
  
  

  ١٤٥/٢تم   المجلس التنفيذي
  ٢٠١٩ أيار/ مايو ٢٠  بعد المائة األربعونو  الخامسةالدورة 
    EB145/2  من جدول األعمال المؤقت ٤البند 

  
  
  

  تقرير لجنة البرنامج والميزانية 
  التنفيذيواإلدارة التابعة للمجلس 

  
  
  
 ٢٠١٩أيار/ مايو  ١٧إلى  ١٥عقدت لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة اجتماعها الثالثين في جنيف من   -١

ـــة الدكتور كيِندي ماالما (زامبيا). ـــ ــ ــ ـــ بندي جدول األعمال أن حذفت بعد  ٢واعتمدت اللجنة جدول أعمالها ١برئاســـ
ــبة الجديدة؛ و ٧-٣التاليين:  ــ ــ ـــاء المنتســ ــ ــــاء والدول األعضـــ ــ ـــتراكات الدول األعضــ ـــ تعديالت الالئحة  ٣-٤تقدير اشــ

 المالية والنظام المالي. 
  

ــــنوي للجنة الخبراء  من جدول األعمال ١-٢البند  ــاريةالتقرير السـ ـــتشـــ ـــتقلين االســ في مجال  المســ
  )٣ 30/2EBPBAC (الوثيقةالمراقبة 

  
ــة لجنة الخبراء   -٢ ــ ـــت رئيســ ــاريةعرضـــ ــتشــــ ــ ـــتقلين االســ ــوء على  المســـ ــ ـــلطت الضــ في مجال المراقبة التقرير وســـ

للموظفين بعد انتهاء  بالتأمين الصحي المتعلقةالموضحة فيه، بما في ذلك تمويل الخصوم  ةمصادر القلق الخاص
ـــاءلة الفّعاللتنفيذ اكون ي. وأكدت أنه في جميع مبادرات اإلدارة يجب أن الخدمة ــ ــ ـــحوبًا بالمســ ـــ ــكرت لجنة مصـــ ــ ــ . وشـــ

ــــارية على التقرير ورحبت  ــ ـــ ــ ـــتشــ ـــ ــ ـــ ـــوصالبرنامج والميزانية واإلدارة اللجنة االســ ــ ـــ ــ عن  المقدمةبالنبذة  على وجه الخصـــ
  التحريات الجارية.

  
ــة ب المتأخرة التقاريروُأعرب عن القلق إزاء حجم   -٣ ــ ـــ ــ الجهات المانحة. وردًا على ذلك، أعادت األمانة الخاصــ
ـــبتها إلى ت ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــت نسـ ــ ـــ ــ من جميع التقارير  ٪١٠أكيد التزامها بالحد إلى أدنى قدر من التقارير المتأخرة، التي انخفضـــ

  الواجبة.
  
ختصـــاصـــات اللجنة االســـتشـــارية، أيدت لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة الســـتعراض المقرر االوفي ســـياق   -٤

ــتعرا ــ ــتنتاجات االســـ ـــ ـــارية مراعاة اســ ــتشــــ ــ ــتركة للهيئات الرقابية اعتزام اللجنة االســـ ــ ض الذي أجرته وحدة التفتيش المشـــ
  .٢٠١٩المستقلة على نطاق منظومة األمم المتحدة في عام 

  
 أحاطت اللجنة علمًا بالتقرير.و 

  
  
  

                                                           
 .EBPBAC30/DIV./1يمكن االطالع على قائمة المشاركين في االجتماع في الوثيقة    ١

 .EBPBAC30/1الوثيقة    ٢

ــاح على الرابط   ٣ ــ ــــالي:  اإللكتروني مت تم ، http://apps.who.int/gb/pbac/pdf_files/pbac30/pbac30_2-ar.pdfالت
 .٢٠١٩أيار/ مايو  ١٧االطالع في 
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ــنــوي  من جدول األعمال ٢-٢البند  ــ ـــ ـــ ـــات: الــتــقــريــر الســ ـــاطــر واألخــالقــيـــ ــــال وٕادارة الــمــخـــ  االمــتــثــ
  )EBPBAC30/3  (الوثيقة

  
  التقرير السنوي عن االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقيات الذي أعده المدير العام.ت األمانة عرض  -٥
  
ـــم األهمية   -٦ ــ ـــ ـــددت على الطابع الحاسـ ــ ــ عمل المنظمة  لقيامورحبت اللجنة بالمعلومات الواردة في التقرير وشــ

ــاس ــ ــ ـــ ـــيص الموارد الكافية للمُ  على أســ ـــ ــ ــي قُ قاعدة أخالقية قوية. وينبغي تخصـــ ــ ـــ ــ مة مع إيالء عناية دمًا بهذه المهضــ
خاصــة بمنع االســتغالل الجنســي واالنتهاك الجنســيين والتحرش الجنســي والتحرش عمومًا. وينبغي إعداد المزيد من 

ــامح إطالقًا  التدريبيةالدورات  ــ ـــتمر القيادة في إبداء اّتباعها لنهج عدم التســـ ــ إزاء تلك في هذا المجال. وينبغي أن تســ
ــائل ــتوى اإلدارة وضــــع تدابير الينبغي ، و المســ ـــاءلة على مســ ـــرورة بأكملها المنظمة فيمسـ . وأعادت اللجنة تأكيد ضـ

  إجراء المزيد من المناقشات بشأن توفير الموارد الالزمة لمكتب االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقيات.
  
ــأن إدارة المخاطر ودعت المنظمة إلى   -٧ ــعرت اللجنة بالتفاؤل إزاء العمل الذي ُأجري بشــــ ــ ــلة تنفيذ وشــ ــ مواصــ

ــتدامة النتائج. وُأخطرت اللجنة بأن  ــ ــ ـــمان اسـ ـــ ــاق في هذه اإلدارة على نطاق المنظمة لضـ ــ العمليات التي تدعم االتســـ
خالل األسابيع الستة الماضية، وأنها ُأتيحت  التحديثقد خضعت لالستعراض و  ١قائمة المخاطر الرئيسية للمنظمة

ـــارت اللجنة إلى أن أمن الموظفين يحتل ملالطالع العام على الموقع اإللكتروني للمنظ ـــ ة عالية في هذه رتبمة. وأشــ
ــالمة الموظفين وأمن مقار المنظمة حول العالم  ـــ ـــمان ســ ــيص الموارد الكافية لضــــ ــ القائمة، وُحّثت األمانة على تخصـــ

  كمسألة عاجلة.
  
ــية، فهذه المهمة ال تقع   -٨ ــســ ــؤولون عن االرتقاء بالثقافة المؤســ ـــددت األمانة على أن جميع الموظفين مســ وشـ

ـــية للمنظمة  ــ ـــ ــ ــ على عاتق مكتب االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقيات وحده. وينبغي مالحظة أن المخاطر الرئيســـ
ــت إقرارًا للوقائع وٕانما تعبيرًا عن االحتماالت، فهي احتماالت وا ــ ــ ــ ـــ ــ ردة ال حقائق فعلية. وكانت المنظمة عاكفة ليســـ

على إعداد مواد تدريبية عالمية في مجال المخاطر واألخالقيات، وســتتاح قريبًا على شــبكة اإلنترنت. وســُتكّمل هذه 
ـــع له جميع  ـــارت األمانة إلى التدريب اإللزامي الذي خضـ ــيحتاج إلى الدعم. وأشـ المواد بالتدريب وجهًا لوجه الذي ســ

 بشأن التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتركيز المستمر على االمتثال لهذا التدريب.  الموظفين
 

  .أحاطت اللجنة علمًا بالتقرير
  

  )EBPBAC30/4(الوثيقة تقارير وحدة التفتيش المشتركة   من جدول األعمال ٣-٢البند 
  
ـــادرة عن   -٩ ـــيات الصــ ــتركة، والحظت أن التوصــ ــــتمعت اللجنة إلى عرض موجز لدور وحدة التفتيش المشـــ اسـ

ــرورة على كل مكتب أو وكالة.  ــ ــتند إلى تقييمات تناولت جميع أجزاء األمم المتحدة وأنها ال تنطبق بالضــ الوحدة تســــ
ــتركة بعالقات العمل الجيدة مع  والتقدم الجيد الذي أحرزته المنظمة  المنظمةورحب نائب رئيس وحدة التفتيش المشــــ

  في تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة.
  

  وشكرت اللجنة وحدة التفتيش المشتركة على تقريرها وأعربت عن دعمها للعمل المهم الذي تضطلع به.  -١٠
  

                                                           
  التالي: اإللكتروني  انظر الرابط    ١

https://www.who.int/about/finances-accountability/accountability/WHO_Principal_Risks.pdf?ua=11  ـــم (تـــ
 ).٢٠١٩أيار/ مايو  ١٦االطالع في 
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ــــيات التي مازالت المنظمة تنظر فيها. وأعربت عن قل  -١١ قها إزاء عدم ولفتت اللجنة االنتباه إلى بعض التوصــ
ــيات على ما يبدو ــ ـــريعية. بعن أي إجراء، مثل تلك التي تتعلق  تمخض بعض التوصــــ ـــ طالبت اللجنة و الهيئات التشــ

الصــادرة عن الوحدة بشــأن الســياســات الخاصــة باإلبالغ  ١بضــمان التنفيذ الكامل والســريع للتوصــية  تحديداً  األمانة
ـــتتخذ اإل ـــارت عن المخالفات. وأجابت األمانة بأنها ســ ــيات التي أشــ ــمان التنفيذ الكامل للتوصـــ ــ جراءات المالئمة لضـ

  إليها اللجنة.
  

يات المحددة. وتعهدت األمانة بتقديم   -١٢ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــأن موعد تنفيذ التوصـ ــ ــ ـــ ــ ـــ وطلبت اللجنة معلومات من األمانة بشـ
  بشأن التوصيات المعنية. اينبغي اتخاذه ات التيالمعلومات عن الموعد وعن اإلجراء

  
ــر وثيقة على الموقع اإللكتروني للمنظمة لبيان   -١٣ وُأحيطت اللجنة علمًا بأن مكتب التقييم التابع للمنظمة ينشـــ

  .حدة التفتيش المشتركةو دمًا بتوصيات ضي قُ لمُ لالطريقة التي تتبعها المنظمة 
  

  أحاطت اللجنة علمًا بالتقرير.و 
  

  )١٤٥/٦م ت(الوثيقة  التقييم: التقرير السنوي  من جدول األعمال ١-٤البند 
  

ـــة التقييم وخطة عمل التقييم الخاصـــــة بالثنائية، مع إدراكها   -١٤ ــياســ ـــادت اللجنة بالتقدم الُمحرز في تنفيذ ســـ أشــ
لتوافر المزيــد من المعلومــات والبيــانــات على الموقع اإللكتروني لمكتــب التقييم. ورحبــت اللجنــة بــالجهود المبــذولــة 

  كملة والمشاركة في عمليات التقييم المشتركة.ستلتعزيز التعلم التنظيمي من التقييمات المُ 
  

ــات المقرّ   -١٥ ــا إلى العمليـ ــة عن تطلعهـ ــاطق  إجراؤهـــا روأعربـــت اللجنـ ــأمراض المنـ ــامج الخـــاص بـ لتقييم البرنـ
ــتعانة بموظفي البرامج الوطنيين، مع ٕالى و  ،المدارية المهملة ــ ـــ ــفها  إقرارهااالســـ ــ ـــ بزيادة عبء العمل. وأعربت عن أســـ
ــايــة من لتــأخر بــدء تقييم ــأن الوق ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــف المــدة لتنفيــذ خطــة العمــل العــالميــة بشـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــاريـــة  األمراض منتصـ ــ ـــ ــ ـــ ــ غير الســ

ــــم ٢٠٢٠-٢٠١٣  ومكافحتها ــ ــاد بها في رســ ــ ــترشــــ ــ ــ ـــوء على أهمية التقييمات المالئمة التوقيت لالســ ـــ ـــلطت الضــ ـــ . وســ
  السياسات وصناعة القرارات.

  
ــات والنهج المقترح للتقييم المبدئي   -١٦ ـــ ــ ــاصـ ــ ــ ـــاركة مع الجهات الفاعلة غير وأيدت اللجنة االختصــ ــ إلطار المشـــ

ع في التوعية،  الدول. وأكدت أهمية إجراء المقابالت الشــخصــية مع مقدمي المعلومات الرئيســيين وحّثت على التوســّ
  بما في ذلك على نطاق موظفي األمانة. وأكدت األمانة أنه من المقرر التوّسع في التوعية كجزء من التقييم.

  
ــت اللجنـــة المجو  ــ ــ ـــ ــ ـــأن ينظر المجلس التنفيـــذي في أوصــ ـــالتقرير، وب لس التنفيـــذي بـــأن يحيط علمـــًا ب

  االختصاصات والنهج المقترح للتقييم المبدئي إلطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.
  

  )١٤٥/٨م تو ١٤٥/٧م ت(الوثيقتان الشراكات الُمستضافة  من جدول األعمال ٢-٤البند 
  

راكات المســتضــافة. وأثنت على االســتعراضــات التي تناولت تلك الشــراكات، والتي أشــادت اللجنة بعمل الشــ  -١٧
ـــرورة االنتباه إلى أثر برنامج عمل التحوّ  ــ ــ ـــارت إلى ضـ ـــ ـــتمرارها. وأشــ ــ ــ ل والتغييرات المترتبة عليه في هيكل ينبغي اسـ

  األمانة والتسلسل اإلداري داخلها.
  

بأنه ينبغي ربط الشـــراكات بالوالية الدســـتورية للمنظمة ومواءمتها مع وظائفها الرئيســـية، وبأنه ينبغي وٕاقرارًا   -١٨
ـــراكات للمبادئ التي ينص عليها القرار  )، طلبت اللجنة أن تتناول األمانة ٢٠١٠( ١٠-٦٣ج ص عامتثال هذه الشــــ

  مزيد من التحليل في تقاريرها المستقبلية.عالقات الشراكات مع المنظمة ومخرجات األنشطة التي تجريانها معًا ب
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وأقّرت اللجنة بأهمية الشــراكة مع المرصــد األوروبي للنظم والســياســات الصــحية، بما في ذلك عمله بشــأن   -١٩
تصميم عمليات إصالح الُنظم الصحية وٕاجراء الحوار المنتظم مع األمانة. ورحبت اللجنة بخطة المرصد الخمسـية 

  .٢٠٢٣-٢٠١٩ترة بشأن التطوير في الف
  

ــت اللجنــة بــأن يحيط المجلس التنفيــذي علمــًا بــالتقريو  ـــ ــ ـــ  ١٤٥/٧م تن الواردين في الوثيقتين ريأوصــ
 .١٤٥/٨ت  مو

  
ــي للموظفين والئحة الموظفين  من جدول األعمال ٤-٤البند  ــــ ــ ــاســـ ـــ ــ ـــ (الوثيقة تعديالت النظام األسـ

 )١٤٥/١٣ت  م
  

ــــتمعت  -٢٠ ــ ـــي للموظفين والئحة الموظفين على  إلى اللجنة اســ ـــ ـــاســ ــ أحدث المعلومات عن تعديالت النظام األســـ
  في تقرير المدير العام. نحو ما وردت

  
ـــروع القرار الوارد في الفقرة  ـــ ــت اللجنة بأن ينظر المجلس التنفيذي في اعتماد مشــ ــ من الوثيقة  ٩أوصــــ

  .١٤٥/١٣ت  م
  

  االجتماعاعتماد التقرير واختتام   من جدول األعمال ٥البند 
  

  اعتمدت اللجنة تقريرها.  -٢١
  
  

=     =     =  


