
  
  

  ١٤٥/١٢تم   المجلس التنفيذي
  ٢٠١٩ أيار/ مايو ٢٠  بعد المائة األربعونو  الخامسةالدورة 
    EB145/12  من جدول األعمال المؤقت ٣-٦البند 

  
  
  

  المستقلين االستشاريةعضوية لجنة الخبراء 
  المراقبةفي مجال 

  
  

 تقرير من المدير العام
  
  
ــترعت  -١ ـــاريةلجنة الخبراء  اســ ــتشـ ــتقلين االســ ـــع المفي  في مجال المراقبة المســ ــنوي التاسـ إلى رفوع تقريرها الســ

ـــرورة  النتباه إلىا ١اجتماعها الثالثين،بلجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  ـــ ــ ــ ـــ  مدةتمديد ضــ
ـــوية اثنين من  ــــائها عضـــ ـــتثنائيًا. ويبّين الحاليين أعضــ لمدير بإيجاز المقترح المقدم الحقًا من اهذا التقرير تمديدًا اســـ

  .هذين العضوين في اللجنةعضوية  مدةتمديد بشأن العام 
  
ــرين بعد المائة قد قررذي اّتخذه ال ١ق١٢٥م توكان المجلس في قراره   -٢ ـــ ــ ــ ـــة والعشــ ـــ ــ ــ ، في في دورته الخامسـ

وتنص مدة  ووافق على اختصــاصــاتها.إنشــاء لجنة اســتشــارية تضــم خبراء مســتقلين في مجال المراقبة ، جملة أمور
في دورته الثانية والثالثين بعد المائة في المجلس بها التي نقحها  بصيغتهاختصاصات تلك اال العضوية المبّينة في

ة للتجديد، باســتثناء أن مدة عضــوية اثنين تكون مدة العضــوية أربع ســنوات غير قابل"على أن  ١٢ق١٣٢م ت القرار
ـــاء اللجنة باختيار  ـــنوات. ويقوم أعضــ ـــنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة أربع ســ ــــاء األوائل تكون ســ من األعضـ

  ."يعمل بهذه الصفة لمدة سنتينها الذي رئيس
  
  :الحاليين اللجنة أعضاءأسماء يما يلي وف  -٣
  

تاريخ تعيين   االسم
  ٢المجلس للعضو

 مدةتاريخ بدء 
  ٣تهوالي

 مدةتاريخ انتهاء 
  الحالية تهوالي

  المقرر اإلجرائي

نيسان/  ٣٠  ٢٠١٦أيار/ مايو  ١  ٢٠١٥أيار/ مايو   ٤الدكتورة جييا ويلسون (الرئيسة)
  ٢٠٢٠  أبريل

  )٢٠١٥) (٤(١٣٧م ت

نيسان/  ٣٠  ٢٠١٦أيار/ مايو  ١  ٢٠١٥أيار/ مايو   السيد ليوناردو ب. غوميز بيرايرا
  ٢٠٢٠  أبريل

  )٢٠١٥) (٤(١٣٧م ت

كانون الثاني/  ١  ٢٠١٧  حزيرن/ يونيو  السيد كريستوف غابرييل ميتز
  ٢٠١٨يناير 

كانون األول/  ٣١
  ٢٠٢١ديسمبر 

  )٢٠١٧) (٢(١٤١م ت

كانون الثاني/  ١  ٢٠١٧  حزيرن/ يونيو  السيد جايانت كاريا
  ٢٠١٨يناير 

كانون األول/  ٣١
  ٢٠٢١ديسمبر 

  )٢٠١٧) (٢(١٤١م ت

كانون الثاني/  ١  ٢٠١٧  حزيرن/ يونيو  كريستوفر ميهمالسيد 
  ٢٠١٩يناير 

كانون األول/  ٣١
  ٢٠٢٢ديسمبر 

  )٢٠١٧) (٢(١٤١م ت

                                                           
 .EBPBAC30/2الوثيقة    ١

 يشير تاريخ التعيين إلى تاريخ اعتماد المجلس للمقرر اإلجرائي المعني.   ٢

، على أن المجلس للمقرر اإلجرائي المعنيالتالي العتماد عام الفي كانون الثاني/ يناير من العضــو والية  مدةعادًة تبدأ    ٣
ـــــــابعة والثالثين بعد المائة المعقودة بأيار/  هفي دورتلمجلس ا تعيينفي حالة  ٢٠١٦بدأت في أيار/ مايو  مدةهذه ال ــ ـــ ــ السـ
ـــيد ليوناردو ب. غومل ٢٠١٥  مايو ـــ ــ ـــون. يجي ةبيريرا والدكتور  يزلسـ ـــ ــ ــــتوفر ميوالية  مدةأما ا ويلسـ ـــ ــيد كريســ ــ ـــ عّينه الذي  همالســ

 .٢٠١٩يناير ي كانون الثاني/ ، فقد بدأت ف٢٠١٧الحادية واألربعين بعد المائة المعقودة بحزيران/ يونيو  تهالمجلس في دور 

 .٢٠١٨ة منذ تشرين األول/ أكتوبر الرئيسمنصب الدكتورة ويلسون تشغل    ٤



  12/54EB1    ٥١٤/١٢ت  م

2 

ــيد بيريرا والدكتور  واليةأعاله، فإن مدة بإيجاز ومثلما هو مبّين   -٤ ــ ــ ـــ ــ ــون  ةالســ ــ ــ ـــ ــ أيار/  ١في كليهما بدأت ويلســ
ــان/  ٣٠ ومومن المقرر أن تنتهي ي ٢٠١٦  مايو ـــعيًا إلى . ٢٠٢٠أبريل نيســـ ـــتمراراالضـــــمان وســ توفير عدد  يف ســ

ـــاء كاف من ا ـــ ـــاق ل العملية التحوّ أثناء الرئيس، ن فيهم ، بمفي اللجنةألعضـ ـــ  والمبادرات الهامةجارية على قدم وسـ
ــة مدةتمديد من المقترح ، فإن منظمةبالالُمنّفذة األخرى  ــيد بيريرا والرئيسـ ــون لغاية الدكتور  والية السـ كانون  ٣١ة ويلسـ
 وأعضاء اللجنة اآلخرينمن شأن هذا المقترح أن يتيح المجال كذلك أمام الرئيسة الحالية . و ٢٠٢٠ديسمبر األول/ 

يفســـح المجال أمام عليها، ومن شـــأنه أيضـــًا أن يلزم إدخالها تعديالت  ةأياختصـــاصـــات اللجنة واقتراح الســـتعراض 
ــاء  مـدةمواءمـة تواريخ بـدء  ــ ـــ ــ ــ ـــ كـانون ينـاير وتنتهي في كـانون الثـاني/ تبـدأ في التي (وتواريخ انتهـائهـا واليـة األعضــ

  :ليالتاكأن تكون هذين العضوين التواريخ المنّقحة النتهاء مدة والية ومن شأن ديسمبر). األول/ 
  

  مدة الوالية المنّقحة  سمالا

  ٢٠٢٠كانون األول/ ديسمبر  ٣١  غوميز بيرايرا السيد ليوناردو ب.

  ٢٠٢٠كانون األول/ ديسمبر  ٣١  الدكتورة جييا ويلسون (الرئيسة)
  
  :على النحو التاليسيكون جدد اللجنة الاختيار أعضاء فإن هذه التغييرات، وبناًء على   -٥

أيار/ في د المائة المعقودة دورته السابعة واألربعين بعلمجلس في على ااثنين ن يعضو اسما سيقترح   •
  ؛٢٠٢٠مايو 

أيار/ ة واألربعين بعد المائة المعقودة في تاسعاسما عضوين اثنين على المجلس في دورته السيقترح   •
 ؛٢٠٢١مايو 

ــيقترح   • ــمســـ ــ ــو اسـ ــين على المجلس في دورته الحد او  عضـــ ــ أيار/ بعد المائة المعقودة في حادية والخمسـ
  .٢٠٢٢مايو 

  
  التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء

  
ــويأن يمّدد، رهنًا بموافقته، ٕالى و  التقرير بهذا علماً  اإلحاطة إلى مدعو المجلس  -٦ ــ ـــ ــ ـــ ــ للجنة ا مدة والية عضـ
  .٢٠٢٠كانون األول/ ديسمبر  ٣١لغاية السيد بيريرا والدكتورة ويلسون  ينحاليال
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