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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ  الوثيقةُطبع عدد حمدود من هذه 

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 وج امل
 

  تحديث املقرتح الختصاصات جلنة املراجعة يف منظمة األغذية وال راعة عن المت إعداد نسخة منقحة

وفقا لتوجيهات جلنة املالية يف دورتها السابعة  وقد أجريت التنقيحات .للمصادقة عليه من قبل جلنة املالية

 :من أجل ،واألربعني بعد املائة
 

مؤهالتهم كفنيني و خريتهم حبيث يتم اختيار األعضاء على أساس روط األهلية القائمةالتأكيد على ش (أ)

 أو التحقيق؛/رفيعي املستوى يف جمال املراجعة و

نسبة إىل من هم من أمانة املنظمة فحسب، مع حذف اإلشارة حد السنتني على املتقاعدين بالتطبيق و (ب)

 ؛إىل األعضاء السابقني يف املمثليات الدائمة

جل إبالغ نتائج مداوالت تعيني جهة اتصال من أشارة إىل ترتيبات املدير العام يف حذف اإلو (ج)

 ؛اللجنة

 .ه ة الرياسيةتع ي  اإلشارة إىل قيام جلنة املراجعة برفع تقاريرها إىل األجو (د)
 

 عد انقضاء واليتهم األوىل، ملدة كما مت حتديث تلك االختصاصات حبيث يستطيع األعضاء أن خيدموا، ب

 .إىل ست سنوات كحد أقصى تصل إضافية

  دون تغيري ويقرتح أن يوقع مجيع األعضاء ( 1-7الفقرة اجلديدة )يضل البند املقرتح بشأن تضارب املصاحل

تضارب املصاحل يعده مكتب الشؤون األخالقية إلستخدامه من قبل اخلرباء اخلارجيني العاملني إعالنًا بشأن 

 .يف جلان املنظمة

  يفوتبّين أنه  .املمارسات املتبعة يف منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بأمانة جلان املراجعةدرست األمانة 

املكتب املسؤول عن  هي عمليااألمانة  وكانتسة، اليت مشلتها الدرا 11الـ مخس منظمات من أصل املنظمات

عادة تابعة للمنظمة، وهي تسع منظمات، تضطلع بهذا الدور مكاتب أخرى ويف  .املراجعة الداخلية والتحقيق

ألمم املتحدة، فإن ويف حالة أمانة ا .املنظمة يف دماتاخل/دارةإما مكتب الرئيس التنفيذي وإما مكاتب اإل

وأشارت كل منظمة . أمينها اخلاص بها بدوام كامل/املستقلة للمراجعة لديها أمانتها اللجنة االستشارية

متت استشارة جلنة املراجعة و. تغيريهاتيبات احلالية وال نية لديها لإىل أنها راضية عن الرت تها الدراسةمشل

بتقديم مكتب املفتش العام األمني ومن قيام  دور بقاء املفتش العام يف لدى املنظمة ومل تعرب عن قلقها إزاء

ملدة سنتني أخريني على األقل وفقا  اقرتح املدير العام اإلبقاء على الرتتيبات احلاليةو. خدمات األمانة

 . النظر يف هذه املسألة يف تلك األثناء ةعادلالختصاصات اجلديدة، مع إمكانية إ

 

 

 التوجيهات امللتمسة من جلنة املالّية
 

  صاصات جلنة املراجعةالختموافقتها على التحديث املنقح يلتمس املدير العام من جلنة املالية. 
 

 املشورة
 

 بصيغتها املنقحة من أجل  املنظمةاللجنة على التحديث املقرتح الختصاصات جلنة املراجعة يف  وافقت

 .املائةإدماج توجيهات جلنة املالية يف دورتها السابعة واألربعني بعد 
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 مقدمة

 

 –اإلدارية جراءاتلدليل اإل 111 القسممن  "املرفق جيم" حتت املنظمةصدرت اختصاصات جلنة املراجعة يف - 1

 1.ورفع اقرتاح بتنقيح االختصاصات إىل جلنة املالية يف دورتها السابعة واألربعني بعد املائة. اللجان الداخلية أو األنشطة

على أن تربز  ،3112يف عام  القادمةيف دورتها العادية  القرارهام نسخة منقحة يتقد ةوقد طلبت جلنة املالية من األمان

 :األمور التالية
 

 حبيث يتم اختيارهم على أساس شروط األهلية لألعضاءإقرار استيفاء  2-1الفقرة املقرتحة  أن تعيد (1)

 أو التحقيق؛/املستوى يف جمال املراجعة ومؤهالتهم كفنيني رفيعي و خربتهم

هم من أمانة  والقاضية بتحديد مدة السنتني بالنسبة إىل املتقاعدين الذيناملقرتحة  1-1الفقرة  أن تطبق (3)

 ؛املنظمة فحسب، مع حذف اإلشارة إىل األعضاء السابقني يف املمثليات الدائمة

 .إىل جهة االتصال اخلاصة باملدير العام 11-1الفقرة املقرتحة  يف إشارة أال تكون هناك (2)

 

قيام املفتش العام بدور أمني جلنة استكشاف البدائل ل"األمانة إىل ذلك، طلبت جلنة املالية من  وباإلضافة- 3

ضح إىل وتطبيق سياسة اإلفصاح عن املعلومات املالية على أعضاء جلنة املراجعة، وطلبت استخدام إشارات أو ،املراجعة

 ".تقاريرها إىل األجه ة الرياسية ة برفعجلنة املراجع قيام

 

 دراسة للرتتيبات ألمني جلنة املراجعة

 

عقب اجللسة السابعة واألربعني بعد املائة للجنة املالية قامت األمانة بدراسة املمارسات املعتمدة يف منظومة - 2

املكتب املسؤول عن  مهمة عملًيا تلك تمنظمات كان مخس وتبني أنه يف. انة جلان املراجعةاألمم املتحدة فيما يتعلق بأم

عادة إما مكتب وهي  أخرى للمنظمةتضطلع بتلك املهمة مكاتب ، فأما يف تسع منظمات. املراجعة الداخلية والتحقيق

ية اللجنة االستشار األمانة العامة لألمم املتحدة، فإن يف حالةو. لمنظمةاخلدمات ل/مكاتب اإلدارة الرئيس التنفيذي وإما

ارتياحها إىل  املسحت كل منظمة مشلها وأشار. بدوام كامل بها أمينها اخلاص/تهااملستقلة للمراجعة لديها أمان

 اءقلم تعرب عن قلقها من بفيف املنظمة  متت استشارة جلنة املراجعةو .لرتتيبات احلالية، وليست لديها نية لتغيريهال

على اإلبقاء  ويقرتح املدير العام. توفري خدمات األمانةب ومن قيام مكتب املفتش العام ام يف دور األمنياملفتش الع

اجلديدة، مع إمكانية إعادة النظر يف هذه املسألة يف ختصاصات على األقل وفقا لال ملدة سنتني أخرينيالرتتيبات احلالية 

 .تلك األثناء
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 إدارة تضارب املصاحل

 

دون تغيري ويقرتح أن يوقع مجيع األعضاء إعالنًا ( 1-7)إدارة تضارب املصاحل  تضل الفقرة املقرتحة بشأن- 1

 .بشأن تضارب املصاحل يعده مكتب الشؤون األخالقية إلستخدامه من قبل اخلرباء اخلارجيني العاملني يف جلان املنظمة

 

 التنقيحات املقرتحة

 

 :املقرتحة يف االختصاصات املنقحة املرفقة ما يلي تشمل التنقيحات- 5
 

  أعاله( 2) -( 1) 1جلنة املالية املبينة يف الفقرة إدراج التعديالت اليت طلبتها 

 ؛تقاريرها إىل األجه ة الرياسيةلتع ي  اإلشارات إىل قيام جلنة املراجعة برفع  3-1تعديل الفقرة مت و 

 سنوات  5بدال من )سنوات كحد أقصى  1من أجل السماح بتمديد الواليات إىل  7-1تعديل الفقرة مت و

 .الواليات تعاقبهذا يتماشى مع املمارسة احلالية ويوفر م يدا من املرونة إلدارة ف (كما يف السابق

 .3-1وختضع التمديدات إىل موافقة اللجنة املالية وموافقة اجمللس مبوجب الفقرة 

 

، (بصيغتها املعدلة وفق التنقيحات أعاله)املقرتحة لالختصاصات  احملددة التغيريات النصيةرد كامل ت- 1

 .ومربراتها املنطقية يف ملحق هذه الوثيقة
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 باإلضافة إىل التنقيحات األخرى وفقا لتوجيهات  التغيريات املقرتحة على اختصاصات جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة

 واألربعني بعد املائة للجنة املالية السابعةالدورة 
 

 االختصاصات املقرتحة االختصاصات احلالية

على توجيهات الدورة السابعة  اليت ترتك  تظهر التنقيحات

 واألربعني بعد املائة خبط مائل

 تعليقات

 تظهر التعليقات على التنقيحات اإلضافية باخلط املائل

  الغاية- 1 مقدمة -1

كتب ملتعمل اللجنة كفريق استشاري للمدير العام و- 1

وتهدف اللجنة إىل مساعدة املنظمة على . املفتش العام

كسب القبول بأهمّية وقيمة وظائف املراجعة الداخلّية 

والتفتيش والتحقيق على مستوى املنظمة وت ويد املدير 

العام بضمانات بأن هذه الوظائف تعمل بشكل فعال 

  :وستقوم اللجنة مبا يلي. وكفوء

 

تعمل جلنة املراجعة كفريق استشاري مكّون من  1-1

خرباء ملساعدة املدير العام حول تدابري الرقابة الداخلية 

وعمليات إدارة املخاطر ورفع التقارير املالية واملراجعة 

. الداخلية ومهام التفتيش والتحقيق على مستوى املنظمة

 وتقدم جلنة املراجعة مشورتها بشأن هذه القضايا مع مراعاة

فضال عن السياسات واإلجراءات  اللوائح والقواعد املالية

 .املطبقة على املنظمة وبيئة عملها
 
ألجه ة الرياسية إىل ا تقدم جلنة املراجعة معلومات  1-3

يف تلك اجملاالت من خالل تقاريرها السنوية اليت تتيحها، 

ويقوم الرئيس أو عضو آخر يتم تعيينه بتقديم هذا التقرير 

 .إىل جلنة املاليةمباشرة 
 
فيما يتعلق باملراجعة الداخلية وبالتفتيش  1-2

 أوسعدور استشاري  أن يعكس اقرتاحيهدف التغيري إىل 

للجنة املراجعة الذي يبقى استعراض عمليات  قرتحم نطاقًا

 .تش العام فيه عنصرا أساسيافمكتب امل
 

يعكس التدبري احلالي الذي ينصب الرتكي  فيه على تقديم 

املشورة إىل املدير العام ولكن مع رفع التقارير إىل جلنة 

 .املالية
 

يف االختصاصات  AUD ةمت استبدال العبارة املختصر

أينما ترد، من أجل الداللة على  OIGختصر السابقة بامل

 .التغيري املوافق عليه
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مكتب املفتش  استشارية لدىوالتحقيق، تعمل اللجنة بصفة 

ومبوجب ذلك تساعد املفتش العام يف كل ما يتعلق . العام

 .باجلودة املتواصلة ألداء املكتب

مدى كفاية وفعالّية خدمات املراجعة الداخلّية،   تقدير (1)

واسرتاتيجّياتها، وأولوّياتها، وخطط عملها، واقرتاح 

جماالت املراجعة املمكنة ملعاجلة املخاطر اليت تتعرض 

 هلا املنظمة؛

" املسؤوليات" قسمتتناول هذه النقطة  –تبسيط الوثيقة  مت حذفه

 .رد أدناهيي ذاألكثر حتديدا ال

التقدم احملرز يف تنفيذ خطط عمل مكتب   استعراض (5)

 املفتش العام اليت مت االتفاق عليها؛

" املسؤوليات" قسمتتناول هذه النقطة  –تبسيط الوثيقة  مت حذفه

 .رد أدناهيي ذاألكثر حتديدا ال

بتقارير املراجع اخلارجي ورصد ومتابعة   اإلحاطة علما (1)

  .توصياته يف الوقت املناسب

" املسؤوليات"قسم تتناول هذه النقطة  –تبسيط الوثيقة  مت حذفه

 .رد أدناهيي ذاألكثر حتديدا ال

 املسؤوليات -3 االختصاصات -3
ألن الوثيقة كاملة حتمل تسمية  القسممت تغيري عنوان 

 ."االختصاصات"

 :تتوىل اللجنة املسؤولّيات التالية

 

تقوم اللجنة باالستعراض وبتقديم املشورة إىل املدير  3-1

 :العام بشأن

تصنف املسؤوليات اليت تتعلق بهذا الشأن ضمن جمموعات 

وقد مت إلقاء الضوء على بعض العناصر املهمة ضمنها ولكن 

 .حّد نطاق اللجنة بهذه العناصرمن دون 

السياسات اليت تؤثر تأثريا كبريا على قضايا احملاسبة  (أ)  

والتقارير املالية والرقابة املالية للمنظمة مبا يشمل 

 :االعتبارات التالية
 

عمليات املراجعة  نتائجاملالية للمنظمة و كشوفال (1)

ممثلي دوائر املراجعة  وثيقةمتت إضافته بالتماشي مع مثل 

( أ)مسؤوليات الرقابة "بشأن املمارسات اجليدة؛ وتشمل 

من ممارسات  هان اهة ومالءمة رفع التقارير املالية وغري

 .اإلبالغ
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املالية حبسب ما هي موثقة يف  كشوفاخلارجية لل

رأي املراجع ويف رسائل املراجع اخلارجي إىل 

 اإلدارة؛

الرتتبيات اخلاصة باملراجع اخلارجي للمنظمة  (3)

 وتطبيقها؛

سياسات املنظمة يف جمال احملاسبة واإلدارة  (2)

املالية وحالة مشاريع التحسني اليت تتعلق 

 .ليةباألنظمة املالية ورفع التقارير املا

 (ج)
 
 (هـ)

 استعراض املخاطر البارزة اليت تواجه املنظمة؛
 

العام واملراجع استعراض تقارير مكتب املفتش 

باستثناء التقارير اليت تطلبها اجلهات )اخلارجي 

، تقييم آثار استنتاجاتها على (املاحنة بصورة حمددة

السياسات والنظم واإلجراءات القائمة، وإخضاع تنفيذ 

توصيات املراجعة يف الوقت املناسب لإلشراف والرصد 

 النشطني؛

إدارة املخاطر  الرقابة الداخلية للمنظمة واسرتاتيجية (ب)

وإطار العمل والعمليات يف ضوء املخاطر اهلامة اليت 

 :مبا يشمل مراعاة النقاط التاليةتواجهها املنظمة، 
 

حتسني املنظمة اليت تتعلق بالرقابة  مشاريع (1)

 الداخلية وبإدارة املخاطر؛

تغطية املراجعة الداخلية واخلارجية  نتائج (3)

للمنظمة وحالة التوصيات املنبثقة عن عمليات 

 .املراجعة الداخلية واخلارجية

 .املنظمةمت توسيعها لتبّين تطوير إدارة خماطر املشاريع يف 

سياسات املنظمة ملكافحة ممارسات االحتيال والفساد  (ج)  

مبا يف ذلك األطراف اخلارجية والتآمر لدى موظفيها و

االستخدام غري املناسب ملوارد املنظمة والتدابري اليت 

بأن يّعربوا عن األطراف اخلارجية تتيح للموظفني و

وقد كانت . أضيف متاشيا مع توجيه ممثلي دوائر املراجعة

 .ة جلنة املراجعة عملياهذه النقطة موضوع دراس
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خماوفهم، يف إطار سري، من أي ممارسات خاطئة يف 

 .اإلدارة ويف إجراء العمليات

فعالية وكفاءة مهام املراجعة الداخلية والتفتيش  (د) ضمان الدور املستقل ملكتب املفتش العام؛ (أ)

والتحقيق ملكتب التفش العام وااللت ام مبيثاق مكتب 

املفتش العام، واخلطوط التوجيهية املتعلقة بالتحقيقات 

للمراجعة والتحقيق اإلدارية الداخلية واملعايري الدولية 

 :الداخليني مبا يف ذلك االعتبارات التالية
 

 الدور املستقل للمفتش العام ومكتبه؛ (1)

كي يليب  عامكفاية املوارد املتاحة ملكتب املفتش ال (3)

 احتياجات املنظمة؛

آليات مكتب املفتش العام لضمان اجلودة ونتائج  (2)

 ؛واخلارجيةاستعراضات ضمان اجلودة الداخلية 

مالءمة التغطية املرتقبة واحلالية للمراجعة  (1)

الداخلية مع املراعاة الواجبة لتغطية املراجعة 

فتش اخلارجية، من أجل ضمان تأكيد مكتب امل

 ؛لعام على اجملاالت عالية املخاطرا

الصادرة عن مكتب املفتش العام  املراجعة تقارير (5)

 وحالة تنفيذ التوصيات من قبل املنظمة؛

التحقيق اليت تتعلق باحلاالت املفرتضة أو  نتائج (1)

الفعلية لسوء األدارة واملخالفات واالحتيال وحالة 

جيمع يف صيغة موج ة البنود املتعلقة باالختصاصات 

 .احلالية اليت تتصل باستعراض مكتب املفتش العام
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اإلجراءات اليت تتخذها املنظمة بشأن هذه 

 النتائج؛

فتش الربع سنوية والسنوية ملكتب امل التقارير (7)

 .العام

استعراض خطط عمل مكتب املفتش العام لفرتة  (ب)

السنتني يف جماالت املراجعة والتفتيش وإسداء املشورة 

 بشأنها؛

  أعاله( د) 1-3مت دجمها يف البند  مت حذفه

تقدير فعالّية ومدى كفاية تغطية املراجعة الداخلّية مع  (د)

إيالء االهتمام الواجب لتغطية املراجعة اخلارجّية، 

 لضمان الرتكي  على اجملاالت العالية املخاطر؛

  أعاله( د) 1-3مت دجمها يف البند  مت حذفه

استعراض تقارير مكتب املفتش العام وإخضاع تنفيذ  (هـ)

 لرصد؛لتوصيات املراجعة يف الوقت املناسب 

  أعاله( د) 1-3مت دجمها يف البند   مت حذفه 

التأكد من أن مكتب املفتش العام يلت م باملعايري  (و)

الدولّية للمراجعة الداخلّية اليت اعتمدها رؤساء 

والوكاالت املتخصصة وكذلك يف األمم املتحدة  راجعةامل

البنك الدولي والكيانات األخرى ضمن منظومة األمم 

 املتحدة؛

  أعاله( د) 1-3مت دجمها يف البند  مت حذفه

استعراض نتائج التحقيقات بشأن احلاالت املفرتضة أو  (ز)

الفعلّية لسوء اإلدارة واملخالفات، واالحتيال، ورصد 

 مسؤولّيات املتابعة؛

  أعاله( د) 1-3مت دجمها يف البند  مت حذفه
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استعراض تقرير النشاط السنوي ملكتب املفتش العام  (ح)

 املقدم إىل املدير العام واحملال الحقا إىل جلنة املالّية؛

  أعاله( د) 1-3مت دجمها يف البند  مت حذفه

استعراض أداء مكتب املفتش العام وفعالّيته، وضمان  (ط)

 املعتمدة ومع ميثاق هذا املكتب؛االّتساق مع اخلطط 

  أعاله( د) 1-3مت دجمها يف البند  مت حذفه

التأكد من أن املوارد املتاحة ملكتب املفتش العام كافية  (ي)

 لتلبية احتياجات املنظمة؛

  أعاله( د) 1-3مت دجمها يف البند  مت حذفه

ت ويد املدير العام واملفتش العام باملشورة حسبما تراه  (ك)

 مناسبا؛

  أعاله( د) 1-3مت دجمها يف البند  مت حذفه

تضع اللجنة خطة سنوية لضمان املعاجلة الفعالة  3-3  

 .ملسؤوليات اللجنة وأهدافها املعلنة لتلك الفرتة

  أضيف متاشيا مع توجيه ممثلي دوائر املراجعة

إىل املدير العام  تقديم تقريرها السنوي اخلاص بها (ل)

الذي سيقوم بدوره بت ويد اللجنة املالية للمنظمة 

 .بنسخة

تقدم تقريرا سنويا عن أنشطتها إىل املدير العام  3-2

بنسخة عنه،  للمنظمةالذي يقوم بدوره بت ويد اللجنة املالية 

باإلضافة إىل أي تعليقات إضافية يرغب املدير العام يف 

 .إبدائها بشأنه

املدير العام قد حييل تقرير جلنة املراجعة إىل يبني أن 

جلنة املالية مع تعليقات إضافية، وهذا ما فعله يف التقارير 

 .األخرية

  الصالحيات -2 والصالحيات... -1

  :وتتمتع اللجنة بالصالحّيات التالية... 
 
احلصول على كل املعلومات الضرورّية والتشاور  (8)

 .وموظفيهمباشرة مع املفتش العام 

االطالع على كل التقارير ووثائق العمل الصادرة  (9)

 .عن مكتب املفتش العام

 :تتمتع جلنة املراجعة بالصالحيات التالية 2-1
 

احلصول على كل املعلومات الضرورّية والتشاور  (أ)

 .مباشرة مع املفتش العام وموظفيه

االطالع على كل التقارير ووثائق العمل الصادرة  (ب)

 .عن مكتب املفتش العام

 ال تغيري



11 FC 148/19 

 

التماس أّية معلومات حتتاجها من أي موظف،  (11)

ومطالبة مجيع املوظفني بالتعاون بشأن أي 

 .طلب تتقدم به اللجنة

احلصول على املشورة الفنّية املستقلة وضمان  (11)

أصحاب حضور أشخاص خارجيني من 

التجارب واخلربات املفيدة إذا كان ذلك 

 .ضروريا

س أّية معلومات من أي موظف، ومطالبة التما (ج)

مجيع املوظفني بالتعاون بشأن أي طلب تتقدم به 

 .املراجعة جلنة

احلصول على املشورة الفنّية املستقلة وضمان  (د)

حضور أشخاص خارجيني من أصحاب التجارب 

 .واخلربات املفيدة إذا كان ذلك ضروريا

  العضوية -1 تشكيل اللجنة -2

حبكم تتألف اللجنة من مخسة أعضاء خارجيني ومن أمني 

 .ويعّين املدير العام كل األعضاء واألمني. منصبه

تتألف اللجنة من مخسة أعضاء خارجيني ومن  1-1

  .ويعّين املدير العام كل األعضاء واألمني. حبكم منصبهأمني 

 ال تغيري

تتم املوافقة على عضوية اللجنة من قبل اجمللس  1-3 

 .بناء على توصية املدير العام وجلنة املالية

أضيف ليبني التغيريات اليت مت تطبيقها مبوجب خطة 

 .العمل الفورية

ويتم اختيار األعضاء على أساس مؤهالتهم كفنيني رفيعي 

 .أو التحقيق/املستوى يف جمال املراجعة و

ني فنيكيتم اختيار األعضاء على أساس مؤهالتهم  1-2

ولدى . أو التحقيق/املستوى يف جمال املراجعة و رفيعي

 يفواجلغرايف  سانياختيارهم جيب مراعاة التمثيل اجلن

 .اللجنة

جلنة املراجعة  عضويةيبّين االعتبارات املتعلقة بالتنوع يف 

 .اليت مت النظر فيها خالل السنوات األخرية

وعن املدير  املنظمةيعترب األعضاء مستقلني عن أمانة  1-1 

يف  املنظمةلدى أمانة  اء السابقنيوال يتم تعيني األعض. العام

جلنة املراجعة ضمن فرتة السنتني اليت تعقب انتهاء تلك 

 .املسؤوليات

يشري توجيه ممثلي دوائر املراجعة إىل حظر ميتد خلمس 

وتقرتح الصيغة . سنوات على األعضاء السابقني لإلدارة

 .املقرتحة مدة سنتني
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يؤدي األعضاء عملهم بصفتهم الشخصية وال جيوز  1-5 

 .أن ميثلهم أعضاء مناوبون

 

 .زيادة كلمات يف الصياغة توخيا لتع ي  الدقة .تنتخب اللجنة رئيسها من ضمن أعضائها 1-1 .تنتخب اللجنة رئيسها

 أدناه 5 بالقسممت استبداله  مت حذفه يوفر املفتش العام خدمات األمانة إىل اللجنة

وفقا ملا يرتئيه الرئيس، ميكن دعوة املراجع اخلارجي إىل 

 حضور اجتماعات جلنة املراجعة

 أدناه 8-1 القسممت إدراجه يف  مت حذفه

   مدة الوالية -1

يعمل األعضاء لفرتة سنتني قابلة للتجديد ملدة سنة واحدة أو 

  .أكثر وفقا ملا يرتئيه املدير العام

 

 ث سنوات قابلة للتجديد لفرتة ثال يعمل األعضاء 1-7

بعد انتهاء مدة الوالية ثال ث سنوات إضافية  أقصاها ملدة

وتقسم مدة واليات . األوىل، وفقا ملا يرتئيه املدير العام

 ،إىل مراحل بهدف تأمني االستمراريةقدر املستطاع األعضاء 

ويكون التجديد رهن التقدير اإلجيابي ملساهمة العضو املعّين 

 .مدة واليته األوىل خالل

يقّدم هذا التغيري اعتبارات االستمرارية واإلنعاش على حد 

أما اقتصار الوالية على . سواء إىل عضوية جلنة املراجعة

مخس أو ست سنوات فهو احلد األقصى املوصى به يف 

 .ممثلي دوائر املراجعة ثيقةو

  األمانة –5  

حبكم يعترب أمني جلنة املراجعة املفتش العام  5-1  

الشؤون  حولوهو يرفع تقاريره مباشرة إىل الرئيس  منصبه

أما مكتب املفتش العام . اليت تتعلق بعمل جلنة املراجعة

 .فيوفر دعم األمانة للموظفني

 .هالسابق ويتوسع في 2 القسمحيل حمل اإلشارة الواردة يف 
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  االجتماعات -1 االجتماعات -5

ميكن أن جتتمع اللجنة ثال ث أو أربع مرات يف السنة  (1)

ومبقدور الرئيس أن يدعو إىل . وفقا ملا يرتئيه رئيسها

 .عقد اجتماعات إضافّية إذا ما رأى ذلك مناسبا

 

ميكن أن جتتمع اللجنة ثال ث مرات على األقل يف  1-1

يدعو إىل  ومبقدور الرئيس أن. السنة وفقا ملا يرتئيه رئيسها

ويتمتع  .عقد اجتماعات إضافّية إذا ما رأى ذلك مناسبا

املدير العام أو املفتش العام أو املراجع اخلارجي باحلق يف أن 

يطلب إىل رئيس اللجنة توجيه الدعوة لعقد اجتماعات 

 .ما دعت احلاجة إىل ذلك إضافية إذا

 

 .هالسابق وتوسيع 5 القسممن  (3)و(1)الدمج بني البندين 

ويتمتع املفتش العام باحلق يف أن يطلب إىل رئيس  (3)

اللجنة توجيه الدعوة لعقد اجتماعات إذا ما دعت 

 .احلاجة إىل ذلك

 

 .أعاله 1-1أضيف إىل البند  مت حذفه

باالجتماعات  املراجعةيتم إخطار أعضاء جلنة  1-3 

 .أيام عمل على األقل من انعقادها 11عادة قبل 

املمارسة املناسبة اليت تتعلق باجتماعات أضيف تأكيدا على 

 .اللجنة

يوافق الرئيس على جدول أعمال مؤقت  1-2 

 .لالجتماعات ينبغي توزيعه إىل جانب الدعوات

أو املناسبة اليت تعلق /أضيف تأكيدا على املمارسة احلالية و

 .باجتماعات اللجنة

يتم إعداد الوثائق الداعمة من قبل الرئيس أو أمانة  1-1 

على تعليمات الرئيس أو على مبادرة  ًابناء املراجعةجلنة 

وميكن أيضا تقديم الوثائق من قبل املراجع اخلارجي . األمني

أو، مبوافقة الرئيس، عن طريق اإلدارة أو اللجان األخرى 

ليت توزع لتنظر وتستخدم الوثائق واملواد اإلعالمية ا. للمنظمة

أو املناسبة اليت تعلق /أضيف تأكيدا على املمارسة احلالية و

 .باجتماعات اللجنة
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فيها جلنة املراجعة فقط هلذه الغاية، وتعامل على أنها 

 .سرية

من املفرتض أن يشارك األعضاء اخلمسة مجيعا يف كل  (2)

اجتماع للجنة، على أن االجتماعات ميكن أن تنعقد 

وال يتمتع أمني . من ثالثة أعضاء بنصاب مؤلف

  .حبق التصويت( املفتش العام)االجتماع 

من املفرتض أن يشارك األعضاء اخلمسة مجيعا يف  1-5

كل اجتماع للجنة، على أن االجتماعات ميكن أن تنعقد 

وال يتمتع أمني االجتماع . بنصاب مؤلف من ثالثة أعضاء

 املراجعة عادة بالتوافقرات جلنة اوتتخذ قر. حبق التصويت

ة أصوات ي، ولكن حبال تعذر ذلك فتتخذ بغالبيف اآلراء

ويف حال تعادل . األعضاء احلاضرين الذين أدلوا بأصواتهم

  .األصوات، يكون للرئيس الصوت املرجح

 موّسع

يف  نيمشارك آخرين ألعضاء للرئيس أو وزجي 1-1  

قت يتم اجتماع عرب اهلاتف أو الفيديو وخالل ذلك الو

 .إحصاء عددهم بغية حتديد النصاب

أو املناسبة اليت تعلق /أضيف تأكيدا على املمارسة احلالية و

 .باجتماعات اللجنة

 

يف حال مل يتمكن الرئيس من حضور اجتماع ما،  1-7  

رئيسا بالنيابة لذلك االجتماع من  اآلخرين ينتخب األعضاء

 .بني األعضاء احلاضرين

أو املناسبة اليت تعلق /املمارسة احلالية وأضيف تأكيدا على 

 .باجتماعات اللجنة

فتش العام أو أي للرئيس بأن يدعو مكتب امل وزجي 1-8  

أو املراجع اخلارجي حلضور  املنظمةموظف آخر من 

 .االجتماعات

 القسماالختصاصات يف  املوجودة يف عناصراليتوسع يف أحد 

 .السابق الذي نقل إىل العنوان احلالي 2

االجتماع يف جلسة  أن تقرر لجنة املراجعةجيوز ل 1-9  

مغلقة بني فرتة وأخرى حبسب ما تقرره اللجنة أو يف 

يت تعلق أو املناسبة ال/أضيف تأكيدا على املمارسة احلالية و

 .باجتماعات اللجنة
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أو مع ممثلني عن اإلدارة أو ممثل  نيجلسات خاصة مع األم

 .املراجع اخلارجي

 .يتم إعداد حمضر بكل اجتماع حتفظه األمانة 1-11  

وتستعرض جلنة املراجعة مشروع احملضر باملراسلة وتعتمد 

 .هذا احملضر رمسيا يف اجتماعها التالي

أو املناسبة اليت تعلق /أضيف تأكيدا على املمارسة احلالية و

 باجتماعات اللجنة

مكتب املفتش  والديوان وموظفو املدير العاميتشارك  1-11  

ولكنها  ،ضر اجتماعاتهااوحم مداوالت جلنة املراجعةالعام 

قد يوافق الرئيس . ذلك غري قرر الرئيسي ما ملتعترب سرية 

مع  ذات الصلة منهاج اء األأو  كامل احملاضر تشاركعلى 

من األمانة أن  أو قد يطلب املنظمةيف  اآلخريندراء كبار امل

كبار  قبل املتابعة من ةك لغايلرات وذاقرتقدم موج ا عن ال

 .ملنظمةا يف دراءامل

أو املناسبة اليت تعلق /أضيف تأكيدا على املمارسة احلالية و

 باجتماعات اللجنة

  تضارب املصاحل -7  

قبل تعيينهم، يقدم األعضاء اجلدد تصرحيا  7-1  

تضارب مصاحل فعلي أو  وحني ينشأ. بتضارب املصاحل

حمتمل، يتم اإلعالن عن املصلحة ما يؤدي إىل إعفاء العضو 

أو األعضاء من املشاركة يف املناقشة أو إىل منعهم من 

يف هذه احلالة يستوجب تكوين . التصويت على املسألة

 .نصاب من بقية األعضاء للنظر يف هذه املسألة

 

 

 املراجعةأضيف متاشيا مع توجيه ممثلي دوائر 
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  األعضاء والت امات مسؤوليات -8  

يعمل األعضاء بصفة مستقلة غري تنفيذية لدى أداء  8-1  

وبالتالي ال يعترب . دورهم االستشاري يف جلنة املراجعة

األعضاء مسؤولني شخصيا عن القرارات اليت تتخذها جلنة 

 .املراجعة جمتمعًة

مواثيق جلنة أضيف متاشيا مع املمارسة الشائعة يف 

 .املراجعة وتوجيه ممثلي دوائر املراجعة

ينال أعضاء جلنة املراجعة تعويضا عن أي  8-3  

أثناء  ونهاديؤإجراءات تتخذ ضدهم نتيجة لألنشطة اليت 

راجعة، طاملا أن هذه األعمال قد أديت املعملهم يف جلنة 

 .بنية حسنة

 .َأضيف متاشيا مع توجيه ممثلي دوائر املراجعة

  التقارير رفع -9 ...التقارير و رفع -1

. ترفع اللجنة تقاريرها إىل املدير العام وتوجه كل التقارير إليه

وي ود املدير العام جلنة املالّية بنسخة من التقرير السنوي 

ويدعى رئيس . للجنة، مشفوعا بتعليقاته عليه إن وجدت

اللجنة أو عضو آخر، حسبما تقرر اللجنة، إىل دورة جلنة 

 . املالّية لعرض التقرير السنوي للجنة

ترفع اللجنة تقاريرها إىل املدير العام وتوجه كل  9-1

تقريرا سنويا بشأن عملها  املراجعة وتعد جلنة. التقارير إليه

للمدير العام فيقدم إىل جلنة املالية كل سنة مشفوعا بأي 

ويتضمن التقرير تقييما ذاتيا . تعليقات صادرة عن املدير العام

، أو عضو املراجعة  ةويدعى رئيس جلن. سنويا لعمل اللجنة

آخر، حسبما تقرر اللجنة، إىل جلنة املالية لعرض التقرير 

  .السنوي للجنة

مت توسيعه وهو يشري بشكل رئيسي إىل إضافة التقييم 

 .الذاتي يف التقارير السنوية املستقبلية

يتواصل الرئيس مع جهة االتصال املعينة من قبل  9-3 

مداوالت اللجنة فضال عن املسائل املدير العام بشأن نتائج 

 .املقبلة اليت تتعلق مبجال عملها

أضيف ليبني املمارسة احلالية والتوقعات وبالتماشي مع 

توجيه ممثلي دوائر املراجعة حول التواصل الفعال مع 

 .اإلدارة
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  األجور وتعويض التكاليف -11 

ال يتقاضى األعضاء أي أجر من املنظمة على أية  11-1 

. املراجعة أنشطة يقومون بها يف إطار عضويتهم يف جلنة

وتقوم املنظمة بتعويض أية تكاليف تتعلق بالسفر واإلقامة 

يتكبدها أعضاء اللجنة بالضرورة  لدى مشاركتهم يف 

 .اجتماعات اللجنة

مليثاق جلنة ضيف متاشيا مع توجيه ممثلي دوائر املراجعة ُأ

 .املراجعة من أجل تناول أحكام وشروط اخلدمة

  االستعراض الدوري لالختصاصات -11 

مع  اختصاصاتها، مالءمةتستعرض اللجنة دوريا  11-1 

اقرتاح تغيريات على املدير العام للموافقة عليها حيثما كان 

 .ذلك مناسبًا

 .أضيف متاشيا مع توجيه ممثلي دوائر املراجعة

 


