .أخرى
  
فيما ولويات األلخبراء بشأن تحديد ا، أيدت اللجنة توصية لجنة الُمحتمل التمويلنقص فيما يتعلق بمسألة و   -٤

  .عجز في الميزانيةإن حدث ها ؤ أو إلغاقليلها تالنفقات واألنشطة التي يمكن يخص 
  
ٕادارة و مراقبة عربت اللجنة عن تأييدها للعمل الذي أنجزته األمانة بشـــأن المســـاءلة والضـــوابط الداخلية والوأ  -٥

الضــــطالع موارد كافية لتوفير ضــــمانات بشــــأن  اللجنة المخاطر واالمتثال واألخالقيات. وٕاضــــافة إلى ذلك، طلبت
في الُمطّبقة تعدد آليات المراقبة علمًا باللجنة أحاطت مراقبة والمســــــــــــاءلة في األمانة. وعالوة على ذلك، اليفتي وظب
  .شجعت األمانة على تحديد مجاالت التعاون والتكامل، و منظمةال
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مكتــب الُموّجهــة من الــدعوة ، والحظــت ة مراجعــة الحســـــــــــــــابــاتوظيفــلتــأييــدهــا أعربــت عن مع أن اللجنــة و   -٦
أن لخبراء لجنة امن طلبت ات القضــــــائية للحســــــابات، فقد مراجعالالمزيد من بشــــــأن إجراء اقبة الداخلية خدمات المر 
لجنة أيدت اللجنة كما بالتحقيقات الجارية. ها الجوانب المتعلقة ا لخدمات المراقبة الداخلية، بما فيتدقيقهتواصــــــــــــــل 

  ل.على عملية التحوّ الخبراء في تركيزها الُمزمع 
  
ظّلت مفتوحة، التي بشـــأن مراجعة الحســـابات و عدد التوصـــيات المتأخرة قليل اللجنة عن تقديرها لتأعربت و   -٧

 تالزيادة عكسهذه عنها ووافقت على أن الُمبّلغ السلوك إساءة إلى زيادة عدد حاالت  االنتباه أيضاً استرعت ولكنها 
مواضـــيع شـــملت بشـــأن  ل االتصـــاالتفي مجاحمالت ناجحة شـــن عن طريق مشـــاكل الوعي بالارتفاعًا في مســـتوى 

ومنها الثغرات التي تتخّلل ينبغي النظر في شـــــواغل أخرى، على أنه ، اتاالســـــتغالل الجنســـــي واإلســـــاءة والمضـــــايق
 أكدت األمانة أنفقد تدريب منهجي وٕالزامي في هذا المجال، توفير لدعوة اللجنة إلى تلبيًة الضــــــــــــــوابط الداخلية. و 

أن المنظمة أكدت ، كما ٢٠١٩عام في  برنامج تدريب على األخالقياتشــــــأن إعداد على قدم وســــــاق بالعمل جار 
تطبيقها لزم اإلبالغ عن المخالفات التي يعملية  حمايةتعزيز توصـــيات وحدة التفتيش المشـــتركة بشـــأن تؤيد عمومًا 

 تحديدًا.بطريقة منظمة 
  

  .المراقبة مجال فية االستشاريالمستقلين  الخبراء لجنةأحاطت اللجنة علمًا بتقرير   
  
  

  مسائل لالستعراض من جانب المجلس التنفيذي و/ أو لتوصيته بها  من جدول األعمال ٣البند 
  
  )١٤٤/٧م تو ١٤٤/٦م تو ١٤٤/٥م ت(الوثائق  ٢٠٢١-٢٠٢٠ المقترحة البرمجية الميزانية  ١-٣

  )١٤٤/٥م ت(الوثيقة  ٢٠٢١-٢٠٢٠ المقترحة البرمجية الميزانية  •
لتحقيق القيمة مقابل المال في منظمة الصحة التنفيذ ستراتيجية وخطة اال: وصحة أفضل قيمة أفضل  •

  )١٤٤/٦م ت(الوثيقة  معلومات محّدثة - العالمية
  
عد باعتبارها أول ميزانية برمجية تُ  ٢٠٢١-٢٠٢٠أشــــارت األمانة كمقدمة إلى الميزانية البرمجية المقترحة   -٨

  ونهج المنظمة المتصل بالغايات المليارية الثالثية. ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،الثالث عشرتمشيًا مع برنامج العمل العام 
  
ورحبت اللجنة بتركيز التقرير على اآلثار القابلة للقياس والقدرات والنظم المتكاملة على الصـــــــعيد القطري.   -٩

عايير وأبدت وٕاضـــــــــافة إلى ذلك، شـــــــــددت اللجنة على أهمية تعزيز وظائف المنظمة في مجال وضـــــــــع القواعد والم
  اهتمامها بالحصول على مزيد من التفاصيل عن العمل المتصل بالمنافع العالمية في مجال الصحة العمومية.

  
والزيادة  ٢٠١٩-٢٠١٨وفي الوقت ذاته، أعربت اللجنة عن قلقها بشــــــــــــــأن االنتقال من الميزانية البرمجية   -١٠

دوالر أمريكي التي ينبغي تمويلها عبر المســـاهمات الطوعية  مليون ٣٦٤,٣اإلجمالية المقترحة في الميزانية بمقدار 
مما ســيجعل وضــع المنظمة أضــعف من وضــعها الحالي. وردًا على ذلك، ســلطت األمانة األضــواء على أن التقدم 

يتخطى التقـــدم المحرز من أجـــل الميزانيـــة  ٢٠٢١-٢٠٢٠المحرز في جمع األموال للميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة 
في نقطة زمنية قابلة للمقارنة وأن اإلطار االســــــتراتيجي الجديد لتعبئة الموارد ســــــيأخذ في  ٢٠١٩-٢٠١٨البرمجية 

  االعتبار مصادر جديدة للتمويل، بما في ذلك المنظمات الخيرية والتمويل االبتكاري.
  

سان، بما في وحثت اللجنة أيضًا األمانة على ضمان تجسيد المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلن  -١١
خطة العمل على ذلك تمكين المرأة، بوضــــــــــوح في الميزانية البرمجية المقترحة تمشــــــــــيًا مع التزام المنظمة في إطار 

  نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.



  4/4EB14     ٤٤١/٤ت  م

3 

الميزانيــة البرمجيــة  وأوضــــــــــــــحــت األمــانــة في مالحظــاتهــا الختــاميــة وتعقيبــًا على أســــــــــــــئلــة اللجنــة قــائلــة إن  -١٢
تســـتهدف تجســـيد برنامج العمل العام الثالث عشـــر وٕان المعلومات اإلضـــافية عن تصـــميم  ٢٠٢١-٢٠٢٠  المقترحة

اإلطار الجديد للميزنة وتنفيذه (بما في ذلك المعلومات عن تخصــــــــــيص الميزانيات للمكاتب الرئيســــــــــية وخطة أولية 
خصــــــيص إلى جانب التفاصــــــيل المالية اإلضــــــافية) ســــــيجري تبادلها قبل لتحقيق الغاية المرتبطة بالكفاءة وٕاعادة الت

درج، عنـــد االقتضـــــــــــــــــاء، في الوثيقـــة عن الميزانيـــة البرمجيـــة  جمعيـــة الصــــــــــــــحـــة العـــالميـــة الثـــانيـــة والســــــــــــــبعين وتـــُ
  التي ستقدم إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين. ٢٠٢١-٢٠٢٠ المقترحة

  
في  تحقيق القيمة مقابل المال، عرضـــــت األمانة شـــــريط فيديو عن مبدأ ١٤٤/٦م تالوثيقة وفي إطار تقديم   -١٣

  المنظمة وأكدت التزامها المستمر بتنفيذ استراتيجيتها. وأشادت اللجنة بجهود األمانة المبذولة في ذلك الصدد.
  

  )١٤٤/٧م ت(الوثيقة  منظمةصادر عن اللاألثر اإطار قياس   •
  

والخاص ببرنامج  منظمةصــــــــــــادر عن اللاألثر اإطار قياس قدمت األمانة أحدث المعلومات عن وضــــــــــــع   -١٤
  العمل العام الثالث عشر.

  
وأعربت اللجنة عن تقديرها لتركيز األمانة على الرصـــــــــــــد والتقييم وتطوير نظام القياس. وذكرت أن العمل   -١٥

  لوقت المناسب.يشمل مجاًال جديدًا وهو عمل طموح وضروري ومنفذ في ا
  

وأحاطت اللجنة علمًا بعدد المؤشــــرات الخاصــــة بمؤشــــر التغطية الصــــحية الشــــاملة وشــــددت على ضــــرورة   -١٦
ضمان جودة البيانات وتوافرها وتجنب إثقال كاهل البلدان بعبء إضافي يتمثل في جمع البيانات. وتساءلت اللجنة 

ا وعن طرق تحديد البيانات األســــــــاســــــــية وٕادارة حاالت بل جمع البيانات من الدول األعضــــــــاء وتواتر جمعهعن ســــــــُ 
االفتقار إلى البيانات. وأحيط علمًا بضــــــــــــرورة اتخاذ اإلجراءات بخصــــــــــــوص الثغرات في البيانات ونظم المعلومات 
الصـــحية من جانب الدول األعضـــاء وبالتعاون معها وفيما بينها وبضـــرورة عمل وزارات الصـــحة مع جهات شـــريكة 

  طنية لإلحصاءات وتكثيف العمل على مستوى مكاتب المنظمة اإلقليمية والقطرية.مثل المكاتب الو 
  

وحثت اللجنة على إجراء مشـــــــــاورات إضـــــــــافية مع الدول األعضـــــــــاء وأجهزة الخبراء والتعاون مع عمليات   -١٧
م المتحدة أخرى معنية بجمع اإلحصاءات. وأحاطت علمًا بأهمية عمل المنظمة مع المنظمات التابعة لمنظومة األم

بهدف مواءمة مؤشــــرات إطار قياس األثر الصــــادر عن المنظمة مع مؤشــــرات تحقيق خطة التنمية المســــتدامة لعام 
٢٠٣٠.  

  
  وينبغي تحديد مساهمات األمانة في تحقيق اآلثار وقياسها ورصدها والتبليغ عنها على وجه أفضل.  -١٨
  

قدرة البلدان على قياس األثر وأن الميزانية البرمجية وذكرت األمانة أنها ســــــــــــــتكثف جهودها لدعم تعزيز   -١٩
  تشمل موارد إضافية خاصة بالبيانات واالبتكار. ٢٠٢١-٢٠٢٠المقترحة 

  
وردًا على األســـــئلة المطروحة عن الخطوات المقبلة، ُأخطرت اللجنة بأن العمل ســـــيركز على اســـــتكشـــــاف   -٢٠
دة الخدمات والتغطية الفعالة واألثر. وســتنظم مشــاورات بل أفضــل لقياس التغطية الصــحية الشــاملة من حيث جو سُــ 

إضــــافية مع الدول األعضــــاء والجهات الشــــريكة يليها نشــــر بحث في مجلة علمية متخصــــصــــة. وســــيقدَّم تقرير عن 
  التقدم المحرز والمعلومات بشأن األطر الزمنية إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.

  
 ١٤٤/٦ت  مو ١٤٤/٥م تالواردة في الوثائق  بأن يحيط علمًا بالتقارير فيذيالمجلس التن اللجنةأوصت 

  .١٤٤/٧ت  مو
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  )١٤٤/٤٣م ت(الوثيقة وتنفيذها  ٢٠١٩-٢٠١٨عامة عن تمويل الميزانية البرمجية لمحة   ٢-٣
  

مقدار التمويل  بالبيانات المشـــجعة بشـــأنناقشـــت اللجنة التقرير عقب الموجز الذي قدمته األمانة، ورّحبت   -٢١
توافق بين الالوقت نفســــــــــــــه عن قلقها إزاء عدم . وأعربت اللجنة ب٢٠١٨تشــــــــــــــرين األول/ أكتوبر  ٣١الموّفر لغاية 

الســـــــارية في  فيما يتعلق بفئة األمراض غيرخصـــــــوصـــــــًا في الميزانية البرمجية، و بّينة التمويل وأولويات المنظمة الم
 التمويل هذا.ســتوى مالداعية إلى تدني ســباب األتحليل أحاطت علمًا بضــرورة و الرابعة على التوالي، ثنائية المالية ال
 األولوية في الميزانية البرمجية.ذات مجاالت الســــــــتوى تنفيذ شــــــــواغلها حيال انخفاض معن  ت اللجنة أيضــــــــاً أعربو 
عدم ومســـألة ؛ كاّفة لمكاتب والبرامج والمشـــاريع الرئيســـيةبر أنحاء اعمســـألة عدم تكافؤ مســـتويات التمويل ناقشـــت و 

حســـــاب المســـــاهمات الطوعية األســـــاســـــية وآليات تخصـــــيص تلك الموارد؛ ومعدل تنفيذ  يها، بما فأموال مرنةوجود 
  .لتمويلبشأن اوتوقعاتها  منظمةال. وأعربت اللجنة عن اهتمامها باحتياطيات عموماً  لميزانية البرمجيةا
  

الذي من  ٢٠٢٣-٢٠١٩اإلطار االستراتيجي لتعبئة الموارد للفترة عن  بالمعلومات المقدمة اللجنة ورّحبت  -٢٢
ُنفِّذت فعًال. وأدلت  مع مبادرات أخرى جنبًا إلى جنب في مجال تعبئة موارد المنظمة شــــــــــــــأنه أن يدير دّفة التحّول

مع الُمتاحة ت الخياراوسائل منها تقصي قاعدة المانحين، بالُمرتقب لتوسيع التعليقات بشأن بفي هذا الصدد اللجنة 
 التمويــلاالبتكــار في مجــال و  ينالنــاشــــــــــــــئالمــانحين  منفي التمويــل زيــادة المتوقعــة الغير الــدول و  الجهــات الفــاعلــة

وأعربت اللجنة عن تقديرها مجية. ميزانية البر في الألولويات الرئيسية كاّفة لأنحاء المنظمة عبر وتخصيص التمويل 
ولكنها هذه المســــائل، عن ات المعلوم لتبادلًا أخرى فرصــــمن شــــأنه أن يتيح  زمع إقامته والذيلمنتدى الشــــركاء المُ 

  من خالل األجهزة الرئاسية. الرسميةعمليات تبادل المعلومات  جميعأحاطت علمًا بضرورة االستمرار في توجيه 
  

الميزانية ســـودة لمناقشـــة مًا أســـاســـبوصـــفه التقرير بأن يحيط علمًا بأوصـــت اللجنة المجلس التنفيذي 
  .٢٠٢١-٢٠٢٠ة البرمجية المقترح

  
  )١٤٤/٤٤م ت(الوثيقة  ٢٠٢١-٢٠٢٠جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٣-٣
  

  نظرت اللجنـــــــة في تقرير المـــــــدير العـــــــام الـــــــذي يبّين الجـــــــدول المقترح لتقـــــــدير االشــــــــــــــتراكـــــــات للفترة   -٢٣
 .٢٠٢١-٢٠٢٠ة المالي

 
  .١٤٤/٤٤م ت مشروع القرار الوارد في الوثيقة أوصت اللجنة المجلس التنفيذي باعتماد  

  
  
عمليات إصــالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحّول، وتنفيذ إصــالح منظومة األمم المتحدة   ٥-٣

  )١٤٤/٣١م ت(الوثيقة اإلنمائية 
 
  بعد أن قدمت األمانة عرضًا استهالليًا، نظرت اللجنة في التقرير.  -٢٤
 
الشـــــامل الُمّتبع في عملية التحّول، والســـــيما التركيز الرئيســـــي على ضـــــمان مالءمة ورحبت اللجنة بالنهج   -٢٥

عمل المنظمة الخاص بوضــع القواعد وجودته وأثره، وتعميق أثره على تحســين الصــحة على الصــعيد الُقطري دعمًا 
المنظمة الثالثة.  للدول األعضـــاء، مع معالجة حاالت ازدواجية الجهود وجوانب عدم الفّعالية على نطاق مســـتويات

وُأشـــــير إلى التقدم الكبير الذي ُأحرز في اإلدارة الفّعالة للتبادالت بين جميع أصـــــحاب المصـــــلحة المعنيين، بما في 
ذلك الشــــــــــــــركاء وموظفو المنظمة. وأيدت اللجنة المحافظة على عمل المنظمة المتعلق بوضــــــــــــــع القواعد والمعايير 

لذي من شــــأنه أن يســــتفيد من اّتباع نهج شــــامل للمنظمة بأكملها ومن تعليقات وٕاعداد المبادئ التوجيهية واتســــاقه، ا
  الدول األعضاء.
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ل المنظمة؛ العمليات المحددة وطلبت اللجنة توضــــيح ما يلي: المصــــطلحات المســــتخدمة في وصــــف تحوّ   -٢٦
العمليات؛ األدوار  من أجل تعظيم الكفاءة والتوحيد القياســــــــــــــي والمواءمة؛ اإلطار الزمني العتماد إعادة تصــــــــــــــميم

؛ مركز االبتكار ودور ٢٠١٩ل المحددة لعام والمســــــــؤوليات على جميع المســــــــتويات الثالثة للمنظمة؛ غايات التحوّ 
بأن يقدم تقرير عن دور المنظمة ووجودها على  اللجنة المنظمة في االبتكار؛ بلورة نموذج التشــــــــــــــغيل. كما طالبت

إعداد خطة لتنفيذ التحّول كما ينبغي صـــــــحة العالمية الثانية والســـــــبعون. المســـــــتوى الُقطري كي تنظر فيه جمعية ال
د الخطة بلورة العناصــــر ذات الصــــلة المتعلقة بهيكل المنظمة ونموذج ٢٠١٩بحلول منتصــــف عام  . وســــوف ُتجســــّ
  التشغيل الذي تعتمده.

 
ورحبت اللجنة بالفرص التي تتيحها أوجه التآزر بين برنامج التحول وٕاصـــــــــــــالح األمم المتحدة، والســـــــــــــيما   -٢٧

النظــام منظومــة األمم المتحــدة اإلنمــائيــة. وتتطلع اللجنــة إلى تلقي المزيــد من المعلومــات عن اآلثــار المترتبــة على 
نظمة. وناقشت اللجنة أهمية التنسيق على المستوى لمنسقين المقيمين على الصعيد الُقطري بالنسبة إلى المالجديد ل

الُقطري بالتعاون مع الفريق الُقطري لألمم المتحدة. وُقدمت المعلومات عن االســتعراضــات الوظيفية لوجود المنظمة 
  في أكثر من نصف الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي.

 
مشــــــاركة الدول األعضــــــاء على نحو متواصــــــل في جميع وأكد المدير العام للجنة التزام األمانة بالتغيير وب  -٢٨

  مراحل العملية.
 

 .١٤٤/٣١م تبأن يحيط علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة  المجلس التنفيذي أوصت اللجنة  
  
  
ــداخلي  ٦-٣ ــدريــب ال ــالمي للت ــامج الع ــك البرن ــة بمــا في ذل  أحــدث المعلومــات عن الموارد البشـــــــــري

  )٣معلومات/ /١٤٤م تو ١٤٤/٤٧م ت(الوثيقتان 
 

أشـــــادت اللجنة بالموقف القوي الذي اتخذه المدير العام واإلدارة العليا ضـــــد التحرش الجنســـــي واالســـــتغالل   -٢٩
مع أي تصـــرف من هذا  واالنتهاك الجنســـيين، وشـــددت على ضـــرورة إحداث تغيير في الثقافة وعدم التســـامح مطلقاً 

عملها على وضــــــع الســــــياســــــة الجديدة المتعلقة بمنع التحرش القبيل. وطلبت اللجنة كذلك من األمانة اإلســــــراع في 
إلى النموذج المرجعي للســـياســـة الذي أعده مجلس الرؤســـاء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة  الجنســـي، اســـتناداً 

المعني بالتنســيق. وفي الوقت نفســه، ســلطت اللجنة الضــوء على ضــرورة الحفاظ على مبدأ افتراض البراءة. ونوهت 
بجهود األمانة في ضــــــمان التوازن بين الجنســــــين وزيادة توظيف النســــــاء لشــــــغل الوظائف الدولية مع  جنة أيضــــــاً الل

اســـــتحســـــان تلك الجهود. ومع اإلقرار بالحاجة المســـــتمرة إلى تعزيز التوازن في التمثيل الجغرافي، أكدت األمانة أن 
مقارنًة بعدد الطلبات المقّدمة من  أو غير الممثلة اقصــــاً ن ثمة زيادة في توظيف الموظفين من البلدان الممثلة تمثيالً 

. وأوصـــت اللجنة بوضـــع التحليالت المســـتقبلية المتعلقة بالتنوع الجغرافي في االعتبار لدى تحديد أعداد تلك البلدان
  الموظفين في جميع المكاتب الرئيسية. 

 
العالمي للتدريب الداخلي، وشددت على ضرورة وأعربت اللجنة عن ترحيبها بالهيكل الجديد وبقوة البرنامج   -٣٠

تحســـــين التوازن الجغرافي في البرنامج، لصـــــالح البلدان المنخفضـــــة الدخل وتلك المتوســـــطة الدخل خاصـــــًة. وأيدت 
بل العالج التي تشــــــمل دفع رواتب للمتدربين الداخليين وتشــــــجيع برامج التدريب في المكاتب اإلقليمية والقطرية، ســــــُ 

من المردودية. وســلطت اللجنة الضــوء على الحاجة إلى الحصــول على معلومات  شــأنه أن يحقق مزيداً وهو ما من 
  عن األعباء اإلدارية الناشئة عن إدارة الرواتب.

 
على سؤال حول النطاقات الجديدة لتقييم المرشحين التي حلت محل  وفيما يتعلق بسياسات التوظيف، ورداً   -٣١

بمراعاة  ت األمانة أن الجدارة التزال معيار االختيار األول، لكن النهج الجديد يسـمح أيضـاً نظام التقييم الرقمي، أكد



  4/4EB14     ٤٤١/٤ت  م

6 

مسألتي المساواة بين الجنسين والتنوع الجغرافي. وأعربت اللجنة كذلك عن القلق إزاء المعاملة التفضيلية للمرشحين 
ك الوظيفي في المنظمة. وبغية معالجة هذه الداخليين واشـــــتراط التمتع بخبرة كبيرة لشـــــغل معظم وظائف بداية الســـــل

المشـــــــكلة، اســـــــترعت األمانة العناية إلى التعاون المثمر مع برنامج متطوعي األمم المتحدة والجهود المبذولة لزيادة 
  إليجاد فرص وظيفية للمرشحين األقل خبرة.  ١-عدد وظائف الرتبة ف

 
في  مية، لكنها شددت على أن التنقل ينبغي أن يكون دائماً وأعربت اللجنة عن تأييدها لسياسة التنقل اإللزا  -٣٢

مصـــــــلحة المنظمة وأن يفضـــــــي إلى تحقيق الكفاءة، وذلك بهدف تحقيق النتائج على المســـــــتوى القطري. وأوصـــــــت 
اللجنة بأن تســـــــــــــتخلص الدروس من ممارســـــــــــــات التنقل والخبرات في المنظمات األخرى. وأقرت األمانة بأن عليها 

وظفين الذين يعملون في مراكز العمل الشـــاقة وذكرت أنها ســـتضـــمن أن ُيعطى النظر في وضـــعهم واجب رعاية الم
  األولوية الالزمة.

 
، عاماً  ٦٥وفيما يتعلق بالتخطيط لتعاقب الموظفين، أوضـــحت األمانة أن تمديد ســـن التقاعد اإللزامي إلى   -٣٣

عَّب  المتاح بالفعل بوصـــــــفه خياراً  من توقع عدد من الشـــــــواغر الناتجة عن التقاعد. وقد للموظفين الحاليين، قد صـــــــَ
حتى بعدما اكتسبوا  عاماً  ٦٥أكدت إحصاءات األمانة أن الغالبية العظمى من الموظفين يختارون التقاعد عند سن 

أول مجموعة تكون ، عندما ٢٠٢٢من عام  من المتوقع أن يزيد عدد الشواغر اعتباراً و حق التقاعد في وقت أسبق. 
  .وستتقاعد عاماً  ٦٥سن قد بلغت موظف  ٢٠٠حو عددها ن

 
وٕاضــــــــــافًة إلى ذلك، طلبت اللجنة أن تتضــــــــــمن الدفعة التالية من أحدث المعلومات عن الموارد البشــــــــــرية   -٣٤

  معلومات عن إدارة األداء.
 
  )١٤٤/٤٨م ت(الوثيقة تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية   ٧-٣
 
بشــــــأن التوصــــــيات الثالث التي  الخدمة المدنية الدولية وطلبت توضــــــيحاً  أحاطت اللجنة علمًا بتقرير لجنة  -٣٥
توافق عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة موافقة كاملة. وأشـارت األمانة إلى أن تلك التوصـيات تتعلق بما يلي:  لم

د وبدالت المعالين من منحة نهاية الخدمة المقترحة، المطبقة بالفعل في المنظمة؛ والزيادة في بدالت إعالة األوال
الدرجة الثانية؛ وتحســــين اســــتحقاقات الموظفين الُمِعِيلين المعينين في مراكز العمل المصــــنفة في فئتي المشــــقة دال 

الفئة األخيرة من الموظفين، وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على إجراء تجربة لمراكز بهاء. وفيما يتعلق   أو
  لذلك. المشقة هاء؛ وستراعي المنظمة تنفيذ قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة وفقاً العمل المصنفة في فئة 

 
 )١تنقيح  ١٤٤/٤٩م ت(الوثيقة تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٨-٣
  

على توصـــيات لجنة الخدمة  ناقشـــت اللجنة التقرير الذي رســـم الخطوط العريضـــة للتعديالت المقترحة بناءً   -٣٦
على ســــــــــــــؤال حول الزيادة في أجور الموظفين في الفئة المهنية (الفنية) والفئات العليا وفي  المدنية الدولية. ورداً 

الوظائف غير المصـــــــــــنفة على رتب (بما في وظيفة المدير العام)، أوضـــــــــــحت األمانة أن التعديل لن يكون له أثر 
  دة في الراتب األساسي سيقابلها خفض مماثل في تسوية مقر العمل.مالي على المنظمة، إذ إن الزيا

 
 ١٤٤/٤٧م تبــأن يحيط علمــًا بــالتقريرين الواردين في الوثيقتين  المجلس التنفيــذي أوصــــــــــت اللجنــة

  .١٤٤/٤٨ت  مو
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من  ١١بأن ينظر في اعتماد مشــــروعي القرارين الواردين في الفقرة  المجلس التنفيذي وأوصــــت اللجنة
  ، أال وهما:١تنقيح  ١٤٤/٤٩م تالوثيقة 

  بشأن مرتبات موظفي الفئة المهنية (الفنية) والفئات العليا  ١مشروع القرار 

  بشــــــأن أجور الموظفين في الوظائف غير المصــــــنفة في رتب ومرتب  ٢مشــــــروع القرار
 المدير العام

  
  
  )١٤٤/٥١م ت(الوثيقة التقييم: أحدث المعلومات   ٩-٣
  

نظرت اللجنـــة في التقرير المؤلف من جزءين، والـــذي يغطي التقـــدم المحرز في العمـــل الجـــاري ومخطط   -٣٧
  لألربعين عامًا من الرعاية الصحية األولية. ٢٠١٩نطاق وٕاطار االستعراض المزَمع إجراؤه في عام 

  
المنظمة لزيادة اإلتاحة الســــــــــــــريعة، الذي يدعم ثنت اللجنة على أنشــــــــــــــطة التقييم، بما فيها تقييم برنامج وأ  -٣٨

البلدان التي ينوء كاهلها بعبء مرض مرتفع. والحظت أن نتائج العديد من التقييمات الفردية يمكن إلى حد كبير 
  ، التي يمكن استخدامها في سياقات مماثلة.تطبيقها في مواضع أخرى. وهذه هي حالة تقييمات المكاتب الُقطرية

  
ورّحبت اللجنة بالتعاون الوثيق مع وحدة التفتيش المشــــــــــــــتركة وبالتأكيد على أن التقارير المتعلقة بتنفيذ   -٣٩

  مايو. المنعقدة في شهر أيار/ اجتماعاتهااألمانة لتوصيات الوحدة المذكورة تقدَّم سنويًا إلى اللجنة خالل 
  

اللجنة على أن التعّلم التنظيمي يشــكل جزءًا ال يتجزأ من تعزيز األداء التنظيمي وتصــويب بعض شــّددت و   -٤٠
القضــــــــايا ذات األولوية العالية المســــــــتوى. وســــــــّلمت بأن التعّلم التنظيمي وثيق الصــــــــلة بتنفيذ برنامج عمل التحّول 

  الخاص بمنظمة الصحة العالمية.
  

 األولويةوالقضــــــــايا الخمس ذات  العامةتصــــــــرة للمســــــــائل الشــــــــاملة معرض الترحيب بتحديد قائمة مخوفي   -٤١
التخاذ مزيد من اإلجراءات بشـــــأنها، أعربت اللجنة عن تطّلعها إلى تلّقي معلومات بشـــــأن المتابعة، وتســـــاءلت عن 
ج ماهية التدابير الجاري اتخاذها لمعالجة المســـــــــــــائل المتكررة. وأشـــــــــــــارت األمانة إلى أنه تم االســـــــــــــترشـــــــــــــاد بالنتائ

، وفي العمل الجاري بشــــــــــأن التحّول والعمليات ٢٠٢١-٢٠٢٠والتوصــــــــــيات في وضــــــــــع الميزانية البرنامجية للفترة 
  األخرى ذات الصلة، التي يقع كلٌّ منها في نطاق صاحب عمل بعينه.

  
عت وفيما يتعلق بالمقترح المتعلق باستعراض الرعاية الصحية األولية، أعربت اللجنة عن دعمها إياه وشجّ   -٤٢

على التركيز على التقدم المحرز بدًال من مقارنة األوضــــــــــاع في نهاية فترة األربعين عامًا. وطالبت بضــــــــــرورة أخذ 
حصـــــيلة المؤتمر العالمي بشـــــأن الرعاية الصـــــحية األولية الذي ُعِقد في أســـــتانا بجمهورية كازاخســـــتان في تشـــــرين 

وتوصـــــيات االســـــتعراض في التخطيط العملي مســـــتقبًال  بعين االعتبار، واالســـــترشـــــاد بنتائج ٢٠١٨أكتوبر  األول/
  لتنفيذ الرعاية الصحية األولية في البلدان.

  
المدير اإلقليمي لشـــــرق المتوســـــط الضـــــوء على أهمية تقييم وتوثيق أفضـــــل الممارســـــات عبر مثال وســـــّلط   -٤٣

عن توصـــــــيات مفيدة وٕاجراءات التقييم الذي ُأجري مؤخرًا للمركز اإلقليمي ألنشـــــــطة الصـــــــحة البيئية، الذي تمّخض 
  مقترحة.

  
علمًا بالتقرير والنظر في المقترح المتعلق باســـــــــتعراض  بأن يحيطأوصـــــــــت اللجنة المجلس التنفيذي 

  األربعين عامًا من تنفيذ الرعاية الصحية األولية على المستوى الُقطري.
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  )١٤٤/٣٧م تو ١٤٤/٣٦م ت(الوثيقتان المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول   ١٠-٣
  

تلّقت اللجنة معلومات محّدثة بشـــــأن المشـــــاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول وتنفيذ إطار المشـــــاركة مع   -٤٤
، وبرنامج عمل التحّول ٢٠٢٣-٢٠١٩الجهات الفاعلة غير الدول. ويتطلب برنامج العمل العام الثالث عشــــــــــــــر، 

ول. وقد تم تنفيذ اإلطار على النحو المكّلف به بموجب مشـــاركة معززة وأكثر اســـتباقيًة مع الجهات الفاعلة غير الد
 ).٢٠١٦( ١٠-٦٩ج ص ع القرار

 
وســـــّلمت اللجنة بأهمية اإلطار إلدارة دفة المشـــــاركة، وأشـــــارت إلى جهود األمانة للتقليل من العزوف عن   -٤٥

 إيجاد فرص للمشاركة.هج األكثر استباقيًة الجاري األخذ به من خالل المخاطرة، وأعربت عن تقديرها للنُ 
  

اللجنة المنظمة على التحّوط من احتماالت تضـــــــارب المصـــــــالح، لضـــــــمان تنفيذ اإلطار على نحو وحّثت   -٤٦
متســــــــــــــق على المســــــــــــــتويات الثالث للمنظمة، والحفاظ على الطابع الحكومي الدولي للمنظمة. وأعربت اللجنة عن 

 .٢٠١٩على عمل المنظمة، وهو التقييم المزمع إجراؤه في عام تطلعها إلى التقييم األّولي لتنفيذ اإلطار وتأثيره 
  

اللجنة بما تقوم به األمانة من إيالء العناية الواجبة وتقييم المخاطر المتعلقة بالجهات الفاعلة غير ورّحبت   -٤٧
قبول  . ونظرت في المقترحات التي تخّص أو تجديدها الدول التي ُينَظر في الســــــــماح بدخولها في عالقات رســــــــمية

دخول جهات فاعلة غير الدول في عالقات رســـــــــــــمية مع المنظمة، وتجديد ووضـــــــــــــع حد لتلك العالقات، والجهات 
الفاعلة غير الدول التي سيتم إخضاعها لالستعراض من ِقَبل المجلس التنفيذي خالل دورته السادسة واألربعين بعد 

 كل ثالث سنوات.المائة كما هو مقّرر 
  

  .١٤٤/٣٦م تعلمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة  بأن يحيطأوصت اللجنة المجلس التنفيذي 
  

من  ٢٦أوصـــــــــــت اللجنـــة المجلس التنفيـــذي بـــاعتمـــاد مشـــــــــروع المقرر اإلجرائي الوارد في الفقرة 
  .١٤٤/٣٧ت  م الوثيقة

  
  

  اعتماد التقرير واختتام االجتماع  من جدول األعمال ٤البند 
  

  اللجنة تقريرها.اعتمدت   -٤٨
  
 

=     =     =  


