
  
  
  
  
  
  
  

  ١٢ق١٣٢ت  م    بعد المائة الثالثونو  الثانيةالدورة 
  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٦

  EB132.R12    من جدول األعمال ٣-١٣البند 
  
  
  

  عديالت على اختصاصات لجنة الخبراء المستقلينت
  الستشارية في مجال المراقبةا

  
  

  المجلس التنفيذي،
  
االستشـارية لجنـة الخبـراء المسـتقلين اختصاصات المدخلة على عديالت تالنظر في التقرير الخاص بال بعد  

  ١،في مجال المراقبة
  
فــي  مبــّينعلــى النحــو ال لجنــة الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي مجــال المراقبــةاختصاصــات ديل تعــ يقــرر  -١

  ملحق هذا القرار؛
  
األداء المشـار إليهـا عمليـة اسـتعراض إلى المجلس بعد االنتهاء مـن  يقدم تقريراً المدير العام أن  من يطلب  -٢

مزيـد مـن التعـديالت فـي إدخـال (و) من االختصاصات المنقحة، من أجل تيسير نظر المجلـس ٢الفرعية في الفقرة 
، لمراجـع الخـارجي لحسـابات المنظمـةتيـار الخاصـة بتعيـين ااالخمعايير بفيما يتصل ختصاصات االالمقترحة على 

فيمـا يتعلـق بالتعيينـات المسـتقبلية فـي منصـب مـدير مكتـب خـدمات إلـى المـدير العـام التي يتعين إسـداؤها والمشورة 
  المراقبة الداخلية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 .١٣٢/٣٢م تالوثيقة     ١
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  الملحق
  

  لجنة الخبراء المستقلينلعّدلة المختصاصات اال
  ١في مجال المراقبةاالستشارية 

  
  

  الغرض المنشود من اللجنة
  
أنشأها المجلـس إن لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة، بوصفها لجنة استشارية مستقلة   -١

التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وتقدم تقاريرها إلـى لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة، يتمثـل الغـرض مـن إنشـائها 
في إسداء المشورة إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة، ومن خاللها إلى المجلـس التنفيـذي، وفـي الوفـاء بالتزاماتهـا 

تشارية في مجال المراقبة، وٕاسداء المشورة إلى المدير العـام، عنـد الطلـب، بشـأن المسـائل في تحمل مسؤوليتها االس
  التي تندرج ضمن واليتها.

  
  الوظائف

  
  وظائف اللجنة هي الوظائف التالية:  -٢

  
اســـتعراض البيانـــات الماليـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة والمســـائل الهامـــة الخاصـــة بسياســـة تقـــديم   (أ)

الماليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك إســـداء المشـــورة بشـــأن اآلثـــار التشـــغيلية المترتبـــة علـــى المســـائل المطروحـــة التقــارير 
  واالتجاهات السائدة؛

  
إســــداء المشــــورة بشــــأن مــــدى كفايــــة الضــــوابط الداخليــــة فــــي المنظمــــة وُنظــــم إدارة المخــــاطر فــــي   (ب)

العمليــــات الجاريــــة إلدارة المنظمــــة، واســــتعراض تقــــدير المخــــاطر اإلداريــــة فــــي المنظمــــة، ومــــدى شــــمولية 
  المخاطر المحتملة؛

  
المعلومــات مــع األعمــال التــي تضــطلع بهــا المنظمــة فــي مجــال مراجعــة الحســابات والتقيــيم  تبــادل  (ج)

؛ ووظــــائف المنظمــــة الخاصــــة التــــابع لهــــا والتحــــري المكلــــف بهــــا حاليــــًا مكتــــب خــــدمات المراقبــــة الداخليــــة
فاعليتهـــا؛ ورصـــد التنفيـــذ المناســـب التوقيـــت والفعـــال والمالئـــم  بالمراجعـــة الخارجيـــة للحســـابات، واســـتعراض

  ت؛لجميع نتائج وتوصيات مراجعة الحسابا
  
إسداء المشورة بشأن مـدى مالءمـة وفعاليـة السياسـات المحاسـبية وممارسـات الكشـف عـن النتـائج   )د(

  وتقييم التغييرات الطارئة على تلك السياسات والمخاطر التي تنطوي عليها؛
  
إســداء المشــورة إلــى المــدير العــام عنــد الطلــب، بشــأن المســائل التــي تنــدرج تحــت النقــاط مــن (أ)   )ـه(

  ) أعاله؛د( إلى
  
القيــام بصــفة دوريــة باســتعراض أدائهــا وتقــديم تقريــر عنــه علــى أســاس أفضــل الممارســات المهنيــة   )و(

شتركة التابعـة لمنظومـة األمـم المتبعة في لجان المراقبة وحسب المبادئ التي توصي بها وحدة التفتيش الم
  المتحدة؛

                                                      
  .ها المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائةعّدل   ١
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إعداد تقرير سنوي عن أنشـطتها واسـتنتاجاتها وتوصـياتها، وٕاعـداد تقـارير مبدئيـة، عنـد الضـرورة،   )ز(
يتــولى رئــيس لجنــة الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي مجــال المراقبــة تقــديمها إلــى لجنــة البرنــامج والميزانيــة 

  فيذي.واإلدارة التابعة للمجلس التن
  

  تشكيل اللجنة
  
  يكون تشكيل اللجنة ومؤهالت أعضائها على النحو التالي:  -٣

  
تتألف اللجنة من خمسة أعضاء يتمتعون بالنزاهة والموضـوعية علـى أن يكونـوا قـد أثبتـوا خبـرتهم   (أ)

  أثناء تقلدهم مناصب عليا في المجاالت التي تشملها هذه االختصاصات.
  

بعد التشاور مع الـدول األعضـاء يقتـرح المـدير العـام علـى المجلـس التنفيـذي المرشـحين لعضـوية   (ب)
  اللجنة. ويعين المجلس أعضاء اللجنة. وال تضم عضوين من مواطني دولة واحدة.

  
  األعضاء خدماتهم دون مقابل. ميقد  (ج)

  
ــــع األعضــــاء باالســــتقاللية. ويعملــــون بصــــفتهم الشخصــــية و   (د) ال يمــــثلهم أي بــــدالء. يجــــب أن يتمت
يلتمسون أو يقبلون تعليمات فيما يتعلق بأدائهم ولعملهم في اللجنة من أية حكومة أو سلطة أخرى من  وال

خارج منظمة الصحة العالمية أو من داخلها. وسُيطلب مـن جميـع األعضـاء التوقيـع علـى إعـالن مصـالح 
  لمنظمة في هذا الصدد.وعلى اتفاق بشأن السرية، وفقًا للممارسة التي تتبعها ا

  
يجب أن يمتلك األعضـاء مجتمعـين المـؤهالت المناسـبة فـي المجـاالت المهنيـة والماليـة واإلداريـة   )ه(

والتنظيميــــة، ومســــتويات رفيعــــة مــــن الخبــــرة الحديثــــة فــــي مجــــاالت المحاســــبة ومراجعــــة الحســــابات وٕادارة 
ســـائل األخـــرى ذات الصـــلة وســـائر المســـائل المخـــاطر، والضـــوابط الداخليـــة، وٕاعـــداد التقـــارير الماليـــة والم

  اإلدارية.
  

يجــب أن يكــون لــدى األعضــاء فهــم لعمليــات التفتــيش والتحــري والرصــد والتقيــيم وأن تكــون لــديهم   (و)
  الخبرة المناسبة في هذا الصدد إذا أمكن.

  
 ينبغــي أن يكــون لــدى األعضــاء، أو أن يكتســبوا بســرعة، الفهــم الجيــد ألغــراض منظمــة الصــحة  (ز)

العالمية، ولهيكل تصريف الشؤون والمساءلة فيها، ولوائحها وقواعدها ذات الصلة وثقافتها التنظيمية وبيئة 
  الرقابة فيها.

  
  ينبغي أن تشمل عضوية اللجنة تمثيًال متوازنًا لخبرات القطاعين العام والخاص.  (ح)

  
وخبـرة، بوصـفه أحـد كبـار على األقل، على أسـاس مـا يتمتـع بـه مـن مـؤهالت  دُيختار عضو واح  (ط)

مــوظفي المراقبــة المهنيــين أو أحــد كبــار مــديري الشــؤون الماليــة فــي منظومــة األمــم المتحــدة أو فــي منظمــة 
  دولية أخرى.

  
ُتولى في عملية االختيار المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين. وللحفاظ علـى   (ي)

قاليم منظمة الصـحة أأكبر قدر ممكن من التمثيل الجغرافي العادل يجب أن تكون العضوية بالتناوب بين 
  العالمية بقدر اإلمكان.
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  مدة العضوية
  
مدة العضوية أربع سنوات غير قابلة للتجديد، باستثناء أن مدة عضوية اثنين مـن األعضـاء األوائـل  تكون  -٤

تكــون ســنتين قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة فقــط لمــدة أربــع ســنوات. ويقــوم أعضــاء اللجنــة باختيــار رئيســها. ويعمــل بهــذه 
  الصفة لمدة سنتين.

  
  الترتيبات اإلدارية

  
  نطبقة:فيما يلي الترتيبات الم  -٥

  
يحــق ألعضــاء اللجنــة غيــر المقيمــين فــي كــانتون جنيــف وال فــي فرنســا المجــاورة اســترداد نفقــات   (أ)

  السفر وفقًا إلجراءات منظمة الصحة العالمية المنطبقة على أعضاء المجلس التنفيذي.
  

  تجتمع اللجنة مرتين في السنة على األقل.  (ب)
  

  جنة بحضور ثالثة أعضاء.يكتمل النصاب القانوني الجتماعات الل  (ج)
  

ه اللجنة، باستثناء ما هو منصوص عليه في اختصاصاتها، وبعد إجـراء التعـديالت الالزمـة،   (د) توجَّ
بالنظام الداخلي للمجلس التنفيذي بشأن تصريف األعمال واتخاذ القـرارات. ويجـوز للجنـة أن تقتـرح إدخـال 

فيـذي، وذلـك عـن طريـق لجنـة البرنـامج والميزانيـة تعديالت على اختصاصاتها كي ينظر فيهـا المجلـس التن
  واإلدارة.

  
يجوز للجنة أن تقرر فـي أي وقـت الحصـول علـى المشـورة المسـتقلة أو الخبـرة الخارجيـة، إذا لـزم   (ه)

األمر، واالطـالع بشـكل تـام علـى جميـع ملفـات ومحفوظـات منظمـة الصـحة العالميـة، والتـي يجـب أن يـتم 
  سرية.التعامل معها على أساس ال

  
  ستتولى أمانة المنظمة تقديم الدعم بخدمات األمانة إلى اللجنة.  (و)

  
  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٦، عشرة لثانيةاالجلسة 

  
  

=     =     =  


