
  ١٣٥/٢م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤مايو  /أيار ١٩  بعد المائة والثالثون ةخامسالالدورة 
    EB135/2  من جدول األعمال المؤقت ٤البند 

  
  
  

  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  التنفيذيالتابعة للمجلس 

  
  
 ٢٠١٤أيـار/ مـايو  ١٦إلـى  ١٤جنيـف مـن للجنة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة فـي عشرون ُعقد االجتماع ال  -١

   ٩-٢واعتمــــدت اللجنـــة جــــدول أعمالهــــا بعـــد أن حــــذفت منــــه البنــــدين ٍ  ١برئاســـة الــــدكتور ديــــرك كـــويبرز (بلجيكــــا).
  ١٠.٢-٢و
  

  جانب المجلس التنفيذي و/ أو لتوصيته بهامسائل لالستعراض من   من جدول األعمال ٣البند 
  
  )١٣٥/٥ت  م(الوثيقة عن التقييم التقرير السنوي   ١-٣
  
عـالوة علـى و بموجـب سياسـة التقيـيم الجديـدة فـي المنظمـة. عن التقييم األول قدمت األمانة التقرير السنوي   -٢

العبــر المستخلصــة مــن  عــرضالتقيــيم فإنــه يالتقريــر مــن معلومــات عــن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ سياســة قّدمــه مــا ي
على نطاق المنظمة ككـل خطة عمل التقييم على المجلس أن ينظر في التقييمات التي ُأجريت في المنظمة ويقترح 

٢٠١٥-٢٠١٤.  
  
، بعــد أن حــّددت األولويــات ٢٠١٤ستواصــل عملهــا فــي عــام وُأخطــرت اللجنــة بــأن شــبكة التقيــيم العالميــة   -٣

  العمل الالزمة لمواصلة تنفيذ سياسة التقييم في المجاالت الجوهرية.ووثّقت عرى فرق 
  
 همـةالإبـداء التقيـيم وأبـرزت الحاجـة إلـى التقـدم الـذي يتواصـل إحـرازه فـي تعزيـز ثقافـة  إلـى ت األمانـةوأشار   -٤

تعّلـــم ث أداة اورّحبـــت بالمبـــادرة القاضـــية باســـتحد ،اتبـــاع اســـتراتيجية بشـــأن االتصـــاالت والـــدعوةبتعزيـــز التقيـــيم فـــي 
  كتّيب المنظمة عن ممارسات التقييم.إلكتروني تستند إلى 

  
ــوارد فــي الوثيقــة  ــالتقرير الســنوي عــن التقيــيم ال أوصــت اللجنــة بــأن يحــيط المجلــس التنفيــذي علمــًا ب

  .٢٠١٥-٢٠١٤خطة عمل التقييم على نطاق المنظمة ككل ، ويعتمد ١٣٥/٥ت  م
  
  )EBPBAC20/3(الوثيقة في مجال المراقبة  المستقلين االستشاريةالتقرير السنوي للجنة الخبراء   ٢-٣
  
امتنانــه للــرئيس المنتهيــة واليتــه، عــن فــي مجــال المراقبــة  المســتقلين االستشــاريةرئــيس لجنــة الخبــراء أعــرب   -٥

انتهــت ، اللــذين فيراثــاي ســانتيبرابهوب الســيد جــون فــوكس والســيدلعضــوي اللجنــة اآلخــرين، الســيدة مــاريون كــاودن، و 

                                                           
 .EBPBAC20/DIV./1قائمة المشاركين متاحة في الوثيقة     ١

 .EBPBAC20/1الوثيقة     ٢



   EB135/2    ١٣٥/٢ت  م

2 

وهم كالتالي:  ،الجدد عضاء الثالثةعن شكره لأل أيضاً أعرب الرئيس . و ٢٠١٤يناير كانون الثاني/ في ا معضويته
  آريا. موكيشساملز والسيد روبرت تينتون والسيد  السيد ستيف

  
فــي مجــال المراقبــة  المســتقلين االستشــاريةلجنــة الخبــراء ســلّطت إصــالح المنظمــة، موضــوع وفيمــا يتعلــق ب  -٦

اســـتراتيجية اتصـــاالت أكثـــر فعاليـــة مـــن أجـــل إشـــراك المـــوظفين علـــى جميـــع الضـــوء علـــى كـــل مـــن الحاجـــة إلـــى 
  .مةتنفيذ إصالح المنظعملية نجاح إلالمستويات، وأهمية اتباع استراتيجية أخرى فعالة بشأن الموارد البشرية 

  
بـالجهود الكبيـرة التـي بـذلتها إدارة علمـًا  في مجال المراقبة المستقلين االستشاريةرئيس لجنة الخبراء  وأحاط  -٧

  وٕاطار المساءلة الجديد.بإطار الرقابة الداخلية  صلالمنظمة فيما يت
  
لجنـة فقـد أوصـت ، مكتـب خـدمات المراقبـة الداخليـةالمقدمـة مـن  تقارير مراجعة الحساباتبالنسبة إلى أما   -٨

إدارة المنظمة باعتماد خطة عمل محددة لمعالجة مـواطن الضـعف  في مجال المراقبة المستقلين االستشاريةالخبراء 
تقــارير ات المتكــررة مــن شــار اإلالمــذكورة وأبــرزت اللجنــة إلــى غايــات ومؤشــرات معينــة.  اً وذلــك اســتنادالُمشــار إليهــا، 

لمنظمـة، لفـي المكاتـب القطريـة المطبقـة لضوابط التي تشوب الضعف مواطن اى لإخدمات المراقبة الداخلية مكتب 
  .نشطة نفسها في كثير من األحيانمجاالت األوالتي تعتري 

  
ة الطويلـعظـم مبلـغ الخصـوم ة عن قلقها إزاء في مجال المراقباالستشارية المستقلين الخبراء وأعربت لجنة   -٩

  .بما يترتب عليها من آثار صولحسب األتحيط علمًا بأن األجهزة الرئاسية ، وأوصت غير الممولة األجل
  

صــندوق التـــأمين الصـــحي يخضـــع أن بــاالستشــارية فـــي مجــال المراقبـــة المســـتقلين الخبــراء لجنـــة وأوصــت   -١٠
تقـــديم و ه متعلقـــة بتصـــريف شـــؤونمارســـات الُيعـــاد النظـــر فـــي المأن بـــ، و درجـــة عاليـــةب لتـــدقيق والضـــوابطلللمـــوظفين 

  لمساءلة والشفافية.ل اً تعزيز عنه التقارير 
  

خصــوم المنظمــة حيــال شــواغلها االستشــارية فــي مجــال المراقبــة المســتقلين الخبــراء لجنــة  اللجنــةوشــاطرت   -١١
ت األمانة على النظر فـي ثّ وح. العاممحيقة بسالمة وضع المنظمة المالي والمخاطر ال غير الممولةالطويلة األجل 
المســـتقلين الخبـــراء لجنـــة هتمـــام عـــن تقـــديرها الأيضـــًا أعربـــت اللجنـــة و . ورصـــدها دارة هـــذه المســـألةإلاتخـــاذ تـــدابير 

  لإلبالغ عن المخالفات. سياسة المنظمةباالستشارية في مجال المراقبة 
  

فــي فــي مجــال المراقبــة  المســتقلين االستشــاريةللجنــة الخبــراء التقرير الســنوي علمــًا بــاللجنــة أحاطــت 
  .EBPBAC20/3ة الوثيق

  
  )EBPBAC20/4(الوثيقة التنفيذ تقرير مرحلي عن توصيات المراجعة الخارجية والداخلية للحسابات:   ٣-٣
  

التـزام األمانـة بتنفيـذ التوصـيات الـواردة فـي تقـارير بيان الغرض منه أشارت إلى أن قدمت األمانة التقرير و   -١٢
  .بالكامل الداخليةإطار الرقابة مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين، وكذلك تنفيذ 

  
معلقــة لمتعلقــة بمراجعــة الحســابات الالتوصــيات ابــأن األمانــة أولــت اهتمامــًا خاصــًا لتنفيــذ بِلغــت اللجنــة وأُ   -١٣
إدارة ر، فــي مجــاالت مــن قبيــل متكــرّ بشــكل  أبرزتهــا عمليــات مراجعــة الحســابات، فضــًال عــن مســائل قــت طويــللو 

إدخــال مزيــد  أنرغــم و فــي هــذا الصــدد، و األصــول. الســلف و المباشــر وشــراء الخــدمات وٕادارة المــالي التعــاون أنشــطة 
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األمانــة ملتزمـــة بمعالجــة التحـــديات مــا انفكـــت و مــن التقـــدم، كبيــر قـــدر ز حــرِ أُ يـــزال ضــروريًا فقـــد ال مــن التحســينات
  .المتبقية باعتبارها مسألة ذات أولوية

  
 ةالـواردالخـارجيين والـداخليين توصيات مراجعـي الحسـابات تنفيذ الخاص بالتقرير علمًا باللجنة حاطت أ

  .EBPBAC20/4في الوثيقة 
  
  )١إضافة  ١٣٥/٧م تو ١٣٥/٧م ت تان(الوثيق تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٤-٣
  

، وفــي مشــروع النظــام األساســي للمــوظفين والئحــة المــوظفيننظــرت اللجنــة فــي التعــديالت الُمدخلــة علــى   -١٤
سياسـات و  ؛منحـة االنتـدابو ين؛ الئحة المـوظفنفاذ بدء تاريخ المصاحب لهما. وفيما يلي المواضيع المعنية: القرار 

؛ يـةالتأمينفـي إطـار التغطيـة اإلجـازة المرضـية مرتـب؛ و دون بـجـازة واإلعتـرف بـه؛ مُ حـل اإلقامـة التحديـد مو التعيين؛ 
  وسفر الزوج واألطفال.

  
  .١٣٥/٧ت  م في الوثيقةالوارد  القرارمشروع بأن يعتمد المجلس التنفيذي أوصت اللجنة 

  
  اعتماد التقارير واختتام االجتماع  جدول األعمالمن  ٤البند 

  
  المجلس التنفيذي.قدم إلى الماعتمدت اللجنة تقريرها   -١٥
  
  

=     =     =  


