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 موجز

 
  2016قامت جلنة املالية، يف دورهتا الرابعة والســــــــــــتني بعد املائة اليت ُعقدت خالل شــــــــــــهر نوفمرب/تشــــــــــــرين الثاين ،

التحديث املقرتح الختصـــــاصـــــات جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة (املنظمة). وبعد اســـــتعراض باســـــتعراض 
التحديث املقرتح، طلبت جلنة املالية التعمق أكثر يف مراجعته إليضـــــــاح دور جلنة املراجعة يف تيســـــــري تنســـــــيق عمل 

اصـــات جلنة ن تقوم األمانة باســـتعراض اختصـــمع احملافظة على اســـتقاللية املراجع اخلارجي وأ الرقابةخمتلف وظائف 
 املراجعة يف املنظمة لكي تتواءم مع أفضل املمارسات املتبعة يف منظمات األمم املتحدة األخرى.

  بناء على طلب ة نظماملنســخة منقحة من التحديث املقرتح الختصــاصــات جلنة املراجعة يف وتتضــمن هذه الوثيقة
 .جلنة املالية

 
 املطلوبة من جلنة املاليةالتوجيهات 

 
  جلنة املراجعة.للتحديث املنقح الختصاصات جلنة املالية يلتمس املدير العام إقرار 

 
 مسودة المشورة

 
  اتفقت اللجنة مع التحديث المقترح الختصــــــــاصــــــــات لجنة المراجعة في المنظمة، بصــــــــيغته المنقحة 

ة ومواءمتها مع أفضل الممارسات المتبع الرقابةإيضاح دور لجنة المراجعة في تنسيق وظائف أجل  من
 في منظمات األمم المتحدة. 
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 مقدمة
 
 يف دورهتا الرابعة والستني بعد املائة مبا يلي: قامت جلنة املالية -1
 

جلنة املبادئ ىل إســــــــابقاً  ســــــــندةجلنة املراجعة بالوالية اليت كانت م يكّلفأشــــــــارت إىل أّن التنقيح املقرتح  (أ)
 األخالقية متاشًيا مع توصية جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية واجمللس؛

ا إىل أّن التنقيح املقرتح يعطي جلنة املراجعة دور امل (ب) ق لعمل خمتلف وظائف وأشـــــــــــارت أيضـــــــــــً ، لرقابةانســـــــــــّ
للجنة  االســــتشــــاري مكتب املفتش العام، والتقييم، واملراجع اخلارجي والشــــؤون األخالقية وحددت الدور

 املراجعة يف اختيار املفتش العام وإقالته؛

وطلبت التعمق أكثر يف التحديث املقرتح الختصـــــــــاصـــــــــات جلنة املراجعة يف املنظمة إليضـــــــــاح دور جلنة  (ج)
 ارجي؛مع احملافظة على استقاللية املراجع اخل لرقابةاملراجعة يف تيسري تنسيق عمل خمتلف وظائف ا

األمانة باســـــتعراض اختصـــــاصـــــات جلنة املراجعة يف املنظمة لكي تتواءم مع أفضـــــل املمارســـــات وأوصـــــت  (د)
 املتبعة يف منظمات األمم املتحدة األخرى وإحالة مسودة النسخة املنقحة إىل جلنة املالية الستعراضها.

 
 من دليل التعليمات  146من القســـــــــــم  جيماملرفق  ضـــــــــــمنتصـــــــــــدر اختصـــــــــــاصـــــــــــات جلنة املراجعة يف املنظمة و  -2

لســـابق للجنة اضـــرورة دمج الدور  بشـــكل رئيســـياللجان أو األنشـــطة الداخلية. وتربز التغيريات املقرتحة احلالية  -اإلدارية 
 اختصاصات جلنة املراجعة. ضمناملبادئ األخالقية 

 
 ويربز التنقيح املقرتح التغيريات التالية: -3
 

 ؛اليت كانت مسندة يف السابق إىل جلنة املبادئ األخالقية تكليف جلنة املراجعة بالوالية (أ)

قييم ، ومكتب املفتش العام، والتالرقابةدور جلنة املراجعة يف تنســــــــــــــيق عمل خمتلف وظائف  وإيضــــــــــــــاح ب)(
 ؛واملراجع اخلارجي والشؤون األخالقية

املمارســــات  متاشــــيا مع أفضــــلســــتشــــاري للجنة املراجعة يف اختيار املفتش العام وإقالته االدور الحتديد و  ج)(
 ؛التفتيش املشرتكةحددهتا وحدة  اليت

اءها جلنة املراجعة إىل األجهزة الرئاسية حييث يتضّمن آر الذي ترفعه واستكمال مضمون التقرير السنوي  (د)
 بشأن موارد مكتب املفتش العام واستقالليته.

 
عة يف املراجعة تعكس بالفعل أفضل املمارسات املتبوالتعديالت حمدودة باإلمجال. واالختصاصات الراهنة للجنة 

 منظومة األمم املتحدة.
 
 منظومة األمم يفمراجعة احلســـــــابات رير وحدة التفتيش املشـــــــرتكة عن وظيفة اتق صـــــــدور عقب تالتغيريا تُقرتحو  -4

اكتشــــــــافه نع الغش و ماملتحدة، و يف منظومة األمم حقيق يف منظومة األمم املتحدة، ووظيفة الت يف الرقابة، والثغرات املتحدة
املمارســـات اجليدة للجان املراجعة. وســـتؤدي التغيريات  تحددمنظومة األمم املتحدة، واليت والتصـــدي له يف مؤســـســـات 
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املقرتحة يف هذه الوثيقة إىل مواءمة اختصـــــــــــــاصـــــــــــــات جلنة املراجعة يف املنظمة مع تلك اليت مت حتديدها باعتبارها أفضـــــــــــــل 
 املمارسات.

 
، بإشــــراك جلنة املراجعة يف 2006كانت وحدة التفتيش قد أوصــــت، يف خمتلف التقارير الصــــادرة عنها منذ ســــنة و  -5

عملية اختيار املراجع اخلارجي وتقييمه. ومبا أّن املنظمة قد وضــــــــعت لوائحها اخلاصــــــــة هبذا الصــــــــدد، ال تقرتح الوثيقة أي 
الرتتيبات الراعية لعملية اختيار املراجع  FC 143/12خالل الوثيقة تغيريات هبذا الشــــــــأن. وبالفعل، حددت جلنة املالية من 

 اخلارجي وتعيينه. 
 

 التنقيحات المقترحة
 
 :تشمل التنقيحات املقرتحة على االختصاصات املرفقة ما يلي -6
 

 األخالقية ادئجلنة املبإىل ســــــابقا  ســــــندةتوســــــيع نطاق الوالية احلالية للجنة املراجعة إلدراج الوالية اليت كانت م 
 )؛11-6، 8-6، 1-6، 3-4، 1-3(ه)، 1-2، 3-1، 1-1ريات يف الفقرات ي(التغ

  اليت  الرقابةوظائف زيادة تنســـيق و  )؛)9-(د1-2وحتديد دور جلنة املراجعة يف اختيار املفتش العام وإقالته (الفقرة
  بـالرقـابةلرئيســــــــــــــيـة املتصــــــــــــــلـة االســــــــــــــيـاســــــــــــــات والوثـائق تنقيح و ) (و)1-2لفقرة جلنـة املراجعـة (ا تضــــــــــــــطلع هبـا

 ؛)(ه)1-2و) 8-(د1-2(الفقرة 

  1-9واستكمال مضمون التقرير السنوي الذي ترفعه جلنة املراجعة إىل األجهزة الرئاسية (الفقرة.( 
 
ذكورة أعاله)، التنقيحات املوجب وترد كامل التغيريات املقرتحة على نص االختصـــــــاصـــــــات (بصـــــــيغتها املعدلة مب -7
 .ذه الوثيقةهبلحق املات، يف ري املنطقي الكامن وراء هذه التغي املسوّغيف ذلك  مبا
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 لمائةا ا إلى التوجيهات الصادرة عن لجنة المالية في دورتها السادسة واألربعين بعدالمنظمة، مشفوعة بتنقيحات أخرى استنادً التغييرات المقترحة على اختصاصات لجنة المراجعة في 
 

 االختصاصات الحالية
 االختصاصات المقترحة

 ترد التغييرات المدخلة على النص الحالي بخط مائل 
 وحروف بارزة

 التعليقات

 الغرض -1

تعمل جلنة املراجعة كفريق اســـــــــــتشـــــــــــاري مكّون من خرباء  1-1
مليات إدارة وع ،الرقابة الداخليةترتيبات ملســـــــــــاعدة املدير العام يف 

ملنظمــة ااملخــاطر، ورفع التقــارير املــاليــة واملراجعــة الــداخليــة، ومهــام 
التفتيش والتحقيق. وتقّدم جلنة املراجعة مشــــــورهتا بشــــــأن اخلاصــــــة ب

اة اللوائح والقواعــد املــاليــة فضـــــــــــــــًال عن مع مراعــســـــــــــــــــائــل هــذه امل
 .جراءات املطبقة على املنظمة وبيئتها التشغيليةالسياسات واإل

 الغرض -1

تعمل جلنة املراجعة كفريق استشاري مكّون من خرباء ملساعدة  1-1
املدير العام يف ترتيبات الرقابة الداخلية، وعمليات إدارة املخاطر، ورفع 
التقــارير املــاليــة واملراجعــة الــداخليــة، ومهــام املنظمــة اخلــاصــــــــــــــــة بــالتفتيش 

. وتقّدم جلنة املراجعة مشــــــــورهتا بشــــــــأن والشــــــؤون األخالقيةوالتحقيق 
ذه املســــائل مع مراعاة اللوائح والقواعد املالية فضــــالً عن الســــياســــات ه

 واإلجراءات املطبقة على املنظمة وبيئتها التشغيلية.

الوظيفة لق بيف ما يتعقرتح هذا التغيري إلبراز دور اللجنة يُ 
اخلاصـــــــــة بالشـــــــــؤون األخالقية، عقب توقف جلنة املبادئ 

هزة األج عليـه ، على حنو مـا وافقـتعن العمـل األخالقيـة
 الرئاسية.

تقــدم جلنــة املراجعــة معلومــات إىل األجهزة الرئــاســـــــــــــــيـة يف  1-2
 تقاريرها الســـــنوية، ويقوم الرئيس أوإتاحة تلك اجملاالت من خالل 

أي عضـــــــــــــــو آخر يتّم تعيينه بتقدمي هذا التقرير مباشـــــــــــــــرة إىل جلنة 
 املالية.

ية يف تلك  1-2 تقدم جلنة املراجعة معلومات إىل األجهزة الرئاســـــــــــــــ
 لرئيساتقاريرها الســــــنوية اليت تتيحها، ويقوم إتاحة اجملاالت من خالل 

 .أي عضو آخر يتّم تعيينه بتقدمي هذا التقرير مباشرة إىل جلنة املالية أو

 .نطبق على النسخة العربيةيال 

حقيق، وبـــالتفتيش والت ويف مـــا يتعلق بـــاملراجعـــة الـــداخليـــة 1-3
تعمل اللجنة بصــفة اســتشــارية لدى مكتب املفتش العام. ومبوجب 
ذلك، تساعد املفتش العام يف كل ما يتعلق باجلودة املتواصلة ألداء 

 املكتب.

 الشؤونو  ويف ما يتعلق باملراجعة الداخلية وبالتفتيش والتحقيق 1-3
 ش العاماملفت ، تعمل اللجنة بصــــــفة اســــــتشــــــارية لدى مكتباألخالقية
ـــــــــؤون األخالقية على التوالي ومكتب ب . ومبوجأمين المظالم/ الشــ

ـــــــــؤون و ذلك، تســـــــــــــــاعد املفتش العام  ـــــــــؤول الشــ أمين المظالم/ مســ
 .ائفذه الوظهيف كل ما يتعلق باجلودة املتواصلة ألداء  األخالقية

 قرتح هــــذا التغيري إلبراز الــــدور اجلــــديــــد للجنــــة املراجعــــة ي
 .األخالقية يف ما يتعلق بالشؤون
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 االختصاصات الحالية
 االختصاصات المقترحة

 ترد التغييرات المدخلة على النص الحالي بخط مائل 
 وحروف بارزة

 التعليقات

 املسؤوليات -2

تقوم اللجنة باالستعراض وبتقدمي املشورة إىل املدير العام  2-1
 بشأن:

اســـــــبة كبرياً على قضـــــــايا احمل  الســـــــياســـــــات اليت تؤثر تأثرياً  )أ(
والتقـــارير املـــاليـــة والرقـــابـــة املـــاليـــة للمنظمـــة مبـــا يشـــــــــــــــمـــل 

 االعتبارات التالية:
 

الكشــوف املالية للمنظمة ونتائج عمليات املراجعة  )1(
 اخلارجية للكشـــــــــوف املالية حبســـــــــب ما هي موثقة 

 رســـــــــــــــــــائـــــل املراجع اخلـــــارجي  يف رأي املراجع ويف
 إىل اإلدارة؛

لرتتيبـــات اخلـــاصـــــــــــــــــة بـــاملراجع اخلـــارجي للمنظمــة ا )2(
 وتطبيقها؛

ســـياســـات املنظمة يف جمال احملاســـبة واإلدارة املالية  )3(
ة مشاريع التحسني اليت تتعلق باألنظمة املالية وحال

 املالية. ورفع التقارير
الرقــابــة الــداخليــة للمنظمــة واســـــــــــــــرتاتيجيــة إدارة املخــاطر  (ب)

وإطـار العمـل والعمليـات يف ضـــــــــــــــوء املخـاطر اهلـامـة اليت 
 تواجهها املنظمة، مبا يشمل مراعاة النقاط التالية:

 

 املسؤوليات -2

تقوم اللجنة باالســـــــــــــــتعراض وبتقدمي املشـــــــــــــــورة إىل املدير العام  2-1
 بشأن:

ة والتقارير كبرياً على قضــــايا احملاســــب  الســــياســــات اليت تؤثر تأثرياً  أ)(
 املالية والرقابة املالية للمنظمة مبا يشمل االعتبارات التالية:

 
الكشـــــــــــــــوف املــاليــة للمنظمــة ونتــائج عمليــات املراجعــة  )1(

اخلارجية للكشوف املالية حبسب ما هي موثقة يف رأي 
 املراجع ويف رسائل املراجع اخلارجي إىل اإلدارة؛

 ات اخلاصة باملراجع اخلارجي للمنظمة وتطبيقها؛الرتتيب )2(
سياسات املنظمة يف جمال احملاسبة واإلدارة املالية وحالة  )3(

مشــــــــــــــاريع التحســــــــــــــني اليت تتعلق باألنظمة املالية ورفع 
 املالية. التقارير

الرقابة الداخلية للمنظمة واســـــــــــــــرتاتيجية إدارة املخاطر وإطار  (ب)
املخـــاطر اهلـــامـــة اليت تواجههـــا العمـــل والعمليـــات يف ضـــــــــــــــوء 

 املنظمة، مبا يشمل مراعاة النقاط التالية:
مشـــــــــــاريع حتســـــــــــني املنظمة اليت تتعلق بالرقابة الداخلية  )1(

 املخاطر؛ وبإدارة

الــــدور  1-2تربز البنود اجلــــديــــدة املقرتحــــة حتــــت إطــــار 
ألخالقية، ابالشـــــوؤن اجلديد للجنة املراجعة يف ما يتعلق 

 اختصاصات جلنة املبادئ األخالقية.وقد استمدت من 
إىل التشديد  1-2وهتدف اإلضافات املقرتحة حتت إطار 
ة ووظيفــــ اخلــــارجيعلى دور جلنــــة املراجعــــة إزاء املراجع 

الذي دور لاوظيفة التقييم و جنبا إىل جنب مع التنســـــيق 
 تنقيح امليثــــــــاق يف ) 1(يف  بــــــــه القيــــــــامجنــــــــة ينبغي لل

. اليتــهو  عــدم جتــديــدتــه و لوإقــاتعيني املفتش العــام و ) 2(
اختصــاصــات جلنة ؤدي إىل مواءمة ومن شــأن ذلك أن ي

وحدة ر تقري يفعروضـــة مع أفضـــل املمارســـات امل راجعةامل
  احلســـــــــــــــــابـــات مراجعـــةوظيفـــة التفتيش املشـــــــــــــــرتكـــة عن 

الــــــوثــــــيــــــقــــــتـــــــان  –يف مــــــنــــــظــــــومــــــــة األمــــــم املــــــتــــــحــــــــدة 
JIU/REP/2010/5 وJIU/REP/2016/8. 
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ة الداخلية تتعلق بالرقابمشاريع حتسني املنظمة اليت  )1(
 وبإدارة املخاطر؛

نتائج تغطية املراجعة الداخلية واخلارجية للمنظمة  )2(
وحالة التوصـــــــــــــــيات املنبثقة عن عمليات املراجعة 

 واخلارجية. الداخلية
ســـــــياســـــــات املنظمة ملكافحة ممارســـــــات الغش والفســـــــاد  (ج)

والتــآمر لــدى موظفيهــا واألطراف اخلــارجيــة مبــا يف ذلــك 
االستخدام غري املناسب ملوارد املنظمة والتدابري اليت تتيح 
للموظفني واألطراف اخلــارجيــة بــأن يّعربوا عن خمــاوفهم، 
يف إطار ســـــري، من أي ممارســـــات خاطئة يف اإلدارة ويف 

 العمليات. إجراء
فعالية وكفاءة مهام املراجعة الداخلية والتفتيش والتحقيق  (د)

ش العام، زام مبيثاق مكتب املفتملكتب املفتش العام وااللت
واخلطوط التوجيهية املتعلقة بالتحقيقات اإلدارية الداخلية 
واملعـــايري الـــدوليـــة للمراجعـــة والتحقيق الـــداخليني مبـــا يف 

 ذلك االعتبارات التالية:
 

 الدور املستقل للمفتش العام ومكتبه؛ )1(
كفاية املوارد املتاحة ملكتب املفتش العام كي يليب  )2(

 احتياجات املنظمة؛

نتـــائج تغطيـــة املراجعـــة الـــداخليـــة واخلـــارجيـــة للمنظمـــة  )2(
ــــات املراجعــــة  ــــات املنبثقــــة عن عملي ــــة التوصـــــــــــــــي وحــــال

 واخلارجية. الداخلية
ســــياســــات املنظمة ملكافحة ممارســــات الغش والفســــاد والتآمر  ج)(

واألطراف اخلارجية مبا يف ذلك االســـــــــــــــتخدام غري  موظفيهال
املناسب ملوارد املنظمة والتدابري اليت تتيح للموظفني واألطراف 

خمـاوفهم، يف إطـار ســـــــــــــــري، من أي  اخلـارجيـة بـأن يّعربوا عن
 العمليات. ءممارسات خاطئة يف اإلدارة ويف إجرا

فعـــاليـــة وكفـــاءة مهـــام املراجعـــة الـــداخليـــة والتفتيش والتحقيق  (د)
ملكتـــب املفتش العـــام وااللتزام مبيثـــاق مكتـــب املفتش العـــام، 
واخلطوط التوجيهيـــة املتعلقـــة بـــالتحقيقـــات اإلداريـــة الـــداخليـــة 
واملعـــايري الـــدوليـــة للمراجعـــة والتحقيق الـــداخليني مبـــا يف ذلــك 

 ة:االعتبارات التالي
 

 الدور املستقل للمفتش العام ومكتبه؛ )1(
كفــــايــــة املوارد املتــــاحــــة ملكتــــب املفتش العــــام كي يليب  )2(

 املنظمة؛ احتياجات
آليــات مكتــب املفتش العــام لضـــــــــــــــمــان اجلودة ونتــائج  )3(

 استعراضات ضمان اجلودة الداخلية واخلارجية؛
ليـة مع الـداخمالءمـة التغطيـة املرتقبـة واحلـاليـة للمراجعـة  )4(

املراعـــاة الواجبـــة لتغطيـــة املراجعـــة اخلـــارجيـــة، من أجـــل 
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املفتش العام لضـــــــــمان اجلودة ونتائج  مكتبآليات  )3(
 استعراضات ضمان اجلودة الداخلية واخلارجية؛

مالءمة التغطية املرتقبة واحلالية للمراجعة الداخلية  )4(
مع املراعــاة الواجبــة لتغطيــة املراجعــة اخلــارجيــة، من 
أجــل ضـــــــــــــــمــان تــأكيــد مكتــب املفتش العــام على 

 ت عالية املخاطر؛اجملاال
تقارير املراجعة الصـــــــــــادرة عن مكتب املفتش العام  )5(

 وحالة تنفيذ التوصيات من قبل املنظمة؛
ضــــــة أو اليت تتعلق باحلاالت املفرت  التحقيقنتائج  )6(

الفعلية لســـــــــوء اإلدارة واملخالفات والغش وحالة 
اإلجراءات اليت تتخــذهــا املنظمــة بشـــــــــــــــــأن هــذه 

 النتائج؛
 التقارير الربع سنوية والسنوية ملكتب املفتش العام. )7(

ضـــمان تأكيد مكتب املفتش العام على اجملاالت عالية 
 ؛الخارجي بالتنسيق مع المراجع املخاطر

تقارير املراجعة الصــادرة عن مكتب املفتش العام وحالة  )5(
 تنفيذ التوصيات من قبل املنظمة؛

و الفعلية تتعلق باحلاالت املفرتضـــة أنتائج التحقيق اليت  )6(
لســوء اإلدارة واملخالفات والغش وحالة اإلجراءات اليت 

 تتخذها املنظمة بشأن هذه النتائج؛
 ؛التقارير الربع سنوية والسنوية ملكتب املفتش العام )7(
التغييرات في ميثـــاق مكتـــب المفتش العـــام واألدلـــة  )8(

ــــة للحفــــــاظ على  ــــة الالزمــ ــ لي فق مع التشـــــــــــغي التوا
 الممارسات التنظيمية والمهنية؛

مقترحــات المنظمــة في مــا يتعلق بتوظيف مفتش عــام  )9(
 أو إنهاء فترة واليته أو عدم تجديدها.

ــــــياغة برنامج  (ه) لة بصــ ــــــ ــــــائل ذات الصــ المبادئ جميع المســ
 وإعداده وتنفيذه، بما في ذلك:المنظمة في  ةخالقياأل

ــــة  )1( ــــادئ األخالقي ـــــــــطــــة المب التي يقوم بهــــا أمين أنشــ
األخالقية على أســــــاس  المظالم/ مســــــؤول الشــــــؤون

التقارير الســنوية التي يحيلها أمين المظالم/ مســؤول 
 ؛اللجنة الشؤون األخالقية إلى
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ـــــــــيـــــة لبرنـــــامج المبـــــادئ  )2( المكونـــــات الفرديـــــة الرئيســ
ــــــــــات ولوائح  ـــــــــيـاســ األخالقيـة، بمـا في ذلـك أي ســ

 وقواعد ذات صلة، والتدريب؛
فاهلرنامج أو برامج اإلقرار المالي للمنظمة اب )3( لى إ ةد

 معالجة تضارب المصالح؛ منع أو
ــــة الموارد  )4( ــ ــــاي ــــال مــــــدى كفــ للنهوض بشـــــــــــكــــــل فعــ

 .ةخالقياألالمسؤوليات ب
تحرص اللجنة على توفير التنســيق المالئم ألنشــطة الرقابة  2-2 

لداخلية والخارجية ووظيفة التقييم من أجل تحديد  بين المراجعة ا
ـــــــــتركة والعمل عليها، وتحديداً خالل عملية  مجاالت التركيز المشــ
تخطيط العمل. وال تتدخل اللجنة في هذه األثناء في والية أي من 

 يتها على التوالي. الوظائف المختلفة واستقالل

ة توصي وحدة التفتيش املشرتكة بأنه "يتعّني على األجهز 
الرئاســـــــــــية أن حترص على أن يفهم املراجعون اخلارجيون 
دور جلان الرقابة يف توفري التنســـــــــــــــيق خلطط عمل الرقابة 
الداخلية واخلارجية. وجيب إدراج هذه األدوار بشــــــــــــــكل 

اً ممارســة هذه أيضـــواضـــح يف مواثيق جلان الرقابة". وتُعّد 
جيــدة يوصـــــــــــــــى هبــا يف منوذج ميثــاق جلنــة الرقــابــة ملعهــد 
مراجعي احلســـــــــــــــــابــات الــداخليني ("تقوم جلنــة املراجعــة 
باســــــــــــــتعراض نطاق املراجعة واملقاربة ذات الصــــــــــــــلة اليت 
يقرتحها املراجعون اخلارجيون، مبا يف ذلك تنسيق جهود 

 املراجعة مع املراجعة الداخلية.")
اللجنة خطة ســـــــــــــنوية لضـــــــــــــمان املعاجلة الفعالة تضـــــــــــــع  2-2

 ملسؤوليات اللجنة وأهدافها املعلنة لتلك الفرتة.
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تقدم تقريراً ســــــــــــنوياً عن أنشــــــــــــطتها إىل املدير العام الذي  2-3
 باإلضـــــــــــافة  بنســـــــــــخة منه، يف املنظمةيقوم بدوره بتزويد جلنة املالية 

 ه.املدير العام يف إبدائها بشأن يرغبإىل أي تعليقات إضافية 

  

 صالحياتلا -3

 تتمتع جلنة املراجعة بالصالحيات التالية: 3-1
احلصـــول على كل املعلومات الضـــروريّة والتشـــاور مباشـــرة  (أ)

 مع املفتش العام وموظفيه؛
االّطالع على كل التقارير ووثائق العمل الصـــــــــــــــادرة عن  (ب)

 مكتب املفتش العام؛
أّية معلومات حتتاجها من أي موظف، ومطالبة التماس  (ج)

مجيع املوظفني بــــــالتعــــــاون بشــــــــــــــــــــأن أي طلــــــب تتقـــــدم 
 اللجنة؛ به

احلصـــــول على املشـــــورة الفنّية املســـــتقلة وضـــــمان حضـــــور  (د)
أشــــــــــــخاص خارجيني من أصــــــــــــحاب التجارب واخلربات 

 إذا كان ذلك ضروريا. ذات الصلة

 الصالحيات -3

 بالصالحيات التالية: املراجعةتتمتع جلنة  3-1
احلصــــول على كل املعلومات الضــــروريّة والتشــــاور مباشــــرة مع  (أ)

أمين المظالم/ مســــــؤول الشــــــؤون األخالقية واملفتش العام 
 .وموظفيه

 

 يقرتح هـــذا التغيري إلبراز الـــدور اجلـــديـــد للجنـــة املراجعـــة 
 .األخالقية يف ما يتعلق بالشؤون

 العضوية -4

تتألف اللجنة من مخســــــــــــــة أعضــــــــــــــاء خارجيني ومن أمني  4-1
 العام كل األعضاء واألمني.  املديرحبكم منصبه. ويعّني 
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تتم املوافقة على عضـــــوية اللجنة من ِقبل اجمللس بناًء على  4-2
 وجلنة املالية. العامتوصية املدير 

  

ويتم اختيار األعضاء على أساس مؤهالهتم كفنيني رفيعي  4-3
ولدى اختيارهم جيب  .املســـــــــــــــتوى يف جمال املراجعة و/أو التحقيق

 واجلغرايف يف اللجنة. اجلنساينمراعاة التمثيل 

 وخبراتهم ذاتويتم اختيار األعضــــــاء على أســــــاس مؤهالهتم  4-3
لة على مســتوى رفيع في مجاالت: اإلدارة المالية، والحوكمة،  الصــ

ـــــــــوابط والرقــابــة بمــا في ذلــك  والمخــاطر المراجعــة والتحقيق والضــ
ولدى اختيارهم جيب مراعاة التمثيل اجلنســــــــاين  .يةاألخالقالشــــــؤون و 

 واجلغرايف يف اللجنة.

يقرتح هذا التوضـــيح لتحديد مالمح أعضـــاء جلنة املراجعة 
وإلبراز مســـــــــــؤولية وشـــــــــــرط وجود أعضـــــــــــاء يتمتعون هبذه 

 اخلربات.

دير املعترب األعضــــــــــاء مســــــــــتقلني عن أمانة املنظمة وعن أُ  4-4
نة األعضــاء الســابقني لدى أمانة املنظمة يف جل تعينييتم  العام. وال

  املراجعة ضمن فرتة السنتني اليت تعقب انتهاء تلك املسؤوليات.

  

عملهم بصـــفتهم الشـــخصـــية وال جيوز أن  األعضـــاءيؤدي  4-5
  ميثلهم أعضاء مناوبون.

  

 ال ينطبق على النسخة العربية. تنتخب اللجنة رئيسها من ضمن أعضائها. 6-4  تنتخب اللجنة رئيسها من ضمن أعضائها. 4-6
يعمل األعضــــــــاء لفرتة ثالث ســــــــنوات قابلة للتجديد ملدة  4-7

إضــافية بعد انتهاء مدة الوالية األوىل، وفقاً  ســنواتأقصــاها ثالث 
ملا يرتئيه املدير العام. وتقســم مدة واليات األعضــاء قدر املســتطاع 

دير ويكون التجديد رهن التق .إىل مراحل هبدف تأمني االستمرارية
 اإلجيايب ملسامهة العضو املعّني خالل مدة واليته األوىل.
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 مانةاأل -5

وهو  املفتش العام حبكم منصـــــــــــــبه املراجعةيُعترب أمني جلنة  5-1
ة يرفع تقاريره مباشرة إىل الرئيس حول الشؤون اليت تتعلق بعمل جلن

 ام فيوّفر دعم األمانة للموظفني.املراجعة. أما مكتب املفتش الع

  

 االجتماعات -6

لســــــــــــــنة اميكن أن جتتمع اللجنة ثالث مرات على األقل يف  6-1
جتماعات أن يدعو إىل عقد ا لرئيسلوفقا ملا يرتئيه رئيســــــــــــــها. وجيوز 

ام لمدير العام أو املفتش العجيوز لإضـــــافّية إذا ما رأى ذلك مناســـــباً. و 
رئيس عقد اجتماعات إضـــافية إذا الأو املراجع اخلارجي أن يطلب إىل 

  ما دعت احلاجة إىل ذلك.

 االجتماعات -6

اللجنة ثالث مرات على األقل يف الســـــنة وفقا ميكن أن جتتمع  6-1
فّية لرئيس أن يدعو إىل عقد اجتماعات إضــــــاجيوز لملا يرتئيه رئيســــــها. و 

مين ألمدير العام أو املفتش العام أو وز لإذا ما رأى ذلك مناســـــــــــباً. وجي
املراجع اخلارجي أن يطلب أو  األخالقية المظالم/ مســـــؤول الشـــــؤون

 إضافية إذا ما دعت احلاجة إىل ذلك.رئيس عقد اجتماعات الإىل 

 يقرتح هــــذا التغيري إلبراز الــــدور اجلــــديــــد للجنــــة املراجعــــة 
 .األخالقية يف ما يتعلق بالشؤون

يتم إخطار أعضـــــاء جلنة املراجعة باالجتماعات عادًة قبل  6-2
  أيام عمل على األقل من انعقادها. 10

  

لالجتمـــاعـــات يوافق الرئيس على جـــدول أعمـــال مؤقـــت  6-3
 ينبغي توزيعه إىل جانب الدعوات.

  

يتم إعداد الوثائق الداعمة من ِقبل الرئيس أو أمانة جلنة  6-4
املراجعة بناًء على تعليمات الرئيس أو على مبادرة األمني. وميكن 

، من ِقبل املراجع اخلارجي أو، مبوافقة الرئيس الوثائقأيضـــــــــــــا تقدمي 
ألخرى للمنظمة. وتســــــــتخدم الوثائق عن طريق اإلدارة أو اللجان ا
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واملواد اإلعالميــــة اليت ُتوزَّع لتنظر فيهــــا جلنــــة املراجعــــة فقط هلــــذه 
  سرية. الغاية، وتُعاَمل على أ�ا

من املفرتض أن يشــــــارك األعضــــــاء اخلمســــــة مجيعاً يف كل  6-5
أن االجتماعات ميكن أن تنعقد بنصـــــــــــــــاب  علىاجتماع للجنة، 

 وال يتمتع أمني االجتماع حبق التصويت. مؤلف من ثالثة أعضاء.
وتُتخــذ قرارات جلنــة املراجعــة عــادة بــالتوافق يف اآلراء، ولكن حبــال 
تعّذر ذلك فُتتَّخذ بغالبية أصـــوات األعضـــاء احلاضـــرين الذين أدلوا 
بأصـــــــــواهتم. ويف حال تعادل األصـــــــــوات، يكون للرئيس الصـــــــــوت 

 املرجح.

  

جيوز للرئيس أو ألعضــــاء آخرين املشــــاركة يف اجتماع عرب  6-6
ذلك الوقت يتم إحصــــــــــــاء عددهم بغية  وخاللاهلاتف أو الفيديو 

 حتديد النصاب.

  

يف حــــال مل يتمكن الرئيس من حضـــــــــــــــور اجتمــــاع مــــا،  6-7
 رئيســــاً بالنيابة لذلك االجتماع من بني اآلخرونينتخب األعضــــاء 

 األعضاء احلاضرين.

  

جيوز للرئيس أن يدعو مكتب املفتش العام أو أي موظف  6-8
  أو املراجع اخلارجي حلضور االجتماعات. املنظمةآخر من 

مســـــــــــؤول جيوز للرئيس أن يــــدعو مكتــــب املفتش العــــام أو  6-8
أي موظف آخر من املنظمة أو املراجع اخلارجي الشؤون األخالقية أو 

  االجتماعات. حلضور

 يقرتح هـــذا التغيري إلبراز الـــدور اجلـــديـــد للجنـــة املراجعـــة 
 .األخالقية ما يتعلق بالشؤون يف
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جيوز للجنة املراجعة أن تقرر االجتماع يف جلســـــــــــــة مغلقة  6-9
 ة أو يف جلســـــــات خاصـــــــ اللجنةبني فرتة وأخرى حبســـــــب ما تقرره 

 مع األمني أو مع ممثلني عن اإلدارة أو ممثل املراجع اخلارجي.

  

يتم إعــــداد حمضــــــــــــــــر بكــــل اجتمــــاع حتفظــــه األمـــانـــة.  6-10
هذا  احملضـــر باملراســـلة وتعتمد مشـــروعوتســـتعرض جلنة املراجعة 

 احملضر رمسيًا يف اجتماعها التايل.

  

يتشارك املدير العام والديوان وموظفو مكتب املفتش العام  6-11
مداوالت جلنة املراجعة وحماضـــر اجتماعاهتا، ولكنها تُعَترب ســـرية ما 
مل يقرر الرئيس غري ذلك. وقد يوافق الرئيس على تشـــــــــــــــارك كامل 

أو األجزاء ذات الصـــــــلة منها مع كبار املدراء اآلخرين يف  احملاضـــــــر
األمـــانـــة أن تقـــدم موجزًا عن القرارات  املنظمـــة أو قـــد يطلـــب من

 وذلك لغاية املتابعة من قبل كبار املدراء يف املنظمة.

مســـــؤول الشـــــؤون األخالقية ويتشـــــــارك املدير العام والديوان  6-11
وموظفو مكتـــــب املفتش العـــــام مـــــداوالت جلنـــــة املراجعـــــة وحمـــــاضـــــــــــــــر 

. وقد يوافق كاجتماعاهتا، ولكنها تُعَترب سرية ما مل يقرر الرئيس غري ذل
الرئيس على تشارك كامل احملاضر أو األجزاء ذات الصلة منها مع كبار 
املدراء اآلخرين يف املنظمة أو قد يطلب من األمانة أن تقدم موجزاً عن 

 القرارات وذلك لغاية املتابعة من قبل كبار املدراء يف املنظمة.

  ةيقرتح هـــذا التغيري إلبراز الـــدور اجلـــديـــد للجنـــة املراجعـــ
 يف ما يتعلق بالشؤون األخالقية.

 تضارب املصاحل  -7

 اجلدد تصــــــــــرحياً بتضــــــــــارب األعضــــــــــاءقبل تعيينهم، يقدم  7-1
املصاحل. وحني ينشأ تضارب مصاحل فعلي أو حمتمل، يتم اإلعالن 
عن املصــلحة ما يؤدي إىل إعفاء العضــو أو األعضــاء من املشــاركة 
يف املناقشـــــــة أو إىل منعهم من التصـــــــويت على املســـــــألة. ويف هذه 
احلالة يســـــتوجب تكوين نصـــــاب من بقية األعضـــــاء للنظر يف هذه 

  .املسألة
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 مسؤوليات والتزامات األعضاء -8

يعمل األعضـــــــــاء بصـــــــــفة مســـــــــتقلة غري تنفيذية لدى أداء  8-1
اء املراجعة. وبالتايل ال يُعترب األعضـــــــ جلنةدورهم االســـــــتشـــــــاري يف 

 مسؤولني شخصياً عن القرارات اليت تتخذها جلنة املراجعة جمتمعًة. 

  

تَّخذ إجراءات تُـ ينال أعضاء جلنة املراجعة تعويضاً عن أي  8-2
ضــدهم نتيجة لألنشــطة اليت يؤدو�ا أثناء عملهم يف جلنة املراجعة، 

 طاملا أن هذه األعمال قد أديت بنية حسنة.

  

 رفع التقارير -9

ترفع اللجنــة تقــاريرهــا إىل املــدير العــام وتوجــه كــل التقــارير  9-1
لعام اإليه. وتعّد جلنة املراجعة تقريراً ســــــــــنوياً بشــــــــــأن عملها للمدير 

فُيقّدم إىل جلنة املالية كل ســــنة مشــــفوعاً بأي تعليقات صــــادرة عن 
املدير العام. ويتضــــــــــــمن التقرير تقييماً ذاتياً ســــــــــــنوياً لعمل اللجنة. 
ويُدعى رئيس جلنة املراجعة، أو عضـــو آخر، حســـبما تقرر اللجنة، 

  إىل جلنة املالية لعرض التقرير السنوي للجنة.

 رفع التقارير -9

ترفع اللجنـة تقـاريرهـا إىل املـدير العـام وتوجـه كـل التقـارير إليه.  9-1
وتعّد جلنة املراجعة تقريراً ســـــــــنوياً بشـــــــــأن عملها للمدير العام فُيقّدم إىل 
جلنة املالية كل ســــــــنة مشــــــــفوعاً بأي تعليقات صــــــــادرة عن املدير العام. 

رير ض التقويعر ويتضـــــــــــــــمن التقرير تقييماً ذاتياً ســـــــــــــــنوياً لعمل اللجنة. 
ـــــــــأن كيفية تعاطي مكتب المفتش العام مع  وجهات نظر اللجنة بشــ
المجاالت العالية الخطورة المشـــــــــــار إليها من خالل خطته ومدى  
كفاية الميزانية الموضـــوعة لتنفيذ تلك الخطة. كما يتضـــمن التقرير 
وجهات نظر اللجنة بشـــــأن التقرير الســـــنوي لمكتب المفتش العام 

ضـــــو ويُدعى رئيس جلنة املراجعة، أو عته. بما في ذلك بيان اســــتقاللي
آخر، حســـــــــــــــبما تقرر اللجنة، إىل جلنة املالية لعرض التقرير الســـــــــــــــنوي 

 للجنة.

 بعبــارة"" "evaluationعبــارة " االســـــــــــــــتعــاضــــــــــــــــة عنإن 
assessment "]يتماشى مع املمارسات ]باللغة اإلنكليزية 

الشــــــــــــــــــائعــــة. وبــــاإلضــــــــــــــــــافــــة إىل ذلــــك، تنطوي عبــــارة 
"evaluation على معىن حمـــدد جـــدا يف جمـــال الرقـــابـــة "

احلال  ذا ليسوهوينبغي أن تســتخدم مبعناها الصــحيح، 
 .هنا

 
ومن شـــــأن إضـــــافة بند لإلشـــــارة إىل أّن التقرير الســـــنوي 

للميزانية  ]assessment[للجنة املراجعة يتضـــــــــــــــّمن تقييما 
الســــــــنوية ملكتب املفتش العام واســــــــتقالليته هو ممارســــــــة 
فضـلى أشـارت إليها وحدة التفتيش املشـرتكة يف تقاريرها 

JIU/REP/2010/5  يف  مراجعة احلســـــــــــــــاباتعن وظيفة
عن تغرات  JIU REP/2006/2منظومة األمم املتحدة، و
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 االختصاصات الحالية
 االختصاصات المقترحة

 ترد التغييرات المدخلة على النص الحالي بخط مائل 
 وحروف بارزة

 التعليقات

 JIU/REP/2011/7الرقــابــة يف منظومــة األمم املتحــدة، و
يف منظومــــــــة األمم املتحــــــــدة،  التحقيقفــــــــة عن وظي

منع الغش واكتشــــــــــــــــــــــافـــــــه  عن JIU/REP//2016/4و
منظومة األمم املتحدة، والتصـــــــــدي له يف مؤســـــــــســـــــــات 

 الداخلية وظيفة املراجعةعن حالة  JIU/REP/2016/8و
 يف منظومة األمم املتحدة.للحسابات 

يتواصـــــــل الرئيس مع جهة االتصـــــــال املعينة من قبل املدير  9-2
العام بشــــأن نتائج مداوالت اللجنة فضــــالً عن املســــائل املقبلة اليت 

  تتعلق مبجال عملها.

  

 ألجور وتعويض التكاليفا -10

ال يتقاضـــــــــــــــى األعضـــــــــــــــاء أي أجر من املنظمة على أية  10-1
أنشــــــــطة يقومون هبا يف إطار عضــــــــويتهم يف جلنة املراجعة. وتقوم 

ة يتكبدها واإلقام املنظمة بتعويض أية تكاليف تتعلق بالســـــــــــــــفر
 أعضاء اللجنة بالضرورة لدى مشاركتهم يف اجتماعات اللجنة.

  

 االستعراض الدوري لالختصاصات -11

تســـتعرض اللجنة دورياً مالءمة اختصـــاصـــاهتا، مع اقرتاح  11-1
تغيريات على املــــدير العــــام للموافقــــة عليهــــا حيثمــــا كــــان ذلــــك 

 مناسباً.

 لالختصاصاتاالستعراض الدوري  -11

 ،وعلى األقل كل ثالث ســـــــــنوات، تســــــــــــتعرض اللجنة دورياً  11-1
مالءمة اختصـــــــــــــاصـــــــــــــاهتا، مع اقرتاح تغيريات على املدير العام للموافقة 

  عليها حيثما كان ذلك مناسباً.

إن االســـــــــــتعراض الدوري الختصـــــــــــاصـــــــــــات جلنة املراجعة 
ممارســـة فضـــلى موصـــى هبا (تقرير وحدة التفتيش املشـــرتكة 

 يف منظومــة األمم احلســــــــــــــــابــات راجعــة مبشــــــــــــــــأن وظيفــة 
 ).A 408 -املتحدة 
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