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 موجز

  ،)تقدم هذه الوثيقة تقريرا مرحليا عن إعداد إطار للمساءلة والرقابة الداخلية يف منظمة األغذية والزراعة )الفاو

 . 4102ا الرابعة واخلمسني بعد املائة املعقودة يف مايو/أيار بناء على طلب من جلنة املالية يف دورته

  وخالل الفرتة اليت يغطيها هذا التقرير، استعرضت األمانة مساهمة عملها بشأن املساءلة والرقابة الداخلية يف

 أولويات الفاو االسرتاتيجية األوسع نطاقا. 

  وقد أدى تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي اجلديد إىل إنشاء عالقات جديدة وأجهزة جديدة للرقابة اإلدارية فيما يتعلق

باملساءلة. وتتوزع هذه العالقات واالختصاصات املرتبطة بها وترتيبات رفع التقارير فيما بني خمتلف الوثائق؛ 

، ستكون الفاو قد 4102لول ديسمرب/كانون األول وتطورت يف ضوء التجربة املكتسبة وينبغي توحيدها. وحب

 وضعت سياسة متسقة يف جمال املساءلة، ُتحدد أدوار كبار املديرين وآليات الرقابة اإلدارية األساسية.

  ورغم أن جمموعة السياسات املعتمدة تستويف املتطلبات اخلاصة بإنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية، فإنه ينبغي

شامل من أجل ضمان التنسيق وتوفري التوجيه للعمل املستقبلي بشأن الرقابة الداخلية، وضعها يف إطار 

، 4102ومواجهة التحديات املستمرة املتعلقة بتطبيق الضوابط، ال سيما يف امليدان. وحبلول يونيو/حزيران 

بة الداخلية، مع ستكون الفاو قد وضعت إطارا شامال للرقابة الداخلية، وأكملت إجناز تشخيص أساسي للرقا

 إعطاء األولوية للمشاكل وتدابري التخفيف اليت ينبغي تنفيذها ضمن هذا اإلطار.

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 

  إن جلنة املالية مدعوة إىل استعراض الوضع الراهن يف ما يتعلق بإعداد وتنفيذ إطار للمساءلة والرقابة الداخلية

 .آراء أو مشورة بشأنهو وتقديم أي يف الفا

 

 املشورةمسودة 

 

  املالية يف التقدم احملرز يف وضع وتنفيذ إطار للمساءلة والرقابة الداخلية يف الفاو. جلنةنظرت 

  اللجنةوإن: 

o أشارت إىل التحسينات اليت طرأت على املساءلة والرقابة الداخلية؛ 

o  جيرى اختاذها لوضع سياسة للمساءلة حبلول ديسمرب/كانون الثاني  اليتووافقت على اخلطوات

 ؛ 3704وإطار شامل للرقابة الداخلية حبلول يونيو/حزيران  3705

o  3704وطلبت تقديم تقرير عن اإلجراءات املتخذة يف دورتها يف نوفمرب/تشرين الثاني. 
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 معلومات أساسية

 

، يف التقدم احملرز يف 4102نظرت جلنة املالية، يف دورتها الرابعة واخلمسني بعد املائة املعقودة يف مايو/أيار  -0

جماالت املساءلة وإدارة املخاطر والرقابة الداخلية. وأشارت اللجنة إىل انتهاء مشروع إدارة املخاطر يف املنظمة وطلبت 

ة الداخلية يف دورتها العادية القادمة اليت ستعقد يف نوفمرب/تشرين الثاني تقديم تقرير مرحلي بشأن املساءلة والرقاب

41021. 

 

ويعترب هذا التقرير املرحلي الثالث املقدم إىل جلنة املالية عن إطار للمساءلة والرقابة الداخلية يف الفاو. فقد  -4

كانت تعتمده األمانة إلدراج املساءلة والرقابة  النهج املفاهيمي الذي 41022عرض التقرير األول يف نوفمرب/تشرين الثاني 

الداخلية يف ممارسات العمل اليت تأخذ بها الفاو، مع اعتبار إدارة املخاطر همزة الوصل.  وبإجياز، تقوم املساءلة بإسناد 

لنتائج؛ يف حني املسؤولية والسلطة عن النتائج املنشودة؛ وحتدد إدارة املخاطر التهديدات والفرص املتاحة لتحقيق هذه ا

تشكل الرقابة الداخلية االستجابة املعتمدة. وإن تركيز الرقابة الداخلية على املخاطر يبقي مراقبة اإلدارة متناسبة مع 

 الفوائد املرجوة. 

 

أن األولوية الرئيسية للمساءلة والرقابة الداخلية متثلت  41023ويبّين التقرير املرحلي الثاني املقدم يف مايو/أيار  -2

يف دعم تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي اجلديد من خالل اخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية، وإدراج إدارة 

لنظم  الفاو املخاطر يف عمل الفاو. كما عرض التقرير االستنتاجات اليت خلصت إليها عمليات تقييم اجلهات املاحنة 

 اخلاصة بالرقابة اإلدارية. 

 

، اختاذ تدابري املساءلة والرقابة الداخلية بالنسبة إىل وظائف وجماالت 4102وتواصل األمانة، منذ مايو/أيار  -2

. ويف الوقت ذاته، أجرت األمانة استعراضا اسرتاتيجيا 0عمل حمددة. ويرد ملخص للتدابري املنجزة واجلارية يف امللحق 

ذه التدابري املتعلقة باملساءلة والرقابة الداخلية من أجل تشخيص املشاكل احملددة وضمان وضع إطار فعال وناجع هل

 للمساءلة والرقابة الداخلية. 

 

 تيجي للمساءلة والرقابة الداخليةالسياق االسرتا

 

العام املتمثل يف حتسني النزاهة يتم عمل األمانة املتعلق باملساءلة والرقابة الداخلية ضمن اهلدف السياسي  -2

 املالية واإلدارية يف الفاو، وحتقيق النتائج الرباجمية، واملساعدة على تعزيز مبادرة التغيري التحولي.
 

                                                      
 املائة للجنة املالية""تقرير الدورة الرابعة واخلمسني بعد  CL 149/4من الوثيقة  23و 23الفقرتان    1

 ، إطار املساءلة والرقابة الداخلية.FC 151/20الوثيقة   2

 ، تقرير مرحلي عن املساءلة والرقابة الداخلية.FC 154/17الوثيقة   3
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وتنص مبادرة التغيري التحولي على أن يعمل املديرون واملوظفون بطريقة جديدة. ويف صلب هذا التطور يف طريقة  -6

ل من الطابع املركزي يف عملية صنع القرار إىل اعتماد نهج المركزي ميّكن األشخاص الذين هم يف عمل الفاو يكمن االنتقا

خط املواجهة، ويشجع االبتكار والوعي بالتكاليف، ويستند إىل النتائج وتطّلعات أصحاب املصلحة، ويعزز الشراكات 

 اخلارجية على املستويني االسرتاتيجي والتنفيذي. 

 

تضّمن نطاق مبادرة التغيري التحولي مسألة حتسني املساءلة والرقابة الداخلية. وقد عدلت الفاو  وهلذا السبب، -3

آلياتها اخلاصة باملساءلة باعتماد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد واخلطة املتوسطة األجل. كما أعادت الفاو تركيز الطريقة 

كل أفضل على الصعيد القطري. وقد اقرتن ذلك بتعزيز اليت تنفذ بها برنامج العمل من أجل دعم حتقيق النتائج بش

 وتعزيز قيادة املكاتب القطرية. القدرات امليدانية يف العمليات من خالل تطبيق الالمركزية يف عمليات الطوارئ

 

فعلى سبيل املثال، يظهر جيل جديد من ممثلي املنظمة،  يتم اختيارهم بصرامة أكرب ويتمتعون باملزيد من  -3

رات واخلربة واملعرفة ذات الصلة.   والكثري منهم  من موظفي الفاو احملنكني الذين يفهمون كيفية عمل املنظمة املها

 إليه لكي تككل أعماهلم بالنجاح. وكيفية اختاذ القرارات، وهلم رؤية واضحة للدعم الذي حيتاجون

 

فعلى سبيل املثال، تشري عمليات التقييم وقد الحظ  املراقبون اخلارجيون حدوث حتسينات نتيجة هذا العمل.  -9

، إىل توافق آراء 4102األخرية اليت أجرتها اجلهات املاحنة واليت مت تلخيصها يف التقرير املرحلي الصادر يف مايو/أيار 

، عام مفاده أن الفاو تعتمد عموما السياسات واإلجراءات الالزمة لدعم إقامة نظام فعال للمساءلة والرقابة الداخلية

وحتقق تقدما جيدا حنو سد الفجوات احملددة. إال أن هذه السياسات واإلجراءات، حسبما تبّينه تقارير مكتب التقييم 

 ومكتب املفتش العام واملراجع اخلارجي، ال تنفذ بطريقة متناسقة، ال سيما يف امليدان. 

 

ديد يف جمال الرقابة الداخلية. وتوضح وإن تدارك هذا الوضع يقتضي حتديث وتعزيز املساءلة واعتماد نهج ج -01

 به واملتوخى يف هذا الصدد. االضطالعاألجزاء التالية العمل الذي يتم 

 

 املساءلة
 

 تعريف املساءلة   -ألف

 

لألمم املتحدة املساءلة على أنها "عملية متفق عليها لعرض إجراءاتكم  4عرفت شبكة املالية وامليزانية التابعة -00

واملساءلة عليها على السواء؛ ونهج منتظم لوضع هذه العملية حيز التنفيذ؛ وتركيز على النتائج أو احملصالت 

 الصرحية". 

                                                      
ين بالتنسيق. ويتمثل دورها يف ترفع شبكة املالية وامليزانية تقاريرها إىل اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني املع  4

 إسداء  املشورة االسرتاتيجية إىل وكاالت منظومة األمم املتحدة بشأن قضايا املالية وامليزانية  ذات االهتمام املشرتك .
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خالل الدفع قدما مببادئ وتبعا لذلك، فإن اعتماد نهج فعال يف جمال املساءلة يؤدي إىل حتسني األداء من  -04

 اإلدارة املستندة إىل النتائج يف خمتلف مستويات املنظمة، وذلك من خالل:
 

وضع مسؤوليات واضحة وذات صلة وقابلة للقياس للمديرين واملوظفني على خمتلف مستويات  )أ(

 املنظمة؛

يتعّلق بإشراك أصحاب حتديد نطاق هذه املسؤوليات يف إطار مؤسسي متناسق، مبا يف ذلك يف ما  )ب(

 املصلحة من أجل فهم وجهات نظرهم واالستجابة هلا؛

متكني النهوض بتلك املسؤوليات من خالل ختصيص املوارد الالزمة وتفويض )وضع حدود(  )ج(

 السلطات؛

توضيح كيف  سيخضع املديرون واملوظفون للمساءلة عن أدائهم على ضوء املسؤوليات املسندة  )د(

 . 5ت املمنوحة هلم، ومتى وألي غرض سيتم ذلكإليهم والسلطا

 

 التدابري الرامية إىل حتسني املساءلة يف الفاو -باء

 

ينطوي اتباع نهج  يف جمال املساءلة على مستوى املنظمة على توضيح األدوار واملسؤوليات فيما بني كبار  -02

رير والرقابة اإلدارية. وقد أدى تنفيذ اإلطار والرتتيبات املتعلقة برفع التقا املديرين، وتوثيق تفويض السلطات،

االسرتاتيجي اجلديد إىل إنشاء عالقات جديدة وأجهزة رقابة إدارية جديدة. وإن هذه العالقات واالختصاصات ذات 

 تطورت يف ضوء التجربة املكتسبة. الصلة وترتيبات رفع التقارير ُتوزع فيما بني خمتلف الوثائق وقد

 

األمانة، من أجل  تعزيز املساءلة يف الفاو، إىل توحيد هذه الوثائق كبيان سياسي واحد،  ولذلك، ستبادر -02

، واإلشارة بشكل صريح إىل الرابط باإلطار التنظيمي للفاو املستخلصةوحتديثها إلبراز التنقيحات األخرية والدروس 

 ابة الداخلية. األوسع نطاقًا املنبثق عن النصوص األساسية، وعند االقتضاء، بإطار الرق

 

، اعتماد سياسة متناسقة يف جمال املساءلة، حتدد أدوار كبار 4102وتعتزم الفاو، حبلول ديسمرب/كانون األول  -02

 املديرين وآليات املراقبة اإلدارية الرئيسية. 
 

  

                                                      
 يشمل الغرض، بهذا املعنى، اخليار بني العقوبات واملكافآت، أو التعلم واالبتكار.  5
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 الضوابط الداخلية
 

 تعريف الرقابة الداخلية   -ألف

 

أوضحت الفاو، خالل انعقاد الدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للجنة املالية يف نوفمرب/تشرين الثاني  -06

4102
، أن الرقابة الداخلية هي مواجهة املخاطر من خالل شبكة من النظم والسياسات واملمارسات املتبعة لتقديم 6

 جماالت رئيسية ألداء املنظمة:سة ضمانات معقولة بتحقيق األهداف التنظيمية. وهي تتعلق خبم
 

 فعالية العمليات، )أ(

 استخدام املوارد بشكل مقتصد وفّعال، )ب(

 االمتثال للقوانني واللوائح والسياسات واإلجراءات املطبقة، )ج(

 محاية املوارد من االحتيال واهلدر واخلسارة، )د(

 موثوقية وسالمة املعلومات والبيانات. )هـ(

 

وباختصار، تشمل الرقابة الداخلية األدوات اليت حيتاجها املديرون لكي تكلل أعماهلم بالنجاح.  وتؤدي  -03

الرقابة الداخلية، يف حال تطبيقها بشكل مناسب، إىل تقليل التكاليف، وحتسني األداء وبناء الثقة يف املنظمة فيما بني 

، على سبيل املثال، أن 4116ماديسون يف عام -نيأصحاب املصلحة. وقد حددت دراسة أجرتها جامعة ويسكونس

نقاط  012الضوابط الداخلية غري الفعالة يف شركات أمريكية مدرجة يف البورصة أفضت إىل رفع تكلفة رأس املال مبقدار 

 7أساس.

 

 التدابري الرامية إىل حتسني الرقابة الداخلية يف الفاو   -باء

 

تدابري الرقابة الداخلية بالنسبة لوظائف وجماالت عمل حمددة )انظر امللحق رغم أن األمانة استمرت يف اختاذ  -03

باء(، فإن رفع حتديات الرقابة يقتضي اعتماد استجابة منسقة على مستوى املنظمة. وبناء على ذلك، ستعتمد الفاو -0

ابة الداخلية على عنصرين: األهداف إطارا للرقابة الداخلية يستند إىل املعايري املعرتف بها دوليا.  وحيتوي أي إطار للرق

أو الفوائد اليت سيحققها النموذج؛ ووصف للعناصر اليت ينبغي وضعها لتحقيق تلك الفوائد. وقد حددت الفاو األهداف 

 أعاله( ولكنها مل حتدد العناصر املتكاملة الالزمة لتحقيق تلك الفوائد.  06)انظر الفقرة 

 

 

                                                      
 لة والرقابة الداخلية""إطار املساء FC 151/20الوثيقة   6

7 The Effect of Internal Control Deficiencies on Firm Risk and Cost of Equity Capital 

(http://www8.gsb.columbia.edu/programs-admissions/sites/programs-admissions/files/accounting/LaFOND.pdf) 
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ة يف أي منظمة يف مواءمة احلوافز مع اإلجراءات الالزمة. فاملسؤولون، على ويتمثل أحد التحديات الرئيسي -09

سبيل املثال، يدركون التأثري املرتتب على مصداقية املنظمة إذا تضمنت تقاريرها بيانات غري موثوقة. ولكن نظرا إىل أن 

املواجهة واليت ال تستخدم بشكل مباشر هذه التقارير غالبا ما تعتمد على البيانات اليت تدخلها الفرق اليت توجد يف خط 

البيانات املدخلة، فإنها قد تقلل من األهمية النسبية لدقتها. وتعاجل مناذج الرقابة الداخلية هذه احلوافز املتباينة من 

 خالل وضع أهداف مشرتكة على نطاق منظمة ما وحتديد التدابري اليت ُيتوقع من خالهلا بلوغها. 

 

لرقابة الداخلية على التغلب على حتديني آخرين تواجههما املنظمة. أوال، تضم املكونات وسيساعد إطار ل -41

املتكاملة إلطار للرقابة الداخلية العناصر األساسية اليت ينبغي أن يأخذها بعني االعتبار أحد املديرين عند تنظيم الفرق 

ر للرقابة الداخلية سيزيد من الكفاءات اإلدارية يف ومسارات العمل وتوجيهها ورصدها، ومواجهة املخاطر. وإن تنفيذ إطا

كل املنظمة. وسيساهم من ثم يف معاجلة الشاغل الذي يشار إليه مرارا وتكرارا واملتمثل يف فجوة يف املهارات اإلدارية، 

عاملي يف جانب وسيساعد يف سياق امليدان، على حتضري ممثلي الفاو للمزيد من التفويضات. وقد استثمر برنامج األغذية ال

 تنمية القدرات من جوانب إطار للرقابة الداخلية، وستستعني الفاو بتجربته.

 

ثانيا، ستتحقق أيضا فوائد ملموسة يف تصميم السياسات والعملية. فإطار الرقابة الداخلية هو، يف واقع األمر،  -40

تبعة بالنجاح.  وسيؤدي التطبيق املنهجي لطإطار، قائمة بالعناصر اليت يتعني توافرها لكي تتكلل السياسة أو العملية امل

بالتزامن مع تقييم املخاطر، إىل حتسني تصميم السياسات والعملية، وضمان توافر مجيع العناصر الالزمة لنجاح هذه 

أحد السياسات والعملية.  وحدد مكتب املفتش العام، على سبيل املثال، التطبيق غري املتناسق آلليات الرصد باعتباره 

 .8األسباب الشائعة لضعف الرقابة

 

وسيفضي إطار الرقابة الداخلية إىل حتسني األداء على نطاق املنظمة. ويتيح النموذج األساسي لرصد الرقابة  -44

الداخلية يف خمتلف إدارات املنظمة، مما  ميكنها من حتديد االجتاهات واختاذ اإلجراءات للحؤول دون وقوع إخفاق 

  كبري للرقابة.

 

وعالوة على ذلك، يبحث أصحاب املصلحة اخلارجيني بشكل متزايد عن إطار فعال للرقابة الداخلية كدليل  -42

 على قوة عمليات إدارة الفاو، انطالقا من حتديد األولويات والتخطيط، إىل الرصد ورفع التقارير مرورا بعملية التنفيذ. 

 

اعتماد إطار شامل للرقابة الداخلية، وإكمال تشخيص أساسي ، تعتزم الفاو 4102وحبلول يونيو/حزيران  -42

 للرقابة الداخلية، وإعطاء األولوية للمشاكل وتدابري التخفيف الواجب تنفيذها ضمن اإلطار.
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 : التحسينات على املساءلة والرقابة الداخلية0امللحق 
 

 )ألف( املساءلة

 التحسينات احلالة

 استعراض عملية إدارة األداء )نظام تقييم وإدارة األداء( وحتديثها.  أجنز 

 إجراء استعراض وحتديث شاملني لالئحة املالية للفاو.

 توضيح األدوار واملسؤوليات فيما يتعلق بتعبئة املوارد. 

حتسني رفع التقارير اخلارجية من خالل حتديث شكل استعراض منتصف املدة وعرضه  

 وحمتواه.

 إعداد أدوات متابعة لتقديم التقارير بالنسبة للتقارير املرفوعة إىل اإلدارة العليا يف املنظمة. قيد التنفيذ

 رسم سياسات للموارد البشرية بشأن إدارة األداء والتقدير.

 إجراء مراجعة شاملة للتوجيهات اإلجرائية بشأن املشرتيات مع الرتكيز على املساءلة،

 ال سيما مساءلة املسؤول املرخص له. 

 

 الداخلية: الرقابةء( ا)ب

 التحسينات احلالة

تنقيح إطار الكفاءات، مبا يف ذلك كفاءات القيادة الست، وتعميمها يف مجيع وظائف املوارد  أجنز

 البشرية، مبا يف ذلك التوظيف ونظام تقييم وإدارة األداء. 

التحقق من واعتماد املقابالت الشخصية القائمة على الكفاءات واملزيد من االختبار املنهجي  

 اجلهات املزكية لتحسني اختيار املوظفني الفنيني.  

 إجراء أول عملية ختطيط للقوى العاملة لتحديد الثغرات اخلاصة باملهارات واخلربات. 

لني من إدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد إنشاء جمموعة للدعم امليداني تتألف من ممث 

البشرية والشؤون املالية، وشعبة تكنولوجيا املعلومات، مكتب املوارد البشرية، ومكتب دعم 

 الالمركزية، واملكاتب اإلقليمية ملناقشة التحديات اليت تواجه املكاتب امليدانية.

 يواجهها املستخدمون يف تنظيم حلقات دراسية شهرية على اإلنرتنت حلل املشاكل اليت 

 استعمال بعض جوانب النظام العاملي إلدارة املوارد. 

على اإلنرتنت إضافة إىل حتسني اإلجراءات والتوجيهات ودعم النظام  تدريبيةإعداد دورة  

 صول.إلدارة األ
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 ( الرقابة الداخلية )تابع(اء)ب

 التحسينات  احلالة

موظفا مسؤوال عن املشرتيات الدولية لدعم أحجام املشرتيات عالية املخاطر/املعقدة  04توظيف  

 أو ذات قيمة عالية يف مكاتب ميدانية خمتارة.

تنفيذ آلية التمويل اجلديدة لتغطية املتطلبات األمنية للموظفني العاملني من أجل برامج من  

 خارج امليزانية يف املكاتب امليدانية.

تنظيم تدريب هادف على العمليات املالية يف النظام العاملي إلدارة املوارد يف مخسة مواقع،  

 ممثلية من ممثليات املنظمة. 41شارك فيه ممثلون عن أكثر من 

تعميم وظيفة النظام العاملي إلدارة املوارد باالستناد على املخاطر على ممثليات املنظمة، مع  

 ملسؤولية عن أكثر املعامالت تعقيدا.احتفاظ املقر الرئيسي با

وضع أدوات متابعة للموارد البشرية للسماح لطإدارات واملكاتب اإلقليمية بتحليل احتياجاتها  قيد التنفيذ 

 املتعلقة باملوارد البشرية والتخطيط هلا ورصدها بشكل أفضل.

 اإلدارة املستندة إىل النتائج.إنشاء برامج لتنمية قدرات املوظفني من أجل تعزيز تطبيق مبادئ 

 إدخال حتسينات على إدارة التكاليف من خالل اإلطار املالي الشامل السرتداد التكاليف. 

 حتسني إدارة اسرتداد التكاليف على املستوى الداخلي.

تنقيح توجيهات إدارة املشاريع من أجل تبسيط اإلجراءات لالستجابة للمطالب اجلديدة على  

 أفضل.حنو 

وضع أدوات متابعة جديدة بشأن اإلبالغ عن املشرتيات للسماح مبستوى أفضل من الرصد  

 والرقابة داخل النظام العاملي إلدارة املوارد.

 اعتماد عملية خاصة بشكاوى املوردين يف جمال املشرتيات. 

 جمال املشرتيات.تنفيذ سياسة خاصة مبعاقبة املوّردين من أجل التقليل من التعرض للغش يف  

( يف املكاتب اإلقليمية 2-تعيني مخسة موظفني خمتصني يف املالية من فئة املوظفني الفنيني )ف 

 لدعم الرقابة املالية يف املكاتب امليدانية.

وضع أدوات متابعة لرصد املخاطر ذات الصلة باملسائل املالية يف امليدان. وجيري حاليا إعداد  

 النقدية، والسلف، ومراقبة ميزانية املشاريع.مناذج تشمل إدارة 

تطبيق التحويل اإللكرتوني لألموال ألمتتة عمليات الدفع يف املكاتب امليدانية اليت هلا  

، مت تطبيق التحويل 4102أغسطس/آب  21حسابات مصرفية مع مصارف دولية. ويف 

 موقعا. 02اإللكرتوني لألموال يف 

 تب امليدانية بشأن إدارة املخاطر املتعلقة باملشرتيات.إعداد مذكرة ممارسات للمكا 
 


