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 موجز وتعليقات المدير العام

 
 الذي رُفع إىل املدير       6102     لعام           )اللجنة(     د                   د                                           يسرررررد املدير العام أن يقددم للجنة املالية التقرير السررررنوي للجنة املراجعة            ُ      

          (. وتتطلب MS 146 –App. C                                                                  العام، مع تعليقات املدير العام، كما تنص عليه اختصرررررررا رررررررات  نة املراجعة )
              ل     ُ                                                                        االختصررررررا ررررررات أيضررررررال بأن يُدعى رئيو اللجنة، أو أي عضررررررو نخر في ا، كما تقرره اللجنة، إىل تقد  التقرير 

                      السنوي إىل  نة املالية.

  ية                                                                             احملرز يف تعزيز ترتيبات احلوكمة وعلى وجه اخلصرررررررو ، ترحب اللجنة برطار الرقابة الداخل   د                تقرد اللجنة بالتقدم   
                ت املوافقة عليه            الذي  در ومت  و   ،                                                           نموذج الذي وضعته  نة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي  ال          املستند إىل 

   .     6102              يف أبريل/نيسان 

 د                                              على املسررتويات العليا، وعلى وجه اخلصررو ، عدم وجو                                               وتبدي اللجنة قلق ا إزاء جوانب الضررعيف يف الل جة  
                                                                                     رسرررررائل على نطاظ املنظمة عن سرررررياسرررررة عدم التسررررراما يف الفاو يف ما تتص بالة  والفسررررراد. وتو ررررري  نة 

              نوليات خمتلفة،   مبسررررر         وظيفتان    ومها                                                               املراجعة مبراجعة دمج وظيفيت املسرررررنوا عن الشرررررنون األخالقية وأم  املظا ، 
                                  خمتلفة، وتعتمدان على معايري خمتلفة.                  وتتطلبان م ارات

 ويف ح     .                                                                               التقرير إىل اسررتنتاج إيباب بشررأن عمل مكتب املفت  العام وتنسرريقه مع م ام الرقابة األخرى      وتلص      
       ، فرهنا     6102                              عمليات مكتب املفت  العام يف عام          اسررررررررررررتقاللية                                       أن اللجنة تشررررررررررررري إىل عدم وجود معوقات أمام 

                                          مع حتس  منصب املوظيف املسنوا وترتيبات السفر.           االستقاللية                   تو ي بتعزيز مف وم 

  الداخلي                                               إدارة املنظمة بشأن تو يات املراجعة على املستوي                             برجراءات املتابعة اليت اختذهتا                 ل وتأخذ اللجنة علمال        
        ر العام        فق املدي   ويت                                                                           واخلارجي، وتشررررجع على موا ررررلة ا  ود املبذولة لتقليص الوق ت الالزم وغالظ التو رررريات.

                                                                      قدم إىل ا نة املالية يف دورهتا القادمة حتديث اودارة اخلا  باوجراءات العالية    ُ وسرررررررررررررريُ                     مع تو رررررررررررررريات التقرير.
                            املخاطر املعلقة منذ أمد طويل.

 
                    تعليقات املدير العام

 
  جتماعاهتا خالا  ا                                                                             املدير العام عن تقديره للمشررررررررررررررورة اليت وفرهتا  نة املراجعة، يف التقرير السررررررررررررررنوي وأثناء    د يعّبد             

                                                                                        السررررررنة، يف خاالت اختصررررررا رررررر ا. وتقرير احلالة الصررررررادر عن اودارة بشررررررأن تو رررررريات  نة املراجعة يف تقريرها 
       ، يتفق     6102                                                            . ويف ما يتعلق بالتو رررررررريات اخلا ررررررررة الواردة يف التقرير السررررررررنوي لعام  3            يرد يف امللحق       6102     لعام

                      د                    مع ا املدير العام ويقددم التعليقات التالية:

 وسيتم استكماا سجل املخاطر على     6102                                                      يش د إطار الرقابة الداخلية يف املنظمة حتسينات كبرية يف عام  س .                               
         ستعدها                             وسيدعم ذلك رسائل التمثيل اليت                                                   نطاظ املنظمة بتفا يل أكّب عن املخاطر حبسب اجملاالت الكّبى. 

                   الرقابة الداخلية.                         ، ولدعم بياين السنوي عن    6102                                  اودارة ملرافقة الكشوف املالية يف عام 
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   ل                     وتوا ل املنظمة التزام ا بسياسة عدم التساما يف ما يتعلق بالة . وقد عين ت و يال على السياسة ضد الة                                                                         
                                                                                         واملمارسررات الفاسرردة األخرى، وسررأكلفه برعداد تيع االتصرراالت الالزمة على نطاظ املنظمة بشررأن منع الة  

            ، وسررررروف ترفع     6102                             ردين بشررررركل كامل من جديد يف عام         على املو                نة العقوبات       تشرررررةيل      وسررررريتم          والفسررررراد. 
                                    التقارير عن تقدم ا إىل  نة املراجعة. 

  نصرررررب م                                                                                   وف تويل اودارة ومكتب املفت  العام االنتباه الكامل يف األشررررر ر املقبلة مللء الشرررررواغر احلالية يف  سررررر  و     
 .    6102                                                              املراجع، هبدف اوبالغ عن تنفيذ تو ية اللجنة يف الفصل الثالث من عام 

 
 
 
 
 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 
  6102             لمنظمة لعام ل                                                             نة املالية مدعوة إىل أخذ العلم بالتقرير السنوي للجنة املراجعة    إن    .  
 

 مسودة المشورة
 
  2016                      ً                                                أخذت لجنة المالية علماً بالتقرير السنوي للجنة المراجعة في المنظمة لعام    :    
  أقّرت   و   ّ                                                                                      بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة المراجعة في المنظمة في توفير ضمانات مستقلة ومشورة في   

            اختصاصاتها؛                    مجاالت واليتها بموجب
  رحبت بالتقرير، الذي تضمممممممن اسممممممتنتاجات  يجابية بشمممممم ن عمم ماتب الم تا العام والمشممممممورة ذات   و                                                                                   

  ؛                                         للرقابة الداخلية، و دارة المخاطر والحوكمة         المنظمة                        الصلة في ما يتعلق بنظام 
  ها؛                   ، في مجاالت اختصاصات     منظمة  ال                                                   عن رضاها حيال المشورة التي قدمتها لجنة المراجعة في        أعربت  و    
  رّحبت بموافقة المدير العام على التوصممممممممممميات المقّدمة في التقرير، وأعادت الت كيد على تشمممممممممممجيعها   و                                           ّ                                           ّ  

     ورها  د                    ، للت كيد على أهمية         على األقم     سمممممممنوي                                                  المدير العام ولجنة المراجعة على االجتماع على أسممممممماس 
         المقدمة؛         والمشورة

  طّلعت  لى تقرير حالة آخر تقّدمه اإلدارة بشمممممم ن توصمممممميات لجنة ا ت  و                             ّ      الية                               لمراجعة خالل الدورة العادية الت ّ                         
  .    2017  م           في خريف عا        المالية       للجنة 
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 مقدمة –   ً أوال  
 
                                           ل         ل      ل                                    نة املراجعة يف املنظمة )اللجنة(، بصررفت ا ج ازال اسررتشرراريال مسررتقالل من اخلّباء، بتقد  يد العون إىل املدير      تقوم   - 0

                                                                                         د         د  العام ألداء مسررررنولياته املتعلقة بالرقابة واحلوكمة. كما تسرررراعده على ضررررمان حصرررروله على ضررررمانات مسررررتقلدة وموضرررروعيدة 
                ملراقبة الداخلية                         وتسردي املشرورة بشرأن نظام ا                الشرنون األخالقية  و           والتحقيق          والتفتي          الداخلية          املراجعة         د        حوا فعاليدة وظائيف 

                                                                                             وإدارة املخراطر واحلوكمرة. وهي تنجز ذلرك، ضررررررررررررررمن تلرة أمور أخرى، من خالا النظر يف عمرل مكترب املفت  العرام، 
                                                                                           األخرى اليت تقوم هبا املنظمة )التقييم واملراجعة اخلارجية( وإجراءات اودارة بشأن تو يات مكتب املفت           الرقابة       ووظائيف 

  .       التفتي          وتقارير      العام 
 
                                                              (، على املدير العام أن حييل نسرررررخة من التقرير السرررررنوي للجنة إىل  نة  6              اللجنة )امللحق        ل         وطبقال الختصرررررا رررررات  - 6

ِ    يه، إن ُوِجدت.            بتعليقاته عل       د         ل املاليدة، مشفوعةل   ُ         
 
      . وقد     6102   ام               وتو ررياهتا خالا ع   ا       مناقشرراهت  ل         حملةل عامة عن          املراجعة                                 التقرير السررنوي الرابع عشررر للجنة       د    ويوفرد هذا  - 3

  .    6102    عام   يف                         اجتمع ت اللجنة ثالث مرات
 
  . 0        يف امللحق       6102               اللجنة خالا عام             ويرد تشكيل  - 4
 

 عمم اللجنة –     ً ثانيا  
 
       يف املقر       6102                                                                                 الفرتة املشمولة بالتقرير، اجتمع ت اللجنة يف مارس/نذار، ويوليو/متوز ونوفمّب/تشرين الثاين     خالا   - 2

   ا    واحد   ا                 د                                                          يوم  يف كل مرة. ومتد ت احملافظة على عضوية جزئية للجنة طواا السنة، مبا أن هناك منصب     ملدة                 الرئيسي للمنظمة، 
                               من قبل اجمللو، بناء على تو ررررررية من       6102                   يف ديسررررررمّب/كانون األوا   د      ل                             ظلد شرررررراغرال حت ا االتفاظ على العضررررررو ا ديد 

                      ل    لتشرررةل منصرررب الرئيو بدءال من       6102                   يف ديسرررمّب/كانون األوا   Lesetedi                           د               املدير العام و نة املالية. واد انتخاب السررريدة 
  .    6102    عام 

 
                 ل ة خالا السررررررررررررررنرررة، دعمرررال                                                              اللجنرررة عن تقرررديرهرررا ملكترررب املفت  العرررام خلررردمرررات األمرررانرررة الفعرررالرررة املقررردمررر      وتعرب   - 2

                              لالجتماعات املقررة وب  الدورات.
 
    د                                                                                         ويسرد اللجنة اوبالغ عن التزام جيد متوا ل مع املراجع اخلارجي وأم  املظا /مسنوا الشنون األخالقية. كما   - 2

     و عن  أُ                                                             ُ           د               ل أُطلع ت اللجنة على خطط املراجعة اخلارجية وخطط مكتب األخالقيات، وما ُأحرز من تقددم ونتائج، شررررررررخصرررررررريال 
                            طريق التقارير، يف اجتماعاهتا.

 
                                د                                                             للمسررررررراعدة يف اوحاطة هبذا العمل، تلقد ت اللجنة حتديثات منتظمة بشرررررررأن التطورات التنظيمية ومنظور اودارة   و   - 8

                                                                                العمليات أو املناوب عنه، وأعضررراء نخرين يف اودارة العليا، يف كل اجتماع. و  يكن املدير       مدير   -                    من نائب املدير العام 
            ل                 العام قادرال على لقاء اللجنة.
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       د                             ل                                            يف ح  حدددت بعض اجملاالت اليت تسرررتدعي مزيدال من االهتمام من جانب اللجنة، خلصررر ت إىل أهنا هنضررر ت   و   - 9
      لضمان                                                              على التو يات الواردة يف االستعراض الذي أجراه مكتب املفت  العام               ل احلالية. وبناءل            الختصا اهتا             ل بواجباهتا وفقال 

                                                         ُ    (، أعدت اللجنة بالتعاون مع األمانة نص االختصررررررا ررررررات املنقحة. ورُفع ت     6102                                   جودة املراجعة الداخلية )يف أواخر عام 
                       للجنة املالية العتمادها.     022                   الوثيقة إىل االجتماع 

 

 2016الرسائم واالستنتاجات الرئيسية من عمم اللجنة عام  –     ً ثالثا  
 

                               ، كما يبري تفصيل ا يف أجزاء أخرى     6102                                                          أدناه موجز الرسائل واالستنتاجات الرئيسية من عمل اللجنة عام      يرد  -  01
                          ل                           د               من هذا التقرير املنظم وفقال ألربعة خاالت رئيسية واسعة حمدددة يف اختصا اهتا:

 
  د                                                                                               تقرد اللجنة بالتقدم احملرز يف تعزيز ترتيبات احلوكمة وعلى وجه اخلصرررررررررررررو ، ترحب اللجنة برطار الرقابة الداخلية   

             وافقة عليه يف                  ، الذي  ررردر ومت ت امل                                                            النموذج الذي وضرررعته  نة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي          املسرررتند إىل 
  .    6102            أبريل/نيسان 

  جود                         ، وعلى وجه اخلصررررو ، عدم و                                    الل جة املسررررتخدمة على املسررررتويات العليا     ضررررعيف     إزاء                    وتبدي اللجنة قلق ا    
                                                                           رسائل على نطاظ املنظمة عن سياسة عدم التساما يف الفاو يف ما تتص بالة  والفساد.

  ،وحث ت اللجنة إدارة املنظمة على إعطاء األولوية لتحسررررررررر  الضررررررررروابط الداخلية، مبا يف ذلك ر رررررررررد مايل أقوى                                                                                          
                                                                                لى اوفراط يف اونفاظ على املشرررراريع ومنعه، وملتابعة العمل مع ا  ات املاشة بشررررأن االمتثاا               لفرض املسرررراءلة ع

                       مع أحكام اتفاقات املنا.

  6102                              عمليات مكتب املفت  العام يف عام     ية      اسرررررتقالل                                            ويف ح  أن اللجنة تشرررررري إىل عدم وجود معوقات أمام     ،  
                             املوظيف املسنوا وترتيبات السفر.                                            فرهنا تو ي بتعزيز مف وم االستقالا مع حتس  منصب

  وأشرررارت اللجنة أن التو ررريات العالقة منذ وق ت طويل واملتصرررلة باملخاطر العالية، واليت تأكد أهنا ما زال ت ذات                                                                                                  
        ُ                                                                                  لة،   تُنفذ بشكل كامل بعد. وتشجع اللجنة على إغالظ هذه التو يات بأسرع وق ت ممكن، وبصورة عامة 

                                      ص الوق ت وغالظ تو يات املراجعة الداخلية.                            على موا لة ا  ود من أجل تقلي

 تقدم احملرز يف       رغم ال                                                                           تشرررجع اللجنة على موا رررلة تطوير إدارة املخاطر املنسرررسرررية على شو أكّب يف املنظمة، اليت            
                                                                                 بالنسررربة إىل وضرررع نظرة منسرررسرررية للمخاطر كما تالحظ ا سرررياسرررة إدارة املخاطر املنسرررسرررية، ال تزاا       6102    عام 

          ن النضج.                  عند مستوى منخفض م

  وباوشررارة إىل األمهية النسرربية ألنشررطة املنظمة املوكلة إىل املوارد البشرررية من غري املوظف ، فمن األمهية مبكان أن                                                                                                
                                                                                    تنفذ املنظمة التدريب اخلا  باملبادئ األخالقية للموظف  واألفراد من غري املوظف  على حد سواء. 

 6102                                    تكن تعمل خالا النصرريف الثاين من عام          املوردين    على               نة العقوبات       لكون      قلق ا     عن       اللجنة        وتعرب     ،  
    ل                                                                                            نظرال إىل زيادة تفويض املسرررررنوليات للمكاتب امليدانية وإىل اجملموعة املتنامية من املشررررراريع اليت تتطلب مشررررررتيات  

                                                                               كبرية ميدانية، وأن الشركاء املنفذين واملتعاقدين يسامهون يف جزء كبري يف تنفيذ الّبامج. 

  اللجنة أن دمج وظيفيت املسررنوا عن الشررنون األخالقية وأم  املظا  ليو من أفضررل املمارسررات، وتلق      وتشررري                                                                                   
                       تضاربات كامنة يف املصاحل.
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  الداخلية، وسرررررررريجري                   التحقيقات اودارية                             ، حتديث للخطوط التوجي ية بشررررررررأن     6102                     وقد  رررررررردر، يف أوائل عام                  
                  مكتب املفت  العام.   يف         التفتي        لوظائيف       6103        جي لعام                                              بذلك إقفاا التو يات العالقة من االستعراض اخلار 

  ضرررررررررمان  ل                                   د                                                    وترى اللجنة أن مكتب املفت  العام يقددم خدماته بصرررررررررورة مناسررررررررربة وفعالة، مبا يف ذلك تنفيذ برنامج     
           حتس  ا ودة.

  د                                    د  . ويف ظلد ترحيل الشرررواغر يف الوظائيف امل نية وتوقدع     6102                                            واسرررتمرت الشرررواغر يف مكتب املفت  العام طيلة عام       
                                        اللجنة بأن حتر  اودارة على ملء الشررررررواغر يف       توصمممممي  ،     6102                                    مزيد من الشررررررواغر يف النصرررررريف األوا من عام 

  .    6102                                     وسوف توا ل اللجنة ر د هذه املسألة عام                                  مكتب املفت  العام على وجه السرعة.

 قلق                                                             ة ما بعد اخلدمة يف املنظمة، أشررررررررارت اللجنة إىل أهنا ال تزاا تشررررررررعر بال                                ما يتعلق بالتزامات التةطية الطبي    ويف    
                        د                             أنه   يتم العثور على حلد دائم ضمن منظومة األمم املتحدة.    من
 

 سياسات المحاسبة والتقارير المالية –     ً رابعا  

 تن يذ الاشوفات المالية الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام –ألف 
 

                                                                                    ، استعرض ت اللجنة ا  ود املستمرة للمنظمة بشأن كيفية دعم تنفيذ الكشوفات املالية املمتثلة     6102        خالا عام   -  00
                                                          د                     د                          للمعايري احملاسررربية الدولية من قبل برنامج املوارد املنسرررسرررية. وتلقد ت اللجنة معلومات يف كلد من اجتماعاهتا املنعقدة خالا 

                                  ل                                 ئيو شرررررررررعبة تكنولوجيا املعلومات، وأيضرررررررررال املفت  العام واملراجع اخلارجي. وقد                                       العام عن هذا الشرررررررررأن من مدير املالية، ور 
  د                       ل                                                                         وفدرت اجتماعات اللجنة فر ررررررررةل للمنظمة وحراز تقدم من جي على  ررررررررعيد تنفيذ برنامج املوارد املنسررررررررسررررررررية، وعن حالة 

     سررررررررررودة               فر ررررررررررة اسررررررررررتعراض م                                                                    د        اوجراءات املتصررررررررررلة باملخاطر احملددة، والتو رررررررررريات من وظائيف املراقبة. كما توفدرت للجنة
                                                  د                        ، و  تكن حباجة إىل تقد  أي اقرتاحات جوهرية بشرررررررررأهنا. ورحدب ت باالنت اء من ا مع رأي     6102                     الكشررررررررروفات املالية لعام 

                  قاطع ملراجع خارجي.
 

                                                                 على إعطاء األولوية لتحسرررر  الضرررروابط الداخلية، مبا يف ذلك ر ررررد مايل أقوى،         املنظمة                   وشررررجع ت اللجنة إدارة   -  06
                                                        ل                                      اوفراط يف اونفاظ على املشرررررررراريع وفرض املسرررررررراءلة حياا ذلك، وأيضررررررررال حياا عدم االمتثاا ألحكام اتفاقيات املنا     ملنع

                                                                                                       الذي يندي إىل رفض الدفع من قبل ا  ات املاشة. كما أشارت اللجنة إىل احلجم املرتفع للمبالغ املستحقة الدفع لفرتات 
                                                           حلكومات النقدية املسرررتحقة، وسرررلفيات املوظف  واملنا املسرررتحقة، ودع ت          ل                            طويلة جدال من الزمن، مبا يف ذلك مسرررامهات ا

          تزامات ما  ل               ملسرررألة العالقة ال                                                                            اودارة إىل معا ة مسرررألة حتصررريل هذه املسرررتحقات. وسرررلط ت اللجنة الضررروء على قلق ا إزاء ا
              )االستمرارية(.          بعد اخلدمة 
 

 وظائف الخزانة واالستثمار –باء 
 

                                                                                            وأعرب ت اللجنة عن ارتياح ا ملالحظة أن مكتب املفت  العام قد اسررررررتكمل اسررررررتعراضرررررره ملخاطر اخلزانة ومراجعة   -  03
                                                                                                  وظيفة االسررررررررررتثمار، بناء على تو ررررررررررية من اللجنة. وتشررررررررررجع اللجنة اودارة على تنفيذ التو رررررررررريات الصررررررررررادرة عن عملية 

  ،             الطرف املقابل ب                                      زانة املعرضررررررة للمخاطر املرتفعة، واملتعلقة                                                    االسررررررتعراض، والسرررررريما فيما يتعلق باجملاالت احملددة يف إدارة اخل
        ا يتعلق  م                                                                         جتديد موارد حسررابات السررليف، ور ررد املخاطر من خالا املكاتب امليدانية للمنظمة. ويف                   والعمالت األجنبية، و 

            ي الصررررررناديق،         مع مدير                                                                                         بردارة االسررررررتثمارات، تدعو اللجنة اودارة إىل تنفيذ اوجراءات املتفق علي ا بشررررررأن مراجعة العقود
      ل                       وأيضال فيما يتعلق باختيارهم. 
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 الرقابة الداخلية و دارة المخاطر –     ً خامسا  

 توصيات المراجعة الداخلية –ألف 
 

ت اللجنة عن تقديرها للج ود املتوا رررلة اليت تبذاا املنظمة للتشرررديد على املسررراءلة من أجل تنفيذ تو ررريات   -  04   د                                                                                             عّبد
                                                                                                      املراجعة املتفق علي ا بشررأن اوجراءات يف الوق ت املالئم ودارة املخاطر والفر  يف املنظمة على شو أفضررل. ويف ما يتعلق 

                                                          تب املفت  العام، ويف ح  ما زال ت تظ ر بعض االختالفات من سررررررررررنة إىل                                       بتو رررررررررريات املراجعة الداخلية اليت يقدم ا مك
     نسرررررربة       6102                                                                ل       ل                   أخرى يف معدالت التنفيذ اوتالية، تشررررررري اللجنة إىل أن اودارة حقق ت تقدمال جتميعيال بلغ حبلوا هناية عام 

ُ  د يذ اليت ُحددد                                                                          يف املائة كنتيجة تنفيذ التو رررريات العالقة منذ أكثر من سررررنت  )مقارنة لةاية التنف    83           يف املائة(.     93        ت بنسرررربة        
  .    6102 -    6102                            على هذه الةاية يف فرتة السنت          املنظمة       وحافظ ت 

 
                                                                                                    وأعرب ت اللجنة عن قلق ا إزاء التقدم الصةري املبلغ عنه يف ما يتعلق برقفاا تو يات مراجعة مكتب املفت  العام   -  02

      ررلة،                                                       ملخاطر، على الرغم من أن هذه التو رريات ما زال ت تعتّب ذات                                                 العالقة منذ فرتة طويلة واليت تتناوا اجملاالت العالية ا
                                                                                                وشرررررررررجع ت اللجنة اودارة على تركيز املزيد من األمهية على حتسررررررررر  معدا تنفيذ تو ررررررررريات مراجعة مكتب املفت  العام، 

                                    والسيما تلك املتعلقة باملخاطر العالية.
 

                                                                                              وتابع ت اللجنة سرررياسرررة التصرررعيد اخلا رررة مبكتب املفت  العام، واليت تتطلب اتصررراالت إضرررافية مع اودارة العليا   -  02
                                                                                                       عند اقرتاب موعد اوجراءات/التو رررريات املتفق علي ا، أو انتقااا إىل حالة عدم التنفيذ منذ وق ت طويل. وتسررررتكمل هذه 

ذهرا مكترب املفت  العرا                                         مبرا يتيا إجراء حترديرث مبراشررررررررررررررر ويف الوقر ت املالئم       6102      م عرام                         د                   اخلطوات تلرك اخلطوات اليت نفرد
                                                                                                       لقاعدة بياناته بشرأن التو ريات/اوجراءات من جانب اخلاضرع  للمراجعة قبل التقييم الذي يبريه بنفسره كل سرتة أشر ر. 

              علي ا، من خالا    ق                                                                                          وتلحظ اللجنة بارتياح أن املدير العام قد تناوا مسررررألة ضرررررورة تنفيذ تو رررريات/إجراءات املراجعة املتف
                            فريق اودارة العليا اخلا  به.

 
                                                                                              ومن ب  اجملاالت ااامة اليت ما زال ت في ا تو يات سابقة عالقة )واليت يرد و يف إضايف اا يف التقرير السنوي   -  02

           (، ما يلي:      املنظمة                         د          ، مع معلومات عن احلالة توفدرها إدارة     6102                      ملكتب املفت  العام لسنة 
 

  ة استمرار األعماا على نطاظ املنظمة؛                تنفيذ إطار ودار                                  
 د                                    وضع ممارسات ر د أقوى يف املقرد الرئيسي للعمليات يف املكاتب امليدانية؛                           

 .تعزيز الر د ملتطلبات البنية التحتية واوجراءات يف ما يتعلق باالستجابة إىل معايري السالمة                                                                                   
 

 توصيات المراجعة الخارجية –باء 
 

                                                                                  ، وا ررررررل ت اللجنة إجراء اسررررررتعراض رسررررررائل اودارة وتقريرها بشررررررأن املراجعة اخلارجية. وطلب ت إىل     6102      يف عام   -  08
             د                    ل                                                                  اودارة أن توفدر معلومات أكثر تكامالل بشرررررررأن تو ررررررريات املراجعة اخلارجية واسرررررررتجابات اودارة ذات الصرررررررلة واوجراءات 

   أن       ارجي         املراجع اخل                        لب مماثل، طلب ت اللجنة إىل                                                    د     املتخذة يف هذا الصرررررررررررررردد. ومع اوشررررررررررررررارة إىل أن  نة املالية تقددم ت بط
       ُ               ، واليت أُعدت لرفع ا إىل     6102                                         ل                                د       يتبادا مع ا أي تقارير حالة يف املسررررررتقبل بدءال من اسررررررتجابات اودارة للتقرير املطودا لعام 

  .    6102                                                 اجتماع  نة املالية الذي انعقد يف نوفمّب/تشرين الثاين 
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 الداخليةسياسات المساءلة والرقابة  –جيم 

 
    جنة                                                  النموذج الذي وضررررررررررعته  نة املنظمات الراعية التابعة لل                                               ورحب ت اللجنة برطار الرقابة الداخلية، املسررررررررررتند إىل   -  09

                                          . وتتطلع اللجنة إىل احلصرررروا على معلومات بشررررأن     6102                                               ، الذي مت ت املوافقة عليه وا إ ررررداره يف أبريل/نيسرررران        تريدواي
  .    6102     عام                              تنفيذ إطار الرقابة الداخلية يف 

 
                               على نطاق أوسممع داخم المنظمة عقب         وال سمماد       الغا             سممياسممة ماافحة                            شممجعت اللجنة اإلدارة على نشممر   و   -  61

  .    6102  ين                                  و ي عن السياسة يف نوفمّب/تشرين الثا      تعي                         اللجنة عن ارتياح ا إزاء         وأعرب ت                                قرارها من جانب المدير العام.
 

 التركيز على النتائج –دال 
 

      ل                                                                                          إقرارال من ا بكوهنا ج ود يف األجل الطويل، أعادت اللجنة التأكيد على أمهية إضرررفاء الطابع املنسرررسررري بالكامل   -  60
        ة من هنج                                       األداء، حبيث يتم احلصرروا على املنافع املتوقع       وإدارة                                                       على اودارة املسررتندة إىل النتائج، وإدارة املخاطر املنسررسررية، 

                              د                                         ة واملسرررررررررراءلة، واحملافظة علي ا. ورحدب ت باوجراءات اوضررررررررررافية اليت عرضررررررررررت ا اودارة يف            ل                        أكثر تركيزال على النتائج إزاء اودار 
                                                                           ، وباالسررررررررتنتاجات اويبابية اليت خلص إلي ا اسررررررررتعراض مكتب املفت  العام للتنفيذ األويل     6102                      اجتماعاهتا املنعقدة عام 

        المخاطر                                      وتشممجع اللجنة على مواصمملة تطوير  دارة                           د                            لإلطار االسرررتاتيجي ا ديد، وأقردت اجملاالت احملددة للرتكيز علي ا. 
                                    بالنسبة إىل وضع نظرة منسسية للمخاطر        6102                      رغم التقدم احملرز يف عام       ، اليت                                المؤسسية على نحو أكبر في المنظمة

                                                                        كما تالحظ ا سياسة إدارة املخاطر املنسسية، ال تزاا عند مستوى منخفض من النضج.
 

  دارة الموارد البشرية –هاء 
 

                                                                        ، التحديات اليت تواجه إدارة املوارد البشرررية املتعلقة مبعدالت الشررواغر، وتنفيذ     6102                      اسررتعرضرر ت اللجنة، يف عام   -  66
                                                                                         ، وتطوير املوظف ، وحتديث سرررررررياسرررررررات املوارد البشررررررررية. وأعرب ت اللجنة عن قلق ا إزاء العدد الكبري من       التنقل      سرررررررياسرررررررة 

                                                   يف بعض األحيان خالا العام(، األمر الذي ينعكو على كفاءة        املائة   يف    62                                    الشرررررررواغر يف شرررررررعبة مكتب املوارد البشررررررررية )
                              عمليات التوظييف يف وحدات أخرى. 

 
                                                                                            وأو رررر ت اللجنة بتحسرررر  تدريب املوارد البشرررررية من غري املوظف ، وال سرررريما إدخاا تدريبات إلزامية ومر ررررودة   -  63

                                                                                                   بشأن الشنون األخالقية ومعايري السلوك املتعلقة مبتطلبات املوارد البشرية من غري املوظف  املنوط هبا م ام حرجة. 

 الة  والفساد والتآمر  سياسات وإجراءات املنظمة ملكافحة ممارسات –     ل سادسا  
 

 الموردينالعقوبات على  –ألف 
 

  .     6102                                    تكن تعمل خالا النصرررررريف الثاين من عام          املوردين                                       تشررررررري اللجنة مع األسرررررريف أن  نة العقوبات على   -  64
   .     6102                                                                                وتتطلع اللجنة إىل التفاعل ا يد مع  نة توقيع العقوبات على املتعاقدين املتجددة يف عام 
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 تحديث سياسة المنظمة بش ن ماافحة الغا –باء 
 

                                                     لسررياسررة املنظمة بشررأن الة  وإسرراءة اسررتخدام موارد املنظمة،       6102  د                        ُ         رحدب ت اللجنة بالتحديث الذي ُأجري عام   -  62
                                                                                            املشورة يف السنة السابقة. وأعرب ت اللجنة عن ارتياح ا إزاء اوشارة أنه ا تعي  و ي عن السياسة على         أسدت اا      واليت 

                                                                                     نائب املدير العام، وتتطلع إىل خطط التنفيذ. وسيساهم ذلك يف تأييد نشر وتنفيذ هذه السياسة.       مستوى
 

           ّ                 حماية المبل غين عن المخال ات –جيم 
 

                              د                                                             تعتّب اللجنة أن الثقة بأنه سرررررررررريتمد معا ة االدعاءات على شو مالئم، و اية مقدمي الشرررررررررركاوى من أي أعماا   -  62
         د       ل       ل                                                                                ثأرية تشكدل عنصرال أساسيال يف السياسة لتكون مفيدة. وما زال ت أغلبية االدعاءات عن سوء التصرف اليت يتلقاها مكتب 

                 ، حيرررث أعرب مقررردمو     6102     ل                  ة جررردال )ثالث حررراالت( يف عرررام                                              املفت  العرررام ترد من موظفي املنظمرررة، ويف حررراالت قليلررر
                                                                               الشكاوى عن قلق م إزاء أعماا ثأرية، استجاب ت املنظمة اذا القلق على شو مالئم وسريع.

 
 ماتب الشؤون األخالقية –دال 

 
                                                                      مبراجعة دمج وظيفيت املسررررررررررنوا عن الشررررررررررنون األخالقية وأم  املظا ، وهو ليو من أفضررررررررررل        اللجنة      توصممممممممي  و  -  62

   ا       عن قلق     ت                                                                                     املمارسات وتلق تضاربات كامنة يف املصاحل. واستعرض ت اللجنة سري عمل مكتب الشنون األخالقية وأعرب
                                                                  إزاء النقص يف عدد موظفي املكتب، واقرتح ت أن تقوم األمانة مبراجعة هيكله.

 

 فعالية وظائف ماتب الم تا العام –     ً سابعا  
 

                                                                                       يتمثل جزء هام من والية اللجنة يف توفري ضررررررررررررررمانات مسررررررررررررررتقلة وموضرررررررررررررروعية حوا وظائيف املراجعة الداخلية،   -  68
            ل                   د                                                         . واسررررررررررررررتنررادال إىل املعلومررات اليت وفدرهررا مكتررب املفت  العررام، ومتررابعررة نتررائج عمليررات التقييم اخلررارجي       التحقيق  و           والتفتي 

            ضررررررررمان جودة                                   لّبنامج مكتب املفت  العام األخري لتحسرررررررر      ابية             والنتائج اويب   ،        والتفتي                           املاضررررررررية  ودة وظيفيت املراجعة 
                                                                                  د         واوحاطة اليت قدمت ا إدارة املنظمة واملراجع اخلارجي، ترى اللجنة أن مكتب املفت  العام يقددم خدماته                   الرقابة الداخلية

  .                                                        بصورة مناسبة وفعالة، مبا يف ذلك تنفيذ عملية الستمرار التحس 
  

 باالستناد  لى المخاطرضمان المراجعة  –ألف 
 

   د                                                                                               تقيدم اللجنة بانتظام من جية مكتب املفت  العام يف التخطيط باالستناد إىل املخاطر. ويساعد الن ج القائم على   -  69
                        د                                                                   املخاطر يف احلر  على أن تركدز ضرررررررررمانات مكتب املفت  العام ومشرررررررررورته على خاالت هامة يف املنظمة، على أسررررررررراس 

ُ  َ                                                                           ُمثَب ت يف املواضررريع اليت رفع مكتب املفت  العام تقارير عن ا خالا العام. وأشرررارت اللجنة                            من جي، وترى اللجنة أن ذلك
                ل     ل                                                           ، حقق املكتب جزءال كبريال من تةطيته املقررة للمراجعة لفرتة السررررررررنت ، كما يشررررررررري إليه تقرير     6102                     إىل أنه حبلوا هناية عام 

                                                 غر يف منا ررررب املراجع  خالا العام وترحيل بعض التقارير            ، رغم الشرررروا    6102                                     املراجعة السررررنوي ملكتب املفت  العام لعام 
ت اللجنة عن تقديرها   ود التعاون ب  مكتب املفت  العام     6102       إىل عام              التقييم عام                   املراجعة اخلارجية و        وج از     د                                                     . وعّبد

                                                             من أجل تشجيع التآزر والتةطية الفعالة من حيث الكلفة للضمانات.      6102
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 الت تياوظائف  –باء 
 

                         ودارة احلرراالت احملررالررة إلي ررا،       6102                                                         اللجنررة عن تقررديرهررا للج ود اليت بررذلت ررا وحرردة التفتي  خالا عررام       تعرب  -  31
           هناية عام                       . وتشررررري اللجنة إىل أنه يف      املفتشرررر                                                           وتلبية احلاجة إىل مدخالت سررررياسرررراتية على الرغم من شررررواغر يف منا ررررب 

                              اودارية الداخلية قد  درت بعد.           التحقيقات                         تكن اخلطوط التوجي ية بشأن     ،      6102
 

 الاشف عن تقارير ماتب الم تا العام –جيم 
 

                                                                   د  ، وافق خلو املنظمة على سرررررياسرررررة الكشررررريف عن تقارير مكتب املفت  العام اليت متكدن     6100               يف أبريل/ نيسررررران   -  30
                                      د                                                           املمثل  الررردائم  أو من ينوب عن م، من االطدالع يف موقع املكترررب على تقرررارير املراجعرررة الرررداخليرررة وتقرررارير الررردروس 

                             الع على التقارير عّب تو ررريل نمن                     د حبيث توفر إمكانية االطد       6103                         . وجرى متديد السرررياسرررة لعام          التحقيقات            املسرررتفادة من 
                                                                  د                         على اونرتن ت. وقد كان هذا األسررررررررررررررلوب املطلوب يف تيع احلاالت منذ ذلك احل . ورحدب ت اللجنة بالتنفيذ السررررررررررررررلو 
                                      د                        ل      د                                  للسياسة من قبل مكتب املفت  العام، حيث متد ت تلبية تيع الطلبات وفقال ملا نصد ت عليه السياسة ضمن الفرتات الزمنية 

ُ                                                                        تّبز أي حالة لتقارير ُحجب ت كما ظ رت حالة واحدة فقط لتقرير جرى تنقحيه، وزالة معلومات سرررية منه            امللحوظة. و                       
               بشأن طرف ثالث.

 
 التوظيف والميزانية في ماتب الم تا العام –دال 

 
                                                ل                                                أشارت اللجنة إىل أن مكتب املفت  العام كان استباقيال يف إدارة ميزانيته، من خالا استخدام االستشارات مللء   -  36

              رغم الشررررررررواغر يف     ي      التفت                                                                              الشررررررررواغر وتوفري مزيد من اخلّبة الفنية، هبدف ضررررررررمان تةطية املراجعة وتلبية متطلبات حاالت 
          إىل انتباه                       ُ                             بفائض طفييف متوقع و  تُرفع أي شررررواغل متصررررلة بامليزانية                                          منا ررررب املوظف . وأهنى مكتب املفت  العام السررررنة 

                  اللجنة خالا العام.
 

    ، 4 -                 من الفئة الفنية ف        منصررررررررربان                                          ، كان يف مكتب املفت  العام سرررررررررتة منا رررررررررب شررررررررراغرة )    6102            ويف هناية عام   -  33
               ، ومنصررررررب من فئة  2    امة                         ، ومنصررررررب من فئة اخلدمة الع 6 -        الفنية ف                 ، ومنصررررررب من الفئة  3 -                       ومنصررررررب من الفئة الفنية ف

    نصرررررررررر                            وقد اسررررررررررتكمل ت عملية االختيار مل                                           د          ( يف وظائيف املراجع  القائمة يف األقاليم ويف املقرد الرئيسرررررررررري.  2              اخلدمة العامة
        . وكان ت     6102                                              هات  الوظيفت  إىل مكتب املفت  العام يف أوائل عام        شرررررراغلو                       وكان من املتوقع أن ينضررررررم    6 -  وف   3 - ف

                      شاغرة املتبقية مستمرة.                        عملية التوظييف للوظائيف ال
 

 استقاللية ماتب الم تا العام –هاء 
 

  .     6102                                                                                         قدم ت اللجنة تعليقاهتا يف ما يتعلق بعملية اختيار املفت  العام ا ديد، اليت اسررررررررررررررتكمل ت يف مايو/أيار   -  34
                                                                                                          ووفرت الفرتة االنتقالية ما ب  رحيل املفت  العام السابق وو وا ا ديد، فر ة للجنة للنظر يف ترتيبات تضمن استقاللية 

                                                                                  اللجنة أن يتم منا مسرررنوليات منقتة، يف غياب املفت  العام، إىل كبري املوظف  يف مكتب املفت        وتوصممي             هذه الوظيفة. 
          للجنة برتك  ا      توصممممممي                                            لية وجتنب تضررررررررارب حمتمل يف املصرررررررراحل. وعالوة على ذلك،                               العام، من أجل احلفاظ على االسررررررررتقال

                                                                                                   ترتيبات سرررررررفر املفت  العام لتقدير املفت  العام بشرررررررأن املسرررررررائل املوضررررررروعية مبوجب قواعد السرررررررفر املعموا هبا يف منظمة 
                  األغذية والزراعة. 
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 حالة توصيات السنة السابقة –     ً ثامنا  
 

                                                                                                 اسررتعرضرر ت اللجنة حالة تنفيذ التو رريات الثماين اليت وردت يف تقاريرها السررنوية السررابقة، مع األخذ يف االعتبار   -  32
                  ، تعتّب اللجنة أنه  3                        د      د                                                        التحديثات اوضررررررررافية اليت وفدرها كلد من اودارة ومكتب املفت  العام للجنة. وكما يشررررررررري إليه امللحق 

         ألخرى قيد  ا       األربع                                               اوجراءات حتصرررررل اىن على أسررررراس مسرررررتمر، وأن التو ررررريات                          ل       جرى تنفيذ أربع تو ررررريات نظرال إىل أن 
  .    6102                                                التنفيذ، وهذا أمر سوف توا ل اللجنة ر ده خالا عام 

 

 شار وتقدير –     ً تاسعا  
 

                                                                                             تشررررررررررررريد اللجنة بالتعاون ا يد واملسررررررررررررراعدة املقدمة من اودارة، ومن املفت  العام وموظفيه، وغريهم من موظفي   -  32
ُ             غذية والزراعة واملراجع اخلارجي الذي قددم معلومات خالا اجتماعاهتا اليت ُعقدت خالا عام         منظمة األ      .    6102                                    د                            
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 1 الملحق
 

                                             ل                                                          على تو رررررية  رررررادرة عن املراجع اخلارجي السرررررابق ووفقال اللتزام املنظمة أمام الدورة املائة للجنة املالية، أنشرررررأ املدير     ل بناءل 
    د           ، ضررررررمد ت اللجنة يف     6112                                   . ومنذ إنشرررررراء اللجنة وحت هناية العام     6113                                         العام  نة املراجعة يف املنظمة يف أبريل/نيسرررررران 

           د                   ، بات ت عضرررررويدة اللجنة تقتصرررررر فقط     6118                             خلارجي . ويف يناير/كانون الثاين            ل                       رررررفوف ا مزيبال من األعضررررراء الداخلي  وا
                       د  لدليل التعليمات اوداريدة.     042                                                                      على األعضاء اخلارجي . ويرد تشكيل اللجنة واختصا اهتا يف املرفق جيم من القسم 

 
 

               د          ورته )االسررررررررررررررتثنائيدة( اخلامسررررررررررررررة                        ( اليت اعتمدها املنمتر يف د    6100 -    6119                د                 خلطة العمل الفوريدة لتجديد املنظمة )     ل ووفقال 
                                  د                          د                                        والثالث ، فرن " نة املراجعة )أ( سرررررررريعيدن ا املدير العام وسررررررررتكون منلدفة من أعضرررررررراء تيع م من اخلارج ويوافق علي م 

           د                       (. وقد ا أودا تعي  مبوجب هذا النظام   96 - 6         ل                                 د                    د  اجمللو بناءل على تو ررررررررررررية املدير العام و نة املاليدة" )خطة العمل الفوريدة 
                               الختصا ات اللجنة يعكو هذا األمر.      6103                    ُ           كما أن التحديث الذي ُأجري يف عام         6101    عام     يف ال

 
 

                                    ، بعد استقالة الرئيو السابق للجنة يف     6102                                                            وتتأليف اللجنة من مخسة أعضاء. وظل ت وظيفة واحدة شاغرة طواا عام 
                  على النحو التايل:       6102                         . وكان تشكيل اللجنة لعام     6102    عام 

 
 

          )الرئيسة(  L. Lesetedi        السيدة  :      األعضاء

  J. M. Portal      السيد 

 E. Quinones        السيدة  

  V. Liengsiriwat      السيد 

 
 

            املفت  العام                 األم  )حبكم منصبه(
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 2الملحق 

          املرفق جيم   -                      د دليل التعليمات اوداريدة    من     042         من القسم 
                                     نة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة

          االختصا ات
 
 
 الغرض -1

                                  د                                                              تعمل  نة املراجعة كفريق اسرررتشررراري مكودن من خّباء ملسررراعدة املدير العام يف تدابري الرقابة الداخلية وعمليات   0 - 0
    د              وتقددم  نة املراجعة               مستوى الفاو.                      التفتي  والتحقيق على                                                            إدارة املخاطر، ورفع التقارير املالية واملراجعة الداخلية، وم ام 

                                                             ل                                         مشرررورهتا بشرررأن هذه القضرررايا مع مراعاة اللوائا والقواعد املالية فضرررالل عن السرررياسرررات واوجراءات املطبقة على املنظمة 
             وبيئة عمل ا.

      يح ا،  ت                                                                                     تقدم  نة املراجعة معلومات إىل األج زة الرئاسرررررررررية يف تلك اجملاالت من خالا تقاريرها السرررررررررنوية اليت ت  6 - 0
                               د                                               ويقوم الرئيو أو أي عضو نخر يتمد تعيينه بتقد  هذا التقرير مباشرة إىل  نة املالية.

                 كتب املفت  العام.                    بصررفة اسررتشررارية لدى م                                 وبالتفتي  والتحقيق، تعمل اللجنة                              ويف ما يتعلق باملراجعة الداخلية   3 - 0
               لة ألداء املكتب.                                                        ومبوجب ذلك، تساعد املفت  العام يف كل ما يتعلق با ودة املتوا 

 المسؤوليات -2

                                                         تقوم اللجنة باالستعراض وبتقد  املشورة إىل املدير العام بشأن:  0 - 6

  ل                             ل                                                                 السياسات اليت تنثر تأثريا كبريال على قضايا احملاسبة والتقارير املالية والرقابة املالية للمنظمة مبا يشم   أ( )
                   االعتبارات التالية:

                                                      ونتائج عمليات املراجعة اخلارجية للكشرررررروف املالية حبسررررررب ما هي                       الكشرررررروف املالية للمنظمة   ( 0 )
                                                     موثقة يف رأي املراجع ويف رسائل املراجع اخلارجي إىل اودارة؛

                                                الرتتيبات اخلا ة باملراجع اخلارجي للمنظمة وتطبيق ا؛  ( 6 )
          ق باألنظمة  ل                                                                     سررياسررات املنظمة يف خاا احملاسرربة واودارة املالية وحالة مشرراريع التحسرر  اليت تتع  ( 3 )

                             املالية ورفع التقارير املالية؛

                                                                                          الرقابة الداخلية للمنظمة واسررررتاتيجية إدارة املخاطر وإطار العمل والعمليات يف ضررروء املخاطر ااامة    ب( )
                                                   اليت تواج  ا املنظمة، مبا يشمل مراعاة النقاط التالية:

           رة املخاطر؛                                                   مشاريع حتس  املنظمة اليت تتعلق بالرقابة الداخلية وبردا  ( 0 )

                                                                               نتررائج تةطيررة املراجعررة الررداخليررة واخلررارجيررة للمنظمررة وحررالررة التو رررررررررررررريررات املنبثقررة عن عمليررات   ( 6 )
                           املراجعة الداخلية واخلارجية.
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                                                                                  سياسات املنظمة ملكافحة ممارسات الة  والفساد والتآمر لدى موظفي ا واألطراف اخلارجية مبا يف    ج( )
                                                     املنظمة والتدابري اليت تتيا للموظف  واألطراف اخلارجية بأن                              ذلك االسررررررررتخدام غري املناسررررررررب ملوارد 

   د                                                                         يعدّبوا عن خماوف م، يف إطار سري، من أي ممارسات خاطئة يف اودارة ويف إجراء العمليات.

    كتب                                                             الداخلية والتفتي  والتحقيق ملكتب املفت  العام وااللتزام مبيثاظ م                           فعالية وكفاءة م ام املراجعة    د( )
                                                                                ، واخلطوط التوجي يرة املتعلقرة برالتحقيقرات اوداريرة الرداخليرة واملعرايري الردوليرة للمراجعرة            املفت  العرام

                                              والتحقيق الداخلي  مبا يف ذلك االعتبارات التالية:
                                  الدور املستقل للمفت  العام ومكتبه؛  ( 0 )

                                                             كفاية املوارد املتاحة ملكتب املفت  العام كي يل  احتياجات املنظمة؛  ( 6 )

                                                         مكترررب املفت  العرررام لضررررررررررررررمررران ا ودة ونترررائج اسررررررررررررررتعراضررررررررررررررررات ضررررررررررررررمررران ا ودة       نليرررات   ( 3 )
          واخلارجية؛         الداخلية

                                                                                           مالءمة التةطية املرتقبة واحلالية للمراجعة الداخلية مع املراعاة الواجبة لتةطية املراجعة اخلارجية،   ( 4 )
                                                           من أجل ضمان تأكيد مكتب املفت  العام على اجملاالت عالية املخاطر؛

        املنظمة؛    بل                                                             ِ املراجعة الصادرة عن مكتب املفت  العام وحالة تنفيذ التو يات من قِ        تقارير   ( 2 )

                                                                      اليت تتعلق باحلاالت املفرتضرررة أو الفعلية لسررروء اودارة واملخالفات والة  وحالة         التحقيق      نتائج   ( 2 )
                                             اوجراءات اليت تتخذها املنظمة بشأن هذه النتائج؛

                  ملكتب املفت  العام.                              التقارير الربع سنوية والسنوية   ( 2 )

                                                                                      تضع اللجنة خطة سنوية لضمان املعا ة الفعالة ملسنوليات اللجنة وأهداف ا املعلنة لتلك الفرتة.  6 - 6

           ل      ل                                                                                   تقدم تقريرال سررررررررنويال عن أنشررررررررطت ا إىل املدير العام الذي يقوم بدوره بتزويد اللجنة املالية للمنظمة بنسررررررررخة منه،   3 - 6
                                  يرغب املدير العام يف إبدائ ا بشأنه.                              باوضافة إىل أي تعليقات إضافية

 الصالحيات -3

                                     تتمتع  نة املراجعة بالصالحيات التالية:  0 - 3
                              د                                         احلصوا على كل املعلومات الضروريدة والتشاور مباشرة مع املفت  العام وموظفيه؛   أ( )

    د                                                            االطدالع على كل التقارير ووثائق العمل الصادرة عن مكتب املفت  العام؛   ب( )

         د                                                                     التماس أيدة معلومات حتتاج ا من أي موظيف، ومطالبة تيع املوظف  بالتعاون بشررررررررررررررأن أي طلب    ج( )
                 تتقدم به اللجنة؛

                      د                                                   احلصررروا على املشرررورة الفنيدة املسرررتقلة وضرررمان حضرررور أشرررخا  خارجي  من أ رررحاب التجارب    د( )
                                  واخلّبات املفيدة إذا كان ذلك ضروريا.
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 العضوية -4

                                         د                             مخسة أعضاء خارجي  ومن أم  حبكم منصبه. ويع د املدير العام كل األعضاء واألم .                تتأليف اللجنة من   0 - 4

                                  ِ            ل                                   تتم املوافقة على عضوية اللجنة من ِقبل اجمللو بناءل على تو ية املدير العام و نة املالية.  6 - 4

       . ولدى     فتي    الت                                                                    اختيار األعضررررررررراء على أسررررررررراس منهالهتم كفني  رفيعي املسرررررررررتوى يف خاا املراجعة و/أو      ويتم   3 - 4
                                                     اختيارهم يبب مراعاة التمثيل ا نساين وا ةرايف يف اللجنة. 

ُ                                                                                         يُعتّب األعضررررررررراء مسرررررررررتقل  عن أمانة املنظمة وعن املدير العام. وال يتم تعي  األعضررررررررراء السرررررررررابق  لدى أمانة   4 - 4
                                                                 نظمة يف  نة املراجعة ضمن فرتة السنت  اليت تعقب انت اء تلك املسنوليات.  امل

                                                                 يندي األعضاء عمل م بصفت م الشخصية وال يبوز أن ميثل م أعضاء مناوبون.   2 - 4

                                     تنتخب اللجنة رئيس ا من ضمن أعضائ ا.   2 - 4

      لوالية                              سررررنوات إضررررافية بعد انت اء مدة ا                                                        يعمل األعضرررراء لفرتة ثالث سررررنوات قابلة للتجديد ملدة أقصرررراها ثالث   2 - 4
          ل                                                                                         األوىل، وفقال ملا يرتئيه املدير العام. وتقسررررم مدة واليات األعضرررراء قدر املسررررتطاع إىل مراحل هبدف تأم  االسررررتمرارية، 

                                                 د                    ويكون التجديد رهن التقدير اويباب ملسامهة العضو املع د خالا مدة واليته األوىل.

  األمانة -5

   لق                                                                                           أم   نة املراجعة املفت  العام حبكم منصبه وهو يرفع تقاريره مباشرة إىل الرئيو حوا الشنون اليت تتعُ     يُعتّب   0 - 2
                                            د                     بعمل  نة املراجعة. أما مكتب املفت  العام فيوفدر دعم األمانة للموظف .

 االجتماعات  -6

          ن يدعو إىل                               يرتئيه رئيسررررررر ا. ومبقدور الرئيو أ                                                     ميكن أن جتتمع اللجنة ثالث مرات على األقل يف السرررررررنة وفقا ملا   0 - 2
                  د                       ل                                                               عقد اجتماعات إضررررافيدة إذا ما رأى ذلك مناسرررربال. ويتمتع املدير العام أو املفت  العام أو املراجع اخلارجي باحلق يف أن 

                                                                               يطلب إىل رئيو اللجنة توجيه الدعوة لعقد اجتماعات إضافية إذا ما دع ت احلاجة إىل ذلك.

                               أيام عمل على األقل من انعقادها.    01                                           ل     يتم إخطار أعضاء  نة املراجعة باالجتماعات عادةل قبل   6 - 2

                                                                         يوافق الرئيو على جدوا أعماا منق ت لالجتماعات ينبةي توزيعه إىل جانب الدعوات.  3 - 2

          لى مبررادرة          رئيو أو ع                             ِ                                    ل               يتم إعررداد الوثررائق الررداعمررة من ِقبررل الرئيو أو أمررانررة  نررة املراجعررة بنرراءل على تعليمررات ال  4 - 2
                                 ِ                                                                   األم . وميكن أيضررررررررررررررا تقد  الوثائق من ِقبل املراجع اخلارجي أو، مبوافقة الرئيو، عن طريق اودارة أو اللجان األخرى 
ل على  َ       للمنظمررة. وتسررررررررررررررتخرردم الوثررائق واملواد اوعالميررة اليت ُتوزجع لتنظر في ررا  نررة املراجعررة فقط اررذه الةررايررة، وتُعررامررَ                                             ُ   ج                                          ُ   

      سرية.    أهنا

                                   ل                                                  من املفرتض أن يشرررررارك األعضررررراء اخلمسرررررة تيعال يف كل اجتماع للجنة، على أن االجتماعات ميكن أن تنعقد   2 - 2
                                                             ُ                                     بنصرررراب منليف من ثالثة أعضرررراء. وال يتمتع أم  االجتماع حبق التصرررروي ت. وتُتخذ قرارات  نة املراجعة عادة بالتوافق 
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     عادا                                           عضرررررراء احلاضرررررررين الذين أدلوا بأ ررررررواهتم. ويف حاا ت                     د        ُ ج                   يف اىراء، ولكن حباا تعذدر ذلك فُتتجخذ بةالبية أ رررررروات األ
                                 األ وات، يكون للرئيو الصوت املرجا.

                                                                                        يبوز للرئيو أو ألعضرررررراء نخرين املشرررررراركة يف اجتماع عّب اااتيف أو الفيديو وخالا ذلك الوق ت يتم إحصرررررراء   2 - 2
                        عددهم بةية حتديد النصاب.

                             ل                       ما، ينتخب األعضرررررراء اىخرون رئيسررررررال بالنيابة لذلك االجتماع                                     يف حاا   يتمكن الرئيو من حضررررررور اجتماع   2 - 2
                      من ب  األعضاء احلاضرين.

                                                                                للرئيو بررأن يرردعو مكتررب املفت  العررام أو أي موظيف نخر من املنظمررة أو املراجع اخلررارجي حلضررررررررررررررور      يبوز  8 - 2
           االجتماعات.

        جلسرات                            رى حبسرب ما تقرره اللجنة أو يف                                                         يبوز للجنة املراجعة أن تقرر االجتماع يف جلسرة مةلقة ب  فرتة وأخ  9 - 2
                                                األم  أو مع ممثل  عن اودارة أو ممثل املراجع اخلارجي.    مع     خا ة 

                                                                                     إعداد حمضررررر بكل اجتماع حتفظه األمانة. وتسررررتعرض  نة املراجعة مشررررروع احملضررررر باملراسررررلة وتعتمد هذا      يتم   01 - 2
          ل                  احملضر رمسيال يف اجتماع ا التايل.

                                                                                               يتشررررارك املدير العام والديوان وموظفو مكتب املفت  العام مداوالت  نة املراجعة وحماضررررر اجتماعاهتا، ولكن ا    00 - 2
                                                                                           يقرر الرئيو غري ذلك. وقد يوافق الرئيو على تشررارك كامل احملاضررر أو األجزاء ذات الصررلة من ا مع      ماُ  َ        تُعَتّب سرررية 

                                                              ل                                            كبار املدراء اىخرين يف املنظمة أو قد يطلب من األمانة أن تقدم موجزال عن القرارات وذلك لةاية املتابعة من قبل كبار 
                 املدراء يف املنظمة.

 تضارب المصالح  -7

                               ل                                                     تعيين م، يقدم األعضراء ا دد تصررحيال بتضرارب املصراحل. وح  ينشرأ تضرارب مصراحل فعلي أو حمتمل، يتم     قبل   0 - 2
                                                                                                 اوعالن عن املصلحة ما يندي إىل إعفاء العضو أو األعضاء من املشاركة يف املناقشة أو إىل منع م من التصوي ت على 

                    للنظر يف هذه املسألة.                                                       املسألة. ويف هذه احلالة يستوجب تكوين نصاب من بقية األعضاء

 مسؤوليات والتزامات األعضاء -8

                                                                                    ُ     يعمل األعضررررراء بصرررررفة مسرررررتقلة غري تنفيذية لدى أداء دورهم االسرررررتشررررراري يف  نة املراجعة. وبالتايل ال يُعتّب   0 - 8
                    ل                                         ل األعضاء مسنول  شخصيال عن القرارات اليت تتخذها  نة املراجعة ختمعةل.

              ل                 ُ ج                                              املراجعة تعويضررال عن أي إجراءات تُرتجخذ ضرردهم نتيجة لةنشررطة اليت يندوهنا أثناء عمل م يف                يناا أعضرراء  نة   6 - 8
                                                    نة املراجعة، طاملا أن هذه األعماا قد أدي ت بنية حسنة.

 رفع التقارير -9

    ل            نويال بشررررررررررررررأن عمل ا  سرررررررررررررر                                                                د                   ل ترفع اللجنة تقاريرها إىل املدير العام وتوجه كل التقارير إليه. وتعدد  نة املراجعة تقريرال   0 - 9
              ُ   د                             ل                                                        ل      ل للمدير العام فُيقددم إىل  نة املالية كل سنة مشفوعال بأي تعليقات  ادرة عن املدير العام. ويتضمن التقرير تقييمال ذاتيال 



17 FC 166/10 

 

     ل               ُ                                                                                 سرررررررنويال لعمل اللجنة. ويُدعى رئيو  نة املراجعة، أو عضرررررررو نخر، حسررررررربما تقرر اللجنة، إىل  نة املالية لعرض التقرير 
  .            السنوي للجنة

                                                                                  ل           يتوا رررل الرئيو مع ج ة االتصررراا املعينة من قبل املدير العام بشرررأن نتائج مداوالت اللجنة فضرررالل عن املسرررائل   6 - 9
 .                           املقبلة اليت تتعلق مبجاا عمل ا

 األجور وتعويض التااليف -10

                                                                                       ال يتقاضرررررررى األعضررررررراء أي أجر من املنظمة على أية أنشرررررررطة يقومون هبا يف إطار عضرررررررويت م يف  نة املراجعة.   0 -  01
                                                                                                 وتقوم املنظمة بتعويض أية تكالييف تتعلق بالسررررررررررفر واوقامة يتكبدها أعضرررررررررراء اللجنة بالضرررررررررررورة لدى مشرررررررررراركت م يف 

                 اجتماعات اللجنة.

 االستعراض الدوري لالختصاصات -11

                   ل                                                                           تسرررررررتعرض اللجنة دوريال مالءمة اختصرررررررا ررررررراهتا، مع اقرتاح تةيريات على املدير العام للموافقة علي ا حيثما كان   0 -  00
           ل ذلك مناسبال.
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 3الملحق 

                   ال قرة المرجعية في                 الوحدة المسؤولة 1            تصنيف الحالة                                 تعليقات اإلدارة/ماتب الم تا العام
           تمممممقمممممريمممممر لمممممجمممممنمممممة 
         المممممممممممممممممممممراجممممممممممعممممممممممة 

        المنظمة   في

        التوصية

    كتب  م                    د                            ال يوجد تةيري يف الردد. سرررررررررررررروف يعال نائب املدير العام/
                               اخلدمات املنسرررسرررية واملوارد البشررررية        إدارة   -                    املدير العام املسررراعد

      تيبات     الرت                                 /شرررررررررررعبة تكنولوجيا املعلومات حوكمة                والشرررررررررررنون املالية
                     ملرفق اونفاظ الرأمسايل                   مشررررررروع خارطة الطريق                 الداعمة كجزء من 

    وق ت                           الذي من املتوقع أن يبدأ يف                        يف ختطيط املوارد يف املنسررررررسررررررة
                                                . ويتوفر يف مركز اخلدمات املشررررررررررتكة ويف شرررررررررعبة تكنولوجيا     قريب

                لدعم إدارة خماطر                            اتفاقات بشررررررررأن مسررررررررتوى اخلدمات         املعلومات 
       ُ                   . وسرررررررروف ُتضرررررررراف اتفاقات خدمات                           النظام العاملي ودارة املوارد

    ية(              املكاتب امليدان                                      أخرى تةطي اوطار اوتايل لدعم األداء )مثل
  ري                        يف مرا يتعلق بتنفيرذ املعراي                      كجزء من منوذج الردعم. و         6102    عرام 

      موعت   خ       بنجاح        املنظمة                                   احملاسرررررررررررربية الدولية للقطاع العام، أ زت 
  .     6102 و      6102                                       كشررروفات املالية املمتثلة اذه املعايري لعامي      من ال

   د                                                       وأمدا بالنسرربة إىل حتديد ترتيبات فعالة للدعم واحلوكمة على املدى 
    كتب                يف املنظمة، يشرررررررررررررري م                 نظام ختطيط املوارد                البعيد فيما خص 

                 ، وافق كل من خلو     6102                                 املفت  العام إىل أنه يف سبتمّب/أيلوا 
     111 .   011                                                إدارة اونفاظ الرأمسايل واملدير العام على ختصيص مبلغ 

                                                          دوالر أمريكي للمبرادرة بعنوان "تقييم نظرام ختطيط موارد املنظمرة 

           نررررررررررررائررررررررررررب املررررررررررررديررررررررررررر             قيد التنفيذ
           مكترررررررب املررررررردير       العرررررررام/

      إدارة    -              العام املسررررررررراعد
               اخلدمات املنسرررررررررررسرررررررررررية 
                        واملوارد البشرية والشنون 

    جيا          ة تكنولو     /شررررررعب      املالية
         املعلومات

         من تقرير     61       الفقرة 
     6100    عام 

                                                    متنا اودارة األولويرررة لتنفيرررذ التو رررررررررررررريرررات الواردة يف تقرررارير 
                                      املفت  العرام  من أجرل إدارة خمراطر النظرام              ]مراجعرة مكترب 

                                                   اليت ا حتديدها ما بعد التعميم واملخاطر املتعلقة مبشرررررررررررررراريع 
                                                   املعايري احملاسرررررررررررررربية الدولية للقطاع العام، وضررررررررررررررمان أن تقوم 
                                                     املنظمة وبكفاءة برعداد كشوفات مالية متتثل لتلك املعايري.

0 -  

                                                      
        ُ  د                            ج               د                   فئات "نُرفدذت"، "قيد التنفيذ"، إجراء متجفق عليه إمنا معلدق" و"غري متفق عليه".        املنظمة                             د               لةرض تقييم حالة التو يات، تقرد  نة املراجعة يف     1
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                   ال قرة المرجعية في                 الوحدة المسؤولة 1            تصنيف الحالة                                 تعليقات اإلدارة/ماتب الم تا العام
           تمممممقمممممريمممممر لمممممجمممممنمممممة 
         المممممممممممممممممممممراجممممممممممعممممممممممة 

        المنظمة   في

        التوصية

                                                     وخارطة الطريق ذات الصررررررررلة"، واليت سرررررررروف تقوم، من ب  أمور
                                                     أخرى، بتقييم النموذج العرررراملي لرررردعم عمليررررة ختطيط املوارد يف 
                                                    املنسرررررررررررسرررررررررررة ومراجعة الرتتيبات احلالية يف خاا احلوكمة من أجل  
                                                      إدارة خماطر النظام وغريها من نظم ختطيط املوارد يف املنسررررررررسررررررررة،  
                                                        كما يو رررري به مكتب املفت  العام. ومن املتوقع أن يتم االنت اء 

  .    6102          منتصيف عام                       من هذه االستشارة حبلوا
 

                                                عززت املنظمررررة بشرررررررررررررركررررل كبري، منررررذ التقرير األخري، توجي  ررررا 
                                                        وإشرررررراف ا يف ما يتعلق باألداء والضررررروابط الداخلية، وال سررررريما يف 
                                                          املكاتب امليدانية. وميكن اعتبار احلوافز على أهنا التوجيه األفضررررل 
                                                           املقرردم والنرراتج عن عمليررة إعررداد التقرير اليت توفر التعليقررات إىل 

                                   دانية من حيث الدروس املسرررررررررررررتفادة وأفضرررررررررررررل                 مدراء املكاتب املي
                                                       املمارسرررررات. وتسررررر ل هذه بدورها أداء املكاتب. وترتبط العوامل 
                                                           املثبطة أسرراسررا بالعنا ررر السررلبية اليت يتم التقاط ا اىن كجزء من 

                          تنثر على القرار بشررررررررررررررررأن مترررديرررد                            عمليرررة تقييم األداء، وميكن أن 
       من       ل جانب                                            العقود )زيادة املسررررررررراءلة(. وترد أدناه بعض تفا ررررررررري

                                                       ا وانب الواردة يف التو ية )أي األداء والرقابة الداخلية(.
                                    ويف ما يتعلق باألداء على وجه التحديد:

                                                     للرتكيز على أهداف األداء ملمثليات املنظمة، أنشررررررررأ مكتب دعم 
                                                        الالمركزية ومكتب املوارد البشررررية مكتبة من عينات من األهداف 

                  نرررررائرررررب املررررردير العرررررام/   ُ  د  نُرفدذت
                   مكتب دعم الالمركزية

         من تقرير     66       الفقرة 
     6100    عام 

                                                       تنظر املنظمة يف املزيد من احلوافز واملعوقات املتعلقة باودارة 
                                                      اوقليمية والقطرية من أجل حتس  األداء والرقابة الداخلية.

6 -  
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                   ال قرة المرجعية في                 الوحدة المسؤولة 1            تصنيف الحالة                                 تعليقات اإلدارة/ماتب الم تا العام
           تمممممقمممممريمممممر لمممممجمممممنمممممة 
         المممممممممممممممممممممراجممممممممممعممممممممممة 

        المنظمة   في

        التوصية

     قييم  ت                نظمة. وقدم نظام   امل       ملمثلي                    ل واملنشرررررات مصررررممة خصرررريصررررال 
    .   ثل م                          اسررررتعراضررررا يف منتصرررريف العام للم      6102                 إدارة األداء لعام   و 

                                                    وباوضررررررررررررررافة إىل ذلك، يف إطار اوعداد للتمديد يف هناية العام 
                                           املنظمررة، تشررررررررررررررررارك مكتررب دعم الالمركزيررة مع املكرراتررب        ملمثلي

                                                     اوقليمية بلوحة لتقييم األداء تقيو بشرررركل موضرررروعي املنشرررررات 
              إدارة األداء.         تقييم و                   جزء من عملية نظام        اليت هي 

                                               ويف ما يتعلق بالضوابط الداخلية على وجه التحديد:
                                                   ا تطوير إطررررار الرقررررابررررة الررررداخليررررة وعرضررررررررررررررررره على  نررررة املرررراليررررة

( FC 161/16.)   
                                                      وا توزيع منوذج خطررررة منع الة ، املبنيررررة على التعميم اوداري 

                                     ، والسررررررياسررررررة ضررررررد الة  واملمارسررررررات الفاسرررررردة   10 /    6102    رقم 
  .    6102                                 األخرى، على املكاتب امليدانية يف عام 

ُ                                                 وُحشررررد مشررررروع بقيادة مكتب االسرررررتاتيجية والتخطيط لتصررررميم   
                                                            ونشررررر إجراءات للرقابة الداخلية على إعداد التقارير، مما أدى إىل 

    .    6102                                                     بيان بشأن الرقابة الداخلية ملرافقة الكشوف املالية لعام 
                                                             وتعزز اخلطوط التوجي ية وعداد التقارير السنوية القطرية للمنظمة 

                               على املسرررررررررررررراءلة والرقابة الداخلية،    0      ل                  تدريبيال من الرتكيز يف ا زء 
                                 إىل تسرررررررررررررر يل هنج رفع التقارير ملمثليات       6102           يندي يف عام    مما

                                                       املنظمة وتنسررررررررريق عملية إعداد التقارير السرررررررررنوية مع اوبالغ عن 
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                   ال قرة المرجعية في                 الوحدة المسؤولة 1            تصنيف الحالة                                 تعليقات اإلدارة/ماتب الم تا العام
           تمممممقمممممريمممممر لمممممجمممممنمممممة 
         المممممممممممممممممممممراجممممممممممعممممممممممة 

        المنظمة   في

        التوصية

     وابط                                   وافق ت اللجنة التوجي ية املعنية بالض         لية. وقد              الضوابط الداخ
   .     6102                   يف ديسمّب/كانون األوا                  الداخلية للمنظمة 

                                                    وسرررررررررتبدأ ج ود التوعية والتدريب، مبا يف ذلك اسرررررررررتبيان بشرررررررررأن 
                                                    الضررررررررررروابط الداخلية سررررررررررريتم اسرررررررررررتخدامه وعداد التقارير يف عام 

                   ، وسررررتسررررتمر طواا عام     6102                         ، خالا الربع الثاين من عام     6102
             بشرررررررأن املسررررررراءلة              ل تقريرا مرحليال   FC157/15                . وتوفر الوثيقة     6102

                                                 والرقابة الداخلية. وقد  رررررررررررردرت سررررررررررررياسررررررررررررة املسرررررررررررراءلة يف هناية 
                          . وهي حتدد املعلمات واألهداف     6102                 ديسررررررررررررررمّب/كانون األوا 

                                                      األسرررررررراسررررررررية للرقابة الداخلية. وسرررررررريدعم اسررررررررتكماا إطار الرقابة 
                                 املسرررررراءلة، مبا يف ذلك بالنسرررررربة لشرررررربكة                      الداخلية تنفيذ سررررررياسررررررة

                 املكاتب امليدانية.
 

  د                                                            ردد شعبة الشنون املالية: هذا التقرير هو املمارسة احلالية للمنظمة، 
                                                 ويتم تقرررد  تقرير عن االسررررررررررررررتثمرررارات إىل  نرررة املررراليرررة يف كرررل 

      ربيع.     دورة

        ج            إجراء متجفق عليررررره إمنرررررا 
    د معلدق

         من تقرير     00       الفقرة                    شعبة الشنون املالية
     6102    عام 

  ن  ع                                            وأو رررررررررررررر ت اللجنة بأن تسررررررررررررررتعرض  نة املالية تقاريرها 
                                                    االسررررررتثمار، ولا ررررررة التقارير املقدمة إىل األج زة الرئاسررررررية، 
                                            حبيررث يظ ر أداء االسررررررررررررررتثمررار التفصرررررررررررررريلي، مع العالمررات 
                                              القياسررررررية املتصررررررلة به، بشرررررركل واضررررررا ومنفصررررررل عن نتائج 
                                                  احملاسرررربة اليت تتأثر بالتةيريات يف معدالت الصرررررف. وال تب 

  د  قدق.     لذي حت                                          التقارير احلالية على شو كاف أداء االستثمار ا

0 -  



FC 166/10 22 

 

                   ال قرة المرجعية في                 الوحدة المسؤولة 1            تصنيف الحالة                                 تعليقات اإلدارة/ماتب الم تا العام
           تمممممقمممممريمممممر لمممممجمممممنمممممة 
         المممممممممممممممممممممراجممممممممممعممممممممممة 

        المنظمة   في

        التوصية

                                               ررررررررررردرت السرررررررررررياسرررررررررررة مع خطة عمل مكتب املفت  العام لفرتة 
                                           اليت حصل ت على موافقة املدير العام. وقام مكتب       6102 -    6102

                                                       املفت  العام مبتابعة التو رررررررررررررريات العالقة على النحو املتوخى يف 
   ُ               ل                         وأُثريت املسألة أيضال يف اجتماع اودارة العليا.          السياسة.

 

      العررررررام            مكتررررررب املفت    ُ  د  نُرفدذت
                  ومكتب املدير العام

         من تقرير     02       الفقرة 
     6102    عام 

                         د                     وتو رررررررررررررري اللجنرررة برررأن يبرررادر كرررلد من مكترررب املفت  العرررام 
                                  إىل تنفيذ السياسة التصعيدية ا ديدة       6102              واودارة يف عام 

                                     بشأن التو يات/اوجراءات املتفق علي ا. 
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                مكترب االسرررررررررررررررتاتيجيرة   ُ  د  نُرفدذت     6102                                         در إطار الرقابة الداخلية يف أبريل/نيسان 
         والتخطيط

                 مكتب املفت  العام

         من تقرير     60       الفقرة 
     6102    عام 

                         ل      ل                         تسرررررررررررررتعرض اللجنة بعد إطارال مقرتحال للرقابة الداخلية، إمنا 
    ل        فر ررررررررةل لتعميم       6102                           تو رررررررري بأن يشرررررررركل اسررررررررتكماله عام 

      ملنظمة ا                                              سياسيت املساءلة والرقابة الداخلية على تيع موظفي 
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         البشرية:            مكتب املوارد 
                                                      اتصررررررل مكتب املوارد البشرررررررية بعدة وكاالت لةمم املتحدة ملعرفة 
                                  ل                  ما هي الدورات املسرررتخدمة األكثر شررريوعال بشرررأن هذا املوضررروع، 
                                                        وما إذا كان ت هذه الدورات ذات  ررررررلة مبنظمة األغذية والزراعة. 

                         مة األمم املتحدة هو تدريب  و                     ل      والتدريب األكثر شرررررررررررررريوعال يف منظ
                                      هررة يف األمم املتحرردة"، وهو إلزامي للموظف                  "األخالقيررات والنزا

                                                 يف معظم املنظمررات. وقرر مكتررب املوارد البشررررررررررررررريررة اسررررررررررررررتخرردام 
                                              الترررررردريررررررب احلررررررايل، وهو متوفر  ميع املوظف  على منصرررررررررررررررررررة

you@fao   6102              منذ مايو/أيار     .   
                                                 ومن املتصرررررررررررور تصرررررررررررميم دورة تعليم إلكرتوين بشرررررررررررأن منع الة  

  .    6102                                   والفساد، وإدراجه يف امليزانية، يف عام 

                  نرررررائرررررب املررررردير العرررررام/             قيد التنفيذ
                      مكتب املوارد البشرررية / 

       الشرررررررررررررررررررنون      مررررركرررررترررررررب 
        األخالقية

         من تقرير     66       الفقرة 
     6102    عام 

                ل                                      تو ي اللجنة أيضال بأن تويل املنظمة االعتبار لتوفري مزيد من 
                                             الترررردريررررب/التوجيرررره على مكررررافحررررة الة ، وعلى السررررررررررررررلوك 
                                                  األخالقي واملساءلة، وللمدراء على التصرف يف مكان العمل 

                                    ومعا ة النزاعات اودارية مع املوظف . 

2 -  



23 FC 166/10 

 

                   ال قرة المرجعية في                 الوحدة المسؤولة 1            تصنيف الحالة                                 تعليقات اإلدارة/ماتب الم تا العام
           تمممممقمممممريمممممر لمممممجمممممنمممممة 
         المممممممممممممممممممممراجممممممممممعممممممممممة 

        المنظمة   في

        التوصية

                                أم  املظا  ومكتب الشنون األخالقية:
                                                    سررريتم إرسررراا رسرررالة إىل تيع ممثليات املنظمة ومكاتب االتصررراا 
                                            يف املنظمة، لشررررررررررررررح كييف ميكن أن يسررررررررررررراعد مكتب الشرررررررررررررنون 
                                                   األخالقية يف زيادة املعرفة ورفع مسررررررررررررتوى الوعي حوا الشررررررررررررنون 

   (.    6102                              األخالقية التنظيمية )فّباير/شباط 
                                                  وسررررررررريتم تقد  طلب إىل تيع مسررررررررراعدي املدير العام اوقليمي  

                                              عطررراء أم  املظرررا  الفر ررررررررررررررررة ملخررراطبرررة اجتمررراعرررات اودارات  و
                                                 اوقليميررررة، ممررررا سرررررررررررررريجمع ب  تيع ممثليررررات املنظمررررة، واملرررردراء 

                                          اوقليمي  الفرعي ، وكبار املدراء اوقليمي . 
                                                      وسررررررررررررريتم عقد اجتماع مع مكتب دعم الالمركزية أقله مرة واحدة 

  ل      املسررررررررررررررائ                                          يف السررررررررررررررنة لتبادا املعلومات غري السرررررررررررررررية عن حالة 
                                             األخالقيررة يف املكرراتررب القطريررة، وللتنسرررررررررررررريق بشرررررررررررررررأن أفضرررررررررررررررل 

         ملعا ت ا.      السبل
                                                          وسرريتم زيادة التعاون مع مكتب املفت  العام ملعا ة القضررايا اليت 
                                                    ا حتديدها من قبل املراجع  واسررررررررتخدام األمثلة اليت شررررررررارك هبا 

         التدريب.     حزمة                     املفتشون لتحس  نوعية 
     ، أن     6102                  قية، بالنسرررررررررربة لعام                        ويعتزم مكتب الشررررررررررنون األخال

     ل      ل         مكتبال قطريال، وإجراء     02                                يقدم دورات تدريبية عّب الفيديو يف 
                          د                        دورات تدريبية شررررخصررررية يف املقرد الرئيسرررري للمنظمة يف عشررررة 
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        المنظمة   في

        التوصية

                                    ، وإجراء دورات ترردريبيررة شررررررررررررررخصرررررررررررررريررة يف عشرررررررررررررررة    شررررررررررررررعررب
       قطرية.      مكاتب

 
                                                       ا تأخري تنفيذ هذه التو ية بسبب عدم وجود عمل للجنة توقيع 

  .     6102                                              العقوبات على املتعاقدين خالا النصرررررررررريف الثاين من عام 
  ة                                                          وستقوم اللجنة مع مكتب املفت  العام مبتابعة تنفيذ هذه التو ي

  .    6102      يف عام 
 

        ج            إجراء متجفق عليررررره إمنرررررا 
    د معلدق

   نة                   دائرة املشرررررررتيات / 
   ن          على املوردي          العقوبررات

                   /مكتب املفت  العام 

         من تقرير     62       الفقرة 
     6102    عام 

                                              وتتوقع اللجنررة أن يتم بلوغ عرردد كبري من حرراالت حصررررررررررررررر 
            ل                 د    ، وتو رررررررررررررري بنراءل عليره برأن يقوم كرلد من     6102    د        املورددين عرام 

                                               اودارة ومكتب املفت  العام باسرررررررررررتخال  الدروس يف إطار 
                عمليات الرقابة.

2 -  

     6102           فّباير/شباط     02                        درت اخلطوط التوجي ية يف 
 

         من تقرير     00       الفقرة                   مكتب املدير العام   ُ  د  نُرفدذت
     6102    عام 

        ن عملية       سرررريما أ  ال                                   و  تصرررردر اخلطوط التوجي ية احملدثة بعد 
                                                 االسرررررررتعراض الداخلي قبل  ررررررردورها ما زال ت عالقة. وتبدي 
                                          د        اللجنة قلق ا من أن عدم  ررررررررردور اوجراءات يعردض املنظمة
                                                    ملخاطر إضرررررررافية. لذا، يو رررررررى بقوة بأن تويل اودارة األولوية 
                                                 و از االسرررتعراضرررات الداخلية الضررررورية وإ ررردار التحديث 

   .             بأسرع ما ميكن
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