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  مكتب العمل الدولي  GB.300/PFA/5: الوثيقة
 300: الدورة

اإلدارة مجلس   ٢٠٠٧نوفمبر / ، تشرين الثانيجنيف

PFA لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 

لالطالع 

 

 األعمال جدول من الخامس البند

 إنشاء لجنة استشارية مستقلة لإلشراف

، أوصى بجملة ٢٠٠٦يونيه /  إلى مجلس اإلدارة في حزيرانعندما قدم مراجع الحسابات الخارجي تقريره .١
إلى  إسداء المشورة إلى مجلس اإلدارة و، بغرضأمور منها إنشاء لجنة خبراء استشارية مستقلة لإلشراف

المدير العام بشأن فعالية المراقبة الداخلية واإلدارة المالية واإلبالغ ونتائج عمليات مراجعة الحسابات الداخلية 
 خارجيةوال

١.  

، عقدت مناقشة غير رسمية مع أعضاء مجلس اإلدارة، ومنهم المنسقون ٢٠٠٧يناير / وفي آانون الثاني .٢
 لألعضاء الحكوميين والناطقون باسم أصحاب العمل والناطقون باسم العمال وممثل عن المراجع ناإلقليميو

والية اللجنة االستشارية المستقلة عليه ما يحتمل أن تكون الخارجي للحسابات لمنظمة العمل الدولية، بشأن 
، )٢٠٠٧مارس / آذار (٢٩٨وقدم مشروع اختصاصات إلى مجلس اإلدارة في دورته . لإلشراف وتشكيلها

يواصل المكتب عملية التشاور بهدف التوصل إلى "وأوصى مجلس اإلدارة أن . ٢بما في ذلك ميزانية مقدرة
وبدأ المكتب بإجراء مشاورات غير رسمية . ٣"ية مستقلة لإلشرافتوافق في اآلراء حول  إنشاء لجنة استشار

ويزمع إجراء المزيد من المشاورات مع أعضاء مجلس اإلدارة من جميع . مع أعضاء مجلس اإلدارة
 . ٢٠٠٧أآتوبر / المجموعات في أواسط تشرين األول

وهذه .  وفي المشاورات الالحقة٢٠٠٧مارس / وانبثق عدد من القضايا في مناقشة مجلس اإلدارة في آذار .٣
المسائل تتناول القيمة المضافة التي تعود بها مثل هذه اللجنة والنطاق الممكن لواليتها والتداخل المحتمل مع 

اءات تعيين المرشحين للعمل في هذه وتناولت قضايا أخرى إجر. دور لجنة الميزانية والبرنامج واإلدارة
 . اللجنة، ودور اللجنة في تقديم التوصيات وإسداء المشورة إلى المدير العام، وتواتر االجتماعات ومدتها

وسيواصل المكتب تسهيل المشاورات بين أعضاء مجلس اإلدارة لتمكينهم من التوصل إلى توافق في اآلراء  .٤
 . ة لإلشراف، يقبلها مجلس اإلدارةحول اختصاصات لجنة استشارية مستقل

 
 

   .٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول ١٢جنيف، 
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