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 ملخص تنفیذي

 العام، األمین أعدھا كما عملھا، وبرنامج المنظمة بمیزانیة الصلة ذات الوثائقلجنة البرنامج والمیزانیة كل  تدارست
اآلتیة: (أ) تنفیذ برنامج العمل العام، (ب) التقریر المالي  ھيالتي تدارستھا المنظمة  الوثائق.المجلس إلى تقدم أن قبل

 30واإلضافة إلیھ:  التقریر المالي للمنظمة للفترة المنتھیة في  2018حزیران/یونیو  30للمنظمة للفترة المنتھیة في 
 ریة.التقدم المحرز في توصیات وحدة التفتیش المشتركة، (د) الموارد البش (ج)  ،2018 سبتمبرأیلول/

 توصي لجنة البرنامج والمیزانیة المجلس التنفیذي بالموافقة على جمیع التقاریر التي تمت مراجعتھا.
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من جدول  i) ب( 3البند 
تقریر لجنة البرنامج األعمال

 والمیزانیة
 

  



CE/109/3(b)i 
 

  التنفیذيإجراء من قبل المجلس 

 1مشروع مقرر

 إن المجلس التنفیذي،

 ، )CE/109/3(b)iلجنة البرنامج والمیزانیة (الوثیقة تقریر وقد اطّلَع على 

 بالتوصیات المقدمة إلیھ في التقریر.یحیط علًما 

  

 .یقدم مشروع المقرر العتماده مباشرة بعد النظر في ھذا البند من جدول األعمال  1
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 مقّدمة .أوال

، 2018 أكتوبر/األول تشرین 30بتاریخ  البحرین، المنامة،عشر في  الخامسلجنة البرنامج والمیزانیة اجتماَعھا  عقدت -1
 برئاسة الھند. ترُد قائمة المشاركین طّي ھذا التقریر. 

 
إلى المجلس التنفیذي  قدمتُ والوثائق ذات الصلة التي  التالیة النقاط في النظر وباشروا األعمال جدول اللجنة أعضاءُ  أقرّ  -2

 ):  2018تشرین األول/أكتوبر  31بعد المئة ( التاسعةفي دورتھ 

 الوثائق 
 

 CE/109/3(a) تنفیذ برنامج العمل العام 
 

 CE/109/3(b)ii rev.1 2018حزیران/یونیو  30التقریر المالي للمنظمة للفترة المنتھیة في 
 

 CE/109/3(b)ii Add.1 2018أیلول/سبتمبر  30التقریر المالي للمنظمة للفترة المنتھیة في       
 

 التقدم المحرز في توصیات وحدة التفتیش المشتركة      
 

 الموارد البشریة      

CE/109/3(c) 

CE/109/3(d)ii 

 

 CE/109/3(a) -تنفیذ برنامج العمل العام  -ألف 

، وبعض العناصر ذات الصلة بالطریق قدما، تجاوبا مع مستجّدات األنشطة التي نفّذتھا األمانة عرض األمین العام -3
 ).2018في دورتھ األخیرة (أیار/مایو  أولویات األمین العام كما أقرھا المجلس التنفیذي

 
، إلى المجلس التنفیذي بإقرار التقریر توصيو ھي وأحاطت لجنة البرنامج والمیزانیة علما باألنشطة التي عرضت،  -4

، وتقدیم مشروع 2030استراتیجیة للمنظمة نحو بما في ذلك اقتراح األمین العام بالعمل مع أعضاء المنظمة على خطة 
 .2019للمجلس التنفیذي للمنظمة في  110أولي بذلك في الدورة 

 في المنتھیة وللفترة CE/109/3(b)ii rev.1 -2018/یونیو حزیران 30 في المنتھیة للفترة للمنظمة المالي التقریر - باء
 CE/109/3(b)ii Add.1 - 2018/سبتمبر أیلول 30

، والوثیقة المضافة إلیھ لتاریخ 2018حزیران/یونیو  30بتاریخ  2018األمین العام التقریر المالي للمنّظمة لسنة قدم  -5
، مع معلومات حول الفائض في المیزانیة العادیة، وخطة اإلیرادات والنفقات المحدثة في 2018أیلول/سبتمبر  30

 یة المراَجع واإلعتمادات لنفس التاریخ أیضا.، وھیكل المیزانیة العاد2018المیزانیة العادیة لسنة 
 

، 2018أیلول/سبتمبر  30ع للمنظمة حتى مین العام أیضا بیان المركز المالي المرحلي المؤقت غیر المراجَ األ موقد -6
الرصید  ، فضال عن اقتراحاتھ الستخدام2018أیلول/سبتمبر  30وبیان المنظمة لألداء المالي للفترة المنتھیة في 

. وأحاطت لجنة 2018أیلول/سبتمبر  30حتى تاریخ  صندوق تكالیف دعم المشاریع واحتیاطي المشاریع من المتوافر
 البرنامج والمیزانیة علما بالوثیقة، وھي توصي إلى المجلس بإقرارھا.
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 CE/109/3(c) -التقدم المحرز في توصیات وحدة التفتیش المشتركة  -جیم 

في تنفیذ توصیات وحدة التفتیش  2018آب/أغسطس  31التقدم الذي أحرزتھ األمانة حتى  عرض األمین العام -7
، تعطي األمانة األولویة للتوصیات التي لھا تأثیر على 2018. ومنذ كانون الثاني/ینایر 2016المشتركة الصادرة حتى 

 ضبط المیزانیة وترشید اإلنفاق.
 

باإلجراءات التي اتخذتھا أمانة المنظمة استجابة علما إضافة إلى ذلك، أحیط أعضاء لجنة البرنامج والمیزانیة  -8
. وأحاطت اللجنة علما بكل اإلجراءات المتخذة 2017في  للتوصیات الجدیدة الصادرة عن وحدة التفتیش المشتركة

 والمقترحة، وھي توصي إلى المجلس بإقرار التقریر.
 

 CE/109/3(d)ii -الموارد البشریة  -دال 

. وقدم آخر اإلحصاءات عن 2018آب/أغسطس  31عرض األمین العام وضع الموارد البشریة في المنظمة بتاریخ  -9
الموظفین وغیرھم من العاملین، إضافة إلى معلومات عن شؤون الموظفین، بما في ذلك التعدیالت المقترحة على 

م اإلداري للموظفین والھیكل الجدید لألمانة، في إطار الموارد وعدد الوظائف التي النظام االساسي للموظفین والنظا
 أقرت.

 
 لمجلس التنفیذي بإقراره.اواستعرض أعضاء لجنة البرنامج والمیزانیة التقریر، فأوصوا إلى  -10

 

 عشر للجنة البرنامج والمیزانیة السادسمكان وتاریخ انعقاد اإلجتماع  -ھاء 

 للمجلس التنفیذي، في باكو، أذربیجان. 110عقد اجتماعھا السادس عشر في إطار الدورة  وافقت اللجنة على -11
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