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 موجز

 

     ،عززت املنظمة هياكل املساءلة بشأن تنفيذ برنامج العمل وامليزانية من خالل تعزيز تنفيذذ الذمامج االسذياتيجية

لألداء لتقييم اإلجنازات ورصد التقدم احملرز من قبل فرق المنامج، وإنشاء لوحة الرصذد التشذليلي   وخلق معايري 

 من تقييم التقدم احملرز يف ضوء معايري األداء. املديرينلتوفري املعلومات الكمية والنوعية لتمكني 
 
 2016يف أبريل/نيسان  متت املوافقة على إطار الرقابة الداخلية يف منظمة األغذية والزراعة رمسيًا . 
 
      وستتخذ خطوات على مدى األشهر الثمانية عشر املقبلة لوضع العملية ومجع األدلة لدعم إصذدار البيذان اصذا

 .2017بالرقابة الداخلية، ليتم ضمه إىل الكشوف املالية يف نهاية عام 

 
 
 

 املطلوبة من جلنة املالية اتالتوجيه

 

  .ُيعرض على جلنة املالية التقدم احملرز يف تطبيق املساءلة وإطار الرقابة الداخلية يف املنظمة، لإلحاطة واملناقشة 

 

 مشروع املشورة

 

            أخذت جلنة املالية علماا  بالتادابل لتنيسامل املساا لة، واعتمااد إطاار الرقاباة الداخلياة يف منظماة األغذياة

 .لرقابة الداخليةخاص با بيانوالزراعة، واخلطوات الالزمة لوضع 
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 معلومات أساسية

 

هذه الوثيقة التقرير الرابع املقدم إىل جلنة املاليذة عذن سياسذة املسذاءلة وإطذار الرقابذة الداخليذة يف منظمذة          تتضمن -1

2013التقرير األول يف نوفمم/تشرين الثاني   األغذية والزراعة. وقد عرض
النهج املفذاهيمي الذذي كانذت تعتمذده األمانذة       1

إلدراج املساءلة والرقابة الداخلية يف ممارسات العمل اليت تأخذ بها الفاو، مذع اعتبذار إدارة املخذاطر همذزة الوصذل. ويبذي ن       

2014التقرير املرحلي الثاني املقدم يف مايو/أيار 
 ثلذت يف دعذم تنفيذذ   أن األولوية الرئيسذية للمسذاءلة والرقابذة الداخليذة مت     2

اإلطار االسياتيجي للمنظمة من خالل اصطة املتوسذطة األجذل وبرنذامج العمذل وامليزانيذة، وإدراج إدارة املخذاطر يف عمذل        

2015التقرير املرحلي األخري، يف مارس/آذار  وقد عرضاملنظمة. 
اللجنة. وتتطلع اللجنذة   على، سياسة املساءلة يف املنظمة 3

 2016.4إىل تلقي معلومات عن تنفيذ سياسة املساءلة وإطار الرقابة الداخلية، خالل دورتها اليت سُتعقد يف مايو/أيار 

 

وكما تستذكر اللجنة، يتم عمل األمانة املتعلق باملساءلة والرقابة الداخلية ضمن اهلدف السياسي العذام املتمثذل    -2

املالية واإلدارية يف الفاو، وحتقيق النتائج الماجمية، واملساعدة على تعزيز مبذادرة التلذيري التلذولي.     يف حتسني النزاهة

 ويتضمن العمل تأسيس وإدراج إدارة املخاطر واملساءلة والرقابة الداخلية، يف طرق عمل منظمة األغذية والزراعة. 

 

ساءلة املوجودة بالفعل. ويوضح هذا التقرير املرحلي العمل الذي ويتم تنفيذ السياسات املتعلقة بإدارة املخاطر وامل -3

 .يتم االضطالع به يف املنظمة لتطبيق مفاهيم املساءلة، ويعرض إطار الرقابة الداخلية يف املنظمة واصطوات املقبلة لتنفيذه

 

 تطبيق مفاهيم املساءلة

 

منذ أن أدخلت منظمذة األغذيذة والزراعذة سياسذة املسذاءلة، وفبذرت مبذادل املسذاءلة املعلومذات الالزمذة، و             -4

تطبيقها، يف عمليات وضع السياسات واألدوات يف املنظمة. ويتجلى ذلك بوضذو،، يف التذدابري املتخذذة لتعذديل وتنفيذذ      

 . 2017-2016برنامج العمل وامليزانية للفية املالية 

 

أواًل،   تعزيز هيكل اإلدارة اليت تشرف على تنفيذ األهذداف االسذياتيجية. و  اسذتبدال منسذقي األهذداف       -5

االسياتيجية الذي يعملون بدوام جزئي بقادة للمامج االسياتيجية يعملون بدوام كامذل، و  إعطذامهم دعمذا إضذافيا يف     

املساءلة املتبادلة من أجذل حتقيذق النتذائج، ُوضذع قذادة فذرق        شكل فريق إدارة خمصص صلري. ولزيادة التنسيق وتطوير

التعذاون الذتقو واإلشذراف علذى     المامج االسياتيجية حتت قيادة واحدة لإلدارة العليا، من خالل املدير العام املساعد )

                                                      
 FC 151/20الوثيقة   1
 FC 154/17الوثيقة   2
  FC 157/15الوثيقة   3
   CL 151/3الوثيقة  من33-32 ن االفقرت  4

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi800E.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk257e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm659e.pdf
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ات التنفيذذ( الالزمذة   المنامج(. وعلى املستوى التشليلي،   إنشاء دور جديد "مدير التنفيذ"، إلدارة حذزم العمذل )آليذ   

 .لتلقيق النتائج احملددة يف برنامج العمل وامليزانية

 

ثانيًا، وضعت منظمة األغذية والزراعة معايري لألداء لتوفري نقطة مرجعية لتقييم اإلجنازات ورصد تقذدم الفذرق    -6

 ًاقسذم  تاء كانذ ، سولية تنفيذآضمن هذه األدوار واملسؤوليات والسلطات اجلديدة. وتتلقق مساهمة كل وحدة يف  احملرز

ضمن اتفاق بشأن مستوى اصدمات، يتم التفاوض عليه مع قادة المامج االسذياتيجية، ويتضذمن   ، ًاميداني ًاأو مكتب ًافني

 .معاملا بارزة، ومنجزات وميزانيات، ملساهمة تلك الوحدات يف النتائج

 

من تقييم التقدم  املديرينثالثًا، ُأطلقت لوحة للرصد التشليلي لتوفري املعلومات اإلدارية الكمية والنوعية لتمكني  -7

احملرز يف ضوء معايري األداء. ويتم إغالق حلقة املساءلة باجتماعات فصلية بني الشعب/املكاتب اإلقليمية وقذادة الذمامج   

 يف ضوء املعايري، وحتديد أسباب الفروق، واختاذ اإلجراءات التصليلية. االسياتيجية، ملناقشة التقدم احملرز

 

 إطار الرقابة الداخلية يف منظمة األغذية والزراعة
 

يرد يف املرفق هلذه الوثيقة إطار الرقابة الداخلية يف منظمة األغذية والزراعة، الذي متت املوافقة عليها رمسيًا  -8

. وحيدد اإلطار املساءلة لتشليل نظام الرقابة الداخلية يف املنظمة، من خالل حتديد أهداف 2016يف أبريل/نيسان 

السياسات ومنافعها؛ ومكونات الرقابة الداخلية، مع السياسات واإلجراءات واألدوات والوحدات املسؤولة اليت تدعم 

 وات وتنفيذها ورصدها وحتسينها. واملوظفني من حيث تطوير السياسات واألد املديريناملكونات؛ ومسؤوليات 

 

منوذج تعريف املساءلة وكيفية ترابط العناصر فيما بينها، على النلو  إىليستند إطار الرقابة الداخلية يف املنظمة  -9

املبني يف مرفقه. ويتم تطبيق تقنيات التلكم يف منوذج تعريف املساءلة وكيفية ترابط العناصر فيمذا بينهذا بالفعذل، وهذي     

بربح من حيث حتسني األداء. فعلى سبيل املثال، يف جمال األموال من خارج امليزانية، حددت التلاليل يف نهاية  تأتي

املشاريع مل يستجيبوا بالكامل للمتطلبات احملددة من اجلهات املاحنة؛ وكان هناك الكذثري   مديريبعض  أن 2014عام 

طء وترية اإلنفاق، واإلفراط يف اإلنفاق، وتقارير ختاميذة متذأخرة،   من املشاريع اليت احتاجت إىل تدخل اإلدارة، بسبب ب

 .أو إجراءات معلقة إلغالق املشروع من الناحية اإلدارية

 

على ذلك، قامت املنظمة بتلسني الضوابط يف جمذاالت اإلشذراف وتصذميم الذنظم واملعرفذة والقذدرات. وقذدمت         وردًا -10

البيانات بشأن مدى مراقبذة ممثليذات املنظمذة للمعذايري املؤسسذية، وسذلطت الضذوء علذى         املنظمة، أواًل، إىل املكاتب اإلقليمية 

عذن االمتثذال   ممثلذي املنظمذة   مبسذاءلة  وقد مسذح ذلذك للمكاتذب اإلقليميذة     املشاريع اليت تتطلب إجراءات تصليلية عاجلة. 

نيذًا،   تذوفري التذدريب والذدعم املتخصذص      وللمقذر الرئيسذي مبسذاءلة املكاتذب اإلقليميذة عذن فعاليذة متابعتهذا. ثا         للمعايري،

، كانذت  2015للمسؤولني عن ميزانيات املشاريع، وال سيما أولئك الذين لديهم احتياجات تشليلية معقدة. وحبلول نهاية عام 

  هذه التدابري قد أثبتت جناحها؛ واخنفض عدد املشاريع اليت تتطلب إجراءات تصليلية عاجلة بأكثر من الثلث.  
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 اصطوات املقبلة

 

2015أقذذر جملذذس املنظمذذة، يف جلسذذته الثالثذذة واصمسذذني بعذذد املائذذة املنعقذذدة يف ديسذذمم/كانون األول     -11
؛ 5

، وشدد على أهميذة تعزيذز إطذار الرقابذة الداخليذة يف      6املالحظات الواردة يف تقرير الدورة الستني بعد املائة للجنة املالية

  الرقابة الداخلية إلرفاقه بالكشوف املالية السنوية. خا  ب املقر  الرئيسي واملكاتب امليدانية، وإعداد بيان 

 

 ستتخذ األمانة اصطوات التالية، على مدى األشهر الثمانية عشر املقبلة:  -12

 

 املذديرين للرقابة الداخلية، لتعزيذز الذوعي وااللتذزام بالضذوابط الرئيسذية، ولتشذجيع        الذاتيإدخال التقييم  (أ)

واملشرفني على املوافقة على األولويات بشذأن األمذاكن الذيت حتتذاج إىل تعزيذز للضذوابط، وتذوفري التذدريب         

 بشأنها. 

م، بشذأن الرقابذة علذى العمليذات     إىل املدير العذا  املديرينسيوفر ذلك األساس إلعداد رسالة التمثيل من كبار  (ب)

 .اليت تقع حتت مسؤولياتهم؛ وبيان خا  بالرقابة الداخلية إلرفاقه بالكشوف املالية

  

                                                      
   CL 153/REPالوثيقة ( من ط)13الفقرة   5
 CL 153/7 الوثيقة ( من ب)27و( هذ)8 الفقرتان  6

http://www.fao.org/3/a-mp365e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mo909e.pdf
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 املرفق

 

 يف منظمة األغذية والزراعة الداخليةإطار الرقابة 

 

 مقدمة

 

املوارد وحسن رعايتها، تسعى منظمة األغذية والزراعة باستمرار إىل حتسني حتقيق النتائج املتوقعة، واستخدام  -1

ونوعية املعلومات املقدمة إىل األجهزة الرئاسية وغريها من أصلاب املصللة. ويتطلب التلسن يف هذذه ااذاالت، كمذا    

 م به من قبل إدارة املنظمة واألجهزة الرئاسية، دمج االمتثال وآلية الرقابة يف إطار رقابة داخلية متماسك وشامل. هو مسلب

 

ر الرقابة الداخلية يف منظمذة األغذيذة والزراعذة، الذذي يذرد يف هذذه الوثيقذة، السياسذات املؤسسذية          ويربط إطا -2

 ملواصلةوبذلك، فإنه خيلق نقطة مرجعية واملوظفني.  املديريناحلالية وآليات رصد االمتثال، بأدوار ومسؤوليات ومساءلة 

 التلسن والتقييم واإلبالغ اصارجي. 

 

املكونات الرئيسية لنظام الرقابة الداخليذة يف املنظمذة، ردا علذى املخذاطر     ويهدف إطار السياسة هذا إىل حتديد  -3

اليت تواجه أهداف املنظمة. وإن إطار الرقابة الداخليذة وسياسذة املسذاءلة يف املنظمذة وسياسذة إدارة املخذاطر، هذي نظذم         

 املنظمة.  داعمة لبعضها البعض، وتكفل حتقيق أهدافمتكاملة و

 

بالسياسة العامة، والتعريذف والنطذاق، وتطبيذق مبذادل الرقابذة الداخليذة،        بيانًا إطار الرقابة الداخليةويشمل  -4

 واألدوار واملسؤوليات، واحلوكمة الداخلية. ويوفر ذلك أساسا لتوفري ضمانات على الرقابة الداخلية يف املنظمة.

 

 بالسياسة العامة بيان - لفأ

 

كانت مالية، أو تشذليلية، أو بيئيذة   سواء  -يلطي إطار الرقابة الداخلية يف املنظمة مجيع جوانب أنشطة املنظمة  -5

واملذوظفني يف مجيذع أحنذاء املنظمذة، تطبيذق إطذار الرقابذة الداخليذة لوضذع           املديرينأو أنها تتعلق باالمتثال. ومطلوب من 

 تنفيذها وتعديلها، مبا يعود بالفوائد التالية على املنظمة وأعضائها:  االسياتيجيات والسياسات والعمليات واصطط، و
 

ضوابط أكثر ذكاء ومرونة، تستجيب بطريقة أفضذل إىل املخذاطر التشذليلية واملخذاطر األخذرى الذيت تواجذه         أ()

 املوظفني يف حتقيق أهداف املنظمة؛

 احلفاظ على موثوقية ومالءمة وتوقيت املعلومات املالية وغري املالية، وحتسينها؛   ب()

 حتسذذذني التقيذذذد بااللتزامذذذات القانونيذذذة والتشذذذريعية والتنظيميذذذة؛ واملعذذذايري األخالقيذذذة يف املنظمذذذة؛   ج()

 والنظام الداخلي؛
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ملهذدورة، أو األخطذاء الذيت ميكذن     احلد من الفاقد واملهدر من األصول واملوارد، سذواء مذن خذالل اجلهذود ا     د()

 اللش؛ وأجتنبها، أو سوء اإلدارة، أو سوء املعاملة 

مبوثوقيذة نظذم   الثقة بني الدول األعضاء وأصذلاب املصذللة ارخذرين، فيمذا يتعلذق       ، وزيادة،احلفاظ على هذ()

 اإلدارة يف املنظمة ومرونتها وفعاليتها.  

 

 ريف والنطاقالتع - ا ب

 

الرقابة الداخلية على أنها "اإلجراءات املتخذة من قبل إدارة املنظمة إلدارة املخاطر وزيذادة احتمذال   تعرف املنظمة  -6

ويتضذمن إطذار الرقابذة الداخليذة، باإلضذافة إىل سياسذاته املتعلقذة بذإدارة املخذاطر واملسذاءلة،            1حتقيق األهداف احملذددة" 

 نظم والعناصر األخرى اليت توفر النقاط التالية إذا ما اجتمعت:  السياسات والثقافة والتنظيم والسلوكيات والعمليات وال
 

تسهيل فعالية وكفاءة العمليات من خالل تقييم املخذاطر احلاليذة واملسذتجدة، واالسذتجابة بشذكل مناسذب        أ()

 للمخاطر والفشل الكبري يف الضوابط، واحلفاظ على األصول؛

واألخطذاء البشذرية؛ أو التلايذل     ره؛ واإلفذراط يف ااازفذة؛  تقليل احتمال سوء احلكم يف صنع القذرار وأثذ   ب()

 املتعمد على عمليات الرقابة؛

 املساعدة على ضمان جودة التقارير الداخلية واصارجية؛ ج()

 املساعدة على ضمان االمتثال للقوانني واللوائح املعمول بها، وأيضا السياسات الداخلية. د()

 

 واملبادئ الثمانية عشرة للرقابة الداخلية يف منظمة األغذية والزراعةتطبيق العناصر اخلمسة  - يمج

 

 يستند إطار الرقابة الداخلية يف منظمة األغذيذة والزراعذة إىل منذوذج تعريذف املسذاءلة وكيفيذة تذرابط العناصذر         -7

2ما بينها يف
وهو حيدد مخسة عناصر ميابطة للرقابة الداخلية )تقيذيم املخذاطر، والبيئذة الداخليذة، وأنشذطة الرقابذة،        

لتلقيق أهذداف   وفعااًل ليكون نظام الرقابة الداخلية متكاماًل ًاضروري ، والرصد( ومثانية عشر مبدًأواالتصاالتواملعلومات 

داعمذة هلذا. ويذرد يف املرفذق تفاصذيل تتعلذق بتطبيذق مبذادل الرقابذة          املنظمة. وترد أدنذاه العناصذر اصمسذة واملبذادل ال    

 واملوظفني، والسياسات واألدوات الداعمة.  املديرينالداخلية، مبا يف ذلك الوحدة القيادية، وإمكانية التطبيق على 

 

                                                      
واألكثر مباشرة. وكانت التعاريف السابقة، على أساس منذوذج تعريذف املسذاءلة وكيفيذة تذرابط      هذا هو تعريف معهد التدقيق الدولي، وهو األبسط   1

مذا يتعلذق بتلقيذق     ما بينها، قد عرفت الرقابة الداخلية بأنها "عملية تهدف إىل توفري ضمانة معقولذة إلدارة منظمذة األغذيذة والزراعذة يف     العناصر يف

 الفعالية، والكفاءة، واالقتصاد، واالمتثال، واإلبالغ واحلماية". -اصمسة  يويةمبجاالت األداء احل....األهداف املتصلة
معدلة حبسذب التوجيهذات بشذأن أنظمذة الرقابذة؛       - 2013اإلطار املتكامل؛ جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي؛  -الرقابة الداخلية   2

 .  2009جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي؛ 
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ر، مبذا يف ذلذك   ينطوي تقييم املخاطر علذى عمليذة ديناميكيذة وتفاعليذة لتلديذد وإدارة املخذاط       تقييم املخاطر: -8

خماطر االحتيال، من أجل حتقيق األهداف. ويعد حتديد األهداف، اليت تتماشذى مذع التوجذه االسذياتيجي للمنظمذة      

 وتدعمه، واليت ترتبط ببعضها على مستويات تنظيمية خمتلفة، شرطا مسبقا لتقييم املخاطر. 

 

هي جمموعة من املعذايري والعمليذات واهلياكذل الذيت تذوفر األسذاس ملراقبذة وتوجيذه منظمذة           البيئة الداخلية: -9

األغذية والزراعة. وهي تتأثر باألهداف واملخاطر، وهلا تأثري جوهري على العملية الشاملة ألنظمة التلكم. وتشمل البيئة 

؛ والوسذائل الذيت تسذتخدمها اإلدارة العليذا     املذديرين بالداخلية ارليات اليت تعزز النزاهة والقيم األخالقيذة؛ واالقتضذاء   

 ملراقبة أداء أنشطة الرقابة )اهلياكل، وخطذوط اإلبذالغ، والتعذيني، وتفذويض املسذؤوليات والسذلطات(؛ والذيت يذتم مذن         

 مساءلة األفراد.  اخالهلا تعيني املوظفني وتدريبهم واالحتفاظ بهم، واليت يتم من خالهل

 

هي اإلجراءات اليت تتم مذن خذالل السياسذات واإلجذراءات لضذمان تنفيذذ توجيهذات اإلدارة         أنشطة الرقابة: -10

بشأن إدارة املخاطر. وهي تؤثر على العمليات اليدوية وارلية، وتشمل عند االقتضاء، الضوابط مثل الفصذل بذني املهذام،    

 والتفويضات، واملوافقات، والتلقق، والتسويات، واالستعراضات.

 

مذدى  حتصل اإلدارة على املعلومات من مصادر داخلية وخارجيذة، لتذتمكن مذن تقيذيم      :واالتصاالتومات املعل -11

جودة أداء خمتلف عناصر نظام الرقابة اصا  بهذا، يف دعذم حتقيذق األهذداف. وإلذب اإلبذالغ عذن املعلومذات علذى          

املعلومات اليت دارة، وأن اإلدارة والزمالء حيصلون على بأولويات اإل على بينةيكون املوظفون حبيث املستوى الداخلي، 

االتصاالت الواردة من البيانات اصارجية، والتبليغ عذن املعلومذات علذى     ةاصارجي االتصاالتسهل حيتاجون إليها. وت

 املستوى اصارجي لتلبية احتياجات األطراف الثالثة. 

 

ة من خالل تقييمات جارية ومنفصلة للتأكد من أن الضوابط املطلوبة ترصد اإلدارة عملية الرقابة الداخلي الرصد: -12

 موجودة، وتعمل، وتساهم بالطريقة الالزمة إلدارة املخاطر اليت تواجه حتقيق األهداف. 

 

 أدوار ومسؤوليات الرقابة الداخلية - الد

 

هو اجلهاز الرئاسي السيادي ملنظمة األغذية والزراعة. ويضع املؤمتر سياسة املنظمة ويوافق علذى موازنتهذا    املؤمتر -13

، بذدور  اللجناة املالياة  و جملا  املنظماة  ويستعرض أداءها املؤسسي. ويتمتع املؤمتر من خالل هذه املسؤوليات، وبدعم من 

 الشفافية، واملساءلة، للوفاء مبسؤوليات الرقابة الداخلية.  خا  يف حتديد التوقعات بشأن النزاهة، واألخالقيات، و

 

يتلمل املوظفون املسؤولية عن الرقابة الداخلية، ويلعبون دورا فيها؛ ولكن طبيعة هذذه املسذؤولية ختتلذف مذن      -14

  مستوى إىل آخر، حبسب ما هو مبني أدناه. 
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، فيما يتعلق بإنشاء إطار للرقابة الداخلية وصيانته، علذى  3تقع املسؤولية النهائية، مبوجب النصو  األساسية -15

. ويعتم املدير العام، من خالل اضطالعه بهذه املسؤولية، مسؤوال أمام األجهزة الرئاسذية، ويدعمذه يف   املدير العامعاتق 

 املوظفني.و املديرينن، وآليات احلوكمة الداخلية، وغريهم من كبار ون مساعدوعام نومديروهذا ااال نواب 

 

( وإدارات املقذر  املمثلاون اققليمياون  ( واملكاتذب امليدانيذة )  قادة الااام  االسارتاتيجية  كبار مديري المامج ) -16

( مسؤولون أمام املدير العذام،  املديرونملقر الرئيسي )املكاتب على مستوى اإلدارة العليا يف ا( ونان املساعداالعام اناملدير)

 من خالل نواب املديرين العامني املناسبني، حبسب االقتضاء، عن التالي:  
 

تعزيز القيم واملعايري والتوقعات واملساءلة عن الرقابذة الداخليذة، مذن خذالل قيذادتهم واجتذاه اإلدارة ضذمن         أ()

 اختصا  قيادتهم؛

السياسات واإلجراءات املتعلقة بالرقابة الداخلية، اليت وضعت مذن خذالل   تنفيذ مسؤولياتهم احملددة بشأن  ب()

 التعليمات األخرى الصادرة عن املدير العام؛ والتفويضات أ

التأكد من أن املديرين يف مجيذع جمذاالت القيذادة، مبذا يف ذلذك املمذثلني اإلقليمذيني يف املكاتذب القطريذة،           ج()

 الرقابة الداخلية؛ يف ضعفالاخلية، وضمان حل  أوجه يطبقون سياسات وإجراءات الرقابة الد

اإلشراف على إدارة املخاطر يف مجيع الوحدات ضمن جماالت قيادتهم، مبا يف ذلك إدارة املخاطر واالهتمذام   د()

 الرقابة الداخلية؛  يف ضعف البأوجه 

 الرقابة الداخلية.  املللوظة يف فضعالاملدير العام أو املشرفني عليهم )حبسب االقتضاء( بشأن أوجه  إبالغ هذ()

 

املاديرون، والرسساا ، واملمثلاون اققليمياون     ن عنها يف املكاتذب األخذرى )  ملسؤولوامليزانيات وا ويتلمل مدير -17

 ( مسؤولية ما يلي:الفرعيون، وممثليات املنظمة
 

قيادتهم وتوجيه املديرين واملوظفني  تعزيز القيم واملعايري والتوقعات واملساءلة عن الرقابة الداخلية، من خالل أ()

 ارخرين الذين يرفعون التقارير هلم؛

 تنفيذ سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية يف وحدتهم؛ ب()

 وحلبها؛ الكبرية واملخاطر حتديد أوجه ضعف الرقابة الداخلية ج()

الكذبرية، الذيت قذد حتذول دون      اإلبالغ إىل رمسائهم املباشرين عن أوجه ضعف الرقابة وغريها مذن املخذاطر   د()

 حتقيق األهداف، أو قد تسبب بأي ضرر يف السمعة أو ضرر مالي كبري. 

 

 املسؤولية الوظيفية لنظام الرقابة الداخلية. وهو مسؤول عن التالي:   نائب املدير العام للعملياتيتلمل  -18
 

املطلوب لدعم املديرين واملوظفني يف تطبيق ضمان تطوير وحتديث األدوات واإلرشادات واملعايري، على النلو  أ()

 إطار الرقابة الداخلية؛

                                                      
 .10)أ(؛ املادة 2، 38املادة   3
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 تطوير وصيانة وحتديث األدوات املؤسسية للرصد واإلبالغ عن املخاطر والرقابة الداخلية؛ ب()

 .تقديم املشورة الفنية والدعم للمديرين، وال سيما أصلاب السياسات، بشأن املسائل املتعلقة بالرقابة الداخلية ج()

 

)مثل رمساء وحدات األعمال( إطذار الرقابذة الداخليذة مذن خذالل       أصنياب السياسات قجرا ات األعمالينفذ  -19

 السياسات واإلجراءات. وهم مسؤولون عن التالي:  
 

ذي األولوية اليت يواجههذا املذديرون يف الصذفوف األماميذة،     وضع اإلجراءات واألدوات اليت تعاجل املخاطر  أ()

 ؛يف السياساتالداخليني بأقل تكلفة ممكنة، بالتشاور مع املستخدمني وغريهم من أصلاب املصللة 

 خطوط املساءلة واإلبالغ؛ ذحتديد وتنفي ب()

رصد وتقييم أداء السياسات واإلجذراءات، للتأكذد مذن حتقيذق املنذافع املتوقعذة، واغتنذام الفذر  لتلسذني           ج()

 الكفاءة؛  

املخاطر ضمن جمال سياسذاتهم والذيت تواجذه املذديرين، واالسذتجابة هلذا. علذى سذبيل         توقع التلريات يف  د()

 املثال، فيما يتعلق بالبيئة اصارجية، أو تطور منوذج األعمال يف املنظمة؛

مشاركة القضايا واالجتاهات اليت تتجذاوز حذدود الوحذدات التنظيميذة ومهامهذا، وتقييمهذا مذع أصذلاب          هذ()

 احلوكمة الداخلية، حبسب االقتضاء. مؤسسات السياسات ارخرين و

 

مسؤولون عن تشليل الضوابط الداخلية على النلو املنصو  عليه يف قواعد منظمة املديرون واملوظفون اآلخرون  -20

األغذية والزراعة، ولوائلها، ودالئلها، وسياساتها، وإجراءاتهذا، وغريهذا مذن التعليمذات. وهذم يبلثذون عذن الفذر          

نفسذهم أو  أالية وكفاءة الضوابط، واالستجابة بسرعة ألية ثلرات أو نقاط ضعف يف الرقابة، إمذا مبعاجلتهذا ب  لتلسني فع

ف يف الرقابذة، وعذدم امتثذال،    هذم يبللذون املسذؤولني عذنهم عذن أي ضذع      من خالل اإلبالغ عنها إىل املسؤولني عذنهم. و 

 وخماطر أو مشاكل تشليلية تهدد حتقيق األهداف. 

 

، االمتثال لقواعد املنظمة وسياساتها وإجراءاتهذا، واملسذاهمة   ملسؤول عن الشؤون األخالقية وأممل املظاملايعزز  -21

 يف تشجيع ثقافة األخالقيات والشفافية واملساءلة. وهو يهتم بمامج الكشف املالي والوساطة يف املنظمة.

 

والدعم إىل املدير العام واهليئات الرئاسية، مبا يف املشورة القانونية، واصدمات،  مكتب الشؤون القانونيةيوفر  -22

ذلك خالل وضع السياسات، لضمان تنفيذ أنشطة املنظمة وفقا لدستورها وقواعذدها ولوائلهذا. كمذا يذوفر أيضذا املشذورة       

سذوية  حل القانونية األوسع للمنظمة، وبشأن املعامالت التعاقدية وغريها من املعذامالت، ووضذع السياسذات وت   بشأن املصا

 النزاعات.

 

. املساا لة وإدارة املخااطر  سياسذات املنظمذة بشذأن     مدير مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارديدير  -23

 ويعمل مدير مكتب االسياتيجية والتخطيط مع كبار املديرين ارخرين على التالي:
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 واإلبالغ؛وضع إطار املسؤوليات وارليات ملعايري األداء، واألهداف،  أ()

وضع عملية إلدارة املخاطر واألدوات الالزمة ملساعدة املديرين يف مجيع أحناء املنظمة على حتديد املخذاطر،   ب()

 وأولوياتها، واحلد منها، واإلبالغ عنها؛

 اف املنظمذة، واإلبذذالغ عنهذذا إىل مؤسسذذات احلوكمذذة الداخليذذة داملخذذاطر الكذذبرية أمذذام حتقيذذق أهذذ حتديذد  ج()

 واملدير العام. 

 

تنفيذ مناحي املسذاءلة هذذه    اخلارجي وامُلراجع التقييم، ومكتب مكتب املفتش العام، وجلنة املراجعة، يدعم -24

 يف تقاريرهم إىل املدير العام ويف تأكيداتهم لألجهزة الرئاسية بشأن األداء الماجمي والتشليلي للمنظمة
 

املدير العام بشأن الضذوابط الداخليذة يف املنظمذة وإدارة املخذاطر واإلدارة      يرفع مكتب املفتش العام تقارير إىل أ()

 املالية واستخدام األصول واالدعاءات املتعلقة بسوء السلوك، مبا يف ذلك االحتيال.

تسدي جلنة املراجعة املشورة للمدير العام بشأن أعمال مكتذب املفذتش العذام وبشذأن املسذائل االسذياتيجية        ب()

 ة بنظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر واحلوكمة يف املنظمة.املتعلق

يقذي م مكتذب التقيذيم مذدى إجنذازات املشذاريع والذمامج واالسذياتيجيات والسياسذات مذن خذالل مقارنذة              ج()

 اإلجنازات اليت حتققت بتلك املتوقعة، ويقيم سلسلة النتائج والعمليات والعوامل الظرفية واملسببات.

 

 احلوكمة الداخلية - ا ها

 

من خالل "اجتماع اإلدارة العليا" و"جملس رصد برامج املنظمة" و"فريق رصذد اإلدارة   احلوكمة الداخليةتعمل  -25

 التنفيذية" ويرأس كل منها املدير العام.
 

" التوجيذه بشذأن السياسذات والقواعذد واإلجذراءات ويسذتعرض االمتثذال واألداء        اجتماع اإلدارة العليايوفر " أ()

 والفعالية.  

" التوجيه االسذياتيجي والتنسذيق واإلشذراف واملراجعذة املتواصذلة لتنفيذذ       جملس رصد برامج املنظمةيوفر " ب()

ملشذاكل بذني مذديري    المامج، بيكيز خا  على المامج االسياتيجية. وهو مبثابة منتدى لللوار وحلذل ا 

 األهداف االسياتيجية واملمثلني اإلقليميني ورمساء األقسام الفنية ووحدات األعمال.

" مبتابعة ورصد تنفيذ قرارات ومبادرات وأنشطة املنظمذة اهلامذة. ويرشذد    فريق رصد اإلدارة التنفيذيةيقوم " ج()

ويدعم عمل آليات احلوكمة الداخلية األخرى من املديرين بشأن التعديالت الضرورية وحل املشاكل، ويكم ل 

 مثل "جملس رصد برامج املنظمة" و"اجتماع اإلدارة العليا".

 

التنفيذ الفعال إلطار الرقابة الداخلية. وييأس اللجنذة نائذب    جلنة توجيهية معنية بالرقابة الداخليةتضمن  -26

د إلدارة التعذاون الذتقو وإدارة الذمامج، واملذدير العذام املسذاعد       املدير العام )العمليات(، وهي تشمل املدير العذام املسذاع  

  للخدمات املؤسسية، ومدير مكتب االسياتيجية والتخطيط وإدارة املوارد. 
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 توفل الضمانات بشأن الرقابة الداخلية يف منظمة األغذية والزراعة - اوو

 

 سيتم وضع ارليات التالية لتقييم الفعالية العامة للرقابة الداخلية:   -27
 

. يقوم مجيذع املذديرين، الذذين يتمتعذون بسذلطات مفوضذة، بإكمذال قائمذة         التقييم الذاتي للمديرينعملية  أ()

سذالة  ذاتي وضمان حتديثها باستمرار. وستستخدم قائمة التقييم الذاتي لتسيشد بها عملية وضذع ر الللتقييم 

 التمثيل السنوية. 

الضذمانات للمذدير العذام بشذأن      نان املساعداالعام انواملدير. يوفر نائب املدير العام رسالة التمثيل السنوية ب()

 .سري عمل الضوابط الداخلية يف نطاق مسؤولياتهم

 يوفرها مدقق خارجي، وتقرير سنوي من قبل املفتش العام. ضمانات رسالة ج()

علذى ارليذات الذواردة أعذاله، يرفذق املذدير العذام بيانذا خاصذا           . بناًءخاص بالرقابة الداخليةسنوي  بيان د()

 .بالرقابة الداخلية بالكشوف املالية السنوية
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 : تطبيق نظام الرقابة الداخلية يف منظمة األغذية والزراعة: املسؤوليات والسياسات الداعمة واألدواتلنيقم

 املبدأ

 ---------------املسؤوليات---------------

قابلية تطبيقها على املديرين  الوحدة القيادية السياسات الداعمة واألدوات

 واملوظفمل

 البيئة الداخلية

النزاهاااااة والقااااايم  -1

. يذذذتم دعذذذم األخالقياااة

النزاهذذذذذذة والسذذذذذذلوك  

األخالقذذذي مذذذن خذذذالل  

املعذذذذايري، والعمليذذذذات، 

 .واالقتداء باملديرين

مكتب املدير العام، 

املسؤول عن الشؤون 

 األخالقية

يت بذذذع املذذذديرون معذذذايري املنظمذذذة 

للنزاهذذذة والسذذذلوك األخالقذذذي،   

ويشجعون ويعذززون اعتمادهذا مذن    

 قبل املوظفني.

يت بذذع املوظفذذذون معذذايري املنظمذذذة   

للنزاهذذذة والسذذذلوك األخالقذذذي يف  

 اضطالعهم بواجباتهم.

لدوليذة  معايري السذلوك يف اصدمذة املدنيذة ا   

(؛ النظذذام األساسذذي لشذذؤون   304)املذذادة 

 (301املوظفني )املادة 

تعيني أمذني املظذامل واملسذؤول عذن الشذؤون      

 (2014/19األخالقية )نشرة املدير العام 

جلنة الشؤون األخالقية )نشرة املذدير العذام   

2012/07) 

قيم الفذاو دذددة وتذرد يف تقييمذات نظذام      

 تقييم وإدارة األداء.

إلقذذذرار املذذذالي )التعمذذذيم اإلداري برنذذامج ا 

2012/15) 

)التعمذذذيم  املضذذايقة سياسذذة الوقايذذة مذذن    

 (2007/05اإلداري 

احلماية مذن االسذتلالل اجلنسذي واإلسذاءة     

 (2013/07اجلنسية )التعميم اإلداري 

 إجذذذذذراءات التعامذذذذذل مذذذذذع اهلذذذذذدايا  

 (2012/14)التعميم اإلداري 

. رقابااااة ا لاااا  -2

ميذذذارس هيكذذذل تذذذابع    

للمجلذذس، مسذذتقل عذذن   

اإلدارة، الرقابذذذذة علذذذذى 

تطذذذذذوير وأداء الرقابذذذذذة 

 الداخلية.  

يتواصل املديرون واملوظفون مع  األجهزة الرئاسية

 األجهزة الرئاسية بشفافية.

النصو  األساسذية للمنظمذة، مبذا يف ذلذك     

 اللوائح والقواعد املالية

 قرارات وتوصيات األجهزة الرئاسية

 سياسة املساءلة

اهليكاال والساالطات   -3

.   وضذذذع واملساااؤوليات

خطوط اإلبالغ، وتفذويض  

السذذذذذلطات، وحتديذذذذذد 

 األدوار واملسؤوليات.

يطبذذق املذذديرون هذذذا املبذذدأ يف كذذل  مكتب املدير العام  

الكيانات وعلى كل األفذراد حتذت   

 قيادتهم. 

سياسذذة املسذذاءلة؛ دليذذل منظمذذة األغذيذذة   

 والزراعة

 االسياتيجية والتشليليةاصطط 
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 املبدأ

 ---------------املسؤوليات---------------

قابلية تطبيقها على املديرين  الوحدة القيادية السياسات الداعمة واألدوات

 واملوظفمل

. املوظفااون املاااهرون  -4

يذذتم تعذذيني األفذذراد ذوي  

املهارات الالزمة لتلقيذق  

األهذذذداف، وتذذذدريبهم،  

 واالحتفاظ بهم.

يطبق املديرون واملوظفون السياسات  مكتب املوارد البشرية

واإلجذذراءات الذذيت يضذذعها مكتذذب 

املوارد البشرية، مبا يف ذلذك رصذد   

وإنفذذذذاذه، واختذذذذاذ  االمتثذذذذال، 

 اإلجراءات التصليلية.

 اسياتيجية املوارد البشرية

دليل منظمذة األغذيذة والزراعذة )سياسذات     

 وإجراءات املوارد البشرية(

 نظام تقييم وإدارة األداء

 موقذذع التذذدريب التذذابع للمذذوارد البشذذرية   

(you@fao  ) 

. يتلمذذذذل املسااااا لة -5

األفراد مسؤوليات الرقابذة  

 صة بهم.الداخلية اصا

مكتذذذب املذذذدير العذذذام، 

املذذذذذذديران العامذذذذذذان  

، رمساء برامج املساعدان

األهداف االسذياتيجية،  

املشذذرفون علذذى وحذذدات 

 األعمال

يضذذع املذذديرون عمليذذات املسذذاءلة  

الداخليذذذذة للمهذذذذام املسذذذذندة إىل  

 املوظفني يف وحداتهم.

ميتثذذل املذذديرون واملوظفذذون بإطذذار  

التذدابري  الرقابة الداخلية ويتخذون 

 التصليلية.

سياسذذة املسذذاءلة؛ دليذذل منظمذذة األغذيذذة   

 والزراعة

 نظام تقييم وإدارة األداء

التوجااااااااااااااااا   -6

.   حتديد االسرتاتيجي

 أولويات املنظمة.

املدير العذام )مذن خذالل    

مكتذذذب االسذذذياتيجية  

والتخطيط وإدارة املوارد( 

 واألجهزة الرئاسية

يطبق املديرون واملوظفون األولويات 

 يف تصذذذذذذذذذذذذميم وتنفيذذذذذذذذذذذذذ

 المامج واملشاريع.

، واو(، اإلطذذذار 2النصذذذو  األساسذذذية ) 

 االسياتيجي واصطة املتوسطة  األجل

 تقييم املخاطر

. يذتم  أهداف واضنية -7

حتديد األهذداف بوضذو،   

كذذاف للسذذما، بتلديذذد    

املخذذذذذذذاطر املتعلقذذذذذذذة  

 باألهداف.

مكتذذذب االسذذذياتيجية  

والتخطذذذذذذذذذذيط وإدارة 

العامذان  ، املديران املوارد

، املمثلذذذذون املسذذذذاعدان

اإلقليميون، رمساء برامج 

األهداف االسذياتيجية،  

املشذذرفون علذذى وحذذدات 

 األعمال.

يطبق املديرون هذا املبذدأ يف مجيذع   

 الكيانات حتت قيادتهم.

 

 اصطط االسياتيجية والتشليلية

 سياسة املساءلة

 إدارة املخاطر من خالل: 

 

 حتديد املخاطر -8

 تقييم املخاطر -9

 احلد من املخاطر -10

مكتب االسياتيجية 

 والتخطيط وإدارة املوارد

يطبذذق املذذديرون واملوظفذذون هذذذا   

املبدأ يف إعداد اصطط واملشذاريع  

واالسذذذذياتيجيات ومقيحذذذذات  

مرفذذذق تطذذذوير األعمذذذال )مثذذذل  

 (املصروفات الرأمسالية

 سياسة إدارة املخاطر

خدام السياسذذذة املتعلقذذذة بذذذاللش واالسذذذت  

 اصاطئ ملوارد املنظمة
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 املبدأ

 ---------------املسؤوليات---------------

قابلية تطبيقها على املديرين  الوحدة القيادية السياسات الداعمة واألدوات

 واملوظفمل

 أنشطة الرقابة

. أنشاااطة الرقاباااة  -11

يتم وضع أنشذطة الرقابذة   

ملعاجلذة املخذذاطر يف وجذذه  

 حتقيق األهداف.

فذذذذذذذرق األهذذذذذذذداف  

املذذديران ، االسذذياتيجية

، العامذذذذان املسذذذذاعدان 

املمثلذذذون اإلقليميذذذذون،  

املشذذرفون علذذى وحذذدات 

 األعمال

يطبق املديرون واملوظفون هذا املبذدأ  

يف إعذذذذداد اصطذذذذط واملشذذذذاريع  

واالسياتيجيات ومقيحات تطذوير  

مرفذذق املصذذروفات األعمذذال )مثذذل 

 (الرأمسالية

القواعذذد املاليذذة ملنظمذذة األغذيذذة والزراعذذة؛ 

 دليل منظمة األغذية والزراعة  

ضااوابط تكنولوجيااا  -12

. يذذتم اختيذذار  املعلومااات

ة علذذذى الضذذذوابط العامذذذ 

اسذذذذتخدام التكنولوجيذذذذا 

وتطويرهذا، لذدعم حتقيذذق   

 األهداف.

شذذذذذعبة تكنولوجيذذذذذا   

 املعلومات

يطبق املديرون واملوظفون السياسات 

واإلجراءات املوضوعة من قبل كبري 

 موظفي تكنولوجيا املعلومات.

 اسياتيجية شعبة تكنولوجيا املعلومات

سياسذذات وإجذذراءات ومعذذايري تكنولوجيذذا   

 املعلومات

 ضوابط أنظمة تكنولوجيا املعلومات  

 

السياسااااااااااااات  -13

. ُتنشذذذذذر واقجااااارا ات

أنشطة الرقابة مذن خذالل   

السياسذذات الذذيت حتذذدد   

التوقعذذذات واإلجذذذراءات  

اليت تضع تلك السياسات 

 موضع التنفيذ.

جملذذذس رصذذذد بذذذرامج  

، فذرق األهذداف   املنظمة

املذذديران االسذذياتيجية، 

، العامذذذذان املسذذذذاعدان 

اإلقليميذذذذون، املمثلذذذون  

املشذذرفون علذذى وحذذدات 

 األعمال.

تتلمذذذذذذل فذذذذذذرق األهذذذذذذداف  

واملذذديران العامذذان االسذذياتيجية، 

، واملشرفون على وحدات املساعدان

األعمذذال، مسذذؤولية ضذذمان تطبيذذق 

إطار الرقابذة الداخليذة عنذد وضذع     

 العمليات واألنشطة.

يطبق املديرون واملوظفون هذا املبذدأ  

ا يف عنذذد اضذذطالعهم بعملذذهم، مبذذ 

ذلك الرصد وإنفاذ االمتثال واختذاذ  

 اإلجراءات التصليلية.

 تفويض السلطات

 االختصاصات

االتصذذاالت الرمسيذذة )التعذذاميم اإلداريذذة،   

 ونشرات املدير العام، وما إىل ذلك(

 دليل منظمة األغذية والزراعة  
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 املبدأ

 ---------------املسؤوليات---------------

قابلية تطبيقها على املديرين  الوحدة القيادية السياسات الداعمة واألدوات

 واملوظفمل

 املعلومات واالتصاالت

. يذذذذتم املعلومااااات -14

احلصول علذى املعلومذات   

ذات الصلة والنوعيذة، أو  

 .توليدها واستخدامها

جملذذذس رصذذذد بذذذرامج  

املنظمة، فذرق األهذداف   

املذذديران االسذذياتيجية، 

، العامذذذذان املسذذذذاعدان 

املمثلذذذون اإلقليميذذذذون،  

املشذذرفون علذذى وحذذدات 

 األعمال.

يطبذذق املذذديرون هذذذا املبذذدأ علذذى   

مجيذذع الكيانذذات واألفذذراد حتذذت  

قيذادتهم، وعنذذد وضذع السياسذذات   

 واإلجراءات.

يتشارك مجيع املذوظفني املعلومذات   

ذات الصذذلة والنوعيذذة، ويشذذجعون 

 على استخدامها.

القرارات والتوصيات الصادرة عذن األجهذزة   

 الرئاسية  

 سياسة السرية

املنظمذذة علذذى اتصذذال؛ بوابذذة إلكيونيذذة،  

ووسذذائل اإلعذذالم االجتماعيذذة، والنشذذرات  

 ما إىل ذلك. الصلفية، و

 اصطط االسياتيجية والتشليلية

 اللوحة املؤسسية؛ تقارير امليزانية

استعراض منتصف املذدة/تقييم نهايذة فذية    

 السنتني/تقرير تنفيذ المنامج

 الكشوف املالية السنوية

 تقارير املراجعة والتقييم

االتصاااااااااااااالت  -15

. ُتقدم املعلومات الداخلية

الالزمذذذة لذذذدعم الرقابذذذة  

 الداخلية داخليًا.  

مكتذذذب االسذذذياتيجية  

والتخطيط وإدارة املذوارد  

)األداء املؤسسذذذذذذذذي(؛ 

مكتذذذب االتصذذذاالت يف  

املنظمذذذذذة )معلومذذذذذات 

 مؤسسية أخرى(؛

 

يطبذذق املذذديرون هذذذا املبذذدأ علذذى   

مجيذذع الكيانذذات واألفذذراد حتذذت  

 قيادتهم 

سياسات  ميتثل مجيع املوظفني إىل

املنظمذذذذذة وإجراءاتهذذذذذا بشذذذذذأن 

 االتصاالت الداخلية 

االتصذذاالت الرمسيذذة )التعذذاميم اإلداريذذة،   

 ونشرات املدير العام، وما إىل ذلك(

 املنظمة على اتصال؛

 اصطط االسياتيجية والتشليلية

اللوحة املؤسسية؛ تقذارير امليزانيذة؛ تقيذيم    

 نهاية فية السنتني

البنيذذة التلتيذذة لتكنولوجيذذا املعلومذذات يف  

والنظام العذاملي  املنظمة )الميد اإللكيوني، 

 ، اخل(إلدارة املوارد

 خط اهلاتف اصا  باللش
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 املبدأ

 ---------------املسؤوليات---------------

قابلية تطبيقها على املديرين  الوحدة القيادية السياسات الداعمة واألدوات

 واملوظفمل

االتصاااااااااااااالت  -16

. تسذذذذذهل اخلارجياااااة

االتصذذذذاالت اصارجيذذذذة 

احلصذذول علذذى البيانذذات  

اصارجيذذذة، والتواصذذذل  

اصذذذارجي للمعلومذذذات، 

لتلبيذذذذذذة احتياجذذذذذذات 

 الثالثة. األطراف

مكتذذذب االسذذذياتيجية  

والتخطيط وإدارة املذوارد  

)األداء املؤسسذذذذذذذذي(؛ 

مكتذذذب االتصذذذاالت يف  

املنظمذذذذذة )معلومذذذذذات 

مؤسسذذذذذية أخذذذذذرى(؛ 

مكتذذذب املفذذذتش العذذذام 

 )املزاعم(

 

يطبذذق املذذديرون هذذذا املبذذدأ علذذى   

مجيذذع الكيانذذات واألفذذراد حتذذت  

 قيادتهم.

ميتثل مجيع املوظفني إىل سياسات 

املنظمة بشأن االتصاالت وإجراءات 

 اصارجية.

 سياسة السرية

اصطذذة االسذذياتيجية، واصطذذة متوسذذطة  

 األجل، وبرنامج العمل وامليزانية

 الكشوف املالية السنوية

 رأي املراجع اصارجي، والتقرير املطول

 تقارير التقييمات  

البوابذذذة اإللكيونيذذذة للمنظمذذذة، ووسذذذائل 

لصذلفية،  اإلعالم االجتماعية، والنشذرات ا 

 وما إىل ذلك.

 املبادرة اإلعالمية لكبار املسؤولني  

)الميذذد  تكنولوجيذذا املعلومذذات يف املنظمذذة 

 اإللكيوني، اخل(

 خط اهلاتف اصا  باللش

 الرصد

. يذتم إجذراء   الرصد -17

التقييمذذذذذات اجلاريذذذذذة  

واملسذذتقلة لتقيذذيم تطبيذذق  

مكونات ومبذادل الرقابذة   

   الداخلية.

جملذذذس رصذذذد بذذذرامج  

املنظمة، فذرق األهذداف   

املذذديران االسذذياتيجية، 

، العامذذذذان املسذذذذاعدان 

املمثلذذذذون اإلقليميذذذذون  

 واملشذذذذذذرفون علذذذذذذى  

 وحدات األعمال.

يطبذذق املذذديرون هذذذا املبذذدأ علذذى   

 مجيع الكيانات حتت قيادتهم.  

 إطار النتائج يف منظمة األغذية والزراعة  

 سياسة املساءلة

 رسائل التمثيل

 رير املراجعة الداخليةتقا

 رسائل إدارة املراجعة اصارجية

 تقارير مكتب التقييم  

اقبااالع عاان أوجاا   -18

القصاااااور يف الرقاباااااة  

. ُتقذذيم أوجذذه  الداخليااة

القصذذذذذذور يف الرقابذذذذذذة 

الداخليذذذة ويذذذتم إبذذذالغ  

املسؤولني عنها على الفور 

الختذذذذذاذ اإلجذذذذذراءات  

 اإلجذذراءاتالتصذذليلية. 

التصذذذذذليلية سذذذذذريعة 

 وفعالة.  

جملذذذس رصذذذد بذذذرامج  

املنظمة، فذرق األهذداف   

املذذديران االسذذياتيجية، 

، العامذذذذان املسذذذذاعدان 

املمثلذذذذون اإلقليميذذذذون  

واملشرفون على وحذدات  

 األعمال.

يطبق املديرون واملوظفون هذا املبذدأ  

علذذى مجيذذع ااذذاالت الواقعذذة    

 حتت مسؤوليتهم.

 تفويض السلطات

   رسائل التمثيل

 تقارير املراجعة الداخلية

 رسائل إدارة املراجعة اصارجية

 تقارير مكتب التقييم  

 


