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 موجز
 
  2019والزراعةة ااملنظمةةيف د رورتةه ايةارةةة والسةةةةةةةةةةةةةةّت/ بيةا املةائةة د أبرةة    يسةةةةةةةةةةةةةةةان  األغةذةةةأقّر جملس منظمةة 

 االختصاصات ايالية للجنة املراجية لاى املنظمة.
 جلنة جلنة املراجية إىل جلنة املالية د رورهتا الثما / بيا املائة، اقرتاًحا إبعارة تسةةةةةةةةةةةةةةمية اللجنة  سةةةةةةةةةةةةةة    وقّامت

االسةةةةتشةةةةارةة د منظمة األغذةة والزراعة . وقا أقّر جملس املنظمة هذا االقرتاه د رورته الرابية والسةةةةت/  اإلشةةةةرا 
 بيا املائة.

  استيراض اللجنة والنقاط املرجيية والتوصيات الواررة د تقرةر وحاة التفتيش املشرتكة بشأن   الختصاصاتووفًقا
 . ، تيرض هذه الوثيقة حتاةثًا الختصاصات اللجنةملتحاةجلان املراجية والرقابة د منظومة األم  ا

 

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 
  إّن جلنة املالية ماعوة إىل أخذ اليل   الختصةةةةةةةاصةةةةةةةات اشّاثة للجنة اإلشةةةةةةةرا  االسةةةةةةةتشةةةةةةةارةة د منظمة األغذةة

 والزراعة.
 

 مسودة املشورة
 

 إّن جلنة املالية:
 الثمانني بعد املائة؛إببراز االختصاصات احملّدثة للتوجيهات اليت قّدمتها يف دورهتا ّحبت ر  (أ)
لتقديرها للتحليل  عنوأعربت  (ب) الذي أجرته جلنة اإلشااااااااراف االسااااااااتشااااااااارية يف  دي   الشااااااااامل وامل صااااااااّ

 االختصاصات؛
 على التحدي  املقرتح الختصاصات اللجنة وأحالته إىل اجمللس إلقراره؛ ووافقت (ج)
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 معلومات أساسية

 

 2019أقّر اجمللس د رورته ايارةة والسةةةت/ بيا املائة د أبرة   يسةةةان  -1

النسةةةاة األخمة من اختصةةةاصةةةات جلنة  1
  2املراجية د منظمة األغذةة والزراعة.

اقرتاًحا إبعارة  3يف2020ةو يو  حزةران  17-8املالية د رورهتا الثما / بيا املائة اوقّامت جلنة املراجية إىل جلنة  -2
 ، لكي ةنظر فيه اجمللس وةوصةةةةي  عتماره. وقا حظي هذا االقرتاه بتأةيا جلنة الرقابة االسةةةةتشةةةةارةةتسةةةةمية اللجنة  سةةةة   

  5يف.2020ةوليو  متوز  7-6وأقرّه اجمللس د رورته الرابية والست/ بيا املائة ا 4جلنة املالية
إبراز عملية تيي/ األعضاء د جلنة املراجية على النحو املبّ/ د وطلبت جلنة املالية د رورهتا الثما / بيا املائة   -3

على شك  حتاةث الختصاصات جلنة املراجية وعرضه للموافقة عليه على جلنة املالية د الاورة اليت  FC 180/10الوثيقة 
 املراجية،وقا مت إبراز هذا الطلب د االختصةةاصةةات املنقحة للجنة  6 .2020سةةتيقاها خالش شةةور  وفمر تشةةرةن الثا  

 .2-4املارة 
االسةةةةةةةةةةةةتيراض الاوري ختصةةةةةةةةةةةةاصةةةةةةةةةةةةات اللجنة اليت تنّ  على  من ا 11وفًقا للتوجيوات املذكورة أعاله، واملارة  -4

 ، أجرت اللجنة االستشارةة عملية مستفيضة لتحاةث اختصاصاهتا فباأت املناقشات هبذا الشأن خالش لالختصاصات
ا وحتلياًل شةةامل/  ا 2020ةوليو  متوز  29-27اجتماعوا االفرتاضةةي امامس واممسةة/ ا يف، وأجرت عقب ذلك اسةةتيرضةةً

 اسةةةةةةتيراض جلان املراجية والرقابة د تقرةر وحاة التفتيش املشةةةةةةرتكة بشةةةةةةأن لنقاط املرجيية والتوصةةةةةةيات الواررة د اةشةةةةةةم  
 7.منظومة األم  املتحاة 

النظر فيوا وتقامي  ليت اشّاثة املقرتحة  ااختصةةةةاصةةةةاهتاالسةةةةتشةةةةارةة جلنة اإلشةةةةرا   قّامت، 11ومتاشةةةةًيا مع املارة  -5
 .من قب  اجمللس إقرارهاو  توصية بشأهنا

                                                      
 . REP/161CLاكيف د الوثيقة  19الفقرة   1
 .2، امللحق 2017التقرةر السنوي للماةر اليام عن سنة  -جلنة املراجية د منظمة األغذةة والزراعة  -  1Rev. 9/170FCالوثيقة   2
 . 9/180FCد  ملا  االستنتاجات الصاررة عن عم  اللجنة  د الوثيقة  11اصيف و 9الفقراتن   3
 . 7/164CLالوثيقة  يف داه 30الفقرة   4
 . REP/164CLاكيف د الوثيقة  19الفقرة   5
 . 7/164CLاجيف د الوثيقة  32الفقرة   6
 ./6/2019JIU/REPالوثيقة   7

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/6
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/6


 

 1 | الصفحةاالختصاصات 

 منظمة األغذية والزراعة يف االستشاريةجلنة اإلشراف 
 االختصاصات

 2020اعتبارًا من رةسمر  كا ون األوش 
 الغرض -1
مؤلف من خراء ملسةةاعاة املاةر اليام وجلنة مسةةتقّ  كفرةق اسةةتشةةاري   االلجنةيف اإلشةةرا  االسةةتشةةارةةتيم  جلنة  1-1

املالية د ترتيبات الرقابة الااخلية، وعمليات إرارة املااطر، ورفع التقارةر املالية واملراجية الااخلية، وموام املنظمة 
 حتاش إليوا من قب  املاةر اليام أو جلنة املالية حيث قا مسةةةةائ  أخرى ةوأة األخالقيةلتحقيق والشةةةةؤون اماصةةةةة  

مشةةورهتا بشةةأن هذه القضةةار مع مراعاة اللوائو والقواعا املالّية  اللجنةوتقّام . هبا أهنا متلك خرة ذات صةةلة تيتر
 السياسات واإلجراءات املنطبقة على املنظمة وبيئة عملوا.فضاًل عن 

 سةةةةةبوحباجملاالت د تلك  جلنة املاليةوميلومات إىل  مسةةةةةتقلة من خالش تقارةرها السةةةةةنوةة مشةةةةةورة اللجنة متقاّ و  1-2
 .خالش الفرتة الفاصلة. حتاةثات تقامي املقتضى من خالش

والتحقيق والشؤون األخالقية، تيم  اللجنة بصفة استشارةة لاى مكتب املفتش   ما ةتيلق  ملراجية الااخليةدو  1-3
اليام ومسةةؤوش  املفتش اللجنة ذلك، تسةةاعاعلى التوايل. و وجب  وأم/ املظامل اليام ومكتب الشةةؤون األخالقية

 الشؤون األخالقية وأم/ املظامل د ما ةتيلق  جلورة املتواصلة ألراء هذه الوظائف.
 
 املسؤوليات -2
 تقوم اللجنة  الستيراض وبتقامي املشورة إىل املاةر اليام وجلنة املالّية بشأن: 2-1

 السياسات واليمليات اليت تؤثر على قضار اشاسبة والتقارةر املالّية والرقابة املالّية للمنظمة يفأا
والتقارةر املالّية قب  تقاميوا إىل اجمللس، اسةةةةةتناًرا إىل املناقشةةةةةات مع اإلرارة واملراجع امارجي، بشةةةةةأن  الكشةةةةةو  يفبا

 سم عملية الاورة التحضمةة ذات الصلة، من أج  إرراج اعتبارات بشأن ما ةلي:
 التغيمات اهلامة د سياسات اشاسبة، وعرضوا واإلفصاه عنوا يف1ا
املطلوبة من املراجع امارجي، وغم ذلك من املسةةةةائ  املتصةةةةلة بيملية املراجية   طاق املراجية واالتصةةةةاالت يف2ا

 امارجية
الرسةةةةةائ  اإلرارةة ذات الصةةةةةلة،  ا د ذلك حالة تنفيذ اإلرارة لتوصةةةةةيات املراجية و تقارةر املراجية امارجية  يف3ا

 امارجية
، مع إةالء ذات الصلة يملياتالسياسات و الو  اووإطار عمل املنظمة للرقابة الااخلية وإرارة املااطر، اسرتاتيجيةو  يفجا

 اليناةة الواجبة للمااطر الناشئة واهلامة اليت تواجووا،  ا ةشم  مراعاة النقاط التالية:
 تحس/ اليت تتيلق  لضوابط الااخلية وإبرارة املااطرالمشارةع  يف1ا
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املنبثقة عن عمليات املراجية الااخلية  تائج تغطية املراجية الااخلية وامارجية للمنظمة وحالة التوصةةةيات و  يف2ا
 وامارجية

  ضج عمليات إرارة املااطر يف3ا
سةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات املنظمة ملكافحة دارسةةةةةةةةةات الغش والفسةةةةةةةةةار والت مر لاى موظفيوا واألطرا  امارجية  ا د ذلك  يفرا

روا عن خماوفو ، االسةةةةتااام غم املناسةةةةب ملوارر املنظمة والتاابم اليت تتيو للموظف/ واألطرا  امارجية  ن ةيّ 
 د إطار سري، من أي دارسات خاطئة د اإلرارة ود إجراء اليمليات.

والتحقيق ملكتةةةب املفتش اليةةةام وااللتزام  يثةةةاق مكتةةةب املفتش اليةةةام،  فيةةةاليةةةة وكفةةةاءة موةةةام املراجيةةةة الةةةااخليةةةة يفها
الاولية للمراجية والتحقيق الااخلي/  ا د  وامطوط التوجيوية املتيلقة  لتحقيقات اإلرارةة الااخلية واملياةم

 ذلك االعتبارات التالية:
 الاور املستق  للمفتش اليام ومكتبه؛ يف1ا
 كفاةة املوارر املتاحة ملكتب املفتش اليام كي ةليب احتياجات املنظمة؛ يف2ا
 آليات مكتب املفتش اليام لضمان اجلورة و تائج استيراضات ضمان اجلورة الااخلية وامارجية يف3ا
فاةة التغطية املرتقبة وايالية للمراجية الااخلية مع املراعاة الواجبة لتغطية املراجية امارجية، من أج  ك يف4ا

 ضمان تركيز مكتب املفتش اليام على اجملاالت اليالية املااطر  لتنسيق مع املراجع امارجي
 ِقب  املنظمة تقارةر املراجية الصاررة عن مكتب املفتش اليام وحالة تنفيذ التوصيات من يف5ا
وارعاءات  ،وظف/ د املنظمةملاحتقيقات مكتب املفتش اليام د ارعاءات سةةةةةةةةةةةةةةوء السةةةةةةةةةةةةةةلوك اليت     يف6ا

ثبت ة    أطراًفا اثلثة؛ والتحقيقات د شةةةةةةةةةةةةةةكاوى اال تقام اليتارتكاب أعماش ةياقب عليوا القا ون 
اليت تتاذها املنظمة بشةةةةةةةأن اءات وحالة اإلجر  ،لال تقام حالة ظاهرة الوجاهة بشةةةةةةةأهنا مكتب األخالقيات

  تائج هذه التحقيقات. 
 وتقارةره السنوةة املفتش اليام ط مكتبا ش يف7ا
التغيمات د ميثاق مكتب املفتش اليام واألرلة التشةةةةةةةةةةةغيلية الالزمة للحفاف على التوافق مع املمارسةةةةةةةةةةةات  يف8ا

 التنظيمية واملونية
 مقرتحات املنظمة د ما ةتيلق بتوظيف مفتش عام أو إهناء فرتة والةته أو عام جتاةا تييينه يف9ا

 مجيع املسائ  ذات الصلة بصياغة وإعاار وتنفيذ برانمج املبارئ األخالقية د املنظمة،  ا د ذلك:و  يفوا
أ شطة الشؤون األخالقية اليت ةقوم هبا مسؤوش الشؤون األخالقية على أساس التقارةر السنوةة واليت حييلوا  يف1ا

 إىل اللجنة مكتب الشؤون األخالقية
 صلةالذات وتارةب وقواعا سياسات ولوائو  ةلرانمج الشؤون األخالقية،  ا د ذلك أة املكوانت املفررة يف2ا
 اهلار  أو اهلارفة إىل منع أو مياجلة تضارب املصاحل؛ املايل للمنظمة اإلقراربرامج برانمج أو  يف3ا
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 األخالقية.ماى كفاةة املوارر للنووض الفياش  ملسؤوليات  يف4ا
 إعاار اختصاصات مكتب الشؤون األخالقية أو أي تغيمات قا تطرأ عليوا يف5ا
 تقامي ماخالت لتقيي  أراء مسؤوش الشؤون األخالقية يف6ا

املكتب اليت ال ميكن الكشةةةف  سةةةرةة أعماش مع احرتاماملنظمة، املسةةةائ  املتيلقة   شةةةطة برانمج أم/ املظامل د و  يفزا
 عنوا رون إذن من أطرا  النزاع،  ا د ذلك:

 شة عامة عن أ شطة مكتب أم/ املظامل يف1ا
 ماى كفاةة املوارر املاصصة لالضطالع  سؤولياته على حنو فياش يف2ا
 إعاار اختصاصات مكتب أم/ املظامل أو أي تغيمات قا تطرأ عليوا يف3ا

الالزمة وتساي املشورة إىل املاةر اليام وجلنة املالية لضمان التنسيق املالئ  أل شطة تقوم اللجنة  الستيراضات و  2-2
الرقابة ب/ وظائف املراجية الااخلية وامارجية. وخالش قياموا بذلك، ال تتاخ  اللجنة د والةة واسةةةةةةةةةةةةةةتقالش 

 الوظائف املاتلفة.
 اللجنة وأهاافوا امليلنة لتلك الفرتة. تضع اللجنة خطة سنوةة لضمان التناوش الفياش ملسؤولياتو  2-3
جيوز للماةر اليام أن ةقّام تيليقات بشةةأن و تقام اللجنة تقرةرًا سةةنوًر عن أ شةةطتوا إىل جلنة املالّية واملاةر اليام. و  2-4

 التقرةر لكي ةت  إرراجوا د التقرةر النوائي الذي سيحيله رئيس اللجنة إىل جلنة املالية.
قب  تقاميوما  اللجنة مسامهات سنوةة د تقيي  أراء ك  من املفتش اليام واملسؤوش عن الشؤون األخالقيةستوفّر و  2-5

 إىل املاةر اليام.
 
 الصالحيات -3
  لصالحيات التالية: اللجنةتتمتع  3-1

 والتشةةةةاور مباشةةةةرةواملفتش اليام ومسةةةةؤوش الشةةةةؤون األخالقية  من اإلرارة ايصةةةةوش على ك  امليلومات الضةةةةرورةّة يفأا
 .مع موظفيو و  ميو 

 االّطالع على ك  التقارةر وواثئق اليم  الصاررة عن مكتب املفتش اليام.و  يفبا

التمةةاس أةةّةة ميلومةةات حتتةةاجوةةا من أي موظف ومطةةالبةةة مجيع املوظف/  لتيةةاون بشةةةةةةةةةةةةةةةأن أي طلةةب تتقةةام بةةه و  يفجا
 .لجنةال

ايصةةةةةوش على املشةةةةةورة الفنّية املسةةةةةتقلة وضةةةةةمان حضةةةةةور أشةةةةةااص خارجي/ من أصةةةةةحاب التجارب وامرات و  يفرا
 املفياة إذا اعتر ذلك ضرورًر.
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 عضوية اللجنة -4
تتألف اللجنة من مخسةةة أعضةةاء خارجي/. وةيّ/ جملس املنظمة األعضةةاء مجيًيا بناء على توصةةية جلنة املالية بيا  4-1

د تقرةر اللجنة السةةةةةةةةةةنوي املقام إىل املاةر اليام  لحقكماللجنة  عملية اختيار ةاةرها املاةر اليام. وترر عضةةةةةةةةةةوةة 
 وجلنة املالية.

 وتنطوي عملية اختيار األعضاء على امطوات التالية: 4-2
د اللجنة، وتسةةةةاي املشةةةةورة إىل  اإلعالن عن الوظائف الشةةةةاغرة لتيي/ األعضةةةةاء سةةةةتيراض وإقرار  اللجنةتقوم  يفأا

ملوارات د اعام بوجه تكام  المن أج  ايفاف على  لألعضةةةةةةةةةةةةةاء اجلار املطروحةاملواصةةةةةةةةةةةةةفات اإلرارة بشةةةةةةةةةةةةةأن 
 وامرات ضمن اللجنة كك  أو تيزةزه.

 .لجنةال  أما ةوتقّام الطلبات إىل شيبة املوارر البشرةة، وكذلك إىل يفبا
 الطلبات بصورة مستقلة لضمان مراعاة املتطلبات اليت أشارت إليوا اللجنة  فسوا. الوحااتنستيرض تو  يفجا
 ملرشةةح/ الذةن سةةتجري مقابلتو ، وُةشةةّك  فرةق مسةةؤوش عن إجراء املقابالت  قائمةً شةةيبة املوارر البشةةرةة تُيّا  يفرا

  لتشاور مع اإلرارة اليليا لكي ةوافق عليه املاةر اليام.
ةر مكتب وةضةةّ  الفرةق املسةةؤوش عن إجراء املقابالت انئًبا للماةر اليام بصةةفة الرئيس، واملسةةتشةةار القا و ، وما يفها

ع االسةةةةةرتاتيجية والتاطيط وإرارة املوارر، وماةر شةةةةةيبة املوارر البشةةةةةرةة، وانئب ماةر الاةوان، وخبمًا خارجًيا ةتمتّ 
 خبرة واضحة د جمايل اإلشرا  والتحقيق.

ود إطار صةةةةياغة التوصةةةةيات الختيار املرشةةةةح/، تسةةةةتنا مياةم الفرةق املسةةةةؤوش عن إجراء املقابالت إىل أفضةةةة   يفوا
 أرانه. 3-4مارسات د منظومة األم  املتحاة ومتتث  ألحكام املارة امل

وةقّام املاةر اليام توصةةةةةةية إىل جلنة املالية بشةةةةةةأن تيي/ األعضةةةةةةاء، لكي تقوم اللجنة  سةةةةةةتيراضةةةةةةوا وتقاميوا إىل  يفزا
 اجمللس إلقرارها.

د جماالت: الرقابة،  ا د ذلك ُُيتار األعضةةةةةاء على أسةةةةةاس مؤهالهت  وخراهت  ذات الصةةةةةلة على مسةةةةةتوى رفيع  4-3
املراجية والتحقيق والشؤون األخالقية واإلرارة املالّية وايوكمة واملااطر والضوابط. ولاى اختياره  ةراعى التمثي  

 اجلنسا  واجلغراد د اللجنة.
املوظفون  د اللجنة يّ/ األعضةةةةةةةاء مسةةةةةةةتقلون عن منظمة األغذةة والزراعة لألم  املتحاة، وعن املاةر اليام. وال ةُ  4-4

خالش ، إرهاواملوظفون السةةةابقون الذةن أصةةةبحوا اسةةةتشةةةارة/ لاى املنظمة عقب مغاررهت   السةةةابقون د املنظمة
 فرتة اممس سنوات اليت تلي ا تواء تلك املسؤوليات.

د مناصةةةةب للموظف/ و  أو لغم املوظف/ ضةةةةمن  االسةةةةتشةةةةارةة وال ةُيّ/ األعضةةةةاء السةةةةابقون د جلنة اإلشةةةةرا  4-5
 املنظمة خالش فرتة اممس سنوات اليت تلي ا تواء والرهت  كأعضاء د اللجنة.

 ةؤري األعضاء عملو  بصفتو  الشاصية وال جيوز أن ميثلو  أعضاء مناوبون. 4-6
 تنتاب اللجنة رئيسوا من ضمن أعضائوا. 4-7
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فرتة ثالث سةةةةةةنوات، ميكن جتاةاها بيا ا تواء ماة الوالةة األوىل ماة إضةةةةةةافية أقصةةةةةةاها ثالث لةيم  األعضةةةةةةاء  4-8
سةةةةةةةةنوات بناًء على قرار ةتاذه اجمللس. وتقسةةةةةةةة  ماة والرت األعضةةةةةةةةاء قار املسةةةةةةةةتطاع إىل مراح  هبا   م/ 

يّ/ خالش ماة والةته والةتوا األوىليف اليضةةةةةةةةةةةةو امل اإلجيايب ملسةةةةةةةةةةةةامهة يي التجاةا رهن التقاالسةةةةةةةةةةةةتمرارةة. وةكون 
 واعتبارات ايفاف على مزةج املوارات وامرات راخ  اللجنة كك ، حبسب ما تقتضيه الظرو .

 
 األمانة -5
تقارةره مباشةةةةةةرة إىل ماةر مكتب االسةةةةةةرتاتيجية والتاطيط وإرارة املوارر حبك  منصةةةةةةبه، وةقام  اللجنةأم/  ةكون 5-1

وال ةتمّتع األم/ حبق التصةةوةت د مااوالت اللجنة. وةوفّر مكتب ن املسةةائ  املتصةةلة بيم  اللجنة. الرئيس بشةةأ
 االسرتاتيجية والتاطيط وإرارة املوارر رع  األما ة للموظف/.

 
 االجتماعات -6
الرئيس. وجيوز للرئيس أن ةاعو إىل عقا اجتماعات ا لتقاةر جتتمع اللجنة ثالث مرات على األق  د السةةنة وفقً  6-1

إضةةافية إذا ما رأى ذلك مناسةةًبا. وجيوز للماةر اليام أو املفتش اليام أو املسةةؤوش عن الشةةؤون األخالقية أو أم/ 
املظامل أو املراجع امارجي، أن ةطلب إىل رئيس اللجنة توجيه الاعوة ليقا اجتماعات إضةةةةةةةةةةةةةةافية إذا ما رعت 

 اياجة.
 عارًة قب  عشرة أرم عم  على األق  من موعا ا يقار االجتماع. اللجنةةت  إخطار أعضاء و  6-2
 وةوافق الرئيس على جاوش أعماش مؤقت لالجتماعات ةنبغي توزةيه مرفًقا  لاعوات. 6-3
األم/. وجيوز  من بةةاررة بنةةاًء على تيليمةةات الرئيس أو إبعةةاار الواثئق الةةااعمةةة  اللجنةةةالرئيس أو أمةةا ةةة وةقوم  6-4

ا تقامي الواثئق من ِقب  املراجع  اإلرارة أو اللجان األخرى  من قب د حاش موافقة الرئيس، امارجي أو، أةضةةةةةةةةةةةةةةً
فقط هلذه الغاةة، وُتياَم  على أهنا  اللجنةللمنظمة. وتسةةةةةةةةةةةةةةتاام الواثئق واملوار اإلعالمية اليت ُتوز ع لتنظر فيوا 

 سرةّة.
ميكن أن تنيقا االجتماعات لكن من املفرتض أن ةشةةةةةةةةةةةارك األعضةةةةةةةةةةةاء اممسةةةةةةةةةةةة مجيًيا د ك  اجتماع للجنة، و  6-5

تُةت اذ د حاش تيّذر ذلك ة  لتوافق د اآلراء، ولكن عار اللجنةبنصاب مؤلف من ثالثة أعضاء. وتُتاذ قرارات 
بغالبية أصةةةةوات األعضةةةةاء اياضةةةةرةن الذةن أرلوا  صةةةةواهت . ود حاش تيارش األصةةةةوات، ةكون للرئيس الصةةةةوت 

 املرجو.
وجيوز للرئيس أو ألعضةةةةةةاء آخرةن املشةةةةةةاركة د اجتماع عر اهلاتف أو الفياةو، وخالش ذلك الوقت ةت  إحصةةةةةةاء  6-6

 عاره  بغية حتاةا النصاب.
ن انئب االجتماع. ود حاش مل ةتمكّ هذا ن الرئيس من حضةةةةةور اجتماع ما، ةرتأس انئب الرئيس د حاش مل ةتمكّ  6-7

ا  لنيابة لذلك االجتماع من ب/ األعضةةةةةةةةةاء  الرئيس من حضةةةةةةةةةور االجتماع، ةنتاب األعضةةةةةةةةةاء اآلخرون رئيسةةةةةةةةةً
 اياضرةن.
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اإلرارة، أو املفتش اليام أو املسةةؤوش عن الشةةؤون األخالقية أو أم/ املظامل أو أي موظف جيوز للرئيس  ن ةاعو  6-8
ا أن ةةةاعو املراجع امةةارجي إىل حضةةةةةةةةةةةةةةور  آخر من املنظمةةة إىل حضةةةةةةةةةةةةةةور االجتمةةاعةةات. وجيوز للرئيس أةضةةةةةةةةةةةةةةةً

 االجتماعات.
ب/ فرتة وأخرى حسةةةبما تقرره اللجنة أو د جلسةةةات خاصةةةة مع  أن تقرر االجتماع د جلسةةةة مغلقةجيوز للجنة  6-9

ا د جلسةةةةةةةةةةةةات خاصةةةةةةةةةةةةة مع دثلي اإلرارة، ودث  ك  من املراجع امارجي  األم/. وجيوز للجنة أن جتتمع أةضةةةةةةةةةةةةً
واملفتش اليام واملسةةتشةةار القا و  واملسةةؤوش عن الشةةؤون األخالقية وأم/ املظامل، حبسةةب االقتضةةاء. كما جيب أن 

 مع اللجنة أةًضا د جلسة خاصة مرة واحاة د السنة على األق  مع املراجع امارجي.جتت
ضةةر ا ملراسةةلة وتيتما اش مشةةارةع اشاضةةرإبعاار وحفظ حماضةةر اجتماعاهتا. وتسةةتيرض اللجنة  اللجنةةقوم أم/  6-10

 التايل. رمسًيا د اجتماعوا
. وقا ةوافق الرئيس على إطالع ذلك خال ر الرئيس ة ما مل ةقرّ سةةرةّ وحماضةةر اجتماعاهتا  اللجنةمااوالت تكون  6-11

مكتب املفتش اليام وغمه  من كبار املاةرةن اآلخرةن املاةر اليام واملسؤوش عن الشؤون األخالقية وأم/ املظامل و 
شاضةةةةةةةر كاملة أو على األجزاء ذات الصةةةةةةةلة منوا، أو ةطلب من أم/ اللجنة أن ةقام موجزات د املنظمة على ا

 ..عن القرارات لغاةة املتابية
 
 تضارب املصاحل -7
سنوًر عن السرةة ةقام األعضاء اجلار قب  تييينو ، تصرحًيا عن تضارب املصاحل. مثّ، ةكم  مجيع األعضاء بيااًن  7-1

والكشةف عن تضةارب املصةاحل، وةقوم األعضةاء  إلخطار رمسًيا عن أي تغيمات حتاث د الفرتات الفاصةلة ب/ 
اإلعالانت السةةةةةنوةة. وح/ ةنشةةةةةأ تضةةةةةارب مصةةةةةاحل فيلي أو حمتم ، ةت  اإلعالن عن املصةةةةةلحة وةؤري ذلك إىل 

امتناعو  عن التصوةت بشأن هذه املسألة. ود هذه ايالة  إعفاء اليضو أو األعضاء من املشاركة د املناقشة أو
 ةستوجب تشكي  النصاب من سائر األعضاء للنظر د هذه املسألة.

 
 مسؤوليات األعضاء والتزاماهتم -8
. و لتايل ال ةُيتر األعضةةةاء اللجنةةيم  األعضةةةاء بصةةةفة مسةةةتقلة غم تنفيذةة لاى أراء روره  االسةةةتشةةةاري د  8-1

 جمتميًة. اللجنةمسؤول/ شاصًيا عن القرارات اليت تتاذها 
ا عن أي إجراءات تُةت اذ ضةةةاه   تيجة لأل شةةةطة اليت ةؤروهنا أثناء عملو  د اللجنة  اللجنةةناش أعضةةةاء  8-2 تيوةضةةةً

 ملا أن هذه األعماش قا أرةت بنية حسنة.طا
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 رفع التقارير -9
 تقارةرها إىل املاةر اليام وجلنة املالّية.لجنة الجيب أن ترفع  9-1
وتيّا اللجنة تقرةرًا سنوًر عن عملوا ةتضمن مشورة ومالحظات وتوصيات، حسب االقتضاء، لينظر فيه ك  من  9-2

 :اليام وجلنة املالّية. وةتضمن التقرةراملاةر 
 تقييًما ذاتًيا سنوًر ليم  اللجنة. يفأا
للمجةةاالت  ،اليةةام من خالش خطتةةهوةيرض وجوةةات  ظر اللجنةةة د مةةا ةتيلق بكيفيةةة ميةةاجلةةة مكتةةب املفتش  يفبا

 املوضوعة لتنفيذ تلك امطة.امليزا ية وماى كفاةة  ،اليالية امطورة املشار إليوا
 التقرةر وجوات  ظر اللجنة بشأن التقرةر السنوي ملكتب املفتش اليام  ا د ذلك بيان استقالليته.كما ةتضمن  يفجا

، أو انئب الرئيس، أو عضو آخر د حاش تيّذر مشاركة رئيس اللجنة أو انئب الرئيس، إىل اللجنةةُاعى رئيس  9-3
السنوي للجنة. وجيوز للجنة أن جتتمع أةًضا مع جلنة املالية مرة د السنة للتااوش بشأن الشواغ  جلنة املالّية ليرض التقرةر 

 اهلامة د وقت ةقرره الطرفان.
ةتواصةة  الرئيس مع جوة االتصةةاش امليينة من جا ب املاةر اليام بشةةأن  تائج مااوالت اللجنة، إن مل تيتر سةةرةة،  9-4

 تتيلق  جاش عملوا. فضاًل عن املسائ  املقبلة اليت
كما ةيّا أم/ اللجنة تقرةرًا مرحلًيا ملنتصةةةةةةةةف املاة بشةةةةةةةةأن حالة تنفيذ توصةةةةةةةةيات اللجنة، لكي ةوافق عليه رئيس  9-5

 قب  إحالته إىل جلنة املالية د الاورة اليت تيقاها د امرةف. اللجنة
 

 األجور وتعويض التكاليف -10
. وتقوم اللجنةال ةتقاضةةةةةةةةى األعضةةةةةةةةاء أي أجر من املنظمة على أي أ شةةةةةةةةطة ةقومون هبا د إطار عضةةةةةةةةوةتو  د  10-1

ةتكّباها أعضةةةةةاء اللجنة  لضةةةةةرورة لاى مشةةةةةاركتو  د  اإلقامةباش تكاليف تتيلق  لسةةةةةفر و املنظمة بتيوةض أةة 
 اجتماعات اللجنة.

 

 االستعراض الدوري لالختصاصات -11
ك  سةةنة، كفاةة اختصةةاصةةاهتا، وحيثما كان ذلك مناسةةًبا تقرته على د  ة تسةةتيرض اللجنة رورًر، وعلى األق  مرّ  11-1

 املاةر اليام وجلنة املالّية تغيمات لتقاميوا د ما بيا إىل اجمللس ال اذ قرار بشأهنا.
 
 




