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 موجز
 

  ُتعّلقة امل ســــــائلملا عدًدا منعّدت هذه الوثيقة ردًّا على طلب تقّدمت به اللجنة للحصــــــول على وثيقة تتناول أ
 .مبكتب املفّتش العام وميثاق مكتب املفتش العام

  وتعاجل هذه الوثيقة املســـــــــــــائل التالية: (أ) حتديد مدة والية املفتش العام؛ (ب) وإجراءات تعيني املفتش العام؛
(ج) وإجراءات إ�اء تعيني املفتش العام قبل انتهاء فرتة الرتتيبات التعاقدية/ أو مّدة واليته؛ (د) ومســــــــــــــائل 

 .ة املراجعةاملفتش العام ودور جلنأخرى خمتلفة تتعلق مبيثاق مكتب 

  ن بلورة البنود م من رفع التوصــيات إىل اجمللس يف ما يتعلق مبضــمون البند (أ)، ال بدّ املالية جلنة وبينما متكنت
  .(ب) و(ج) و(د) على حنو أكرب قبل إمكانية إدراجها يف نسخة منّقحة مليثاق مكتب املفتش العام

 
 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 
  املالية مدعّوة إىل استعراض هذه الوثيقة وإبداء التعليقات واملالحظات اليت تراها مناسبة بشأ�اإّن جلنة.   

 
 مسودة املشورة

 
 إّن اللجنة: 
 

  بشـــــــــــــــأن حتــــديــــد مــــدة واليــــة املفتش العــــام لفرتة  10وافقــــت على االقرتاحــــات الواردة يف الفقرة 
 ؛سبع سنوات

  وأيّدت اقرتاح تنقيح ميثاق مكتب املفتش العام من أجل إبراز أحدث املمارســــــات الفضــــــلى يف منظومة
املعززة اليت تضطلع هبا املنظمة، مبا يشمل دور جلنة املراجعة  اإلشرافاألمم املتحدة، فضال عن أنشطة 

  .يف تعيني املفتش العام وإ�اء فرتة تعيينه
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 مقّدمة
 
املتعّلقة  للحصــــول على وثيقة تتناول عدًدا من املســــائلاملالية جلنة وثيقة ردًّا على طلب تقّدمت به عّدت هذه الأُ  -1

 .مبكتب املفّتش العام وميثاق مكتب املفتش العام
 
عقب املشــاورات، مبا يف ذلك مع املفتش العام ابلوكالة، مت إعداد هذه الوثيقة ملعاجلة املســائل التالية: (أ) حتديد و  -2

والية املفتش العام؛ (ب) وإجراءات تعيني املفتش العام؛ (ج) وإجراءات إ�اء تعيني املفتش العام قبل انتهاء واليته؛  مدة
 (د) ومسائل أخرى خمتلفة تتعلق مبيثاق مكتب املفتش العام ودور جلنة املراجعة.

 
 حتديد مدة والية املفتش العام

 
 أية أحكام تســــــــتثين إمكانية  والددة لوالية املفتش العام يف املنظمة، هناك أّي مّدة حم تيف الوقت الراهن، ليســــــــ -3

 .عمل يف وحدات أخرى يف املنظمةأن يآخر أو  امنصبً فرد كان قد عمل مفتًشا عاًما، شغل أن ي
 
)، االقرتاح الوارد يف الوثيقة 2019مارس/آذار  22-81والســـــبعني ( اخلامســـــةوقد أيّدت جلنة املالية خالل دورهتا  -4

FC 175/15 

  ملشــاوراتاالقاضــي بتحديد مدة والية املفتش العام لفرتة حمددة مدهتا ســبع ســنوات رهًنا إبجراء مزيد من و  1
 جلنة املالية  موقف) 2018أبريل/نيســــــــــــــان  12-8ّر اجمللس يف دورته احلادية والســــــــــــــتني بعد املائة (قوأ 2مع جلنة املراجعة؛

  3هذا االقرتاح.بشأن 
 
  تقريرهايف ويتماشـــى هذا االقرتاح مع توصـــيات وحدة التفتيش املشـــرتكة لألمم املتحدة (وحدة التفتيش املشـــرتكة) -5

 س شــــــري إىل حتديد مدة والية املســــــؤولني عن الرقابة الداخلية لفرتة مخالذي يعن "ثغرات الرقابة يف منظومة األمم املتحدة" 
 إىل ســــــــــــبع ســــــــــــنوات غري قابلة للتجديد، من دون أي توقعات إبعادة توظيفهم يف املنظمة ذاهتا لألمم املتحدة عند انتهاء 

 4مدة واليتهم.
 
الداخلية  "حالة وظيفة املراجعة بعنوانوأّكدت وحدة التفتيش املشــــــــــــــرتكة من جديد هذه التوصــــــــــــــية يف تقريرها  -6

ن وسائل محاية كل معمل منذ بداية التعيني هو "لل احملددة دةامل، مضيفًة أّن توضيح للحساابت يف منظومة األمم املتحدة"
واعتربت وحدة التفتيش املشــــــرتكة  5".تهمن اســــــتقاللية رئيس دائرة املراجعة الداخلية حلســــــاابت/الرقابة الداخلية وموضــــــوعيّ 

                                                      
 بعنوان استعراض استقاللية مكتب املفتش العام ووظيفيت مسؤول الشؤون األخالقية وأمني املظامل. FC 15/175الوثيقة  أنظر  1
 . 4/161CL(د) من الوثيقة  18راجع الفقرة   2
 . REP161CL/(ي) من الوثيقة  19راجع الفقرة   3
فيما يتصــــــــــــــــل بتعيني رئيس الرقابة الداخلية، جيب أن تقرر اهليئات واليت تنّص على أنه " /2/0062JIU/REPالواردة يف الوثيقة  10التوصـــــــــــــــية  أنظر  4

أعوام غري قابلة للتجديد، مع عدم انتظار أي  7و 5إقامة قاعدة والية مدهتا ما بني  جيب (د) (أ)[…] التشريعية يف كل منظمة من املنظمات ما يلي: 
 .تعيني آخر يف نفس املؤسسة من مؤسسات األمم املتحدة يف �اية مدة الوالية

 ./8/0162JIU/REPمن الوثيقة  71الفقرة  أنظر  5
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ا أّن حتديد مدة الوالية " عة احلســــــــــــاابت، من أجل كفالة التوظيف الطويل طريقة للحد من خماطر إعاقة تقارير مراجأيضــــــــــــً
األجل" و"آلية لتعزيز املوضـوعية واالسـتقاللية وجتنب تضـارب املصـاحل ابالسـتعاضـة دورً� عن رئيس دائرة املراجعة الداخلية 

  6.للحساابت/الرقابة"
 
 اابت يف نصـــــــــف دوائر املراجعة الداخلية للحســـــــــ هويف التقرير نفســـــــــه، أشـــــــــارت وحدة التفتيش املشـــــــــرتكة إىل أنّ  -7

 يف مؤســــــــــــــســــــــــــــات منظومة األمم املتحدة حتديد لفرتة والية رئيس دائرة املراجعة الداخلية للحســــــــــــــاابت/الرقابة الداخلية، 
  7عادة التوظيف يف منصب آخر داخل املؤسسة نفسها.إب قد وضعت قيوًدا تتعلقيف املائة منها  59وأّن 

 
ة األمثلة عن مؤســــــــــســــــــــات منظومة األمم املتحدة اليت حددت فرتة والية رؤســــــــــاء دوائر املراجعة وتتضــــــــــمن قائم -8

الداخلية/الرقابة الداخلية بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيســــف، وقد حددات فرتة الوالية خبمس ســــنوات قابلة للتجديد 
ا.  دةملدة أربع ســــــــــنوات قابلة للتجديد ملرة واحمنصــــــــــبه  املفتش العام يتوىلملرة واحدة. ويف بر�مج األغذية العاملي،  أيضــــــــــً

نشــــرته مؤخرًا مفوضــــية األمم املتحدة لشــــؤون  ) الذي2-عام (دالفتش املشــــاغرة يف منصــــب الوظيفة الويشــــري اإلعالن عن 
ســــــنوات غري قابلة للتجديد ومن دون إمكانية شــــــغل أي وظيفة  الالجئني، إىل أّن مدة والية املفتش العام ســــــتكون ســــــتّ 

ا إىل أنّه يف حال مت تعيني موظف يف مفوضــــية  أخرى يف املؤســــســــة ذاهتا عند انتهاء مدة الوالية. ويشــــري هذا اإلعالن أيضــــً
جديد يبطل تاألمم املتحدة لشــؤون الالجئني يف هذا املنصــب، ســيصــدر كتاب تعيني جديد ملدة ســت ســنوات غري قابلة لل

 أي عقد عمل حمدد األجل أو غري حمدد األجل للموظف.
 
رف متّكن املنظمة من االســـــتفادة من اخلربات واملعا قدحتديد مدة الوالية لفرتة ســـــبع ســـــنوات  أن ومن املســـــّلم به -9

االســـــــــــــتقاللية على  اظاحلفاملتمثلة يف  ةصـــــــــــــل عليها املفتش العام خالل واليته، ويف الوقت نفســـــــــــــه معاجلة األولويحياليت 
 واملوضوعية.

 
رتح أن قا، ووفًقا ألفضـــــــــل املمارســـــــــات على نطاق منظومة األمم املتحدة، يُ ة آنفً دىل االعتبارات الوار إواســـــــــتناًدا  -10

عيينه عقد ملدة ســــــــبع لدى ت تكون والية املفتش العام لفرتة ســــــــبع ســــــــنوات غري قابلة للتجديد. فُيعرض على املفتش العام
انتهاء فرتة الســنوات الســبع، لن يكون مؤهالً للتعيني يف أي منصــب آخر يف املنظمة. ويف حال مت اختيار  ولدى ســنوات.

موظف يف منظمة األغذية والزراعة لشغل هذا املنصب، يصدر كتاب تعيني جديد من شأنه إبطال شروط التعيني القائمة 
 اليت خيضع هلا املوظف يف املنظمة.

  

                                                      
 ./016/82JIU/REPمن الوثيقة  73الفقرة  أنظر  6
 ./8/0162JIU/REPمن الوثيقة  18يف الصفحة  2والشكل  47الفقرة  أنظر  7
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 العامإجراءات تعيني املفتش 
 

حيدد ميثاق مكتب املفتش العام (املشــــــار إليه يف ما يلي ابســــــم "امليثاق") اإلجراءات املّتبعة حالًيا لتعيني املفتش  -11
من دليل اإلجراءات اإلدارية (امللحق األول) ويف اختصـــــــاصـــــــات  107العام، وترد هذه اإلجراءات يف املرفق ألف للقســـــــم 
 من هذا الدليل. 146جلنة املراجعة (امللحق الثاين) يف املرفق جيم للقسم 

 
ويلحظ هذا اإلطار أن يقوم املدير العام ابلتشاور مع جلنة املالية وجلنة املراجعة الختيار املفتش العام وتعيينه. ويف  -12

ت وحدة التفتيش املشرتكة أّن منظمة األغذية والزراعة إحدى املنظمات القليلة اليت جيري فيها تعيني رئيس هذا الصدد، أقر 
  8.دائرة املراجعة الداخلية للحساابت/الرقابة الداخلية ابلتشاور مع كل من جلنة الرقابة وجملس اإلدارة

 
تعيني شــخص  إىل أنه يتعّني على املدير العام"ابملســاءلة واالســتقالل "لذا، يشــري القســم الرابع من امليثاق املتعلق  -13

 ).16واملهنية ليكون مفتشاً عاماً، وذلك بعد التشاور مع جلنة املالية (الفقرة  الفنيةمؤهل من الناحية 
 

ىل املدير إ وعالوًة على ذلك، تســـــتعرض جلنة املراجعة اقرتاحات املنظمة بشـــــأن تعيني مفتش عام وتقّدم املشـــــورة -14
) االختصــــاصــــات). وقد أدرج هذا البند يف والية جلنة املراجعة عقب 10(د) ( 1-2العام وجلنة املالّية هبذا الشــــأن (الفقرة 

  9.، ولكنه غري مدرج حالًيا يف امليثاق2018تنقيح اختصاصاهتا يف شهر يونيو/حزيران 
 

 جلنة املراجعة يف تعيني املفتش العام.ويُقرتح تعديل ميثاق مكتب املفتش العام ليربز دور  -15
 

 إجراءات إ�اء تعيني املفتش العام
 

 من يشـــــغل تعيني �اءإاق مكتب املفتش العام على أنه ينبغي للمدير العام التشـــــاور مع جلنة املالية قبل ثينّص مي -16
ا إىل أنه ينبغي للجنة املراجعة اســـــــتعراض 16العام (الفقرة  املفتش منصـــــــب ). وتشـــــــري اختصـــــــاصـــــــات جلنة املراجعة أيضـــــــً

 )).  9(د) ( 1-2االقرتاحات اخلاصة إب�اء تعيني املفتش العام أو عدم جتديد تعيينه (الفقرة 
  

                                                      
يف عدد قليل من املؤسسات فقط يعّني رئيس دائرة املراجعة الداخلية للحساابت/الرقابة إىل أنّه "  /016/82REP/JIUمن الوثيقة  67تشري الفقرة   8

 .  املؤسسات"، وتقّر أبن منظمة األغذية والزراعة من بني هذه الداخلية ابلتشاور مع كل من جلنة الرقابة وجملس اإلدارة
) وأقرها اجمللس بعد ذلك يف دورته التاسعة 2018مايو/أ�ر  25-21وافقت جلنة املالية على االختصاصات املنّقحة يف دورهتا السبعني بعد املائة (  9

 .CL 159/REP(د) من الوثيقة  13والفقرة  CL 159/4من الوثيقة  27الفقرة  أنظر). 2018يونيو/حزيران  8-4واخلمسني بعد املائة (
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يف تش العام فويف ما يتعلق هبذه املســـــألة ويف ضـــــوء األوضـــــاع الراهنة كتلك اليت نشـــــهدها يف ما يتعلق بوضـــــع امل -17
، قد يتعّني وضـــــــــــع إجراءات أكثر تفصـــــــــــيالً بشـــــــــــأن إ�اء تعيني املفتش العام خالل واليته ملعاجلة منظمة األغذية والزراعة

 احلاالت اليت قد تنشأ مسّوغًة إ�اء تعيني املفتش العام وهي:
 

 يف حال مل يكن أداؤه مرضًيا؛ أ)(

 ؛ث سوء سلوكو يف حال حدو  ب)(

 صحية، يف حال كان املفتش العام غري قادر على مواصلة اخلدمة.ألسباب و  ج)(
 

يبــدو أّن مكتــب املفتش العــام وجلنــة املراجعــة كــا� يقومــان ابلنظر يف هــذه املســـــــــــــــألــة هبــدف اقرتاح جمموعــة من و  -18
ا وضـــــع قواعد حمددة من شـــــأ�ا حتديد دور جل نة املراجعة يف األحكام املوضـــــوعية بشـــــأ�ا. ويف هذه احلالة، قد يتعّني أيضـــــً

 .تقييم أداء املفتش العام
 

قدمي االقرتاحات. تباملدير العام أو جلنة املراجعة  ليبادرويف ما يتعلق ابجلوانب اإلجرائية، قد تكون هناك حاجة  -19
 من املدير العام وجلنة املالية.إىل كل  اتقرتاحمن االبدي جلنة املراجعة آرائها بشأن أي وقد تُ 

 
صـــياغة االقرتاحات أن تتم اإلشـــارة إىل اإلجراءات املعمول هبا يف املؤســـســـات األخرى ومن املتوقع خالل عملية  -20

 التابعة ملنظومة األمم املتحدة، مبا يشمل أفضل املمارسات ذات الصلة.


