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 موجز تنفيذي

  والزراعة ةلجنة المالية في منظمة األغذييسر لجنة مراجعة الحسابات أن تتقدم بتقريرها السنوي إلى. 

 ويهدف هذا التقرير إلى تقديم عرض موجز ألبرز أنشطة لجنة مراجعة الحسابات وآرائها في الفترة من 

. ويتصادف التاريخ األخير مع إنجاز الكشوف المالية 2015 مارس/آذار 31حتى  2014أبريل/نيسان  1

 السنوية، وهي محور من محاور التركيز الرئيسية للجنة. 

 المالية لجنة من المطلوبة التوجيهات

   إقرار "التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات" لتقديمه إلى المجلس التنفيذي للنظر يرجى من لجنة المالية

 فيه.

 مشورةال مشروع

، توصي لجنة المالية في منظمة األغذية من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي الرابعة عشرةفقا للمادة و

 .المجلس التنفيذي للبرنامج بـأن يحيط علما بالوثيقة المعنونة "التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات" والزراعة
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 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

 52/2/5102-52روما، 

 

مسائل الموارد  
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 6 البند
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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 .الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظرهذه 

جيكورن  أدناه، امبامجوظفة  تتعسق بجحتوى هيه اموثةقة إمى االتصاا   أسالسة نيةةمدنهم قد تكون تدعو األمانة أعضاا  امجلس  امين  

 ونفضل أن نتم ذمك قبل ابتدا  دورة امجلس  امتيفةيي بفترة كانةة.

 

 أنطوان أنطونامسةد 

 ملية مراجعة امحسابات رئة 

 antoine.antoun@noos.frبرند إمكتروني: 

 

 

 مشروع القـرار

 (.WFP/EB.A/2015/6-E/1"امتقرنر امسيوي مسلية مراجعة امحسابات" )نحةط امجلس  عسجا باموثةقة 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
 نرجى امرجوع إمى وثةقة امقرارات وامتوصةات امصادرة ني نهانة امدورة.امجعتجد م  امجلس طالع عسى امقرار اميهائي هيا مشروع قرار، ومال ، 
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 التقرير السنوي

 للجنة مراجعة الحسابات في البرنامج

 

 

 

 5102مارس/آذار 
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 إلى المجلس التنفيذي

 (1) تصاصاتهامسيظر نةه، وذمك بجقتضى اخامسيوي إمى امجلس  امتيفةيي  اتتقدم بتقرنرهأن  البرنامجنسّر ملية مراجعة امحسابات ني 

 .1122امجعتجدة ني امدورة امعادنة امثانةة مسجلس  عام 

. ونصادف 1125مارس/آذار  12إمى  1124أبرنل/نةسان  2ونقدم هيا امتقرنر موجزا ألبرز أنشطة امسلية وآرائها ني امفترة م  

 ور رئةسي م  محاور تركةز امسلية.امسيونة، وهي مح امجامةةامتارنخ األخةر إنلاز امحسابات 

 وامسلية عسى استعداد مجياقشة هيا امتقرنر مع امجلس .

 

 أنطوان أنطون

 رئة  امسلية

 1125مارس/آذار 

  

                                                      
 . WFP Audit Committee Terms of Reference: البرنامجاختصاصات ملية مراجعة امحسابات ني  (1)

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp222156.pdf
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 الحسابات مراجعة لجنة عمل وسير المقدمة

  االختصاصات

نونجبر/تشاارن  امثاني  25اعتجد امجلس  امتيفةيي اختصاااصااات ملية مراجعة امحسااابات ني دورته امعادنة امثانةة ني   -2

. واسااااتكجسل امسلية تسك االختصاااااصااااات بيظام داخسي نعطي امجزند م  امتوجةهات  و  أنشااااطتها، وهو مدر  ني 1122

 امجسحق األو  م  هيه اموثةقة.  

 لية إسدا  امجشورة مسجلس  امتيفةيي وامجدنر امتيفةيي ني امجسائل امتامةة:سماوتشجل مسؤومةات   -1

 امجراجعة امداخسةة مسحسابات؛ 

 إدارة امجخاطر وامضوابط امداخسةة؛ 

 امكشوف امجامةة؛ 

 امجحاسبة؛ 

 امجراجعة امخارجةة مسحسابات؛ 

 امقةم واألخالق؛ 

 .االدعا ات بأنشطة غةر سسةجة 

 امترتةب. ميمكوقد أعدت امسلية هيا امتقرنر ونقا 

 الحسابات مراجعة لجنة تكوين

هيا امتكون  امتوازنات امجياسااابة م   ةو نوع املي   ونراعي. امثانيني امجسحق امحامةة  امسلية  قائجة بأعضاااا رد ت  -1

 امةاً عسى اختةار ثالثة أعضاااااا  جدد مجل   اااااواغر مقبسة ني امسلية نتةلة ، ونق ما  دده امجلس . ونعجل امجلس  واإلقسةم

انتها  نترة تعةةيات األعضاااا . وناااجاناً مالنتقا  امساااس ، انتخبل امسلية أ د األعضاااا  امين  ساااتساااتجر نترة والنتهم نائباً 

 .مسرئة 

 الحسابات مراجعة لجنة أنشطة

. لبرنامجلمجدة تتراوح بة  نومة  وثالثة أنام وذمك ني امجقر امرئةسي  ،امسلية ثالث مرات ني امسية عسى األقلتلتجع   -4

 –وإنااانة إمى ذمك، قد نلطسب إمى امسلية، أو بعأ أعضااائها، امجساااعدة ني تأدنة مهجة معةية. وتكتسااي املسسااات امتيفةينة 

 األو  األخةر م  كل ة عادة ني امةوم للبرنامجد مع امجدنر امتيفةيي وامتي تعق –امجقتصاااااارة عسى أعضااااااا  امسلية و دهم 

وتزود امسلية بامجعسومات  و  أومونات االسااااااتراتةلةة  امجسااااااائلاجتجاع، أهجةة خاصااااااة. وتركز هيه االجتجاعات عسى 

سةه وأن تعرض ع    ااااااواغلعسى ما مدنها مامجدنر امتيفةيي أن تطسع . كجا تتةح هيه االجتجاعات مسلية وا تةاجاته البرنامج

 .أن نومةها اهتجاما عاجال تقتضيامجونوعات امتي 

قةجة كبرى مدى امسلية  ه امججارسااااااةتلتجع امسلية مع مكتب امجلس  امتيفةيي أثيا  اجتجاعاته. ومهي، 1112وميي عام   -5

 .وهي ترى ني هيه االجتجاعات  سقة وصل أساسةة مع امجلس 

نائب امجدنر امتيفةيي وامجدنرون امتيفةينون امجساااعدون امجعيةون وونشااارف ني اجتجاعات امسلية عادة امجدنر امتيفةيي   -6

 .وامجفتش امعام وموظفوهم
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نتضااااج  عرناااااً عاماً معجل . وهو 1125مارس/آذار  12إمى  1124أبرنل/نةسااااان  2نغطي هيا امتقرنر امفترة م  و  -7

مرات  ملية ثالثااألنوا  عسى امجسائل امتي تتطسب اهتجاما م  امجلس  وم  امجدنر امتيفةيي. وقد اجتجعل امسلية ونسسط 

هاتفةان مع  وقد عقد اجتجاعان .1125وني مارس/آذار  1124 تشاارن  امثاني/ونونجبرخال  تسك امفترة، ني نونةو/ زنران 

 و  مسائل تتطسب اهتجام امسلية ني امفترات امججتدة بة  اجتجاعاتها امرسجةة. وإنانة ميمك،  البرنامجامجفتش امعام وإدارة 

حدث رئة  امسلية مع ملس  ميظجة  جا ت نة  و  خطط امسلية. ك عام ومع األما حدث رئة  امسلية مراراً مع امجفتش ام ت

 تحدة وملية امجامةة مدنها  و  عجسةات امسلية.األغينة وامزراعة مألمم امج

أهجةة  امزناراتامسلية أن مهيه . ونعتقد أعضاااا  1124إنلاز زنارة مةدانةة قامل بها ني عام ونساااّر امسلية أن تال     -8

م  فقاتها تغطى نو وامجدنرن  امقطرنة ، ، وهي تلخطط بامتشاااااااور مع نائب امجدنر امتيفةييللبرنامجمفهجهم بامغة باميساااااابة 

 مسلية. امةزانةة 

. وتضجيل امزنارة مياقشات 1124بزنارة إمى هانتي ني أبرنل/نةسان   James A. Roseوقد قام عضو امسلية امسةد   -2

مع ساااتة م  موظفي امجكتب امقطري، وزنارة مجال ظة امجشاااروعات مع نائب امجدنر امقطري  اااجسل مساااتودعات امساااسع 

ـااااي برامت امتغينة امتي نقدمها  فوح ة تأهةل امس، ومشروعات تتبع امجحاصةل امغيائةة إلعادالبرنامجوامجدارس،  ةو تيفـااااـااااج

مسسااااااسع م  امجرنأ إمى امجسااااااتفةد. وعرض موظفو امجكتب امقطري اميظم  البرنامجتتبع   Roseاملبسةة. كجا ال   امسااااااةد

ومدى عدة ميهم أكثر م  عشااار  –امجساااتخدمة ني اإلدارة وامرصاااد ونفقات امبرامت واإلبالر. و اااارف امجوظفون امجحسةون 

 ني ونع األهداف وني تيفةي امبرامت. – البرنامجسيوات م  خبرة امعجل مع 

  وخال  امزنارة اكتسب أعضا  امسلية ما نسي:  -21

 ؛نهم أنضل معجسةة تتبع امسسع ومصفونات أعداد امتالمةي امسين  نتسقون اموجبات امةومةة 

 ؛أثره عسى عجسةات امجكتب امقطريامجزند م  امتقدنر مسدور امقةادي اميي نجارسه امجوظفون اموطيةون و 

  م  اميظم  –امجتعددة امجستخدمة ني إدارة امتتبع وبرملته، بجا ني ذمك تيوع هيه اميظم  البرنامجرؤنة قرنبة متعقد نظم

وعدم وجود خةارات مستتبع نةجا نتعسق ببعأ  –امجؤسسةة امسحابةة متخطةط امجوارد إمى جداو  امبةانات وامورق 

 ؛دة م  قبةل امجساعدة امغيائةة مقابل إنشا  األصو امطرائق املدن

  امجال ظة امجبا رة مستحدنات اإلنجائةة امطونسة األجل نةجا نتعسق بتحقةق األهداف اإلنجائةة مألمفةة، وآثارها عسى امجساعدة

 ؛امغيائةة عسى األجل امطونل

  عسى  ةاة امجستفةدن  امةومةة. البرنامجتقدنر أثر 

بزنارة إمى ججهورنة امكونغو امدنجقراطةة ني  Kholeka Mzondekiوم  امجقرر أن تقوم عضااااااوة امسلية امسااااااةدة   -22

. وكلز  م  امتزام امسلية بتخفةأ امتكامةف، نإن امزنارات امجةدانةة ستوكل كامعادة إمى أعضا  امسلية 1125أبرنل/نةسان 

 ع زنارتها.  امجقةجة  ني امجياطق امجزم

ته ميهم م  مسااااااااعدة ني أدا    -21 جا تسق قه ومجكتب امجلس  امتيفةيي م جدنر امتيفةيي ونرن ها مس يان وتعرب امسلية ع  امت

 سىمجساااعدة اإلدارة وامهةلات امرئاسااةة عتطورا متواصااال  ني مختسف أنحا  امعامم . وتشااهد ملان مراجعة امحساااباتمهامها

امتعامل مع امطبةعة امعامة معجسةات امحوكجة وامجخاطرة واالمتثا  واألخالق وامجساااااااائل امرقابةة امتي تؤثر عسى أهداف 

تتلاوز كثةرا نطاق نحص امتي وامجراجعة هيه، وثجة  ااااااعور بأن امجتطسبات املدندة امتي تفرض عسى ملان امجيظجات. 

تكاد تلعل م  مصطسح "ملية مراجعة امحسابات" اسجا عسى غةر  ،ة امداخسةةجراجعامعسى وظةفة  وامرقابةامكشوف امجامةة 
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سّجى، إذ نزداد اميظر إمى  وإسدا  امجشورة امجستقسة مإلدارة  امجلام  امرئاسةةعجل  مدعمبصفتها أداة أساسةة  هيه امسلانمل

 .م   ةو امتكامةفونعامةتها  واالستراتةلةات واالمتثا  امعسةا ع  نلاعة مختسف مبادرات امسةاسات

 والتحقيقات للحسابات، الداخلية المراجعة

 للبرنامج مزند م  امقةجة، عدة مبادرات تهدف إمى تقدنم 1121امجفتش امعام، بعد تومةه ميصبه ني أبرنل/نةسان  اتخي  -21

م عسى امجفتش امعا بتركةز. وتر ب ملية مراجعة امحسابات البرنامجوإمى جعل مكتبه  رنك أعجا  ومستشارا مفةدا إلدارة 

 .امجتعسقة بامضجان جشورة امجرنةامامضجانات امجتعسقة بامجخاطر امبامغة األهجةة مسةر األعجا  وبزنادة 

أكثر ونااااااو اً وأقل طوالً اعتجاد تقارنر مراجعة م   1124جا تم ني عام وتر ب امسلية، عسى وجه امخصااااااو ، ب  -24

. وتال   امسلية أنه ني  ة  أن عسى امجخاطر، وهو ما جعسها تحوز عسى تقدنر إنلابي مدى اإلدارة وامشااركا  وأ ااد تركةزاً 

 .امجفتش امعام أدى إمى بعأ االهتجام ني وسائل اإلعالم، نإنه ال نبدو أنه خســّـف أنة آثار سسبةةع  تقارنر امكشف 

ا  ، وكيمك أعجتوصااااةات امجراجعة امداخسةة مسحساااااباتبمعد  قبو  اإلدارة اسااااتجرار ارتفاع وتال   امسلية بارتةاح   -25

 .متابعة تيفةي امتوصةات امجتعسقة بامجخاطر امجرتفعة

شااااااؤون أ دهجا م –ني مكتب امجفتش امعام نتجتعان بامخبرة  وقد سااااااّر أعضااااااا  امسلية أن نحةطوا عسجاً بتعةة  نائبة   -26

 .برنامجالامجراجعة واآلخر مستحقةقات. وم   أن هيا امتوظةف امقوي أن نعزز امبةلة امعامة مسحوكجة وامجخاطر وامرقابة ني 

. وقد أ اط أعضاااا  امسلية عسجاً باعتجاد ساااةاساااات متحقةقوتدعم امسلية جهود امجفتش امعام امرامةة إمى تعزنز وظةفة ا  -27

جدندة ني ملا  امتدمة  وامرقابة عسى امبائعة  ترمي إمى نااااااجان اسااااااتجرار االهتجام بجعاملة األنعا  غةر امسااااااسةجة ني 

 ككل ومدى  ركائه. البرنامج

وأ اطل امسلية عسجاً بتقارنر امضااااااجان االسااااااتشااااااارنة امتي تزود اإلدارة برؤى وتوجةهات ني ملاالت تهم عجسةات   -28

نااااااع كثةر م  هيه امتقارنر بدعم  ااااااركة خارجةة مسجحاساااااابة، مجا ونر البرنامج درانة عامةة امقةجة ني  للبرنامج. وقد ول

ق امتقارنر مع اإلدارة   ومها قةجة عامةة باميسبة مسلية ومسجلس .االستشارات اإلدارنة. وتيســج

 الداخلية والضوابط المخاطر إدارة

إدارة امجخاطر امجؤسااسااةة مدنه.  برنامت تعزنزجواصااسة م البرنامجتر ب ملية مراجعة امحسااابات باملهود امتي نبيمها   -22

ونساااعى أي برنامت نعا  إلدارة امجخاطر امجؤساااساااةة إمى تحدند وتقدنر وتخفةف  دة ججةع أ اااكا  امجخاطر االساااتراتةلةة 

لبرنامج اوأصاااومه وموظفةه. ونتجا اااى لبرنامج اوامتشاااغةسةة وامجامةة وامجتعسقة باالمتثا ، وامتي نجك  أن تؤثر عسى أهداف 

ميظجات امقطاعة  امعام وامخا  األخرى امتي ونعل ميفسها برامت إلدارة امجخاطر امجؤسسةة. وني  ة  أنه ال تجاما مع 

طر آمةات إدارة امجخا بيا ججةع األ داث امسسبةة، نإن وقوع نوجد برنامت إداري نجكيه أن نسغي امجخاطر بامكامل أو أن نجيع 

 امصجود وترجةح نلا ه ني بسور أهدانه.  عسى البرنامجامجؤسسةة سةؤدي إمى تحسة  قدرة 

مالستفادة م  امرؤى امتي ونرها  1125وأوائل عام  1124وتال   امسلية امعجل اميي قامل به اإلدارة ني أواخر عام   -11

. وتستجر هيه املهود البرنامج ني إدارة امجخاطر امجؤسسةةتقرنر امضجان االستشاري اميي قدمه امجفتش امعام  و  إطار 

 بجا نتجا ى مع امبرامت امجوجودة ني امجيظجات األخرى. إدارة امجخاطر امجؤسسةةني تحسة  برنامت 
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امجدنر  توقةع، بامبةان امجتعسق بامضاااوابط امداخسةة أن عجسةة وناااعتال   امسلية  :امرابعبةان امرقابة امداخسةة امسااايوي   -12

االمتثا  وبخصااااااو  امحوكجة وامجخاطر وامرقابة تحدد املو امعام جثل مجارسااااااة مجتازة وبدعم م  اإلدارة، تامتيفةيي، 

أي جود وونيبغي أن نشااعر امجلس  امتيفةيي بامتشاالةع موجود هيه امعجسةة. ومم تال   امسلية  .ككل البرنامجني  وامجسااا مة

 .امجراجع امخارجي أو امداخسي مسحساباتمدى ةة  واغل جوهرنة بشأن امضوابط امداخس

وتال   امسلية امجياقشااااات بة  اإلدارة وامجفتش امعام  و  آرا  امضااااجان اإلنلابةة. نج   ااااأن هيه اآلرا  امقادمة م    -11

جا تونره آرا  امضاااجان امساااسبةة امتي امجفتش امعام أن تونر مساااتوى م  امثقة ني امعجسةات امخاناااعة مالساااتعراض أعسى م

نلري تقدنجها عادة. وتتطسب آرا  امضاااجان اإلنلابةة مساااتوى أعسى م  امرقابة عسى امعجسةات م  جانب اإلدارة واختبارات 

مستحقق نلرنها مراجع امحساااابات. ونيظر امجدنر امعام  امةاً ني  اااأن امتوازنات امالزمة إذا كان م  امجحبي امحصاااو  عسى 

سسم امسلية بأن األمر نعود مإلدارة التخاذ امقرار، البرنامجوى أعسى م  امضجان ألغراض عجسةة أو مبادرة ما مدى مست . وت

 .البرنامجمع مراعاة أومةات 

ني عام  هامتركةز ني عجسنصب عسةه اامجفتش امعام االتلاه اميي مكتب : ناقشل امسلية مع امتركةز عسى إدارة امجخاطر  -11

 وهي موانقة عسى االثية . وقد تركزت امجياقشات عسى ما نسي: 1125وامعجل امجخطط مه ني عام  1124

  لبرنامجامسائل اميقد وامقسائم، بجا نةها امعجسةات وامضوابط، وامتدرنب، واإلجرا ات، وتزاند األهجةة باميسبة مجةزانةة 

 ؛امعامة مسجساعدة اإلنسانةة

 رة امجوارد امبشرنة، بجا نشجل ونع قائجة محاالت امطوارئ ودعم امجوظفة  امجوندن  إمى مقار امعجل امجتصفة إدا

 ؛بامجشقة

  امبيى األساسةة متكيوموجةا امجعسومات واالتصاالت، وهةكسةتها، بجا ني ذمك عرض عام متيظةجها وأنشطة تحدند امجعانةر

 وإدارة امعجسةات.

 وتتوقع امسلية أن تشجل امجياقشات مع اإلدارة ني امجستقبل اميظر نةجا نسي:  -14

  ؛1124متابعة استعراض عجسةة امعدامة امداخسةة اميي أجري عام 

 مواصسة استعراض عجسةات ونوابط اميقد وامقسائم؛ 

  تصاالت.امبيى األساسةة متكيوموجةا امجعسومات واالتعجةق تقدنر ونهم كفا ة ونعامةة 

 واالستثمارات الخزانة على الرقابة

امقصااااةرة األجل ونسااااخة م  امتقرنر  البرنامجتسقل ملية مراجعة امحسااااابات معسومات ع  أدا   انظة اسااااتثجارات   -15

 ، ومعسومات وردت ني تقرنر امضجان االستشاري ع  عجسةات امخزانة. البرنامجع  إدارة استثجارات  1124امسيوي معام 

امجبادئ امتوجةهةة وامقةود امجحددة امجتعسقة باالستثجارات وأوجه امجخاطر امجحةقة بها، تستطةع امسلية أن تقو  مراعاة وبعد 

 ملرنةة.تبدو إنها 

نستخدم خةارات مختسفة ني تلارة امسسع األساسةة وامتغطةة امتحوطةة امجتصسة بها استياداً  البرنامجأن سلية اموتال     -16

إمى مجارساته امجحانِظة ني ملا  إدارة امجخاطر. ونيبغي االستجرار برصد امججارسات امحامةة مضجان اتساقها مع سةاسات 

سااااتراتةلةات بدنسة متلارة امسااااسع األساااااسااااةة متحدند ومسااااتوى تحجل امجخاطر مدنه. ونيبغي إجرا  تقةةم دوري ال البرنامج

 .للبرنامجمزاناها باميسبة 
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 الكشوف المالية

مسلية مراجعة امحسااااااابات ني اجتجاعها امجعقود ني مارس/آذار  البرنامجامجعسومات امتي قدمتها إدارة ني  اميظربعد   -17

سيونة، وامجعسومات امتي قدمها امجراجع امخارجي مسحسابات ع  امجراجعة امتي أجراها، ع  إعداد امكشوف امجامةة ام 1125

 البرنامجإدارة م  جانب  مونااااعه ني صااااةغته اميهائةةأصاااابح بوسااااع امسلية أن تقو  إن مشااااروع امكشااااوف امجامةة مالئم 

 . هامةامسلية مم تلبسّغ بأنة مسائل إ كامةة مسحسابات. ن مجراجع امخارجياو

 المحاسبة

سجعانةر امجحاساابةة امدومةة أن امكشااوف امجامةة أعدت ونقاً مسلية مراجعة امحسااابات أكد امجراجع امخارجي مسحسااابات م  -18

مم تدخل  ةز اميفاذ أنة معانةر  1124متسك امجعانةر، وأنه ني عام  البرنامجوأنه مم نطرأ أي تغةةر عسى تطبةق مسقطاع امعام، 

 جدندة أو خطوط توجةهةة مسججارسة نوصى باتباعها.

 ، م  خال ر امجعانةر امجحاساااااابةة امدومةة مسقطاع امعامنتطو نواصااااااال متابعةالبرنامج  أنوتال   امسلية بارتةاح   -12

 رقة عجل األمم امجتحدة امجعيةة بهيه امجعانةر.ني نمشاركته 

 المراجعة الخارجية للحسابات

. وقد البرنامجمحسااااابات  امتي نضااااطسع نةها امجراجع امعام مسهيد بإجرا  امجراجعة امخارجةة امخامسااااةهيه هي امسااااية   -11

امسااايونة. واساااتياداً إمى  البرنامجرأي ع  مصاااداقةة  ساااابات امجراجعة وتوصاااسل إمى ملية مراجعة امحساااابات  ناقشااال

 .غةر امجشفوع بتحفظاتامجعسومات امتي تم تقدنجها، تتفق امسلية مع مشروع رأي مراجع امخارجي مسحسابات 

عرض امجراجع امخارجي مسحسابات  فونا تقرنرن  خاصة  كانا بصةغة ، 1125وني اجتجاع امسلية ني مارس/آذار   -12

إدارة امجستودعات وإدارة  االت امطوارئ امجؤسسةة. ومم تكشف امجياقشة مع امجراجع امخارجي مسحسابات مسودة،  و  

 ع  أنة أمور تتطسب اهتجاماً م  جانب اإلدارة أو امجلس .

 امةاً  البرنامج. ونعجل البرنامجكجراجع خارجي محسااااابات  امجراجع امعام مسهيدنترة عجل  1126تهي ني عام وسااااتي  -11

 بتجثةسها ني عجسةة االختةار.  Roseعسى اختةار مراجع خارجي جدند مسحسابات. وقد نونل امسلية امسةد

محصو  عسى نسخة م  امتقارنر امخاصة امتي نعدها امجراجع امخارجي مسحسابات، وتكرر امسلية تشدندها عسى أهجةة ا  -11

  امسلية امتحضاااةر مسجياقشاااة مع امجراجع امخارجي ألعضااااذمك نتةح و ، قبل االجتجاعات. تى وإن كانل بصاااةغة مساااودة

رنر ومساااودات تعسةقات مسحساااابات. وتتسقى معظم ملان امجراجعة نساااخاً م  خطط امعجل واالساااتراتةلةات ومساااودات امتقا

اإلدارة، م  امجراجع امخارجي مسحساااابات، بحةو نجكيها أن تساااهم ني امعجسةة بجا مدنها م  درانة. وال تؤثر هيه امججارساااة 

عسى اساااتقال  امجراجع امخارجي مسحساااابات ني تحدند امجحتوى اميهائي مخطط عجسه وتقارنره. وقد كان م  دواعي سااارور 

جتجاعها ني مارس/آذار م  امجراجع امخارجي مسحسااابات مسااودة وثةقة تتعسق بامكشااوف امجامةة، وهي امسلية أنها تسقل ني ا

 وثةقة تسهل متابعتها وقد نّسرت استخدام وقل امسلية بكفا ة.
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 واألخالق القيم

وخال  اجتجاع امسلية ني  .البرنامجمم تال   ملية مراجعة امحساااااابات أي  اااااواغل ني مضاااااجار امقةم واألخالق ني   -14

، كان م  دواعي سرور األعضا  أن نستقوا بجسؤومة األخالقةات امجعةية  دنثاً وامتي عرنل 1124نونجبر/تشرن  امثاني 

 أنكارها  و  خطة عجل مكتبها.

اإلعالن  1125م  اختصاصات ملية مراجعة امحسابات، وقع ججةع أعضا  امسلية ني مارس/آذار  27وعجالً بامجادة   -15

 امسيوي امخا  باالستقال  وبةان امجصامح امجامةة، وقدموه إمى رئة  امجلس .

 سليمة غير بأنشطة االدعاءات

اميتائت امتي خسص إمةها اسااااتعراض عجسةة امعدامة امداخسةة، وهي تؤند مفهوم مامكي امعجسةات امخانااااعة  تدعم امسلية   -16

سرعة وامكفا ة. ووانقل امسلية عسى  سم بامجونوعةة وام مسجسا مة، وهو مفهوم نلعل إجرا ات امعدامة امداخسةة إجرا ات تت

 ااهر كجوعد نهائي متوسااط مستحقةقات، وهي سااتواصاال رصااد تيفةي امتزام مكتب امجفتش امعام بامعجل عسى تحدند نترة سااتة أ

 آمةات امعدامة امداخسةة.

 اإلضافية والرؤى التصورات

 :اسااااااتعراض اإلطار امجامي، وطرنقة تحدند معد  تكامةف امدعم امجبا اااااارة، وتحدند مةزانةة دعم امبرامت وإدارتها  -17

امحسابات امعرض امعام اميي قدمته اإلدارة ع  تقدنرها مسترتةبات امجامةة، وستواصل رصد عروض ال ظل ملية مراجعة 

 اإلدارة أمام امجلس .

 



 

WFP/EB.A/2015/6-E/1 00 

 

 األول الملحق

 

 ملية مراجعة امحسابات ني برنامت األغينة امعامجي

 اميظام امداخسي

 25م  اختصاصات ملية مراجعة امحسابات ني برنامت األغينة امعامجي، وامتي وانق عسةها امجلس  امتيفةيي ني  17امسيد: امجادة 

 .1122نونجبر/تشرن  امثاني 

اخسي م اميظام امدمسلية، رهيا بهيه االختصاصات، ونع نظامها امداخسي مجساعدة أعضائها عسى تيفةي مسؤومةاتهم. ونقدج نلوز  -17

 مسلية إمى امجلس  امتيفةيي وامجدنر امتيفةيي ألغراض اإل اطة.

 

 .ونع اميظام امداخسي واستعرانه وامتشاور بشأنه :2اإلجرا  

رورة اميظام امداخسي، وتضع مسودته، وتعرض مواده عسى امجلس  امتيفةيي وامجدنر تحدد ملية مراجعة امحسابات مدى ن 2-2

 امتيفةيي مسجشورة.

 نتعة  اإلبقا  عسى مواد اميظام امداخسي ني أدنى مستوى مجك . 2-1

يظام متيظر امجشاورات ني االستفسارات امجتعسقة بجوا مة مواد اميظام مع اختصاصات امسلية، وكيمك امجتعسقة بسبل تجكة  ا 2-1

وبدور ملية مراجعة امحسابات متعزنز عجسةات امحوكجة وامجخاطر  البرنامجامداخسي م  امدنع قدماً، بكل كفا ة ونعامةة، بجهجة 

سةة، نجان نعامةة نظم امضوابط امداخ.  وكجا مو   ني اختصاصات امسلية، نإن ذمك نشجل "البرنامجوامضوابط واالمتثا  ني 

، تحدد نترة االستثيائةةونةجا عدا امظروف  ".راجعة امحسابات وامرقابة، وعجسةات امحوكجةوإدارة امجخاطر، ومهام م

 امجشاورات بشهر وا د عسى األقل.

ني  وذمك –مع أنة تعدنالت مالئجة  –نلوز مسلية مراجعة امحسابات أن تعتجد اميظام امداخسي رسجةاً بعد نترة امجشاورات  2-4

 تةادنة.االجتجاع امتامي امجقرر بصورة اع

 –تقوم أمانة ملية مراجعة امحسابات سيوناً بإدرا  بيد ني جدو  أعجا  امسلية ع  استعراض ججةع مواد اميظام امداخسي  2-5

 وامسلية. البرنامجمضجان استجرار صال ةتها وموا متها مع ا تةاجات  –باإلنانة إمى اختصاصات امسلية 

 

 تعةة  رئة  امسلية :1اإلجرا  

استقال  ملية مراجعة امحسابات، تعجل امسلية عسى أن تتونر مدنها قةادة مستجرة نجكيها تيظةم أعجامها عجالً عسى نجان  1-2

 وامتحدث باسجها. وندرف أعضا  امسلية أن استقال  امسلية وقدرتها عسى امعجل نتضرران ني  ا  عدم وجود رئة  مها.

 م  اختصاصات امسلية. 11نتم اختةار امرئة  ونقاً مسجادة  1-1

 ا  غةاب دور رئة  امسلية ني امفترات بة  اجتجاعاتها بسبب االستقامة أو انتها  نترة امعضو امجعيي، نتومى نائب  ني 1-1

 امرئة  دور امرئة  إمى أن تيعقد امسلية وتختار رئةساً جدنداً مها.
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ضور مياسبة رسجةة ني  ا  عدم تونر امرئة  محضور اجتجاع مطسوب مع اإلدارة أو مع مكتب امجلس  امتيفةيي أو مح 1-4

 أخرى، نعة  امرئة ، بامتشاور مع األعضا ، أ د أعضا  امسلية اآلخرن  متجثةل امسلية بيف  أسسوب امرئة  وصفته.

 

 البرنامجمال ظة عجسةات  :1اإلجرا  

جسةات ة عتعتقد ملية مراجعة امحسابات اعتقاداً ثابتاً بأن قدرة أعضا  امسلية عسى تحسة  دورهم تقتضي قةامهم بجال ظ 1-2

 م  اختصاصاتها. 4خار  إطار االجتجاعات امرسجةة امتي تعقدها امسلية ونقاً مسسسطة امتي تجيحها امجادة  البرنامج

رنامج البتتجتع ملية مراجعة امحسابات بكل امسسطة امالزمة مسونا  بجسؤومةاتها، بجا ني ذمك اموصو  إمى معسومات  -4

 وموظفةه.ومرانقه سلالته و

تتجثل امغانة م  مال ظة امعجسةات ني امدنع قدماً بتعسةقات امسلية واستيتاجاتها نةجا نتعسق بعجسةات امحوكجة وامجخاطرة  1-1

 .البرنامجوامجراقبة واالمتثا  ني 

ه، ئاإلقسةجةة أو امقطرنة أو إمى مكاتب أو عجسةات  ركا البرنامجنجك  مطرنقة امجال ظة أن تشجل زنارات موقعةة إمى مكاتب  1-1

وامحضور ني جسسات امتشاور، أو مرانقة موظفي امجراجعة امداخسةة مسحسابات  البرنامجأو امجشاركة ني اجتجاعات موظفي 

 أثيا  مهامهم، أو غةر ذمك م  مياسبات أو أنشطة مسدنع قدماً بامهدف م  امجال ظة.

 عسى سبةل امجثا  ال امحصر:تشجل االعتبارات امجتعسقة بتحدند مدى مال مة امجال ظة ما نسي، وذمك  1-4

  بجا ني ذمك، عسى سبةل امجثا  ال امحصر، امقدرة عسى دعم أعضا  امسلية ني امجةدان البرنامجاألثر عسى عجسةات ،

أو ني مكان االجتجاع، وأثر أعضا  امسلية امجحتجل عسى امحوار امعادي امجفتوح بة  امجوظفة ، وامقدرة عسى تيسةق 

 يقل،امجسائل امسوجستةة وام

 ،سالمة أعضا  امسلية وأميهم 

 ،اال تةاجات وامتقةةدات وامتسقةحات، نةجا نتعسق بامرعانة امصحةة 

 ،امجتطسبات امسغونة 

  أو مشرنك مه وامتي ستستضةف عجسةة امجال ظة، وإجرا  امتشاور معها، للبرنامجتحدند املهة امقةادنة امتابعة 

 كامةف اميقل واإلقامة وامدعم،امتكسفة امكسةة ملهود امجال ظة بجا ني ذمك ت 

  سةةامك البرنامجعجسةات باميسبة مامصفة امتجثةسةة املغرانةة وامتشغةسةة مسجوقع اميي ستلري زنارته، 

  ومبادراته املدندة، البرنامجبرامت 

  ت، اهتجامات أعضا  امسلية، م  قبةل نظم امتكيوموجةا، وامجوارد امبشرنة، وامجشترنالملاالت امتركةز امجحددة

 وامسوجستةات، وعجسةات امشركا ، وغةر ذمك،

  مجا أجري مؤخراً أو نلري البرنامجعجسةات امجراجعة أو امتقةةجات أو غةر ذمك م  أنشطة مراقبة امجكتب أو ،

  امةاً،
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 ،امرؤى امجتوقعة امتي ستستر د بها توصةات ملية مراجعة امحسابات وتقرنرها امسيوي 

 خال  امسية امتقونجةة.  عدد بعثات امجال ظة وتوقةتها 

 تتطسب عجسةات امجال ظة موانقة امجدنر امتيفةيي أو م  نعـةّـيه أو مكتب امجلس  امتيفةيي. 1-5

 أو م  نعـةّـيه. ينتطسب تحدند عجسةات امجال ظة وجدومها امزميي امتشاور مع امجدنر امتيفةي 1-6

ني أعقاب أنة بعثة مسجال ظة، مياقشة مسجال ظة.  تتكفل أمانة ملية مراجعة امحسابات بأن نتضج  جدو  أعجا  امسلية، 1-7

وتياقش امسلية امرؤى امتي تم تحدندها خال  امجال ظة وكيمك امدروس امجستفادة نةجا نتعسق بكفا ة بعثة امجال ظة ونعامةتها. 

 وتستخدم هيه امرؤى ني األغراض امتامةة:

 قرنرها امسيوي،طرح بيود إنانةة عسى جدو  أعجا  امسلية، وكيمك توصةاتها وت 

 .االستر اد بها نةجا نتعسق بطبةعة عجسةات امجال ظة ني امجستقبل، وتوقةتها وكفا تها ونعامةتها 

 تيكر ملية مراجعة امحسابات امجالمح امرئةسةة ملجةع عجسةات امجال ظة ني تقرنرها امسيوي امجقدم إمى امجلس  امتيفةيي. 1-8

 

 امجصامح امجامةةإعالن االستقال  وبةان  : 4اإلجرا  

طسب م  ججةع أعضا  امسلية سيوناً بأن نعسيوا بصورة خطةة استقالمهم وأن نرنقوا  4-2 تتكفل أمانة ملية مراجعة امحسابات بأن نـل

 ذمك ببةان ع  مصامحهم امجامةة، وأن نسسجوا بجتطسبات امسرنة، عجالً بامجواد امتامةة م  اختصاصات امسلية:

فةيي، ، وامجلس  امتيالبرنامجة هو تقدنم امجشورة امجونوعةة، نإن األعضا  نبقون مستقسة  ع  أمانة مجا كان دور امسلي-24

 ونكونون بجعز  ع  أي تضارب  قةقي أو ظاهر ني امجصامح.

ي، هجا إمى رئة  امجلس  امتيفةيوننوقع أعضا  امسلية عسى إعالن سيوي مالستقال  وبةان ع  امجصامح امجامةة، ونقدم-27

 بعا إلجرا ات تيشلها امسلية بجوجب قواعدها اإلجرائةة.ت

تبقى ججةع اموثائق وامجعسومات امسرنة امتي تعرض عسى امسلية أو تحصل عسةها سرنة ما مم نتقرر خالف ذمك. ونقر -12

 امسلية بهيا االمتزام كتابة وقل تعةةيهم.  أعضا

ام امسلية امداخسي، وتلجعه أمانة امسلية وتقدمه إمى رئة  امجلس  تحدد طرنقة االعتراف و كسه بامينل أمف امجرنق بيظ 4-1

 امتيفةيي، مع تقدنم نسخة عيه إمى نائب امجدنر امتيفةيي/ امجدنر امتيفةيي امجساعد مسعالقات امعامة.
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 الذيل ألف للنظام الداخلي للجنة مراجعة الحسابات في برنامج األغذية العالمي

 صالح الماليةإعالن االستقالل وبيان الم

م  اختصاصات ملية مراجعة امحسابات: نوقع أعضا  امسلية عسى إعالن سيوي مالستقال  وبةان ع  امجصامح  27امجادة 

 هجا إمى رئة  امجلس  امتيفةيي، تبعا إلجرا ات تيشلها امسلية بجوجب قواعدها اإلجرائةة.ونامجامةة، ونقدم

 

، امعضو ني ملية مراجعة امحسابات ني برنامت األغينة امعامجي _____________________________________أنا 

 أقـّر، بقدِر عـِـسجي، بجا نسي:

 

  البرنامجمة  مي أي موقع أ تف  به ني  ركات تقةم عالقة أعجا  مع. 

  مم وم  أ ارف ني أنشطة نجك  أن تضر باستقالمي ني أدا  واجباتي كعضو ني ملية مراجعة امحسابات، أو نبدو

 أنها تضر بهيا االستقال .

  مة  مدي أي مصامح مامةة نجك  أن تضر باستقالمي ني أدا  واجباتي كعضو ني ملية مراجعة امحسابات، أو نبدو

 أنها تضر بهيا االستقال .

  إنيي باق عسى االعتراف بجسؤومةتي ع  امحفاظ، بقدر ما أستطةع، عسى سرنة اموثائق امجقدمة مي ني سةاق عجسي

 مراجعة امحسابات. ني ملية

  إنيي أعجل ني امسلية بصفتي امشخصةة، وال أمتج  وال أقبل أنة تعسةجات معجسي ني ملية مراجعة امحسابات م  أنة

 أو خارجه. البرنامجهةلة إدارنة أو سسطة أخرى داخل 

 

 خةارنة( -)معسومات إنانةة أود أن أصرح بها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________________امتوقةع: 

 ___________________________________________________امتارنخ: 
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 الملحق الثاني

 

 تكوين لجنة مراجعة الحسابات

 

  ةد أنطوان أنطون: م  مواطيي نرنساااااااا ومبيان. وتجتد نترة والنته نومةو/تجوز  6إمى  1121نومةو/تجوز  7م  امساااااا

1125. 

  امسااااااةااادةElvira Edith Lazzati  إمى  1121نونةو/ زنران  2: م  مواطيي األرجيتة . وتجتاااد نترة والنتهاااا م

 .1125نونةو/ زنران  8

  امسااااةدةKholeka Mzondeki  1121نونجبر/تشاااارن  امثاني  21: م  مواطيي جيوب أنرنقةا. وتجتد نترة والنتها م 

 .1125نونجبر/تشرن  امثاني  2إمى 

  امسااااااةااادةIrena Petruškevičiené  إمى  1124نومةو/تجوز  11: م  مواطيي مةتوانةاااا. وتجتاااد نترة والنتهاااا م

 .1127نومةو/تجوز  12

  امسااااااةااادJames A. Rose :  إمى  1124نومةو/تجوز  11م  مواطيي اموالناااات امجتحااادة. وتجتاااد نترة والنتاااه م

 .1127ز نومةو/تجو 12
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 الثالث الملحق
 

 

 أنشطة لجنة مراجعة الحسابات

 5102مارس/آذار  – 5102أبريل/نيسان 

 يوليو/تموز – يونيو/حزيران 

5102 

 5102مارس/آذار  5102تشرين الثاني /نوفمبر

    جسسة تيفةينة مع مكتب امجلس  امتيفةيي

    جسسة تيفةينة مع امجدنر امتيفةيي

    امعجسةات

    مسائل امتقةةم

    ملية االستثجار

 مسائل امرقابة:

    امجراجعة امخارجةة –

    امجراجعة امداخسةة –

    امكشوف امجامةة

    امجحاسبة

    إدارة األدا  وامجخاطر

    مسائل امجوارد امبشرنة

    امداخسةة امضوابط

    امجسائل األخالقةة

    امقانونةةامجسائل 

    االدعا ات بأنشطة غةر سسةجة

    مسائل امجامةة وامجةزانةة
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