
   ٢إضافة  ١٣٧/٨م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥/ مايو أيار ٢١  بعد المائة والثالثون سابعةالالدورة 
    EB137/8 Add.2  المؤقت من جدول األعمال ٣-٨البند 

  
  
 

  عضوية لجنة الخبراء االستشاريين المستقلة
  مجال المراقبة في

 
  

  تقرير من األمانة
  
  
، باعتمـاد ٢٠١٢قام المجلس التنفيـذي فـي دورتـه الثالثـين بعـد المائـة، المعقـودة فـي كـانون الثـاني/ ينـاير   -١

 لكــي اللجنـة لعضـوية اثنـين مرشـحين يقتـرح )، والـذي طلـب فيـه مـن المــدير العـام أن١٥(١٣٠م تالمقـرر اإلجرائـي 
عضــويتهما. ووفقــًا لهــذا الطلــب قــام المجلــس التنفيــذي، فــي دورتــه الحاديــة  فتــرة انتهــت آخــرين عضــوين محــل يحــال

)، الـــذي عـــين فيـــه ٤(١٣١م ت، باعتمـــاد المقـــرر اإلجرائـــي ٢٠١٢والثالثـــين بعـــد المائـــة، المعقـــودة فـــي أيـــار/ مـــايو 
، ٢٠١٣الثاني/ يناير عضوين، تراجع أحدهما عن تعيينه بعد ذلك. واستعادت اللجنة عضويتها الكاملة في كانون 

ــــس بتعيــــين عضــــو آخــــر فــــي المقــــرر اإلجرائــــي  ــــام المجل ــــدما ق ــــِه مــــدة ٢(١٣٢م تعن ــــم تنت ــــذان ل ). والعضــــوان الل
)، همـا السـيد فريـد لحـود ٢(١٣٢م ت) و٤(١٣١م تعضويتهما، واللذين تم تعيينهما بنـاًء علـى المقـررين اإلجـرائيين 

 . ٢٠١٦واليتهما غير قابلة للتجديد، وتستمر حتى أيار/ مايو (لبنان) والسيدة ماري نكوبي (زامبيا). وفترة 
 

ورأت األمانة أن من المهم في المستقبل أال يصبح بمقدور المرشح الذي صادق المجلـس علـى تعيينـه فـي  -٢
اللجنــة أن يتراجــع عــن قبــول عــرض التعيــين فــي آخــر وقــت، األمــر الــذي يســبب خلــًال فــي الجــدول العــادي لتجديــد 

ابتداًء مـن الربـع األول مـن  موعد بحثها عن مرشحين،ع ذلك في الحسبان أرجأت اللجنة . ومع وضعضوية اللجنة
 .٢٠١٥عام 

 
وتقرر اتباع إجراءات االختيار التي ثبت نجاحها بالفعل أثناء الجوالت السابقة مـن عمليـة اختيـار أعضـاء  -٣

"، مشـفوعًا بمعـايير االختيـار التـي The Economist. وُنشـر إعـالن فـي مجلـة "٢٠١٢و ٢٠٠٩اللجنـة فـي عـامي 
كان قـد وضـعها فـي األصـل خبيـر متخصـص خـارجي لهـذا الغـرض. كمـا ُأرسـل طلـب لتقـديم اقتراحـات إلـى بعثـات 
الدول األعضاء في المنظمة الموجودة في جنيف. وعندئـٍذ تـم تعيـين خبيـر استشـاري خـارجي كـي يتـول عمليـة فـرز 

 ى بهم.المرشحين ووضع قائمة المرشحين الموص
 

طلبـــًا، بمـــا فـــي ذلـــك ســـبعة ترشـــيحات مقترحـــة مـــن الـــدول األعضـــاء.  ١٧١وأثنـــاء هـــذه العمليـــة ُنظـــر فـــي  -٤
وأضيفت إلـى تلـك القائمـة أسـماء المرشـحين األعلـى ترتيبـًا مـن مجموعـة المرشـحين ذوي المـؤهالت العاليـة التـي تـم 

ن أعضاء اللجنة. وبناًء على  فرز مبدئي ، وكذلك التوصيات القليلة المقدمة م٢٠١٢و ٢٠٠٩إعدادها في عامي 
ـــيم طلبـــات هـــؤالء  ٢٠ساســـًا علـــى التعلـــيم والمـــؤهالت ُخفـــض عـــدد المرشـــحين إلـــى أركـــز  ـــٍذ تـــم تقي مرشـــحًا. وبعدئ

المرشحين على أساس المعايير التالية: المؤهالت التعليمية والمؤهالت الخاصة بالمجال المالي ومراجعة الحسابات 
لخاصــة بالمراقبــة والشــؤون االســتراتيجية واإلدارة علــى مســتويات عليــا؛ العضــوية ذات الصــلة فــي والتقيــيم؛ والخبــرة ا

 لجان المراقبة؛ والخبرة الخاصة بإدارة التغيير.
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وفيما يتعلق بعملية االختيار هذه كان من المهم إيالء العناية إلى ضرورة الحفاظ على مستوًى ُمـرٍض مـن  -٥
ـــين التـــوازن الجغرافـــي والتـــوازن وبـــ ين الجنســـين، وضـــمان وجـــود مـــزيج متـــوازن ومتكامـــل مـــن المهـــارات المناســـبة ب

األعضـــاء الحـــاليين واألعضـــاء الجـــدد. وبنـــاًء علـــى هـــذا التقيـــيم اخُتصـــرت القائمـــة أكثـــر فـــأكثر حيـــث وصـــل عـــدد 
دثـــات مرشــحًا اعتُبــروا األكثــر تــأهيًال. ودعـــي المرشــحون المعنيــون إلــى جولــة أولــى مــن المحا ١١المرشــحين إلــى 

 الهاتفية مع أمين اللجنة الحالي والخبير االستشاري الخارجي.
  
مزيـد مـن تضم خمسة مرشحين، خضعوا بعدئذ لومّكنت هذه االتصاالت األمانة من إعداد قائمة مختصرة   -٦
 ةالمدير م أحد كبار مستشاري هفي ناإلدارة العليا للمنظمة، بممسؤولي مع عبر الهاتف  لتقييم من خالل مؤتمر ثانا

  .إلدارة العامة والمراقب الماليلالمدير العام المساعد و  ةالعام
  
إسـميهما علـى اقتـراح تقّرر  ينحَ رشَّ مهذه بتحديد  متعددةالفحص العملية قامت المديرة العامة في أعقاب و   -٧

اإلضـافة إلـى وب. المجلـسلكـي ينظـر فيهمـا همـا واحـد منلكـل  ان موجزتـانذاتيـتان سير ترد أدناه و  ،المجلس التنفيذي
فـي عمليـة االختيـار  نهايـة المطـافاسـُتخِدمت التفاصـيل المتعلقـة بالمرشـحين الواعـدين الـذين لـم ُيحـتفظ بهـم بذلك، 

  المستقبل.ب هذه الشواغر ملءر أن ُينظر فيها لالمقرّ تحديث قائمة المرشحين لالحالية 
  

  السيدة جيا ويلسن
  

  أنثى  الجنس:
  ونيوزيلنداجنوب أفريقيا   الجنسية: 
  األفريقي  اإلقليم: 

  
  التعليم والخبرة

  
شـــهادة و أكســـفورد؛ جامعـــة نتـــوني بآفـــي العالقـــات الدوليـــة مـــن كليـــة ســـنت  ةشـــهادة دكتـــورا  المؤهالت: 

للشــــؤون المــــرأة قيــــادة نيوزيلنــــدا؛ بكــــالوريوس فــــي اآلداب، جامعــــة فيكتوريــــا فــــي ويلينغتــــون، 
فاينانشـال تـايمز شـهادة دبلـوم الواليـات المتحـدة األمريكيـة و هارفارد لألعمال، كلية التنفيذية، 

  .المملكة المتحدةغير التنفيذيين، يرين للمد
  

فــي لمنظمــة العمــل الدوليــة، وعضــو للرقابــة التابعــة اللجنــة االستشــارية المســتقلة فــي عضــو   الخبرة: 
تـي شـغلتها لمناصـب الاألخالقيـات. ومـن اشؤون و  لصندوق العالميحسابات ا مراجعةلجنة 
تحــــاد العــــالمي للقلــــب، (كبيــــر المــــوظفين التنفيــــذيين، اال منظمــــة غيــــر حكوميــــةفــــي  مــــؤخراً 
كبيــر دير شــعبة الشــراكات التجاريــة، نيويــورك؛ (مــ برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائيو )؛ جنيــف

 في جامعة ةأستاذة مساعد؛ و فريقياجنوب أالتجارة والصناعة في غرفة ، ينالتنفيذيالموظفين 
لجامعـة فـي تلـك اشارك مـع ، وهي تفي جامعة نورثمبرياوتشغل حاليًا منصب حاكم جنيف. 

  بين األعمال التجارية والبحوث.معًا تنفيذ مشروع ابتكاري يجمع 
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  السيد ليوناردو ب. غوميز بيرايرا
  

  ذكر  الجنس:
  البرازيل  الجنسية:
  األمريكتين  اإلقليم:

  
  التعليم والخبرة

  
وشـــهادة ريـــو دي جـــانيرو، البرازيـــل؛ ببكـــالوريوس فـــي الهندســـة، الجامعـــة االتحاديـــة شـــهادة    المؤهالت:

تنفيذيـة بـرامج والمشـاركة فـي ماجستير في إدارة األعمال، جامعة وارويك، المملكة المتحدة؛ 
ــــة  ــــدولي لبشــــأن مختلف ــــة مــــع المعهــــد ال ــــاإلدار الشــــؤون تطــــوير التنمي  ، سويســــرا، وجامعــــةةي

كليــــة كولومبيــــا لألعمــــال، الواليــــات المتحــــدة و بنســــلفانيا، كليــــة وارتــــون، وجامعــــة كولومبيــــا، 
  .األمريكية

  
، وكبيــر المــوظفين التنفيــذيين فيهــا هيئــة األوراق الماليــة والبورصــة البرازيليــةلالــرئيس الحــالي   : الخبرة

المالية واإلدارة العليـا الخدمات المصرفية واألوراق وهو يتمتع بتوليفة من الخبرات في مجال 
حـدى شـركات الخطـوط الجويـة الكبيـرة في القطاع الخاص (نائب الرئيس التنفيذي السـابق إل

؛ وكبيـــر المـــوظفين الســـاجخشـــب تصـــنع ؛ وكبيـــر المـــوظفين التنفيـــذيين لشـــركة البرازيـــلفـــي 
فــي مجلــس إدارة  أيضــاً وعضــو  البرازيــل)؛ي بتلفزيــونلخدمــة الكابــل الكبــر مــزود المــاليين أل

الـــدولي مجلـــس العمـــل تـــولى رصـــد وهـــي لجنـــة رئيســـية تالماليـــة، اســـتعراض الشـــؤون لجنـــة 
  .يةمعايير المحاسبلل

  
ن هم و ، واألعضاء المعني٢٠١٨/ يناير الثالثة في كانون الثانياللجنة اآلخرين عضاء أمدة والية وتنتهي   -٨

ــا (الهنــد) (كنــدا) والســيد ســتيف تنتــون (المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى  والســيد بــوب ســاملز الســيد مــوكيش آري
  وأيرلندا الشمالية).

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
ربع التاليين لمدة أجديدين العضوين التعيين وٕالى  ،اإلحاطة علمًا بهذا التقريرمدعو إلى التنفيذي المجلس   -٩

والســيد ) جنــوب أفريقيــا ونيوزيلنــدا( ويلســونالســيدة جيــا : ٢٠١٦مــايو / أيــار اعتبــارًا مــنســنوات غيــر قابلــة للتجديــد 
مــا، وهمــا العضــوين المنتهيــة واليتهمحــل العضــوان الجديــدان  نوســيحل هــذا. )البرازيــل(غــوميز بيرايــرا . ب ليونــاردو

  .نكوبيلسيد فريد لحود والسيدة ماري ا
  
  

=     =     =  


