
  
  
  
  
  
  
  

  ١ق١٢٥ت م     بعد المائة    والعشرون الخامسة   الدورة  
  ٢٠٠٩ مايو /أيار ٢٣

  EB125.R1    من جدول األعمال  ٤البند 
  
  
  

  لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة
  
  

  
  المجلس التنفيذي،  

  
 ضوء اآلراء التي بعد مناقشة طرائق إنشاء لجنة استشارية تضم خبراء مستقلين في مجال المراقبة في              

  ١،أعربت عنها لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي
  
إنشاء لجنة استشارية تضم خبراء مستقلين في مجال المراقبة وترفع تقاريرها إلى لجنة البرنامج               يقرر  -١

  لنحو الوارد في الملحق؛والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي ويوافق على اختصاصاتها على ا
  
 المديرة العامة أن تقدم أسماء المرشحين لعضوية لجنة الخبراء المستقلين االستشارية فـي              يطلب إلى   -٢

مجال المراقبة إلى المجلس التنفيذي في دورته السادسة والعشرين بعد المائة على النحو المنصوص عليه فـي                 
  .اختصاصات اللجنة

  
 التنفيذي، في دورته السادسة والعشرين بعد المائة التي ستنعقد فـي كـانون              أن يتولى المجلس   يقرر  -٣

   وبشكل مبدئي، تعيين أعضاء لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة؛٢٠١٠يناير / الثاني
  

  
  

                                                      
  .١٢٥/١١ت م و١٢٥/٣ت م و١٢٤/٣ت مانظر الوثائق      ١
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  الملحق
  

  لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة
  

  االختصاصات المقترحة
  
  

  ض المنشود من اللجنةالغر
  
يتمثل الغرض المنشود من إنشاء لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة بوصفها لجنة                -١

استشارية مستقلة مشكّلة من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، تقدم تقاريرها إلى لجنة البرنـامج                
ة إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة، ومن خاللهـا، إلـى المجلـس             والميزانية واإلدارة، في تقديم المشاور    

التنفيذي، وفي الوفاء بالتزاماتها في تحمل مسؤوليتها االستشارية في مجال المراقبة، وتزويد المدير العام، عند               
  .الطلب، بالنصح بشأن القضايا في إطار واليتها

  
  الوظائف

  
  :تكون وظائف اللجنة كالتالي  -٢
  

استعراض البيانات المالية لمنظمة الصحة العالمية والقضايا الهامة الخاصة بـسياسة تقـديم               )أ(
  التقارير المالية؛

  
تقديم المشورة بشأن مدى مالءمة الضوابط الداخلية فـي المنظمـة ونُظـم إدارة المخـاطر                  )ب(

لعملية الحالية المتعلقة   المحتملة، واستعراض المخاطر المحتملة في المنظمة وتقييمها، ومدى شمولية ا         
  بإدارة المخاطر المحتملة؛

  
تبادل المعلومات مع آليات المنظمة في مجال مراجعة الحسابات الداخلية والخارجية، فـضالً               )ج(

عن رصد عملية تنفيذ جميع نتائج وتوصيات مراجعة الحسابات بفعالية في الوقت المناسـب وعلـى                
  النحو المالئم؛

  
) أ(لى المدير العام لدى الطلب، بشأن المسائل التي تنـدرج تحـت النقـاط               تقديم المشورة إ    )د(

  أعاله؛) ج( إلى
  

إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها واستنتاجاتها وتوصياتها، وإعـداد تقـارير مبدئيـة، عنـد                 )ه(
ـ      ى االقتضاء، يتولى الرئيس الجديد للجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة تقـديمها إل

  .لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  

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

تتألف اللجنة من خمسة أعضاء يتمتعون بالنزاهة والموضوعية وبخبرة مؤكدة مكتسبة أثنـاء               )أ(
  .تقلدهم مناصب رفيعة في المجاالت التي تشملها هذه االختصاصات
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بعد إجراء مشاورات مع الدول األعضاء يقترح المدير العام على المجلس التنفيذي المرشحين               )ب(
وال يكون فيها عضوان مـن رعايـا   . ويعين أعضاء اللجنة من قبل المجلس التنفيذي   . لعضوية اللجنة 

  .دولة واحدة
  
  .يقدم األعضاء خدماتهم دون مقابل  )ج(
  
وهم يعملون بصفتهم الشخصية، وال يلتمسون أو يقبلون . يجب أن يتمتع األعضاء باالستقاللية  )د(

تعليمات فيما يتعلق بأدائهم في اللجنة من أية حكومة أو سلطة أخرى خارجة عـن منظمـة الـصحة                   
وسيطلب من جميع األعضاء التوقيع على إعالن يبين عـدم تـضارب المـصالح           . العالمية أو داخلها  

  .كد على جانب السرية وفقاً لما جرت عليه العادة في منظمة الصحة العالمية في هذا الصددويؤ
  
على األعضاء امتالك المؤهالت المهنية في مجال الشؤون المالية وامتالك أعلى مـستويات               )ه(

ت الخبرة الحديثة في مجاالت المحاسبة والمراجعة المالية وإدارة المخاطر المحتملة، وفـي المجـاال             
  .األخرى ذات الصلة بالمسائل اإلدارية

  
على األعضاء أن يكون لديهم، أو أن يحصلوا بسرعة على فهم جيد ألغراض منظمة الصحة                 )و(

العالمية، ولهيكل الحوكمة والمساءلة، واألنظمة والقواعد ذات الصلة وثقافتهـا التنظيميـة وظـروف              
  .المراقبة السائدة فيها

  
  . أعضاء يمثلون على نحو متوازن خبرات من القطاعين العام والخاصينبغي أن تضم اللجنة  )ز(
  
يختار عضو واحد، على األقل، على أساس ما يمتلكه من مؤهالت وخبرة بوصفه أحد كبار                  )ح(

المسؤولين اإلداريين المهنيين أو كبار إداريي الشؤون المالية في منظومة األمم المتحدة أو في منظمة               
  .دولية أخرى

  
ولإلبقاء . تم، في عملية االختيار، المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين          ت  )ط(

على أكبر قدر ممكن من التمثيل الجغرافي العادل، يجب أن تكون العضوية بالتناوب بين أقاليم منظمة                
  .الصحة العالمية قدر اإلمكان

  
  مدة العضوية

  
غير قابلة للتجديد، إال أن مدة عضوية اثنين من األعضاء األوالى تستغرق مدة العضوية أربع سنوات،   -٤

وهو يعمل . ويختار الرئيس من قبل أعضاء اللجنة. تكون سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة أربع سنوات
  .بهذه الصفة لمدة سنتين

  
  الترتيبات اإلدارية

  
  :فيما يلي الترتيبات المنطبقة  -٥
  

جنة غير المقيمين في كانتون جنيف أو في فرنسا المجاورة استرداد نفقـات             يحق ألعضاء الل    )أ(
  .السفر وفقاً لشروط منظمة الصحة العالمية المنطبقة على أعضاء المجلس التنفيذي
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  .تجتمع اللجنة مرتين في السنة على األقل  )ب(
  
  .يكتمل النصاب القانوني الجتماعات اللجنة بحضور ثالثة أعضاء  )ج(
  
رشد اللجنة باستثناء ما هو منصوص عليه في اختصاصاتها، وبعـد إجـراء التعـديالت               تست  )د(

ويجوز للجنة أن   . الالزمة، بالنظام الداخلي للمجلس التنفيذي بشأن تصريف األعمال واتخاذ القرارات         
تقترح إدخال تعديالت على صالحياتها ينظر فيها المجلس التنفيذي وذلك عن طريق لجنـة البرنـامج     

  .يزانية واإلدارةوالم
  
يجوز للجنة أن تقرر في أي وقت الحصول على المشورة المستقلة أو الخبرة الخارجيـة إذا                  )ه(

لزم األمر، واالطالع بشكل تام على جميع ملفات ومحفوظات منظمة الصحة العالميـة التـي يجـب                 
  .التعامل معها على أساس السرية

  
  .نة بأن تقدم لها خدمات الدعم في مجال السكرتاريةتدعم أمانة منظمة الصحة العالمية اللج  )و(

  
  ٢٠٠٩ مايو/  أيار٢٣الجلسة الثانية، 

  ٢/المحاضر الموجزة/ ١٢٥ت م  
  
  
  

=     =     =  


