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 موجز

  (، 2018/تشتترين الثتتا  نوفمرب 16إىل  12 اطلبتتجل ةنتتة املاليتتة ا دوراتتا الثالثتتة والستتبع) بعتتد املائتتة )املنعقتتدة
استعراض السياسات واملمارسات املتعلقة باملبلغ) عتن املخالفتات " بعنوان FC 173/17ومبناسبة دراستها للوثيقة 

وظتتائف  ستتتقالليةاألمانتتة إجتترات استتتعراض ال إىل ،(JIU/REP/2018/4) "ا مؤسستتات منظومتتة األمتتح املتّ تتدة
لفقتتترة ا ،cf. CL 160/4مكتتتتب الشتتتؤون األخالقيتتتة، ومكتتتتب املفتتتتظ العتتتام وأمتتت) املظتتتا  بأستتترع وقتتتجل  كتتتن )

( هتتذا 2018ديستتمرب/كانون األو   7إىل  3الستتت) بعتتد املائتتة )املنعقتتدة ا  )ب((. وستتاند اسلتتد ا دورتتته 39
 )م((. 12، الفقرة CL 160/REP نظر الوثيقة االطلب )

 شتيا  متع توةتية وحتدة التفتتيظ املشتمكة لتمتح املت تدة )التقريتر اوتستجيب هذه الوثيقتة إىل طلتب ةنتة املاليتة، م
JIU/REP/2018/4 .وهي توفّر معلومات مفّصلة عتن املووتوع، وتتضتمن اقماحتات ءجترات تستينات إوتافية .)

ة ة املفتظ العتام التذخي عضتع مكتبته اتذا االستتعراض، فتءن اورات التواردة ا هتذه الوثيقتيفوظ ستقالليةواحماما  ال
 اطالعتهالعامة اليت قّدمها املفتظ العام، وقد مّت  مع األخذ ا االعتبار بعدد من املالحظات تعكد آرات اءدارة،

 عليها ا مرحلة ةياغة هذا االستعراض. 

  ةنة مراجعة احلسابات، الذخي يتألف من ميثاق مكتب املفتظ العام واختصاةات املؤسسايتويُعترب أن اءطار ،
شتتتيا  متتتع املراجتتتع القياستتتية املعتمتتتدة ا منظومتتتة األمتتتح ااملفتتتتظ العتتتام العمتتتل بصتتتورة مستتتتقلة وميستتتمك ملكتتتتب 

 املت دة.

 / اعتمادهتتتا ا تأديتتتة  الطريقتتتة املستتتتقلة التتتيت  تتتب مستتتؤو  الشتتتؤون األخالقيتتتةوتعكتتتد اختصاةتتتات أمتتت) املظا
 دون أخي تدخل من جانب اءدارة.يؤدخي مهامه من  مسؤو  الشؤون األخالقية، كما أن أم) املظا /الوظائف

  ل عتتن علتتى  تتو مستتتق مستتؤو  الشتتؤون األخالقيتتةّدى وظيفتتتا أمتت) املظتتا  و ؤ بصتتورة عامتتة، تُتتتعتتترب اءدارة أنتته، و
غري أنه من املقمح، استناد ا إىل الدروس املستفادة من التجربة، تعزيز هات) الوظيفت) من ختال  إقامتة بعضهما. 

ا تعيتت) مستتؤو  عتتن الشتتؤون األخالقيتتة ودصتتيا املتتوارد الكافيتتة ا املقتتر الرئيستتي وا ترتيبتتات منفصتتلة تتمثتتل 
املتاحتتتة للمستتتؤو  عتتتن  عزيتتتز آليتتتات اءبتتتال وباءمكتتتان أيض تتتا تاملكاتتتتب اءقليميتتتة لتغطيتتتة وظيفتتتة أمتتت) املظتتتا . 

 اسلد ا دورته الست) بعد املائة.الشؤون األخالقية بنات على توجيهات 

 واليتة املفتتظ العتام وكبتار املتوظف) ا مكتتب املفتتظ العتام  تديد متدةعّا  ما اوعة من االقماحات وترد جمم
 .ةنة مراجعة احلساباتوا أمانة 
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 التوجيهات املطلوبة من ةنة املالية
 

  مالئحةنة املالية مدعوة إىل استعراض هذه الوثيقة وإبدات التعليقات واملالحظات عليها حسبما هو إن. 

 
 مسودة المشورة

 إن لجنة المالية:

   المعموميياا التيي وتهرتايا األماسيية اسيتجابة  إليا الدمييب المقيدهم تيي دورتاييا ال ال ية والسييبعين بتحيي  لمميا
 وأمين المظالم. مسؤول الشؤون األخالقيةبعد المائة إلجراء استعراض استقاللية وظيفة 

  سييتعراض لمييا متابعيية اواييية المفييتش العييام و بتحديييد مييدة تصييادع لمييا ااقتراايياا المقدميية المتعمقيية
يخيي ه ألبييار المييوظفين تييي  مييا تيييل الممارسيياا المعتمييدة تييي وألييااا األمييم المتحييدة األخيير  أتضيي

، وتتدمهييييى إلييييا تمقييييي ااقتراايييياا المحييييددة لجنيييية مراجعيييية الحسيييياباامكتييييب المفييييتش العييييام وأماسيييية 
 الموضولة تي دورتاا العادية المقبمة.

  اباالجنة مراجعة الحسيخ ه أماسة  ما تيتصادع لما الخيار التالي: 

............ 

  بتعيييين مسييؤول ليين الشييؤون األخالقييية وضييى ترتيبيياا جديييدة تتعميي  تصييادع لمييا ااقتراايياا بشيي ن
 ة أمين المظالم.ووظيف
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 مقدمة -أوا  

إىل (، 2018تشرين الثا  /نوفمرب 16إىل  12طلبجل ةنة املالية ا دوراا الثالثة والسبع) بعد املائة )املنعقدة ا  -1
األمانتة إجترات استتتعراض الستتقاللية وظتتائف مكتتب الشتؤون األخالقيتتة، ومكتتب املفتتتظ العتام وأمت) املظتتا  بأسترع وقتتجل 

إىل  3الستتتتتت) بعتتتتد املائتتتتتة )املنعقتتتتتدة ا  )ب((. وستتتتاند اسلتتتتتد ا دورتتتتته 39الفقتتتتترة  ،CL 160/4نظتتتتتر الوثيقتتتتة ا كتتتتن )
)م((. وتتتتواتم هتتتذا الطلتتتب متتتع  12، الفقتتترة CL 160/REPنظتتتر الوثيقتتتة ا( هتتتذا الطلتتتب )2018ديستتتمرب/كانون األو   7

قتتّدمتها ا هتتذا االوتتاه وحتتدة التفتتتيظ املشتتمكة لتمتتح املت تتدة ا التقريتتر التتذخي ةتتدر متتؤخرا  بشتتأن السياستتات  1توةتتية
ستتتتول يتلقتتتتى ، والتتتتذخي (JIU/REP/2018/4) "املتعلقتتتتة بتتتتاملبلغ) عتتتتن املخالفتتتتات ا مؤسستتتتات منظومتتتتة األمتتتتح املّت تتتتدة

 تعليقات مشمكة من جملد الرؤسات التنفيذي) ا منظومة األمح املت دة املعنية بالتنسيق.
 
وتستجيب هذه الوثيقة إىل الطلب الوارد من ةنة املاليتة، وتتوفّر معلومتات مفّصتلة عتن املووتوع وتتضتمن اقماحتات  -2

 لإلدارة وقد استفادت من مالحظات عامة قّدمها املفتظ العام.ملزيد من الت سينات. كما أهنا تعكد اورات املوّحدة 
 

 مكتب المفتش العام -اثاسي  

 مي اع مكتب المفتش العام -ألف

يته، متتن ميثتتاق مكتتتب املفتتتظ العتتام التتوارد ا يتعلتتق باستتتقالل متتا ام، وخباةتتة تنبثتتق ةتتفة مكتتتب املفتتتظ العتتا -3
(. وبصتتورة خاةتتة، فتتءن األحكتتام املنصتتو  عليهتتا ا 1املل تتق متتن دليتتل اءجتتراتات اءداريتتة ) 107ألتتف للقستتح  رفتتقامل

امليثتتاق بشتتأن ةتتالحية املكتتتب، ومستتاتلته واستتتقالليته، فضتتال  عتتن آليتتات اءبتتال ، تضتتع إطتتارا  مالئمتتا  للعمتتل املستتتقل 
أحكتام امليثتاق لتدى تقتدميها متن جانتب األمانتة، للمكتب. وودر اءشارة إىل أنه سبق للجنة املالية واسلتد أن استعروتا 

 األجهزة الرئاسية. احلصو  على موافقةا ح) أن ما من موجب رمسي يلزم األمانة حاليا  
 
ه علتى  تو فعتا ، وهتي تقضتي امتتأديتة مهيتتمكن متن ل وظائف مكتب املفتظ العتام أساستية كما أن استقاللية -4

(. ويؤكتتد املرجتتع نفستته، 1وعمليااتتا، متتن ختتال  املراجعتتة الداخليتتة والت قيتتق" )الفقتترة بتتتوفري "الرقابتتة علتتى بتترام  املنظمتتة 
بطتتتريقت): أوال ، متتتن ختتتال  أحكتتتام تتتتّدد ةتتتراحة  خطتتتو  املستتتاتلة التتتيت تضتتتمن  ااالستتتتقاللية ويصتتتوهن هامليثتتتاق علتتتى هتتتذ

 .، من خال  ةون االستقاللية التنفيذية ملكتب املفتظ العاماية؛ وثاني  االستقالل
 
متتن امليثتتاق املتعلتتق باملستتاتلة واالستتتقال  إىل أنتته يتعتتّ) علتتى املتتدير العتتام تعيتت) شتتخا  الرابتتع لتتذا، يشتتري القستتح -5

كتذلك، يتشتاور املتدير العتام متع   .مؤهل من الناحية التقنية واملهنية ليكون مفتشا  عاما ، وذلك بعتد التشتاور متع ةنتة املاليتة
مكتب املفتظ العام،  يةحرةا  على استقاللو (. املرجع نفسه، 16هذا املنصب )الفقرة  شاغل تعي)اللجنة املالية قبل إهنات 

                                                      
الرؤستات التنفيتذي) وتمان أن يكتون ، ينبغتي لتجهتزة التشتريعية ا منظمتات األمتح املت تدة أن تطلتب إىل 2020حبلو  عام إىل أنه " 4تشري التوةية   1

ظ رؤسات وظائف الشؤون األخالقية، ووظتائف اءشترال وأمت) املظا /الوستيّ اتّددا  بووتوح، وفقتا  للتوةتيات التواردة ا تقتارير وحتدة التفتتي يةاستقالل
عتن وظيفتة  JIU/REP/2011/7عن املبادئ األخالقية، والوثيقتة   JIU/REP/2010/3عن ثغرات الرقابة، والوثيقة JIU/REP/2006/2املشمكة.: الوثيقة 
عتن وظيفتة املراجعتة الداخليتتة، وأن تقتدم هتذه الوظتتائف  JIU/REP/2016/8عتن ختتدمات أمت) املظتا  والوثيقتتة  JIU/REP/2015/6الت قيتق، والوثيقتة 

 ."(4التقارير الدورية إىل اةهاز التشريعي )التوةية 
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املرجتتع ، 17يكتتون موظفتتو املفتتتظ العتتام مستتؤول) أمامتته، ويكتتون املفتتتظ العتتام بتتدوره مستتؤوال  أمتتام املتتدير العتتام )الفقتترة 
أخي تقريتتر مراجعتتة أو أخي مووتتوع آختتر إىل ةنتتة املاليتتة،  ورهنتتا  بالستتلطة التقديريتتة للمفتتتظ العتتام،  تتوز أن يقتتّدم (.نفستته

 (. املرجع نفسه، 18تاح مثل هذا التقرير للدو  األعضات املعنية األخرى )الفقرة مشفوعا  بتعليقات املدير العام عليه، وأن يُ 

الداخليتة )الفقتترة  احلستابات عتتةمراجلنشتا   ةالتنظيميت يةقتل، االستتتقاللويؤكتد املفتتظ العتتام إىل ةنتة املاليتة، ستتنويا  علتى األ
(. كمتا أن هتذا اءطتار للمستاتلة واءبتال  مصتّمح لل تؤو  دون أخي رقابتة أو تتأثري قتد يتتدخل ا إ تاز املرجع نفسته، 19

 مكتب املفتظ العام لرسالته.
 
وومن هذا اءطار الشامل، يصون عدد من األحكام الواردة ا امليثاق االستقاللية التنفيذية. لتذا، فهتي تضتمن  -6

ملكتتتب املفتتتظ العتتام إمكانيتتة الوةتتو  الكامتتل، واحلتتّر والعاجتتل إىل سيتتع احلستتابات، والستتجاّلت، والبيانتتات اءلكمونيتتة، 
ويتعت) علتى املتوظف) علتى . الداخليتة ةنة مراجعتة احلستاباتنظمة، وإىل واملمتلكات، واملوظف)، والعمليات واملهام ا امل

خمتلف مستويااح أن يتعاونوا معه بشكل كامل ا توفري أخي متواد أو معلومتات يطلبهتا أثنتات استتعراض متا يقتوم بته )الفقترة 
ى خمتلتتف املستتتويات مبتتا يتتتيك لتته واءدارة علتت االتصتتا  مباشتترة بتتاملوظف)  ومكتتتب املفتتتظ العتتام خمتتوّ (. املرجتتع نفستته، 11

 (.املرجع نفسه، 12بلتَّغ املفتظ العام عن أخي تعطل ا نظام املراقبة املالية ا املنظمة )الفقرة أدات مسؤولياته. ويُ 
 
عتن أنشتطة دضتع ملراجعتة املكتتب.  يتُعطى موظفو مكتب املفتظ العام أيتة مستؤوليات تنفيذيتةومبوجب امليثاق، ال  -7

الت ديتتتد، يتتتتُ ظر علتتتيهح أدات أخي أنشتتتطة تنفيذيتتتة للمنظمتتتة، مباشتتترة أو إقتتترار أخي معاملتتتة ختتتار  نطتتتاق مكتتتتب وعلتتتى وجتتته 
املفتتتظ العتتام أو قيتتام أخي موظتتف بنشتتا  ختتار  نطتتاق مكتتتب املفتتتظ العتتام، إال عنتتدما يكتتون هتتذا املوظتتف مكلفتتا  حستتب 

(. ولتدواع  املرجتع نفسته، 14)الفقترة  .العتام بشتكل آختر األةو  بالعمل مع أفرقة املراجعة أو مكلفا  مبستاعدة مكتتب املفتتظ
 عملية، ال ميكن تعي) زوجات الرمسي) ا املكتب للعمل ا وحدات قد دضع ألنشطة الرقابة اليت يقوم هبا املكتب.

 
أو املعلومتات املتعلقتة باحتمتا  وجتود التتدليد، أو ااتدر أو  الشتكاوىيكون مكتب املفتتظ العتام متتوافرا  لتلقتي  -8

إستاتة التصتترل متتن جانتتب املتتوظف) وغتتري املتتوظف)، فضتتال  عتتن االدعتتاتات بوجتتود أنشتتطة احتياليتتة ترتكبهتتا أطتترال ثالثتتة 
تتتتُتخذ أيتتة إجتتراتات انتقاميتتة وتتد املتتوظف)  علتتى أستتاس الستترية وال الشتتكاوىعامل وتتتتُ  .شتتاريف ا أنشتتطة املنظمتتة وبراجمهتتات

التتذين يقتتدمون هتتذه املعلومتتات، متتا   يتقتترر أن هتتذه املعلومتتات إلتتا قتتتُدمجل متتع العلتتح بعتتدم ةتت تها أو بغتترض التضتتليل 
 (.املرجع نفسه، 15)الفقرة 

 
عام، مع إرسا  نستخة منته إىل إىل املدير العام عن أنشطة مكتب املفتظ ال موجزا  يقدم املفتظ العام سنويا  تقريرا   -9

 ونتتتائ  برنتتام  وتتمان اةتتودة والت ستت)، ه ونطتتاق أنشتتطة املكتتتب،هتتذا التقريتتر توّجتت يشتتملاملراجتتع ارتتارجي، علتتى أن 
قتّدم هتذا التقريتر ا الوقتجل نفسته إىل ةنتة املاليتة، مشتفوعا  بأيتة تعليقتات وكذلك تعليقات على حالة تنفيتذ التوةتيات. ويُ 

 (.املرجع نفسه، 27إوافية تُعترب ورورية، كما يُتاح للدو  األعضات املعنية األخرى )الفقرة 
 

طتار التدو  عتايري اءمبوبصورة عامة، يُطلب إىل مكتب املفتظ العام، ا عمله ا جما  املراجعة الداخلية، الوفتات  -10
( كمتا اعتمتداا ختدمات املراجعتة والرقابتة املرتبطة بته )مبا ا ذلك مدّونة األخالقيات املهنية هاأو واوز للممارسات املهنية 

 .(35ا األمح املت دة والوكاالت املتخصصة )الفقرة 
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شارة أخرى لتمح املت دة، وكما ّمجل اء وتّتسق اوليات املنشأة مبوجب امليثاق مع اوليات القائمة ا منظمات -11
وودر اءشارة إىل أن املعايري الدولية للممارسة  2إليه أعاله، تدم  املعايري احملددة ا منظومة األمح املت دة اذه الوظائف.

نيتتتة، تتضتتتمن املعيتتتار املهنيتتتة للمراجعتتتة الداخليتتتة، التتتيت توّجتتته االلتتتتزام بالعناةتتتر اءلزاميتتتة ا اءطتتتار التتتدو  للممارستتتات امله
وهذا يؤكد أن "نشا  املراجعة الداخلية  ب أن يكتون مستتقال ، و تب أن يكتون  3واملوووعية. يةبشأن االستقالل 1100

الت تترر متتن  يهتت يةاالستتتقالل" األمتتر:هتتذا املراجعتتون التتداخليون مووتتوعي) ا أدات مهتتامهح". ويووتتك تفستتري هتتذا املعيتتار 
علتتتى أدات نشتتتا  املراجعتتتة الداخليتتتة لل ستتتابات بأستتتلوب  نشتتتا  املراجعتتتة الداخليتتتة لل ستتتاباتالشتتترو  التتتيت اتتتد د قتتتدرة 

بفعاليتة،  لل ستابات وتطالع مبستؤوليات املراجعتة الداخليتةلال ةالضتروري ية. ولت قيق درجة من االستتقالليشوبه الت يُّز ال
إىل اءدارة العليتا واسلتد. وميكتن تقيتق ذلتك يتمكن الترئيد التنفيتذخي للمراجعتة متن الوةتو  مباشترة  ومتن دون أخي قيتود 
تتتع احلستتتابات الفتتترد يةمتتتن ختتتال  عالقتتتة اءبتتتال  املتتتزدو . كمتتتا ينبغتتتي إدارة التهديتتتدات لالستتتتقالل  خيعلتتتى مستتتتوى مراجا

 ومستوى االلتزام واملستوي) الوظيفي والتنظيمي".
 

من املعتايري  1100متسق ماما  مع املعيار مكتب املفتظ العام وودر اءشارة إىل أنه كما ذُكر أعاله، فءن ميثاق  -12
 .الدولية املهنية ملمارسة التدقيق الداخلي

 

 لجنة مراجعة الحساباا -باء 

ووظائفهتتا.  ةنتتة مراجعتتة احلستتاباتلتتدى النظتتر ا مستتألة استتتقاللية مكتتتب املفتتتظ العتتام، متتن ااتتام مراعتتاة دور  -13
 (.2هبذه الوثيقة )املل ق  ة احلساباتةنة مراجعوتُرفق اختصاةات 

 
كفريتتق استشتتارخي مكتتّون متتن ختتربات ملستتاعدة املتتدير العتتام وةنتتة املاليتتة ا تتتدابري   ةنتتة مراجعتتة احلستتاباتتعمتتل  -14

والشتتتؤون الرقابتتتة الداخليتتتة وعمليتتتات إدارة املختتتاطر، ورفتتتع التقتتتارير املاليتتتة واملراجعتتتة الداخليتتتة، ومهتتتام التفتتتتيظ والت قيتتتق 
مشتوراا بشتأن هتذه القضتايا متع مراعتاة اللتوائك والقواعتد  ةنتة مراجعتة احلستاباتوتقتّدم علتى مستتوى املنظمتة.  األخالقية

ةنتتتة (. وتقتتتدم املرجتتتع نفستتته، 1-1 )الفقتتترة املاليتتتة فضتتتال  عتتتن السياستتتات واءجتتتراتات املطبقتتتة علتتتى املنظمتتتة وبيئتتتة عملهتتتا
، وحستتتب االت متتتن ختتتال  تقاريرهتتتا الستتتنويةألجهتتتزة الرئاستتتية ا تلتتتك استتتاملعلومتتتات واملشتتتورة إىل ا مراجعتتتة احلستتتابات

 (.املرجع نفسه، 2-1لجنة املالية خال  الفمة الفاةلة )الفقرة ل اليت تتي ها ت ديثاتوالاالقتضات، 
 

استتقاللية مكتتب املفتتظ  ةنتة مراجعتة احلستاباتومن خال  تأديتة مهامهتا وآليتات اءبتال  اراةتة هبتا، تتدعح  -15
العتتتام. كتتتذلك، فتتتءن اللجنتتتة تستتتتعرض وتقتتتّدم املشتتتورة للمتتتدير العتتتام وةنتتتة املاليتتتة بشتتتأن فعاليتتتة وكفتتتاتة وظتتتائف املراجعتتتة 

ارطو  التوجيهيتة بشتأن الت قيقتات اءداريتة بتالداخلية، والتفتيظ والت قيق اليت يضتطلع هبتا املكتتب، وااللتتزام بامليثتاق، و 

                                                      
ا  64، متتتن الفقتتترة 36ا احلاشتتتية ( 1) :: حالتتتة وظيفتتتة املراجعتتتة الداخليتتتة لل ستتتابات ا منظومتتتة األمتتتح املت تتتدة تشتتتري/8/1620REP/JIUالوثيقتتتة   2

إىل أنته "وفقتا  لالستتعراض التذخي قامتجل بته وحتدة التفتتيظ املشتمكة لتقتارير املراجعتة الداخليتة الستنوية، فتءن حتوا  نصتف ختدمات املراجعتتة  15الصتف ة 
ا  67متتن الفقتترة  39احلاشتتية و ( 2الداخليتتة لل ستتابات يتتوّفر بيانتتا  عتتن االستتتقاللية"، وتقتتّر بتتأن منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة هتتي متتن بتت) هتتذه املنظمتتات؛ )

سي" وتقّر تشري إىل أنه "ا منظمات قليلة فقّ، يتّح تعي) رئيد املراجعة الداخلية لل سابات/املراقبة بالتشاور مع ةنة الرقابة واةهاز الرئا 16الصف ة 
 بأن منظمة األغذية والزراعة هي من ب) هذه املنظمات.

: ، علتتتتتى املوقتتتتتتع2017يناير/كتتتتتانون الثتتتتتتا   1ة، تتتتتتتدخل املعتتتتتايري املنق تتتتتتة حيّتتتتتز التنفيتتتتتتذ ا املعتتتتتايري الدوليتتتتتة للممارستتتتتتات املهنيتتتتتة للمراجعتتتتتتة الداخليتتتتت  3
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF-Standards-2017.pdf. 
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دور املستتتتتقل للمفتتتتتظ العتتتتام ( التتتت1املعتتتتايري الدوليتتتتة للمراجعتتتتة الداخليتتتتة والت قيتتتتق، مبتتتتا ا ذلتتتتك النظتتتتر ا: )الداخليتتتتة، وب
االقماحتتات التتيت  ةنتتة مراجعتتة احلستتابات(. عتتالوة  علتتى ذلتتك، تستتتعرض املرجتتع نفستته(، 1) 1-2ه/مكتبها )الفقتترة ومكتبت

(. وا الواقتتع، أقتترت املرجتتع نفستته(، 9) 1-2فتتتظ عتتام )الفقتترة أو وديتتد تعيتت) م تعيتت) تقتتدمها املنظمتتة لتعيتت)، أو إهنتتات
أن منظمة األغذيتة والزراعتة هتي إحتدى املنظمتات القليلتة التيت يتتّح فيهتا تعيت) رئتيد املراجعتة  8/2016JIU/REP/4الوثيقة 

 الداخلية/الرقابة بالتشاور مع ةنة الرقابة واةهاز الرئاسي.
 

ا  شفوعتقريرا  سنويا  عن عملها تقدمه للمدير العام، ويُقّدم إىل ةنة املالية كل عام م ةنة مراجعة احلساباتوتعّد  -16
 (.ا املل ق الثا  1-9بأخي تعليقات إىل املدير العام )الفقرة 

 
دعح استقاللية مكتب املفتظ العام من خال  عضويتها اليت تضّح مخستة  ا ةنة مراجعة احلساباتوتتعّزز قدرة  -17

 (.املرجع نفسه، 3-4( "مستقل) عن أمانة املنظمة واملدير العام" )الفقرة املرجع نفسه، 1-4أعضات خارجي) )الفقرة 
 

 اإلطار التشغيمي -جيم

ةنتتتة مراجعتتتة ملفتتتتظ العتتتام واختصاةتتتات يُعتتتترب أن اءطتتتار املؤسستتتي أعتتتاله، التتتذخي يتتتتألف متتتن ميثتتتاق مكتتتتب ا -18
ملنظومتة األمتح املت تتدة.  املراجتع القياستيةعلتى  تو مستتقل ومبتا يتماشتى متتع  متتلكتتب املفتتظ العتام الع، يتتيك ملاحلستابات

 وميكن النظر إىل هذا املوووع، مبزيد من التفصيل، من منظور عملي وتشغيلي.
 

تقل وال يتمتع الرئيد مكتب مس هوا ح) أنه مسؤو  إداريا  أمام املدير العام، لذا، فءن مكتب املفتظ العام،  -19
 خي سلطة رمسية على مضمون مهمة املراجعة أو الت قيق.التنفيذخي بأ

 
يقوم املدير العام بتعيت) املفتتظ العتام، و توز لته إهنتات هتذا التعيت) إلتا فقتّ بعتد التشتاور متع ةنتة املاليتة. وتقتدم  -20

 ديد تعيينه.إهنات تعيينه أو و وأتعي) املفتظ العام، ب املتصلة قماحاتالأيضا  املشورة بشأن ا راجعة احلساباتةنة م
 

يقدم املفتتظ العتام تقريترا  ستنويا  عتن أنشتطته إىل املتدير العتام وإىل ةنتة املاليتة. كمتا أنته يتعامتل ويتفاعتل متع ةنتة  -21
بأهنتا  ارستة  JIU/REP/2016/8تقتّر الوثيقتة و ، يةالسنوية التيت تتضتمن بيتان االستتقالل املالية خال  استعراوه هذه التقارير

رهنا  بالسلطة التقديرية للمفتظ العتام،  توز أن يقتّدم أخي تقريتر مراجعتة أو أخي مووتوع آختر إىل  5.جيدة قائمة ا املنظمة
 ةنة املالية، مشفوعا  بتعليقات املدير العام عليه، وأن يتاح مثل هذا التقرير للدو  األعضات املعنية األخرى.

 
، ل. بالفعتةنتة مراجعتة احلستاباتكذلك، يتمتع املفتظ العام بءمكانية الوةو  املنتظح، واملباشر وغري املقّيد إىل  -22

ةنتتتة مراجعتتتة ومبوجتتتب اختصاةتتتات اللجنتتتة،  تتتق للمفتتتتظ العتتتام عقتتتد جلستتتة خاةتتتة واحتتتدة علتتتى األقتتتل كتتتل عتتتام متتتع 
 ةنتتة مراجعتتة احلستتاباتدة ، تستتتعرض اكتتتب إىل اللجنتتة. وعتت، ويقتتّدم املفتتتظ العتتام تقريتترا  ستتنويا  عتتن أنشتتطة املاحلستتابات

ستتعرض أدات مهتام املراجعتتة والت قيتق، مبتتا ا ت، كمتتا اراةتة بته وتمان اةتتودةأنشتطة مكتتتب املفتتظ العتام وآليتتات  سيتع
                                                      

يتتتتّح تعيتتت) رئتتتيد املراجعتتتة الداخلية/الرقابتتتة : "ا بعتتتمل املنظمتتتات فقتتتّ، /8/2016REP/JIU متتتن الوثيقتتتة  16ا الصتتتف ة  67، الفقتتترة 39احلاشتتتية   4
 بالتشاور مع ةنة الرقابة واةهاز الرئاسي"، وتقّر بأن منظمة األغذية والزراعة هي إحدى هذه املنظمات.

 الية.لذا، يتمتع املفتظ العام بءمكانية الوةو  مباشرة  ومن دون قيود إىل أحد األجهزة الرئاسية ا املنظمة، أخي إىل ةنة امل  5
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هتذه املستائل، بتدورها تقريترا  إىل املتدير العتام عتن  ةنة مراجعة احلستاباتذلك من منظور استقاللية هذه الوظائف. وتقدم 
 وتوفّر الضمانات للمدير العام وةنة املالية.

 
وما من ورورة خاةة تقضي بءعادة النظر ا هذا اءطار. ا الواقع، استجابجل املنظمة للشرو  األربعتة احملتددة  -23

إلا  6.لل سابات الداخليةلضرورات ومان استقاللية املراجعة ، وفقا  /8/2016JIU/REPا تقرير وحدة التفتيظ املشمكة 
 ميكن النظر ا إدخا  تسينات على مستوي).

 
املفتتتظ العتتام وكبتتار املتتوظف) ا  تديتتد متتدة واليتتةح النظتتر ا ذا كتتان متتن املالئتتيقضتتي املستتتوى األو  مبعرفتتة متتا إ -24

 JIU/REP/2016/8مكتب املفتظ العام، وا فرض قيود على تعيينهح الالحق ا وظائف أخرى ا املنظمة. وّقدم التقرير 
الشتتؤون األخالقيتتة اتتذه القيتتود. وقتتد مستتؤو  أيضتتا  توةتتية ا هتتذا االوتتاه. وحاليتتا ، عضتتع شتتاغال وظيفتتيت أمتت) املظتتا  و 

 املنظمات األخرى ا األمح املت دة حدودا  زمنية اذه الوظائف.ووعجل بعمل 
 

وكتتون مكتتتب املفتتتظ العتتام يقتتدم  ةنتتة مراجعتتة احلستتاباتكتتون املفتتتظ العتتام هتتو أمتت)   عتتنوينشتتأ الستتؤا  الثتتا   -25
متت) التتدعح إىل اللجنتتة. وهتتذا يولّتتد حالتتة متتن تضتتارب املصتتاذ املتأةتتل. ويصتتّك ذلتتك بشتتكل ختتا  حيتت  أن وظيفتتة األ

مبوجب اختصاةااا استعراض أدات مكتب املفتظ  لجنة مراجعة احلسابات"حبكح املنصب"، وينبغي ل وظيفةأهنا توةف ب
ةنتتة العتتام، وتتتوفري الضتتمانات إىل ةنتتة املاليتتة بشتتأن تأديتتة مهامهتتا. كتتذلك، يّتستتح دور األمتت) ا ووتتع جتتدو  أعمتتا  

ة كبترية. وبنتات  عليته، ميكتن اعتبتار الووتع احلتا  علتى أنته غتري مالئتح، وقتد ، وتزويتدها باملعلومتات، بأ يتمراجعة احلسابات
تصتتتورا  لتضتتتارب املصتتتاذ ويتتتؤثر علتتتى استتتتقاللية اللجنتتتة. وقتتتد أُثتتتريت هتتتذه الشتتتواغل ختتتال  التتتدورة  ،ا احلتتتّد األدىن ،يولّتتتد

. وبالتتتا ، قتتد يتماشتتى التصتتدخي اتتذا التضتتارب ا املصتتاذ والتصتتّور 2018الستتبع) بعتتد املائتتة للجنتتة املاليتتة ا مايو/أيتتار 
املمكتتتن لتتتتأثريه علتتتى استتتتقاللية اللجنتتتة متتتع املمارستتتة الفضتتتلى واالواهتتتات الناشتتتئة ا منظومتتتة األمتتتح املت تتتدة. وا هتتتذا 

 7.ةنة مراجعة احلساباتنة السياق، ودر اءشارة إىل أنه ا برنام  األغذية العاملي، توفّر أمانة اسلد التنفيذخي أما
                                                      

ومتتتع معتتتايري معهتتتد  /2/2006JIU/REPو /5/2010JIU/REPشتتتيا  متتتع التوةتتتيات التتتواردة ا التتتوثيقت) ام: "/8/2016JIU/REPمتتتن الوثيقتتتة  69الفقتتترة   6
لل ستابات ا منظمتات (، يعيد هذا االستعراض التأكيد علتى أن الشترو  التاليتة وترورية الستتقاللية املراجعتة الداخليتة 2012مراجعي احلسابات الداخلي) )

بالنستبة إىل كفايتة ميزانيتة األمح املت دة: )أ( موافقة اةهاز الرئاسي على ميثتاق املراجعتة الداخليتة؛ )ب( قيتام ةنتة الرقابتة بتاطالع اةهتاز الرئاستي علتى آرائهتا 
ددة؛ ) ( ومان أن يلقى ويتمتع اةهتاز الرئاستي بفرةتة استتعراض املراجعة الداخلية لتنفيذ خطة عمل املراجعة الداخلية ومعاةة اساالت العالية املخاطر احمل

درا  عتتن متتدير املراجعتتة التقريتر الستتنوخي ردمتتة املراجعتتة الداخليتة ا حضتتور متتدير املراجعتتة الداخليتتة لل ستابات/ الرقابتتة الداخليتتة، وأن يتضتتمن التقريتتر بيانتا  ةتتا
، ا ة األجهتتزة الرئاستتيةية التنظيميتتة اتتذه اردمتتة؛ )د( وتتمان أن تشتتاريف ةتتان الرقابتتة، وأن تتتتح استشتتار الداخليتتة لل ستتابات/الرقابة الداخليتتة بشتتأن االستتتقالل

 ". اداذ القرار النهائي املتعلق بتعي) مديرخي املراجعة الداخلية لل سابات/الرقابة الداخلية، والتجديد اح أو إهنات تعيينهح
علتتى أنتته يتعتت) علتتى الرؤستتات التنفيتتذي) ملنظمتتات األمتتح املت تتدة، ا حتتا    يفعلتتوا ذلتتك بعتتد، أن يضتتمنوا يعيتتد هتتذا االستتتعراض التأكيتتد : "70الفقتترة 

 ."ت دةتنفيذ الشرو  املذكورة أعاله واليت تتّسح بأ ية أساسية بالنسبة إىل فعالية وظيفة املراجعة الداخلية لل سابات ا منظمات األمح امل
ت ديد والية مدير مراجعة بواليت توةي من ب) أمور أخرى  JIU/REP/2006/2الواردة ا الوثيقة  10راض على التوةية يؤكد هذا االستع: " 80الفقرة 

بعتد إنشتات  احلسابات الداخلية/الرقابة الداخليتة وفترض قيتود علتى إعتادة تتوظيفهح وتمن املنظمتة ذااتا، وتطلتب إىل األجهتزة الرئاستية التيت   تفعتل ذلتك
 لتمح املت دة عند انتهات واليتهح.  "والية غري قابلة للتجديد من مخد إىل سبع سنوات"، من دون أخي توقعات بءعادة توظيفهح ا املنظمة ذااا

ام  األغذيتة إن أمانة اسلد التنفيذخي جزت من إدارة الشراكات واحلوكمة، وهي حلقة الوةتل بت) األعضتات )األعضتات واملراقبتون ا اسلتد( وإدارة برنت  7
. كتتتتذلك، ا منظمتتتتة العمتتتتل الدوليتتتتة، ستتتتول يتتتتوّفر أمتتتت) ارزانتتتتة https://executiveboard.wfp.org/executive-board-secretariatنظتتتتر االعتتتتاملي. 

 لزراعة.واملراقب املا  دعح األمانة للجنة الرقابة االستشارية املستقلة اليت تضطلع مبهام موازية ملهام ةنة املراجعة ا منظمة األغذية وا
 https://www.ilo.org/public/english/edmas/ioac/downloads/tors_en.pdfنظر  ا

https://executiveboard.wfp.org/executive-board-secretariat
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 تقمح اءدارة التوةيات التالية ملعاةة هذه املسائل: -26
 

يتعلق بت ديد مدة والية املفتظ العام وكبار املوظف) ا مكتب املفتظ العام، وفترض قيتود علتى  ما ا (1)
، متع اعتمتاد متدة واليتة 8العتام ( تديد مدة والية املفتظ1تعيينهح الحقا  ا وظائف أخرى ا املنظمة، يُقمح: )

عتتتا كبتتار املتتتوظف) ا املكتتتب، استتتتعراض املمارستتات املعتمتتتدة ا  متتا او ( 2قصتتوى وغتتتري قابلتتة للتجديتتتد؛ )
 منظمات أخرى لتمح املت دة وتقدمي اقماح هبذا الشأن إىل ةنة املالية ا دوراا القادمة.

 
 أمانتها، تُقمح اريارات التالية: وتديدا  ، ةنة مراجعة احلساباتعا اختصاةات  ما وا (2)
 

  متتتن اختصاةتتتات اللجنتتتة وإعتتتادة تتتترقيح األحكتتتام الالحقتتتة متتتن  5اريتتتار األو : حتتتذل الفقتتترة
تتتتألف  حبيتت  تتتنّا علتتى متتا يلتتي: " 1-4االختصاةتتات. وقتتد ُيستتتكمل ذلتتك بتعتتديل الفقتترة 

سيتع األعضتات بنتات  علتى توةتية اللجنة من مخسة أعضات خارجي) وأم). ويقوم اسلد بتعيت) 
 ."ةنة املالية إثر عملية اختيار يتوىل إداراا املدير العام. ويقوم املدير العام بتعي) األم)

  ةنة مراجعة أم) من االختصاةات حبي  تنّا على ما يلي:"  5اريار الثا : تعديل الفقرة
هتتتو متتتدير مكتتتتب االستتتماتيجية، والتخطتتتيّ وإدارة املتتتوارد حبكتتتح املنصتتتب، ويقتتتدم  احلستتتابات

. ويوفّر املكتب دعح لجنة مراجعة احلساباتتقاريره مباشرة إىل الرئيد بشأن املسائل املتصلة ب
 ".األمانة للموظف)

 

 لشؤون األخالقيةأمين المظالم وا وظيفة -اثال   

 معموماا لامة -ألف

 .2014منذ عام  الشؤون األخالقيةاملنظمة مكتب اوطلع بوظائف أم) املظا  و يوجد ا  -27
 

، 2018الوظيفتة املزدوجتة التيت يضتطلع هبتا املكتتب بعتمل االنتبتاه، وخباةتة ا نوفمرب/تشترين الثتا   اسمعجل لقد -28
استعراض السياسات واملمارسات  نوهو تقرير وحدة التفتيظ املشمكة ع FC 173/17 من ةنة املالية لدى النظر ا الوثيقة

اليت اعتتربت الوظتائف  ،(JIU/REP/2018/4املتعلقة باملبلغ) عن املخالفات ا مؤسسات منظومة األمح املت دة )الوثيقة 
كمتا أُثتريت أستئلة حتو  متا إذا كانتجل   10عتن هتذا املوقتف ةنة مراجعة احلساباتجل أعربوقد  9.يةاملزدوجة تديا  لالستقالل

 هذه ارطة مالئمة. وترد آرات اءدارة حو  املوووع على الن و التا :

                                                      
والتيت توةتي متن بت) أمتور  /2/2006JIU/REPالوثيقة الواردة ا  10:"يؤكد هذا االستعراض على التوةية  /8/2016JIU/REPا الوثيقة  80الفقرة   8

الداخلية/الرقابة الداخلية وفرض قيود على إعادة تتوظيفهح وتمن املنظمتة ذااتا، وتطلتب إىل األجهتزة ت ديد مدة والية مدير مراجعة احلسابات بأخرى، 
ة ذااتتا الرئاستية التتيت   تفعتل ذلتتك بعتد إنشتتات "واليتة غتتري قابلتة للتجديتتد متن مختتد إىل ستبع ستتنوات"، متن دون أخي توقعتتات بءعتادة تتتوظيفهح ا املنظمت

 يتهح".لتمح املت دة عند انتهات مدة وال
 تئتتتيا هتتتذا ارصتتتو ، ير متتتا يتعلتتتق باملهتتتام املزدوجتتتة ملستتتؤو  الشتتتؤون األخالقيتتتة " ا /4/2018JIU/REPمتتتن الوثيقتتتة  37ا الصتتتف ة  138الفقتتترة   9

املهتام للمكيتز علتى  املفتشون أنه بالنسبة إىل املنظمات اليت توجد فيها مهام مزدوجة لتخالقيات، والرقابة و/أو أم) املظا ، ينبغتي إعتادة النظتر ا هتذه
 ."الوظائف وومان االستقاللية والنزاهة، كما ينبغي استكشال خيارات أخرى مثل اردمات املشمكة
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  وا ذلتتتك الوقتتتجل، شتتترحجل اءدارة أهنتتتا تتتترى أن وظيفتتتيت أمتتت) املظتتتا  2013أوال ، أُثتتتريت املستتتألة عتتتام .

تؤديان دورا  تكميليا  وتتقامسان أهتدافا  مشتمكة ا املنظمتة. واتدل الوظيفتتان  مسؤو  الشؤون األخالقيةو 
إىل وتتمان قيتتام بيئتتة عمتتتل مالئمتتة وفعالتتة، ومايتتتة مسعتتة املنظمتتة وأةتتتواا، ووجتتود سياستتات وإجتتتراتات 
فعالة. وترتأخي اءدارة أنه ميكن تقيق هذه األهدال من خال  وحتدة واحتدة متن دون تقتويمل نزاهتة كتل 

جهتتزة الرئاستتية إىل ووتتع ميزانيتتات األ دعتتجل حتت)بصتتورة خاةتتة  ا  هتتذا هامتتكتتان ن هتتات) التتوظيفت). و متت
تخدام متوارد معدومة النمو اءمسي، وحّثجل املنظمتة باستتمرار إىل تقيتق الوفتورات ومكاستب الكفتاتة واست

 مثل.املنظمة على الن و األ

 ة مبهمتتتتتة وتتتتيقة النطتتتتتاق تقضتتتتي بتتتتتتوفري التوعيتتتتتة الشتتتتؤون األخالقيتتتتتة ا املنظمتتتتة مكّلفتتتتت وظيفتتتتتة، إن اثاني تتتت
األخالقيتتتة، واملشتتتتورة بشتتتتأن املستتتائل األخالقيتتتتة وتستتتتيري التزامتتتتات اءفصتتتاح املتتتتا . وال توكتتتتل إىل وظيفتتتتة 
الشؤون األخالقية ا املنظمة أخي مسؤولية ا جمتا  الت قيتق؛ وال حتس استتعراض ظتاهر الدعتاتات بوقتوع 

 ب املفتظ العام.خمالفات تندر  ومن مسؤوليات مكت

   األخالقيتة، وةنتة املاليتة وةنتة الشتؤون الدستتورية والقانونيتة أدات الوظيفتة  املبتادئ، أبقجل كل من ةنة اثالث
املزدوجتتة قيتتد االستتتعراض طيلتتة عتتدد متتن الستتنوات. و  تعتتترب أخّي متتن هتتذه األجهتتزة أن  تتة وتترورة ءعتتادة 

  النظر ا الشكل املزدو  القائح.

 (شتتترحجل اءدارة أهنتتتا   ترتقتتتب 2014أُنشتتتك مكتتتتب أمتتت) املظا /الشتتتؤون األخالقيتتتة عتتتام  أختتتريا ، حتتت ،
ع، وباالستتناد اقت. ا الو مستؤو  الشتؤون األخالقيتةتضاربات اتملة ا املصاذ بت) وظيفتيت أمت) املظتا  و 

إىل خرية، ترتأخي اءدارة أن يبقى الووع على حاله. واألهتح أنته باالستتناد إىل أدات املكتب ا السنوات األ
 قد ظهرت. من تضارب ا املصاذ يبدو أن أخي حالة اددة وملموسة املعلومات املتاحة لإلدارة، ال

 
تعتتديل ءن اءدارة مستتتعدة لفتتمتتع املالحظتتة أن الربنتتام  أعتتاله   يتتؤّد إىل حتتاالت ملموستتة متتن تضتتارب املصتتاذ،  -29

، فضتال  JIU/REP/2018/4الوثيقتة  تبينتهموقفها متع األختذ ا االعتبتار املمارستة الستائدة ا منظومتة األمتح املت تدة، كمتا 
 عن عبت العمل الذخي يتكبده الشاغل احلا  للوظيفة.

 

 مسؤول الشؤون األخالقيةأمين المظالم/ -باء

ا الوةتف التوظيفي املرفتق هبتذه الوظيفتة    الشؤون األخالقيتةمسؤو يرد وةف الوظيفت) احلاليت) ألم) املظا / -30
 (.3)املل ق 

 
 :القيام مبا يلي شاغلهما، ينبغي لت)امليزات الرئيسية للوظيف مبوجب -31
 

                                                                                                                                                                     
أمتت) املظتتا  ومستتؤو  الشتتؤون  ا متتا يتعلتتق بتتوظيفيتراجعتتة إىل املتتدير العتتام "املموّجتته متتن رئتتيد ةنتتة  2018مرب/كانون األو  ديستت 21كتتتاب بتتتاري     10

يتطلتب دمت  وظيفتيت مستؤو  الشتؤون األخالقيتة وأمت) املظتا ، اللتذين يضتطلعان مبستؤوليات خمتلفتة،  قلقها لكتوناألخالقية، أعادت اللجنة التعبري عن 
 ."املصاذينطوخي على تضارب كامن ا إىل معايري خمتلفة و  ويستندتلفة مهارات خم
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  العمتتتتل كم تتتتاور حيتتتتادخي يتتتتوفّر ملتتتتتوظفي املنظمتتتتة بصتتتتورة عامتتتتة مشتتتتتورة  ستتتترية واايتتتتدة حتتتتو  النزاعتتتتتات
 والسبل املتاحة حلّلها؛وارالفات، مبا ا ذلك اريارات 

  استعراض الشكاوى املتصلة بالعمل لدعح عملية ووع حلو  عادلة عرب وسائل غري رمسية مثل املناقشتات
اليت تضح سيع األطرال، وتقدمي النصك بشأن اريارات والسبل املتاحة لتطرال، وحّل النزاعات، مبتا ا 

 نظمة؛ذلك من خال  التوّجه إىل وحدات خمتصة أخرى ا امل

  املسا ة ا إقامة وتعزيز بيئة عمل وثقافة تصون قيح املنظمة، ونزاهتها األخالقية والوظيفية، واحمام كرامتة
املتتتوظف) وتنتتتّوعهح وحقتتتوقهح، التزامتتتا  بالنظتتتام األساستتتي لشتتتؤون املتتتوظف)، والقواعتتتد واألحكتتتام ا دليتتتل 

 ية الدولية؛اءجراتات اءدارية ومدونة السلويف ملوظفي اردمة املدن

 .تنسيق وإدارة برنام  اءفصاح املا  للمنظمة وفقا  للقواعد واءجراتات اليت تعتمدها املنظمة 

 
يتعلتتتق باةوانتتتب ا األدوار التتتيت تتطلّتتتب االستتتتقاللية وعتتتدم التتتتدخل، مثتتتل تتتتوفري املشتتتورة،  متتتا التتتذا، وخباةتتتة  -32

 الطريقة املستقلة اليت ُتؤّدى هبا هذه املهام. مسؤو  الشؤون األخالقيةتعكد اختصاةات أم) املظا /
 

عالوة  على ذلك، مجل احملافظة على قتدرة شتاغل الوظيفتة علتى تأديتة هتذه املهتام علتى  تو مستتقل عترب خطتو   -33
 األخالقية، من ب) أمور أخرى، ومن خال  هذه اللجنة إىل األجهزة الرئاسية، كما يرد وةتفه ا املبادئاءبال  إىل ةنة 

 11.القسح دا 
 

هتتي مختتد ستتنوات. وا هنايتتة متتدة  مستتؤو  الشتتؤون األخالقيتتةأختتريا ،  تتدر التتتذكري أن متتدة واليتتة أمتت) املظا / -34
تأديتتة شتتاغل هتتذه الوظيفتتة  يتتدعح هتتذا التقييتتدو أخي وظيفتتة أو وحتتدة أختترى ا املنظمتتة.  ا  تتوز تعيينتته/تعيينها الواليتتة، ال

 12ملهامه بصورة مستقلة.
 

 مسؤول الشؤون األخالقيةااستقاللية التنفيذية لوظيفة أمين المظالم/ -جيم

هامتته متتن دون أخي تتتدخل متتن اءدارة. وا حتت) يرفتتع التقتتارير مب مستتؤو  الشتتؤون األخالقيتتةيضتتطلع أمتت) املظا / -35
مستتؤو  فتتءن أمتت) املظا /إىل نائتتب املتتدير العتتام للعمليتتات ويكتتون مرتبطتتا  متتن الناحيتتة اءداريتتة مبكتتتب الشتتؤون القانونيتتة، 

 تتّدد بشتتكل مستتتقل أنشتتطة املكتتتب، وتتمن حتتدود التخصيصتتات املعتمتتدة ا امليزانيتتة. ويعتتا  نائتتب  الشتتؤون األخالقيتتة
شتتراكه، ا أخي أنشتتطة متصتتلة ، أو إاطالعتتهستتع نطاقتتا  ا دطتتيّ العمتتل. إلتتا ال يتتتّح املتتدير العتتام للعمليتتات اةوانتتب األو 

 الشكاوى أو توفري املشورة.باحلاالت الفردية أو 
 

                                                      
خالقيتة. ويتتح يتّح اختيار أم) املظا  ومسؤو  الشؤون األخالقية وفقا  ءجراتات تعيت) كبتار املتوظف)، مبشتاركة ختربات ختارجي) معنيت) بالشتؤون األ  11

 تعي) هذا املسؤو  من جانب املدير العام إلا يفيد عن األنشطة اليومية إىل نائب املدير العام.
 ةتتتملتعلقا ةتتملهما تقاللتدعح استأن تهنا أتن شتءن متليما فتا ستة تطبيقتالزمني دودتحلجل اتبقوإذا ط املشمكة لتمح املت دة، " كما الحظته وحدة التفتيظ   12

، املبتتتادئ "ينطوي عليها شغل الوظيفة ألجل طويل يتال ملخاطرا بتتتتتونع تتتتتم بةتتتتتملناسا ريتتتتتغ رياتأثتتتتتن التتتتتتاغلها متتتتتش ةتتتتتمايق تتتتتن طريتتتتتات عتتتتتباألخالقي
 ./3/2010JIU/REPمن الوثيقة  46األخالقية ا منظومة األمح املت دة، الفقرة 
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ا مكتتتب الشتتؤون القانونيتتة ألغتتراض إداريتتة ف ستتب. كمتتا أن  مستتؤو  الشتتؤون األخالقيتتةويتواجتتد أمتت) املظا / -36
 أنشطته من دون تدخل من مكتب الشؤون القانونية. ينّفذاملكتب يعمل بشكل مستقل، و 

 
غذيتة والزراعتة، والتيت ةتادق عليهتا متؤمر املنظمتة عتام تجديتد منظمتة األوقد دعجل خطة العمل الفوريتة اراةتة ب -37

، إىل إنشتتات مكتتتب للشتتؤون األخالقيتتة. وا ذلتتك الوقتتجل، قتتّررت اءدارة أن تتواجتتد وحتتدة الشتتؤون األخالقيتتة متتن 2008
، متتع مراعتتاة الناحيتتة اءداريتتة ا مكتتتب الشتتؤون القانونيتتة. وقتتد اُدتتذ هتتذا القتترار ألغتتراض املالتمتتة اءداريتتة وكفتتاتة الكلفتتة

هبا شعبة قائمة قد توفّر بعمل الدعح ملكتب الشؤون األخالقية، وبالتا  يتّح  ملسؤوليات الدستورية اليت تضطلعالوظائف وا
ونب احلاجة إىل أن تعا  هذه الوحدة اةديدة سيع احتياجااا اءدارية وحدها. وأّما اريار اوخر الذخي جرى النظر فيته 

 ونية.ل الربّ مع مكتب الشؤون القانشعبة املوارد البشرية، إلا فُّض قضى بءقامة رابّ مع مكتب فقد ،ا ذلك احل)
 

علتتتى مبتتتدأ أن تقتتتوم هتتتذه الوظيفتتتة إداريتتتا  ا مكتتتتب الشتتتؤون ةتتتادقجل األجهتتتزة الرئاستتتية، مبتتتا ا ذلتتتك املتتتؤمر، و  -38
 للمنظمة.القانونية، لدى استعراض برنام  العمل وامليزانية واايكل املؤسسي 

 
خي وحتتتدة أختتترى ا املنظمتتتة،  تتتة حاجتتتة إىل تنفيتتتذ القتتترارات وتتتمن امليزانيتتتة واملخصصتتتات وكمتتتا هتتتي احلتتتا  ا أ -39

املعتمدة، وإىل اداذ جمموعة واسعة من اءجراتات اءدارية، على أساس يومي. وتشمل هذه اءجراتات مثال  املوافقتة علتى 
 ر، واءجتتازات، وعمليتتتات شتترات املعتتدات وغريهتتتا متتن عقتتتود الشتترات، وتعيتتت)تصتتر ات الستتفر، واملطالبتتتات بنفقتتات الستتتف

. ويتخذ مكتب الشؤون القانونية هتذه  ذلكإىلوما غري املوظف)، ومديدات العقود وعالوة املرتب ومن الرتبة،  أشخا 
ن املكتتتب ال يتتتدخل ا . لكتتمستتؤو  الشتتؤون األخالقيتتةاءجتتراتات اءداريتتة بشتتكل روتيتتع بنتتات  علتتى طلتتب أمتت) املظا /
يوافتق املستؤو  عتن  وهبدل إعطات بعمل األمثلتة العمليتة،مضمون هذه اءجراتات، حي  تكون املسائل التشغيلية معنية. 

ميزانية مكتب الشؤون األخالقية على السفر إلا ال ُ رخي مكتب الشؤون األخالقية أخي تقييح حو  ما إذا كان سفر ادد 
  الستفر؛ وتتتّح املوافقتة علتى اءجتازة دطتيّ األنشتطة الواجتب إجراؤهتا ختال وال يتدخل بأخي طريقة امربرا  أو غري مربّر، 

إلتتا ال يتقّصتتى مكتتتب الشتتؤون األخالقيتتة عّمتتا إذا كتتان متتن املالئتتح بالنستتبة إىل رئتتيد أو متتوظفي املكتتتب أختتذ إجتتازة ا 
إلتا ال يشتاريف ا تديتد املرشت )  ،تعي) غري املتوظف) عملية الشؤون األخالقية بتيسري مكتب ول يقوموقجل معّ)؛ وس

علتى أمت)  إشترافيةأن مكتتب الشتؤون القانونيتة ال ميتارس بتالطبع أخي وظيفتة ويُعتزى هتذا األمتر إىل أو ا تقييح مالتمتهح. 
طتتيّ العمتتل عتتّا األنشتتطة ود متتا اكمتتا أن العمتتل متتع مكتتتب الشتتؤون القانونيتتة   13.املظتتا  ومكتتتب الشتتؤون األخالقيتتة

يقتصتتر علتتى الوفتتات مبتطلبتتات التخطتتيّ واءبتتال  مبوجتتب قواعتتد امليزانيتتة املعمتتو  هبتتا ا املنظمتتة. وميكتتن اءبقتتات علتتى هتتذا 
ه؛ وستتتول  تتترخي تقيتتتيح املنتتتافع أو االعتمتتتاد علتتتى التتتدعح اءدارخي القتتتائح علتتتى  تتتو أكتتترب قبتتتل فيتتتالربنتتتام  أو إعتتتادة النظتتتر 
 إمكانية اداذ قرار هنائي.

 

                                                      
ا ا  13  وا حاالت استثنائية ومعزولة، حي  قد تظهر شكويف بالنسبة إىل نشا  ادد، ُتطلتب اءيضتاحات إىل نائتب املتدير العتام للعمليتات. وأّمت

قتتدة، مثتتل النتتدوات التدريبيتتة، قتتد يكتتون متتن الضتترورخي إجتترات استتتعراض ةتتارم للنفقتتات بغيتتة وتتمان أن يكتتون ذلتتك وتتمن حتتاالت املبتتادرات املع
ا  صتل ا أخي  خمصصات امليزانية وأن تكون العمليات قد التزمجل بالقواعد ذات الصلة بشأن نفقات السفر بشكل ختا . إلتا هتذا ال عتلتف عّمت

دارة الكفتتتتؤة للميزانيتتتتة. وال يتتتتتدخل مكتتتتتب الشتتتتؤون القانونيتتتتة ا األنشتتتتطة األساستتتتية التتتتيت يقتتتتوم هبتتتتا أمتتتت) وحتتتتدة أختتتترى ا املنظمتتتتة ا ستتتتياق اء
 املظا /مكتب الشؤون األخالقية.
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ةنتة ، و 2016و 2012األخالقيتة، التيت عملتجل بت) عتامي  املبتادئمّت استعراض أنشتطة املكتتب متن جانتب ةنتة  -40
اايكتل  إىل وجهازين رئيسي)، أخي ةنة املالية وةنة الشؤون الدستورية والقانونية. و  يُنظَتر ا أخي حلظتة مراجعة احلسابات

 .مسؤو  الشؤون األخالقيةستقاللية التنفيذية ألم) املظا  و اءدارخي احلا  على أنه يعّرض إىل ارطر اال
 

 مسؤولمن خالل آلياا اإلبالغ بالنسبة إلا وظائف أمين المظالم/ يةااستقالل -دال
 الشؤون األخالقية

الستتابق التتذخي قدمتته ا دورتتته  الطلتتب( ب2018ذّكتتر اسلتتد ا دورتتته الستتت) بعتتد املائتتة )ديستتمرب/كانون األو   -41
نظتر الفقترة االرابعة وارمس) بعد املائة، واملتعلتق بتاءبال  الستنوخي متن جانتب مكتتب الشتؤون األخالقيتة إىل ةنتة املاليتة )

(. واعتتترب أنتته متتن املمكتتن واملست ستتن العتتودة إىل املمارستتة التتيت تقضتتي بءتاحتتة تقريتتر CL 160/REP)م( متتن الوثيقتتة  12
 نة املالية.سنوخي إىل ة

 
 مسؤو  الشؤون األخالقية، كان على األقلسنوات بأنه طيلة أربع وا هذا السياق، قد يكون من املفيد التذكري  -42

 األخالقية، وةنة املالية وةنة الشؤون الدستورية والقانونية. املبادئيقّدم تقريرا  سنويا  عن أنشطة املكتب إىل ةنة 
 

األخالقية لفمة أربع سنوات خال  دورته احلادية واألربع) بعد املائتة التيت انعقتدت  املبادئوقد أنشأ اسلد ةنة  -43
بنات  على توةيات خطة العمل الدولية. وقد تشّكلجل من أعضات خارجي)، وكانجل ترفتع تقاريرهتا  2011ا أبريل/نيسان 

قانونية. وكانجل تعمل ةنة املبادئ األخالقية بوةفها فريقا  استشتاريا  يهتتح بكتل إىل ةنة املالية وةنة الشؤون الدستورية وال
متتا يتعلتتق باملبتتادئ األخالقيتتة داختتل املنظمتتة، ويتتؤمن اءشتترال العتتام علتتى طريقتتة عمتتل برنتتام  الشتتؤون األخالقيتتة ويكفتتل 

ون الدستتورية والقانونيتة ا إمكانيتة إنشتات . وا هنايتة فتمة األربتع ستنوات، ستول تنظتر ةنتة املاليتة وةنتة الشتؤ عملتهفعالية 
 اللجنة على أساس دائح.

 
علتتى توةتتية ةنتتة الشتتؤون الدستتتورية والقانونيتتة  2016ووافتتق اسلتتد ا دورتتته الرابعتتة وارمستت) بعتتد املائتتة عتتام  -44

 لتتتتتتتيد هنتتتتتتتايف أنتتتتتتته واعتتتتتتتتربت اوتتتتتتتطلعجل باملهمتتتتتتتة امللقتتتتتتتاة علتتتتتتتى عاتقهتتتتتتتااألخالقيتتتتتتتة  املبتتتتتتتادئوةنتتتتتتتة املاليتتتتتتتة بتتتتتتتأن ةنتتتتتتتة 

ةنتتة متتا يتتربر استتتمرار عملهتتا أو مديتتد واليتهتتا، وأن املستتائل التتيت تعاةهتتا ةنتتة املبتتادئ األخالقيتتة تنتتدر  وتتمن اختصتتا  
ةنة الشتؤون الدستتورية والقانونيتة وةنتة اليت رفعجل تقريرا سنويا إىل ةنة املالية. واتفق اسلد مع توةية  مراجعة احلسابات

ا رفع تقاريره إىل األجهزة الرئاستية بشتأن أنشتطة مكتتب الشتؤون  مسؤو  الشؤون األخالقيةا أن يستمر ليت مفادهاملالية ا
) ( متتتتن الوثيقتتتتة  21نظتتتتر الفقتتتترة ا) ةنتتتتة مراجعتتتتة احلستتتتابات األخالقيتتتتة، رمبتتتتا ا ستتتتياق استتتتتعراض ةنتتتتة املاليتتتتة لتقريتتتتر

CL 154/REP .) األخالقيتة  املبتادئوا ذلك الوقجل، يبدو أن املمارسة املعتمدة بءتاحة تقريتر ستنوخي عتن أنشتطة مكتتب
 كانجل قد ُعّلقجل.   إىل ةنة املالية وةنة الشؤون الدستورية والقانونية،

 
، علتتى  تتو مستتتقل وتتمن اءطتتار أعتتاله مستتؤو  الشتتؤون األخالقيتتةمهتتام أمتت) املظتتا  و  وا حتت) كانتتجل تتتؤّدى -45

تقتتمح اءدارة األختتذ ا االعتبتتار املمارستتة الستتائدة ا منظومتتة األمتتح املت تتدة. وبالتتتا ، تُقتتّدم التوةتتيات التاليتتة لت ستت) 
 هذه املهام:
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ا ظتتتل  مستتتؤو  الشتتتؤون األخالقيتتتةتقتتتمح اءدارة عتتتدم االستتتتمرار ا تأديتتتة مهتتتام أمتتت) املظتتتا  و  (1)
 الوظيفة ذااا؛

 ؛عن الشؤون األخالقية مع اختصاةات اددةسيجرخي تعي) مسؤو   (2)

ا املقتتر وظيفتتة أمتت) املظتتا ، لتتيد فقتتّ  لتعزيتتزمتتوارد اتتددة متتن الربنتتام  العتتادخي  ستتيجرخي دصتتيا (3)
، إلا أيضا  ا األقاليح ارمسة مبا يتيك حضورا  وثيقتا  وفهمتا  أكترب للبيئتة الثقافيتة احملليتة، ودعتح الرئيسي

ه المتيبتتتات، متتتن بتتت) أشتتتكا  أختتترى، شتتتكل ختتتدمات ذمتتتة. وقتتتد تّتختتتذ هتتتاايكتتتل الالمركتتتزخي للمنظ
اعترباتتا وحتتدة التفتتتيظ املشتتمكة )الوثيقتتة وهتتي  ارستتة مشتتمكة متتع كيانتتات أختترى ا األمتتح املت تتدة، 

JIU/REP/2018/4ارسة  جيدة، أو إسناد هذه اردمات إىل كيان خارجي؛  ) 

شتيا  متع قترار اسلتد ا ااالعتبتار لتعزيتز آليتات اءبتال ، مكما هو مشتار إليته أعتاله، ينبغتي إيتالت  (4)
إىل  مسؤو  الشؤون األخالقيةدورته الست) بعد املائة، مع استئنال عملية رفع التقارير السنوية من 

 ةنة املالية.
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 اإلجراءاا التي يُقترح اتخاذها -ارابع  

 وإبدات التعليقات واملالحظات عليها، حسبما هو مالئح.إن ةنة املالية مدعوة إىل استعراض هذه الوثيقة  -46
 

 وةنة املالية مدعوة بصورة خاةة إىل املوافقة على االقماحات الواردة أدناه: -47
 

  ( تديتتد متتدة واليتتة املفتتظ العتتام وكبتتار املتتوظف) ا مكتتتب املفتتتظ العتتام؛ 1املتعلقتتة مبتتا يلتتي: ) 26الفقترة
 ؛احلساباتةنة مراجعة أمانة و ( 2)

  ( تعتتديل وظيفتتتة 1: )مستتتؤو  الشتتؤون األخالقيتتةاملتعلقتتة بالفصتتل بتتت) وظيفتتيت أمتت) املظتتا  و  45والفقتترة
متت) املظتتتا ، ا املقتتر الرئيستتتي وا وظيفتتتة أالمتيبتتات املقمحتتتة اراةتتة ب( 2؛ )مستتؤو  الشتتؤون األخالقيتتتة

 إىل ةنة املالية. مسؤو  الشؤون األخالقيةجانب التقارير من  رفعاستئنال عملية و ( 3؛ )ةامليداني املقار
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 األولالممح  

 مي اع مكتب المفتش العام -المرت  ألف -من دليل اإلجراءاا اإلدارية 107القسم 

 
 2013اعتبارا  من األو  من فرباير/شبا  

 
 الماام -أوا  

 خال  املراجعة الداخلية والت قيق.يتوىل مكتب املفتظ العام مهمة الرقابة على برام  املنظمة وعمليااا، من  -1
 
واءدارة املاليتة  تقع على مكتب املفتظ العام مسؤولية رةد وتقيتيح متدى كفايتة وفعاليتة نظتام املراقبتة الداخليتة -2

ويزود مكتب املفتظ العام املدير العام، واملهام والربام  اراوعة للمراجعة، بالضمانات  واستخدام األةو  ا املنظمة.
املووتتوعية املستتتقلة وارتتدمات االستشتتارية املصتتممة حبيتت  تضتتيف قيمتتة إىل عمليتتات املنظمتتة وتستتنها. وهتتو يستتاعد 
املنظمتتتة علتتتى تقيتتتق أهتتتدافها متتتن ختتتال  إعمتتتا  هنتتت  منتتتتظح ومنضتتتبّ لتقيتتتيح وتستتت) فعاليتتتة عمليتتتات إدارة املختتتاطر 

 واملراقبة واحلوكمة الداخلية.
 
بسلطة الت قيق ا االدعتتاتات بارتكاب خمالفتتات ا برام  املنظمة وعمليااتتتا، وفتتتق  مكتب املفتظ العام يتمتع -3

ويبلتغ املكتتب املتدير العتام واءدارة العليتا بالتدروس املستتفادة، وهتو يترو  لسياستات  متن هتذا امليثتاق. 10ما تتدده الفقترة 
 وأنشطة من شأهنا أن تعزز النزاهة ا عمليات املنظمة.

 

 سداع العمل -اثاسي  

ر ويتوفّ  ر مكتب املفتظ العام والوحدة اليت تتوىل التقييح، ستوية، التغطيتة الرقابيتة الداخليتة الشتاملة ا املنظمتة.يوفّ  -4
 خارجية تكميلية. رقابة   مراجع احلسابات ارارجي، الذخي يتعاون معه مكتب املفتظ العام،

 

 المراجعة -ألف

مووتتتتوعي ومستتتتتقل يرمتتتتي إىل إوتتتتافة قيمتتتتة إىل عمليتتتتات املنظمتتتتة الداخليتتتتة نشتتتتا  تتتتتأميع واستشتتتتارخي  املراجعتتتتة -5
وهي تساعد املنظمة على تقيق أهدافها من خال  إعما  هن  منتظح ومنضبّ لتقييح وتس) فعالية عمليات وتسينها. 

 إدارة املخاطر واملراقبة واحلوكمة.
 
مووتوعية لتدلتة لغترض تزويتد املنظمتة بتقيتيح مستتقل لل وكمتة وإدارة  تنطوخي خدمات الضمان على دراستةو  -6

. وقتتد تشتتمل األمثلتتة املستتائل املاليتتة ومستتائل األدات واالمتثتتا  وأمتتن التتنظح وبتتذ  ا املنظمتتة املختتاطر وعمليتتات املراقبتتة
 العناية الواجبة.
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املراقبتتة واحلوكمتتة الداخليتتة ا املنظمتتة، يقتترر مكتتتب املفتتتظ العتتام متتا إذا كانتتجل شتتبكة عمليتتات إدارة املختتاطر و  -7
 مها وتعروها اءدارة، تتسح بالكفاية وتعمل بطريقة تضمن:بالصورة اليت تصمّ 

 
 أن ُتّدد املخاطر وتدار بالشكل السليح؛ 

 أن التفاعل  رخي بالشكل الالزم ب) خمتلف هيئات احلوكمة؛ 

  دقيقة وموثوق هبا وتأيت ا وقتها املناسب؛أن املعلومات املالية واءدارية والتشغيلية ااامة 

   أن أعما  املوظف) متثل لإلطار القانو  والتنظيمي، مبا ا ذلك السياسات واملعايري واءجراتات املعمتو
متا يتعلتق باستتالم أمتوا  املنظمتة ومواردهتا األخترى وإيتداعها واءنفتاق منهتا واتستاقها متع  هبا، وخاةة ا

 لك من األحكام املالية اليت يقّرها املؤمر؛االعتمادات أو غري ذ

 وأهنتتا تصتتون هتتذه املتتوارد  ،أن املنظمتتة تصتتل علتتى مواردهتتا وتستتتخدمها بطريقتتة اقتصتتادية تتستتح بالكفتتاتة
 كافية؛  ةيانة  

 قق؛تأن الربام  وارطّ واألهدال ت  

  ا املنظمة؛أن اةودة وتس) النوعية املتواةل  ظيان بالرعاية ا سياق عملية املراقبة 

 .أن املسائل التشريعية أو التنظيمية ااامة اليت تؤثر على املنظمة ُتّدد و رخي التعامل معها تعامال  سليما 

 
 وينبغتي أن القيمتة وةتورة املنظمتة. ميكن أن ُتتّدد أثنتات عمليتات املراجعتة فتر  لت ست) املراقبتة اءداريتة والرحبيتة -8

 لى املستوى املناسب.هذه الفر  إىل اءدارة ع ُتا 
 
د مكتتتتب املفتتتتظ العتتتام املنظمتتتة بأنشتتتطة املشتتتورة وأنشتتتطة خدمتتتة العمتتتالت باءوتتتافة إىل ختتتدمات الضتتتمان، يتتتزوّ  -9

و رخي االتفاق على طبيعة ونطاق هذه اردمات مع العميل، ويقصد هبا إوافة قيمة وتس) حوكمة املنظمتة  املتصلة هبا.
ة فيهتتا دون أن يتتتوىل املراجتتع التتداخلي مستتؤولية إداريتتة. وتشتتمل األمثلتتة علتتى ذلتتك النصتتك وإدارة املختتاطر وعمليتتات املراقبتت
 واملشورة والتيسري والتدريب.

 
 التحقي  -باء

 تقوم وحدة الت قيقات ا مكتب املفتظ العام مبا يلي: -10
 

  الستلويف ا اردمتتة الت قيتق ا ادعتاتات ارتكتتاب خمالفتات للتوائك املنظمتتة وقواعتدها )مبتا ا ذلتتك معتايري
ومتتا يتصتتل هبتتا متتن أحكتتام إداريتتة، أخي متتا يتصتتل بالتتتدليد وإستتاتة التصتترل متتن جانتتب  املدنيتتة الدوليتتة(

املتتوظف)، فضتتال  عتتن األنشتتطة االحتياليتتة والفاستتدة التتيت ترتكبهتتا أطتترال ثالثتتة مشتتاركة ا بتترام  املنظمتتة 
 ضمن إيصا  النتائ  إىل املكتب املعع؛يدة واءنصال وتاوعمليااا، وذلك بصورة مهنية تتوخى احمل

  استعراض نتائ  الت قيق بغية تديد الوجهات املتصلة بالتدليد وإساتة التصرل وأوجه الضعف ا البيئة
 الرقابية الداخلية؛

  ّز النزاهتتة ا عمليتتات التتموي  لتنفيتتذ آليتتات ولتتوائك وسياستتات ترعتتى بيئتتة ستتلوكيات عمتتل أخالقيتتة وتعتتز
 كرار إساتة التصرل والنشا  االحتيا ؛املنظمة ومنع ت
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   كفالتتتة أن يتلقتتتى موظفتتتو املنظمتتتة واةهتتتات األختتترى املعنيتتتة تتتتدريبا  يشتتتمل التتتدروس املستتتتفادة متتتن نتتتتائ
 الت قيقات ويشجع على الوعي باللوائك والسياسات اليت ترعى النزاهة ومنع التدليد وإساتة التصرل؛

  بغيتتتتة زيتتتتادة التعتتتتاون علتتتتى مكاف تتتتة التتتتتدليد وووتتتتع التتتتربام  التنستتتتيق متتتتع املنظمتتتتات الدوليتتتتة األختتتترى و
على ارطو  التوجيهية للت قيقات اءدارية  لالطالعواالسماتيجيات اراةة بالنزاهة. يرجى الضغّ هنا 

 .04/2011ACا الوثيقتتة  2011فربايتتر / شتتبا   9الصتتادرة بتتتاري   الداخليتتة التتيت  ريهتتا مكتتتب املفتتتظ

 

 سمدةال –اثال   

تتتتتوفر ملكتتتتب املفتتتتظ العتتتام إمكانيتتتة الوةتتتو  الكامتتتل واحلتتتر والعاجتتتل، طبقتتتا  ملعتتتايري املمارستتتة املرعيتتتة، إىل سيتتتع  -11
واملمتلكتتتتات واملتتتتوظف) والعمليتتتتات واملهتتتتام ا املنظمتتتتة وإىل ةنتتتتة مراجعتتتتة  اءلكمونيتتتتةاحلستتتتابات والستتتتجالت والبيانتتتتات 

ااح التعاون معه بشكل كامل ا تتوفري أيتة متواد أو معلومتات يطلبهتا على خمتلف مستوي املوظف) احلسابات. ويتع) على
 أثنات أخي استعراض يقوم به.

 
  باالتصتتتتا  مباشتتتترة بتتتتاملوظف) واءدارة علتتتتى خمتلتتتتف املستتتتتويات ليتتتتتمكن متتتتن أدات املفتتتتتظ العتتتتام خمتتتتوّ  مكتتتتتب -21

  املنظمة.ويبلتَّغ املفتظ العام بأخي تعطل ا نظام املراقبة املالية ا مسؤولياته.
 
املفتتتظ العتتام املتتوارد املعتمتتدة لتته و تتدد تتتواتر أعمالتته وعتتتار مووتتوعااا ويقتترر نطاقهتتا، ويطبتتق  مكتتتب اعّصتت -31

 األساليب اليت يقتضيها تقيق أهدافه، وفقا  رطة عمل رمسية تكون قد حظيجل مبوافقة املدير العام.
 
وعلتتى وجتته  يات تنفيذيتتة عتتن أنشتتطة دضتتع ملراجعتتة املكتتتب.املفتتتظ العتتام أيتتة مستتؤول مكتتتب ال يتتتُعطى موظفتتو -41

 الت ديد، يتُ ظر عليهح ما يلي:
 

 أدات أية أنشطة تنفيذية للمنظمة؛ 

 مباشرة أو إقرار أية معامالت خار  نطاق مكتب املفتظ العام؛ أو 

   حستب توجيه نشا  أخي موظف خار  نطاق مكتب املفتظ العام، إال عندما يكون هذا املوظتف مكلفتا
 األةو  بالعمل مع فرق املراجعة أو مكلفا  مبساعدة مكتب املفتظ العام بشكل آخر.

 
يكون مكتب املفتظ العام مستتعدا  لتلقتي الشتكاوى أو املعلومتات املتعلقتة باحتمتا  وجتود التتدليد أو ااتدر أو  -51

 عتتتن االدعتتتاتات بوجتتتود أنشتتتطة ستتتوت استتتتخدام الستتتلطة أو إستتتاتة التصتتترل متتتن جانتتتب املتتتوظف) وغتتتري املتتتوظف)، فضتتتال  
وتُعامتتل الشتتكاوى علتتى أستتاس الستترية وال تُتختتذ أيتتة  احتياليتتة ترتكبهتتا أطتترال ثالثتتة تشتتاريف ا بتترام  املنظمتتة وعمليااتتا.

املتتوظف) التتذين يقتتدمون هتتذه املعلومتتات، متتا   يتبتت) أن هتتذه املعلومتتات إلتتا قُتتدمجل متتع العلتتح  ا حتتقإجتتراتات انتقاميتتة 
 أو بغرض التضليل.بعدم ة تها 
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 يةالمساءلة وااستقالل -ارابع  

 يعتت)  املتتدير العتتام بعتتد التشتتاور متتع ةنتتة املاليتتة شخصتتا  متتؤهالُ متتن الناحيتتة التقنيتتة واملهنيتتة ليكتتون مفتشتتا  عامتتا . -61
 وباملثل، يتشاور املدير العام مع ةنة املالية قبل إهنات عمل من يشغل هذا املنصب.

 
مستؤول) أمامته، ويكتون املفتتظ العتام بتدوره مستؤوال   همكتب املفتظ العام، يكتون موظفتو  يةاستقاللحرةا  على  -17

 مباشرة. أمام املدير العام
 

رهنتتا  بالستتلطة التقديريتتة للمفتتتظ العتتام،  تتوز أن يقتتّدم أخي تقريتتر مراجعتتة أو أخي مووتتوع آختتر إىل ةنتتة املاليتتة،  -18
 ، وأن يتاح مثل هذا التقرير للدو  األعضات املعنية األخرى.مشفوعا  بتعليقات املدير العام عليه

 
 لنشا  املراجعة الداخلية. ةالتنظيمي يةيؤكد املفتظ العام إىل ةنة املالية، سنويا  على األقل، االستقالل -91
 

 المسؤولية -اخامس  

 :يتوىل املفتظ العام املسؤولية عما يلي -20
 

 متوظفي املراجعتة والت قيتق  تن ميتلكتون معتارل ومهتارات وختربات  احلفاظ على وجود جمموعتة كافيتة متن
 تكفي لتلبية متطلبات هذا امليثاق؛

  ّث سنويا ، باستخدام منهجية مناسبة تستتند إىل تقتدير ووع خطة مرنة للمراجعة تغطي فمة سنت)، وتد
 ارطتة وأخي تتدي  ستنوخي املخاطر، مبا ا ذلك أية خماطر أو شواغل رقابيتة تتددها اءدارة، وتقتدمي هتذه

 اا إىل ةنة مراجعة احلسابات الستعراوها وإىل املدير العام لل صو  على موافقته عليها؛

 تنفيذ خطة املراجعة اليت تغطي فمة سنت)، والقيام، حسب االقتضات، بأية مهام أو مشاريع خاةة؛ 

  نفيتذ خطتة املراجعتة التيت تغطتي فتمة ستتنت)، عتن حالتة تةنتة املراجعتة و تقتدمي تقتارير دوريتة إىل املتدير العتام
ثنات على ارطة وعلتى وأثر أية تغريات ا موارد املراجعة أو خماطر التنظيح أو األولويات اليت حدثجل ا األ

 تغطية املخاطر املرتبطة هبا؛

 يكفل املفتظ العام به سري أنشطة املراجعة الداخلية؛ والت س) ووع برنام  لضمان اةودة 

 متا يتعلتق بربنتام  وتمان اةتودة  بشأن نشتا  املراجعتة الداخليتة اةنة املراجعة و ةل مع املدير العام التوا
والت ست)، مبتتا ا ذلتك نتتتائ  التقييمتات الداخليتتة اةاريتتة والتقييمتات ارارجيتتة التيت وتترخي مترة كتتل مختتد 

 سنوات على األقل؛

  تقيق أهدافها؛تأدية اردمات االستشارية، ملساعدة اءدارة على 

  ا نتتتتتائ  أنشتتتتطة املراجعتتتتة تلّختتتتةنتتتتة مراجعتتتتة احلستتتتابات و إةتتتتدار تقتتتتارير دوريتتتتة تُقتتتتّدم إىل املتتتتدير العتتتتام
 والت قيق؛

 الع علتتتى الوجهتتتات الناشتتتئة واملمارستتتات الناج تتتة ا املراجعتتتة إبقتتتات ةنتتتة مراجعتتتة احلستتتابات علتتتى اطّتتت
 الداخلية والت قيق؛

  بقائمة بأهدال القياس ااامة وبالنتائ ؛تزويد ةنة مراجعة احلسابات 
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  احلفاظ على آليات آمنة تسمك لتفراد بتقدمي ادعاتات سترية باحتمتا  وجتود تتدليد وإستاتة تصترل ا
 برام  املنظمة وعمليااا؛

 احلفاظ على أمن وسرية سيع املعلومات واألدلة الوثائقية واملادية املتعلقة بالت قيقات؛ 

 ل علتتتيهح إذا كتتتان هنتتتايف متتتن خا  وستتترية أيتتتة معلومتتتات قتتتد تتتتؤدخي إىل التعتتترّ وتتتمان ستتترية هويتتتة األشتتت
األسباب ما يفيد باحتمتا  تعترض هتؤالت األشتخا  للخطتر، متا   يتبت) أن هتذه املعلومتات إلتا قُتدمجل 

 عن عمد مع العلح بعدم ة تها أو بغرض التضليل؛

  تقتتدمي و التتذين يتعتتاونون متتع الت قيقتتات؛  ختتذ وتتد املتتوظف)تّ يتتتُّدعى متتن أعمتتا  انتقاميتتة تتُ  متتا االت قيتتق
 نتائ  الت قيق إىل اايئات املعنية الداذ القرار بشأهنا، ونشر الدروس املستفادة منها.

 

 اإلبالغ لن النتائج )اإلبالغ والرصد( -اسابع  

 المراجعة –ألف

ويقتتدم لتتإلدارة توةياتتتته بشتتأن العتتام تقتتارير عتتن نتتتائ  أعمتتا  املراجعتتة التتيت يقتتوم هبتتا،  يرفتتع مكتتتب املفتتتظ -21
تعتت) إتاحتتة تقتتارير املراجعتتة يالتتتدابري الالزمتتة متتع إرستتا  نستتخة منهتتا إىل املتتدير العتتام ومراجتتع احلستتابات ارتتارجي. و 

 .سيعها للجنة املراجعة
 

يسعى مكتب املفتظ العتام إىل احلصتو  علتى تعليقتات علتى مشتاريع تقتارير املراجعتة ومعلومتات عتن اءجتراتات  -22
التص ي ية املتخذة واه توةتيات املراجعتة واةتدو  التزمع ء ازهتا وشترح أيتة إجتراتات تصت ي ية لتن يتتح تنفيتذها، قبتل 

التيت يعتمتدها  هائي ردود اءدارة اليت ترد ومن املهل الزمنيتة احملتددةالتقرير الن ويعكدإةدار النس  النهائية اذه التقارير. 
 وافية يوافق عليها املفتظ العام.ءبدات التعليقات، أو ومن فمة إ املكتب

 
 يكفل املدير العام استجابة الوحدات الوظيفية املسؤولة ةميع توةيتتتات املفتظ العام وتنفيذهتا حسبما هو مناسب. -23
 

م مكتب املفتظ العام تقريرا  إىل املدير العام وإىل ةنة املراجعة، سنويا  علتى األقتل، عتن حالتة تنفيتذ توةتيات يقدّ  -24
 املراجعة املتفق عليها.

 
 التحقي  -باء

ده املتدير يرفع مكتتب املفتتظ العتام تقتارير عتن نتتائ  أعمتا  الت قيتق التيت يقتوم هبتا إىل املكتتب املعتع التذخي  تدّ  -25
 بشأن التدابري الالزمة. توةياته م لإلدارةويقدّ  العام،

 
على األقل، عن حالتة استتجابة املنظمتة  يرفع مكتب املفتظ العام تقريرا  إىل املدير العام وإىل ةنة املراجعة، سنويا   -26

 لنتائ  أعما  الت قيق.
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 التقارير السنوية -جيم

إىل املتتدير العتتام عتتن أنشتتطة مكتتتب املفتتتظ العتتام، متتع إرستتا  نستتخة منتته إىل  ملفتتتظ العتتام ستتنويا  تقريتترا  يقتتدم ا -72
 ونتتتتائ  برنتتتام  وتتتمان اةتتتودة والت ستتت)، ه ونطتتتاق أنشتتتطة املكتتتتبهتتتذا التقريتتتر توّجتتت املراجتتتع ارتتتارجي، علتتتى أن يشتتتمل

اليتة، مشتفوعا  بأيتة تعليقتات تعليقات على حالة تنفيذ التوةيات. ويقّدم هذا التقرير ا الوقجل نفسته إىل ةنتة املالوكذلك 
 إوافية تُعترب ورورية، كما يُتاح للدو  األعضات املعنية األخرى.

 
 الكشف لن التقارير -دال

يتتتاح التقريتتر الستتنوخي للمفتتتظ العتتام علنتتا  بكتتل اللغتتات الرمسيتتة ا املنظمتتة ويُنشتتر ا موقتتع املنظمتتة علتتى شتتبكة  -82
ويشتتمل ذلتك نشتتر التقريتر ا ةتتف ة مكتتب املفتتتظ  وثتتائق اسلتد وةانته. اءنمنتجل وفقتا  لسياستتااا بشتأن الكشتتف عتن
 العام ا موقع املنظمة على شبكة اءنمنجل.

 
علتى تقريتر اتدد،  بتاالطالعيُطلع املفتظ العام املمثل) الدائم) املعتمدين لدى املنظمة، بنات  على طلب خطي  -92

اليت  ريها مكتتب املفتتظ العتام وتقتارير التدروس املستتفادة متن الت قيقتات مبجترد ةتدورها ا  الفردية على تقارير املراجعة
شكلها النهائي وبلغتها األةتلية التيت تصتدر هبتا. وتتتاح التقتارير لقراتاتا ا مكتتب املفتتظ العتام، أو ا حتا  طلبته املمثتل 

وتنطبتتق هتتذه السياستتة  أو حفتتأ أو أختتذ نستت  منهتتا. التتدائح، متتن ختتال  وستتيلة إلكمونيتتة آمنتتة، دون استتتخرا ، أو طبتتع،
 أو بعد ذلك التاري . 2011أبريل /نيسان  12على التقارير الصادرة بتاري  

 
 يعامتتل املمثلتتون التتتدائمون أخي تقريتتر متتتن تقتتارير املراجعتتة يتلقونتتته مبوجتتب هتتتذه السياستتة علتتى أهنتتتا تقتتارير ستتترية.  -30

 عليها إالّ لتغراض الداخلية. االطالععلى التقارير أنه لن يتح  االطالعوتؤكد طلبات 
 

أو تقريتتتر التتتدروس املستتتتفادة غتتتري مالئتتتح  املراجعتتتة  تتتوز ا احلتتتاالت التتتيت يكتتتون فيهتتتا الكشتتتف عتتتن اتويتتتات تقريتتتر -31
د احتمتتا  املختتاطرة لتتدواعي الستترية، أو ا احلتتاالت التتيت ميكتتن أن يشتتّكل فيهتتا ذلتتك اديتتدا  لستتالمة وأمتتن أخي فتترد، أو عنتت

الواجبة، أن يُنّقك التقرير أو أن ُ جب ا الظترول االستتثنائية حستبما يترى املتدير العتام  ا اءجراتات بانتهايف حقوق األفراد
 على مشورة من املفتظ العام الذخي يتع) عليه أن يب)  للممثل الدائح ةاحب الطلب أسباب اداذ ذلك اءجرات. بنات  
 

علتى التقريتر أو إعالمته  االطالععلى الطلبات، إما بتمك) املمثل الدائح ةاحب الطلب من  العادة الردّ يتح ا  -32
ويقتوم املفتتظ العتام بءخطتار املمثتل التدائح ةتاحب الطلتب ا  حبجبه، ا غضون ثالثتة أستابيع متن تلقتي الطلتب ارطتي.

إذا كانتجل هنتايف حاجتة إىل مديتد الفتمة الزمنيتة املطلوبتة أقرب وقجل  كن ال يتجاوز ثالثة أسابيع من تاري  تقتدمي الطلتب 
ءتاحتتة التقريتتر. وُمتتّدد الفتتمة الزمنيتتة إذا كتتان تقريتتر املراجعتتة الداخليتتة أو تقريتتر التتدروس املستتتفادة مووتتوع الطلتتب يتضتتمن 

ة ا غضتتون أستتبوع) وا تلتتك احلتتاالت، يبلّتتغ املفتتتظ العتتام املمثتتل التتدائح لتلتتك الدولتت استتتنتاجات تتصتتل بدولتتة اتتددة.
علتتى التقريتتر. ويتتتيك املفتتتظ العتتام للممثتتل التتدائح لتلتتك الدولتتة ختتال  أستتبوع) متتن تتتاري  اءخطتتار  لالطتتالعبتلقيتته طلبتتا  

أيتة تنقي تات ومتع مراعتاة  29نسخة من تقرير املراجعة الداخلية لالطّتالع عليته بالشترو  ذااتا املنصتو  عليهتا ا الفقترة 
. وإذا كان ذلك املمثل الدائح يرغب ا تقدمي تعليقات مكتوبتة إىل املفتتظ العتام بشتأن التقريتر ا 31ُورى مبوجب الفقرة 
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غضون فمة األسبوع) هذه، تتاح تلتك التعليقتات، إىل جانتب التقريتر وأيتة تعليقتات أخترى يبتديها املفتتظ العتام، للممثتل 
 الدائح ةاحب الطلب ا غضون فمة أسبوع) أخرى.

 
أعتاله،  29تقريره/ تقريرها السنوخي معلومات عتن التقتارير التيت أفصتك عنهتا مبوجتب الفقترة  املفتظ العام ا يُدر  -33

على التقارير؛ والنتائ  اليت أستفرت عنهتا تلتك الطلبتات؛ وتأكيتد  االطالعمبا ا ذلك، من ب) أمور أخرى، عدد طلبات 
 أعاله. 30ك عنها وفقا  للفقرة التزام مقدمي الطلبات مببدأ سرية املعلومات اليت يُفص

 
حجتتب التقتتارير بتتأثر رجعتتي ا كتتل اجتمتتاع متتن اجتماعااتتا وتتتدر   أو تستتتعرض ةنتتة املراجعتتة حتتاالت تنقتتيك -34

 استنتاجااا ا تقريرها السنوخي.
 

 معايير الممارسة -ثامنا  

عتايري اءطتار التدو  للممارستات املهنيتة مبالوفتات ا أدائه ألعما  املراجعتة الداخليتة،  ينبغي ملكتب املفتظ العام، -53
)مبا ا ذلك مدونة قواعد السلويف املهع املرتبطة هبا( اليت اعتمداا خمتلف ختدمات املراجعتة  هاأو واوز للمراجعة الداخلية 

 .والرقابة ا األمح املت دة والوكاالت املتخصصة
 
ها املرعية، وغري ذلك من األحكام اءدارية، فضال  عن ُورى الت قيقات مبا يتماشى مع لوائك املنظمة وقواعد -63

ارطتتتو  التوجيهيتتتة للت قيقتتتات املقبولتتتة دوليتتتا  والتتتيت أقراتتتا مكاتتتتب الت قيتتتق ا املنظمتتتات الدوليتتتة واملؤسستتتات املاليتتتة 
 املتعددة األطرال.
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   ال اسيالممح

 المراجعة تي منظمة األغذية والزرالةلجنة  -جيم المرت  -دليل التعميماا اإلداريهة من 146القسم 
 

 2018يونيو/حزيران  10اعتبارا  من 
 
 الغرض -1

ا ترتيبتتتات الرقابتتتة وةنتتتة املاليتتتة تعمتتتل ةنتتتة املراجعتتتة كفريتتتق استشتتتارخي مكتتتّون متتتن ختتتربات ملستتتاعدة املتتتدير العتتتام  1-1
 الداخليتتتة، ومهتتام املنظمتتة اراةتتتة بتتالتفتيظ والت قيتتتقالداخليتتة، وعمليتتات إدارة املختتتاطر، ورفتتع التقتتارير املاليتتتة واملراجعتتة 

وتقتتتّدم ةنتتتة املراجعتتتة مشتتتوراا بشتتتأن هتتتذه املستتتائل متتتع مراعتتتاة اللتتتوائك والقواعتتتد املاليتتتة فضتتتال  عتتتن . والشتتتؤون األخالقيتتتة
 وبيئتها التشغيلية. ،املنظمة عمو  هبا االسياسات واءجراتات امل

 
تقتتدم ةنتتة املراجعتتة معلومتتات إىل األجهتتزة الرئاستتية ا تلتتك استتاالت متتن ختتال  إتاحتتة تقاريرهتتا الستتنوية، وعنتتد  1-2

 .الفاةلةفمة الاالقتضات، تقدم آخر التطورات إىل ةنة املالية خال  
 
تتب املفتتظ العتام يتعلتق باملراجعتة الداخليتة وبتالتفتيظ والت قيتق، تعمتل اللجنتة بصتفة استشتارية لتدى مك ما وا 1-3

ومبوجتتب ذلتتك، تستاعد املفتتتظ العتتام وأمت) املظا /مكتتتب الشتتؤون  وأمت) املظا /مكتتتب الشتؤون األخالقيتتة علتتى التتوا .
 األخالقية ا كل ما يتعلق باةودة املتواةلة ألدات هذه الوظائف.

 
 املسؤوليات -2

 بشأن:وةنة املالية املشورة إىل املدير العام  تقوم اللجنة باالستعراض وتقّدم 2-1
 

كبتتتريا  علتتتى قضتتتايا احملاستتتبة والتقتتتارير املاليتتتة والرقابتتتة املاليتتتة للمنظمتتتة مبتتتا يشتتتمل   السياستتتات التتتيت تتتتؤثر تتتتأثريا   )أ(
 االعتبارات التالية:

 
متا هتي موثقتة ا الكشول املالية للمنظمة ونتائ  عمليات املراجعة ارارجية للكشول املاليتة حبستب  (1)

 رأخي املراجع وا رسائل املراجع ارارجي إىل اءدارة؛
 اراةة باملراجع ارارجي للمنظمة وتطبيقها؛ المتيبات (2)
وحالة مشاريع الت س) التيت تتعلتق باألنظمتة املاليتة  ؛سياسات املنظمة ا جما  احملاسبة واءدارة املالية (3)

 ورفع التقارير املالية.

ابتتة الداخليتتة للمنظمتتة واستتماتيجية إدارة املختتاطر وإطتتار العمتتل والعمليتتات ا وتتوت املختتاطر ااامتتة التتيت الرق )ب(
 تواجهها املنظمة، مبا يشمل مراعاة النقا  التالية:
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 مشاريع تس) املنظمة اليت تتعلق بالرقابة الداخلية وبءدارة املخاطر؛ (1)
وارارجيتتتة للمنظمتتتة وحالتتتة التوةتتتيات املنبثقتتتة عتتتن عمليتتتات املراجعتتتة نتتتتائ  تغطيتتتة املراجعتتتة الداخليتتتة  (2)

 الداخلية وارارجية.

مبتتا ا  ،سياستتات املنظمتتة ملكاف تتة  ارستتات االحتيتتا  والفستتاد والتتتامر لتتدى موظفيهتتا واألطتترال ارارجيتتة ) (
والتدابري اليت تتيك للموظف) واألطرال ارارجية بتأن يّعتربوا عتن  ،ملوارد املنظمة السليحذلك االستخدام غري 

 خماوفهح، ا إطار سرخي، من أخي  ارسات خاطئة ا اءدارة وا إجرات العمليات.

وااللتتتتزام مبيثتتتاق مكتتتتب  ،فعاليتتتة وكفتتتاتة مهتتتام املراجعتتتة الداخليتتتة والتفتتتتيظ والت قيتتتق ملكتتتتب املفتتتتظ العتتتام )د(
و  التوجيهية املتعلقة بالت قيقات اءدارية الداخلية واملعايري الدوليتة للمراجعتة والت قيتق املفتظ العام، وارط

 الداخلي) مبا ا ذلك االعتبارات التالية:
 

 ؛مكتبها/الدور املستقل للمفتظ العام ومكتبه (1)
 كفاية املوارد املتاحة ملكتب املفتظ العام كي يليب احتياجات املنظمة؛ (2)
 مكتب املفتظ العام لضمان اةودة ونتائ  استعراوات ومان اةودة الداخلية وارارجية؛آليات  (3)
مالتمتتة التغطيتتة املرتقبتتة واحلاليتتة للمراجعتتة الداخليتتة متتع املراعتتاة الواجبتتة لتغطيتتة املراجعتتة ارارجيتتة، متتن  (4)

 املراجع ارارجي؛أجل ومان تأكيد مكتب املفتظ العام على اساالت عالية املخاطر بالتنسيق مع 

 تقارير املراجعة الصادرة عن مكتب املفتظ العام وحالة تنفيذ التوةيات من قبل املنظمة؛ (5)
نتتتائ  الت قيتتق التتيت تتعلتتق باحلتتاالت املفموتتة أو الفعليتتة لستتوت اءدارة واملخالفتتات واالحتيتتا  وحالتتة  (6)

 اءجراتات اليت تتخذها املنظمة بشأن هذه النتائ ؛
 قارير الربع سنوية والسنوية ملكتب املفتظ العام؛الت (7)
ميثاق مكتب املفتظ العام واألدلة التشغيلية الالزمة لل فاظ على التوافق مع املمارستات  ا التغيريات (8)

 التنظيمية واملهنية؛
 يتعلق بتوظيف مفتظ عام أو إهنات فمة واليته أو عدم وديد تعيينه. ما امقمحات املنظمة  (9)

 
 سيع املسائل ذات الصلة بصياغة برنام  املبادئ األخالقية ا املنظمة وإعداده وتنفيذه، مبا ا ذلك: )هت(
 

األخالقية على أستاس  املبادئ األخالقية اليت يقوم هبا أم) املظا / مسؤو  الشؤون ا جما  نشطةاأل (1)
 اللجنة؛ األخالقية إىلالتقارير السنوية اليت  يلها أم) املظا / مسؤو  الشؤون 

املكونتات الفرديتة الرئيستتية لربنتام  املبتادئ األخالقيتتة، مبتا ا ذلتك أخي سياستتات ولتوائك وقواعتتد ذات  (2)
 ةلة، والتدريب؛

 معاةة تضارب املصاذ؛ برنام  أو برام  اءقرار املا  للمنظمة ااادفة إىل منع أو (3)
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 .باملسؤوليات األخالقيةبشكل فعا  مدى كفاية املوارد للنهوض  (4)
 

وال تتتتدخل  تتتر  اللجنتتة علتتى تتتوفري التنستتيق املالئتتح ألنشتتطة الرقابتتة بتت) وظتتائف املراجعتتة الداخليتتة وارارجيتتة. 2-2
 اللجنة ا هذه األثنات ا والية أخي من الوظائف املختلفة واستقالليتها على التوا .

 
 الفعالة ملسؤوليات اللجنة وأهدافها املعلنة لتلك الفمة.تضع اللجنة خطة سنوية لضمان املعاةة  2-3
 
 ن  وز اما إبدات أخي تعليقات على التقرير.املدير العام الذيةنة املالية و تقريرا  سنويا  عن أنشطتها إىل  ترفع 2-4
 
 السلطة -3

 التالية: بالسلطاتتتمتع ةنة املراجعة  3-1
 

  مستتؤو  الشتتؤون والتشتتاور مباشتترة متتع املفتتتظ العتتام وأمتت) املظا /احلصتتو  علتتى كتتل املعلومتتات الضتتروريّة
 وموظفيهح؛ األخالقية

 االّطالع على كل التقارير ووثائق العمل الصادرة عن مكتب املفتظ العام؛ 

  التمتاس أيّتتة معلومتات تتاجهتتا متن أخي موظتتف، ومطالبتة سيتتع املتوظف) بالتعتتاون بشتأن أخي طلتتب تتقتتدم
 اللجنة؛ به

 ى املشورة الفنّية املستقلة وومان حضور أشخا  خارجي) من أةت اب التجتارب وارتربات احلصو  عل
 ذات الصلة إذا كان ذلك وروريا.

 
 العضوية -4

اسلد سيع األعضات بنات  على توةية  ويعّ)  تتألف اللجنة من مخسة أعضات خارجي) ومن أم) حبكح منصبه. 4-1
 العام. رها املديرةنة املالية إثر عملية اختيار يدي

 
وختربااح ذات الصتلة علتى مستتوى رفيتع ا جمتاالت: الرقابتة، مبتا ا  ويتح اختيار األعضات على أساس مؤهالاح 4-2

 تتب مراعتتاة  ،ولتتدى اختيتتارهح والضتتوابّ.ذلتتك املراجعتتة والت قيتتق والشتتؤون األخالقيتتة واءدارة املاليتتة واحلوكمتتة واملختتاطر 
 واةغراا ا اللجنة. للمساواة ب) اةنس)املراعي التمثيل 

 
األعضتتتات الستتابق) لتتتدى أمانتتتة  تعيتت) يتتتتح وال يكتتون األعضتتتات مستتتقلون عتتتن أمانتتة املنظمتتتة وعتتن املتتتدير العتتام. 4-3

 املنظمة ا ةنة املراجعة ومن فمة ارمد سنوات اليت تعقب انتهات تلك املسؤوليات.
 
 شخصية وال  وز أن ميثلهح أعضات مناوبون.عملهح بصفتهح ال األعضات يؤدخي 4-4
 
 تنتخب اللجنة رئيسها من ومن أعضائها. 4-5
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إوتتافية بعتتد انتهتتات متتدة الواليتتة  ستتنوات يعمتتل األعضتتات لفتتمة ثتتالث ستتنوات قابلتتة للتجديتتد ملتتدة أقصتتاها ثتتالث 4-6

راحل هبدل تأم) االستمرارية. ويكون وتقسح مدة واليات األعضات قدر املستطاع إىل م األوىل، مبوجب قرار من اسلد.
 التجديد رهن التقدير اء ايب ملسا ة العضو املعّ) خال  مدة واليته األوىل.

 
 األمانة -5
وهو يرفتع تقتاريره مباشترة إىل الترئيد حتو  الشتؤون التيت تتعلتق  ،املراجعة أم) ةنةهو  املفتظ العام حبكح منصبه 5-1

 مكتب املفتظ العام فيوفّر دعح األمانة للموظف).أما  بعمل ةنة املراجعة.
 
 االجتماعات -6

أن يتدعو إىل عقتد  للرئيد و وز ميكن أن وتمع اللجنة ثالث مرات على األقل ا السنة وفقا ملا يرتئيه رئيسها. 6-1
مستتتتؤو  الشتتتتؤون املظا /أمتتتت)  و تتتتوز للمتتتتدير العتتتتام أو املفتتتتتظ العتتتتام أو اجتماعتتتتات إوتتتتافّية إذا متتتتا رأى ذلتتتتك مناستتتتبا .

 أو املراجع ارارجي أن يطلب إىل الرئيد عقد اجتماعات إوافية إذا ما دعجل احلاجة إىل ذلك. األخالقية
 
 أيام عمل على األقل من انعقادها. 10يتح إخطار أعضات ةنة املراجعة باالجتماعات عادة  قبل  6-2
 
 ينبغي توزيعه إىل جانب الدعوات. يوافق الرئيد على جدو  أعما  مؤقجل لالجتماعات 6-3
 
يتتتح إعتتداد الوثتتائق الداعمتتة متتن قابتتل التترئيد أو أمانتتة ةنتتة املراجعتتة بنتتات  علتتى تعليمتتات التترئيد أو علتتى مبتتادرة  6-4

متتن قابتتل املراجتتع ارتتارجي أو، مبوافقتتة التترئيد، عتتن طريتتق اءدارة أو اللجتتان األختترى  الوثتتائق وميكتتن أيضتتا تقتتدمي األمتت).
 سرية. ستخدم الوثائق واملواد اءعالمية اليت ُتوزَّع لتنظر فيها ةنة املراجعة فقّ اذه الغاية، وتُعاَمل على أهناة. وتُ للمنظم

 
أن االجتماعتتات ميكتتن أن تنعقتتد  علتتى متتن املفتتمض أن يشتتاريف األعضتتات ارمستتة سيعتتا  ا كتتل اجتمتتاع للجنتتة، 6-5

وتُتختذ قترارات ةنتة املراجعتة عتادة بتالتوافق ا  أم) االجتماع حبتق التصتويجل.وال يتمتع  بنصاب مؤلف من ثالثة أعضات.
اورات، ولكتتتتن حبتتتتا  تعتتتتّذر ذلتتتتك فُتتَّختتتتذ بغالبيتتتتة أةتتتتوات األعضتتتتات احلاوتتتترين التتتتذين أدلتتتتوا بأةتتتتوااح. وا حتتتتا  تعتتتتاد  

 األةوات، يكون للرئيد الصوت املرجك.
 
ذلتتك الوقتتجل يتتتح إحصتتات  وختتال  اجتمتتاع عتترب ااتتاتف أو الفيتتديو تتوز للتترئيد أو ألعضتتات آختترين املشتتاركة ا  6-6

 عددهح بغية تديد النصاب.
 
رئيسا  بالنيابة لذلك االجتمتاع متن  اوخرون ا حا    يتمكن الرئيد من حضور اجتماع ما، ينتخب األعضات 6-7

 ب) األعضات احلاورين.
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 املظا /مستؤو  الشتؤون األخالقيتة أو أخي موظتف آختر متن وز للرئيد أن يدعو مكتب املفتظ العام، أو أمت)  6-8
 االجتماعات. املراجع ارارجي حلضور حلضور االجتماعات. و وز للرئيد أيضا أن يدعو املنظمة

 
أو ا جلستات   وز للجنة املراجعة أن تقرر االجتماع ا جلسة مغلقة ب) فمة وأخرى حبسب ما تقرره اللجنة، 6-9

و متع  ثلت) عتتن اءدارة أو  ثتل املراجتتع ارتارجي. ووتمتع اللجنتتة علتى األقتل متترة واحتدة ا الستتنة ا خاةتة متع األمتت) أ
ووتمتع اللجنتة أيضتا  متع املراجتع ارتارجي ا  الشتؤون األخالقيتة. مستؤو متع املفتتظ العتام وأمت) املظا / جلستات خاةتة

 جلسة خاةة مرة واحدة ا السنة على األقل.
 
وتستتتعرض ةنتتة املراجعتتة مشتتروع احملضتتر باملراستتلة  .ةنتتة املراجعتتة )أمتتفظتته  و يتتتح إعتتداد اضتتر بكتتل اجتمتتاع  6-10

 ضر رمسيا  ا اجتماعها التا .وتعتمد هذا احمل
 
وقتتد يوافتتق التترئيد علتتى . .متتداوالت ةنتتة املراجعتتة وااوتتر اجتماعااتا ستترية متتا   يقتترر التترئيد غتري ذلتتكتكتون  6-11

مل احملاور أو األجزات ذات الصلة منها مع املدير العام، وأم) املظا / مسؤو  الشؤون األخالقية، وكبتار املتدرات تشاريف كا
وذلتك لغايتة املتابعتة متن  ، ةنتة مراجعتة احلاستبات أن تقتدم متوجزا  عتن القترارات)اوخرين ا املنظمة أو قد يطلب من أم

 قبل كبار املدرات ا املنظمة.
 
 املصاذتضارب  -7

وحت) ينشتأ تضتارب مصتاذ فعلتي أو اتمتل، يتتح  قبل تعيينهح، يقدم األعضات اةدد تصتر ا  بتضتارب املصتاذ. 7-1
اءعالن عن املصل ة ما يؤدخي إىل إعفات العضو أو األعضات من املشاركة ا املناقشة أو إىل امتناعهح عن التصتويجل علتى 

 صاب من بقية األعضات للنظر ا هذه املسألة.وا هذه احلالة يستوجب تكوين ن املسألة.
 
 مسؤوليات والتزامات األعضات -8

وبالتتتتا  ال يُعتتتترب . يعمتتتل األعضتتتات بصتتتفة مستتتتقلة غتتتري تنفيذيتتتة لتتتدى أدات دورهتتتح االستشتتتارخي ا ةنتتتة املراجعتتتة 8-1
 األعضات مسؤول) شخصيا  عن القرارات اليت تتخذها ةنة املراجعة جمتمعة .

 
أعضات ةنة املراجعة تعويضا  عتن أخي إجتراتات تُتتَّختذ وتدهح نتيجتة لتنشتطة التيت يؤدوهنتا أثنتات عملهتح ا ينا   8-2

 ةنة املراجعة، طاملا أن هذه األعما  قد أديجل بنية حسنة.
 
 رفع التقارير -9

ويا  بشتأن عملهتا يتضتمن مشتوراا، وتعّد ةنة املراجعة تقريرا  سن ترفع اللجنة تقاريرها إىل املدير العام وةنة املالية. 9-1
ومالحظااتتا وتوةتتيااا لينظتتر فيتته كتتل متتن املتتدير العتتام وةنتتة املاليتتة. ويتضتتمن التقريتتر تقييمتتا  ذاتيتتا  ستتنويا  لعمتتل اللجنتتة. 

ة مكتتب املفتتظ العتام للمجتاالت العاليتة ارطتورة املشتار إليهتا متن ةتويعرض التقرير وجهات نظر اللجنة بشتأن كيفيتة معا
كمتتا يتضتتمن التقريتتر وجهتتات نظتتر اللجنتتة بشتتأن التقريتتر   خطتتته ومتتدى كفايتتة امليزانيتتة املووتتوعة لتنفيتتذ تلتتك ارطتتة.  ختتال
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الستتنوخي ملكتتتب املفتتتظ العتتام مبتتا ا ذلتتك بيتتان استتتقالليته. ويُتتدعى رئتتيد ةنتتة املراجعتتة، أو عضتتو آختتر، حستتبما تقتترر 
 نة.اللجنة، إىل ةنة املالية لعرض التقرير السنوخي للج

 
 ، إذا   تعتترب سترية،يتواةل الرئيد مع جهة االتصتا  املعينتة متن قبتل املتدير العتام بشتأن نتتائ  متداوالت اللجنتة 9-2

 فضال  عن املسائل املقبلة اليت تتعلق مبجا  عملها.
 

 التكاليف وتعويملاألجور  -10
وتقتوم ال يتقاوى األعضات أخي أجتر متن املنظمتة علتى أيتة أنشتطة يقومتون هبتا ا إطتار عضتويتهح ا ةنتة املراجعتة.  10-1

 املنظمة بتعويمل أية تكاليف تتعلق بالسفر واءقامة يتكبدها أعضات اللجنة بالضرورة لدى مشاركتهح ا اجتماعات اللجنة.
 

 لالختصاةات الدورخياالستعراض  -11
اللجنتتة دوريتتا ، وكتتل ثتتالث ستتنوات علتتى األقتتل، مالتمتتة اختصاةتتااا، متتع اقتتماح تغيتتريات علتتى املتتدير  تستتتعرض 11-1

 العام وةنة املالية لتقدميها الحقا  إىل اسلد ليقّرر اسلد بشأهنا.
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 الممح  ال الث

 الماام الحالية ألمين المظالم/مسؤول الشؤون األخالقية
 

 التراتبية تي رتى التقارير
يقتتتدم أمتتت) املظا /مستتتؤو  الشتتتؤون األخالقيتتتة التقتتتارير إىل نائتتتب املتتتدير العتتتام للعمليتتتات وتتتمن اءطتتتار اءدارخي ملكتتتتب 

 الشؤون القانونية واألخالقية.
 

 النتائج الرئيسية

مليدانيتتة متتن تعزيتتز بيئتتة عمتتل متستتقة وفعالتتة مبتتا يستتاهح ا تعزيتتز الكفتتاتة التنظيميتتة والتشتتغيلية ا املقتتر الرئيستتي واملكاتتتب ا
 خال  توفري مشورة سرية، واايدة ومستقلة بشأن املشاكل والنزاعات، والب   عن حلو  مقبولة عرب وسائل غري رمسية.

 
 الوظائف الرئيسية

العمل كم اور حيادخي يوفّر ملوظفي املنظمة بصورة عامة مشورة  سرية، واايدة ومستقلة بشأن املشاكل والنزاعات، مبا ا 
 رات والسبل لتسويتها.ذلك اريا

 

 المحددة الوظائف

  استتتعراض الشتتكاوى املتعلقتتة بالعمتتل؛ ودعتتح ووتتع حتتّل عتتاد  عتترب وستتائل غتتري رمسيتتة، مثتتل املناقشتتات التتيت
تشاريف فيها سيع األطرال؛ وتقدمي املشتورة بشتأن اريتارات والستبل املتاحتة لتطترال، وحتّل النزاعتات، مبتا ا 

 أخرى ا املنظمة؛ ذلك اءحالة إىل وحدات خمتصة

  تتتوفري تقتتارير ستتنوية إىل نائتتب املتتدير العتتام للعمليتتات تُتتتاح إىل متتوظفي املنظمتتة بشتتكل عتتام، علتتى أن تتضتتمن
معلومتات مفيتتدة ذات طتتابع عتام تتعلتتق باحلتتاالت التتيت مّت النظتر فيهتتا فضتتال  عتن توةتتيات بشتتأن التغيتتريات ا 

 ئة العمل ومكان العمل ا املنظمة؛السياسات، واءجراتات واملمارسات هبدل تس) بي

   املسا ة ا تنمية وتعزيز مكان العمل والثقافة اليت تصون قتيح املنظمتة، ونزاهتهتا األخالقيتة والوظيفيتة، واحتمام
كرامتتة املتتوظف) وتنتتّوعهح وحقتتوقهح، التزامتتا  بالنظتتام األساستتي للمتتوظف) ا املنظمتتة، والقواعتتد واألحكتتام ا 

 دارية ومدونة السلويف ملوظفي اردمة املدنية الدولية؛دليل اءجراتات اء

 تنسيق وتسيري برنام  اءفصاح املا  للمنظمة مبا يتماشى مع القواعد واءجراتات اليت تضعها املنظمة؛ 

 تنسيق وإدارة برنام  الوساطة ا املنظمة مبا يتماشى مع سياسة املنظمة؛ 

  تقتتدمي اقماحتتات، عنتتد االقتضتتات، إىل مكتتتب املتتوارد البشتترية بشتتأن أنشتتطة التعلتتيح ا متتا يتعلتتق بالوقايتتة متتن
 والنزاهة؛ بالشؤون األخالقيةالنزاعات وحّلها، املهارات ونظرية التفاوض، وبشأن املسائل املتصلة 

 متتح املت تتدة، والستتفر إىل أخي إقلتتيح أو املشتتاركة ا املنتتتديات واملناقشتتات ذات الصتتلة املشتتمكة بتت) وكتتاالت األ
 بلد حسب االقتضات الستكما  ما يتوجب عليه من مهام ومسؤوليات؛

  تأدية أخي مهام أخرى حسب الضرورة.و 
 

 .ال يكون املرشك املختار مؤهال  ألخي تعي) آخر ا املنظمة خال  تأدية وظيفته/وظيفتها كأم) للمظا ، أو بعد ذلك)*( 


