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 موجز تنفيذي

  التنفيذي للنظر فيها. "التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات" على المجلستُعرض وثيقة 

 مة إلى ضمن الوثيقة الرئيسية المقد الحسابات"تقرير السنوي للجنة مراجعة ال" لوثيقة ويُدرج الموجز التنفيذي

 الستعراضها.المالية لجنة 

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

 ظر فيه.إلى المجلس التنفيذي للن "التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات" لتقديمهمن لجنة المالية إقرار  يرجى 

 مشروع المشورة

  لجنة المالية في منظمة األغذية شير النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي، توفقا للمادة الرابعة عشرة من

"التقرير السنوي للجنة مراجعة المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يحيط علما بالوثيقة على والزراعة 

 .الحسابات"

 

 



 

  

 World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy   

 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات

 

 مشروع القرار

 (.WFP/EB.A/2017/6-E/1) "التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات"وثيقة اليحيط المجلس علماً ب

 إلى المجلس التنفيذي

 (1)أن تتقدم بتقريرها السنوي إلى المجلس التنفيذي للنظر فيه، وذلك بمقتضى اختصاصاتها البرنامجيسّر لجنة مراجعة الحسابات في 

 .2011المعتمدة في الدورة العادية الثانية للمجلس عام 

. ويصادف التاريخ 2017مارس/آذار  31إلى  2016أبريل/نيسان  1ويقدم هذا التقرير موجزا ألبرز أنشطة اللجنة وآرائها في الفترة من 

الحصول على معلومات أكثر تفصيالً عن  األخير إنجاز الحسابات المالية السنوية، وهي محور رئيسي من محاور تركيز اللجنة. ويمكن

 هيئة مكتب المجلسالمناقشات مع  وملخصاتأنشطة اللجنة من محاضر اجتماعات اللجنة، وبنود العمل الملحقة بمحاضر االجتماعات، 

  للبرنامج.التنفيذي 

 واللجنة على استعداد لمناقشة هذا التقرير أو أي جانب آخر من جوانب عملها مع المجلس.

 

James Rose 

 رئيس لجنة مراجعة الحسابات

  2017مارس/آذار  31

                                                           
  النهائي المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.هذا مشروع قرار، ولالطالع على القرار 

 .البرنامجاختصاصات لجنة مراجعة الحسابات في  (1)

 المجلس التنفيذي 

 الدورة السنوية

 2017 حزيران/يونيو 16-12روما، 

 التوزيع: عام

 2017 أيار/مايو 12التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 من جدول األعمال 6البند 

WFP/EB.A/2017/6-E/1 

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

 للنظر

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  البرنامجتتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع 

http://executiveboard.wfp.org/
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 موجز تنفيذي

اط قنفذت لجنة مراجعة الحسااابات خطة عملها وفقاً الختصاااصاااتها بالتعاون الكامل من جانب المدير التنفيذي واإلدارة. ول  تالجن اللجنة أي ن

واعتمدت اللجنة على تأكيدات وعروض  (2).2016ضعف كبيرة في الضوابط الداخلية أو بيانات خاطئة في الكشوف المالية لشهر مارس/آذار 

 قّدمتها اإلدارة، ومكتب المفتش العام، والمراجع الخارجي للحسابات.

تعلقت بالموظفين في مكتب المفتش العام وما زالت جهة رئيسية مشاركة  التيوقد شاركت لجنة مراجعة الحسابات مشاركة تامة في التغييرات 

تقديمها الدع  إلى الموظف الحالي القائ  بأعماله. واللجنة راضية عن إدارة المكتب على يد القائ  باألعمال  في عملية اختيار المفتش الجديد، مع

قت المقبلة لالسااتعراضااات االسااتباقية للنزاهة. وتحق بالمهماتخالل المرجلة االنتقالية، وعن الجهود المبذولة لتحسااين البروتوكوالت المتعلقة 

 . جسب تقديرهلية التامة لمكتب المفتش العام ومن قدرته على إجراء تحقيقات مستقلة اللجنة أيضاً من االستقال

ويتواصااال تحساااين العمليات العامة إلدارة المخاطر والضاااوابط الداخلية. وتربدي اإلدارة اساااتعدادها للمضاااي في دفع عملية التحساااين وتعديل 

إلى مرجلة ينبغي أن يقيَّ  فيها العمل اإلضااااافي الذي قام به في مجال إدارة  البرنامج. وعليه، فقد وصاااال البرنامجالضااااوابط مع تغير عمليات 

 المخاطر المؤسسية، والتصمي  التنظيمي ألنظمة االمتثال والمراقبة الخاصة به المتعلقة "بخط الدفاع الثاني".

بات الخارجي ومكتب المفتش العام نشرها فيما يخص نهج استعرضت اللجنة التقارير األولية التي كان على مراجع الحسا (3)وفي مارس/آذار،

اساااااتعراض تصاااااميمه التنظيمي القائ  على "الوفاء بالغرض" على  للبرنامج. وترى اللجنة أنه ينبغي للبرنامجالالمركزية والمكاتب اإلقليمية 

ة على المسااااتوى المركزي باألنشااااطة اإلداري المسااااتوى الوظيفي بغية تحسااااين كفاءة وفعالية ضااااوابط الرقابة. وينبغي النظر في االضااااطالع

 .2017والتشغيلية التي ال ضرورة لتنفيذها على الصعيد القطري، على نحو ما أشير إليه في محضر اجتماع اللجنة المعقود في مارس/آذار 

خطيط عتبر اللجنة أن عملية التواساااتعرضااات اللجنة أيضااااً عدة عروض تتعلّق بخارطة الطريق المتكاملة وبالخطط االساااتراتيجية القطرية. وت

 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومهمة جداً في هذا اإلسهام.  البرنامجاالستراتيجي القطري متوافقة مع إسهام 

التنفيذي،  هيئة مكتب المجلسممثلي اختارت اللجنة، بالتعاون مع اإلدارة و ،Petruškevičienéوالسيدة  Roseد ونظراً إلى انتهاء والية السي

ولغرض ضاااامان مواصاااالة أداء المهام القيادية في اللجنة أثناء تغيير عضااااويها،  (4)عضااااويين جديدين عررضااااا على المجلس للموافقة عليهما.

 نائباً لرئيس اللجنة. Kanaاختارت اللجنة السيد 

 المقدمة وسير عمل لجنة مراجعة الحسابات

 االختصاصات

؛ ويقدِّم نظامها الداخلي توجيهات 2011لجنة مراجعة الحسابات في دورته العادية الثانية عام  اعتمد المجلس التنفيذي اختصاصات -1

 إضافية، وهو مدرج في الملحق األول من هذه الوثيقة.

 وتشمل مسؤوليات اللجنة إسداء المشورة للمجلس التنفيذي والمدير التنفيذي في المسائل التالية: -2

 المراجعة الداخلية للحسابات؛ 

 ارة المخاطر والضوابط الداخلية؛إد 

 الكشوف المالية؛ 

 المحاسبة؛ 

 المراجعة الخارجية للحسابات؛ 

 القي  واألخالق؛ 

 االدعاءات بأنشطة غير سليمة. 

                                                           
 .2017مارس/آذار  24إلى  22لجنة مراجعة الحسابات الذي عقد في الفترة من قدمت إلى االجتماع الثاني واألربعين بعد المائة ل (2)

 المرجع نفسه. (3)

(4 )C/1-WFP/EB.A/2017/6. 
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 وقد أعدت اللجنة هذا التقرير وفقا لذلك الترتيب.

 ين لجنة مراجعة الحساباتوتك

ويراعي هذا التكوين التوازنات المناسبة من جيث نوع الجنس واإلقلي ، وفق ما ترد قائمة بأعضاء اللجنة الحاليين في الملحق الثاني.  -3

 جدده المجلس.

قد في ديسمبر/كانون األول  -4  نائباً للرئيس. Suresh Kana، انتخبت لجنة مراجعة الحسابات السيد 2016وقبل االجتماع الذي عر

 أنشطة لجنة مراجعة الحسابات

م لمحة عامة عن عمل اللجنة، ويسلّط الضوء على 2017مارس/آذار  31إلى  2016بريل/نيسان أ 1يغطّي هذا التقرير الفترة من  -5 . ويقدِّ

 القضايا التي تتطلّب اهتمام المجلس التنفيذي والمدير التنفيذي.

، 2016، وديسمبر/كانون األول 2016في يونيو/جزيران  –وقد اجتمعت لجنة مراجعة الحسابات ثالث مرات خالل هذه الفترة  -6

بين االجتماعات الرسمية، عقد أعضاء اللجنة أو رئيسها مؤتمرات هاتفية مع المفتش العام في الفترات الفاصلة . و2017ومارس/آذار 

 أو مراجع الحسابات الخارجي أو أمينة المجلس التنفيذي بشأن مسائل تتطلّب اهتمام اللجنة. البرنامجأو إدارة 

 وموظفوه . ،المدير التنفيذي المعنيون، ورئيس الديوان، والمفتش العاممساعدو المدير التنفيذي، وويشارك في اجتماعات اللجنة عادة  -7

وفي اليوم األول واألخير من كل اجتماع، تعقد لجنة مراجعة الحسابات دورات تنفيذية لألعضاء فقط، وعادة مع المدير التنفيذي  -8

د اللجنة بآراء ثاقبة عن أولويات . وتركِّز هذه الدورات على قضايا استراتيجيللبرنامج لدورات واجتياجاته. وترستخَدم ا البرنامجة، وتزوِّ

 أيضاً لتقاس  شواغل اللجنة مع المدير التنفيذي، واإلبالغ عن األمور التي تتطلّب اهتماماً عاجالً من جانبه.

م اآلراء واألولوتلمكتب المجلس: فهيئة اذي جلقة وصل رئيسية مع التنفي هيئة مكتب المجلسزالت اجتماعات اللجنة مع  وما -9 يات قدِّ

وفر للجنة مراجعة الحسابات الوسائل األساسية التي تمكنها من إسداء المشورة إلى المجلس تو البرنامجالموجدة للدول األعضاء في 

 .البرنامجبشأن وضع الحوكمة والمخاطر وجهود الرقابة في 

في نيويورك ألغراض تبادل  2016وعقدت لجنة مراجعة الحسابات التابعة لألم  المتحدة اجتماعها األول في نوفمبر/تشرين الثاني  -10

، رئيس لجنة مراجعة الحسابات، االجتماع جيث James Roseأفضل الممارسات بين لجان المراقبة في األم  المتحدة. وجضر السيد 

 ج الحوكمة المتطور الذي يتبعه ولممارساته في هذا الصدد.لنموذبالثناء  البرنامججظي 

شكل المجلس التنفيذي فريق اختيار مهمته تحديد وقد . 2017وستنتهي والية عضوين من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات في عام  -11

 اللجنة في الفريق. h KanaSuresومثل عضو اللجنة السيد  (5)المرشحين القادرين على الحلول محل العضويين المنتهية واليتهما.

وفيما يخص شؤون الموظفين بمكتب المفتش العام، التقى رئيس لجنة مراجعة الحسابات بالمستشار العام والمدير التنفيذي والقائ   -12

 باألعمال في مكتب المفتش العام في مناسبات عدة لضمان نقل المسؤوليات القيادية بصورة مالئمة.

 فريق اختيار المفتش العام الجديد، فضالً عن أعضاء المجلس واإلدارة.إلى عضوية رئيس اللجنة أيضاً  وانض  -13

فيذي مساعد المدير التن. وترخطَّط هذه الزيارات بالتشاور مع البرنامجوترَعد الزيارات الميدانية جاسمة لكي يفه  أعضاء اللجنة عمليات  -14

ة مراجعة ميزانية لجن وتغطينة المجلس التنفيذي، والمديرين القطريين. التنفيذي، وأما هيئة مكتب المجلس، وإلدارة تسيير الموارد

اللجنة  التي ينتمي إليها عضوخفض إلى الحد األدنى بتنظي  الرجالت إلى المنطقة الجغرافية تر التي  هذه الزيارات تكاليفالحسابات 

 في الزيارة الميدانية. المشارك

: فقد زارت عضو اللجنة السيدة 2016زيارة ميدانية في عام  إجراءويسر لجنة مراجعة الحسابات أن تالجن  -15

Irena Petruškevičienė  في األردن ولبنان. وشملت الزيارة اجتماعات مع المديرين القطريين ورؤساء  للبرنامجالمكتب القطري

وزيع البطاقات اإللكترونية، ومخيمات ب، وزيارات إلى المدارس التي تستفيد من برنامج الوجبات المدرسية، وإلى مركز لتعَ الش  

، ومشروع سبل كسب العيش القائ  على النقد مقابل العمل. وكان الهدف من الزيارة البرنامجالالجئين، واألسر، والمتاجر المتعاقدة مع 

تطور فيف من هذه المخاطر، والميدانية تحسين فه  اللجنة لعمليات التحويل القائمة على النقد، والمخاطر، والتدابير الرامية إلى التخ

                                                           
(5) B/1/Rev.1-WFP/EB.A/2016/6. 
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التحويالت القائمة على النقد في السياق القطري، والوجبات المدرسية، وبرامج النقد مقابل العمل. وهدفت الزيارة أيضاً إلى زيادة فه  

كانت  ،فة إلى ذلكعلى الحياة اليومية للمستفيدين منها، وجياة المجتمعات المحلية، واقتصادات البلدان. وإضا البرنامجتأثير أعمال 

 الزيارة الميدانية فرصة جيدة إلعالم موظفي المكتبين القطريين بدور اللجنة وأنشطتها.

الحّد  امجالبرنمع تحميل  البرنامجوتلتزم لجنة مراجعة الحسابات بمواصلة العمل على استخالص نظرة إقليمية أو قطرية عن عمليات  -16

ت المتعلقة الزيارا على أن تردرجت ميدانية أو عقد اجتماعات في المكاتب اإلقليمية أو القطرية، األدنى من التكلفة من خالل القيام بزيارا

 بالعمليات الميدانية في جدول األعمال. 

ولجان مراجعة الحسابات في القطاعين العام والخاص مكلفة بتقيي  الجهود التي تبذلها منظماتها إلدارة المخاطر. ويشمل ذلك تقيي   -17

تقيي  المخاطر التي تهدد الشركة بناء  (2تحديد تقبل المنظمة للمخاطر، بالتعاون مع مجلس اإلدارة،  (1اإلدارة لتحقيق ما يلي: جهود 

يئة هعلى مدى تقبلها لها، والتخفيف من هذه المخاطر. وترعرب لجنة مراجعة الحسابات عن امتنانها للمدير التنفيذي واإلدارة العليا و

 تنفيذي على المساعدة التي قّدموها للجنة من أجل القيام بواجباتها.ال مكتب المجلس

 إدارة المخاطر والضوابط الداخلية

تعترف لجنة مراجعة الحسابات بأن وضع برنامج عن إدارة المخاطر المؤسسية، ونظام سلي  للضوابط الداخلية، ينطوي على أهمية  -18

وابط لتعزيز إدارة المخاطر المؤسسية والض البرنامجوتشير إلى الجهود التي بذلها  البرنامججيوية بالنسبة لمنظمة عالمية كبيرة مثل 

الداخلية فيه. وتعترف اللجنة أيضاً بأنه ال يمكن ألي برنامج إلدارة المخاطر المؤسسية وألي نظام من الضوابط الداخلية أن يقضي 

مِّ  على  النحو األمثل. على جميع المخاطر أو يمنع األجداث السلبية، جتى لو صر

وبناء على ذلك، توصي لجنة مراجعة الحسابات بأن يواصل المجلس واإلدارة تنقيح بيانيهما لتقبل المخاطر بغية تعزيز إمكانية  -19

 استخدامهما في تحديد وعرض مستوى المخاطر المطلوب للموازنة بين األهداف اإلنسانية واألهداف التشغيلية مثل منع الهدر والتدليس.

 بشأن إدارة المخاطر المؤسسية والضوابط الداخلية إلى ما يلي: البرنامجويستند عمل  -20

، والذي يرحّدد المخاطر التي قد تؤثّر على وجدات العمل الفردية مثل دائرة إدارة المخاطر التشغيليةضطلع به تالعمل الذي  (أ

تتعّرض لها المنظمة بكاملها، وخاصة في جاالت  المكاتب القطرية، والمكاتب اإلقليمية، وشرَعب المقر، والمخاطر التي

 الطوارئ؛

، 2016عام فيما يتعلق ب البرنامجبيانات تأكيد مفّصلة عن فعالية الضوابط الداخلية، والتي صّدقها ووقّعها عدد كبير من مديري  (ب

مكاتب  ون القطريون، ومديرو جميعالمدير التنفيذي، والمديرون اإلقليميون، والمديرمساعدو بمن فيه  نائب المدير التنفيذي، و

 ، ومديرو الشرعب في المقر؛البرنامج

الحسابات الداخلية التي قام بها مكتب المفتش العام لتقدي  ضمان بشأن الحوكمة، والسياسات، والمخاطر، والموارد،  مراجعات (ج

 والقضايا التشغيلية، وقضايا المساءلة عن طريق خدمات رقابة مستقلة وموضوعية.

للمخاطر. ويحدَّد في  محدَّثبسجل  البرنامجطت لجنة مراجعة الحسابات علماً بأن من المتوقّع أن يحتفن كل مكتب من مكاتب وأجا -21

؛ خطرهاومستوى  (4وتأثيرها؛  (3واجتمالها؛  (2لمخاطرة؛ افئة  (1منها:  ومع كلمخاطرة رئيسية،  14سجل المخاطر المؤسسية 

 البرنامجوصاجب )أصحاب( المخاطرة. وتدَرج في هذا السجل المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تؤثر سلباً على تحقيق أهداف  (5

 بشكل عام، ويت  تحديثها بصورة دورية.

 امجبرنبالبعض المخاطر على نحو خاص ترتبط ومن بين هذه المخاطر الرئيسية األربع عشرة المدرجة في سجل المخاطر المؤسسية،  -22

(، وعملية التخطيط االستراتيجي القطري، واستعراض اإلطار المالي، وإطار 2021-2017) للبرنامجفي سياق الخطة االستراتيجية 

 النتائج المؤسسية الجديد. وهذه المخاطر هي:

في عدد األزمات اإلنسانية من . وهي مخاطرة مهمة بوجه خاص نظراً إلى الزيادة الكبيرة عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات اإلنسانية -23

أزمة من  11وفي نطاقها وجدتها، وال سيما في غرب آسيا وأفريقيا. وفي وقت تحرير هذا التقرير، كانت هناك  3و 2المستويين 

خبرة لمن قبل. وترتبط المخاطر بمدى كفاية التمويل، وبتوافر الموظفين من ذوي ا مثلهالبرنامج وهو عدد ل  يشهد  – 3و 2المستويين 

عمليات النشر االجتياطي لألشخاص وما يرتبط بذلك من دع  لوجستي على فترات  والمدربين تدريباً مناسباً، وبصعوبة الحفاظ على
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ل ب البرنامجطويلة. وأشارت لجنة مراجعة الحسابات إلى أن الخطر األخير المذكور خطر كبير محتمل يمكن أن يؤثر على عمليات 

 على مهمته أيضاً.و

. ما زالت اجتياجات المستفيدين الطويلة األجل أكبر بكثير من االجتياجات المعتادة، نظراً إلى تعدد جاالت بيئة تمويل جافلة بالتحديات -24

، مما يجهد القدرات المالية للمانحين. وتقتضي مكافحة هذا الخطر اتخاذ مبادرات متعددة مثل 3و 2الطوارئ المتزامنة من المستويين 

ى توفير التمويل المرن الطويل األجل الذي يمكن التنبؤ به بشكل أفضل، واتخاذ المبادرات المحلية لتعبئة الموارد، وزيادة الدعوة إل

المساهمات المقدمة من جهات مانحة غير تقليدية، واعتماد طريقة شفافة لتخصيص الموارد، واأله  من ذلك التمكن من إظهار نتائج 

 لمانحة بفضل اإلطار المالي الجديد القائ  على األنشطة.واضحة وأثر تمويل الجهات ا

مليون  879بتحويل  البرنامج، قام 2016ففي عام  االفتقار إلى مهارات كافية للمبادرات الجديدة، وخاصة للتحويالت القائمة على النقد. -25

ويشكل هذا المبلغ نسبة كبيرة من مجموع  – مستفيد عن طريق التحويالت القائمة على النقدمليون  14دوالر أمريكي إلى أكثر من 

 التمويل الملتزم به خالل العام. وتزايدت هذه الحصة بسرعة خالل السنوات القليلة الماضية. ونظراً للتغي رات في أفضلية المانحين وفي

طلّب تصمي  جمالي في المستقبل. ويترجح أن تتزايد أكثر جصة التحويالت القائمة على النقد من التمويل اإلاألدلة المتعلقة بالحصائل، ير 

المخططات المناسبة للتحويالت القائمة على النقد على المستوى القطري، واختيار الشركاء المتعاونين المناسبين، وتنفيذ برامج معقّدة 

لمستفيدين الفوائد إلى اللتحويالت القائمة على النقد تشمل العديد من الوسطاء ووكاالت التنفيذ وتضمن في الوقت نفسه أن تعود هذه 

 المستهَدفين، توفير مهارات تختلف كثيراً عن المهارات المطلوبة في مجال توزيع األغذية. 

األغذية. ب أنشطة اإلمدادخطر جدوث مخالفات مالية وتدليس مقارنة ب تلقائياً وبمجرد استخدام األموال النقدية في هذه التحويالت، يزداد  -26

تحديد الحد األدنى  (1الحسابات إلى المخاطر المحتملة في هذا المجال، شددت على ضرورة القيام بما يلي: وإذ أشارت لجنة مراجعة 

االستعانة بشكل كامل  (2؛ البرنامجالمناسب لتقبل المخاطر لكل برنامج من البرامج الرئيسية المتعلقة بالتحويالت القائمة على النقد في 

كاثر بسرعة فيما يتعلق بالتحويالت القائمة على النقد، من خالل تحليل البيانات واألدوات ذات التي تت الضخمةبمجموعات البيانات 

المواءمة، جيثما أمكن، بين أطر  (3ن من توفير المعلومات الالزمة لوضع ضوابط جيوية للمخاطر تستند إلى البيانات؛ الصلة مما يمكِّ 

ت اللجنة، العالمي. ونصح نقد والبرامج التي ال تستخدم النقد في برنامج األغذيةضبط المخاطر في عمليات التحويالت القائمة على ال

كما في السنوات السابقة، باالستثمار في أناس لديه  المهارات المطلوبة وكذلك في تعزيز المراقبة والضوابط الالزمة على برامج 

شتتة جداً مقابة على برامج التحويالت القائمة على النقد هي اليوم السرعة والكفاءة. والراإلخالل بالتحويالت القائمة على النقد، دون 

 بحيث يصعب الوصول إلى مرجلة النضج من جيث الكفاءة والفعالية.

اطر التشغيلية المخ بتصاعد. إن انخفاض مستوى قدرات الشركاء في بعض المناطق الجغرافية والبرامج، مقترناً التدليس ومخاطر الفساد -27

في مناطق النزاعات وبتزايد اللجوء إلى التحويالت القائمة على النقد، قد يتسبب بمخاطر إضافية متصلة بالتدليس والفساد. ومع أن 

 لبرنامجا، تحث لجنة مراجعة الحسابات البرنامجتبدو متدنية نسبياً مقارنة بحج  عمليات  المعنية والمقاديرجاالت الفساد المبلّغ عنها 

 –على إيالء المزيد من االهتمام لهذه المخاطر إذ يمكن أن يكون لها آثار وخيمة على سمعة المنظمة. وال يمكن ألي منظمة إنسانية أو 

خطر التدليس. ولكن جاالت ل على اإلطالق ، أن يعمل دون تقبلاألمان في البلدان المانحةشبكات لألي برنامج  – لغرض المقارنة

 البرنامج ، ويتعين علىإلى اتخاذ تدابير فوريةيجب أن تؤدي لمعروفة أو الدالئل الواضحة على اجتمال جدوث عملية تدليس التدليس ا

 أال يتهاون مطلقاً مع مرتكبي أعمال التدليس.

 المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات 

( التي أخذت بعين االعتبار التغيرات 2019-2017رجبت لجنة مراجعة الحسابات بخطة التنمية االستراتيجية لمكتب المفتش العام ) -28

 بفعل خارطة الطريق المتكاملة. البرنامجالتنظيمية التي شهدها 

الخطة  على وجاءت التغيرات التي طرأتواتبع مكتب المفتش العام خالل الفترة المشمولة بالتقرير خطة المراجعة المتفق عليها.  -29

 األولويات. انعكاساً لتغير 

، مشيرة إلى تحول محور 2017لعام المراجعة الداخلية برنامج  2016وناقشت اللجنة خالل اجتماعها المعقود في ديسمبر/كانون األول  -30

من عمليات المكاتب القطرية إلى التحديات والمخاطر الرئيسية. ويضمن هذا التركيز الشفافية الداخلية مكتب المراجعة  مهماتتركيز 
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المراجعة هذه واستنتاجاتها تستهدف مجاالت  مهماتعلى صعيد الحوكمة والمخاطر. وبما أن  البرنامجفي أه  المجاالت التي يواجهها 

 قطرية الدورية على تحديد الشوائب المتعلقة بالحوكمة والمخاطر وفعالية الضوابط.أكثر تحديداً، فإنها قادرة أكثر من عمليات المراجعة ال

وتستعرض اللجنة بانتظام القائمة الموجدة لتوصيات المراجعة التي ل  تنفذ بعد، وتشير مجدداً إلى النسبة المرتفعة لتوصيات المراجعة  -31

 بعد.  ترستكمللتدابير المتفق عليها التي ل  ا تنفيذ، وإلى متابعة البرنامجالداخلية التي تقبلها إدارة 

جودة أعمال المراجعة لإلجراء استعراض خارجي  Deloitteوتعاقد مكتب المفتش العام، بموافقة لجنة مراجعة الحسابات، مع شركة  -32

لداخلية أنشطة المراجعة ا تواؤم مدى . وقام الفريق الذي أجرى االستعراض الخارجي للجودة بتقيي الداخلية التي يجريها مكتب المراجعة

مع مقومات المراجعة الداخلية ومدونة األخالقيات والمعايير التي جددها معهد المراجعين الداخليين. وأشارت اللجنة بارتياح  للبرنامج

 ت. أي توصيا إلى أن فريق المراجعة منح مكتب المفتش العام أعلى درجة ممكنة في جميع مؤشرات األداء ول  يشعر بضرورة إصدار

ي توتؤيّد اللجنة تركيز المفتش العام على مخاطر التدليس والفساد. وأجاط أعضاء اللجنة علماً بالمبادئ التوجيهية الجديدة للتحقيقات، ال -33

 مته.بر امجالبرنكانت أوضح وأقصر وأكثر اتساقاً من الناجية القانونية، مما ييسر الكشف عن عمليات التدليس ومكافحتها على نطاق 

. ولكن 2016حدثت في عام وأجاطت اللجنة علماً باالستعراضات االستباقية للنزاهة، وهي أداة جديدة لمكافحة التدليس والفساد استر  -34

قبل استحداث  ل  يكن قد أررسياإلطار المنهجي الذي يوفر المبادئ التوجيهية للتخطيط والتنفيذ واإلبالغ ونشر تقارير هذه االستعراضات 

. وتلقت اللجنة في اجتماعها 2016هذه االستعراضات. وأشارت اللجنة إلى أنه ت  إنجاز خمسة استعراضات استباقية للنزاهة في عام 

المعقود في مارس/آذار مشروع دليل االستعراضات االستباقية للنزاهة. ومن أجل تيسير تنفيذ هذه االستعراضات واستخدامها، تعتقد 

 الدليل ومن اعتماده دون إبطاء.  إنجازأنه ال بد من اللجنة 

رأي الضمان المقدم من مكتب المفتش العام والتقرير السنوي للمفتش العام.  2017وتلقت اللجنة في اجتماعها المعقود في مارس/آذار  -35

د مظاهر قصور مادية في إجراءات الرقابة وكان التقرير متفقاً مع التقارير واإلجاطات المقدمة سابقاً إلى اللجنة، وأشار إلى عدم وجو

 .المستوى المؤسسيعلى 

وفحصت اللجنة أيضاً رأي مكتب المفتش العام، الذي يستند إلى مراجعاته الداخلية للحسابات، وعمليات التفتيش، والتحقيقات، وخدمات  -36

 الضمان.

والتحقيق. وأدت أعمال ومخرجات هاتين الوجدتين دوراً  ويشمل مكتب المفتش العام وجدتين: مكتب المراجعة الداخلية ومكتب التفتيش -37

السنوي المقدم من  الكلي . وكانت النتيجة الرئيسية لرأي الضمان2016في بلورة رأي الضمان المقدم من مكتب المفتش العام في عام 

مرضياً ول  تكشف أعمال الرقابة التي أجريت عن أي نقاط ضعف هامة في الضوابط الداخلية،  2016عام عن مكتب المفتش العام 

 يمكنها أن تعيق بشكل كبير تحقيق أهداف المنظمة. البرنامجوالحوكمة، وعمليات إدارة المخاطر على نطاق 

إلى  وترقس ظيمية فضالً عن تكنولوجيا المعلومات، وجدة تن 165ويتضمن عال  مراجعة الحسابات التي يجريها مكتب المفتش العام  -38

وجدات خاضعة للمراجعة. وترتَّب جميع الوجدات الخاضعة للمراجعة وفقاً الجتمال وقوع مخاطر محددة ولعواقب هذه المخاطر، 

. 2016جعة في عام عملية مرا 20نجزت وتقيَّ  بحسب سل  من ثالث نقاط: عالية ومتوسطة ومنخفضة. وبناء على هذه المنهجية، أر 

 ات.بتكنولوجيا المعلومتتعلقان  ومراجعتان مراجعات ميدانية،، وثماني أو العمليات الموضوعاتبشأن  مراجعاتعشر وكان من بينها 

 وشملت النتائج الرئيسية لعمليات المراجعة الداخلية ما يلي: -39

إلى تقيي  غير مرض، بمعنى أن "الضوابط الداخلية  2016خلص تقريران من تقارير عمليات المراجعة العشرين لعام  (أ

في اليمن وتعزيز القدرات البرنامج والحوكمة وإدارة المخاطر ل  ترنشأ أو أنها ال تعمل جيداً". وتناول هذان التقريران عمليات 

 القطرية:

الوصول  األمنية وعوائق القيودقرار السياسي في اليمن والنزاع الدائر في البلد، فضالً عن الستالشديد لنعدام االيشكل  (1

ية تحد من القدرات وتعيق العمليات على المسااااااتوى الميداني. ومع أن هذه  والمعوقات البيروقراطية عراقيل رئيساااااا

على الوصااااااول إلى عاادد متزايااد من المسااااااتفياادين، فقااد أدت إلى تعطياال تنفيااذ  البرنااامجالعراقياال ل  تقوض قاادرة 

مع االجتياجات الناشائة عن جاالت الطوارئ من  البرنامجالبروتوكوالت واآلليات التي تضامن تناساب سارعة اساتجابة 

 .3المستوى 
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بعض األمثلة الناجحة، فإن  وفيما يخص تعزيز القدرات القطرية، خلص تقرير المراجعة الداخلية إلى أنه رغ  وجود (2

يهات بوجه عام المفاهي  والتوج يساااتخدماتعزيز القدرات ل  الرامية إلى  البرنامجتدخالت اإلجماليين ل تنفيذالتصااامي  وال

بروز هذه التدخالت على الصااعيدين الداخلي  ضااعفواألدوات المتاجة على أمثل وجه، مما أدى في نهاية المطاف إلى 

ذه النواقص عن نظ  وعمليات وممارساااات غير مناسااابة لتعبئة وإدارة الموارد المالية والبشااارية والخارجي. ونجمت ه

 بغية تعزيز القدرات.

خلص سبعة عشر تقريراً من بين تقارير المراجعة العشرين إلى تقيي  مرض جزئياً، بمعنى أن "الضوابط الداخلية والحوكمة  (ب

غير أنها تحتاج إلى تحسين". وهناك تقرير متعلق بالمراجعة التشاركية وإدارة المخاطر أنشئت بصفة عامة وهي تعمل، 

 للمساواة بين الجنسين ل  يقيّ  بسبب المنهجية التي اعتمد عليها. 

 :2016ركَّز مكتب المفتش العام على أربعة مواضيع رئيسية للمخاطر في عام  (ج

بوجود إطار إلدارة المخاطر  2016. تقر نتائج عمليات المراجعة لعام إدارة المخاطر والرقابة على مساااتوى المنظمة (1

إال أنها تعتبر أنه ينبغي مواصاااااالة تعزيزه ليؤدي دوراً فعاالً في تحفيز الحوار وعملية صاااااانع القرار القائمين على 

الداخلية في عام . وسااتسااتمر عملية المراجعة للبرنامجالمخاطر وليكون مدمجاً بصااورة راسااخة في العمليات اليومية 

 في التركيز على هذه المسألة.  2017

النقد التي  على ةالقائم تمع أن مكتب المفتش العام الجن تحسينات في عمليات التحويال. التحويالت القائمة على النقد  (2

الحاجة إلى نظراً إلى طبيعة األموال النقدية وإلى  جرت في مناطق جغرافية مختلفة، ما زالت هناك مخاطر كبيرة

شتى المستويات. وسيواصل مكتب المفتش العام تركيزه على التحويالت القائمة على  ضوابط وموازين ورقابة على 

 .2017النقد في عام 

على االسااااااتجابة لعدة  البرنامج. إن تعزيز قدرة زيادة القدرات الالزمة لحاالت الطوارئ ولخارطة الطريق المتكاملة (3

، وعلى التعامل أيضاااً مع مشااروع التحول التنظيمي 3خمس جاالت اعتربرت من المسااتوى جاالت طوارئ، من بينها 

الذي تمهد له خارطة الطريق المتكاملة يولد عدة مخاطر كبرى. وتشمل هذه المخاطر االستخدام المفرط للموارد على 

ومسااااااتوى  متطلبات متعددة إلدارة جاالت الطوارئ على مواكبة البرنامجقدرة آلية  برمته؛ ومدىالبرنامج نطاق 

تصعيد االستجابات األولية لحاالت الطوارئ بصورة فعالة إذا لزم األمر؛ واجتمال إسقاط وخطر العجز عن ؛ كفايتها

 مجاالت ومبادرات أخرى مهمة من سل  األولويات. وأجاطت لجنة مراجعة الحسابات علماً بهذه المالجظات.

. تشاااااّكل كفاءة الموظفين الركيزة التي تساااااتند إليها ساااااائر مكونات رة المواهبالثغرات في تخطيط القوة العاملة وإدا (4

عملية المراجعة الداخلية. وأبرزت عملية المراجعة المواضاااايعية إلدارة الموارد البشاااارية في المكاتب القطرية، التي 

رة المواهب. ولفتت ، ثغرات كبيرة فيما يخص تخطيط القوة العاملة وإدا2016أجريت في النصااااااف الثاني من عام 

 االستشارية لمكتب المفتش الجهودنتائج عملية المراجعة النظر إلى قضايا مرتبطة باستخدام عقود الخدمات. وشددت 

 لبرنامجاالعام على ضرورة تبسيط وتحسين عملية توظيف الخبراء االستشاريين والمهنيين المعينين لمدد قصيرة في 

واإلجراءات الخاصااة بدفع تعويضاااته  وتدبر شااؤونه . وقامت عمليات مراجعة أخرى بتأكيد هذه المالجظات خالل 

في اليمن. وشاااااددت عمليات المراجعة هذه على وجود مجال  البرنامجالسااااانة، بما فيها المالجظات المتعلقة بعمليات 

ات التي تجرى في جاالت الطوارئ وتعزيز فعالية كبير للتحسااين على صااعيدي النشاار والدع  من أجل تصااعيد العملي

 تخطيط القوة العاملة ومسائل أخرى متعلقة بالموظفين. 

 2014تقرير مراجعة على تقيي  مرض، وبعام  13جيث جصل تقريران من أصل  2013اللجنة إلى أنه مقارنة بعام  أشارت (د

تقييمات مرضية من أصل  3جيث أجريت  2015تقريراً على تقيي  مرض، وبعام  33تقارير من أصل  7جيث جصلت 

. وقد يعكس ذلك وجود معايير أشد وأشمل لعمليتي 2016تقريراً، ل  يحصل أي تقرير مراجعة على تقيي  مرض في عام  18

لي يالمراجعة والفحص؛ وإذا كان هذا هو السبب، فهو تطور إيجابي. ولكن قد يعكس ذلك أيضاً زيادة تعقيد ديناميات األداء التشغ
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وفير اإلغاثة في عدة أزمات. وإضافة إلى ذلك، تستهدف مثقلة بأعباء تالتي يمكن أن تطرأ في مناطق النزاعات وفي منظمة 

 التي تنطوي تحديداً على مخاطر عالية.  المجاالتخطة المراجعة الخاصة بمكتب المفتش العام استعراض 

المخاطر وفرض الضوابط الداخلية إعادة النظر في إدارة المخاطر سيتطلب الوصول إلى مرجلة النضج في مجال التخفيف من  (ه

المؤسسية والتنسيق مع المكلفين بالمهام الرقابية األخرى في خط الدفاع الثاني. وينبغي أيضاً التحقق من توافر الموارد الكافية 

مكتب المفتش العام كجهة استشارية مستقلة ومحايدة تحدد الثغرات  عملخط الدفاع الثالث. ويالذي يشكل  لمكتب المفتش العام

 ضها. عر  على صعيد المخاطر وتَ 

االهتمام المناسب إلدارة المخاطر وللضوابط الداخلية. وفي  2016أولى في عام  البرنامجوتعتقد لجنة مراجعة الحسابات بشكل عام أن  -40

ذي كان ال –الخطة االستراتيجية القادمة، وعملية التخطيط االستراتيجي القطري، وخارطة الطريق المتكاملة، واإلطار المالي الجديد 

دارة المخاطر دور إ سيكتسب – البيانات قائمة على األنشطةنطاق تغطيته أكثر تفصيالً عن طريق عمليات لتقدير التكلفة وتحديد 

 .جتى من ذلك أهمية أكبروالضوابط الداخلية 

وستقتضي هذه التغييرات الجارية المزيد من الموارد والمهارات إلدارة المخاطر وإجراء عمليات مراجعة داخلية وتولي وظائف  -41

 ائ  على المهارات في مكتب المتفش العام.، بما في ذلك تعزيز التوظيف القالبرنامجالضمان في 

 الرقابة على الخزانة واالستثمارات

عن إدارة  2016القصيرة األجل، والتقرير السنوي لعام  البرنامجتلقّت لجنة مراجعة الحسابات معلومات عن أداء جافظة استثمارات  -42

باالستثمارات وأوجه المخاطر المحيقة بها، تستطيع اللجنة أن  . وبعد مراعاة المبادئ التوجيهية والقيود المتعلقةالبرنامجاستثمارات 

 تقول إنها تبدو مرضية.

ط القائ  مستنداً إلى ممارساته  البرنامجوتالجن لجنة مراجعة الحسابات أن  -43 يستخدم خيارات مختلفة بالنسبة لالتجار بالعمالت والتحو 

ل  البرنامجممارسات الحالية لضمان اتساقها مع سياسات ظة إلدارة المخاطر. وينبغي االستمرار في رصد الالمحاف   ومستوى تحم 

 المخاطر لديه. 

 الكشوف المالية

عن إعداد الكشوف المالية  2017تيحت في اجتماع لجنة مراجعة الحسابات المعقود في مارس/آذار استناداً إلى المعلومات التي أر  -44

الخارجي، أصبح بوسع اللجنة أن تقول إن مشروع الكشوف المالية يبدو مالئماً السنوية، والمعلومات التي قّدمها مراجع الحسابات 

لوضعه في صيغته النهائية من جانب اإلدارة والمراجع الخارجي للحسابات. ول  يت  إبالغ اللجنة بمسائل تنطوي على االفتقار إلى 

 ضمان معقول بالنسبة ألي أخطاء مادية.

 المحاسبة

لحسابات للجنة مراجعة الحسابات أن الكشوف المالية أرعَدت وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بما أّكد المراجع الخارجي ل -45

 نامجالبربإيرادات المساهمات المتعددة السنوات. وفي السنوات السابقة، أقر  اإلقرارفي ذلك تغيير في سياسة المحاسبة من أجل 

رادات ، ول  يؤجل اإليغدت فيها مستحقةأو التي  ، في سنة تلقيهاالمقبلةلمقررة لجميع السنوات باإليرادات الناشئة عن المساهمات ا

، اعتربرت إيرادات المساهمات المرتبطة بالسنوات المقبلة إيرادات مؤجلة. وتماشياً مع المعايير وفي هذا العامالمرتبطة بالفترات المقبلة. 

للتكيف مع تغير سياسة المحاسبة. وترجب لجنة  2015المحاسبية الدولية للقطاع العام، أعيدت صياغة الكشوف المالية المقارنة لعام 

وترى أنه يعبر بشكل أدق عن إيرادات المساهمات للسنة الراهنة وللسنوات المقبلة  مراجعة الحسابات بهذا التغيير في سياسة المحاسبة

 .األساسيةبما يتوافق مع اتفاقات المانحين 

 وطربقت بانتظام سائر سياسات المحاسبة كما كانت في السنة الماضية.  -46

المحاسبية الدولية للقطاع العام، من خالل  يواصل متابعة تطوير المعايير البرنامجوالجظت لجنة مراجعة الحسابات بارتياح أن  -47

 مشاركته في فرقة عمل األم  المتحدة المعنية بهذه المعايير.
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 المراجعة الخارجية للحسابات

لمدة ست سنوات مع المراجع العام لفرنسا إلجراء المراجعة الخارجية لحسابات  البرنامجهذه هي السنة األولى للعقد الذي أبرمه  -48

لى . واستناداً إللبرنامج. وقد ناقشت اللجنة عملية مراجعة الحسابات، وتوّصلت إلى رأي عن مصداقية الحسابات السنوية البرنامج

 المعلومات التي ت  تقديمها، تتفق اللجنة مع مشروع رأي المراجع الخارجي للحسابات غير المشفوع بتحف ظات.

. وليس ألي من هذه التوصيات أثر مادي على سالمة البرنامجابط الداخلية في وقدم مراجع الحسابات الخارجي توصيات لتحسين الضو -49

 .البرنامجالضوابط الداخلية بشكل عام في 

دم قونهج الالمركزية الذي يتبعه. وستر  البرنامجوقام مراجع الحسابات الخارجي بعمل ميداني لمراجعة أداء وظيفة الموارد البشرية في  -50

 .2017لس في دورته السنوية لعام تقارير المراجعة إلى المج

 القِيم واألخالق

 .البرنامجل  تالجن لجنة مراجعة الحسابات أي شواغل فيما يتعلّق باستحداث برامج متعلقة بالق يَ  واألخالق في  -51

 االّدعاءات بأنشطة غير سليمة

ن الذي طرأ على عملية إعداد التقارير  -52  التأديبية، والتي توفِّر الشفافية بالنسبة لطبيعة الحاالتالجظت لجنة مراجعة الحسابات التحس 

 وجصائلها وجسن توقيت التحقيقات.

وتستمر اللجنة في التوصية بالتعاون بين مكتب المفتش العام، ومكتب الشؤون القانونية ومكتب األخالقيات وأمانة المظال  وشعبة  -53

 ، وفي تيسير هذا التعاون.البرنامجالموارد البشرية في 

من جهة خارج مكتب المفتش العام. ول  تعد  فاعلة إجالةوالجظت اللجنة أن المفتش العام السابق كان يتردد في إجراء التحقيقات دون  -54

القائ  باألعمال على ثقة بأن مكتب المفتش العام يتمتع بالسلطة الكاملة إلجراء التحقيقات استناداً إلى تقييمه هذه الممارسة سارية، و

 مخاطر. ويت  تنسيق عمليات التحقيق التي يجريها مكتب المفتش العام بشكل مالئ  مع المستشار العام والمدير التنفيذي. الخاص لل

رات والرؤى اإلضافية  التصوُّ

ناقشت لجنة مراجعة الحسابات في عدة اجتماعات استعراض اإلطار المالي المحّدث والخطط االستراتيجية القطرية باعتبارها األساس  -55

الية وأهداف التنمية المستدامة. وتتطلب المجاالت الت البرنامجلإلدارة المالية المستقبلية ولتحديد األهداف التنظيمية فيما يتعلق بمهمة 

 . البرنامجمجلس وإدارة اهتمام ال

تحديد المواضع التي يمكن أن تتخذ فيها  البرنامجإذا تدنى مستوى ميزانية دع  البرامج واإلدارة في السنة القادمة، سيتوجب على ف -56

 تدابير مناسبة لتخفيض التكاليف.

ر التنفيذي وكبار تغير المديالتي تشهد نتقالية التخطيط المناسب لتعاقب الموظفين وإيالء العناية الالزمة لذلك خالل المرجلة اال وسيتس  -57

 على تنفيذ مهمته. البرنامجلقدرة بأهمية جاسمة بالنسبة الموظفين اآلخرين 

وفي جين ما زالت آلية "الوفاء بالغرض" الكفيلة بتحفيز اتخاذ القرارات وتعبئة الموارد على المستوى القطري تتحلى بأسس سليمة،  -58

من  عظ أالمكاتب الميدانية التركيز على االجتياجات اإلنسانية بقدر وعلى ما يبدو فإن باستطاعة  مفصالً. فإنها تتطلب استعراضاً 

تصمي  لالكفاءة والفعالية وبسهولة أكبر إذا اتبعت نهجاً يعتمد أكثر على الالمركزية في أساليب عملها. وينبغي أن تقوم التحاليل المتعلقة با

بتقيي  المقاييس، والرسوم البيانية التنظيمية، وعملية صنع القرار، والمساءلة، والحوافز، وتوصيفات التنظيمي لكل مكّون وظيفي 

لعالمي ا المحورعلى المستوى الميداني أو اإلقليمي أو على مستوى  –الوظائف لتحديد الوضع والترتيب األفضل لمراجل العملية 

، واألغذية ، النقد، والقسائأي  –حويل طرائق للتالقرارات المتعلقة بالجمع بين عدة  المركزي أو المقر. وعلى سبيل المثال، ينبغي اتخاذ

على المستوى الميداني وبحسب كل بلد على جدة. ولكن يبدو أنه يمكن تعزيز فعالية  –وما إلى ذلكوالباعة الحصريين أو المفتوجين، 

ائمة طر المحيقة بالمستفيدين الناجمة عن استخدام البطاقات للتحويالت القتحليل البيانات المتعلقة بتوجهات التدليس والتنبيهات والمخا
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عالمي مركزي للكشف عن جاالت التدليس يمكنه أن يحقق وفورات في الحج  ال يمكن تحقيقها في  محورعلى النقد، إذا جرى ذلك في 

 على جدة.لبرنامج كل مكتب من مكاتب ا

بما في ذلك إبراز عمل الموظف األول المسؤول عن المخاطر، أجد المجاالت األخرى التي ويعتبر تحسين إدارة المخاطر المؤسسية،  -59

د فيها التصمي  التنظيمي قيمة. ويرعتبر الكشف عن المخاطر وتتبع القضايا والتصمي  التنظيمي وتحسين العمليات من يمكن أن يولِّ 

 تخفيف من المخاطر وتقدي  هذه المتطلبات وعرض وضعها.المجاالت التي قد تحتاج إلى المواءمة لضمان تلبية متطلبات ال

وينبغي إجراء محاسبة التكاليف في إطار القس  المخصص لدع  البرامج واإلدارة ضمن وثائق اإلطار المالي القطري من أجل بيان  -60

ضمان الشفافية فيما يخص تكاليف دع  البرامج واإلدارة، الذي يعد أمراً ضرورياً لكل برنامج والتكلفة الحقيقية لكل برنامج في كل بلد. 

 جميع المساهمات. يرستوفى منقطري، ال يعفي المجلس من االجتفاظ بمعدل واجد لدع  البرامج واإلدارة 

 للنزاهة، تشكلت لديها اآلراء التالية: االستعراضات االستباقية نشروإذ الجظت لجنة مراجعة الحسابات االرتباك الذي أجدثه  -61

تبقى االستعراضات االستباقية للنزاهة أداة مهمة بالنسبة لمكتب المفتش العام الذي ينبغي أن يحافن عليها ويستمر في  (أ

 استخدامها.

ة يمكتب المراجعة الداخل إقرارفروتت فرصااة رئيسااية بفعل عدم تضاامين عمليات االسااتعراضااات االسااتباقية للنزاهة  (ب

بيانات هذه االسااتعراضااات بشااأن مدى مالءمة الضااوابط الداخلية وإجراءات الرقابة الداخلية. والهدف من لللحسااابات 

أخرى  تحليالتهذه االسااتعراضااات هو تحديد ما إذا كانت هناك جاجة إلى النظر في جاالت تدليس محتملة أو إجراء 

مالءمة إجراءات الرقابة. وإضااااافة إلى ذلك، فإن أفضاااال للضااااوابط الداخلية عوضاااااً عن تقدي  تقيي  كامل عن مدى 

شاااارك عادة موظفي المراجعة إلى جانب الموظفين المكلفين االسااااتعراضااااات االسااااتباقية للنزاهة أو أعمال التحقيق تر 

 بتنقيح بروتوكوالت االستعراضات االستباقية للنزاهة بناء على ذلك. البرنامجبالتحقيق. وقام 

التواصاال التي تقدمها مصاالحتا التحقيق والرقابة في الدول األعضاااء لتصاال مباشاارة إلى المجال يمكن توجيه طلبات  (ج

 التنفيذي بصورة عاجلة بحدوث المجلس أمانة الوظيفي مثل مكتب المفتش العام. إال أنه ينبغي بحسب األصول إعالم

 ذلك.هذا التواصل وكلما تثار مسائل متعلقة بالتواصل، أو إرسال نسخة إليها عن 

ينبغي لإلدارة موافاة اللجنة في فترات منتظمة بوجهة نظرها عن فعالية قيادة مكتب المفتش العام، بما في ذلك نتائج   (د

اآلراء التي قد تكون مبعث قلق أو التي قد تحدد  الساتخالصوغيرها من األدوات المساتخدمة  المشااركةاساتقصااءات 

 .مجاالت التحسين في قيادة مكتب المفتش العام

من أجل المضااااااي قدماً، ينبغي للجنة أن تعنى أكثر بالمسااااااتويات الدنيا إلدارة مكتب المفتش العام في االجتماعات  (ه

الخاصااااااة، بغية تأكيد التفاعل التعاوني القائ  بين مكتب التفتيش والتحقيق، ومكتب المراجعة الداخلية للحسااااااابات، 

 .فتش العام بشكل عام وفعاليتهومكتب المفتش العام، ومن أجل تقيي  ثقافة مكتب الم
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 الملحق األول

 

 النظام الداخلي للجنة مراجعة الحسابات في برنامج األغذية العالمي

 من اختصاااااااصااااااات لجنة مراجعة الحسااااااابات في برنامج األغذية العالمي، والتي وافق عليها المجلس التنفيذي في 27السااااااند: المادة 

 .2011نوفمبر/تشرين الثاني  15

الداخلي لمساعدة أعضائها على تنفيذ مسؤولياته . ويقدَّم النظام الداخلي  يجوز للجنة، رهناً بهذه االختصاصات، وضع نظامها )27

 للجنة إلى المجلس التنفيذي والمدير التنفيذي ألغراض اإلجاطة.

 

 وضع النظام الداخلي واستعراضه والتشاور بشأنه :1اإلجراء 

مواده على المجلس التنفيذي والمدير تحدد لجنة مراجعة الحساااابات مدى ضااارورة النظام الداخلي، وتضاااع مساااودته، وتعرض  1-1

 التنفيذي للمشورة.

 يتعين اإلبقاء على مواد النظام الداخلي في أدنى مستوى ممكن. 1-2

تنظر المشاورات في االستفسارات المتعلقة بمواءمة مواد النظام مع اختصاصات اللجنة، وكذلك المتعلقة بسبل تمكين النظام  1-3

وبدور لجنة مراجعة الحسابات لتعزيز عمليات الحوكمة والمخاطر  البرنامجالداخلي من الدفع قدماً، بكل كفاءة وفعالية، بمهمة 

 ضمان فعالية نظ  الضوابط الداخلية،. وكما لوجن في اختصاصات اللجنة، فإن ذلك يشمل "مجالبرناوالضوابط واالمتثال في 

". وفيما عدا الظروف االستثنائية، تحدد فترة المشاورات وإدارة المخاطر، ومهام مراجعة الحسابات والرقابة، وعمليات الحوكمة

 بشهر واجد على األقل.

 وذلك في –مع أية تعديالت مالئمة  –لنظام الداخلي رسااااامياً بعد فترة المشااااااورات يجوز للجنة مراجعة الحساااااابات أن تعتمد ا 1-4

 االجتماع التالي المقرر بصورة اعتيادية.

 –تقوم أمانة لجنة مراجعة الحسااااااابات ساااااانوياً بإدراج بند في جدول أعمال اللجنة عن اسااااااتعراض جميع مواد النظام الداخلي  1-5

 واللجنة. البرنامجان استمرار صالجيتها ومواءمتها مع اجتياجات لضم –باإلضافة إلى اختصاصات اللجنة 

 

 تعيين رئيس اللجنة :2اإلجراء 

عمالً على ضااااامان اساااااتقالل لجنة مراجعة الحساااااابات، تعمل اللجنة على أن تتوفر لديها قيادة مساااااتمرة يمكنها تنظي  أعمالها  2-1

 رتها على العمل يتضرران في جال عدم وجود رئيس لها.والتحدث باسمها. ويدرك أعضاء اللجنة أن استقالل اللجنة وقد

 من اختصاصات اللجنة. 23يت  اختيار الرئيس وفقاً للمادة  2-2

في جال غياب دور رئيس اللجنة في الفترات بين اجتماعاتها بسبب االستقالة أو انتهاء فترة العضو المعني، يرعيّن أعضاء اللجنة  2-3

 الرئيس إلى أن تنعقد اللجنة وتختار رئيساً جديداً لها.الباقون رئيساً باإلنابة ليقوم بدور 

التنفيذي أو لحضااور مناساابة رساامية  هيئة مكتب المجلسفي جال عدم توفر الرئيس لحضااور اجتماع مطلوب مع اإلدارة أو مع  2-4

 أخرى، يعين الرئيس، بالتشاور مع األعضاء، أجد أعضاء اللجنة اآلخرين لتمثيل اللجنة بنفس أسلوب الرئيس وصفته.
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 البرنامجمالجظة عمليات  :3اإلجراء 

تعتقد لجنة مراجعة الحساااااابات اعتقاداً ثابتاً بأن قدرة أعضااااااء اللجنة على تحساااااين دوره  تقتضاااااي قيامه  بمالجظة عمليات  3-1

 من اختصاصاتها. 4خارج إطار االجتماعات الرسمية التي تعقدها اللجنة وفقاً للسلطة التي تمنحها المادة  البرنامج

 البرنامجالالزمة للوفاء بمساااااؤولياتها، بما في ذلك الوصاااااول إلى معلومات تتمتع لجنة مراجعة الحساااااابات بكل السااااالطة  (4

 وسجالته ومرافقه وموظفيه.

تتمثل الغاية من مالجظة العمليات في الدفع قدماً بتعليقات اللجنة واستنتاجاتها فيما يتعلق بعمليات الحوكمة والمخاطرة والمراقبة  3-2

 .البرنامجواالمتثال في 

اإلقليمية أو القطرية أو إلى مكاتب أو عمليات شركائه،  البرنامجظة أن تشمل زيارات موقعية إلى مكاتب يمكن لطريقة المالج 3-3

والحضور في جلسات التشاور، أو مرافقة موظفي المراجعة الداخلية للحسابات  البرنامجأو المشاركة في اجتماعات موظفي 

 دماً بالهدف من المالجظة.أثناء مهامه ، أو غير ذلك من مناسبات أو أنشطة للدفع ق

 تشمل االعتبارات المتعلقة بتحديد مدى مالءمة المالجظة ما يلي، وذلك على سبيل المثال ال الحصر: 3-4

  بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، القدرة على دع  أعضاء اللجنة في الميدان أو البرنامجاألثر على عمليات ،

نة المحتمل على الحوار العادي المفتوح بين الموظفين، والقدرة على تنسيق في مكان االجتماع، وأثر أعضاء اللج

 المسائل اللوجستية والنقل؛

 سالمة أعضاء اللجنة وأمنه ؛ 

 االجتياجات والتقييدات والتلقيحات، فيما يتعلق بالرعاية الصحية؛ 

 المتطلبات اللغوية؛ 

  أو لشريك له والتي ستستضيف عملية المالجظة، وإجراء التشاور معها؛ للبرنامجتحديد الجهة القيادية التابعة 

 التكلفة الكلية لجهود المالجظة بما في ذلك تكاليف النقل واإلقامة والدع ؛ 

  ؛الكلية البرنامجالصفة التمثيلية الجغرافية والتشغيلية للموقع الذي ستجري زيارته بالنسبة لعمليات 

  ومبادراته الجديدة؛ البرنامجبرامج 

  مجاالت التركيز المحددة الهتمامات أعضااااااء اللجنة، من قبيل نظ  التكنولوجيا، والموارد البشااااارية، والمشاااااتريات؛

 واللوجستيات، وعمليات الشركاء، وغير ذلك؛

  يجري جالياً؛ ، مما أجري مؤخراً أوالبرنامجعمليات المراجعة أو التقييمات أو غير ذلك من أنشطة مراقبة المكتب أو 

 الرؤى المتوقعة التي ستسترشد بها توصيات لجنة مراجعة الحسابات وتقريرها السنوي؛ 

  .عدد بعثات المالجظة وتوقيتها خالل السنة التقويمية 

 التنفيذي. هيئة مكتب المجلستتطلب عمليات المالجظة موافقة المدير التنفيذي أو من يعيّنه أو  3-5

 ة وجدولها الزمني التشاور مع المدير التنفيذي أو من يعيّنه.يتطلب تحديد عمليات المالجظ 3-6

تتكفل أمانة لجنة مراجعة الحسابات بأن يتضمن جدول أعمال اللجنة، في أعقاب أية بعثة للمالجظة، مناقشة للمالجظة. وتناقش  3-7

تخدم بعثة المالجظة وفعاليتها. وتساللجنة الرؤى التي ت  تحديدها خالل المالجظة وكذلك الدروس المستفادة فيما يتعلق بكفاءة 

 هذه الرؤى في األغراض التالية:
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 ،طرح بنود إضافية على جدول أعمال اللجنة، وكذلك توصياتها وتقريرها السنوي 

 .واالسترشاد بها فيما يتعلق بطبيعة عمليات المالجظة في المستقبل، وتوقيتها وكفاءتها وفعاليتها 

 مح الرئيسية لجميع عمليات المالجظة في تقريرها السنوي المقدم إلى المجلس التنفيذي.تذكر لجنة مراجعة الحسابات المال 3-8

 

 إعالن االستقالل وبيان المصالح المالية : 4اإلجراء 

تتكفل أمانة لجنة مراجعة الحسابات بأن يرطلب من جميع أعضاء اللجنة سنوياً بأن يعلنوا بصورة خطية استقالله  وأن يرفقوا  4-1

 ببيان عن مصالحه  المالية، وأن يسلموا بمتطلبات السرية، عمالً بالمواد التالية من اختصاصات اللجنة:ذلك 

ذي، ، والمجلس التنفيالبرنامجلما كان دور اللجنة هو تقدي  المشورة الموضوعية، فإن األعضاء يبقون مستقلين عن أمانة  (14

 المصالح.ويكونون بمعزل عن أي تضارب جقيقي أو ظاهر في 

يوقع أعضاء اللجنة على إعالن سنوي لالستقالل وبيان عن المصالح المالية، ويقدمونهما إلى رئيس المجلس التنفيذي، تبعا  (17

 إلجراءات تنشئها اللجنة بموجب قواعدها اإلجرائية.

 سرية ما ل  يتقرر خالف ذلك. تظل جميع الوثائق والمعلومات السرية التي ترعرض على اللجنة، أو تحصل عليها، وثائق (31

 ويقر أعضاء اللجنة بهذا االلتزام كتابة وقت تعيينه .

تحدد طريقة االعتراف وشكله بالذيل ألف المرفق بنظام اللجنة الداخلي، وتجمعه أمانة اللجنة وتقدمه إلى رئيس المجلس التنفيذي،  4-2

 والحوكمة والمناصرة.مع تقدي  نسخة منه إلى المدير التنفيذي المساعد للشراكة 

 

 : اعتماد المحاضر5اإلجراء 

 (.26تنّص اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات على أن تجتمع اللجنة بصفة شخصية إالّ في ظروف استثنائية. )انظر الفقرة  5-1

د تلزم آليات العتمالإلساااااراع بتوزيع المحاضااااار الرسااااامية للجنة مراجعة الحساااااابات قبل االجتماع التالي المقّرر للجنة، فإنه  5-2

المحاضار بصافة رسامية خارج نطاق االجتماعات بصافة شاخصاية. وفي هذه الحالة، ال يت  االعتماد الرسامي للمحاضار إالّ في 

 االجتماع المقرر التالي.

 لمجلسمن االختصاصات التي تسمح بأن تجتمع اللجنة في أماكن أخرى بموافقة رئيس ا 26وبناًء على ذلك، وبموجب الفقرة  5-3

التي تسمح للجنة بأن تضع نظامها الداخلي، يجوز للجنة مراجعة الحسابات أن تطلب من أمانة المجلس  27التنفيذي، والفقرة 

التنفيذي تعمي  المحاضر النهائية على أعضاء اللجنة العتمادها عن طريق البريد اإللكتروني، وطلب تصويت رسمي لالعتماد 

من االختصاصات، تعتبر المحاضر  28  بعد التصويت عن طريق البريد اإللكتروني. ووفقاً للفقرة من جانب أعضاء اللجنة، وتسلّ 

أنها اعترمدت لدى الحصول على تصويت إيجابي من غالبية األعضاء الذين شاركوا في االجتماع التالي للجنة، والذي توثّقه 

 المحاضر.
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 : خطة عمل لجنة مراجعة الحسابات6اإلجراء 

مكتب المجلس التنفيذي، تحتفن لجنة مراجعة الحسااااااابات بخطة عمل للجنة بمساااااااعدة أمانة المجلس هيئة على رغبات  بناءً  6-1

 التنفيذي.

 تتناول خطة العمل ثالث وثائق تكميلية: 6-2

خطة عمل للجنة مراجعة الحسابات تتواءم مع اختصاصات اللجنة ومصالحها، والمتوائمة مع التزاماتها بموجب  •

 صاصات.االخت

 قائمة ببنود العمل يرحتَفَن بها كذيل لمحاضر لجنة مراجعة الحسابات. •

 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات إلى المجلس التنفيذي. •

سوف تحصل خطة عمل لجنة مراجعة الحسابات على مدخالت من أصحاب المصلحة، وتضع جداول أعمال االجتماعات الفعلية،  6-3

 للمجلس التنفيذي بشكل عام بموجب اإلطار التالي: وتوفِّر مدخالت

 خطة عمل لجنة مراجعة الحسابات

 النتائج التوثيق طريقة متى ماذا ةمدخالت أصحاب المصلح

 استعراض االختصاصات -

 مدخالت المجلس التنفيذي -

 مدخالت المدير التنفيذي -

 مدخالت أعضاء اللجنة -

 التقيي  الذاتي للجنة -

عرض اللجنة على مجلس  -

 البرنامج

خطة العمل والجدول 

  الزمني

 األسئلة - 

 مواضيع للمتابعة - 

بنود عمل محضر  - 

 االجتماع

اجتماعات لجنة مراجعة 

 الحسابات

 مواضيع جدول األعمال -

هيئة مكتب مناقشات  -

 التنفيذي المجلس

 مناقشات المدير التنفيذي -

 زيارات المراقبة

 الوثائقاستعراض 

المكالمات الهاتفية مع 

اإلدارة/مكتب المفتش العام 

 وخدمات الرقابة

محضر اجتماع لجنة 

 مراجعة الحسابات

بنود عمل محضر اجتماع 

 لجنة مراجعة الحسابات

 

التقرير السنوي للجنة 

مراجعة الحسابات إلى 

 المجلس

     

     

 

 العامالرقابة التي يمارسها مكتب المفتش  :7اإلجراء 

تسدي لجنة مراجعة الحسابات، وفقاً الختصاصاتها، المشورة بشأن أداء وظيفة المراجعة الداخلية وأداء المفتش العام. وتسعى  7-1

وسيت   رقابي. كياناللجنة إلى فه  ثقافة مكتب المفتش العام وظروف عمله بشكل عام في الحدود المالءمة لمجلس غير إداري أو 

 :االضطالع باألمور التالية لدع  هذه الجهود

تعقد اللجنة اجتماعات دورية خاصة وفردية مع المفتش العام ونائبه في مكتب المراجعة الداخلية ونائبه في مكتب التحقيقات.  7-2

ند بتقدي  أعماله  مباشرة إلى اللجنة ع المهماتوقادة وتشجع اللجنة أيضاً قيادة مكتب المفتش العام على السماح لمديري المكتب 

 االقتضاء.

الموظفين أو تقييمات أخرى لثقافة المنظمة، تقدم النتائج المتعلقة  مشاركةمن استقصاءات عن  البرنامجوفي إطار ما يجريه  7-3

 بمكتب المفتش العام إلى اللجنة إضافة إلى معلومات عن سياق هذه النتائج.

. وإذا ل  يق  مكتب تالمهماعند انتهاء ج االستقصاءات المتعلقة بتقيي  العمالء لمكتب المفتش العام التي تجرى وتوافى اللجنة بنتائ 7-4

 المفتش العام بهذا النوع من االستقصاءات، فعليه أن يطلع اللجنة على األسباب المبررة لذلك.
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وتقوم اللجنة بصورة دورية بتقصي سبل اإلدارة فيما يخص أداء المفتش العام وأي شواغل متعلقة بأدائه الشخصي أو بأداء  7-5

 وظيفة المفتش العام ككل. وتبلغ اإلدارة اللجنة بصورة استباقية بأي شواغل في هذا الصدد. 
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 غذية العالميالذيل ألف للنظام الداخلي للجنة مراجعة الحسابات في برنامج األ

 إعالن االستقالل وبيان المصالح المالية

 

من اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات: يوقع أعضاء اللجنة على إعالن سنوي لالستقالل وبيان عن المصالح المالية،  17المادة 

 ويقدمونهما إلى رئيس المجلس التنفيذي، تبعا إلجراءات تنشئها اللجنة بموجب قواعدها اإلجرائية.

 

ّر، أنا _____________________________________، العضو في لجنة مراجعة الحسابات في برنامج األغذية العالمي أق

 لمي، بما يلي:بقدر  ع  

 

  البرنامجليس لي أي موقع أجتفن به في شركات تقي  عالقة أعمال مع. 

  في لجنة مراجعة الحسابات، أو يبدو أنها ل  ولن أشارك في أنشطة يمكن أن تضر باستقاللي في أداء واجباتي كعضو

 تضر بهذا االستقالل.

  ليس لدي أي مصالح مالية يمكن أن تضر باستقاللي في أداء واجباتي كعضو في لجنة مراجعة الحسابات، أو يبدو أنها

 تضر بهذا االستقالل.

  ي الوثائق المقدمة لي في سياق عملي فإنني باق على االعتراف بمسؤوليتي عن الحفاظ، بقدر ما أستطيع، على سرية

 لجنة مراجعة الحسابات.

  إنني أعمل في اللجنة بصاافتي الشااخصااية، وال ألتمس وال أقبل أية تعليمات لعملي في لجنة مراجعة الحسااابات من أية

 أو خارجه. البرنامجهيئة إدارية أو سلطة أخرى داخل 

 

 خيارية( –)معلومات إضافية أود أن أصرح بها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع: ___________________________________________________

التاريخ: 

___________________________________________________  
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 الملحق الثاني

 

 تكوين لجنة مراجعة الحسابات

  يد تدJames A. Roseالساااااا ية. وتم حدة األمريك ته من  : من مواطني الواليات المت  إلى 2014يوليو/تموز  30فترة والي

 .2017يوليو/تموز  29

  سيدة يوليو/تموز  29إلى  2014يوليو/تموز  30ليتوانيا. وتمتد فترة واليتها من : من مواطني Irena Petruškevičienéال

2017. 

  السااااااياادSuresh Kana : إلى 2015الثاااني نوفمبر/تشاااااارين  15من مواطني جنوب أفريقيااا. وتمتااد فترة واليتااه من 

 .2018نوفمبر/تشرين الثاني  14

  الساااااايدةElaine June Cheung إلى 2015نوفمبر/تشاااااارين الثاني  15الصااااااين. وتمتد فترة واليتها من : من مواطني 

 .2018نوفمبر/تشرين الثاني  14

  الساااااايااادOmkar Goswami : إلى  2015نوفمبر/تشاااااارين الثااااني  15الهناااد. وتمتاااد فترة واليتاااه من من مواطني

 .2018نوفمبر/تشرين الثاني  14
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 الملحق الثالث
 

 أنشطة لجنة مراجعة الحسابات

 2017مارس/آذار  – 2016أبريل/نيسان 

 2017مارس/آذار  2016ديسمبر/كانون األول  2016يونيو/حزيران  

    نفيذيالت هيئة مكتب المجلسجلسة تنفيذية مع 

    جلسة تنفيذية مع المدير التنفيذي

    العمليات

    مسائل التقيي 

    لجنة االستثمار

 مسائل الرقابة:

    المراجعة الخارجية –

    المراجعة الداخلية –

    الكشوف المالية

    المحاسبة

    إدارة األداء والمخاطر

    مسائل الموارد البشرية

    الضوابط الداخلية

    األخالقيةالمسائل 

    المسائل القانونية

    االدعاءات بأنشطة غير سليمة

    مسائل المالية والميزانية
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