
 لجنة اإلشراف االستشارية في منظمة األغذية والزراعة

 االختصاصات

2022ًمنًيونيو/حزيرانااعتبارً 

 الغرض -1

كفريقًاستشاريًمستقّلًمؤلفًمنًخبراءًلمساعدةً[ًاللجنة]تعملًلجنةًاإلشرافًاالستشارية1-1ًً
الدداخليددةعًةعمليددا ً اارةًالم دداعرعًةر  ًالمددديرًالعدداجًةلجنددةًالمدداليددةً اًترتيبددا ًالر دا دةً

التقاريرًالماليةًةالمراجعةًالداخليةعًةمهاجًالمنظمةًال اصةً التحقيقًةالشؤةنًاألخال يةًةأيةً
مسدددددداىلًأخرحً دًتحااً ليهاًمنً بلًالمديرًالعاجًأةًلجنةًالماليةًحيرًتعتبرًأنهاًتمل ًخبرةً

هًالقضددداياًم ًمراعاةًاللواىاًةالقواعدًالماليّةًذا ًصدددلةً هاتًةتقدّجًاللجنةًمشدددورتهاً شددد نً  
ً ًعنًالسياسا ًةاإلجراءا ًالمنطبقةًعلىًالمنظمةًة يئةًعملهاتً ضال 

ةتقدّجًاللجنةًمنًخالاًتقارير اًالسدددنويةًمشدددورةًمسدددتقلةًةمعلوما ً لىًلجنةًالماليةً اًتل 1-2ًً
ًالفاصلةتالمجاال ًة حسبًالمقتضىًمنًخالاًتقديمًتحديثا ًخالاًالفترةً

ة اًماًيتعلقً المراجعةًالداخليةًةالتحقيقًةالشؤةنًاألخال يةعًتعملًاللجنةً صفةًاستشارية1-3ًً
لدحًمكتبًالمفتشًالعاجًةمكتبًالشؤةنًاألخال يةًةأمينًالمظالمًعلىًالتوالاتًة موجبًذل عً

لقً الجواةًتسددداعدًاللجنةًالمفتشًالعاجًةمسدددؤةاًالشدددؤةنًاألخال يةًةأمينًالمظالمً اًماًيتع
ًالمتواصلةًألااءً  هًالوظاىفت

 المسؤوليات -2

االسدددتعرالًالال مةًةتسدددديًالمشدددورةً لىًالمديرًالعاجًةلجنةًالماليةًعمليا ًاللجنةًًجريت2-1ً
الًتتدخلًلضمانًالتنسيقًالمالىمًألنشطةًالر ا ةً ينًةظاىفًالمراجعةًالداخليةًةال ارجيةتًة

ًالوظاىفًالم تلفةتًيةةاستقاللاًةاليةًاللجنةً اًسياقًذل ً 

ًالمشورةً ش ن:عمليا ًاستعرالًةتسديًاللجنةًًجريةت2-2ً

السدددياسدددا ًةالعمليا ًالتاًتؤ رًعلىً ضددداياًالمحاسدددبةًةالتقاريرًالماليّةًةالر ا ةًالماليّةًً(أ)
ًتللمنظمة

 لىًالمنا شددددا ًم ًاإلاارةًًاالكشددددوفًةالتقاريرًالماليّةً بلًتقديمهاً لىًالمجلسعًاسددددتناا ًً(ب)
ةالمراج ًال ارجاعً شددد نًسددديرًعمليةًالدةرةًالتحضددديريةًذا ًالصدددلةعًمنًأجلً ارا ً

ًاعتبارا ً ش نًماًيلا:

ًالتغييرا ًالهامةً اًسياسا ًالمحاسبةعًةعرضهاًةاإل صاحًعنهاً(1)
ل ًمنًً(2) نطداقًالمراجعدةًةاالتصددددددداال ًالمطلو ةًمنًالمراج ًال دارجاعًة يرًذ

ًالمساىلًالمتصلةً عمليةًالمراجعةًال ارجية
عةًال ارجيةًةالرسددداىلًاإلااريةًذا ًالصدددلةعً ماً اًذل ًحالةًتنفي ًتقاريرًالمراجً(3)

ًاإلاارةًلتوصيا ًالمراجعةًال ارجية

ياسدددددددا ًً(ج) اسددددددتراتيجيةًالمنظمةًللر ا ةًالداخليةًة اارةًالم اعرعًة عارًعملهاًةالسدددددد
 يالءًالعنايةًالواجبةًللم اعرًالناشدددئةًةالهامةًالتاًتواجههاعًًةالعمليا ًذا ًالصدددلةعًم 

ً ماًيشملًمراعاةًالنقاعًالتالية:

ًمشاري ًالتحسينًالتاًتتعلقً الضوا طًالداخليةًة إاارةًالم اعرً(1)
نتاىجًتغطيةًالمراجعةًالداخليةًةال ارجيةًللمنظمةًةحالةًالتوصدددددديا ًالمنبثقةًعنًً(2)

ًعمليا ًالمراجعةًالداخليةًةال ارجيةً
ًعمليا ً اارةًالم اعرًنضجً(3)



سددددياسددددا ًالمنظمةًلمكا حةًممارسددددا ًالغشًةالفسددددااًةالتومرًلدحًموظفيهاًةاألعرافًً(د)
تدا يرًالتاًتتياًال ارجيةً ماً اًذل ًاالسددددددت داجً يرً المناسدددددددبًلمواراًالمنظمةًةال

للموظفينًةاألعرافًال ددارجيددةً دد نًيعبّرةاًعنًم دداة همعً اً عددارًسددددددريعًمنًأيً
ًممارسا ًخاعئةً اًاإلاارةًة اً جراءًالعمليا ت

 عدداليددةًةكفدداءةًمهدداجًالمراجعددةًةالتحقيقًلمكتددبًالمفتشًالعدداجًةااللتزاجً ميثدداقًمكتددبًً(هـ)
ال طوعًالتوجيهيةًالمتعلقةً التحقيقا ًاإلااريةًالداخليةًةالمعاييرًالدةليةًالمفتشًالعاجعًة

ًللمراجعةًةالتحقيقًالداخليينً ماً اًذل ًاالعتبارا ًالتالية:

ًالدةرًالمستقلًللمفتشًالعاجًةمكتبهً(1)

ًكفايةًالمواراًالمتاحةًلمكتبًالمفتشًالعاجًلكاًيلباًاحتياجا ًالمنظمةً(2)

ضمانًالجواةًلستعرالًعمليا ًاالالمفتشًالعاجًلضمانًالجواةًةنتاىجًآليا ًمكتبًً(3)
ًالداخليةًةال ارجية

كفددايددةًالتغطيددةًالمرتقبددةًةالحدداليددةًللمراجعددةًالددداخليددةًم ًالمراعدداةًالواجبددةًلتغطيددةًً(4)
عاجًعلىًالمجاال ً مانًتركيزًمكتبًالمفتشًال المراجعةًال ارجيةعًمنًأجلًضدددددد

ًم ًالمراج ًال ارجاالعاليةًالم اعرً التنسيقً

تقاريرًالمراجعةًالصددددداارةًعنًمكتبًالمفتشًالعاجًةحالةًتنفي ًالتوصددددديا ًمنً بلًً(5)
ًالمنظمة

تحقيقا ًمكتبًالمفتشًالعاجً اًااعاءا ًسددددددوءًالسددددددلولًالتاًت يًالموظفينً اًً(6)
 ددالثددة ًًاالمنظمددةعًةااعدداءا ًارتكددالًأعمددااًيعددا ددبًعليهدداًالقددانونًت يًأعرا ددً 

ةالتحقيقا ً اًشددددددكاةحًاالنتقاجًالتاًيثب ًمكتبًاألخال يا ًحالةًظا رةًالوجا ةً
ًلالنتقاج ًةحالةًاإلجراءا ًالتاًتت   اًالمنظمةً ش نًنتاىجً  هًالتحقيقا 

ًنشاعًمكتبًالمفتشًالعاجًةتقاريرهًالسنويةً(7)

لةًالتشددددددغيليدةًً(8) الال مةًللحفداظًعلىًالتغييرا ً اًميثداقًمكتدبًالمفتشًالعداجًةاألا
ًالتوا قًم ًالممارسا ًالتنظيميةًةالمهنية

مقترحددا ًالمنظمددةً اًمدداًيتعلقً توظيفًمفتشًعدداجًأةً نهدداءً ترةًةاليتددهًأةًعدددجًً(9)
ًتجديدًتعيينه

ًالمشورةً ش ن:عمليا ًاستعرالًةتسديًااللجنةًأيضً ًجريةت2-2ً

 رنامجًالمباائًاألخال يةً اًالمنظمةًجمي ًالمسدداىلًذا ًالصددلةً صدديا ةًة عدااًةتنفي ًً(و)
ً ماً اًذل :

أنشددددطةًالشددددؤةنًاألخال يةًالتاًيقوجً هاًمسددددؤةاًالشددددؤةنًاألخال يةًعلىًأسددددا ًً(1)
ًالتقاريرًالسنويةًةالتاًيحيلهاًمكتبًالشؤةنًاألخال يةً لىًاللجنة

اىاًالمكونا ًالمفراةًلبرنامجًالشؤةنًاألخال يةعً ماً اًذل ًأيةًسياسا ًةلوً(2)
ًة واعدًةتدريب

ًذا ًالصلة

 رنددامجًأةً رامجًاإل رارًالمددالاًللمنظمددةًالهدداافًأةًالهدداا ددةً لىًمن ًأةًمعددالجددةًً(3)
ًتضارلًالمصالا

ًمدحًكفايةًالمواراًللنهولًالفعااً المسؤةليا ًاألخال يةً(4)

ً عدااًاختصاصا ًمكتبًالشؤةنًاألخال يةًأةًأيًتغييرا ً دًتطرأًعليهاً(5)

ًتقديمًمدخال ًلتقييمًأااءًمسؤةاًالشؤةنًاألخال يةً(6)

ةالمسدددداىلًالمتعلقةً  نشددددطةً رنامجًأمينًالمظالمً اًالمنظمةعًم ًاحتراجًسددددريةًأعمااًً(ز)
ًالمكتبًالتاًالًيمكنًالكشفًعنهاًاةنً ذنًمنًأعرافًالنزاععً ماً اًذل :



ًلمحةًعامةًعنًأنشطةًمكتبًأمينًالمظالمً(1)

ًواراًالم صصةًلالضطالعً مسؤةلياتهًعلىًنحوً عاامدحًكفايةًالمً(2)

ً عدااًاختصاصا ًمكتبًأمينًالمظالمًأةًأيًتغييرا ً دًتطرأًعليهاً(3)

ةتضدددد ًاللجنةًخطةًسددددنويةًلضددددمانًالتناةاًالفعااًلمسددددؤةليا ًاللجنةًةأ دا هاًالمعلنةًلتل 2-3ًً
ًالفترةت

شطتهاً لىًلجنةًالماليّةًةالمديرًالعاجتًةيجو ًللمديرًالعاجًأنًًاسنوي ًًاةتقدجًاللجنةًتقريرً 2-4ً عنًأن
سيحيلهًرىيسًاللجنةً لىً ش نًالتقريرًلكاًيتمً اراجهاً اًالتقريرًالنهاىاًال يً يقدّجًتعليقا ً 

ًلجنةًالماليةت

ةسددتو ّرًاللجنةًمسددا ما ًسددنويةً اًتقييمًأااءًكلًمنًالمفتشًالعاجًةالمسددؤةاًعنًالشددؤةن2-5ًً
ًاألخال يةً بلًتقديمهماً لىًالمديرًالعاجت

 الصالحيات -3

ًت ًاللجنةً الصالحيا ًالتالية:تتم3-1ً

الحصدددواًعلىًكلًالمعلوما ًالضدددرةريةًمنًاإلاارةًةالمفتشًالعاجًةمسدددؤةاًالشدددؤةنًً(أ)
ًاألخال يةًةالتشاةرًمباشرةًمعهمًةم ًموظفيهمت

ًالصاارةًعنًمكتبًالمفتشًالعاجتةاالّعالعًعلىًكلًالتقاريرًةة اىقًالعملًً(ب)

هاًمنًأيًموظفًةمطالبةًجمي ًالموظفينً التعاةنً ليًةالتما ًأيةًمعلوما ًتحتا ً(ج)
ً ش نًأيًعلبًتتقدج

ً هًاللجنةتً

ةالحصواًعلىًالمشورةًالفنيةًالمستقلةًةضمانًحضورًأش اصًخارجيينًمنًأصحالًً(د)
ًتًاالتجارلًةال برا ًالمفيدةً ذاًاعتبرًذل ًضرةري ً

 عضوية اللجنة -4

 ناءًعلىًًاتت لفًاللجنةًمنًخمسةًأعضاءًخارجيينتًةيعيّنًمجلسًالمنظمةًاألعضاءًجميع 4-1ًً
توصدديةًلجنةًالماليةً عدًعمليةًاختيارًيدير اًالمديرًالعاجتًةتراًعضددويةًاللجنةًكملحقً اً

ًتةلجنةًالماليةًتقريرًاللجنةًالسنويًالمقدجً لىًالمديرًالعاج

ًعمليةًاختيارًاألعضاءًعلىًال طوا ًالتالية:ةتنطوي4-2ًً

 اًًاإلعالنًعنًالوظاىفًالشدددددا رةًلتعيينًاألعضددددداءتقوجًاللجنةً اسدددددتعرالًة  رارًً(أ)
اللجنةعًةتسددديًالمشددورةً لىًاإلاارةً شدد نًالمواصددفا ًالمطرةحةًلجعضدداءًالجداًمنً
أجدلًالحفدداظًعلىًالتكددامدلً وجدهًعداجً اًالمهددارا ًةال برا ًضددددددمنًاللجنددةًككددلًأةً

ًتعزيزهت

ًةتقدّجًالطلبا ً لىًشعبةًالمواراًالبشريةعًةك ل ً لىًأمانةًاللجنةتً(ب)

لضددمانًمراعاةًالمتطلبا ًالتاًأشددار ًًمسددتقلة صددورةًالطلبا ًتانًةتسددتعرلًالوحدً(ج)
ً ليهاًاللجنةًنفسهات

تُعدًّشدددعبةًالمواراًالبشدددريةً اىمةً  المرشدددحينًال ينًسدددتجريًمقا لتهمعًةيُشدددّكلً ريقًةً(د)
ًمسؤةاًعنً جراءًالمقا ال ً التشاةرًم ًاإلاارةًالعلياًلكاًيوا قًعليهًالمديرًالعاجتً

للمديرًالعاجً صفةًالرىيسعًةالمستشارًًاالمسؤةاًعنً جراءًالمقا ال ًناىب ًةيضّمًالفريقًً(هـ)
القانوناعًةمديرًمكتبًاالستراتيجيةًةالبرنامجًةالميزانيةعًةمديرًشعبةًالمواراًالبشريةعً

ًيتمت ً  برةًةاضحةً اًمجالاًاإلشرافًةالتحقيقتًاخارجي ًًاةناىبًمديرًالديوانعًةخبيرً 



توصددديا ًالختيارًالمرشدددحينعًتسدددتندًمعاييرًالفريقًالمسدددؤةاًعنًة اً عارًصددديا ةًالً(و)
المااةً جراءًالمقا ال ً لىًأ ضدددلًالممارسدددا ً اًمنظومةًاألممًالمتحدةًةتمتثلًألحكاجً

ًأاناهت4-3ً

ةيقدّجًالمديرًالعاجًتوصدددددديةً لىًلجنةًالماليةً شدددددد نًتعيينًاألعضدددددداءعًلكاًتقوجًاللجنةًً(ز)
ًإل رار اتمجلسً استعراضهاًةتقديمهاً لىًال

يُ تارًاألعضدداءًعلىًأسددا ًمؤ التهمًةخبراتهمًذا ًالصددلةًعلىًمسددتوحًر ي ً اًمجاال 4-3ًً
الر ددا ددةعً مدداً اًذلدد ًالمراجعددةًةالتحقيقًةالشددددددؤةنًاألخال يددةًةاإلاارةًالمدداليددةًةالحوكمددةً

ًةالم اعرًةالضوا طتًةلدحًاختيار مًيراعىًالتمثيلًالجنساناًةالجغرا اً اًاللجنةتً

األعضدداءًمسددتقلونًعنًمنظمةًاأل  يةًةالزراعةًلجممًالمتحدةعًةعنًالمديرًالعاجتًةالًيُعيّن4-4ًً
 اًاللجنةًالموظفونًالسددا قونً اًالمنظمةًةالموظفونًالسددا قونًال ينًأصددبحواًاسددتشدداريينً
ًال مسًسددددددنوا ًالتاًتلاًانتهدداءًتلدد ً ً يددا دداعًخالاً ترة لدددحًالمنظمددةًعقددبًمغدداارتهم

ًالمسؤةليا ت

ةالًيُعيّنًاألعضاءًالسا قونً اًلجنةًاإلشرافًاالستشاريةً اًمناصبًللموظفينًة/أةًلغير4-5ًً
الموظفينًضددددمنًالمنظمةًخالاً ترةًال مسًسددددنوا ًالتاًتلاًانتهاءًةالياتهمًك عضدددداءً اً

ًاللجنةت

ًيؤايًاألعضاءًعملهمً صفتهمًالش صيةًةالًيجو ًأنًيمثلهمًأعضاءًمناة ونت4-6ً

ًاللجنةًرىيسهاًمنًضمنًأعضاىهاتتنت ب4-7ًً

األعضدداءًلفترةً السًسددنوا عًيمكنًتجديد اً عدًانتهاءًمدةًالواليةًاألةلىًمدةً ضددا يةًًيعمل4-8ً
أ صددددددا اً السًسددددددنوا ً ناء ًعلىً رارًيت  هًالمجلستًةتقسددددددمًمدةًةاليا ًاألعضدددددداءً درً

يدًر نً ت مينًاالسددددددتمراريةتًةيكونًالتجد هدفً طاعً لىًمراحلً  جا اًالمسددددددت التقييمًاإلي
لمسدددددددا مةًالعضددددددوًالمعيّنًخالاًمدةًةاليته/ةاليتهاًاألةلىعًةاعتبارا ًالحفاظًعلىًمزيجً

 اللجنةًككلعً حسبًماًتقتضيهًالظرةفً اًحينهتالمهارا ًةال برا ًااخلً

 األمانة -5

يكونًأمينًاللجنةًمديرًمكتبًاالستراتيجيةًةالبرنامجًةالميزانيةً حكمًمنصبهعًةيقدجًتقاريره5-1ًً
مباشرةً لىًالرىيسً ش نًالمساىلًالمتصلةً عملًاللجنةتًةالًيتمت ًاألمينً حقًالتصوي ً اً

يةً لمداةال ًاللجنةتًةيو ّرًمكتبًاالسددددددتراتيجيةًةالبرنامجًةالميزان ل دما ًدعمًموظفاًا
 تانةاألم

 االجتماعات -6

لتقديرًالرىيستًةيجو ًللرىيسًأنًيدعوًًاتجتم ًاللجنةً السًمرا ًعلىًاأل لً اًالسددددددنةًة ق 6-1ًً
تًةيجو ًللمديرًالعاجًأةًالمفتشًالعاجًأةًا لىًعقدًاجتماعا ً ضدددددا يةً ذاًماًرأحًذل ًمناسدددددب ً

يطلبً لىًرىيسًًالمسدددؤةاًعنًالشدددؤةنًاألخال يةًأةًأمينًالمظالمًأةًالمراج ًال ارجاعًأن
ًاللجنةًتوجيهًالدعوةًلعقدًاجتماعا ً ضا يةً ذاًماًاع ًالحاجةت

ًةيتمً خطارًأعضاءًاللجنةًعااةً  بلًعشرةًأياجًعملًعلىًاأل لًمنًموعدًانعقااًاالجتماعت6-2ً

ً الدعوا تًاةيوا قًالرىيسًعلىًجدةاًأعمااًمؤ  ًلالجتماعا ًينبغاًتو يعهًمر ق 6-3ًً

الرىيسًأةًأمانةًاللجنةً إعدااًالو اىقًالداعمةً ناء ًعلىًتعليما ًالرىيسًأةً مباارةًمنًةيقوج6-4ًً
تقديمًالو اىقًمنً بلًالمراج ًال ارجاًأةعً اًحااًموا قةًالرىيسعًمنًًااألمينتًةيجو ًأيضً 

نظرً بلًاإلاارةًأةًاللجانًاألخرحًللمنظمةتًةتسددت دجًالو اىقًةالموااًاإلعالميةًالتاًتوّ عًلت
ً يهاًاللجنةً قطًله هًالغايةعًةتُعاملًعلىًأنهاًسّريةتً



 اًكلًاجتماعًللجنةعًةلكنًيمكنًأنًتنعقدًًامنًالمفترلًأنًيشددارلًاألعضدداءًال مسددةًجميع 6-5ًً
االجتماعا ً نصالًمؤلفًمنً ال ةًأعضاءتًةتُت  ً رارا ًاللجنةًعااةً التوا قً اًاآلراءعً

غالبيةًأصدددوا ًاألعضددداءًالحاضدددرينًال ينًأالواً  صدددواتهمتًةلكنً اًحااًتع ّرًذل ًتُت  ً 
ًة اًحااًتعاااًاألصوا عًيكونًللرىيسًالصو ًالمرجات

ةيجو ًللرىيسًأةًألعضدداءًآخرينًالمشدداركةً اًاجتماعًعبرًالهاتفًأةًالفيديوعًةخالاًذل 6-6ًً
ًالو  ًيتمً حصاءًعدا مً غيةًتحديدًالنصالت

الرىيسًحضدددورًاجتماعًماعًيترأ ًناىبًالرىيسً  اًاالجتماعتًة اًحااًًتع ّرًعلىً اًحاا6-7ً
 النيا ةًل ل ًًالمًيتمّكنًناىبًالرىيسًمنًحضددورًاالجتماععًينت بًاألعضدداءًاآلخرةنًرىيسددً 

ًاالجتماعًمنً ينًاألعضاءًالحاضرينت

ةًأةًأمينًاإلاارةعًأةًالمفتشًالعاجًأةًالمسددددددؤةاًعنًالشددددددؤةنًاألخال يًاعوةيجو ًللرىيس6-8ًً
أنًيدعوًًاحضددورًاالجتماعا تًةيجو ًللرىيسًأيضددً لالمظالمًأةًأيًموظفًآخرًمنًالمنظمةً

ًالمراج ًال ارجاً لىًحضورًاالجتماعا ت

يجو ًللجنةًأنًتقررًاالجتماعً اًجلسددددةًمغلقةً ينً ترةًةأخرحًحسددددبماًتقررهًاللجنةًأةً ا6-9ًً
 اًجلسا ًخاصةًم ًممثلاًاإلاارةعًًايضً جلسا ًخاصةًم ًاألمينتًةيجو ًللجنةًأنًتجتم ًأ

ةالمسددددؤةاًعنًالشددددؤةنًًعةالمسددددتشددددارًالقانوناًعةالمفتشًالعاجًعالمراج ًال ارجاةممثلً
 اًجلسةًخاصةًًاةأمينًالمظالمعً حسبًاال تضاءتًكماًيجبًأنًتجتم ًاللجنةًأيضً ًعاألخال ية

ًمرةًةاحدةً اًالسنةًعلىًاأل لًم ًالمراج ًال ارجات

اللجنةً إعدااًةحفظًمحاضدددرًاجتماعاتهاتًةتسدددتعرلًاللجنةًمشددداري ًالمحاضدددرًيقوجًأمين6-10ًً
ً اًاجتماعهاًالتالاتًا المراسلةًةتعتمدًالمحاضرًرسمي ً

تكونًمداةال ًاللجنةًةمحاضدددرًاجتماعاتهاًسدددريّةًماًلمًيقررًالرىيسًخالفًذل تًة دًيوا ق6-11ًً
عنًالشدددددؤةنًاألخال يةًةأمينًالمظالمًةالمفتشًالرىيسًعلىً عالعًالمديرًالعاجًةالمسدددددؤةاً

العاجًة ير مًمنًكبارًالمديرينًاآلخرينً اًالمنظمةًعلىًالمحاضددددرًكاملةًأةًعلىًاألجزاءً
ًذا ًالصلةًمنهاعًأةًيطلبًمنًأمينًاللجنةًأنًيقدجًموجزا ًعنًالقرارا ًلغايةًالمتا عةت

 تضارب المصالح -7

عنًتضدارلًالمصدالاتً ّمعًيكملًجمي ًاألعضاءًًاتصدريحً يقدجًاألعضداءًالجداً بلًتعيينهمع7-1ًً
عنًًاعنًالسريةًةالكشفًعنًتضارلًالمصالاعًةيقوجًاألعضاءً اإلخطارًرسمي ًًاسنوي ًًا يان ً

أيًتغييرا ًتحدسً اًالفترا ًالفاصلةً ينًاإلعالنا ًالسنويةتًةحينًينش ًتضارلً علاًأةً
ةيؤايًذل ً لىً عفاءًالعضددوًأةًاألعضدداءًعًيتمًاإلعالنًعنًالمصددلحةً اًالمصددالاًمحتمل

منًالمشددداركةً اًالمنا شدددةًأةًامتناعهمًعنًالتصدددوي ً شددد نً  هًالمسددد لةتًة اً  هًالحالةً
ًيستوجبًتشكيلًالنصالًمنًساىرًاألعضاءًللنظرً اً  هًالمس لةت

 مسؤوليات األعضاء والتزاماتهم -8

ر مًاالستشاريً اًاللجنةتًة التالاًالًيعملًاألعضاءً صفةًمستقلةً يرًتنفي يةًلدحًأااءًاة8-1ً
ًعنًالقرارا ًالتاًتت   اًاللجنةًمجتمعةتًايُعتبرًاألعضاءًمسؤةلينًش صي ً

8-2ًً نتيجةًلجنشدددطةًالتاًيؤاة اًأ ناءًً حقهمعنًأيً جراءا ًتُتّ  ًًاينااًأعضددداءًاللجنةًتعويضددد 
ً نيةًحسنةتًجر ًت ايتهاعملهمً اًاللجنةًعالماًأنً  هًاألعمااً دً

 رفع التقارير -9

ًيجبًأنًتر  ًاللجنةًتقارير اً لىًالمديرًالعاجًةلجنةًالماليّةت9-1ً

عنًعملهاًيتضمنًمشورةًةمالحظا ًةتوصيا عًحسبًاال تضاءعًًاسنوي ًًاةتعدًّاللجنةًتقريرً 9-2ً
ًالعاجًةلجنةًالماليّةتًةيتضمنًالتقرير:ًًينظرً يهًكلًمنًالمديركاًل



ًلعملًاللجنةتًاسنوي ًًاذاتي ًًاتقييمً ً(أ)

يةًمعالجةًمكتبًالمفتشًالعاجًمنًخالاًً(ب) ةيعرلًةجها ًنظرًاللجنةً اًماًيتعلقً كيف
خطتهعًللمجاال ًالعاليةًال طورةًالمشددارةً ليهاعًةمدحًكفايةًالميزانيةًالموضددوعةًلتنفي ً

ًتل ًال طةت

لمكتبًالمفتشًالعاجً ماًكماًيتضمنًالتقريرًةجها ًنظرًاللجنةً ش نًالتقريرًالسنويًً(ج)
ً اًذل 
ًاستقالليتهت يانً

يُدعىًرىيسًاللجنةعًأةًناىبًالرىيسعًأةًعضدددوًآخرً اًحالةًتع ّرًمشددداركةًرىيسًاللجنةًأة9-3ًً
ً ًاناىبًالرىيسعً لىًلجنةًالماليّةًلعرلًالتقريرًالسددددنويًللجنةتًةيجو ًللجنةًأنًتجتم ًأيضدددد 

ًم ًلجنةًالماليةًمرةً اًالسنةًللتداةاً ش نًالشوا لًالهامةً اًة  ًيقررهًالطر انتً

ةًمنًجانبًالمديرًالعاجً ش نًنتاىجًمداةال ًاللجنةعًنم ًجهةًاالتصااًالمعيًًّيتواصلًالرىيس9-4ً
ً ًعنًالمساىلًالمقبلةًالتاًتتعلقً مجااًعملهاتً نًلمًتعتبرًسريةعً ضال 

 ش نًحالةًتنفي ًتوصيا ًاللجنةًلكاًيوا قًًلمنتصفًالمدةامرحلي ًًااللجنةًتقريرً كماًيعدًّأمين9-5ًً
ًعليهًرىيسًاللجنةً بلً حالتهً لىًلجنةًالماليةً اًالدةرةًالتاًتعقد اً اًال ريفت

 األجور وتعويض التكاليف -10

ًالًيتقاضددىًاألعضدداءًأيًأجرًمنًالمنظمةًعلىًأيًأنشددطةًيقومونً هاً اً عارًعضددويتهم10-1ً
المنظمةً تعويضًأيةًتكاليفًتتعلقً السددددفرًة داًاإل امةًيتكبّد اًأعضدددداءًً اًاللجنةتًةتقوج

 مشاركتهمً اًاجتماعا ًاللجنةتًاللجنةً الضرةرةًلدحً

 االستعراض الدوري لالختصاصات -11

اختصاصاتهاعًةحيثماًكانًمدحًمالءمةًعًعلىًاأل لًمّرةً اًكلًسنةعًاتستعرلًاللجنةًاةري 11-1ًً
تقترحًعلىًالمديرًالعاجًةلجنةًالماليةًتغييرا ًلتقديمهاً اًماً عدً لىًالمجلسًًامناسددددددبً ذل ً

 الت اذً رارً ش نهاتً

 


