
October 2014 FC 156/12 

   

 

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

www.fao.org 

 

A 

 

 جلنة املالية

 

 الدورة السادسة واخلمسون بعد املائة 

 4102نوفمرب/تشرين الثاني  7-3رومـا، 

 حالة اإلجراءات املتخذة بشأن توصيات جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة

     

 

 

 

 

 

 

 

 مضمون هذه الوثيقة إىل: بشأنميكن توجيه أي استفسارات 

 John Fitzsimonالسيد 

 املفتش العام

 57054884 06 39+اهلاتف: 
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 موجز

   باالتقرير السانوي    2102مّت تزويد جلنة املالية خالل دورتها الرابعة واخلمسني بعد املائة املعقودة يف مايو/أياار

.  وتضّمن التقرير مخس توصايات موجهاة إىل إدارة املنظماة وإىل مكتا      2102للجنة املراجعة يف املنظمة لعام 

 املفتش العام  تشمل التوصيات الصادرة يف السنة السابقة.

  أحرز تقدم على مسار معاجلة هاذه التوصايات. وّاّجعل اللجناة يف دورتهاا ا ادياة       2102ومنذ مايو/أيار ،

علاى كفالاة اتسااك ّاكل تقاارير ا الاة الا          2102ين الثااني  واخلمسني بعد املائة املعقودة يف نوفمرب/تشار 

ستصدر يف املستقبل مع تقارير حالة أخرى مثل "التقرير املرحلاي بشاأن تنفياذ توصايات املراجاع اخلاارجي"       

و"حالة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة"؛   وبالتالي اعتمد تقرير ا الاة الاراهن علاى ّاكل اجلادول      

 بشأن توصيات املراجع اخلارجي. املرحليةمل الذي اعتمد للتقارير بناء غلى الش

       وقد مت تصنيف توصيتني على أنهما "جاريتني" مع اعتبار الدرجات املتخذة "للمحافظاة" فيماا صانفل ثاال

توصيات على أنها "قيد التنفيذ" مبعنى أنه من املتوقاع ااااخ خااوات إياافية مان أجال معاجلاة التوصاية         

  املعنية.

 

 التوجيهات امللتمسة من جلنة املالية

 .يرجى من أعضاء جلنة املالية اإلحاطة علما بالتقدم احملرز بشأن تنفيذ توصيات جلنة املراجعة يف املنظمة 

 

 مسودة املشورة

 إن اللجنة:

 حبالة اإلجراءات املتخذة بشأن توصيات جلنة املراجعة يف املنظمة؛ قد أخذت علمًا 

       وأعربت عن تطلعها إىل تلقي مزيد من املعلومات احملدثة عن التقدم احملرز لـد  عـرا التقريـر السـنو

  .4102علـ  اللجنـة يف دورتهـا العاديـة املقالـة الـد سـتعقد يف ربيـ  عـام           4102للجنة املراجعـة لعـام   
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الفقرة  املرجعية  التوصية

يف تقريــر جلنــة 

 املراجعة  

 تعليقات عل  احلالة تصنيف احلالة الوحدة املسؤولة

تّقيم املنظمة بصورة مستمرة قدرة مكت  املفتش العام مباا   -0

يتناس  مع مستوى املخااطر يف املنظماة، ويأخاذ املادير     

العام علمًا رمسيا بتمديد اإلطاار الازمل لتياياة املخااطر     

اقرتحه مكت  املفتش العام مبوج  اكتماال   الذيالعالية 

 مالك موظفي املراجعة املنقح. 

مكتاا   مكتاا  املاادير العااام/ 01

 املفتش العام

بتمدياد دورة تياياة مراجعاة     رمسيااً  أخذ املدير العام علمًا جارية

وماا بعادها يف    2102مكت  املفاتش العاام بادءا مان سانة      

إىل جاناا  التقرياار  تعليقاتااه املرفوعااة إىل جلنااة املاليااة، 

.  وخيضااع موظفااو 2102الساانوي للجنااة املراجعااة لعااام 

مكت  املفتش العاام وميزانيتاه  الساتعران مناتظم ملكتا       

والتخااايو وإدارة املااوارد، مااع األخااذ يف    االساارتاتيجية

االعتبار أيضًا التااورات األخارى الا  تاارأ علاى والياة       

اإلدارة  مكت  املفاتش العاام مان ناحياة التحقياق. وتلتازم      

باحملافظة على املستوى ا الي من توفري املاوارد لوظاائف   

املراجعااة والتفتاايش والتحقيااق الاا  يضااالع بهااا مكتاا  

املفتش العام على النحو املنصاو  علياه يف برناامل العمال     

، وزيادته عند الضارورة مان   2101-2102وامليزانية للفرتة 

 لعااامأجاال اسااتيعاز الزيااادات يف واليااة مكتاا  املفااتش ا

 )مثل  التحقيق يف التحرش(.

إن مكت  املفتش العام وكجزء من برنامل عمله للمراجعاة   -2

، يااولي االهتمااام التنظيماايالااذي ياادعم التحااول  2102

لتقديم مزيد من الضمانات واملشورة يف السانة املقبلاة عان    

كيفية تنفيذ ]املبادرات الرئيساية الا  أطلقال مبوجا      

اإلدارة املستندة إىل النتاائل، وإدارة  : خاة العمل الفورية

املخااااطر يف املنظماااة، وإدارة األداء؛ وإطاااار للمسااااءلة  

ملكت  املفتش العام يف عاام   2102إن برنامل عمل املراجعة  قيد التنفيذ مكت  املفتش العام 01

رتاتيجي يولي عناية خاصاة إىل تنفياذ اإلطاار االسا     2102

اجلديد يف املنظمة، مع األخذ يف االعتبار ويع اإلجاراءات  

الرئيسية خلااة العمال الفورياة املتعلقاة بالوكااالت الا        

 على مستوى املنظمةوإدارة املخاطر  مقرًا هلا روما تتخذ من

 وإدارة األداء.
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الفقرة  املرجعية  التوصية

يف تقريــر جلنــة 

 املراجعة  

 تعليقات عل  احلالة تصنيف احلالة الوحدة املسؤولة

وبالنسبة إىل خاوات التنفيذ ملسااعدة اإلدارة علاى يدياد     [ مبوج  اإلطار اجلديد.والرقابة الداخلية

بصورة عامة مرحلاة متقدماة يف مالاع     أولوياتها فقد بليل

تبااع خلاا   توسااو    2102ّااهر أكتوبر/تشاارين األول  

بدرجة أكرب تتناول جوان  معيناة ااا    هادفةاستعرايات 

 .2101-2102تبقى من فرتة السنتني 

متنح اإلدارة األولوية لتنفيذ التوصيات الاواردة يف تقاارير    -2

]مراجعة مكتا  املفاتش العاام[ مان أجال إدارة  ااطر       

واملخاطر املتعلقاة   التعميمما بعد النظام ال  مت يديدها 

مبشاريع املعايري احملاسبية الدولية للقااع العام، ويمان 

 متتثال  بإعاداد كشاوفات مالياة   وبكفااءة   أن تقوم املنظمة

 .لتل  املعايري

نائااا  املااادير العام/مكتااا   21

/ّااعبة املساعد املاادير العااام 

 تكنولوجيا املعلومات

يولي كّل من نائ  املدير العام )العملياات(/ مكتا  املادير     قيد التنفيذ

/ّعبة تكنولوجيا املعلومات أولوية كافية  ل ساعدامل العام

 التعمايم بعاد  القضايا العالقاة املتصالة مبخااطر مرحلاة ماا      

للنظام العااملي إلدارة املاوارد، وتنفياذ املعاايري احملاسابية      

الدولية للقااع العام، بناء على تدقيق مكت  املفاتش العاام   

من خالل املشاركة يف اجمللس التنفياذي ملشاروع  املعاايري    

احملاسبية الدولية للقااع العام. وعاالوة علاى خلا ، فاإن     

ابياة فيماا خااج إ ااز     ردود فعل املراجع اخلاارجي إ  

أمااا القضااايا العالقااة  . الكشااو  املاليااة املمتثلااة للمعااايري 

الرئيسية ال  تتال  االهتماام مان جانا  اإلدارة فتتعلاق     

أساسااا باسااتكمال تقااارير النظااام اخلاصااة باملعااايري الاا   

جتري على املسار املالوز ويديد ترتيباات فعالاة للادعم    

ماا خااج إدارة املخااطر يف    على املدى البعياد في  وا وكمة

املنظمة. وسو  يقاوم مكتا  املفاتش العاام رمسياًا بإعاادة       

 تقييم حالة تنفيذ التوصيات يف نهاية السنة.
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الفقرة  املرجعية  التوصية

يف تقريــر جلنــة 

 املراجعة  

 تعليقات عل  احلالة تصنيف احلالة الوحدة املسؤولة

املتعلقاة   املعوقاات تنظر املنظماة يف املزياد مان ا اوافز و     -2

باااإلدارة اإلقليميااة والقاريااة ماان أجاال يسااني األداء   

 والرقابة الداخلية.

العااااااام نائااااا  املااااادير    22

)العملياااات(/ مكتااا  دعااام 

 الالمركزية

تقرياارا مرحليااا عاان إطااار    FC156-15تعاارن الوثيقااة   قيد التنفيذ

وكمااا هااو ماابني يف الوثيقااة  للمساااءلة والرقابااة الداخليااة 

FC156-18   سااو  تقاادم اإلدارة املزيااد ماان املعلومااات .

املستكملة إىل جلنة املالية يف دورتها الا  ساتعقد يف ربياع    

 ، بشأن تعزيز الضوابو الداخلياة، مباا يف خلا    2101عام 

 ما يتعلق بشبكة املكات  امليدانية.

وتود اإلدارة لفل االنتبااه إىل نظاام التوظياف املعازز لادى      

املنظمة، والربنامل اإلعالمي السابق للتوظيف ورصاد األداء  

اجلاري حاليا؛ وبرنامل التدري  اخلا  مبمثلاي املنظماة   

مااثلني القاااريني للمنظمااة والااربامل القااريني )مموعااة امل 

اخلاصة بهم( الذي سيتضمن عناصر حمددة بشاأن الرقاباة   

الداخليااة ملمثليااات املنظمااة واالنتااداز املرتقاا  ملااوظفني  

إىل املكاتاا  اإلقليميااة الااذين  2 -ماااليني ماان مسااتوى  

سيقضي دورهم بالرتكيز خصيصا على الرصد ودعام للياات   

 الرقابة الداخلية املالية يف املكات  امليدانية.

سو  يواصل مكت  املفتش العام عمله بصورة وثيقة ماع   -1

اإلدارة من أجل يمان اساتمرار تنفياذ توجيهاات املادير     

ام العمال بتوصايات   العام بشأن املساءلة مان أجال اختتا   

 مكت  املفتش العام يف الوقل املالوز.

، أطلااق مكتاا  املفااتش العااام علااى    2102يف مايو/أيااار  جارية مكت  املفتش العام 22

اإلنرتنل تابيقا بصييته الكاملاة يرماي إىل مراقباة التقادم     

األمر الذي يسمح ملاديري  ، احملرز بشأن توصيات املراجعة

املنظمة بإدخاال معلوماات بشاأن تنفياذ التوصايات وأدلاة       

داعمة يف أي وقل من األوقات.  وقد أجري يليل الساتة  
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الفقرة  املرجعية  التوصية

يف تقريــر جلنــة 

 املراجعة  

 تعليقات عل  احلالة تصنيف احلالة الوحدة املسؤولة

مبوجا  هاذا    2102أّهر ملكت  املفتش العام يف منتصف 

لعمال هاذا إىل يدياد أدك    اوقد أدى نهال  . النهل اجلديد

األخارية يف يامان    ملسؤوليات اإلدارة مبا يف خل  دور هاذه 

 صحة معلومات التنفيذ.

وباإليااافة إىل خلاا  يعاازز مكتاا  املفااتش العااام املساااءلة   

املذكورة أعاله من خالل رسالة إحالة موسعة ترافق تقاارير  

 املراجعة الفردية.
 


