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  : المسائل المالية والتنظيمية٢الفئة 
  

  )١٣٤/٩م ت(الوثيقة  الحوار الخاص بالتمويل  من جدول األعمال ١-٢البند 
  
االسـتنتاجات التسـعة التـي خلـص إليهـا  أوصت اللجنة بأن يواصـل المجلـس التنفيـذي عمليـة الحـوار وتنفيـذ  -٧

التقرير. وأوصت اللجنة بالنظر في التكاليف اإلدارية فـي جميـع المشـاريع. ودعـت، باإلضـافة إلـى ذلـك، إلـى إيـالء 
فــي المبــاني واألصــول الثابتــة. كمــا دعــت إلــى مــا يلــي: توســيع قاعــدة التمويــل  الســتثمارااهتمــام خــاص لمواصــلة 

ــــدول األعضــــاء  ــــدولاوالجهــــات بالنســــبة لل ــــر ال ــــة غي ــــة لفاعل ــــات فــــي البواب ــــز نطــــاق وجــــودة البيان ؛ ومواصــــلة تعزي
المــوارد علــى نحــو مــرن وشــفاف ومنســق لــدعم  عبئــةتاإللكترونيــة؛ واإلســهاب فــي بيــان تفاصــيل التخطــيط لضــمان 

  األولويات المتفق عليها.
  

  .١٣٤/٩م ت يقةأوصت اللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علمًا بتقرير األمانة الوارد في الوث
  

  )١٣٤/١٠م ت(الوثيقة  التخصيص االستراتيجي للموارد  من جدول األعمال ١-٢البند 
  
نظــرت اللجنــة فــي تقريــر األمانــة ورحبــت بــالنهج المبــين كأســاس لمزيــد مــن المناقشــة نحــو منهجيــة جديــدة   -٨

-٢٠١٦ة البرمجيــة للفتــرة للمنظمــة تتعلــق بالتخصــيص االســتراتيجي للمــوارد يمكــن اســتخدامها فــي وضــع الميزانيــ
٢٠١٧.  

  
وبصفة خاصة، وافقت اللجنة على أنه ينبغي أن تقوم المنهجية الجديدة للتخصـيص االسـتراتيجي للمـوارد،   -٩

عملية تخطيط رصينة من القاعدة إلى القمة وتقدير تكاليف ركائز تتمثل في  في جملة اعتبارات أخرى، على ثالث
وار ومسـؤوليات واضـحة عبـر المسـتويات الثالثـة للمنظمـة، إلـى جانـب الحـرص المخرجات بشـكل واقعـي وتحديـد أد

 على ضمان الفعالية اإلدارية.
  

اللجنـــة علـــى ضـــرورة القيـــام بمزيـــد مـــن المشـــاورات قبـــل انعقـــاد جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة  ووافقـــت  -١٠
واقترحت استخدام وسائل عملية واللجوء إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة لتيسير  ٢٠١٤والستين في أيار/ مايو 

بالتشــاور  –وطلبــت مـن المــديرة العامـة  مشـاركة الـدول األعضــاء. ونظـرت اللجنــة فـي إمكانيــة عقـد جلســة اسـتثنائية
تقــديم خيــارات مجديــة كــي ينظــر فيهــا المجلــس  –مــع رئيســي المجلــس التنفيــذي ولجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة 

  التنفيذي.
  

عـن التخصـيص االسـتراتيجي أوصت اللجنة بـأن يحـيط المجلـس التنفيـذي علمـًا بتقريـر األمانـة 
  للموارد.

  
  )١٣٤/١١م ت(الوثيقة  تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة  األعمال من جدول ١-٢البند 

  
رحبـــت اللجنـــة بالوثيقـــة والتعـــاريف المقترحـــة وُنهـــج الميزنـــة والتمويـــل. وأوصـــت بتقـــديم التكـــاليف الخاصـــة   -١١

  بالشراكات التي تستضيفها المنظمة واألجهزة الرئاسية بمزيد من التفصيل في المستقبل.
  

وأوصت اللجنة أيضًا بأن يكفل المجلس التنفيذي وضع آلية (في إطار عملية التخطيط للميزانية البرمجيـة   -١٢
علـى اسـتهالك الخـدمات. وطلبـت اللجنـة بـذل جهـد  والمنصف بناءً ) لتوزيع التكاليف الواقعي ٢٠١٧-٢٠١٦للفترة 
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دؤوب لتحقيق مكاسب الكفاءة، إلى جانب توخي الوضوح في وضع األسس المرجعية، وٕايالء االهتمام إلى ضرورة 
 تعزيز الشفافية لزيادة ثقة المانحين.

  
  

ــــوارد فــــي الوثيقــــة  أوصــــت اللجنــــة بــــأن يحــــيط المجلــــس التنفيــــذي علمــــًا بتقريــــر األمانــــة ال
  .١٣٤/١١ت  م

  
ـــذ الميزانيـــة البرمجيـــة   من جدول األعمال ٢-٣البند   ٢٠١٣-٢٠١٢أحـــدث المعلومـــات عـــن تنفي

  )EBPBAC19/2(الوثيقة 
  

ورحبـــت بأحـــدث بـــه علمـــًا وأحاطـــت  EBPBAC19/2نظـــرت اللجنـــة فـــي تقريـــر األمانـــة الـــوارد فـــي الوثيقـــة   -١٣
  .٢٠١٣-٢٠١٢المعلومات عن تنفيذ الميزانية البرمجية 

  
  إطار المنظمة للرقابة اإلدارية الداخلية  من جدول األعمال ٣-٣البند 

  )EBPBAC19/3(الوثيقة 
  

علمًا بالتقرير ورحبـت بالتقـدم المحـرز وشـجعت األمانـة علـى مواصـلة جهودهـا الراميـة إلـى  أحاطت اللجنة  -١٤
تنفيذ اإلطـار تنفيـذًا متسـقًا وشـامًال. كمـا سـلطت الضـوء علـى أهميـة تـدريب المـوظفين بغيـة إحـداث التغييـر الثقـافي 

ســـن المســجل علــى صـــعيد المطلــوب وتحســين مـــدى االمتثــال. وطلبــت اللجنـــة مــن األمانــة عـــرض تتبــع أوجــه التح
  المراجعات في التقارير المقبلة. وطلبت أيضًا تطبيق اإلطار على صعيد المنظمة.

  
وأيــدت اللجنــة المالحظــة التــي أبــدتها لجنــة الخبــراء االستشــاريين فــي مجــال المراقبــة والتــي مفادهــا تحبيــذ   -١٥

  ي مسائل اإلدارة والرقابة الداخلية.اضطالع اللجان اإلقليمية بدور أهم في ضمان النظر على أساس منتظم ف
  

  )١٣٤/٣٨م ت(الوثيقة  التقييم  من جدول األعمال ٢-٢البند 
  

والحظــت إحــراز تحســن فــي عمليــة ضــمان الجــودة  ٢٠١٥-٢٠١٤نظــرت اللجنــة فــي تقريــر التقيــيم للفتــرة   -١٦
ات التقيـيم علـى صـعيد األمـم ووضع الهياكـل األساسـية لـدعم التقيـيم. وطلبـت مـن األمانـة أن تكفـل االمتثـال لمتطلبـ

  المتحدة، بما في ذلك ما يدخل منها في نطاق األطر، كخطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة.
  

لمنجــــزات اوأوصــــت اللجنــــة بتخصــــيص مــــوارد كافيــــة لهــــذه المهمــــة، والحــــرص علــــى إحــــراز التقــــدم فــــي "  -١٧
  .٢٠١٤شبكة التقييم العالمية وخططها لعام ل" المستهدفة

  
ــــوارد فــــي الوثيقــــة  أوصــــت اللجنــــة بــــأن يحــــيط المجلــــس التنفيــــذي علمــــًا بتقريــــر األمانــــة ال

  .١٣٤/٣٨ت  م
  

    العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  من جدول األعمال ٣-٢البند 
  )١٣٤/٤١م ت(الوثيقة 
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تيجية المقترحـة. ولكنهـا طلبـت موافـاة نظرت اللجنة فـي تقريـر األمانـة وأشـارت إلـى ضـرورة مباشـرة االسـترا  -١٨
، بمـا فـي ذلـك مواصـفات المبـاني، كـي ةاملة ومفصـلشجمعية الصحة في الوقت المناسب بمعلومات مالية إضافية 

. وشددت أيضًا على ضرورة استناد األمانة إلى تجارب هيئـات أخـرى مـن ٢٠١٥تتخذ قرارًا مستنيرًا في أيار/ مايو 
 الميزانيـاتدة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها للمسـاعدة علـى ضـمان إبقـاء المشـاريع ضـمن نطـاق هيئات األمم المتح

  .الخاصة بها
  

ــــوارد فــــي الوثيقــــة  أوصــــت اللجنــــة بــــأن يحــــيط المجلــــس التنفيــــذي علمــــًا بتقريــــر األمانــــة ال
  .١٣٤/٤١ت  م
  

  : الموارد البشرية٣الفئة 
  

  )٢/ معلومات/١٣٤م ت(الوثيقة  الموارد البشرية المنقحةاستراتيجية   من جدول األعمال ٥-٢البند 
  

اجتــذاب المواهــب؛ رحبــت اللجنــة باســتراتيجية المــوارد البشــرية المنقحــة، ال ســيما الركــائز الرئيســية الــثالث:   -١٩
إدارة المســـار الـــوظيفي؛ وبيئـــة العمـــل التمكينيـــة؛ إلـــى جانـــب أربعـــة مبـــادئ شـــاملة، أال وهـــي:  –واســـتبقاء المواهـــب 

  التوازن بين الجنسين والتنوع والتعاون والمساءلة.
  

مسـتويات جميـع وأعربت اللجنـة عـن تأييـدها لالسـتراتيجية، مشـددة علـى أن تنفيـذها مسـؤولية مشـتركة بـين   -٢٠
 ٢٠١٥-٢٠١٣. ولئن بدا نهج تنفيذ االستراتيجية على مرحلتين طويًال نوعًا ما، إذ تخصَّص الفترة لثالثةالمنظمة ا
للتنفيذ والرصد وتقييم التنفيذ على أساس مؤشرات النجـاح، فـإن اللجنـة قـد  ٢٠٢٠-٢٠١٦تصميم واإلنشاء والفترة لل

  شعرت باالطمئنان لكون عدد من العناصر جاهزة للتنفيذ وترقب إتاحتها في ظرف وجيز.
  

  أوصت اللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علمًا بالتقرير وطلبت من األمانة ما يلي:
  

  إتاحة مزيد من الفرص للتعمق في مناقشة اسـتراتيجية المـوارد البشـرية بغيـة االسـتفادة مـن اإلرشـادات
 االستراتيجية ذات الصلة؛

 االستمرار في تعزيز إدارة األداء؛ 

  عــن دوريــة تنفيــذ العناصــر الــواردة فــي إطــار اســتراتيجية المــوارد البشــرية، ورفــع تقــارير تيــرة و تعجيــل
 ؛التقدم المحرز

  تقــديم تفاصــيل إضــافية عــن اســتراتيجية إدارة التغييــر المتوخــاة لــدعم تنفيــذ مكــون المــوارد البشــرية مــن
  إصالح المنظمة.

  
  ٢٠١٣التقرير السنوي المؤقت لعام  - الموارد البشرية  من جدول األعمال ٥-٢البند 

  )١٣٤/٤٩ت  م(الوثيقة 
  

ــ  -٢١ إلــى  ٢٠١٣ينــاير /كــانون الثــاني ١تقريــر مؤقــت يشــمل الفتــرة مــن أن التقريــر هــو أحاطــت اللجنــة علمــًا ب
  .٢٠١٤مايو  /إلى جمعية الصحة في أيار التقرير عن كامل السنة سيقدموبأن  ٢٠١٣يوليو  /تموز ٣١
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عقــود العــاملين مــن غيــر المعلومــات اإلضــافية المتاحــة عــن لإلحاطــة علمــًا بت اللجنــة عــن ســرورها بــوأعر   -٢٢

 ،وتكاليفهم وأبدت رغبتها في مالحظة تصريف شؤون هذه األنواع من العقـود علـى نحـو اسـتراتيجي أكبـرالموظفين 
  .إذ يمثل أولئك العاملون جزءًا ال يستهان به من القوى العاملة

  
الخاصـــة بالمبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل المـــوارد البشـــرية واستعرضـــت اللجنـــة التقريـــر المفصـــل عـــن   -٢٣

لتوثيـق إزاء االلتزامات الطويلة األجل الموصوفة في التقرير وعن تقديرها للعمل المنجز وأعربت عن قلقها األطفال 
وطلبــت مواصــلة إطالعهــا علــى التقــدم  .المســؤوليات الماليــة المحتملــة المرتبطــة بإقفــال البرنــامج فــي نهايــة المطــاف

  .المحرز في تنفيذ خطة إدارة مثل هذه المسؤوليات عبر التقارير القادمة عن الموارد البشرية
  

  وطلبت من األمانة ما يلي:أوصت اللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علمًا بالتقرير 
  

  بين الجنسين والتمثيل الجغرافي المنصف؛ تكافؤالمواصلة جهودها المبذولة لتحسين  

  فعال ومالئم بدرجة أكبر؛ بشكللعاملين من غير الموظفين مع ااستخدام أساليب التعاقد ضمان  

  بـالموارد البشـرية الممولـة التنفيذ التام لخطة العمل التي أعدتها للحد من المسؤوليات المالية المرتبطة
لتضــييق ، بمــا فــي ذلــك وضــع خطــة ة هــذه المســؤولياتدار مــن األمــوال المخصصــة لشــلل األطفــال وإ 

والشـوط شـلل األطفـال الخطـة االسـتراتيجية للقضـاء علـى نطاق هذه الموارد البشـرية تمشـيًا مـع معـالم 
مـن أجـل إنشـاء صـندوق لتغطيـة التقـديرات تحسين فضًال عن  ٢٠١٨-٢٠١٣األخير من استئصاله 

  .الخطة تلكبناء على تعويضات انتهاء الخدمة وتحديد الخيارات لتمويله 

  
  )١٣٤/٥٠ت  م(الوثيقة  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  من جدول األعمال ٦-٢البند 

  
اسـتعراض وسـلطت األضـواء علـى أهميـة . ١٣٤/٥٠ت  منظرت اللجنة في تقرير األمانة الوارد في الوثيقـة   -٢٤

المســتهل مــن جانــب لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة وأعربــت عــن تأييــدها لهــذا االســتعراض مجموعــة عناصــر األجــر 
األثـر علـى ميزانيـة المنظمـات المشـاركة فـي النظـام الموحـد مشددة على ضرورة أن يأخذ االسـتعراض فـي الحسـبان 

  .التفوق وحسن األداءإدارة تكون مجموعة عناصر األجر أداة لدعم وأن ية لألمم المتحدة واستدامتها المال
  

  .أوصت اللجنة بأن يحيط المجلس التنفيذي علمًا بالتقرير
  
  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  من جدول األعمال ٧-٢لبند ا

  )١٣٤/٥١ت  م(الوثيقة 
  

وأحاطـــت علمـــًا بـــأن التقريـــر  األساســـي للمـــوظفين والئحـــة المـــوظفينالنظـــام تعـــديالت نظـــرت اللجنـــة فـــي   -٢٥
الئحـــة المـــوظفين فيمـــا يتعلـــق بمرتبـــات المدخلـــة علـــى بشـــأن التعـــديالت  ١القـــرار  :مشـــروعي قـــرارين همـــايتضـــمن 

 المــوظفين فــي الفئــة المهنيــة (الفنيــة) والفئــات العليــا وبمســتوى منحــة التعلــيم الــذي ينبغــي توصــية المجلــس التنفيــذي
مرتبــات المــوظفين فــي الوظــائف غيــر المصــنفة فــي رتــب ومرتــب التســويات فــي بشــأن  ٢؛ والقــرار بالموافقــة عليــه
  لكي يوصي المجلس التنفيذي جمعية الصحة به.المدير العام 
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  وفقًا للصيغة المعدلة الواردة أدناه: ١مشروع القرار المجلس التنفيذي  عتمدأوصت اللجنة بأن ي

  
  ١القرار 

  
  ،المجلس التنفيذي

  
  ١بعد النظر في التقرير الخاص بتعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين،

  
هــــا المــــدير مــــوظفين، علــــى التعــــديالت التــــي أدخللل النظــــام األساســــيمــــن  ٢-١٢، وفقــــًا للمــــادة يصــــادق

فيمــــــا يتعلـــــق بمرتبـــــات المــــــوظفين  ٢٠١٤كــــــانون الثـــــاني/ ينـــــاير  ١علـــــى الئحـــــة المــــــوظفين اعتبـــــارًا مـــــن  العـــــام
فيمــا يتعلــق بمســتوى منحــة  ٢٠١٣كــانون الثــاني/ ينــاير  ١، واعتبــارًا مــن والفئــات العليــا (الفنيــة) المهنيــة الفئــة فــي

  التعليم.
  

آراء والجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة  لجنة الخدمة المدنية الدوليةأن ينقل إلى المدير العام من يطلب 
الدول األعضاء في المنظمة التي مفادها أن ارتفاع تكاليف الموظفين يـؤثر تـأثيرًا ملحوظـًا فـي ميزانيـة المنظمـة 

علــى ميزانيــات المنظمــات المشــاركة فــي النظــام ها أثــر توصــيات لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــةتــدرس  نأويطلــب 
  المتواصل.و  لنظام األجور الشامل هاسيما في سياق استعراض الموحد وال

  
  . ولم ُيقترح إدخال أي تعديل.٢القرار المجلس التنفيذي  عتمدبأن يأيضًا أوصت اللجنة و 

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: ٤الفئة 

  
  التقرير السنوي عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  من جدول األعمال ٤-٣البند 

  )EBPBAC19/4(الوثيقة 
  

رحبـــت اللجنـــة وأحاطـــت علمـــًا بـــالتقرير الســـنوي األول عـــن تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت الـــوارد فـــي   -٢٦
  .وسلطت األضواء على الدور الحاسم لتكنولوجيا المعلومات في دعم عمل المنظمة EBPBAC19/4الوثيقة 

  
د عرضـــهما فـــي التقريـــر وأيـــدت اللجنـــة مهمـــة خـــدمات تكنولوجيـــا المعلومـــات وتوجههـــا االســـتراتيجي الـــوار   -٢٧

وبالتحديــد، اقترحــت اللجنــة بــأن تــدرج . التنفيــذ وطلبــت مــن األمانــة أن ترفــع التقــارير عــن التقــدم المحــرز فــي إطــار
األمانة في التقارير القادمة التفاصيل عن المشاريع والتكاليف بما في ذلك النفقات الرأسمالية والتشغيلية فيما يتصل 

. ة الرئيسـية الخمسـة وأن تبـرز سـبل دعـم عمـل تكنولوجيـا المعلومـات لعمـل المنظمـةبكل مجال مـن مجـاالت المهمـ
واقترحت اللجنة أيضًا أن تتاح المعلومات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات مثـل دليـل لخـدمات تكنولوجيـا المعلومـات 

  .للموظفين والدول األعضاء على اإلنترنت
  
  
  

                                                           
 .١٣٤/٥١م تالوثيقة    ١
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  : العمليات واألعمال٥الفئة 

  
  أحدث المعلومات عن المسائل البرمجية: النظم الصحية  من جدول األعمال ١-٣البند 

  
أدرج هذا البند المتعلق بالمسائل البرمجية في جدول األعمال بهدف إتاحة الفرصـة للجنـة للتفكيـر والبحـث   -٢٨

خـالل كـل اجتمـاع مـن  االستراتيجيين بخصوص عمل األمانة التقنـي وتزويـدها بـاقتراح يـدعو إلـى تنـاول فئـة واحـدة
كالفئة األولى التي ينبغي عرضها نظـرًا إلـى الطبيعـة األفقيـة لعمـل األمانـة فـي  ٤واختيرت الفئة . اجتماعات اللجنة

وسـلط عـرض قدمتـه األمانـة األضـواء علـى غـرض رئيسـي متعلـق بتعزيـز الـنظم الصـحية ومتمثـل فـي . هذا المجال
و فعال ومتكامل انطالقًا من أنشطة تعزيز الصـحة والوقايـة ووصـوًال تمكين توفير جميع الخدمات الصحية على نح

إلــى خــدمات العــالج والتأهيــل والرعايــة الملطفــة وفــي دعــم الــدول األعضــاء فــي المضــي قــدمًا نحــو تحقيــق تغطيــة 
وأعربـــت اللجنـــة عـــن تقـــديرها لعـــرض المجـــال التقنـــي وللـــنهج المتبـــع فـــي األمانـــة للنهـــوض بالعمـــل . صـــحية شـــاملة

  .والفئات التقنية األخرى ٤شترك بين القطاعات فيما يتصل بالفئة الم
  

وأوصت اللجنـة بـأن يواصـل المجلـس التنفيـذي النهـوض بتعزيـز الـنظم الصـحية كوسـيلة لالرتقـاء بالتغطيـة   -٢٩
الصــحية الشــاملة، وخصوصــًا مــن أجــل دعــم تــوفير الخــدمات وٕاتاحــة األدويــة واســتدامة تمويــل الخــدمات الصــحية؛ 

  .الحاسمة هوض بأهمية الصحة العموميةوالن
  

 ٤توطيــد التعــاون بــين القطاعــات فيمــا يتصــل بالفئــة : وطلبــت اللجنــة مــن األمانــة أن تواظــب علــى مــا يلــي  -٣٠
وفئات المنظمة التقنيـة األخـرى علـى جميـع مسـتويات المنظمـة؛ ودعـم البلـدان فـي تعزيـز نظمهـا الصـحية والمضـي 

املة باالســتعانة بـنهج مكيـف؛ واالرتقــاء بجهـود المنظمــة فـي مجــال الـدعوة علــى قـدمًا نحـو تحقيــق تغطيـة صــحية شـ
  .الصعيد القطري في هذا الصدد

  
  )١٣٤/٤٢ت  م(الوثيقة الشراكات الصحية المستضافة   من جدول األعمال ٤-٢البند 

  
  

  االستعراض الدوري للشراكات التي تستضيفها المنظمة  من جدول األعمال ٨-٣البند 
  )EBPBAC19/8(الوثيقة 

  
  .رحبت اللجنة باالستعراض المنتظم للشراكات المستضافة  -٣١
  

وأكــدت اللجنــة ضــرورة إطــالع األجهــزة الرئاســية للمنظمــة علــى نتــائج التقييمــات المســتقلة ألداء الشــراكات   -٣٢
ة عن الشراكات المستضافة وأنشطتها التي أجريت برعاية مجالس الشراكات المعنية كجزء من تقارير األمانة المقدم

  .المستضافة وطلبت أن تستند تقييمات الشراكات التي تجريها اللجنة إلى مفهوم تحديد األولوية
  

ــــــي  ــــــوارد ف ــــــة ال ــــــر األمان ــــــًا بتقري ــــــذي علم ــــــس التنفي ــــــأن يحــــــيط المجل ــــــة ب أوصــــــت اللجن
  .١٣٤/٤٢ت  م الوثيقة

  
  المستضافة. االستعراض الدوري للشراكاتووافقت اللجنة على إطار 
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  : مراجعة الحسابات والجودة٦الفئة 

  
  )EBPBAC19/5(الوثيقة  تقرير مكتب خدمات المراقبة الداخلية  من جدول األعمال ٥-٣البند 

  
أقــرت اللجنــة بضــرورة تخصــيص المــوارد الالزمــة ألغــراض التغطيــة الفعالــة للمخــاطر البرمجيــة والتشــغيلية   -٣٣

  العمل في إطار والية مكتب خدمات المراقبة الداخلية.وبالتحديد في سياق تنافس الطلبات على مجاالت 
  

التعــاون المـالي المباشــر، أفـادت األمانــة بأنــه وردًا علـى تســاؤالت معينـة عــن المخـاطر التــي ينطــوي عليهـا   -٣٤
وٕامــداد الــدول األعضــاء بنتــائج هــذه  ٢٠١٤مــن المزمــع اســتهالل مراجعــة عالميــة لمثــل هــذا التعــاون فــي أوائــل عــام 

  .٢٠١٤ مايو أيار/المراجعة بحلول شهر 
  

  )EBPBAC19/5 (الوثيقةالوارد في  مكتب خدمات المراقبة الداخليةأحاطت اللجنة علمًا بتقرير 
  

  
 تقرير لجنة الخبراء االستشاريين المستقلة في مجال المراقبة  من جدول األعمال ٦-٣البند 

  )EBPBAC19/6(الوثيقة 
  

لجنــة الخبــراء للــرئيس المنتهيــة واليتــه وتطلعــت إلــى الترحيــب بــالرئيس الجديــد لأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها   -٣٥
  االستشاريين المستقلة في مجال المراقبة.

  
وأوصت اللجنة بأن يواصل المجلـس التنفيـذي دعـم عمـل لجنـة الخبـراء االستشـاريين واألعضـاء الجـدد فـي   -٣٦

  اللجنة.
  

وأوصــت اللجنــة أيضــًا بــأن تثــابر لجنــة الخبــراء االستشــاريين المســتقلة فــي مجــال المراقبــة ولجنــة البرنــامج   -٣٧
  ييم على وجه أفضل.والميزانية واإلدارة على تبادل اآلراء بشأن إدارة التق

  
وطلبت اللجنة من األمانة اسـتعراض قـدرتها علـى إدارة الضـوابط الداخليـة وتسـليط األضـواء بوضـوح علـى   -٣٨

سبل تطوير هذه القدرة؛ ووضع الصـيغة النهائيـة لسـجل المخـاطر المؤسسـية وتقـديمها إلـى لجنـة البرنـامج والميزانيـة 
  واإلدارة لكي تستعرضها.

  
الـوارد فـي  لجنـة الخبـراء االستشـاريين المسـتقلة فـي مجـال المراقبـةمًا بتقريـر أحاطت اللجنة عل

  .EBPBAC19/6 الوثيقة
  

  تقارير وحدة التفتيش المشتركة  من جدول األعمال ٧-٣البند 
  )EBPBAC19/7(الوثيقة 

  
العــاملين مــن غيــر إذ أحاطــت اللجنــة علمــًا بالدراســة الجاريــة لوحــدة التفتــيش المشــتركة عــن اســتخدام عقــود   -٣٩

الموظفين، أوصت بضرورة أن يواصل المجلس التنفيذي دعـم األمانـة فـي ضـمان دقـة التخطـيط فـي تنفيـذ األعمـال 
  عبر ترتيبات الخدمات االستشارية.
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وطلبــت اللجنــة مــن األمانــة التشــاور عــن كثــب مــع البلــدان قبــل تعيــين الخبــراء االستشــاريين وضــمان جــودة   -٤٠

م؛ وكفالة الكشف الكافي عن حاالت االستعانة بالخبراء االستشاريين في االستعراضات والتقييمات أعمالهم وتقاريره
  الدورية التي تجرى.

  
  وأحاطت علمًا به. EBPBAC19/7رحبت اللجنة بتقرير األمانة الوارد في الوثيقة   

  
  اعتماد التقرير واختتام االجتماع  من جدول األعمال ٤البند 

  
  تقريرها.اعتمدت اللجنة   

  
  
  

=     =     = 


