
 

 

  

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

١٣٣/١١ت
٢٠١٣ مايو
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 الخبـــراء لجنــة

 استشـاريين ء
 الختصاصـات

 واإلداريـــة ليـــة
 وٕادارة ســـابات

 وفــــي الصــــلة 

 خبـرة لديهم ن

 تصـــريف كـــل
 فيهـــا، الرقابـــة

  :ية

 كبــار أحــد فه
 منظمـة فـي و
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م/ أيار ٢١ 

 1

  ستقلة

ل أعضــاء مـــن

خبـرا لجنـة شـاء
اال في عضائها

المال لمجــاالت
الحس ومراجعـــة 

 ذات ألخــــرى

تكون وأن تقييم

ولهيك لعالميـــة،
ا وبيئـــة ظيميـــة

التالي المعايير 

  والخاص؛ 
بوصــف وخبــرة، 

أو المتحـدة مـم

يين المس
  

م ثالثــة ضــوية

إنش أمـور، ملـة
ألع الالزمة ت

ال فـــي لمناســبة
و المحاســـبة ت
ا المســــائل ــــي

والت والرصد ري

ال الصـــحة مـــة
التنظ وثقافتهـــا 

 ُيجسِّد أن جب

العام لقطاعين
 مــؤهالت مــن 
األم منظومـة ي

ستشاري
 لمراقبة
  ألمانة

عض مــدة تجديـــد

جم فـي ،١ق١
المؤهالت حدِّدت

ال المهنيـــة الت
مجـــاالت فـــي ـة
وفــ الماليــــة رير

والتحري لتفتيش

منظم ألغـــراض
الصـــلة ذات ا

يج اللجنة شكيل

ال لخبرات وازن
 يمتلكــه مــا س
فـي الماليـة ؤون

االسخبراء 
المجال 
رير من ا

ت بشــأن لعامــة

١٢٥ت م لقـرار
ُحد وقد ١.صاتها

المــؤهال تمعـــين
ـــرة الحديثـــة الخب
التقــــاري وٕاعــــداد

ال لعمليات فهم
  مكن؛

أل جيـــد فهـــم ء
وقواعـــدها حهـــا
  .سرعة

تشك أن على ت

المتوا التمثيل 
أســاس علــى ل،
الشـؤ مـديري ر

  

 مائة
 المؤقت 

جنة الخب
في م
تقر

ال المــديرة حـــات
  .مراقبة

ال فـي قـرر، قـد
اختصاص على

مجت ألعضــاء
ا مســـتويات ى
و الداخليــــة ابط
  
ف األعضاء ى
أم إذا الصدد ا

األعضـــا لـــدى
ولوائح فيهـــا، ة
بس الفهم هذا ل

االختصاصات 

اللجنة عضوية
األقــل علــى حــد،
كبـار أحـد أو ن

    

 ي
بعد الم الثون

 دول األعمال

ضوية لج

اقتراح الوثيقــة 
الم مجال في ة

ق التنفيـذي لـس
ع ووافق مراقبة

  :تشمل ي

ا يمتلـــك أن ب
ـــة، وأعلـــى ظيمي
والضــــوا خــــاطر
 اإلدارية؛ سائل
لدى يكون أن ب
هذا في صلة ت

ل يكـــون أن ـــي
والمســـاءلة ؤون
مثل يكتسبوا ن

 تنص ذلك، ى

ع تشمل أن ي
واح عضــو ار

المهنيين ظفين
  أخرى؛ ة

                     
 .، الملحق١

لس التنفيذ
والثال الثالثة 
من جدو ٥-٧

عض

 هــذه تــوجز 
اريين المستقلة

المجلـس وكان 
الم مجال في 
وهي بالقرار، ة

يجــب  •
والتنظ
المخ
المس

يجب  •
ذات

ينبغـــ  •
الشـــؤ
أن أو

  
على وعالوة 

ينبغي  •
ُيختــا  •

الموظ
دولية

                     
١ق١٢٥م تقرار 

المجل  
الدورة 
٧البند    

  
  
  

  
  

  
  
١- 

االستشا
  
٢- 

مستقلة
الملحقة
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 ولتحقيـق. الجنسـين بـين والتـوازن الجغرافـي التمثيـل الواجـب النحو على يراعى االختيار، عملية في  •
 قـــدر المنظمـــة أقـــاليم بـــين بالتنـــاوب العضـــوية تكـــون أن ينبغـــي نصـــافًا،إ األكثـــر الجغرافـــي التمثيـــل
  .اإلمكان

  
  عضوية مدة تنتهي المراقبة، مجال في االستشاريين المستقلة الخبراء لجنة في الخمسة األعضاء بين ومن  -٤

 جــون والســيد) نيوزيلنــدا/ أســتراليا( كــاودن مــاريون الســيدة: وهــم ،٢٠١٤ ينــاير/ الثــاني كــانون نهايــة فــي مــنهم ثالثــة
 مسـتقل خبيـر مـن األمانة طلبت ثم ومن). تايلند( سانتيبرابهوب يتفيراثا والسيد) األمريكية المتحدة الواليات( فوكس

 المــديرة إلــى قصــيرة قائمــة وتقــديم الوفــود، تقتــرحهم مــن ذلــك فــي بمــا جــدد، مرشــحين وأي الحاليــة القائمــة اســتعراض
  .فيها تنظر لكي العامة

  
 إعالنـات علـى وردت التي الردود إلى مستندة اختيار عمليات من القائمة في الواردة األسماء اسُتمدت وقد  -٥

  . مختلفة أوقات في األعضاء الدول قدمتها اقتراحات ومن الدولية الصحف في ُنشرت
  
 تضــم قصـيرة قائمــة إلـى القائمـة فــي الُمدرجـة والعشــرين التسـعة لألسـماء المبدئيــة االسـتعراض عمليـة وأدت  -٦
 مجــال فــي المــؤهالت الماليــة، المــؤهالت التعلــيم،: التاليــة المعــايير إلــى يســتند تقيــيم أســاس علــى وذلــك اســمًا، ١٧

 بعمليــة للقــائم العــام واالنطبــاع الدوليــة الخبــرة المراجعــة، لجــان فــي العضــوية المراجعــة، مجــال فــي الخبــرة المراجعــة،
ـــة نتيجـــة القائمـــة هـــذه ُنقِّحـــت وقـــد. المرشـــح بشـــأن االســـتعراض  المحادثـــات طريـــق عـــن جـــرت إضـــافية فـــرز لعملي
 وقــد. التنفيــذي المجلــس علــى اقتــراحهم ليجــري مرشــحين لثالثــة العامــة المــديرة تحديــد إلــى وأدت ،الهاتفيــة الشخصــية

 االحتفــاظ ســيجري حــين فــي ذلــك، علــى وعــالوة ١.أدنــاه لهــا مــوجز يــرد ذاتيــة ســيرة الثالثــة المرشــحين مــن كــل قــدم
 لعمليـة المناسـب الوقت في الدولية الصحف في إعالنات نشر ينبغي أنه العامة المديرة ترى اآلن، المنقحة بالقائمة
 المرشــحين مــن أكبــر خيــار إتاحــة أجــل مــن وذلــك ،٢٠١٦ عــام فــي سيشــغران اللــذين بالمكــانين الخاصــة االختيــار
  .الجنسين بين والتوازن الجغرافي بالتمثيل يتعلق فيما االختصاصات متطلبات استيفاء أجل من وأيضاً  المؤهلين

  
  أريا موكيش  ١
  

  ذكر    : الجنس
  هندي    :الجنسية
  آسيا شرق جنوب    : اإلقليم

  
  والكفاءات والخبرة التعليم

  
  .القانون في الليسانس شهادة التجارة، في لوريوساالبك شهادة  :المؤهالت
  .الغش لعمليات ومدقق حسابات مراجع قانوني، محاسب    

  الهند، في العام الحسابات ومراجع المالي المراقب مكتب في عاماً  ٢٠    :الخبرة
  .الرئيسي المدير منصب بلوغ حتى    
  .الداخلية للمراقبة كمدير األردن في األونروا في أعوام ٦    
  .كمستشار اآلن حتى أعوام ٣    

                                                           
 سوف تُتاح أيضا السيرة الذاتية الكاملة لكل من المرشحين الثالثة.    ١
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  ساملز بوب  -٢
  

  ذكر    : الجنس
  كندي    :الجنسية
  األمريكتان    : اإلقليم

  
  والكفاءات والخبرة التعليم

  
  .والمحاسبة االقتصاد في لوريوساالبك شهادة  :المؤهالت
  .قانوني محاسب    

  
  . المشارك الزميل منصب بلوغ حتى كبرى، مراجعة منشأة في عاماً  ١٣    :الخبرة

  
 فــي بمــا والتكنولوجيــا، األعمــال لخــدمات مجموعــة داخــل مختلفــة مناصــب فــي عامــاً  ٢١
  .المخاطر وٕادارة الداخلية المراجعة مدير منصب ذلك

  
  تنتون ستيف  -٣
  

  ذكر    : الجنس
  بريطاني    :الجنسية
  األوروبي    : اإلقليم

  
  والكفاءات والخبرة التعليم

  
  .الماجستير شهادة  :المؤهالت
  .قانوني محاسب    

  
  . المخاطر إدارة ومدير الزميل منصب بلوغ حتى كبرى، مراجعة منشأة في عاماً  ٣٨    :الخبرة

 الصــحية للخــدمات التابعــة اإلقليميــة المراجعــة لجنــة رئــيس /عضــو اآلن، حتــى أعــوام ٧
  .المتحدة المملكة في الوطنية

  
 نهايـة فـي عضـويتهما مـدة تنتهـي اللـذان المراقبـة مجال في االستشاريين المستقلة الخبراء لجنة عضوا وأما  -٧

 إقلـيم لبنـاني؛ ذكـر؛( لحود فريد والسيد) األفريقي اإلقليم زامبية؛ أنثى؛( نكوبي ماري السيدة فهما ٢٠١٦ مايو/ أيار
  ).المتوسط شرق
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   التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء
  
االستشــاريين  الخبــراء لجنــة فــي الثالثــة التعيينــات وتأكيــد التقريــر بهــذا علمــاً  اإلحاطــة إلــى مــدعو المجلــس  -٨

 وحتــى ٢٠١٤ ينــاير/ الثــاني كــانون مــن اعتبــاراً  للتجديــد قابلــة غيــر ســنوات أربــع لمــدة المراقبــة مجــال فــي المســتقلة
  .٢٠١٨ يناير/ الثاني كانون

  
  
  

=     =     =  
  


