
  
  
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

  ٦٦/٥٩ج 
  ٢٠١٣ مايو
 A66/59  

ايو ١ ار/ م أي

عمـــل المنجـــز 
سـّلمت ريـر. و 

 أعربــت عــن 
ة، فــي ســياق 

، وحثـت هـاءات
خليـــة وتعزيــــز 
ق بالمخـــاطر 
المقبـول لعـدم 
ى اسـتنتاجات 

 التـي اتخـذت 

ارة المخـــاطر 

رات المنتظمـة 
 واإلجـــراءات. 

بــدء مــن قبيــل 
ركيــز التــدريب 

م أيار/ ٢٠ 

  
  لمجلس
  ستين

١٧و ١٦ومي 

عـــن تقـــديرها للع
ملحقـات التقر 

خليــة؛ إال أنهــا
ة مــن المراجعــة

وٕاجراءلمنظمـة 
 المراقبـــة الداخ
لتلـــوي" المتعلـــق
لمستوى غيـر ا

الخلـوص إلـىة 

ءات المتابعـة 

االمتثـــال وٕاد ب

 بشـأن التغييـرا
متثــال للقواعــد 
، مشــأن التنفيــذ

 القطريــة؛ وترك

 لداخلي
لل  التابعة

سادسة والس

و ي جنيف ي  ف
  ٢.ل أعمالھا

ع ٣ت الـــداخلي
الـواردة فـيت 

اقبــة الداخ والمر 
غطيــة المناســبة

القواعـد لتثـال 
ي تنفيـــذ إطـــار
ــن "التحليـــل ال
ط الداخلية وال
جنة من األمانة

ت بشأن إجـراء

جديـــد المعنـــي

عراضـًا شـامًال
يـــة وعــدم االم
بشدابير أخــرى 

ملة للعمليــات 

سابات ال
واإلدارة ية

عالمية الس

ة واإلدارة اني
ت اللجنة جدول

جـــع الحســـابات
محتويـاتالفائـدة 

مات المراجعــة 
ن تحقيــق التغط

  بط.

االمتي تعتـري 
ل اإلســـراع فـــي
ـــداخلي مــ ت ال
دة في الضوابط
. وطلبت اللج

  ها.

ل على معلومات
  التعافي.

الجمكتـــب الور 

ليـا تجـري استع
ضــوابط الداخلي

تــداتخــاذ فــي ًال 
ات إداريــة شــا

 

 لستون

جع الحس
  
ج والميزاني
الصحة الع

  

امج والميز رن
واعتمدت ١.ن)

تقريـــر مراجـــها 
ة الحسابات وف
رد مكتــب خــدم
لتعزيــز لضــمان

في الضواب ةرر 

ه القصـور التـي
يـــة مـــن خــــالل
رجـــع الحســـابات
لضعف المحدد
الت المشتركة
صحيحية بشأنها

لجنة الحصول
ظفين وجهود ا

حات بشـــأن دو

بـأن اإلدارة العل
محــددة فــي الض

فعــًالي النظــر 
ــراء استعراضــا

EBPBAC18.  

وال لسادسة
 ل المؤقت

ير مراج
نة البرنامج
ى جمعية ا

ة البر شر للجن
ت ناشر (اليمن

رض استعراضــ
تقارير مراجعة
ل لتعزيــز مــوار
م المزيــد مــن ال
الضعف المتكر

أوجـهإزاء  غالها
ضـــوابط الداخلي
ســـتنتاجات مرا

ال لمواطن ررة 
عدد من المجاال
إلجراءات التص

قيق، طلبت الل
ذة حيال الموظخ

ل علـــى توضـــيح

ادت األمانة بـ
المف المتكـــررة 

مانــة أنــه يجــري
ض األقــاليم إلجــ

    
DIV./1/8وثيقة 

ال العالمية 
جدول األعمال

تقري
لجنير من 

تنفيذي إلى

امن عش اع الث م
تور جمال ثابت

فـــي معـــرلجنـــة 
كل تقرير من ت
دئيــة التــي تبــذل
وظيفــة تســتلزم

امواطن سعة و 

انشـغ جنة عـن
ـــلة تعزيـــز الض
 اللجنـــة إلـــى اس

متكرلطبيعة ال
جراءات في ع

ذلك واتخاذ اإل 

التحق ق بتقارير
التأديبية المتخ 

جنـــة الحصـــول

 هذا الطلب أفا
الضــعف ــواطن

 أوضــحت األم
ليــة فــي بعــض

                     
في الو متاحةن 

EBPB. 

٣. 

ة الصحة 
من ج ٢-٢٢

تقري
الت

د ا  الجتمُعقِ
برئاسة الدكتو 

اللجأعربـــت و  
ح ملخصات ك
 بــالجهود المبد
مــن أن هــذه الو
 المكتب الموس

أعربت اللجو  
ة علـــى مواصــ
ءلة. وأشـــارت 
ية الرئيسية وال
ل للقواعد واإلج

ذ أسباب معرفة

وفيما يتعلق 
ا التدابيرخص 

وطلبـــت اللج 
  القيات.

ونزوًال عند  
لمــة للتصــدي 
ذلــكضــافة إلــى 

لمبــادرات الحال
                     

المشاركينقائمة 
BAC18/1وثيقة 

٦٦/٣٥وثيقة ج

جمعية 
٢البند 

   
  
  

  
١- 

٢٠١٣
  
٢- 

ووضوح
اللجنــة 
قلقهــا م
أنشطة 

  
٣- 

األمانـــة
المســـاء
التشغيلي
االمتثال
مبشأن 

  
٤- 

فيما يخ
  
٥- 

واألخال
  
٦- 

الالزمــة
باإلضو 

تنفيــذ ال
           

ق     ١
الو    ٢
الو    ٣
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على المجاالت الرئيسية، واعتماد تحسينات نظام اإلدارة العالمي؛ وزيادة الوضـوح وٕانفـاذ مسـؤوليات المـوظفين، بمـا 
األمانــة طمأنــت جــزاءات فــي حالــة عــدم االمتثــال). و  فــرضلــك المناصــب الرئيســية فــي المكاتــب القطريــة (مــع فــي ذ

قـــد  اســـتعادة األمـــوالالمتعلقـــة بأن التـــدابير التأديبيـــة الخاصـــة بـــالموظفين قـــد اتخـــذت وأن اإلجـــراءات إلـــى للجنـــة ا
  ، بما في ذلك إشراك السلطات الوطنية، عند االقتضاء.اسُتِهلت

  
االمتثـال وٕادارة المخـاطر واألخالقيـات الجديـد المعنـي بمكتـب الخطرت اللجنة بأن مـن المتوقـع تزويـد أُ وقد   -٧

. وستضــطلع هــذه الوحــدة الجديــدة بــدور أساســي فــي العمــل مــع ٢٠١٣بــالموظفين خــالل النصــف الثــاني مــن عــام 
ومكتــــب  ،ب خـــدمات المراقبـــة الداخليـــةفـــي المقـــر الرئيســــي (مثـــل مكتـــالكائنـــة اإلدارة العليـــا فـــي اإلدارات المعنيـــة 

الكامنــة ودائـرة اإلدارة العامــة) وكـذلك مـع المكاتــب اإلقليميـة مـن أجـل تحليــل األسـباب الجذريـة  ،المستشـار القـانوني
  حلول وتعزيز رصد تنفيذ مبادرات التحسين. ٕايجاد الضعف، و  مواطنوراء 

  
  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة

  
علمــًا  الســتين بــأن تحــيطو جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة اللجنــة  أوصــتبالنيابــة عــن المجلــس التنفيــذي   -٨

  بتقرير مراجع الحسابات الداخلي.
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