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 2017-2016التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة بشأن  CL 153/3الوثيقة 

 2015نوفمرب/تشرين الثاني  -1رقم  إعالميةمذكرة 

 سلطة األجهزة الرئاسية واإلدارة يف ما يتعلق بالتعديالت املقرتحة

 2017-2016يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

 املقدمة -أواًل

 

ة ـا الوثيقـ ـة املسـائل الـت تتناو ـ   ـة واإلدارة ملعالـ ـعن سلطة األجهـزة الرئاسيـ   معلوماتذه املذكرة ـر هـتوّف -1

CL 153/3 " االعتبـار مـداوالت   "، مـع األخـذ يف   2017 -2016تعديالت يف برنامج العمل وامليزانيـة للرتـ ة   البعنوان

الثامنـة  (، ولنـة الربنـامج، يف دورتهـا    2015مرب/تشـرين الثـاني   فنو 6-2لنة املالية، يف دورتها الستني بعد املائة )

على  CL 153/3اللجنتني. وتقتصر الوثيقة بني ( واالجتماع املش ك 2015وفمرب/تشرين الثاني ن 6-2بعد املائة ) عشرة

ــ ا املـمترر يف دورتـا التاسع  ـ، الـت وافـق عليهـ   2017 -2016معالة التعديالت يف برنامج العمل وامليزانيـة للرتـ ة    ة ـ

 .(2015يونيو/حزيران  13-6والثالثني )

 

على عـدد مـن الوثـائق السـابقة املقدحمـة حـول املسـالة إىل األجهـزة الرئاسـية أو           اإلعالميةذكرة املهذه وتستند  -2

ضـوء ا ـدا العـام لعمليـة      يفتسـعى إىل معالـة املسـالة    املعروضة على األجهزة الرئاسية. كما أنها واآلراء  1األعضاء،

 إصالح منظمة الرتاو بضرورة وجود وضوح أكرب يف جمالي احلوكمة واإلدارة. 

 

 اهليكل التنظيمي املعّدل -ثانيًا

 

اسة واعتمـاد توصـيات   بدر ن اجمللس مطالب "امة للمنظمة، فإمن الالئحة الع 24)ي( من املادة  3 وفقا للرتقرة   -3

مـن الالئحـة    27)ص( مـن املـادة    7الرتقرة  ". وتنصحدارات اإلدارية والرتنية للمنظمة، بشان التنظيم العام لإللنة املالية

العام  التنظيمي ا يكل بشانق حات املدير العام م بالنظر يف العامة للمنظمة على أن إحدى وظائف لنة املالية تقضي "

 ".لإلدارات اإلدارية والرتنية للمنظمة
 

                                                 
تعديالت إضافية " CL 144/3ة ـم أنها يف سياق تغيحر يف عدد من الوانب. ُأنظر أيضًا الوثيقـ، رغC 2005/3 Sup. 1 Add 1مثاًل الوثيقة  نظرا  1

"، مذكرة اوسلطة اجمللس للموافقة على التعديالت يف ا يكل التنظيمي ملنظمة الرت". ُأنظر أيضًا "2013-2012يف برنامج العمل وامليزانية للرت ة 

 .2012املستشار القانوني، يونيو/حزيران 
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نـة املاليـة،   إىل اجمللس ول"با يكل العام لإلدارات اإلدارية والرتنية للمنظمة ل املسائل املتصلة "ويف حني توَك -4

تتعلـق بتحقيـق األهـداا االسـ اتيجية للمنظمـة،      بقدر ما املنظمة بعٌد برناجمي و ما يكون للمسائل املتصلة بهيكل بقدر

 ُأحيلت هذه املسائل أحيانًا إىل لنة الربنامج.

 
إىل ذلك، يف الوثائق املقدمة إىل األجهزة الرئاسية، ويف مداوالت هـذه األجهـزة، ّرـت معالـة مسـالة       وإضافًة -5

الهـا  الرئاسـي   سلطة املمترر واجمللس يف ما يتعلق بالتغيريات التنظيمية ببعض الترتصيل. ونظرًا إىل أن املمترر يشـكل  

لة مسائل متصلة با يكل العـام للمنظمـة، وصاصـة يف سـياق     ، فهو يتمتع بسلطة ضمنية ملعايف املنظمة األعلى واألول

إمنـا هـذا ال ّـدح مـن سـلطة      املوافقة على برنامج العمل وامليزانية، الذي يتضمن عادًة مق حات حول املسـالة املعنيـة.   

بيل قراريح املمترر ، من قءات الناشئة عن إصالح منظمة الرتاواجمللس. ويف هذا اإلطار، ينبغي اإلشارة إىل عدد من اإلجرا

، اللذين دعيا املمترر إىل النظر أساسـًا يف املسـائل السياسـاتية والتنظيميـة علـى أن ياعنـى اجمللـس        8/2009و 7/2009

مـن قـرار املـمترر     2يف املنظمة. وتنصح الرتقرة الناح التنرتيذي" باملسائل املتصلة بامليزانية، والربنامج واإلدارة، بوصرتا " 

اعتمـاد ومراقبـة أي تغـيريات تنظيميـة رئيسـية ال تتطلـب         أن اجمللس سيمارس دورا رئيسيا يف )...("  على 8/2009

من خطة العمل الرتوريـة الـذي نـصح علـى أنـا       14-2جراء اد هذا القرار حتديدًا ردًا على اإل". وقد متح اعتماملمتررموافقة 

التغيريات التنظيميـة الرئيسـية الـت ال    ""ملشورة حول اقديم ينبغي للمجلس أن يلعب دورًا متزايدًا يف اختاذ القرارات وت

 2."تتطلب من املمترر إجراء تغيريات يف النصوص األساسية

 

لـس بسـلطة   من الالئحة العامة للمنظمة، يانـا  اجمل  24)ي( من املادة  3على ضوء ما تقدحم، وإضافًة إىل الرتقرة  -6

". كمـا أن  تغيريات تنظيميـة رئيسـية  حني ال تشكل " صاصةعلى ا يكل التنظيمي املعدحل. وينطبق هذا  عامة للمصادقة

)د( مـن   2، مبوجب الرتقرة املعتمدين برنامج العمل وامليزانيةيف تعديالت  تقرير ما يلزم مناجمللس ميارس دورًا هامًا يف 

تنرتيذ خطـة العمـل الرتوريـة     "  بشان 10/2009أيضًا قرار املمترر  كما ينصح عليا، 3من الالئحة العامة للمنظمة 24املادة 

، والذي قـد يتضـمن تعـديالت يف ا يكـل     صصوص إصالح عمليات إعداد الربامج وامليزانية والرصد املستند إىل النتائج"

 التنظيمي.

 

ل إىل موافقـة األجهـزة   حتـا ألخرية بـان  ضمن اإلطار املذكور أعاله، قضت ممارسة املنظمة يف السنوات العشرة ا -7

تغيريات )أ( إىل املكاتب أو الُشععب يف املتعتوا األعلعن معن املنظمعة ويف األقعاليم         -أي املمترر أو اجمللس -الرئاسية

 ا يكـل ويتطـابق هـذا مـع "    .و)ب( إىل اإلدارات والُشعب يف املقر الرئيتي  إضافًة إىل )ج( خطوط التبليغ ذات الصلة

بالكامل مـع   CL 153/3 وتتسق الوثيقة. باملعنى املقصود يف النصوص األساسية دارية والرتنية للمنظمة"العام لإلدارات اإل

                                                 
بني املمترر واجمللس، حيث يتمتع كلح من هذين الها ين الرئيسيني مبجال  "متامخة وظيرتية لألدوارأنشات خطة العمل الرتورية وضع "  2

 اختصاص ووظائف خاصة با، أكثر منا وضع تبعية هرمية للمجلس إىل املمترر.
ما قد يلزم من تعديالت يف برنامج العمل وامليزانية على ضوء قرارات املمترر فيما يتعلق مبستوى تنصح هذه املادة على أن "اجمللس يقرر )...(   3

 ."امليزانية
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4هذه املمارسة.
ى التعـديالت يف وحـدات صـغرية دون هـذا املسـتوى )أي تلـك الـت        لوقد عملت اإلدارة بشكل منتظم ع 

تمتثر على ا يكل العام لإلدارات اإلدارية والرتنية للمنظمة(، يف إطار سلطة املدير العام لتوجيا عمل املنظمة، من مجلة  ال

من الدستور. كذلك، تـدخل جمموعـة مـن ترتيبـات اإلدارة الداخليـة الـت توضـع         7من املادة  4أمور، مبوجب الرتقرة 

 طة اإلدارة. لضمان حتقيق أكثر فعالية للربامج ضمن نطاق سل

 

 يف اخلتام  إن اجمللس مدعو: -8

 

معن الالئةعة العامعة للمنظمعة       24)ي( من املادة  3  والفقرة 24)د( من املادة  2املصادقة  مبوجب الفقرة  8-1

 ؛ وCL 153/3للوثيقة  1اهليكل التنظيمي املعدل  احملّدد يف امللةق علن 

 

يف هعذا اإلطعار  مبعا يف ذلعز تعزيعز       ُتتَّخعذ وُتنفذعذ   إجعرااات أخعرا   هو مالئم  بأن حتبمااإلحاطة علمًا   8-2

 تدخل ضمن نطاق التلطة اإلدارية. ترتيبات اإلدارة الداخلية 

 

 املالك الوظيفي املعّدل واملدرج يف امليزانية -ثالثًا

 

أدرج إصالح منظمة الرتاو تغيريات يف معالة األجهزة الرئاسية ملسالة إنشاء املالك الوظيرتي املـدرج يف امليزانيـة    -9

النظام الديد إلعداد الربامج، وامليزانية، والرصد املستند إىل النتائج، يف مجلة أمـور. وبصـورة خاصـة،    يف سياق إصالح 

معوجز لععدد الوظعائإل اإليعارية للوحعدات يف      بعـر   رفـق  امليزانيـة  املو عملالبرنامج  2005أدرجت املنظمة منذ عام 

. وجيب أن يصادق اجمللس على املالك الوظيرتي اهليكل التنظيمي اجلديد  إضافة إىل ختصيص املوارد لتلز الوحدات

طـار سـلطتا العامـة للمصـادقة علـى التعـديالت يف برنـامج العمـل         إ، يف CL 153/3للوثيقة  2املعدحل، الوارد يف امللحق 

 5من الالئحة العامة للمنظمة، ومبا يتحسق مع املمارسات املاضية. 24)د( من املادة  2وامليزانية، مبوجب الرتقرة 

 

النقـل  مـن قبيـل    - تشكل اإلجراءات املتخذة يف إطار هذا املالك الـوظيرتي اإلمجـالي املصـادق عليـا أو ضـمنا      -10

وحتديد درجات الوظائف وتصنيرتها، واختاذ قـرارات متصـلة بـالتوظيف أو مبـلء     احملتمل لوظائف فردية أو ملوظرتني، 

                                                 
من الدستور،  10من املادة  1ية حاليًا. تانشا هذه املكاتب مبوافقة املمترر، مبوجب الرتقرة عياطبق نظام خاص على إنشاء مكاتب إقليمية وإقليمية فر  4

شكلة يف سياق االق احات قيد الدراسة من الدستور. غري أن هذه ليست م 5 من املادة 3أو من جانب املمترر بترتويض من املمترر، مبوجب الرتقرة 

 و إقليمية فرعية.حاليًا، نظرًا لعدم إنشاء مكاتب إقليمية أ
5

. وعالوًة على ذلك، 2017-2016جيدر التذكري بان املالك الوظيرتي العام املعدحل هو ذاتا الذي صادق عليا املمترر يف برنامج العمل وامليزانية للرت ة   

دون اختاذ املدير العام إجراءات متصلة بوظائف من ا ام التشديد على أن مصادقة املمترر أو اجمللس على املالك الوظيرتي املدرج يف امليزانية ال ّول 

وتنعكس  فردية )مثل نقل الوظائف(، أو إجراء تعديالت يف وحدات أصغر حجمًا، ال تمتثر على ا يكل العام لإلدارات اإلدارية والرتنية يف املنظمة.

 هذه اإلجراءات الحقًا يف برنامج العمل وامليزانية لرت ة السنتني التالية.
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 -فرديـة، إ..  وظائف على أساس ممتقت، ورديد التعيينات، وختطيط التعاقب على الوظائف، وسلطة اختـاذ قـرارات  

 السلطة اإلدارية. مسائل تدخل يف إطار

 

ير العام مبوجب أحكام الدستور والالئحة العامة للمنظمة. وبصـورة خاصـة، يتـوىل املـدير العـام إدارة      يعمل املد -11

 7من املـادة   4. وطبقًا للرتقرة لنظام األساسي لشمتون املوظرتني الذي قام اجمللس باملصادقة عليا وتعديلااملوظرتني مبوجب ا

والسـلطة يف   كامـل الترتـويض  " للمـدير العـام     ، يكون"اإلشراا العاممع مراعاة حق املمترر أو اجمللس يف "من الدستور، 

كامـل السـلطة   "   من الالئحة العامـة للمنظمـة علـى أن للمـدير العـام      38من املادة  1". وتمتكد الرتقرة إدارة أعمال املنظمة

حبق املمترر واجمللس يف اإلشراا العـام ومـع مراعـاة الالئحـة العامـة للمنظمـة        والترتويض يف توجيا عمل املنظمة، رهنًا

واملدير العام هو املسمتول عن إدارة املنظمة، وهو بهذه الصرتة )ياطلب إليا أن( خيدم املـمترر واجمللـس،   . والالئحة املالية

مـن الالئحـة العامـة     38من املـادة   2لرتقرة صح ا". كذلك، تنباسم املنظمة يف مجيع معامالتها وينرتذ قراراتهما، ويتصرا 

 يضطلع مبسمتولية اإلدارة الداخلية للمنظمة وتعيني املوظرتني وتاديبهم." أن املدير العام "  على للمنظمة

 
جمال إدارة املوظرتني، يعمل املدير العام طبقًا لإلطـار احملـدحد يف النظـام األساسـي لشـمتون املـوظرتني الـذي         ويف -12

مـن   2-1-301وتنصح املادة من الالئحة العامة للمنظمة.  40من املادة  4يصادق عليا اجمللس ويعدحلا راشيًا مع الرتقرة 

املـوظرتني خيضـعون لسـلطة املـدير العـام، الـذي جيـو  لـا         النظام األساسي لشمتون املوظرتني، يف مجلة أمور، علـى أن "  

". وجتدر اإلشارة أيضًا إىل أنا فيما تلّقت لنـة املاليـة وثـائق عـن قضـايا      ختصيصهم ألي من أنشطة املنظمة أو مكاتبها

ورفع تقارير عامة عن السياسات، سيما أن هذه املسالة غاية املعلومات العامة متصلة بإدارة املوارد البشرية، جيري ذلك ل

أساسية يف نطاق السلطة اإلدارية )إمنا هي رهن بالتبعات املالية للقرارات املتخذة بشان مسائل تدخل ضمن نطاق سـلطة  

 6لنة اخلدمة املدنية الدولية(.

 

 ويف اخلتام  إن اجمللس مدعو إىل ما يلي: -13

 

 املدرج نظمة  علن املالك الوظيفي املنقذحمن الالئةة العامة للم 24)د( من املادة  2املصادقة  مبوجب الفقرة  13-1

 ؛ وCL 153/3للوثيقة  2ق يف امليزانية  واحملّدد يف امللة

 

إطعار النصعو     يفحتبما هو مالئم  اإلحاطة علمًا بأن إجرااات أخعرا تعدخل يف نطعاق التعلطة اإلداريعة       13-2

 األساسية والنظام األساسي لشؤون املوظفني.

 

                                                 
 ما يتعلق بتنرتيذ برنامج العمل إعطاء املدير العام جمااًل إداريًا يف، على احلاجة إىل "2013املمترر يف دورتا املنعقدة يف يونيو/حزيران  شدحد  6

 .C 2013/REPمن الوثيقة  103"، الرتقرة وامليزانية
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 التوزيع املنقح لالعتمادات الصافية حبتب أبواب امليزانية   -رابعًا

 

تتو حع االعتمادات الصافية حسب أبواب امليزانية مبا يترتق مع املبادىء التقليديـة إلعـداد امليزانيـة وتنرتيـذها.       -14

عدد من األحكام يف النصوص األساسية، بشكل صريح أو ضمين، أن جيري تقسيم ميزانية املنظمـة إىل أبـواب.    ويتطّلب

من  3-3واملادة ، للمنظمة من الالئحة العامة 27من املادة )د(  7رة والرتق 24)د( من املادة  3وتشمل هذه األحكام الرتقرة 

إضافًة إىل أهداا حسب األبواب والربامج(،  ،بني أمور أخرى ،يزانيةتقديرات امل ينبغي تقسيم)يف حني  الالئحة املالية

خضـع   مـن الالئحـة املاليـة. وقـد     5-4حمددحة يف املـادة  واألبواب وبينها،  ضمنإىل أحكام خمتلرتة تتعلق بعمليات نقل 

ينعكس يف القـرار حـول اعتمـادات امليزانيـة     ملراجعة لنت الربنامج واملالية، بطريقة أو باخرى، كما أنا  هيكل الرتصل

 الذي اعتمده املمترر. 

 

 2بنقل املوارد بني األبواب، كمـا يظهـر يف الـدول     التو يع املنقح املق ح لالعتمادات الصافيةوبقدر ما يتعلق  -15

مـن الالئحـة    27ملـادة  )د( مـن ا  7يتطّلب التو يع املنقح مصادقة لنة املالية مبوجـب الرتقـرة    ،CL 153/3من الوثيقة 

مـن   24)د( مـن املـادة    3)ب( مـن الالئحـة املاليـة، أو مصـادقة اجمللـس مبوجـب الرتقـرة         5-4العامة للمنظمة واملادة 

 )ب( من الالئحة املالية. 5-4الالئحة العامة للمنظمة واملادة 

 
مـادات الصـافية مـن سـلطتا يف اختـاذ قـرار       توتتاتى أيضًا سلطة اجمللس يف املصادقة على التو يع املـنّقح لالع  -16

 3من الالئحة العامة للمنظمة. وطلبت الرتقرة  24)د( من املادة  2بشان التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية طبقًا للرتقرة 

املـدير العـام اقـ اح    مـن  بصـورة خاصـة "  " 2017-2016اعتمـادات امليزانيـة للرتـ ة    " شـان ب 6/2015من قرار املمترر 

ديالت على برنامج العمل )...( لتنظر فيها لنتا الربنامج واملالية ويوافق عليها اجمللس يف دورتا الثالثـة واخلمسـني   تع

، مع اإلشارة إىل أن عمليات النقل ضمن األبواب وكذلك عمليات النقل من باب 2015يف ديسمرب/كانون األول  بعد املائة

 7."من الالئحة املالية 5-4إىل آخر والال مة لتنرتيذ املق حات خالل ف ة السنتني سيتم معالتها وفقًا للمادة 

 

  للمصعادقة علعن التوزيعع املعنقح     CL 153/3  فعنن اجمللعس معدعو  كمعا هعو مشعار إليعث يف الوثيقعة         لذا -17

معن   24)د( معن املعادة    3والفقعرة    24)د( معن املعادة    2لالعتمادات الصافية حتب أبواب امليزانية  مبوجب الفقرة 

 )ب( من الالئةة املالية. 5-4الالئةة العامة للمنظمة  واملادة 
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  وأهداف املخرجات ةاحملّدثطر النتائج أ   -خامتًا

 ألهداف االسرتاتيجيةاخلاصة با واملؤيرات

 

ألهداا االس اتيجية الواردة يف امللحقـني  دثة وأهداا املخرجات واملمتشرات اخلاصة باتشكل أطر النتائج احمل -18

مسائل تـدخل ضـمن نطـاق سـلطة اإلدارة وتتصـل بتنرتيـذ امليزانيـة، يف سـياق قـرار املـمترر            CL 153/3للوثيقة  6و 5

. وقد أدرج هذا النظـام املـنّقح إطـارًا     عمليات إعداد الربامج وامليزانية والرصد املستند إىل النتائجإصالح بشان  10/2009

إىل النتائج مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، النتائج التنظيمية واألهداا واملمتشرات. وتشكل عمليـة إقامـة هـذا     ًاأضيق مستند

واجمللـس مـدعو    8.ثيقة سابقة ُقدحمت إىل لنت الربنامج واملاليـة يف و يظهراإلطار مسالة ضمن نطاق سلطة اإلدارة، كما 

 وأهداا املخرجات واملمتشرات. احملدث إىل اإلحاطة علمًا بإطار النتائج

 

وتوّفر أطر النتائج احملدثة وأهداا املخرجات واملمتشرات اخلاصة باألهداا االس اتيجية قاعـدًة لرصـد األداء    -19

مـن   2املستند على حتقيق النتائج املقرحرة، مبا يف ذلك تقرير منّقح عن تنرتيذ الربنامج ملدة سنتني، كما تنص عليا الرتقـرة  

، إىل األجهزة الرئاسية )االجتماع املش ك للجنت رير، يف الوقت املناسب. وسوا ياحال هذا التق10/2009قرار املمترر 

 الربنامج واملالية، واجمللس واملمترر(.

 

النتائج احملدثة وأهداف املخرجعات واملؤيعرات اخلاصعة    أطر يف اخلتام  إن اجمللس مدعو لإلحاطة علمًا ب -20

. وهذا سوف يوفذر الحقًا قاععدًة للرصعد  معن    CL 153/3للوثيقة  6و 5باألهداف االسرتاتيجية الواردة يف امللةقني 

 .الربامجخالل التقرير املنقح عن تنفيذ 

 

 متائل أخرا متصلة بالربنامج    -سادسًا

 

" بعـض  2017-2016تعـديالت يف برنـامج العمـل وامليزانيـة للرتـ ة      الوان "ـبعنـ  CL 153/3ة ـل الوثيقـتشم -21

. وطبقًا لقواعد وممارسات 2017-2016التعديالت احملدودة يف برامج املنظمة ضمن برنامج العمل وامليزانية املنقح للرت ة 

 املنظمة، تدخل هذه التعديالت ضمن نطاق سلطة اإلدارة.

 

 الالئحة العامة للمنظمـة  من 24من املادة  2وتابّلغ هذه التعديالت إىل اللجان واجمللس ضمن اإلطار العام للرتقرة  -22

 اتيجي واخلطـة  مبا يف ذلك اإلطار االسـ الت حتدحد دور اجمللس يف املسائل املتصلة باألنشطة احلالية واملقبلة للمنظمة، 

تنرتيـذ خطـة العمـل الرتوريـة     بشـان "   10/2009، وعلـى ضـوء قـرار املـمترر     برنامج العمـل وامليزانيـة  املتوسطة األجل و

                                                 
التقدم احملر  " PC 115/2-FC 154/9. ُأنظر الوثيقة 2014ى عام ـة الرتاو الت نارّتذت للمرة األولـيف منظمهذه ميزة جديدة يف عملية ختطيط العمل   8

 ة.: إطار النتائج واألولويات اإلقليمية والتعديالت يف امليزانية الناشئة عن ختطيط العمل والكرتاء2017-2014يف اخلطة املتوسطة األجل للرت ة 
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الـذي متح اعتمـاده نتيجـًة إلصـالح منظمـة      صصوص إصالح عمليات إعداد الربامج وامليزانية والرصد املستند إىل النتائج" 

 9الرتاو.

 

 االستنتاجات    -سابعًا

 

 يف اخلتام، إن اجمللس مدعو إىل القيام مبا يلي: -23

 

 املعّدل التنظيمييكل اهلبشأن 

 و ؛CL 153/3للوثيقة  1املعدحل، كما يرد يف امللحق  التنظيمييكل ا املصادقة على  )أ(

اإلحاطة علمًا، حسبما هو مالئم، بان اإلجراءات األخرى املتخـذة أو املنرتذـذة يف هـذا اإلطـار، مبـا يف       )ب(

 ذلك ترتيبات اإلدارة الداخلية، تدخل ضمن إطار سلطة اإلدارة.

 

 بشأن املالك الوظيفي املدرج يف امليزانية

 ؛ وCL 153/3 للوثيقة 2املصادقة على املالك الوظيرتي املنقح املدرج يف امليزانية واحملدحد يف امللحق  )أ(

اإلحاطة علمًا، حسبما هو مالئم، بان إجراءات أخرى تدخل يف نطاق سلطة اإلدارة يف إطار النصوص  )ب(

 األساسية والنظام األساسي لشمتون املوظرتني.

 

 تب أبواب امليزانيةحبتمادات الصافية بشأن التوزيع املنقذح لالع

 سب أبواب امليزانية.حباملصادقة على التو يع املنقح لالعتمادات الصافية  )أ(

 

 بشأن أطر النتائج احملّدثة وأهداف املخرجات واملؤيرات اخلاصة باألهداف االسرتاتيجية

اطر النتائج احملدحثة وأهداا املخرجات واملمتشرات اخلاصـة باألهـداا االسـ اتيجية    اإلحاطة علمًا ب )أ(

 ؛ وCL 153/3للوثيقة  6و 5الواردة يف امللحقني 

إلحاطة علمًا بانها ستوفر الحقًا قاعدًة للرصد، مـن خـالل التقريـر املـنّقح عـن تنرتيـذ الـربامج لرتـ ة         ا )ب(

 السنتني. 

 

                                                 
إجراء يلزم توضيح اختصاصات لنة املالية ولنة الربنامج واالجتماع املش ك بني لنت املالية والربنامج. وقد يتطّلب ذلك، يف مجلة أمور،  قد  9

 رات بني رؤساء هذه اللجان. وهذه مسالة متصلة باحلوكمة بصورة خاصة بالنسبة إىل األعضاء، إمنا تتصل باإلدارة بصورة غري مباشرة.ومشا


