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  مذآرة من المدير العام

 جديد لحسابات منظمة حظر األسلحة الكيميائيةالخارجي المراجع ال
  

في دورته العاشرة تعيين السيد محمد يونس خان، ") المؤتمر("قرر مؤتمر الدول األطراف  -١

المراجع العام للحسابات في باآستان، مراجعًا خارجيًا لحسابات منظمة حظر األسلحة الكيميائية 

تالية فيما يخص والية المنظمة المالية واإلدارية لفترة يتولى مراجعة عمليات ") المنظمة("

  ).٢٠٠٥ نوفمبر/تشرين الثاني ١٠ بتاريخ C-10/DEC.6 (٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٦نوات المالية الس

، أصبح السيد تنوير علي آغا ٢٠٠٧ يوليه/تموز ١٩وإثر تقاعد السيد محمد يونس خان بتاريخ  -٢

 المراجع الخارجي لحسابات حلـَّه في منصب ملَّحف العام الجديد للحسابات في باآستان المراجَع

 :لنظام المالي الذي ينص على ما يليمن ا ٢-١٣وفقًا للبند المنظمة، 

لحسابات الخارجي عن شغل منصب المراجع العام للحسابات في اإذا آف مراجع "

ذه الوظيفة ـلحسابات تنتهي ويحل محله في أداء ه ليـبالده، فإن مهمته آمـراجع خارج

 تنحيةذه الحالة، ال يجوز وفيما عدا ه. العام في بالده عــخلفه في منصب المراجمن ي

مؤتمر واليته، إال إذا نّحاه منها خاللها  مدة منصبه خالللحسابات الخارجي من امراجع 

  ".الدول األطراف

 ٢٠وقد بدأت فترة والية السيد تنوير علي آغا بصفته مراجعًا خارجيًا لحسابات المنظمة بتاريخ  -٣

ويرد في الملحق بهذه . ٢٠٠٨ف تستمر حتى نهاية السنة المالية  وسو٢٠٠٧ يوليه/تموز

 .المذآرة بيان وجيز بسيرته الذاتية وبخبراته ومؤهالته
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وسر، نائب رئيس المؤسسة األلمانية العليا لمراجعة  نـُرِبرت ها السيُد هذا المنصَبقلـَّدوسيت -٤

 يتولى مراجعة عملياتها المالية الحسابات، باعتباره المراجع الخارجي التالي لحسابات المنظمة

، وفقًا لقرار المؤتمر اآلنف الذآر ٢٠١١ إلى ٢٠٠٩ من ثالث سنوات أولىواإلدارية لفترة 

)C-10/DEC.6.( 

 

 :)باإلنكليزية فقط(الملحق 
Resumé and Curriculum Vitae of Mr Tanwir Ali Agha, Auditor-General of Pakistan 

  )، المراجع العام للحسابات في باآستان، وبخبراته ومؤهالتهلسيد تنوير علي آغالبيان بالسيرة الذاتية (
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