
April 2016 FC 161/11 

   

 (؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ) 

 للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على 

 www.fao.orgموقع املنظمة 

MQ440/A 

A 

 

 جلنة املالية

 بعد املائة الستونو احلاديةالدورة 

 2016 أيار/مايو 20-16روما، 

 2015إىل املدير العام عن سنة  املقدم جنة املراجعةللالتقرير السنوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل: ميكن

 John Fitzsimonالسيد 

 بالوكالة املفتش العام

 مكتب املفتش العام

 +39 06 5705 4884رقم اهلاتف: 

 

  



FC 161/11 2 

 موجز

        2015يسّر املدير العام أن يقّدم للجنة املالية التقرير السنوي للجنة املراجعةة ملنظمةة األغذيةة والزراعةة عةن عةام 

 ُرفةةع إىل املةةدير العةةامع مةةع تعليقةةات املةةدير العةةامع كمةةا تةةنّن عليةةع اختصا ةةات  نةةة املراجعةةة        الةةذي

(MS 146 –App. C  وتتطّلب االختصا ات بأن ُيدعى رئيس اللجنة أو اي عضو آخرع كما تقّرره اللجنةةع إىل .)

 تقديم التقرير السنوي إىل  نة املالية.

 يلّخةن  و مكتب املفتش العام وتنسيقع مع مهام الرقابة األخةرى؛ إىل استنتاج إجيابي بشأن عمل  التقرير خيلنو

 اللجنة بشأن الرقابة الداخليةع وإدارة املخاطر واحلوكمة استنادًا إىل مداوالتها خالل السنة. مشورة

  كما جةرى تنفيةذهماع وإجةرا ين     2014و 2013وقد قبلت  نة املراجعة تو يتني من تقريريها السنويني لعامي

ع تتصةةالن بتةةوفي مزيةةد مةةن  2015آخةةرين جيةةري العمةةل فيهمةةا. وتةةرد تو ةةيتان إقةةافّيتان   تقريةةر عةةام    

ع والسلوك األخالقي واملسا لةع وللمدرا  بشأن التصةّر    مكةان   الغشالتدريب/التوجيع للموظفني بشأن مكافحة 

املوظفني؛ وتعميم سياسة املسا لة وإطار الرقابة الداخلية على مجيع موظفي العمل ومعا ة النزاعات اإلدارية مع 

الفاو؛ وإجرا  تقييم من األعلى إىل األسفل للمخاطر على نطةا  املنظمةة السةتكمال العمةل املنجةز سةابقًا واعتمةاد        

والعمل على استخالص الةدرو    حةاالت    النسخة األوىل من سجل املخاطر على نطا  املنظمة   الوقت املالئم؛

داخلية اليت مةا االةت   واستكمال اخلطوات الحتى تارخيع   إطار عمليات الرقابة؛  دينفرض عقوبات على املوّر

عالقة إلجرا  التحديث للخطوط التوجيهية حول التحقيقات اإلدارية الداخليةة ومةل  الشةواغر   مكتةب املفةتش      

العام على وجع السرعة. ومتاشيًا مع طلب  نة املالية   دورتها السادسة واخلمسةني بعةد املائةة بتحديةد مهةل      

 .2016ت املهل الزمنية  لتو يات جديدة بشهر ديسمرب/كانون األول شهرًاع فقد ُحّدد 12امنية للتنفيذ خالل 

 
 تعليقات املدير العام

 
        يعّبر املدير العام عن تقديره للمشورة اليت وفرتها  نة املراجعةةع   التقريةر السةنوي وأثنةا  اجتماعاتهةا خةالل

و ةيات املفتوحةة للجنةة املراجعةة       العامع   جماالت اختصا ها. وتقرير احلالة الصادر عةن اإلدارة بشةأن الت  

ع 2015و  ما يتعلق بالتو يات اخلا ة الواردة   التقريةر السةنوي لعةام    . 3يرد   امللحق  2014تقريرها لعام 

  الكامل لتنفيذها   األشهر القادمة. نتباهوطلب إىل اإلدارة وإىل مكتب املفتش العام إيال  االيتفق معها املدير العام 
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 التوجيهات املطلوبة من  نة املالية

 

  2015لمنظمة لعام لإن  نة املالية مدعوة إىل أخذ العلم بالتقرير السنوي للجنة املراجعة. 

 

 مسودة املشورة

 

  ؛2015نممة لعام املأخذت جلنة املالية علمًا بالتقرير السنوي للجنة املراجعة يف 

 نممة يف توي ر ممااات مستقلة ومشورة يف اجاتات املبالدور اهلام الذي تضطلع به جلنة املراجعة يف  أقّرت

 وتايتها مبوجب اختصاصاتها؛

 بالتقرير، الذي تضمن استنتاجات إجيابية بشأنن عمأم مكتأب املفأتش العأام واملشأورة صات الصألة        رحبت 

 املخاطر واحلوكمة؛ يف ما يتعلق بنمام الفاو للرقابة الداخلية، وإدارة

            ،عّبأأرت عأأن رمأأاها حيأأا  املشأأورة الأأ  قأأدمتها جلنأأة املراجعأأة يف منممأأة ا  ذيأأة والزراعأأة 

 يف اجاتات اختصاصاتها؛

 رّحبت مبوايقة املدير العام على التوصيات املقّدمة يف التقرير. 
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 مقدمة   - أوتًا

 

استشاريًا من اخلربا ع بتقةديم يةد العةون إىل املةدير العةام ألدا       تقوم  نة املراجعة   املنظمةع بصفتها جهااًا  -1

مسؤولياتع املتعلقة بالرقابة واحلوكمة. كما تساعده على قمان حصولع علةى قةمانات مسةتقّلة وموقةوعّية حةول فعالّيةة       

املخةاطر واحلوكمةة.    وظائف املراجعة الداخلية والتفتيش والتحقيق وتسدي املشورة بشأن نظةام املراقبةة الداخليةة وإدارة   

وهي تنجز ذلكع قمن مجلة أمور أخرىع من خالل النظر   عمل مكتةب املفةتش العةامع ووظةائف اإلشةرا  األخةرى       

 الةةيت تقةةوم بهةةا املنظمةةة )التقيةةيم واملراجعةةة اخلارجيةةة( وإجةةرا ات اإلدارة بشةةأن التو ةةيات املتعلقةةة باملراجعةةة        

 وتقارير التحقيق.

 

 .1  امللحق  2015الل عام ويرد تشكيل اللجنة خ -2

 

(ع على املدير العام أن حييل نسخة من التقرير السنوي للجنةة إىل  نةة   2وطبقًا الختصا ات اللجنة )امللحق  -3

 .املالّيةع مشفوعة بتعليقاتع عليعع إن ُوِجدت

 

. 2015للجنة حملًة عامة عن مناقشات اللجنة وتو ةياتها خةالل عةام     ويوّفر هذا التقرير السنوي الثالث عشر -4

 .2015وقد اجتمعت اللجنة ثالث مرات عام 

 

 عمم اللجنة   - ثاايًا

 

   2015خالل الفرتة املشمولة بالتقريرع اجتمعت اللجنة   أبريل/نيسانع ويوليو/متوا وديسةمرب/كانون األول   -5

املقر الرئيسي للمنظمةع ملدة يومني   كل مرة. ومّتت احملافظة على كامل أعضا  اللجنة طوال السنةع رغم أن الرئيسةع 

نظرًا اللتزامةات كةبية ناشةئة أخةرى. وّن انتخةا        2015ع قّدمت تاريخ إنها  واليتها لنهاية عام Dittmeierالسيدة 

 .2016لتخلفها   منصب الرئيس بد ًا من عام  2015   ديسمرب/كانون األول Lesetediالسيدة 

 

وتسةّجل اللجنةةة تقةةديرها خلةدمات األمانةةة الفعالةةة الةةيت قةّدمها مكتةةب املفةةتش العةام خةةالل السةةنةع دعمةةًا      -6

 .لالجتماعات املقررة وبني الدورات

 

اللجنةة علةى خطةمل املراجعةة     ويسّر اللجنة اإلبالغ عن التزام جيد متوا ل مع املراجع اخلارجي. كما ُأطلعت  -7

اخلارجيةع وما ُأحرا من تقّدم ونتائج   عملية املراجعةع شخصيًا أو عن طريق تقاريرع   االجتمةاعني اللةذين عقةدتهما    

   .2015  أبريل/نيسان وديسمرب/كانون األول 
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وللمساعدة   اإلحاطة بهذا العملع تلّقت اللجنة حتديثات منتظمة بشأن التطورات التنظيميةة ومنظةور اإلدارة    -8

مدير العمليات أو املناو  عنعع وأعضا  آخرين   اإلدارة العلياع   كل اجتمةاع. لسةو  احلة ع     -من نائب املدير العام 

يكن املدير العام قادرًا على لقا  اللجنةة. غةي أن اللجنةة مةا االةت      ونظرًا اللتزامات أخرى وقت اجتماعات اللجنةع مل 

 ترغب   عقد هذا اللقا ع ولذا سو  توا ل متابعة هذه املسألة.

 

وقةد أجةةرت اللجنةة استعراقةةًا منتظمةةًا لوظائفهةا وأاةةزت تقييمةًا ذاتيةةًا منظمةةًا خةالل اجتماعهةةا املنعقةةد         -9

. و  حني حّددت بعض اجملاالت اليت تستدعي مزيةدًا مةن االهتمةام مةن جانةب اللجنةةع       2015ديسمرب/كانون األول 

خلصت إىل أنها نهضت بواجباتها وفقًا الختصا اتها احلالية. كما نظرت اللجنة   التو ةيات الةواردة   االسةتعراض    

  مةا يتعلةق باختصا ةات     2015ام األخي الذي أجراه مكتب املفتش العام لضمان جودة املراجعة الداخلية   أواخر ع

ع حبيث تنظر فيها إدارة الفاو حيةث تةدعو احلاجةة إىل حتسةني أو     2016اللجنةع وسو  تقّدم اقرتاحات حمّددة عام 

تغييع مبا   ذلك بالنسبة إىل مشاركتها   توظيف املفتش العامع وتقييمع وأي إنها  مقرتح لواليتعع وإىل توقيح دورهةا  

 .العام و نة املالية   ما خين املراجعة اخلارجية للمنظمة   دعم املدير

 

 2015 الرسائم واتاستنتاجات الرئيسية من عمم اللجنة عام   - ثالثًا

 

ع كما جيةري تفصةيلها   أجةزا     2015يرد أدناه موجز الرسائل واالستنتاجات الرئيسية من عمل اللجنة عام  -10

 ألربعة جماالت رئيسية واسعة حمّددة   اختصا اتها:أخرى من هذا التقرير املنظم وفقًا 
 

         رّحبت اللجنة بوقع مكتب املفتش العام لسياسة تصةعيد جديةدة ترمةي إىل ايةادة االهتمةام الةذي توليةع

اإلدارة إىل تو يات املراجعة/اإلجرا ات املتفق عليها والةيت مل ُتنّفةذ منةذ مةدة طويلةةع وتو ةي بتنفيةذها        

 .2016املبكر عام 

  ومع األخذ   االعتبار نتائج املراجعة الداخلية واخلارجية ونتائج التحقيقع تو ي اللجنة أيضًا بأن تولي

املنظمة االعتبار لتوفي مزيد من التدريب/التوجيع للمةوظفني بشةأن التخفيةف مةن آثةار الغةّشع وحتسةني        

مكةان العمةل ومعا ةة النزاعةات     السلوك األخالقي واملسا لةع وللمدرا  أيضًا بشةأن التصةر  بفعاليةة      

 اإلدارية مع املوظفني.

        وكانت اللجنة قد شجعت اإلدارة على نشر سياسة املسا لة على حنةو أوسةع   املنظمةة إثةر إقرارهةا مةن

جانب جملس ر د الربامج املؤسسية. لكن اللجنة مل تستعرض بعد إطارًا مقرتحًا للرقابة الداخليةةع إاةا   

فر ةًة لتعمةيم سياسةيت املسةا لة والرقابةة الداخليةة علةى مجيةع          2016لع عام تو ي بأن يشكل استكما

 موظفي الفاو.

       وتشّدد اللجنة على أهمية أن تستكمل إدارة الفاو تقييمًا من األعلى إىل األسةفل للمخةاطر املؤسسةية يةأتي تكملةًة

اطر املؤسسةية   الوقةت املالئةمع    للعمل الذي ّن إاااه سابقًاع وأن يتّم اعتماد النسةخة األوىل مةن سةجل املخة    

هذا السجل. وسو  يدعم هةذا األمةر انتقةال    وجود ملنظمة تلح   ا أن سياسة إدارة املخاطر املؤسسية وسيما  ال
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مكتب املفتش العةام لالسةتناد إىل التقيةيم املؤسسةي للمخةاطر كقاعةدة خلططةع   جمةال املراجعةة املسةتندة إىل           

 املخاطر.

 2015وجيهية حلصةر املةوّردين لةدى منظمةة األغذيةة والزراعةة عةام        العمل بالكامل باخلطوط الت وجرى .

 قةوم يع وتو ي بناً  عليع بةأن  2016وتتوقع اللجنة أن يتم بلوغ عدد كبي من حاالت حصر املوّردين عام 

التقريةر  . وقد يشكل نشةر   إطار عمليات الرقابة الدرو  استخالص بكّل من اإلدارة ومكتب املفتش العام 

 السنوي الصادر عن  نة حصر املوّردين وسيلًة فعالة للتعريف بقراراتها وقمان الردع.

        وقد ّن إعداد حتديث للخطوط التوجيهية بشأن التحقيقةات اإلداريةة الداخليةةع وسةيجري بةذلك إقفةال

لعامع غةي أن  لوظائف التحقيق   مكتب املفتش ا 2013التو يات العالقة من االستعراض اخلارجي لعام 

عملية االستعراض الداخلي قبل إ دارها ما االت عالقة. وتبةدي اللجنةة قلقهةا مةن أن عةدم  ةدور هةذه        

اإلجرا ات يعّرض املنظمة إىل خماطر إقافيةع وتو ي بقوة بأن تسةتكمل اإلدارة اخلطةوات الةيت مل ُتنّفةذ     

 بعد بأسرع ما ميكن.

 شةرتكة بةأن تعتمةد منظمةات األمةم املتحةدة سياسةة ترعةى         وما االت تو ية  ادرة عن وحدة التفتيش امل

معا ة اإلدعا ات قد الرئيس التنفيذي عالقة. كذلكع تقوم اللجنة بتشةجيع الفةاو علةى اعتمةاد سياسةة      

ع مع اإلشارة إىل التوجيهات الةيت وقةعتها شةبكة التحقيةق التابعةة لملمةم املتحةدة. وتسةتند         2016عام 

ى اآلن على استجابة جملس الرؤسا  التنفيذيني لملمم املتحةدة لتو ةية   التوجيهات اليت جرى وقعها حت

 وحدة التفتيش املشرتكة.

  بعض احلاالتع تبعةت فةرتات التوظيةف     . و 2015واستمرت الشواغر   مكتب املفتش العام طيلة عام

املمّددة انسحا  بعض املرشحني املختارينع األمر الذي فرض مزيدًا من التأخي مبا   ذلك إعادة اإلعالن 

عن الوظائف. و  ظّل ترحيل الشواغر   الوظائف املهنية وتوّقع مزيد من الشةواغر   النصةف األول مةن    

اإلدارة علةى مةل  الشةواغر   مكتةب املفةتش العةام علةى وجةع         ع تو ي اللجنة بأن حتةرص  2016عام 

 .2016السرعة. وسو  توا ل اللجنة ر د هذه املسألة عام 

  الكامةل  التمويةل  أن إىل اللجنةة  أشارت املنظمةع   اخلدمة بعد ما الطبية التغطية بالتزامات يتعلق ما و 

 و . املسةألة  هةذه  بشةأن  املاليةة   نةة  مع منتظم بشكل تتعاون اإلدارة وأن مفتوحةع مسألة يبقى لاللتزام

 موا ةلة  علةى  املنظمةة  حتةثّ  املتحةدةع  األمةم  نطا  على احلّل يكون أن   رغبتها عن اللجنة تعّبر حني

 .اخلصوص هذا   العمل
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 سياسات احملاسبة والتقارير املالية   - رابعًا
 

  احملاسبية الدولية للقطاع العامتنفيذ الكشويات املالية املمتثلة للمعاي ر  - ألف

 

ع أولت اللجنة اهتمامًا وثيقًا للتقدم الذي أحراتع املنظمة على  عيد ا ةدول الةزمل للعمةل    2015خالل عام  -11

. وتلّقةت اللجنةة   2014على التنفيذ الفعال للمعايي احملاسبية الدولية للقطاع العام مةن خةالل الكشةوفات املاليةة لعةام      

معلومات   كّل من اجتماعاتها املنعقدة خالل العام عةن هةذا الشةأن مةن مةدير املاليةة واملسةؤولني عةن مشةروع املعةايي           

العامع مةن املراجةع اخلةارجي. وقةد وّفةرت       مناحملاسبية الدولية للقطاع العامع ومن املفتش العامع و  اجتماعها األول 

منظمة إلحراا تقدم منهجي على  عيد مشةروع التنفيةذ وحالةة اإلجةرا ات املتصةلة باملخةاطر       اجتماعات اللجنة فر ًة لل

ع 2015احملددةع والتو يات من وظائف املراقبة. كما توّفرت للجنة فر ةة اسةتعراض مسةودة الكشةوفات املاليةة لعةام       

ع 2015 النصةف الثةاني مةن عةام     تكن حباجة إىل تقديم أي اقرتاحات جوهرية بشأنها. ورّحبت باالنتها  منهةا    ومل

 بو فها كشوفات مالية ممتثلة للمعايي احملاسبية الدولية للقطاع العام مع رأي قاطع ملراجع خارجي.

 

 وظائف اخلزااة واتاستثمار - ألف

 

ع اادت اللجنة تركيزها على وظةائف اخلزانةة واالسةتثمارع السةتكمال املراقبةة ا اريةة الةيت        2015و  عام  -12

توفرها  نتا االستثمار الداخلي واخلارجي. وقد عّبرت اللجنة عةن رقةاها عةن العةروض املقّدمةةع إاةا أشةارت إىل أن        

تب املفتش العةام علةى تسةريع توقيةت     بعض الوقت مّر منذ إجرا  أي مراجعة داخلية أو خارجية تفصيلية وشّجعت مك

ع وسو  يتم 2015عام  استعراقع ملخاطر اخلزانة ومراجعة وظيفة االستثمار. وقد مّتت املباشرة بهذه الوظائف   أواخر

 .2016التبليغ عنها   أوائل عام 

 

قدمةة إىل األجهةزة   وأو ت اللجنة بأن تستعرض  نةة املاليةة تقاريرهةا عةن االسةتثمارع واا ةة التقةارير امل        -13

الرئاسيةع حبيث يظهر أدا  االستثمار التفصيليع مع العالمات القياسية املتصلة بعع بشكل واقةح ومنفصةل عةن نتةائج     

احملاسبة اليت تتأثر بالتغييات   معدالت الصر . وإن شكل التقارير احلالية ال تبّين على حنةو كةا  أدا  االسةتثمار    

  .الذي حتّقق
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 املالية للمنممةالسالمة  - جيم

 

استعرقت اللجنة املعلومات املتصلة جبوانةب متنوعةة متصةلة بالسةالمة املاليةة للمنظمةةع مبةا   ذلةك حالةة           -14

اإلجرا ات اخلا ة بتمويل التزامات املنظمة للتغطية الطبية بعد انتها  اخلدمة. وكمةا أشةارت اللجنةة   تقريرهةا لعةام      

لاللتزام مسألة مفتوحة إاةا تتشةاور اإلدارة علةى حنةو منةتظم مةع  نةة املاليةة   هةذه          ع يبقى التمويل الكامل 2014

املسألة. وإذ تعّبر عن رغبتها   أن يكون احلّل على نطا  األمم املتحدةع فإن اللجنة حتث املنظمة علةى موا ةلة العمةل    

 .  هذا اخلصوص

 

 الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر   - خامسًا

 توصيات املراجعة الداخلية - ألف

 

عّبرت اللجنة عن تقديرها للجهود املتوا لة اليت تبذهلا املنظمة للتشديد على املسا لة مةن أجةل تنفيةذ تو ةيات      -15

املراجعة املتفق عليها بشأن اإلجرا ات   الوقت املالئم إلدارة املخاطر والفرص   املنظمة علةى حنةو أفضةل. و  مةا يتعلةق      

راجعة الداخلية اليت يقدمها مكتب املفتش العامع و  حةني مةا االةت تظهةر بعةض االختالفةات مةن سةنة إىل         بتو يات امل

نسةبة   2015أخرى   معدالت التنفيذ اإلمجاليةع تشي اللجنة إىل أن اإلدارة حققت تقدمًا جتميعيًا بلغ حبلول نهاية عةام  

   املائةة(.  93من سنتني )مقارنة لغاية التنفيذ اليت ُحةّددت بنسةبة   املائة كنتيجة تنفيذ التو يات العالقة منذ أكثر    91

 .2017-2016وحافظت الفاو على هذه الغاية   فرتة السنتني 

 

اللجنة أيضًا   نهج مكتب املفتش العام إاا   ياغة التو ياتع ووقع ور ةد غايةات التنفيةذ. وبنةاً       ونظرت -16

حبيةث جةرى اسةتبدال التو ةيات الةواردة         2015على مشورة اللجنةع قام مكتب املفتش العام بتكييف عملياتع عام 

رب للخاقةعني للمراجعةة إلجةرا ات التنفيةذ واملهةل      تقاريره عند اإلمكان بإجرا ات متفق عليهاع وهذا ما يعّزا ملكية أكة 

الزمنية لذلك. وميكن أن ترد حاالت اختال    تقارير املراجعة. مبواااة ذلكع شّجعت اللجنة مكتب املفتش العام على 

 تعزيز سياستع التصعيدية للتو يات/اإلجرا ات املتفق عليها ومل تنفذ منذ وقت طويلع و ادقت على سياسة جديةدة   

( تتطلب إطةالع اإلدارة العليةا بشةكل أكةرب علةى اقةرتا  موعةد        2015مكتب املفتش العام )جرى إمتامها   نهاية عام 

تو يات/إجرا ات متفق عليهاع أو انتقاهلةا إىل حالةة عةدم التنفيةذ منةذ وقةت طويةل. وتسةتكمل هةذه اخلطةوات تلةك            

ح إجرا  حتةديث مباشةر و  الوقةت املالئةم لقاعةدة بياناتةع       مبا يتي 2015اخلطوات اليت نّفذها مكتب املفتش العام عام 

بشأن التو يات/اإلجرا ات من جانب اخلاقعني للمراجعة قبل التقييم الذي جيريةع بنفسةع كةل سةتة أشةهر. وتو ةي       

را ات اللجنة بأن يبادر كّل من مكتب املفتش العام واإلدارة إىل تنفيذ السياسة التصعيدية ا ديدة بشأن التو ةيات/اإلج 

   .2016املتفق عليها عام 
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و  الوقت ذاتعع بعض التو يات العالقة منذ وقت طويل واملتصلة باملخاطر العاليةع واليت تأكد أنها ما االةت   -17

ذات الصلةع مل تتقدم بالسرعة الالامة نظرًا إىل طبيعة املخةاطر الةيت ففةف مةن أثرهةا. وتشةجع اللجنةة اإلدارة علةى         

 يات وإقفاهلا بأسرع مما ميكنع وبصورة عامة على موا لة ا هود مةن أجةل تقلةين الوقةت إلغةال       معا ة هذه التو

 .تو يات املراجعة الداخلية

 

ومن بني اجملاالت اهلامة اليت ما االت فيها تو يات سابقة عالقةع واليت يرد و ةف إقةا  هلةا   التقريةر      -18

 لومات عن احلالة توّفرها إدارة الفاوع هي:ع مع مع2015السنوي ملكتب املفتش العام لسنة 
 

 تنفيذ إطار إلدارة استمرار األعمال على نطا  املنظمة؛ 

 تعزيز أمن تكنولوجيا املعلومات؛ 

  .وقع ممارسات ر د أقوى   املقّر الرئيسي للعمليات   املكاتب امليدانية 

  باالستجابة إىل معايي السالمة.تعزيز الر د ملتطلبات البنية التحتية واإلجرا ات   ما يتعلق 

 

 توصيات املراجعة اخلارجية - باء

 

ع بدأت اللجنة إجرا  استعراض أكثر منهجية لرسائل اإلدارة بشأن املراجعة اخلارجية. وطلبةت  2015  عام  -19

الصةلة واإلجةرا ات    إىل اإلدارة أن توّفر معلومات أكثر تكاماًل بشأن تو يات املراجعة اخلارجية واستجابات اإلدارة ذات

املتخذة   هذا الصدد. ومع اإلشارة إىل أن  نة املالية تقّدمت بطلب مماثلع طلبت اللجنة إىل مكتةب املفةتش العةام أن    

ع والةيت ينبغةي إعةدادها    2014يتبادل معها أي تقارير حالة   املستقبل بد ًا من استجابات اإلدارة للتقرير املطّول لعام 

 .2016ع  نة املالية الذي سو  ينعقد   مايو/أيار لرفعها إىل اجتما

 

 سياسات املساءلة والرقابة الداخلية - جيم

 

ع 2015-2014رّحبت اللجنة بالتزامات اإلدارة بإدراج سياسات املسا لة والرقابة الداخليةة   فةرتة السةنتني     -20

ع علةى أن يتبعهةا إطةار للرقابةة الداخليةة. ورّحبةت اللجنةة أيضةًا         2014بد ًا باعتماد سياسة للمسةا لة   نهايةة عةام    

للبد  مبوا مة معاييه املتصلة بنطا  املراجعة مع اجملاالت اخلمسة مةن األدا    2015بإجرا ات مكتب املفتش العام عام 

ش العام باسةتخدام هةذه   املؤسسيع كما هو حمّدد   سياسة املسا لة ا ديدة. كما أن رفع التقارير من جانب مكتب املفت

 اهليكلية من شأنع أن يعّزا السياسة ا ديدة.

 

وقد شجعت اللجنة اإلدارة على نشر سياسة املسا لة على نطا  أوسع داخل املنظمة عقب إقرارهةا مةن جانةب     -21

أن يشةكل  جملس ر د الربامج املؤسسية. ومل تسةتعرض اللجنةة بعةد إطةارًا مقرتحةًا للرقابةة الداخليةةع إاةا تو ةي بة          

   فر ًة لتعميم سياسات املسا لة والرقابة الداخلية على كل املوظفني   الفاو. 2016استكمالع عام 
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ومع األخذ   االعتبار نتائج املراجعةة اخلارجيةة ونتةائج التحقيةقع تو ةي اللجنةة أيضةًا بةأن تةولي املنظمةة            -22

الغةشع وعلةى السةلوك األخالقةي واملسةا لةع وللمةدرا  علةى        االعتبار لتوفي مزيد من التدريب/التوجيةع علةى مكافحةة    

 .التصر    مكان العمل ومعا ة النزاعات اإلدارية مع املوظفني

 

 الرتكيز على النتائج - دا 

 

إقرارًا منها بكونها جهود   األجل الطويلع أعادت اللجنة التأكيد على أهمية إقفا  الطابع املؤسسي بالكامل  -23

على اإلدارة املستندة إىل النتائجع وإدارة املخاطر املؤسسيةع ونظام إدارة تقييم األدا ع حبيث يةتم احلصةول علةى املنةافع     

إاا  اإلدارة واملسا لةع واحملافظة عليها. ورّحبت بةاإلجرا ات اإلقةافية الةيت    املتوقعة من نهج أكثر تركيزًا على النتائج 

ع وباالستنتاجات اإلجيابية اليت خلن إليها استعراض مكتب املفتش 2015عرقتها اإلدارة   اجتماعاتها املنعقدة عام 

 كيز عليها.العام للتنفيذ األولي لإلطار االسرتاتيجي ا ديدع وأقّرت اجملاالت احملددة للرت

 

 إدارة املخاطر املؤسسية - هاء

 

تشجع اللجنة على اعتماد إدارة املخاطر املؤسسةية علةى حنةو أكةرب   املنظمةةع ال سةيما أنهةا عنةد مسةتوى           -24

 2015ع رغم العمل ا يد الذي ُأازه مكتب االسرتاتيجية والتخطيمل وإدارة املةوارد    نهايةة عةام    النضجمنخفض من 

بالنسبة إىل وقع نظرة مؤسسية للمخاطر كما تالحظها سياسة إدارة املخاطر املؤسسةية. وتشةدد اللجنةة علةى أهميةة أن      

تنجز إدارة الفاو تقييمًا من األعلى إىل األسفل لسجل املخةاطر املؤسسةية الةذي تلحظةع سياسةة إدارة املخةاطر املؤسسةية        

ش العام إىل االعتمةاد علةى التقيةيم املؤسسةي للمخةاطر كقاعةدة لتخطةيمل        للفاو. وهذا األمر سو  يدعم انتقال مكتب املفت

 املراجعة املستندة إىل املخاطر.

 

 والفساد والتآمر الغشسياسات وإجراءات املنممة ملكايحة ممارسات    - دسًاسا

 حصر املوّردين - ألف

 

يسّر اللجنة اإلحاطة علمًا بأنع بدأ العمل بالكامل باخلطوط التوجيهيةة حلصةر املةوّردين لةدى منظمةة األغذيةة        -25

ع وذلك بتعيني  نة ناشطة حلصر املوّردين وأمني هلا. وعرض مكتب املفةتش العةام للحةاالت    2015والزراعة طيلة عام 

مال التحقيقةاتع واسةتجابت إليهةا  نةة حصةر املةوّردين       األوىل اليت سو  تستعرقها  نة حصر املوردينع إثر استك

متاشيًا مع اخلطوط التوجيهية. وهذا التقّدم يضع الفاو   موقع قوي لالستجابة بشكل فعال إىل التطةّورات الةيت جيةري    

ت غةّش أو  تعزيزها بشأن تبادل املعلومات على نطا  نظام األمم املتحدة حول أطرا  ثالثة تبّين أنها شاركت   ممارسةا 

ع وتو ةي بنةاً  عليةع بةأن     2016ممارسات فساد أخرى. وتتوقع اللجنة بلوغ عدد كبي من حاالت حصر املوّردين عةام  

عمليات الرقابة. وقد يشكل نشةر التقريةر السةنوي      إطار لدرو  استخالص ابكل من اإلدارة ومكتب املفتش العام  قومي

   عميم قراراتها وقمان الردع.للجنة حصر املوردين وسيلة فعالة لت
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 لغشامكايحة حتديث سياسة املنممة بشنن  - باء
 

وإسا ة استخدام موارد املنظمةةع   الغشلسياسة املنظمة بشأن  2015رّحبت اللجنة بالتحديث الذي ُأجري عام  -26

واليت وّفرت املشورة هلا   السنة السابقة. وتسمح التغييات بتحديث السياسة حبيث تتماشى مع التطورات ا ارية   

فةات متسةقة لالحتيةال    ع وأفضت إىل اعتمةاد تعري 2004إطار النزاهة   املنظمة منذ مراجعة السياسة للمرة األخية عام 

وغيها من املمارسات الفاسدة من جانب املوظفني وأطرا  ثالثةع باستخدام التعريفات الشائعة   منظومة األمم املتحةدة  

 ومنظمات حكومية دولية أخرى.
 

 محاية املبّلغني عن املخالفات - جيم
 

ع كانت اإلجةرا ات الةيت افةذتها املنظمةة   إطةار سياسةة       2015يسّر اللجنة أن حتيمل علمًا بأنع خالل عام  -27

محاية املبّلغني عن املخالفات فعالة. وتعترب اللجنة أن الثقة بأنع سيتّم معا ةة االدعةا ات علةى حنةو مالئةمع ومحايةة       

دعةا ات عةن   مقدمي الشكاوى من أي أعمال ثأرية تشّكل عنصرًا أساسيًا   السياسة لتكون مفيدة. ومةا االةت أغلبيةة اال   

سو  التصر  اليت يتلقاها مكتب املفتش العام تةرد مةن مةوظفي املنظمةةع و  حةاالت قليلةة جةدًا )ثةالث حةاالت عةام           

 ( حيث أعر  مقدمو الشكاوى عن قلقهم إاا  أعمال ثأريةع استجابت املنظمة هلذا القلق على حنو مالئم وسريع.2015
 

 براامج الصوما  - دا 
 

لةدعم برنةامج املنظمةة   الصةومال. وأشةارت       2015مكتب املفتش العام اللجنة علمًا بنتائج عملع   عام  أحاط -28

اللجنة إىل أن مكتب املفتش العام استمر   فصين بشكل تام ما يوااي حمقق واحد الستعراض االدعةا ات ومؤشةرات   

إليع اللجنة   تقاريرها السنوية األخيةع قد توجد تشغيلية عن حتويل حمتمل ملدخالت أو أموال اراعية. وكما أشارت 

  بعض مناطق من الصومال حدود ملدى الفعالية   إدارة املخاطر وبالتاليع ملدى فعالية التحقيقات واملراجعةات   دعةم   

يةد املراجعةة   اللجنة جمةددًا عةن تقةديرها قيةام اإلدارة بوقةع قبةول املخةاطر ق        وتعّبراإلدارة للتخفيف من آثار املخاطر. 

 املستمرةع وتوا ل إطالع ا هات املاحنة بانتظام على التطورات   هذه املسألة.

 

 يعالية وظائف مكتب املفتش العام   - سابعًا

 

جز  هام من والية اللجنةة   تةوفي قةمانات مسةتقلة وموقةوعية حةول وظةائف املراجعةة الداخليةةع           يتمثل -29

والتفتيش والتحقيق. واستنادًا إىل املعلومات اليت وّفرها مكتب املفتش العامع ومتابعةة نتةائج عمليةات التقيةيم اخلةارجي      

الستعراض التقييم الةداخلي األخةي الةذي أجةراه مكتةب      املاقية  ودة وظيفيت املراجعة والتحقيقع والنتائج اإلجيابية 

املفتش العام لوظيفة املراجعة الداخليةع واإلحاطة اليت قدمتها إدارة املنظمة واملراجع اخلارجيع ترى اللجنة أن مكتةب  

   املفتش العام يقّدم خدماتع بصورة مناسبة وفعالةع مبا   ذلك تنفيذ عملية الستمرار التحسني.



FC 161/11 12 

 ن املراجعة باتاستناد إىل املخاطرمما - ألف

 

كانت اللجنة قد قّيمت منهجية مكتةب املفةتش العةام   التخطةيمل باالسةتناد إىل املخةاطر   استعراقةها عةام          -30

. ويساعد النهج القائم على املخاطر   احلةرص  2015-2014خلطة املراجعة القائمة على املخاطر لفرتة السنتني  2014

ات مكتب املفتش العام ومشورتع على جماالت هامة   املنظمةع على أسا  منهجيع وتةرى اللجنةة   على أن ترّكز قمان

أن ذلك ُمثَبت   املواقيع اليت رفع مكتب املفتش العام تقارير عنها خالل العام. وأشارت اللجنة إىل أنع حبلةول نهايةة   

لفرتة السنتنيع كما يشي إليع تقرير املراجعة السةنوي   ع حقق املكتب جز ًا كبيًا من تغطيتع املقررة للمراجعة2015عام 

. 2016ع رغم الشواغر   منا ب املراجعني خالل العام وترحيل بعض التقةارير إىل عةام   2015ملكتب املفتش العام لعام 

مةن   2015وعّبرت اللجنة عن تقديرها  هود التعاون بني مكتب املفتش العام وجهاا املراجعة اخلارجية والتقيةيم عةام   

 أجل تشجيع التآار والتغطية الفعالة من حيث الكلفة للضمانات.

 

 وظائف التحقيق - باء

 

وإدراج مكتةب املفةتش    2015رّحبت اللجنة باستكمال حتديث سياسة مكافحة الغش   املنظمة   أوائل عةام   -31

العام القرتاحات اللجنة   ما يتعلق بتحديث اخلطوط التوجيهية بشأن التحقيقات اإلدارية الداخلية. ومبوجةب اعتمةاد   

اخلطوط التوجيهية احملدثةع سو  تقفل التو يات العالقة منذ االستعراض اخلارجي الذي أجراه مكتب املفةتش العةام   

اخلطوط التوجيهيةة بعةد سةيما أن عمليةة االسةتعراض الةداخلي قبةل  ةدورها          مل تصدرلوظائف التحقيق. و 2013عام 

االت عالقة. وتبدي اللجنة قلقها من أن عدم  دور اإلجرا ات يعّرض املنظمة ملخاطر إقافية. لذاع يو ةى بقةوة بةأن     ما

رع ما ميكن. كةذلكع تةثّمن اللجنةة    تولي اإلدارة األولوية إلااا االستعراقات الداخلية الضرورية وإ دار التحديث بأس

إلدارة احلاالت احملالة إليهاع وتلبيةة احلاجةة إىل مةدخالت سياسةاتية      2015ا هود اليت بذلتها وحدة التفتيش عام 

 .على الرغم من شواغر   منا ب احملققني

 

إلدعةا ات املقدمةة قةّد    ويتضمن التحديث املقرتح للخطوط التوجيهية نصًا إقافيًا أو ت بةع اللجنةة ملعا ةة ا    -32

موظفي مكتب املفتش العام أو قّد املفتش العام. وكانت وحدة التفتيش املشرتكة قد أو ت أيضًا منذ بضةع سةنوات بةأن    

تضع منظمات األمم املتحدة سياسة ملعا ة اإلدعةا ات قةّد الةرئيس التنفيةذي. وميكةن وقةع هةذه السياسةة بالطريقةة          

ك حاجة مباشرة لتنفيذ هكذا سياسة. وتعمل شبكة التحقيق ملنظمات األمم املتحدة على الفضلى بعناية حني ال تكون هنا

وقع توجيهات بهذا اخلصوصع باالستناد إىل اسةتجابة جملةس الرؤسةا  التنفيةذيني لملمةم املتحةدة إىل تو ةية وحةدة         

لفاو علةى وقةع سياسةة بعةد     ع وتشّجع ا2016التفتيش املشرتكة. وتأمل اللجنة بأن تصبح هذه التوجيهات متاحة عام 

   ذلك العتمادها من جانب األجهزة الرئاسية.
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 الكشف عن تقارير مكتب املفتش العام - جيم 

 

ع وافق جملس املنظمة على سياسة الكشف عن تقارير مكتب املفتش العةام الةيت متّكةن    2011  أبريل/ نيسان  -33

املمثلني الدائمني أو من ينو  عةنهمع مةن االّطةالع   موقةع املكتةب علةى تقةارير املراجعةة الداخليةة وتقةارير الةدرو             

الع على التقارير عرب تو ةيل آمةن   حبيث توفر إمكانية االّط 2013املستفادة من التحقيقات. وجرى متديد السياسة لعام 

على اإلنرتنتع وقد كان هذا األسلو  املطلو    مجيع احلاالت منذ ذلةك احلةني. ورّحبةت اللجنةة بالتنفيةذ السةلس       

للسياسة من قبل مكتب املفتش العامع حيث مّتت تلبية مجيع الطلبات وفقةًا ملةا نّصةت عليةع السياسةة قةمن الفةرتات        

لتقارير ُحجبت كما ظهرت حالةة واحةدة فقةمل لتقريةر جةرى تنقحيةعع        2015 تربا أي حالة عام الزمنية امللحوظة. ومل

 إلاالة معلومات سرية منع بشأن طر  ثالث. وعّبرت اللجنة عن رقاها عن أسبا  التنقيح اليت قدمها املفتش العام.

 

 التوظيف وامليزااية يف مكتب املفتش العام - دا 

 

مكتب املفتش العام كان استباقيًا   إدارة ميزانيتعع من خالل استخدام االستشارات ملل   أشارت اللجنة إىل أن -34

الشواغر وتوفي مزيد من اخلربة الفنيةع بهد  قمان تغطية املراجعة وتلبية متطلبات حاالت التحقيق رغةم الشةواغر     

ع أي شواغل متصلة بامليزانية إىل انتباه بفائض طفيف متوقع ومل ُترفالسنة منا ب املوظفني. وأنهى مكتب املفتش العام 

 اللجنة خالل العام.

 

 4-ع كان   مكتب املفتش العام منصبان شاغران ملراجعني )منصةب مةن الفئةة الفنيةة      2015و  نهاية عام  -35

-فنية  (   الوظائف القائمة   اإلقليمع ومنصبان شاغران ملراجعني )منصب من الفئة ال3-ومنصب من الفئة الفنية  

. وجةرى  3 -مةن الفئةة الفنيةة      ققني اثةنني حمل؛ ومنصبان   املقر الرئيسي (2 -الفئة ومنصب من الفئة الفنية   3

. وكان يتم التوظيف   ثالثة منا ةب أخةرى.   2016  بداية عام  ملهمعاملوظفون  باشرومل  منصبني من هذه املنا ب 

على أسا  نقل   األجل الطويل مبا كان يسةاهم   التنقةل الةداخلي       وأّما املنصب اآلخر )احملقق( فكان جيري ملؤه

املنظمةع وقام مكتب املفتش العام بإطالع اللجنة على أنع سو  يسعى للتوظيف   هذا املنصب   وقت الحةق مةن عةام    

ا  املرشةحني  بعد استعراض إقا  للو ف الوظيفي. و  بعض احلاالتع تبعت فرتات التوظيف املمةّددة انسةح   2016

املختارين للوظائفع ما استوجب مزيدًا من التأخي مبا   ذلك إعادة اإلعالن عن الشواغر. و  ظةل ترحيةل الشةواغر      

الوظائف املهنية والضرورة امللحة ملل  شواغر إقةافية   وظةائف املراجعةة والةدعم التنفيةذي   النصةف األول مةن عةام         

دارة على مل  الشواغر   مكتب املفتش العام على وجع السرعة. وسةو  توا ةل   ع أو ت اللجنة بأن حترص اإل2016

   .2016اللجنة ر د هذه املسألة عام 
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 حالة توصيات السنة السابقة   - ثامنًا

 

املفتوحة اليت وردت   تقريرها السنوي السابقع مع األخةذ     استعرقت اللجنة حالة تنفيذ التو يات األربع -36

ع تعتةرب  3االعتبار التحديثات اإلقافية اليت وّفرها كّل من اإلدارة ومكتب املفتش العام للجنة. وكما يشةي إليةع امللحةق    

جرا ات حتصل اآلنع وأن التو يات األخةرى قيةد التنفيةذع وهةذا أمةر      اللجنة أنع جرى تنفيذ تو يتني نظرًا إىل أن اإل

 .2016سو  توا ل اللجنة ر ده خالل عام 

 

 شكر وتقدير   - تاسعًا

 

تشيد اللجنة بالتعاون ا يد واملساعدة املقدمة من اإلدارةع ومن املفتش العام وموظفيعع وغيهم من موظفي   -37

 .2015اخلارجي الذي قّدم معلومات خالل اجتماعاتها اليت ُعقدت خالل عام  منظمة األغذية والزراعة واملراجع
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 1امللحق 

 

 تشكيم اللجنة

 

على تو ية  ادرة عن املراجع اخلارجي السابق ووفقًا اللتزام املنظمة أمام الدورة املائة للجنةة املاليةةع    بناً  (1)

ع 2007. ومنذ إنشا  اللجنةة وحتةى نهايةة العةام     2003أنشأ املدير العام  نة املراجعة   املنظمة   أبريل/نيسان 

ع باتةت عضةوّية   2008قّمت اللجنة    فوفها مزجيًا من األعضا  الداخليني واخلارجيني. و  يناير/كانون الثاني 

لدليل  146اللجنة تقتصر فقمل على األعضا  اخلارجيني. ويرد تشكيل اللجنة واختصا اتها   املرفق جيم من القسم 

 التعليمات اإلدارّية.

 

( الةيت اعتمةدها املةؤمتر   دورتةع )االسةتثنائّية(      2011-2009رّيةة لتجديةد املنظمةة )   ووفقًا خلطة العمةل الفو  (2)

اخلامسة والثالثنيع فإن " نة املراجعة )أ( سيعّينها املدير العام وستكون مؤّلفة من أعضا  مجيعهم من اخلارج ويوافةق  

(. وقةد ن أّول تعةيني مبوجةب    92-2الفورّيةة   عليهم اجمللس بناً  على تو ية املدير العام و نة املالّية" )خطة العمل

 الختصا ات اللجنة يعكس هذا األمر. 2013كما أن التحديث الذي ُأجري   عام  2010هذا النظام   العام 

 

 :على النحو التالي 2015وكان تشكيل اللجنة لعام  (3)

 

 األعضا :

 (ة)الرئيس C. Andreasen ةالسيد

  L. Lesetediالسيدة 

  J. M. Portalالسيد 

 E. Quinonesالسيدة 

  V. Liengsiriwatالسيد 

 

 املفتش العام األمني )حبكم منصبع(
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 2امللحق 

 

 املرفق جيم

  نة املراجعة   منظمة األغذية والزراعة

 االختصا ات

 

 الغرض - أوتًا

 

تدابي الرقابة الداخلية وعمليةات  تعمل  نة املراجعة كفريق استشاري مكّون من خربا  ملساعدة املدير العام    -1

إدارة املخاطرع ورفع التقارير املالية واملراجعة الداخليةةع ومهةام التفتةيش والتحقيةق علةى مسةتوى الفةاو. وتقةّدم  نةة          

املراجعة مشورتها بشأن هذه القضايا مع مراعاة اللوائح والقواعد املالية فضةاًل عةن السياسةات واإلجةرا ات املطبقةة علةى       

 مة وبيئة عملها.املنظ

 

تقدم  نة املراجعة معلومات إىل األجهزة الرئاسية   تلك اجملاالت من خالل تقاريرها السنوية اليت تتيحهاع  -2

 ويقوم الرئيس أو أي عضو آخر يتّم تعيينع بتقديم هذا التقرير مباشرة إىل  نة املالية.

 

قيقع تعمل اللجنة بصفة استشارية لدى مكتب املفتش العةام.    ما يتعلق باملراجعة الداخلية وبالتفتيش والتحو -3

 ومبوجب ذلكع تساعد املفتش العام   كل ما يتعلق با ودة املتوا لة ألدا  املكتب.

 

 املسؤوليات   - ثاايًا

 

 تقوم اللجنة باالستعراض وبتقديم املشورة إىل املدير العام بشأن: -4

 

  على قضايا احملاسةبة والتقةارير املاليةة والرقابةة املاليةة للمنظمةة مبةا يشةمل         السياسات اليت تؤثر تأثيا كبيًا

 االعتبارات التالية:
 

o    الكشو  املالية للمنظمة ونتائج عمليات املراجعة اخلارجية للكشو  املالية حبسب ما هةي موثقةة   رأي

 املراجع و  رسائل املراجع اخلارجي إىل اإلدارة؛

o اخلا ة باملراجع اخلارجي للمنظمة وتطبيقها؛ الرتتيبات 

o      سياسات املنظمة   جمال احملاسبة واإلدارة املالية وحالة مشاريع التحسني الةيت تتعلةق باألنظمةة املاليةة

 ورفع التقارير املالية.
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       امةة الةيت   الرقابة الداخلية للمنظمة واسرتاتيجية إدارة املخةاطر وإطةار العمةل والعمليةات    قةو  املخةاطر اهل

 تواجهها املنظمةع مبا يشمل مراعاة النقاط التالية:  
 

o مشاريع حتسني املنظمة اليت تتعلق بالرقابة الداخلية وبإدارة املخاطر؛ 

o            نتائج تغطية املراجعةة الداخليةة واخلارجيةة للمنظمةة وحالةة التو ةيات املنبثقةة عةن عمليةات املراجعةة

 الداخلية واخلارجية.

 والفسةاد والتةآمر لةدى موظفيهةا واألطةرا  اخلارجيةة مبةا   ذلةك          الغةش افحة ممارسات سياسات املنظمة ملك

االستخدام غي املناسب ملوارد املنظمة والتةدابي الةيت تتةيح للمةوظفني واألطةرا  اخلارجيةة بةأن يّعةربوا عةن          

 خماوفهمع   إطار سريع من أي ممارسات خاطئة   اإلدارة و  إجرا  العمليات.

 ة وكفا ة مهام املراجعة الداخلية والتفتيش والتحقيق ملكتب املفتش العةام وااللتةزام مبيثةا  مكتةب املفةتش      فعالي

العةةامع واخلطةةوط التوجيهيةةة املتعلقةةة بالتحقيقةةات اإلداريةةة الداخليةةة واملعةةايي الدوليةةة للمراجعةةة والتحقيةةق 

 الداخليني مبا   ذلك االعتبارات التالية:
 

o فتش العام ومكتبع؛الدور املستقل للم 

o كفاية املوارد املتاحة ملكتب املفتش العام كي يليب احتياجات املنظمة؛ 

o آليات مكتب املفتش العام لضمان ا ودة ونتائج استعراقات قمان ا ودة الداخلية واخلارجية؛ 

o  ة اخلارجيةةع مةن   مال مة التغطية املرتقبة واحلالية للمراجعة الداخلية مع املراعاة الواجبة لتغطية املراجعة

 أجل قمان تأكيد مكتب املفتش العام على اجملاالت عالية املخاطر؛

o تقارير املراجعة الصادرة عن مكتب املفتش العام وحالة تنفيذ التو يات من قبل املنظمة؛ 

o اإلجةرا ات  وحالة  الغشنتائج التحقيق اليت تتعلق باحلاالت املفرتقة أو الفعلية لسو  اإلدارة واملخالفات و

 اليت تتخذها املنظمة بشأن هذه النتائج؛

o .التقارير الربع سنوية والسنوية ملكتب املفتش العام 

 

 تضع اللجنة خطة سنوية لضمان املعا ة الفعالة ملسؤوليات اللجنة وأهدافها املعلنة لتلك الفرتة. -5

 

نةعع  متقريرًا سنويًا عن أنشطتها إىل املدير العام الذي يقوم بدوره بتزويد اللجنةة املاليةة للمنظمةة بنسةخة      تقدم -6

 باإلقافة إىل أي تعليقات إقافية يرغب املدير العام   إبدائها بشأنع.

 

 الصالحيات   - ثالثًا

 

 تتمتع  نة املراجعة بالصالحيات التالية: -7
 

  املعلومات الضرورّية والتشاور مباشرة مع املفتش العام وموظفيع؛احلصول على كل 
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  االّطالع على كل التقارير ووثائق العمل الصادرة عن مكتب املفتش العام؛ 

   التما  أّية معلومات حتتاجها من أي موظفع ومطالبة مجيع املوظفني بالتعاون بشأن أي طلب تتقةدم

 بع اللجنة؛

    املسةةتقلة وقةمان حضةور أشةةخاص خةارجيني مةةن أ ةحا  التجةةار       احلصةول علةى املشةةورة الفنّيةة

 واخلربات املفيدة إذا كان ذلك قروريا.

 

 العضوية   - رابعًا

 

 تتألف اللجنة من مخسة أعضا  خارجيني ومن أمني حبكم منصبع. ويعّين املدير العام كل األعضا  واألمني. -8

 

 على تو ية املدير العام و نة املالية. بل اجمللس بناً املوافقة على عضوية اللجنة من ِق تتم -9

 

 ويةةتم اختيةةار األعضةةا  علةةى أسةةا  مةةؤهالتهم كفنةةيني رفيعةةي املسةةتوى   جمةةال املراجعةةة و/أو التحقيةةق.   -10

 ولدى اختيارهم جيب مراعاة التمثيل ا نساني وا غرا    اللجنة.

 

ُيعترب األعضا  مستقلني عن أمانة املنظمة وعن املدير العام. وال يتم تعيني األعضا  السابقني لدى أمانةة املنظمةة    -11

    نة املراجعة قمن فرتة السنتني اليت تعقب انتها  تلك املسؤوليات.

 

 يؤدي األعضا  عملهم بصفتهم الشخصية وال جيوا أن ميثلهم أعضا  مناوبون. -12

 

 ب اللجنة رئيسها من قمن أعضائها.تنتخ -13

 

يعمل األعضا  لفرتة ثالث سنوات قابلة للتجديد ملدة أقصاها ثةالث سةنوات إقةافية بعةد انتهةا  مةدة الواليةة         -14

ملا يرتئيع املدير العام. وتقسم مدة واليةات األعضةا  قةدر املسةتطاع إىل مراحةل بهةد  تةأمني االسةتمراريةع          األوىلع وفقًا

 د رهن التقدير اإلجيابي ملساهمة العضو املعّين خالل مدة واليتع األوىل.ويكون التجدي

 

 ا مااة   - خامسًا

 

عترب أمني  نة املراجعة املفتش العام حبكم منصبع وهو يرفع تقاريره مباشرة إىل الرئيس حةول الشةؤون الةيت    ُي -15

   مكتب املفتش العام فيوّفر دعم األمانة للموظفني. تتعلق بعمل  نة املراجعة. أما
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 اتاجتماعات   - سادسًا

 

ميكن أن جتتمع اللجنة ثالث مرات على األقل   السنة وفقا ملا يرتئيع رئيسها. ومبقدور الرئيس أن يةدعو إىل   -16

املدير العام أو املفتش العةام أو املراجةع اخلةارجي بةاحلق   أن      عقد اجتماعات إقافّية إذا ما رأى ذلك مناسبًا. ويتمتع

 يطلب إىل رئيس اللجنة توجيع الدعوة لعقد اجتماعات إقافية إذا ما دعت احلاجة إىل ذلك.

 

 أيام عمل على األقل من انعقادها. 10قبل  يتم إخطار أعضا   نة املراجعة باالجتماعات عادًة -17

 

 جدول أعمال مؤقت لالجتماعات ينبغي توايعع إىل جانب الدعوات.يوافق الرئيس على  -18

 

بل الرئيس أو أمانة  نة املراجعة بناً  على تعليمات الرئيس أو علةى مبةادرة األمةني.    يتم إعداد الوثائق الداعمة من ِق -19

بل املراجع اخلةارجي أوع مبوافقةة الةرئيسع عةن طريةق اإلدارة أو اللجةان األخةرى للمنظمةة.         أيضا تقديم الوثائق من ِق وميكن

 وتستخدم الوثائق واملواد اإلعالمية اليت ُتواَّع لتنظر فيها  نة املراجعة فقمل هلذه الغايةع وُتعاَمل على أنها سرية.

 

ة مجيعًا   كل اجتماع للجنةةع علةى أن االجتماعةات ميكةن أن تنعقةد      من املفرتض أن يشارك األعضا  اخلمس -20

بنصا  مؤلف من ثالثة أعضا . وال يتمتع أمني االجتماع حبق التصويت. وُتتخذ قرارات  نة املراجعةة عةادة بةالتوافق    

هم. و  حةال تعةادل     اآلرا ع ولكن حبال تعّذر ذلك فُتتَّخذ بغالبية أ ةوات األعضةا  احلاقةرين الةذين أدلةوا بأ ةوات      

 األ واتع يكون للرئيس الصوت املرجح.

 

جيوا للرئيس أو ألعضا  آخرين املشاركة   اجتماع عرب اهلاتف أو الفيةديو وخةالل ذلةك الوقةت يةتم إحصةا         -21

 عددهم بغية حتديد النصا .

 

لنيابة لةذلك االجتمةاع مةن      حال مل يتمكن الرئيس من حضور اجتماع ماع ينتخب األعضا  اآلخرون رئيسًا با -22

 بني األعضا  احلاقرين.

 

جيوا للرئيس بأن يدعو مكتب املفةتش العةام أو أي موظةف آخةر مةن املنظمةة أو املراجةع اخلةارجي حلضةور           -23

 االجتماعات.

 

جيوا للجنة املراجعة أن تقرر االجتمةاع   جلسةة مغلقةة بةني فةرتة وأخةرى حبسةب مةا تقةرره اللجنةة أو              -24

  خا ة مع األمني أو مع ممثلني عن اإلدارة أو ممثل املراجع اخلارجي. جلسات
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يتم إعداد حمضر بكل اجتماع حتفظع األمانة. وتستعرض  نة املراجعة مشروع احملضر باملراسلة وتعتمةد هةذا    -25

 احملضر رمسيًا   اجتماعها التالي.

 

عام مداوالت  نة املراجعة وحماقر اجتماعاتهاع ولكنهةا  يتشارك املدير العام والديوان وموظفو مكتب املفتش ال -26

ُتعَترب سرية ما مل يقرر الرئيس غي ذلك. وقد يوافق الرئيس على تشارك كامل احملاقر أو األجزا  ذات الصلة منها مةع  

تابعةة مةن قبةل كبةار     كبار املدرا  اآلخرين   املنظمة أو قد يطلب من األمانة أن تقدم موجزًا عن القرارات وذلك لغايةة امل 

 املدرا    املنظمة.

 

 تضارب املصاحل   - سابعًا

 

تعيينهمع يقدم األعضا  ا دد تصرحيًا بتضار  املصاحل. وحني ينشأ تضار  مصةاحل فعلةي أو حمتمةلع     قبل -27

يتم اإلعالن عن املصلحة ما يؤدي إىل إعفا  العضو أو األعضا  من املشاركة   املناقشة أو إىل مةنعهم مةن التصةويت علةى     

   للنظر   هذه املسألة.املسألة. و  هذه احلالة يستوجب تكوين نصا  من بقية األعضا

 

 مسؤوليات والتزامات ا عضاء   - ثامنًا

 

وبالتةالي ال ُيعتةرب    .يعمل األعضا  بصفة مستقلة غي تنفيذية لدى أدا  دورهةم االستشةاري    نةة املراجعةة     -28

 األعضا  مسؤولني شخصيًا عن القرارات اليت تتخذها  نة املراجعة جمتمعًة.

 

املراجعة تعويضًا عن أي إجرا ات ُتتَّخذ قدهم نتيجة لملنشطة اليت يؤدونها أثنا  عملةهم     ينال أعضا   نة -29

  نة املراجعةع طاملا أن هذه األعمال قد أديت بنية حسنة.

 

 ريع التقارير   - تاسعًا

 

يرًا سةنويًا بشةأن عملةها    ترفع اللجنة تقاريرها إىل املدير العام وتوجع كل التقارير إليع. وتعّد  نة املراجعة تقر -30

للمدير العام فُيقّدم إىل  نة املالية كل سنة مشفوعًا بأي تعليقات  ادرة عن املدير العام. ويتضةمن التقريةر تقييمةًا ذاتيةًا     

سنويًا لعمل اللجنة. وُيدعى رئيس  نة املراجعةع أو عضو آخرع حسبما تقرر اللجنةع إىل  نة املاليةة لعةرض التقريةر    

    للجنة.السنوي 
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 ا جور وتعويض التكاليف   - عاشرًا

 

ال يتقاقى األعضا  أي أجر من املنظمة على أية أنشطة يقومون بها   إطار عضةويتهم    نةة املراجعةة. وتقةوم      -31

 اللجنة.املنظمة بتعويض أية تكاليف تتعلق بالسفر واإلقامة يتكبدها أعضا  اللجنة بالضرورة لدى مشاركتهم   اجتماعات 
 

 اتاستعراض الدوري لالختصاصات   - عشر حادي

 

تستعرض اللجنة دوريًا مال مة اختصا اتهاع مع اقرتاح تغييات على املدير العام للموافقة عليهةا حيثمةا كةان     -32

 .ذلك مناسبًا
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 3امللحق 

الفقرة املرجعية يف  التوصية

تقرير جلنة 

 الفاواملراجعة يف 

 تعليقات اإلدارة/مكتب املفتش العام 1تصنيف احلالة الوحدة املسؤولة

إن مكتةةب املفةةتش العةةام وكجةةز  مةةن برنةةامج  -1

الةةذي يةةدعم التحةةول  2014عملةةع للمراجعةةة 

التنظيمةيع يةةولي االهتمةةام لتقةةديم مزيةةد مةةن  

الضمانات واملشورة   السنة املقبلة عن كيفيةة  

تنفيةةذ ملاملبةةادرات الرئيسةةية الةةيت أطلقةةت     

مبوجب خطة العمل الفورية: اإلدارة املستندة 

إىل النتائجع وإدارة املخاطر   املنظمةع وإدارة 

بةةة الداخليةةة  األدا ؛ وإطةةار للمسةةا لة والرقا

 مبوجب اإلطار ا ديد.

من تقريةر   19الفقرة 

  2013عام 

 2014إن برنامج عمل املراجعة  ملكتب املفتش العام   عامي  ُنّفذت مكتب املفتش العام

يولي عنايةة خا ةة إىل تنفيةذ اإلطةار االسةرتاتيجي       2015و

ا ديد   املنظمةع مع األخةذ   االعتبةار وقةع اإلجةرا ات     

ة بالوكةةاالت الةةيت تتخةةذ مةةن رومةةا مقةةرًا هلةةا وإدارة  املتعلقةة

 املخاطر على مستوى املنظمة وإدارة األدا .

وبصورة خا ةع أ در مكتب املفتش العةام تقريةرًا استشةاريًا    

(. AUD0315بشةةأن تنفيةةذ اإلطةةار االسةةرتاتيجي ا ديةةد )

تعةاون مكتةب املفةتش العةام      2015و  عام  عإقافًة إىل ذلك

مع مكتةب االسةرتاتيجية والتخطةيمل وإدارة املةوارد   وقةع      

سجل للمخاطر املؤسسية إلدارة املخاطر   املنظمةة )كنتيجةة   

أوىل هلذا التعاونع  در مشروع سةجل املخةاطر املؤسسةية      

(ع و  وقةةع إطةةار الرقابةةة الداخليةةة   2015أغسةةطس/آ  

 (.2015نهاية عام  للمنظمة )قيد التنفيذ منذ

   2017-2016ويلح  برنامج عمل املراجعة لفرتة السنتني 

مكتب املفتش العام مزيدًا من العمل ا وهري   هذا اجملةال  

    فرتة السنتني املقبلة.

                                        
 عليع".لغرض تقييم حالة التو ياتع تقّر  نة املراجعة   الفاو فئات "ُنّفذت"ع "قيد التنفيذ"ع إجرا  متَّفق عليع إاا معّلق" و"غي متفق   1
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متنح اإلدارة األولوية لتنفيذ التو يات الواردة  -2

  تقارير ملمراجعة مكتةب املفةتش العةام  مةن     

خمةاطر النظةام الةيت ن حتديةدها     أجل إدارة 

بعةةد التعمةةيم واملخةةاطر املتعلقةةة مبشةةاريع  مةةا

املعةةايي احملاسةةبية الدوليةةة للقطةةاع العةةامع   

وقةةمان أن تقةةوم املنظمةةة وبكفةةا ة بإعةةداد     

 كشوفات مالية متتثل لتلك املعايي.

من تقريةر   20الفقرة 

 2013عام 

نائةةب املةةدير العام/مكتةةب 

بة املدير العةام املساعد/شةع  

 تكنولوجيا املعلومات

سةةةو  يعةةةا  نائةةةب املةةةدير العام/مكتةةةب املةةةدير العةةةام    قيد التنفيذ

املساعد/شعبة تكنولوجيا املعلومات حوكمة الرتتيبات الداعمة 

كجز  من مشروع خارطة الطريق لإلنفا  الرأمسالي   فطيمل 

املوارد   املؤسسة. ويتوفر    مركةز اخلةدمات املشةرتكة و     

ات خةةدمات لةةدعم  إدارة نولوجيةةا املعلومةةات اتفاقةةشةةعبة تك

ات خدمات أخرى تغطةي  خماطر النظام. وسو  ُتضا  اتفاق

اإلطةار اإلمجةالي لةدعم األدا  )مثةل املكاتةب امليدانيةة( عةام        

كجز  من اوذج الدعم. و  ما يتعلةق بتنفيةذ املعةايي     2016

احملاسةةبية الدوليةةة للقطةةاع العةةامع أاةةزت الفةةاو بنجةةاح   

( املمتثلةة هلةذه املعةايي عةةام    2014كشةوفاتها املاليةة األوىل )  

. وأّمةةا بالنسةةبة إىل حتديةةد ترتيبةةات فعالةةة للةةدعم     2015

واحلوكمةةة علةةى املةةدى البعيةةد فيمةةا خةةن إدارة املخةةاطر   

املنظمةع يشي مكتب املفةتش العةام إىل أنةع   سةبتمرب/أيلول     

الي واملةدير  ع وافق كل من جملس إدارة اإلنفا  الرأمسة 2015

دوالر أمريكي للمبةادرة   300.000العام على فصين مبلغ 

بعنوان "تقييم نظام فطةيمل مةوارد املنظمةة وخارطةة الطريةق      

ذات الصلة"ع والةيت سةو  تقةومع مةن بةني أمةور أخةرىع        

بتقييم النموذج العاملي لدعم عملية فطيمل املوارد   املؤسسةة  

احلوكمةةة مةةن أجةةل  ومراجعةةة الرتتيبةةات احلاليةةة   جمةةال 

إدارة خمةةاطر النظةةام وغيهةةا مةةن نظةةم فطةةيمل املةةوارد      

 املؤسسةع كما يو ي بع مكتب املفتش العام.
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تنظر املنظمة   املزيد مةن احلةوافز واملعوقةات     -3

املتعلقة باإلدارة اإلقليمية والقطريةة مةن أجةل    

 حتسني األدا  والرقابة الداخلية

من تقريةر   22الفقرة 

 2013عام 

مكتةب   /نائب املدير العةام 

 دعم الالمركزية
 قيد التنفيذ

تقريرًا مرحليًا عن املسا لة وإطار  FC157-15تلح  الوثيقة  

الرقابةةة الداخليةةة. وقةةد ُأ ةةدرت سياسةةة املسةةا لة   نهايةةة 

. وهةي حتةّدد املعةايي األساسةية     2014ديسمرب/كانون األول 

  للرقابةةة الداخليةةة. كمةةا أن إمتةةام إطةةار الرقابةةة   واألهةةدا

الداخلية سو  يدعم تنفيذ سياسة املسةا لةع مبةا   ذلةك      

 ما خين شبكة املكاتب امليدانية.  

 

مكتةةب املفةةتش العةةام إىل تنفيةةذع      يسةةعى -4

تقارير مراجعة أخرى حةول مواقةيع خا ةة    

بةةاملقر الرئيسةةي أو باملنظمةةةع سةةّلم التقيةةيم    

ملالتصةةنيف  املسةةتخدم   تقةةارير املراجعةةة    

 الصادرة عن املكاتب امليدانية.

من تقرير  1-6الفقرة 

 2014عام 

بتجربةةةة اسةةةتخدام  2015مكتةةةب املفةةةتش العةةةام    بةةةدأ ُنّفذت مكتب املفتش العام

التصنيفات اإلمجالية للتخصين   تقارير املراجعةة اخلا ةة   

باملقر الرئيسي وباملنظمة اليت يصدرها. و  بعةض احلةاالتع   

 ارتبمل ذلك بتحليل سّلم النضج.

 


