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 وجزامل

 كتب املفتش العام مـن أجـل إبـراز مل منقح طلبت جلنة املالية، يف دورهتا الثامنة والسبعني بعد املائة، إعداد ميثاق
الـيت تضـطلع أحدث املمارسات الفضلى املعمول هبا يف منظومة األمم املتحدة، فضال عـن أنشـطة الرقابـة املعـززة 

، بعـد استعراضـه مـن 2020عرض للموافقة عليه يف الدورة الثمانني بعد املائة يف مـايو/أ�ر يُ هبا املنظمة، على أن 
 ، كإجراء مؤقت ملرة واحـدة ابلنظـر إىل الطـابع امللـح للمسـألة، ابعتمـادجلنة املاليةوأوصت جانب جلنة املراجعة. 

كتــب املفــتش العــام بعــد اســتعراض جلنــة املراجعــة ومشــاورة غــري رمسيــة للجنــة املاليــة، إىل مل املــنقح لميثــاقل اإلدارة
 .2020حني موافقة هذه األخرية رمسًيا على امليثاق يف مايو/أ�ر 

  توافـــق عليـــه جلنـــة املاليـــة. وبعـــد كـــي لنقح ملكتـــب املفـــتش العـــام املـــيثـــاق امل أن يقـــّدميســـّر املفـــتش العـــام ابلنيابـــة و
، 2019املنعقـــد يف نوفمرب/تشـــرين الثـــاين  واخلمســـني الثالـــثاستعراضـــه مـــن جانـــب جلنـــة املراجعـــة يف اجتماعهـــا 

صادقة الالحقة للمدير العام عليه، دخل امليثاق حيز وامل 2020يف فرباير/شباط  ومشاورة غري رمسية للجنة املالية
. وجـــرى دمـــج االقرتاحـــات الـــواردة مـــن جلنـــة املراجعـــة 2020 مـــارس/آذار 25التنفيـــذ، علـــى أســـاس مؤقـــت، يف 

مـن املرفـق  107لقسـم صـدرت ضـمن ا، والـيت طيـهوالتعديالت املطلوبة من جلنة املالية يف النسخة النهاية املرفقـة 
 راءات للمنظمة.ألف بدليل اإلج

 دمج التوصـيات املقّدمـة واملعـايري يـيف منظومـة األمـم املتحـدة و املتبعـة إىل أفضل املمارسات نقح امليثاق املستند وي
ــ اإطــارً  هــو يضــعو القياســية الــيت وضــعتها وحــدة التفتــيش املشــرتكة لألمــم املتحــدة.  ملكتــب املفــتش  احــديثً  اقانونًي

 ويزيد الشفافية. والنقاط الرئيسية هي التالية: يف املنظمةاملستقّلة  العام، سوف يعّزز الرقابة الداخلية

 املفتش العام من خالل ما يلي: يةالستقاللتعزيز الضما�ت املؤسسية  •

o ؛اعتماد والية غري قابلة للتجديد مدهتا سبع سنوات 
o  وجلنة املالية يف تعيني املفتش العام؛تعزيز مشاركة جلنة املراجعة و 
o  توضيح املسؤوليات الرتاتبية الوظيفية واملساءلة؛و 
o  ؛يف التنفيذ يةاالستقاللتوضيح و 
o وإىل الرئيس املستقل للمجلس؛ وتوفري الوصول إىل جلنة املراجعة وجلنة املالية 
o  التأكيد على املسؤولية اإلدارية للمفتش العام عن املوارد البشرية واملالية ملكتب املفتش العام. و 

 :حبقّ سوء السلوك بشأن دعاءات وجود إاإلجراءات يف حال  اختاذو  •

o املفتش العام؛ 
o .وموظفي مكتب املفتش العام 

 تعزيز اإلفصاح عن تقارير املراجعة الداخلية من خالل:و  •

o قارير املراجعة؛نشر ملخصات ت 
o  تبسيط حصول األعضاء يف املنظمة على تقارير املراجعة الكاملة؛و 
o .وحتديد املتطلبات الدنيا ملضمون التقرير السنوي ملكتب املفتش العام 
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 مكتب املفتش العام من خالل: مواردتعزيز و  •

o  العام؛التماس مشورة جلنة املراجعة بشأن املوظفني واملوارد املالية ملكتب املفتش 
o  أن تســــــاهم األنشــــــطة املمولــــــة مــــــن املســــــامهات الطوعيــــــة يف كلفــــــة املراجعــــــة الداخليــــــة  علــــــى الــــــنصّ و

 والتحقيقات، عن طريق آلية تكاليف الدعم غري املباشر.
o  إقامـــة أســـاس قـــانوين صـــريح للتعـــاون علـــى نطـــاق منظومـــة األمـــم املتحـــدة يف تنفيـــذ أنشـــطة املراجعـــة و

 والتحقيق.

 .للميثاق توفري استعراض دوريو  •

لــى املوافقــة علــى امليثــاق وأي مراجعــات جتريهــا جلنــة املاليــة عليــه، بعــد استعراضــه مــن جانــب جلنــة الــنّص عو  •
 املدير العام. عليه من جانب صادقةاملاملراجعة و 

 تعليقات املدير العام:

  بــني املنظمــة وأفضــل  يــوائماملعــّززة و ربز التــزام اإلدارة ابلرقابــة الداخليــة يُــ الــذينقح املــيثــاق ابمليرّحــب املــدير العــام
 املمارسات يف منظومة األمم املتحدة.

  املـدير العـام املقرتحـة  حبـقيف امليثاق حكم يتعلـق ابدعـاءات سـوء السـلوك  إمكانية أن يُدرجونظر املدير العام يف
منّســق ومتــوائم عــرب  ىل أســاسٍ إمــن املفــتش العــام ابلنيابــة. ويعتقــد املــدير العــام أنــه جيــب أن تســتند هكــذا آليــة 

منظومة األمم املتحدة، ُوضعت هبدف تطبيقها بشكل متسق على رؤساء مجيع كيا�ت منظومة األمم املتحـدة. 
آليـــة مـــن خـــالل �ـــج مشـــرتك ومنّســـق علـــى نطـــاق منظومـــة األمـــم  وضـــعويف هـــذا الســـياق، ســـيكون مـــن املالئـــم 

املتحـدة. وسـوف تقـوم األمـم منظومـة يف  الرقابـةآليـات املتحدة. وهذه هي املمارسة العامة املعتمدة يف ما خيـّص 
أي مناقشات وتطّورات يف جملس الرؤساء التنفيذيني لألمم املتحـدة بشـأن هـذه على جلنة املالية  املنظمة إبطالع

 االقرتاحات.

 
 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 رد يف الوثيقة ي، كما ملكتب املفتش العامنقح امليثاق املاملوافقة على  مدعوة إىل جلنة املالية إنFC 180/12. 

 مسودة املشورة

  وظيفــة رقابــة داخليــة قويــة وجــود ل ادعمهــ توّكــرر  نقح ملكتــب املفــتش العــاماملــيثــاق ملابرّحبــت جلنــة املاليــة
 ومستقلة يف منظمة األغذية والزراعة.

  ــة عــن تقــديرها للمســتوى أعر و تقــارير  ملخصــاتمــن الشــفافية، مــن خــالل إاتحــة  األعلــىبــت جلنــة املالي
وعــرب تيســري حصــول الــدول األعضــاء علــى التقــارير  اإللكــرتوين للمنظمــةاملوقــع  الداخليــة علــى املراجعــة
 الكاملة.
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 العام املفتشميثاق مكتب 
 

 املهمة -ًال أوّ 
 
راجعــة الداخليــة مــن خــالل امل املنظمــةتــوفري الرقابــة علــى بــرامج وعمليــات يف تتمثــل مهمــة مكتــب املفــتش العــام  -1

 .للمنظمة تغطية شاملة للرقابة الداخلية املستقلةبتوفري مكتب املفتش العام ومكتب التقييم  كلّ   والتحقيق. ويقوم
 
  وعــن املســامهةفيهــا  املراقبــةومكتــب املفــتش العــام مســؤول عــن تقيــيم حوكمــة املنظمــة، وإدارة املخــاطر وعمليــات  -2

للمراجعـة ابلضـما�ت املوضـوعية لوظـائف والـربامج اخلاضـعة يـزّود مكتـب املفـتش العـام املـدير العـام وايف حتسـينها. كـذلك، 
  .نهااملستقلة واخلدمات االستشارية املصممة حبيث تضيف قيمة إىل عمليات املنظمة وحتسّ 

 
لــيت تعــين مــوظفي املنظمــة، واالدعــاءات ومكتــب املفــتش العــام مســؤوٌل عــن ادعــاءات التحقيــق يف ســوء الســلوك ا -3

املــدير العــام  املفــتشمكتــب  طلــعويعقــوابت وتكــون أطــراف اثلثــة ضــالعة فيهــا. فــرض األعمــال الــيت تســتوجب  ابلنســبة إىل
 الدروس املستفادة، ويروج لسياسات وأنشطة من شأ�ا أن تعزز النزاهة يف عمليات املنظمة.على اإلدارة العليا العام و 

 
 املراجعة الداخلية -ااثنيً 

 
دة قيمــة عمليــات املنظمــة ز� إىل املراجعــة الداخليــة هــي نشــاط ضــمان ومشــورة موضــوعي مســتقل يســتهدفإن  -4

ر وهــي تســاعد املنظمــة علــى إجنــاز أهــدافها ابتبــاع أســلوب منضــبط منهجــي لتقيــيم فعاليــة عمليــات إدارة املخــاط. وحتســينها
 .واملراقبة واحلوكمة وحتسينها

 
لغرض تزويد املنظمة بتقييم مسـتقل للحوكمـة وإدارة  معلوماتعلى دراسة موضوعية لل الضمانتنطوي خدمات و  -5

وقد تشمل األمثلة املسـائل املاليـة ومسـائل األداء واالمتثـال وأمـن الـنظم وبـذل العنايـة  يف املنظمة. الرقابةاملخاطر وعمليات 
 الواجبة.

 
وكمـــة وإدارة املخـــاطر احلمـــا إذا كانـــت  معرفـــةمكتـــب املفـــتش العـــام إىل  الـــيت يقـــوم هبـــا الضـــمانتســـعى أنشـــطة و  -6

 مـــن ِقبـــل اإلدارة، مالئمـــة وتعمـــل بطريقـــة تـــوفر ضـــمانة معقولـــة  وعرضـــها، كمـــا يـــتم تصـــميمها يف املنظمـــة الرقابـــةوعمليـــات 
 على النحو التايل:

 
 ونتائجها ونواجتها على حنو مالئم؛لتحقيق أهداف الربامج وحتليلها وإدارهتا املخاطر  يتم حتديد (أ)

 وتنفيـــــذها ورصـــــدها مبـــــا يضـــــمن االســـــتخدام الفعـــــال والكفـــــؤ ملـــــوارد املنظمـــــة واحلفـــــاظ  الضـــــوابطيـــــتم تصـــــميم و  (ب)
 على أصوهلا؛

 دقيقة وموثوقة وحسنة التوقيت؛ والتشغيليةواإلدارية  وتكون املعلومات املالية (ج)
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، واألنظمـــة والقواعـــد، والسياســـات واإلجـــراءات، وغريهـــا مـــن التعليمـــات يةالتشـــريعمتتثـــل اإلجـــراءات للـــوال�ت و  (د)
 اإلدارية؛

والكشــف  اوردعهــ الغــش وغــريه مــن حــاالت ســوء الســلوك للوقايــة مــن املناســبة توضــع السياســات واإلجــراءاتو  (هـ)
 .اعنه

 
وأنشطة خدمة العمالء املتصلة هبا اليت يُقصد هبـا إضـافة قيمـة وحتسـني  املشورةأنشطة مكتب املفتش العام  وّفروي -7

 مســــــؤولية إداريــــــة.  أي دون أن يتــــــوىل املراجــــــع الــــــداخلي ، مــــــنفيهــــــا الرقابــــــةحوكمــــــة املنظمــــــة وإدارة املخــــــاطر وعمليــــــات 
رة والتيســـري وتشـــمل األمثلـــة علـــى ذلـــك النصـــح واملشـــو  وجيـــري االتفـــاق علـــى طبيعـــة ونطـــاق هـــذه اخلـــدمات مـــع العميـــل.

 والتدريب.
 
 ضـمانةمراجعـة الداخليـة حيـث ُتطلـب للكبـديل   أنشطة املشـورة وأنشـطة خدمـة العمـالء املتصـلة هبـاوال ُتستخدم  -8

 الداخلية. الرقابةفعالية وكفاءة 
 
األمثـــل مكتـــب املفـــتش العـــام مـــع املراجـــع اخلـــارجي لتحقيـــق التغطيـــة  يتفاعـــلولـــدى ختطـــيط عمليـــات املراجعـــة،  -9

 .لضماناب اخلاص عملالوتفادي ازدواجية 
 

 املراجعة سريًة ما مل ُتدرَج يف تقرير املراجعة.عملية تبقى املعلومات اليت يتم مجعها خالل و  -10
 

 ، إلطـــار الـــدويل للممارســـات املهنيـــةمـــع ا اشـــيً اعملـــه يف جمـــال املراجعـــة الداخليـــة متبمكتـــب املفـــتش العـــام  قـــوميو  -11
معهــــد مراجعــــي واملعــــايري الدوليــــة للممارســــة املهنيــــة للمراجعــــة الداخليــــة، الصــــادرة عــــن مدونــــة األخالقيــــات  مبــــا يف ذلــــك

، ومــــع السياســــات واملعــــايري منظمــــات األمــــم املتحــــدةيف املراجعــــة الداخليــــة  دوائــــروالــــيت تعتمــــدها  ،احلســــاابت الــــداخليني
 كتب املفتش العام.اخلاصة مبواخلطوط التوجيهية 

 
 لتحقيقا -ااثلثً 

 
 ســـلوك أو خمالفـــات أخــــرى، الالتحقيـــق هـــو فحـــص رمســـي لتقصــــي احلقـــائق مـــن أجـــل النظـــر يف ادعــــاءات ســـوء  -12

أو الكيـــا�ت  املســـؤولني األشـــخاص حتديـــد ، وإن حصـــلت،ابلفعـــل أو يف معلومـــات متصـــلة هبـــا، لتحديـــد مـــا إذا حصـــلت
 املسؤولة.

 
 غـشالسـلوك الـيت تعـين مـوظفي املنظمـة وابلتحقيـق فيهـا مثـل: السـوء يقوم مكتب املفتش العام بتقيـيم ادعـاءات و  -13

 التحــــــرش اجلنســـــــي؛ أو االســــــتغالل واالعتـــــــداء اجلنســــــيني؛ أو ؛ المتيـــــــازات واحلصــــــا�تاإســــــاءة اســــــتعمال  وأوالفســــــاد؛ 
 آخــر  االنتقــام مــن املبّلغــني عــن املخالفــات؛ أو أي ســوء ســلوكأو املضــايقة يف مكــان العمــل وســوء اســتخدام الســلطة؛ أو 

 .خلدمة املدنية الدوليةاب اخلاصةمعايري السلوك ال يتطابق مع 
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الـــيت تعـــين  تســـتوجب العقـــابوغريهـــا مـــن اإلجـــراءات الـــيت  عـــاءات الغـــشتش العـــام بتقيـــيم اديقـــوم مكتـــب املفـــو  -14
 اثلثة أخرى، والتحقيق فيها. االتنفيذ واملوردين لدى املنظمة وأطرافً  يف شركاءال
 

مكتب الشؤون األخالقية، يقـوم مكتـب املفـتش العـام ابلتحقيـق يف شـكاوى االنتقـام حـني قبل من  التبليغلدى و  -15
 .إليه حالة انتقام ظاهر حمالةيكون مكتب الشؤون األخالقية قد حّدد 

 
يـغ عـن التبلالتبليغ مبـا يتـيح ملـوظفي املنظمـة وغـريهم  إلجراء عمليات حيافظ مكتب املفتش العام على تسهيالتو  -16

وغريهـــا مـــن  عـــن ادعـــاءات الغـــشّ  ملنظمـــة، فضـــًال تتعلـــق بســـوء ســـلوك حمتمـــل يعـــين مـــوظفي ا أو عـــن معلومـــات شـــكاوى،
اثلثــة تشــارك يف أنشــطة املنظمــة وبراجمهــا. وتــرد هــذه التقــارير بشــكل  اوالــيت تطــال أطرافًــ تســتوجب العقــابالــيت  اإلجــراءات

أفـراد يـوّفرون  حبـقي قّدمها. وال تـُّتخذ أي إجـراءات انتقاميـة ذسري وميكن أن تُقّدم من دون الكشف عن هوية الطرف ال
مــد، أو مــع العلــم أب�ــا  لة عــن عإمنــا يشــّكل تقــدمي تقــارير أو معلومــات كاذبــة أو مضــلّ املعلومــات عــن ســوء ســلوك مزعــوم؛ 

 .فيها حتقيقفتح قد يفضي إىل و سلوك سوء كاذبة ومضللة، 
 

 ومكتب املفتش العام هو املسؤول الوحيد عن إجراء مجيع التحقيقات يف املنظمة. -17
 

ضـــة العاليـــة املخـــاطرة الـــيت هـــي عر جيـــوز ملكتـــب املفـــتش العـــام القيـــام ابستعراضـــات اســـتباقية للنزاهـــة يف اجملـــاالت و  -18
 وملخالفات أخرى. للغش والفساد

 
 املوثّقــةاألدلــة  املتصــلة ابلتحقيقــات، مبــا يف ذلــك علــى أمــن وســرية مجيــع املعلومــاتحيــافظ مكتــب املفــتش العــام و  -19

 بقي هوية املشتكني والشهود سريًة.، ويُ واملادية
 

يقـوم مكتـب املفـتش العـام ابسـتعراض اسـتنتاجات التحقيــق لتحديـد االجتاهـات املتصـلة ابلغـش وحـاالت أخــرى و  -20
 الداخلية. عمليات الرقابةمن سوء السلوك ومواطن الضعف املنهجية يف 

 
مـن  لوقايةللتوعية وتعزيز النزاهة وايقوم مكتب املفتش العام بتحديد الدروس املستفادة من استنتاجات التحقيق و  -21

 الغش وسوء السلوك.
 

 املفــتش العــام إىل املـــدير العــام الــذي يقــوم إببــالغ رئــيس جلنــة املاليــة بـــذلك،  حبــقتُبلّــغ ادعــاءات ســوء الســلوك و  -22
من دون أتخري، والتماس مشورة جلنة املراجعـة حـول كيفيـة العمـل. وترتّـب جلنـة املراجعـة إلجـراء اسـتعراض أّويل مـن جانـب  

جلنــة املراجعــة توصــيًة إىل املــدير العــام  ترفــعكيــان مســتقل خــارجي معــين ابلتحقيــق. وابالســتناد إىل نتــائج هــذا االســتعراض، 
كيـان مسـتقل خـارجي معـين   مـن جانـبلتحقيـق إىل اإقفـال هـذه املسـألة أو إحالتهـا  عمـا إذا كـان يتعـّني ورئيس جلنة املاليـة 

غــري الكيــان الــذي أجــرى االســتعراض األّويل. وابالســتناد إىل نتــائج التحقيــق، ومــع مراعــاة مشــورة جلنــة املراجعــة،  ابلتحقيــق
 إجراءات أتديبية.ة مبباشر أو  إما إبغالق الدعوى ، ابلتشاور مع جلنة املالية،يقوم املدير العام

 



7 FC 180/12 

 

 يتخــذ الرتتيبــات الالزمــةمــوظفي مكتــب املفــتش العــام إىل املفــتش العــام الــذي  حبــقتُبلّــغ ادعــاءات ســوء الســلوك و  -23
، يقــوم املفــتش اغً يف حــال كــان التحقيــق مســوّ و إلجــراء اســتعراض أّويل مــن جانــب كيــان مســتقل خــارجي معــين ابلتحقيــق. 

املراجعــة، إبحالــة املســألة للتحقيــق إىل كيــان مســتقل خــارجي معــين ابلتحقيــق غــري الكيــان الــذي مــع جلنــة  العــام، ابلتشــاور
 أجرى االستعراض األّويل.

 
، الـيت صـادقت عليهـا لمبادئ واخلطوط التوجيهيـة املوّحـدة للتحقيقـاتل احتقيقاته وفقً ري مكتب املفتش العام جيُ و  -24

واخلطوط التوجيهية للمنظمة حول التحقيقات مكاتب التحقيق يف املنظمات الدولية واملؤسسات املالية املتعددة األطراف، 
كتــب اخلاصــة مب، وأي أحكــام إداريــة مرعيــة أخــرى مبــا يف ذلــك السياســات واملعــايري واخلطــوط التوجيهيــة اإلداريــة الداخليــة

 املفتش العام.
 

 تعيني املفتش العام -ابعً را
 

 مـــن دون إمكانيـــة شـــغل أي وظيفـــة أخـــرى ، و ســـنوات غـــري قابلـــة للتجديـــد بعمـــدة واليـــة املفـــتش العـــام ســـتكـــون  -25
 .عند انتهاء مدة الوالية املنظمةيف 

 
ومـن يف جمـال الرقابـة الداخليـة،  الالزمـةواملهنية، يتمتـع ابخلـربة  الفنيةمن الناحية  مؤهًال  اير العام شخصً يعنيِّ املدو  -26

 .على النطاق الدويل هذه اخلربة األفضل أن تكون
 

جيــري التعيـــني بنـــاًء علـــى مشـــورة جلنــة املراجعـــة وبعـــد التشـــاور مـــع جلنـــة املاليــة. وميكـــن إ�ـــاء تعيـــني املفـــتش العـــام و  -27
 مع جلنة املراجعة وجلنة املالية.لسبب وجيه فقط، بعد التشاور 

 
 املساءلة والسلطة -اخامسً 

 
أمامـــه، مـــن دون اإلخـــالل  ؤوًال إىل املـــدير العـــام، ويكـــون مســـ مـــن الناحيـــة الوظيفيـــةيقـــدم املفـــتش العـــام تقـــاريره  -28
 امليثاق.هذا االضطالع مبهامه ومسؤولياته مبوجب  يته يف التنفيذ خاللستقاللاب
 

 املفتش العام مشورة جلنة املراجعة. يلتمسلدى االضطالع مبهامه ومسؤولياته، و  -29
 

مـع اإلطـار االسـرتاتيجي للمنظمـة ومـع قـرارات األجهـزة  اسـرتاتيجية للرقابـة الداخليـة تتماشـىيضع املفـتش العـام و  -30
 . الرائسية

 
 ابالســتناد إىل اســرتاتيجية الرقابــة، يضــع املفــتش العــام خطــة رقابــة لفــرتة ســنتني قائمــة علــى املخــاطر، مــع مراعــاة و  -31

حتددها اإلدارة. وجيري حتديث هذه اخلطة كل سـنة علـى األقـل وتكـون مرنـة وقابلـة  ابلضوابطأي خماطر أو شواغل متصلة 
 ملفــــتش العــــام اخلطــــة املقرتحــــة والتحــــديث الســــنوي للجنــــة املراجعــــة للتكيــــف مــــع االحتياجــــات واملســــائل الناشــــئة. ويقــــّدم ا
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. وإن شــرط احلصـول علـى املوافقــة ال مينـع مكتــب امـعليه، وإىل املـدير العــام للحصـول علـى موافقتــه اماستعراضــهمـن أجـل 
 .عتربه املفتش العام ضرور�ً حبسب ما ي، للمراجعة أي جمال آخر يف نطاق واليتهإخضاع املفتش العام من 

 
إىل املــدير العــام وجلنـــة املراجعــة بشــأن أداء مكتــب املفــتش العــام ابالســتناد إىل خطـــة  ايقــدم املفــتش العــام تقريــرً و  -32

 عليها، ومؤشرات األداء الرئيسية املتفق عليها.طرأت الرقابة اليت ّمتت املوافقة عليها، مبا يف ذلك أي تغيريات 
 

املراجعــة الداخليــة والتحقيــق، أنشــطة مجيــع جوانــب  شــملن اجلــودة وحتســينها يلضــما ايضــع املفــتش العــام بر�ًجمــو  -33
كـــل مخـــس تقيـــيم خـــارجي  ختضـــع كـــل وظيفـــة لويضـــّم عمليـــات التقيـــيم الـــداخلي واخلـــارجي، وحيـــافظ علـــى هـــذا الـــرب�مج. و 

التقيـيم الـداخلي واخلـارجي نتائج عمليـات كًال من املدير العام وجلنة املراجعة على املفتش العام   سنوات على األقل. ويطلع
 ألي توصيات �مجة عنها. واإلجراءات املتخذة استجابةً 

 
موّحـدة، حسـب املقتضـى، السـتكمال  يةجيوز للمفـتش العـام إصـدار خطـوط توجيهيـة إضـافية وإجـراءات تشـغيلو  -34

 هذا امليثاق وإجناز مهمة مكتب املفتش العام.
 

والبيــــا�ت  إىل أي ومجيــــع الســــجالتيتمتــــع مكتــــب املفــــتش العــــام إبمكانيــــة الوصــــول الكامــــل واحلــــر والعاجــــل و  -35
اليت يعتربها ضروريًة ألداء مهامه. وجيوز ملكتب املفتش العام، لدى اضـطالعه  واملمتلكات واملوظفني يف املنظمةلكرتونية اإل

 اآلخرين. العاملنيمبسؤولياته، أن يتواصل مباشرًة مع املوظفني على خمتلف املستو�ت، ومع 
 

األخـرى  والتحقيقـات واالستعراضـات ملراجعـة الداخليـةاآلخرون ابلكامـل مـع عمليـات ا والعاملونيتعاون املدراء و  -36
 اليت جيريها مكتب املفتش العام.

 
 يةاالستقالل -اسادسً 

 
 مـن أي تـدخل، مبـا يف ذلـك ابلنسـبة إىل احـرً . ويبقـى خـالل أتديتـه مهامـه اسـتقاللية تنفيذيـةميارس املفـتش العـام  -37

 والنفاذ إىل السجالت وتبليغ النتائج. هتا وتواترها وتوقيتهاوإجراءا اختيار أنشطة مكتب املفتش العام ونطاقها
 

واملراجـع اخلـارجي والـرئيس  راجعـة وجلنـة املاليـةوغـري املقيّـد إىل جلنـة امل يتمتع املفـتش العـام إبمكانيـة الوصـول احلـرّ و  -38
 املستقل للمجلس.

 
املراجعـة الداخليـة والتحقيـق لـدى مكتـب املفـتش العـام للجنـة  لنشـاط اسـتقاللية التنفيـذيؤكد املفتش العـام علـى و  -39

 املالية على أساس سنوي.
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، حســــب خلدمــــة املدنيــــة الدوليــــةاب اخلاصــــةالســــلوك العــــام وموظفــــو مكتــــب املفــــتش العــــام مبعــــايري  املفــــتشيلتــــزم و  -40
قـــون يف مجيـــع األوقـــات مبـــادئ ، ويطبمعهـــد مراجعـــي احلســـاابت الـــداخلينيالصـــادرة عـــن االقتضـــاء، ومبدونـــة األخالقيـــات 

 .، ويلتزمون هبامبوجب هذا امليثاق مالنزاهة واملوضوعية والسرية واملهنية يف أتدية املسؤوليات املسندة إليه
 

ال يضــطلع املفــتش العــام وموظفــو مكتــب املفــتش العــام مبســؤوليات تنفيذيــة عــن األنشــطة اخلاضــعة الســتعراض و  -41
 التحديد، ُحيظر على موظفي مكتب املفتش العام ما يلي:مكتب املفتش العام. وعلى وجه 

 
 ؛تنفيذية للمنظمة مهامأداء أية  (أ)

 مباشرة أو إقرار أية معامالت خارج نطاق مكتب املفتش العام؛ أو  (ب)

حســب  ا عنــدما يكــون هــذا املوظــف مكلًفــتوجيــه نشــاط أي موظــف خــارج نطــاق مكتــب املفــتش العــام، إّال أو  (ج)
 .مبساعدة مكتب املفتش العام بشكل آخر اأو مكلفً  ،األصول ابلعمل مع فرق املراجعة

 
حمــددة كــانوا مســؤولني عنهــا خــالل فــرتة فــتش العــام عــن مراجعــة عمليــات ميتنــع املفــتش العــام وموظفــو مكتــب املو  -42

 ثالث سنوات كحد أقصى تسبق املراجعة. 
 

 ؤثر يــي قــد الــذ تضــارب املصــاحل الفعلــي أو احملتمــلحــاالت يتفــادى املفــتش العــام وموظفــو مكتــب املفــتش العــام و  -43
علــى حكمهــم يف مــا خيــص املســؤوليات املســندة إلــيهم. ويفصــح موظفــو مكتــب املفــتش العــام عــن أي تضــارب فعلــي أو 

 .الشؤون األخالقيةسؤول ملللمفتش العام و/أو يف املصاحل حمتمل 
 

 وموضوعيته ومهنيته.  يف استقاللية مكتب املفتش العاميلفت املفتش العام انتباه جلنة املراجعة إىل أي خللٍ و  -44
 

 تقييم أداء املفتش العام.وفر جلنة املراجعة املدخالت لتو  -45
 

 اإلبالغ -اسابعً 
 

 تقارير املراجعة -ألف
 

إىل املدير العام، مع إرسال نسٍخ منهـا إىل رؤسـاء الوحـدات  يضعهايرفع مكتب املفتش العام تقارير املراجعة اليت  -46
 ومجيع تقارير املراجعة متاحة للجنة املراجعة. .راجع اخلارجياملأو الوظائف أو الربامج اليت خضعت للمراجعة وإىل 

 
ثــة أشــهر مــن إجنــاز الــيت يقــوم هبــا يف غضــون ثال النهائيــة مكتــب املفــتش العــام إىل إصــدار تقــارير املراجعــة ســعىيو  -47

 العمل امليداين يف جمال املراجعة. 
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ومعلومــات عــن  ؛علــى مشــاريع تقــارير املراجعــةاإلدارة يســعى مكتــب املفــتش العــام إىل احلصــول علــى تعليقــات و  -48
تُراعـى جيـب أن اإلجراءات التصـحيحية املتخـذة جتـاه توصـيات املراجعـة؛ واجلـدول الـزمين إلجنـاز اإلجـراءات املتفـق عليهـا. و 

 يف التقرير النهائي. تربزردود اإلدارة اليت ترد ضمن املهل الزمنية احملددة، حسب االقتضاء، وأن 
 

توصــــيات مكتــــب املفــــتش العــــام وأن يــــتّم تنفيــــذ ليضــــمن املــــدير العــــام أن تســــتجيب الوحــــدة الوظيفيــــة املســــؤولة و  -49
 اإلجراءات املتفق عليها حسب االقتضاء.

 
معــني مــن اخلطــر املتبقــي الــذي قــد يكــون غــري مقبــول  ســتوىمبام أن اإلدارة العليــا قبلــت املفــتش العــحــني يعتــرب و  -50

املســألة إىل  إحالــةابلنســبة إىل املنظمــة نتيجــة عــدم تنفيــذ توصــية متصــلة ابلرقابــة ومتفــق عليهــا، جيــوز ملكتــب املفــتش العــام 
 نة املالية.املدير العام، ويف حال عدم تسويتها، إىل جلنة املراجعة وجل

 
للمفــتش العــام، جيــوز أن يقــّدم أي تقريــر مراجعــة أو أي موضــوع آخــر إىل جلنــة املاليــة،  التقديريــةابلســلطة  ارهًنــو  -51

 .ميف املنظمة بناًء على طلبه ينألعضاء األخر لبتعليقات املدير العام عليه، ويتاح مثل هذا التقرير  امشفوعً 
 

 تقارير التحقيق -ابء
 

ها إىل املـدير العـام للنظـر يف اإلجـراءات التأديبيـة أو إجـراءات مكتب املفتش العام تقـارير التحقيـق الـيت يعـدّ يقدم  -52
الـــيت يرتكبهـــا طـــرف اثلـــث إىل رئـــيس جلنـــة العقـــوابت  للعقـــاب ةابألفعـــال املســـتوجبأخـــرى. وتُقـــّدم تقـــارير التحقيـــق املتعلقـــة 

 ملتعاقدين.اخلاصة اب
 

 ، إّال إذا أجاز املفتش العام أو املدير العام اإلفصاح عنها.اواملواد املتصلة هبا سرية متامً  تكون تقارير التحقيقو  -53
 

املفــتش العــام  يرفــعطــابع خطــري،  يســلوك إجرامــي ذوجــود ب موثوقــةيف حــال أفضــت التحقيقــات إىل ادعــاءات و  -54
 توصيًة إىل املدير العام يقرتح فيها إحالتها إىل السلطات الوطنية إلنفاذ القانون، حسب االقتضاء.

 
 أو العمليـــــات أو مـــــواطن قصـــــور يف األنظمـــــة  الضـــــوابطيف حـــــال حـــــّدد التحقيـــــق مـــــواطن ضـــــعف منهجيـــــة يف و  -55
توصـــيات ملعاجلـــة مـــواطن ب اعـــن الـــدروس املســـتفادة مشـــفوعً  ايقـــدم مكتـــب املفـــتش العـــام تقريـــرً  ،أو السياســـات اللـــوائحأو 

 الضعف املذكورة.
 

 األنشطةعن تقارير ال -جيم
 

 تنفيـذ خطـة عملـه  تتنـاولفصـلية إىل املـدير العـام وجلنـة املراجعـة النشـطة األ عـن يقدم مكتـب املفـتش العـام تقـارير -56
العــام؛ والتطــورات ذات الصـــلة واالجتاهــات الناشــئة؛ والنتـــائج وأي تغيــريات تطــرأ عليهــا؛ وتنفيـــذ توصــيات مكتــب املفـــتش 

 الرئيسية ألنشطة املراجعة والتحقيق.
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 التقرير السنوي -دال
 

عـن أنشـطة مكتـب املفـتش العـام، ويُرفـع هـذا التقريـر إىل جلنـة املراجعـة وجلنـة املاليـة  سـنو�ً  ايعّد املفتش العام تقريـرً  -57
مة وعن مواطن الضعف اعن استنتاجات املراجعة اهل مع إرسال نسخة منه إىل املراجع اخلارجي. ويتضمن التقرير معلوماتٍ 

ذهتا اإلدارة لتنفيذ توصـيات مكتـب املفـتش العـام؛ املنهجية اليت حّددهتا عمليات املراجعة أو التحقيق؛ واإلجراءات اليت اخت
عـن النتـائج واإلجـراءات التأديبيـة أو اإلداريـة املتخـذة؛  ملّخـصوحاالت التحقيق، ووضعها وتنفيـذها النهـائي، مبـا يف ذلـك 

طلبهـا جلنـة مسـائل أخـرى قـد ت ةيـها؛ وموارد مكتب املفـتش العـام؛ وأواإلفصاح عن التقارير؛ وبر�مج ضمان اجلودة وحتسين
 علـــى االســـتقاللية التنفيذيـــة ملكتـــب املفـــتش العـــام وعلـــى غيـــاب أي تـــدخل  اأتكيـــدً  ااملاليـــة. ويتضـــمن التقريـــر الســـنوي أيًضـــ

 اإللكـرتوينميع اللغات الرمسيـة للمنظمـة ويُنشـر علـى املوقـع جبيف أداء مهام الرقابة. والتقرير السنوي هو وثيقة عامة، متاحة 
 للمنظمة.

 
 صاح عن التقاريراإلف -هاء

 
 تقــارير املراجعــة وتقــارير الــدروس املســتفادة مــن التحقيقــات علــى صــفحة مكتــب املفــتش العــام  ملخصــاتتُنشــر  -58

 حـــال كـــان مـــن املطلـــوب محايـــة األمـــن  . ويفاتريـــخ صـــدورهايف نســـختها ولغتهـــا األصـــليتني، يف غضـــون شـــهر واحـــد مـــن 
 االمتنــــاع  العــــام، حبســــب تقــــديره، حجــــب امللخــــص أو يف احلــــاالت االســــتثنائية جيــــوز للمفــــتش أو الســــالمة أو اخلصوصــــية

 عن نشره ابلكامل.
 

ورود  ، يف غضـــون ثالثـــة أســـابيع مـــنكـــامًال لـــدى ورود طلـــب خطـــي لالطّـــالع علـــى تقريـــر حمـــدد، يُتـــاح التقريـــر  و  -59
لغتـه األصــليتني. ويتعامـل املمثلــون الــدائمون للممثلــني الـدائمني املعتمــدين لـدى املنظمــة. ويُتــاح التقريـر يف نســخته و  الطلـب

 معلومات واردة فيه. ةعن أي امع أي تقرير يرد مبوجب هذا احلكم على أنه سري، وال يقومون ابإلفصاح علنً 
 

 جيــوز للمفــتش العــام، حبســب تقــديره، تنقــيح امللخــص،  ويف حــال وجــوب محايــة األمــن أو الســالمة أو اخلصوصــية -60
 الطلب. الذي قدمأسباب ذلك إىل املمثل الدائم ه ابلكامل. ويقدم املفتش العام االستثنائية، حجبأو يف احلاالت 

 
 يــدرج املفــتش العــام يف التقريــر الســنوي الصــادر عــن مكتــب املفــتش العــام معلومــاٍت عــن اإلفصــاح عــن التقــارير، و  -61

أن مقـدمي الطلبـات يلتزمـون مببـدأ سـرية املعلومـات الـيت  كـدؤ ويمبا يف ذلك عـدد الطلبـات املقدمـة؛ ونتيجـة هـذه الطلبـات؛ 
أبثـر رجعـي يف كـل اجتمـاع يتم اإلفصاح عنها. ويتم استعراض حاالت تنقـيح أو حجـب التقـارير مـن جانـب جلنـة املراجعـة 

 ج استنتاجاهتا يف التقرير السنوي للجنة املراجعة.درَ من اجتماعاهتا وتُ 
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 املوارد -ااثمنً 
 

ة واألمــوال املالئمــ اســبنيكتــب املفــتش العــام مــن حيــث املــوظفني املنإاتحــة املــوارد الضــرورية مليضــمن املــدير العــام  -62
واحلفــاظ علــى اســتقالليته. وتقــدم جلنــة املراجعــة املشــورة إىل املــدير العــام وجلنــة املاليــة بشــأن  مهمتــه لتأديــةوالتــدريب املالئــم 

 الية.مكتب املفتش العام وموارده امل موظفي
 

مـن ميزانيـة الـرب�مج العـادي للمنظمـة، جيـب أن تسـاهم األنشـطة املمّولـة مـن املسـامهات  املخصصاتإضافًة إىل و  -63
 كلفة املراجعة الداخلية والتحقيقات.ل، الطوعية، من خالل ختصيص حصة مالئمة من تكاليف الدعم غري املباشر

 
علــى املــوارد البشــرية واملاليــة ملكتــب املفــتش العــام، مبــا يتماشــى  لرقابــةابو يضــطلع املفــتش العــام ابملســؤولية اإلداريــة و  -64

 وسياساهتا. لوائحهاو  ظمةمع أنظمة املن
 

لــذين ميتلكــون معــارف ومهــارات وخــربات  ويقــوم املفــتش العــام ابختيــار جمموعــة مــن مــوظفي املراجعــة والتحقيــق ا -65
 ، وحيافظ عليها.كافية لتلبية متطلبات هذا امليثاق

 
 التعاون -ااتسعً 

 
األمــم املتحــدة،  التابعــة ملنظومــةيتواصــل مكتــب املفــتش العــام مــع مكاتــب الرقابــة الداخليــة يف املنظمــات األخــرى  -66

 الرقابة.يف عملية تساق ضمان االويتعاون معها، هبدف املسامهة يف اعتماد أفضل املمارسات و 
 

ألنشــطة املشــرتكة بــني الوكــاالت، مثــل اب عمليــات املراجعــة اخلاصــةويســاهم مكتــب املفــتش العــام، أو يشــارك يف  -67
مكاتــب  مــع، وحســاابت األمانــة املتعــددة الشــركاء أو الــربامج املشــرتكة، الــيت تنّفــذ ابلشــراكة بــرامج العمــل كمنظمــة واحــدة

 األمم املتحدة. اتبعة ملنظومةنظمات أخرى ملاملراجعة الداخلية 
 

ام مع مكاتب التحقيق يف منظمات دولية أخرى ويف وكاالت شريكة هبدف مكافحـة يتعاون مكتب املفتش العو  -68
 الغش وغريه من ممارسات الفساد.

 
اتبعـة والتحقيق إىل مكاتب الرقابة يف منظمات أخرى  الداخلية جيوز ملكتب املفتش العام إسناد أنشطة املراجعةو  -69

ـــة عـــن مكاتـــب الرقابـــة يف منظمـــات أخـــرى نظومـــة امل ـــه أن يـــؤدي أي أنشـــطة ابلنياب  اتبعـــة ملنظومـــة ألمـــم املتحـــدة، وجيـــوز ل
 .األمم املتحدة
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 املوافقة واملراجعة -اعاشرً 
 

 النسخة املراجعة للميثاق، بناًء علـى مشـورة جلنـة املراجعـة وبعـد التشـاور غـري الرمسـي  هذه صادق املدير العام على -70
إىل جلنـة املاليـة يف دورهتـا الثمـانني بعـد  وُحتـالبصـورة مؤقتـة،  فـور�ً  مفعـوًال النسـخة املراجعـة للميثـاق وتتخـذ نـة املاليـة. مع جل

 للموافقة عليها. 2020املائة يف مايو/أ�ر 
 

عنــد الزمــة تغيــريات اليســتعرض املفــتش العــام امليثــاق بصــورة دوريــة، إمنــا كــل ثــالث ســنوات علــى األقــل، ويقــرتح و  -71
مراجعـــة إىل جلنــة املاليـــة للموافقـــة نســخة تستعرضــها جلنـــة املراجعــة ويصـــادق عليهــا املـــدير العــام. وتُقـــّدم أي كـــي الضــرورة ل

 عليها. 
 

 املدير العام، شو دونيو ]توقيع[ال 2020مارس/آذار  25روما، 
 


