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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهااملندوبني 
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 وجزامل
 

 

 مت اقرتاح حتديث االختصاصات احلالية للجنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة من أجل: 
 

 على العضوية يف إطار خطة العمل الفورية؛  فعال حتديث االختصاصات مبا يتماشى مع التغيريات املطبقة (أ)

االختصاصات على دور اللجنة الذي يتعدى تركيزها احلالي على رصد أنشطة مكتب يف تأكيد ال وزيادة (ب)

فمن شأن األدوار األخرى املذكورة بإجياز يف االختصاصات احلالية واليت تضيف قيمة إىل . املفتش العام

 أن رفع التقارير املالية، وترتيبات الرقابة الداخلية وعمليات إدارة املخاطر؛املنظمة، أن تقدم املشورة بش

احلالي للمارسات اجليدة لألمم  قياسطريقة العمل املعتمدة لدى اللجنة بصورة أمشل، متاشيا مع امل وتوثيق (ج)

 .املتحدة وغريها من املنظمات املتعددة األطراف

 

  التغيريات املقرتحة ووافق عليها املدير العامأقّرت جلنة املراجعة يف املنظمة. 

 

 

 

 من جلنة املالّية لتمسةالتوجيهات امل

 

  يلتمس املدير العام من جلنة املالية مشورتها بشأن التحديث املوصى به الختصاصات جلنة املراجعة قبل

 .إمتامها
 

 شورةامل سودةم
 

  حبسب ما وافق عليها املدير العام  فاواملراجعة يف الوافقت اللجنة على التحديث املقرتح الختصاصات جلنة

قد أتت نتيجة اإلجراءات ( أ): وحبسب ما أقرتها جلنة املراجعة، مع اإلشارة إىل أّن بعض التغيريات

تعّدل النطاق املوصوف لعمل اللجنة كي تبّين بشكل ( ب)اليت سبق تنفيذها يف إطار خطة العمل الفورية؛ 

 .طريقة العمل املعتمدة لدى اللجنة بصورة أمشل قوّثُت( ج)أفضل قيمته بالنسبة إىل املنظمة؛ 
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 مقدمة

 

 –اإلدارية جراااتلدليل اإل 141بعنوان املرفق جيم  من القسم  لفاوصدرت اختصاصات جلنة املراجعة يف ا -1

أعضاا داخليني  3002، وضّمت حتى عام 3002وقد أنشئت جلنة املراجعة يف عام . اللجان الداخلية أو األنشطة

من خطة العمل  23-3وبناا على توصية للتقييم اخلارجي املستقل، وحتسبا لإلجراا . وخارجيني على حد سواا

أما مهام اللجنة، حبسب . 3002كانون الثاني /رالفورية، أصبحت العضوية خارجية بالكامل ابتداا من األول من يناي

وكانت تنقيحات  . 3002ما ترد يف االختصاصات احلالية، فتقوم على املهام اليت كان املدير العام قد وافق عليها سنة 

 .تتعلق بالدرجة األوىل بتشكيل عضوية اللجنة وحبجمها 3002االختصاصات منذ سنة 

 

استعرضت جلنة املراجعة االختصاصات احلالية خالل عدد من االجتماعات اليت عقدت مؤخرا، فتوصلت إىل - 3

بأن تعنى املنظمة بهذا  3011و 3010وقد أوصى تقريرا اللجنة السنويان لعامي . ضرورة حتديث عدد من اجملاالت

على أن التحديثات  ،3011لية بشأن التقرير السنوي وقد وافق املدير العام، يف تعليقاته املرفوعة إىل جلنة املا. الشأن

الذي يتناول أنشطة و 3013نتائج االستعراض اخلارجي لضمان اجلودة لسنة  باإلقرتان معاملقرتحة سوف ُتستعرض 

املراجعة لدى مكتب املفتش العام، وذلك ضمن الوقت املناسب كي تنظر فيها جلنة املالية خالل دورتها اليت ستعقد يف 

 .3013يف عام خر

 

 النقاط املرجعية لتحليل االختصاصات احلالية

 

من خطة العمل الفورية على أن تكون العضوية خارجية بالكامل مبوافقة اجمللس بناا  23-3ينص اإلجراا - 2

من خطة العمل الفورية على أن تقدم جلنة املراجعة تقريرا  22-3وينص اإلجراا . على توصية املدير العام وجلنة املالية

أما إجراا خطة العمل الفورية املتعلق مبوافقة اجمللس على العضوية بناا على . سنويا إىل اجمللس من خالل جلنة املالية

هر يف االختصاصات مع القيام بتعيينات جديدة ومتديدات، فال يظاآلن  توصية املدير العام وجلنة املالية الذي نّفذ 

 .وهكذا فإن التحديث املقرتح سيجعل االختصاصات متناغمة مع هذا اإلجراا. احلالية

 

وقد استعرضت . مت استخدام عدد من النقاط املرجعية األخرى من أجل صياغة التحديث احلالي املقرتح- 4

تعلق بأنشطة املراجعة الداخلية ملكتب االستعراض اخلارجي لضمان اجلودة امل دخالتاالختصاصات احلالية مع مراعاة م

راجعة لدى امل همة، وتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة حبسب ما ترد يف تقرير الوحدة حول م3013املفتش العام لسنة 

نظومة األمم مل ر العام وجملس الرؤساا التنفيذينيمنظومة األمم املتحدة، والتعليقات ذات الصلة اليت أدىل بها املدي

التابعة لألمم دوائر املراجعة الداخلية للحسابات  ي؛ واملمارسات اجليدة اليت اقرتحها أو أوصى بها ممثل1ةاملتحد

راجعة املقبولة عموما وبع  امل نةمبادئ جل"املوقف اليت قدمتها بعنوان  ثيقةاملتحدة، واملؤسسات املتعددة األطراف يف و

                                                      
 CL144/INF/9الوثيقة   1
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واختصاصات الوكاالت املتخصصة  ؛مرجعي قياسأقرتها وحدة التفتيش املشرتكة كم اليتو "املمارسات اجلّيدة احملددة

 .املشابهة يف منظومة األمم املتحدة

 

، اقرتحت تنقيحات التحليلاليت بّينها  هاتفيإزاا الثغرات الكبرية اليت بّينها يف دور اللجنة ومسؤولياتها ووظ- 5

 .مناسبة وعملية لتتالام مع إطار عمل املنظمة

 

 3013استعراض مكتب املفتش العام لضمان جودة املراجعة لعام 

 

وقد أوصى بأن يتضمن . قام املراجع املستقل لضمان جودة املراجعة بالنظر يف االختصاصات احملدثة املقرتحة- 1

 3013طلب حتديث ميثاق جلنة املراجعة شرحا يبني كيف تتماشى املنظمة مع التنقيحات احلالية وتلك املقرتحة لسنة 

تلك الوثائق، يف مجلة  تنشئو. والتعريفات املتصلة بها 2اخليةبناا على املعايري الدولية للمارسة املهنية للمراجعة الد

نشطة املراجعة الداخلية اليت ميكن أن يتقرر مبوجبها مدى ألأمور، املعايري اخلاصة برفع التقارير وبتدابري الرقابة 

د التعريف املرونة يف وحيد" اجمللس"وتشري املعايري إىل دور . استقاللية تلك األنشطة داخل املنظمات اليت متارس فيها

 .كومية الدوليةتطبيق ذلك على طائفة متنوعة من املنظمات اخلاصة والعامة واحل

 

اسي رفيع املستوى لدى املنظمة ئمبوجب املبدأ الرئيسي، ينبغي وجود شكل مناسب لرفع التقارير إىل جهاز ر- 7

وقد وافق املراجع اخلارجي لضمان اجلودة . وأن ميارس هذا األخري الرقابة، على حنو مستقل عن اإلدارة التنفيذية

املفتش العام حبسب ما تنص عليها مكتب واملفتش العام وجلنة املراجعة على أن رقابة جلنة املراجعة على أنشطة 

ىل جانب اإلجرااات املذكورة يف االختصاصات احلالية وميثاق مكتب املفتش العام لرفع التقارير االختصاصات احلالية، إ

ولذا مل يتم اقرتاح أي . من جانب جلنة املراجعة واملفتش العام إىل اجمللس من خالل جلنة املالية، تستويف هذا املبدأ

 .تغيريات على اختصاصات جلنة املراجعة يف هذا الصدد

 

 .دم املراجع اخلارجي لضمان اجلودة أية توصيات إضافية بشأن االختصاصات احملدثة املقرتحةمل يق- 2

 

 توصيات وحدة التفتيش املشرتكة

 

بشأن جلان  شرتكةتنفذ أصال توصيات واردة يف تقرير وحدة التفتيش امل فاويف معظم احلاالت، كانت ال- 2

 إزاايف االختصاصات املقرتحة لتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة فيتعلق بدور جلنة املراجعة  همأما الفارق األ. املراجعة

راجعني ارجي احلالي واقرتاحات اختيار مفيما يتعلق باملنظمة، يعترب استعراض أداا املراجع اخل. 3املراجع اخلارجي

                                                      
 .ص أنشطته الداخلية للمراجعة، مبوجب ميثاقهخياملعايري املهنية العاملية اليت يتبعها مكتب املفتش العام فيما   2
 .15-11 عدد توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ذات الصلة هي  3
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قرتح ال يضيف هذه النواحي إىل ولذا فإن التحديث امل. اسيةئخارجيني جدد متاما من اختصاص األجهزة الر

 .االختصاصات

 

تنسيق أنشطة  مالامةحتافظ االختصاصات على الدور احلالي للجنة املراجعة والذي يقضي باستعراض - 10

تقديم  باإلقرتان معاملراجعة الداخلية ملكتب املفتش العام مع املراجعة اخلارجية وباستعراض نتائج املراجعة اخلارجية 

 .ل املخاطر التنظيمية وتغطية املراجعة الداخلية ومتابعة اإلدارة للتوصياتاملشورة حو

 

 املقارنة مع املمارسات اجليدة ضمن منظومة األمم املتحدة

 

وبني التوجيه الصادر عن ممثلي دوائر املراجعة الداخلية  لّلجنةإن الفارق األبرز بني االختصاصات احلالية - 11

املراجعة لدى الوكاالت املتخصصة  نةواختصاصات جل( ممثلي دوائر املراجعة)للحسابات التابعة ملؤسسات األمم املتحدة 

ة تعكس حاجة فإن االختصاصات احلالي. األخرى يف منظومة األمم املتحدة، يكمن يف موضوع تركيز والية جلنة املراجعة

إىل دعم التقبل الداخلي يف املنظمة ألهمية مهام مكتب املفتش العام وقيمتها ورصد  يف مطلع القرن احلاليبرزت يف 

ومنذ ذلك احلني، متكن مكتب . التغيريات املهمة يف املمارسات املهنية ملكتب املفتش العام اليت كانت تطبق آنذاك

املعايري الدولية للمراجعة الداخلية، وأنشأ وحدة حتقيق خمصصة بناا على املعايري املفتش العام من التناغم عامًة مع 

نظرة  3013وقد سّجل االستقصاا الداخلي الذي أجري كجزا من استعراض ضمان اجلودة للعام . املهنية الدولية

ومع املضي قدما، قد . املنظمة يف العمالا من املدرااإجيابية جدا إىل نشاط املراجعة الذي ميارسه مكتب املفتش العام مع 

حتقق املنظمة قيمة أكرب من استثمارها يف جلنة املراجعة عن طريق استخدام معرفة جلنة املراجعة وخربتها بصورة أمشل 

 .يف نواح أخرى من اختصاصها احلالي

 

ة الداخلية للمنظمة عرب يف االختصاصات احلالية املنقحة، مت تعديل اإلشارة إىل الرقابة على عمليات املراجع- 13

 .اإلشارة إىل تقديم املشورة بشأن التقارير املالية وتدابري الرقابة الداخلية وعمليات إدارة املخاطر

 

وتتعمق االختصاصات املنقحة املقرتحة أيضا يف طريقة عمل اللجنة، حبسب ما يوصي به توجيه ممثلي دوائر - 12

 .ؤسسات األمم املتحدةاملراجعة الداخلية للحسابات التابعة مل

 

 التحديثات املقرتحة

 

واليت وافق عليها املدير العام،  الفاوميكن بالتالي تقسيم التحديثات املقرتحة اليت تقرتحها جلنة املراجعة يف - 14

 :إىل ثالث فئات
 

 ؛على العضوية يف إطار خطة العمل الفورية فعاًل حتديث االختصاصات متاشيا مع التغيريات املطبقة 
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 االختصاصات على دور اللجنة الذي يتخطى تركيزها احلالي على رصد أنشطة مكتب  يف زيادة تأكيد

فمن شأن األدوار األخرى املذكورة بإجياز يف االختصاصات احلالية واليت تضيف قيمة للمنظمة . املفتش العام

 ية وعمليات إدارة املخاطر؛كذلك، أن تقدم املشورة بشأن رفع التقارير املالية وتدابري الرقابة الداخل

  احلالي للممارسات اجليدة لألمم  املقياسوتوثيق طريقة العمل املعتمدة للجنة بصورة أكمل وذلك متاشيا مع

 .املتحدة وغريها من املنظمات املتعددة األطراف

 

 .التغيريات احملددة املقرتحة لالختصاصات ومربراتها يف الوثيقة املرفقة دتر- 15
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 ية والزراعةالتغيريات املقرتحة على اختصاصات جلنة املراجعة يف منظمة األغذ
 

 تعليقات االختصاصات املقرتحة االختصاصات احلالية

1-  الغاية- 1 مقدمة 
 

. تعمل اللجنة كفريق استشاري للمدير العام ومكتب املفتش العام- 1

وتهدف اللجنة إىل مساعدة املنظمة على كسب القبول بأهمّية وقيمة 

وظائف املراجعة الداخلّية والتفتيش والتحقيق على مستوى املنظمة 

وتزويد املدير العام بضمانات بأن هذه الوظائف تعمل بشكل فعال 

  :لجنة مبا يليوستقوم ال. وكفوا

1.  

تعمل جلنة املراجعة كفريق استشاري مكّون من خرباا ملساعدة املدير   1-1

العام حول تدابري الرقابة الداخلية وعمليات إدارة املخاطر ورفع التقارير 

. املالية واملراجعة الداخلية ومهام التفتيش والتحقيق على مستوى املنظمة

املالية  الئحةهذه القضايا مع مراعاة الوتقدم جلنة املراجعة مشورتها بشأن 

 .فضال عن السياسات واإلجرااات املطبقة على املنظمة وبيئة عملهانظمة واأل

من خالل تقاريرها املرفوعة إىل جلنة املالية، تقّدم معلومات إىل   1-3

 . األجهزة الرياسية يف تلك اجملاالت

التحقيق، تعمل اللجنة فيما يتعلق باملراجعة الداخلية وبالتفتيش و  1-2

ومبوجب ذلك تساعد املفتش العام . مكتب املفتش العام استشارية لدىبصفة 

 .يف كل ما يتعلق باجلودة املتواصلة ألداا املكتب

يهدف التغيري إىل إبراز الدور االستشاري األوسع للجنة املراجعة الذي 

 .تش العام فيه عنصرا أساسيافيبقى استعراض عمليات مكتب امل

 

يعكس التدبري احلالي الذي ينصب الرتكيز فيه على تقديم املشورة إىل 

 .املدير العام ولكن مع رفع التقارير إىل جلنة املالية

 

يف االختصاصات السابقة باملختصر  AUDمت استبدال العبارة املختصر 

OIG أينما ترد، من أجل الداللة على التغيري املوافق عليه. 

كفاية وفعالّية خدمات املراجعة الداخلّية، مدى   تقدير (1)

واسرتاتيجّياتها، وأولوّياتها، وخطط عملها، واقرتاح جماالت 

 املراجعة املمكنة ملعاجلة املخاطر اليت تتعرض هلا املنظمة؛

األكثر حتديدا " املسؤوليات" قسمتتناول هذه النقطة  –تبسيط الوثيقة  مت حذفه

 .رد أدناهيي ذال

التقدم احملرز يف تنفيذ خطط عمل مكتب املفتش العام   استعراض (3)

 اليت مت االتفاق عليها؛

 

األكثر حتديدا " املسؤوليات" قسمتتناول هذه النقطة  –تبسيط الوثيقة  مت حذفه

 رد أدناهيي ذال

بتقارير املراجع اخلارجي ورصد ومتابعة توصياته   اإلحاطة علما (2)

 .يف الوقت املناسب

 

األكثر حتديدا " املسؤوليات" قسمتتناول هذه النقطة  –تبسيط الوثيقة  حذفهمت 

 رد أدناهيي ذال



FC 147/18 8  

 

3-  ".االختصاصات"ألن الوثيقة كاملة حتمل تسمية  القسممت تغيري عنوان  املسؤوليات -3 االختصاصات 

 :تتوىل اللجنة املسؤولّيات التالية

 

تصنف املسؤوليات اليت تتعلق بهذا الشأن ضمن جمموعات وقد مت إلقاا  :إىل املدير العام بشأن تقوم اللجنة باالستعراض وبتقديم املشورة 3-1

الضوا على بع  العناصر املهمة ضمنها ولكن من دون حّد نطاق اللجنة 

 .بهذه العناصر

 
السياسات اليت تؤثر تأثريا كبريا على قضايا احملاسبة والتقارير  (أ) 

 :للمنظمة مبا يشمل االعتبارات التالية املالية والرقابة املالية

املالية للمنظمة ونتيجة عمليات املراجعة اخلارجية  كشوفال (1)

املالية حبسب ما هي موثقة يف رأي املراجع ويف رسائل  كشوفلل

 املراجع اخلارجي إىل اإلدارة؛

 الرتتبيات اخلاصة باملراجع اخلارجي للمنظمة وتطبيقها؛ (3)

املنظمة يف جمال احملاسبة واإلدارة املالية وحالة سياسات  (2)

مشاريع التحسني اليت تتعلق باألنظمة املالية ورفع التقارير 

 .املالية

متت إضافته بالتماشي مع مثل ورقة ممثلي دوائر املراجعة بشأن 

رفع  نزاهة ومالامة( أ)مسؤوليات الرقابة "املمارسات اجليدة؛ وتشمل 

 .من ممارسات اإلبالغ هاالتقارير املالية وغري

 (ج)

 

 (هـ)

 ستعراض املخاطر البارزة اليت تواجه املنظمة؛ا

 

باستثناا )ستعراض تقارير مكتب املفتش العام واملراجع اخلارجي ا

آثار  تقييم، (التقارير اليت تطلبها اجلهات املاحنة بصورة حمددة

استنتاجاتها على السياسات والنظم واإلجرااات القائمة، وإخضاع 

رصد الشراف وإلليف الوقت املناسب تنفيذ توصيات املراجعة 

 نشطني؛ال

الرقابة الداخلية للمنظمة واسرتاتيجية إدارة املخاطر وإطار العمل  (ب)

يشمل مبا والعمليات يف ضوا املخاطر اهلامة اليت تواجهها املنظمة، 

 :مراعاة النقاط التالية

حتسني املنظمة اليت تتعلق بالرقابة الداخلية وبإدارة  مشاريع (1)

 املخاطر؛

تغطية املراجعة الداخلية واخلارجية للمنظمة وحالة  نتائج (3)

 . التوصيات املنبثقة عن عمليات املراجعة الداخلية واخلارجية

 لفاواملشاريع يف امت توسيعها لتبّين تطوير إدارة خماطر 

 
سياسات املنظمة ملكافحة ممارسات االحتيال والفساد والتآمر لدى  (ج) 

مبا يف ذلك االستخدام غري املناسب األطراف اخلارجية موظفيها و

بأن األطراف اخلارجية ملوارد املنظمة والتدابري اليت تتيح للموظفني و

خاطئة يف  يّعربوا عن خماوفهم، يف إطار سري، من أي ممارسات

 .اإلدارة ويف إجراا العمليات

وقد كانت هذه النقطة . أضيف متاشيا مع توجيه ممثلي دوائر املراجعة

 .موضوع دراسة جلنة املراجعة عمليا
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فعالية وكفااة مهام املراجعة الداخلية والتفتيش والتحقيق ملكتب  (د) ضمان الدور املستقل ملكتب املفتش العام؛ (أ)

وااللتزام مبيثاق مكتب املفتش العام، واخلطوط التوجيهية التفش العام 

املتعلقة بالتحقيقات اإلدارية الداخلية واملعايري الدولية للمراجعة 

 :والتحقيق الداخليني مبا يف ذلك االعتبارات التالية

 الدور املستقل للمفتش العام ومكتبه؛  (1)

كي يليب احتياجات  عامكفاية املوارد املتاحة ملكتب املفتش ال (3)

 املنظمة؛ 

آليات مكتب املفتش العام لضمان اجلودة ونتائج استعراضات  (2)

 ؛ضمان اجلودة الداخلية واخلارجية

مالامة التغطية املرتقبة واحلالية للمراجعة الداخلية مع املراعاة  (4)

الواجبة لتغطية املراجعة اخلارجية، من أجل ضمان تأكيد 

 على اجملاالت عالية املخاطرة؛مكتب الفتش العام 

الصادرة عن مكتب املفتش العام وحالة تنفيذ  املراجعة تقارير (5)

 التوصيات من قبل املنظمة؛

التحقيق اليت تتعلق باحلاالت املفرتضة أو الفعلية لسوا  نتائج (1)

األدارة واملخالفات واالحتيال وحالة اإلجرااات اليت تتخذها 

 ائج؛املنظمة بشأن هذه النت

 .الربع سنوية والسنوية ملكتب املفتش العام التقارير (7)

جيمع يف صيغة موجزة البنود املتعلقة باالختصاصات احلالية اليت تتصل 

 .باستعراض مكتب املفتش العام

ستعراض خطط عمل مكتب املفتش العام لفرتة السنتني يف جماالت ا (ب)

 املشورة بشأنها؛ وإسداااملراجعة والتفتيش 

  أعاله( د) 1-3مت دجمها يف البند  مت حذفه

إيالا ة مع ة ومدى كفاية تغطية املراجعة الداخلّيتقدير فعالّي (د)

ة، لضمان الرتكيز على تغطية املراجعة اخلارجّيل الواجباالهتمام 

 املخاطر؛ العاليةاجملاالت 

  أعاله( د) 1-3مت دجمها يف البند  مت حذفه

ستعراض تقارير مكتب املفتش العام وإخضاع تنفيذ توصيات ا (هـ)

 رصد؛لليف الوقت املناسب املراجعة 

  أعاله( د) 1-3مت دجمها يف البند   مت حذفه 

  أعاله( د) 1-3مت دجمها يف البند  مت حذفهة للمراجعة التأكد من أن مكتب املفتش العام يلتزم باملعايري الدولّي (و)
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والوكاالت يف األمم املتحدة  راجعةاملة اليت اعتمدها رؤساا الداخلّي

املتخصصة وكذلك البنك الدولي والكيانات األخرى ضمن منظومة 

 األمم املتحدة؛

ة ستعراض نتائج التحقيقات بشأن احلاالت املفرتضة أو الفعلّيا (ر)

 ات املتابعة؛، ورصد مسؤولّيواالحتياللسوا اإلدارة واملخالفات، 

  أعاله( د) 1-3مت دجمها يف البند  مت حذفه

ستعراض تقرير النشاط السنوي ملكتب املفتش العام املقدم إىل املدير ا (ح)

 ة؛العام واحملال الحقا إىل جلنة املالّي

  أعاله( د) 1-3مت دجمها يف البند  مت حذفه

ساق مع ته، وضمان االّتستعراض أداا مكتب املفتش العام وفعالّيا (ط)

 املعتمدة ومع ميثاق هذا املكتب؛اخلطط 

  أعاله( د) 1-3مت دجمها يف البند  مت حذفه

التأكد من أن املوارد املتاحة ملكتب املفتش العام كافية لتلبية  (ي)

 احتياجات املنظمة؛

  أعاله( د) 1-3مت دجمها يف البند  مت حذفه

  أعاله( د) 1-3مت دجمها يف البند  مت حذفه مناسبا؛تزويد املدير العام واملفتش العام باملشورة حسبما تراه  (ك)

 
تضع اللجنة خطة سنوية لضمان املعاجلة الفعالة ملسؤوليات  3-3 

 .اللجنة وأهدافها املعلنة لتلك الفرتة

  أضيف متاشيا مع توجيه ممثلي دوائر املراجعة

 (ل)
تقديم تقريرها السنوي اخلاص بها إىل املدير العام الذي سيقوم 

 .بدوره بتزويد اللجنة املالية للمنظمة بنسخة

تقدم تقريرا سنويا عن أنشطتها إىل املدير العام الذي يقوم بدوره  3-2

بنسخة عنه، باإلضافة إىل أي تعليقات إضافية  فاوبتزويد اللجنة املالية لل

 .يرغب املدير العام يف إبدائها بشأنه

املراجعة إىل جلنة املالية مع يبني أن املدير العام قد حييل تقرير جلنة 

 .تعليقات إضافية، وهذا ما فعله يف التقارير األخرية

  الصالحيات -2 والصالحيات...  -1

 
  :ات التاليةوتتمتع اللجنة بالصالحّي...

ة والتشاور مباشرة احلصول على كل املعلومات الضرورّي (1)

 .مع املفتش العام وموظفيه

التقارير ووثائق العمل الصادرة عن مكتب االطالع على كل  (3)

 .املفتش العام

ة معلومات حتتاجها من أي موظف، ومطالبة لتماس أّيا (2)

 .مجيع املوظفني بالتعاون بشأن أي طلب تتقدم به اللجنة

 :تتمتع جلنة املراجعة بالصالحيات التالية 2-1

ة والتشاور مباشرة مع املفتش احلصول على كل املعلومات الضرورّي (أ)

 .العام وموظفيه

االطالع على كل التقارير ووثائق العمل الصادرة عن مكتب املفتش  (ب)

 .العام

ة معلومات من أي موظف، ومطالبة مجيع املوظفني لتماس أّيا (ج)

 .املراجعة بالتعاون بشأن أي طلب تتقدم به جلنة

 ال تغيري
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ة املستقلة وضمان حضور احلصول على املشورة الفنّي (4)

أشخاص خارجيني من أصحاب التجارب واخلربات 

 .إذا كان ذلك ضروريااملفيدة 

ة املستقلة وضمان حضور أشخاص احلصول على املشورة الفنّي (د)

خارجيني من أصحاب التجارب واخلربات املفيدة إذا كان ذلك 

 .ضروريا

  العضوية -4 تشكيل اللجنة -2

ن ويعّي .اللجنة من مخسة أعضاا خارجيني ومن أمني حبكم منصبهتتألف 

 .املدير العام كل األعضاا واألمني

تتألف اللجنة من مخسة أعضاا خارجيني ومن أمني حبكم  4-1

  .ن املدير العام كل األعضاا واألمنيويعّي .منصبه

 ال تغيري

على تتم املوافقة على عضوية اللجنة من قبل اجمللس بناا  4-3 

 .توصية املدير العام وجلنة املالية

 أضيف ليبني التغيريات اليت مت تطبيقها مبوجب خطة العمل الفورية

ويتم اختيار األعضاا على أساس مؤهالتهم كفنيني رفيعي املستوى يف جمال 

 .أو التحقيق/املراجعة و

يتم اختيار األعضاا على أساس خربتهم ومؤهالتهم ذات الصلة  4-2

وعلى عضو واحد أو أكثر أن يتمتعوا خبربة رفيعة املستوى . اللجنةبوالية 

ولدى اختيارهم جيب مراعاة التمثيل . أو التحقيق/يف جمال املراجعة و

 .اللجنة يفواجلغرايف  سانياجلن

استبدال أعضاا جلنة  إسرتاتيجيةيبّين االعتبارات املتعلقة بالتنوع يف 

 .3010تشرين األول /املراجعة اليت وافق عليها املدير العام يف أكتوبر

وال يتم . وعن املدير العام الفاويعترب األعضاا مستقلني عن أمانة  4-4 

يف  الفاوأو لدى أمانة  لفاولتعيني األعضاا السابقني لدى املمثليات الدائمة 

 .جلنة املراجعة ضمن فرتة السنتني اليت تعقب انتهاا تلك املسؤوليات

يشري توجيه ممثلي دوائر املراجعة إىل حظر ميتد خلمس سنوات على 

وتقرتح الصيغة املقرتحة مدة سنتني وتوسع . األعضاا السابقني لإلدارة

 .مثليات الدائمةمالنطاق ليشمل األعضاا السابقني لل

عضاا عملهم بصفتهم الشخصية وال جيوز أن ميثلهم يؤدي األ 4-5 

 .أعضاا مناوبون

 

 .زيادة كلمات يف الصياغة توخيا لتعزيز الدقة تنتخب اللجنة رئيسها من ضمن أعضائها 1-4 تنتخب اللجنة رئيسها

 أدناه 5 بالقسممت استبداله  مت حذفه يوفر املفتش العام خدمات األمانة إىل اللجنة

يرتئيه الرئيس، ميكن دعوة املراجع اخلارجي إىل حضور اجتماعات وفقا ملا 

 جلنة املراجعة

 أدناه 2-1 القسممت إدراجه يف  مت حذفه

   مدة الوالية -4

يعمل األعضاا لفرتة سنتني قابلة للتجديد ملدة سنة واحدة أو أكثر وفقا ملا 

  .يه املدير العامئيرت

 

يعمل األعضاا لفرتة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ملدة  4-7

وتقسم . سنتني وذلك بعد انتهاا مدة الوالية األوىل، وفقا ملا يرتئيه املدير العام

ويكون التجديد , مدة واليات األعضاا إىل مراحل بهدف تأمني االستمرارية

يقّدم هذا التغيري اعتبارات االستمرارية واإلنعاش على حد سواا إىل عضوية 

أما اقتصار الوالية على مخس أو ست سنوات فهو احلد . جلنة املراجعة

وبالنسبة إىل تصميم . ممثلي دوائر املراجعة ثيقةاألقصى املوصى به يف و
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ماشى مع توجيه ممثلي اليت تت 2+3الوالية القصوى مت اقرتاح صيغة  .واليته األوىلرهن التقدير اإلجيابي ملساهمة العضو املعّين خالل مدة 

ستتطلب زيادة ( من سنتني مثال)والواليات األقصر مدة . دوائر املراجعة

 .اسيةئالطلبات املقدمة إىل األجهزة الر

  األمانة –5  

 
يعترب أمني جلنة املراجعة املفتش العام حبكم منصبه وهو يرفع  5-1 

أما . جلنة املراجعةتقاريره مباشرة إىل الرئيس يف الشؤون اليت تتعلق بعمل 

 .مكتب املفتش العام فيوفر دعم األمانة للموظفني

 .هالسابق ويتوسع في 2 القسمحيل حمل اإلشارة الواردة يف 

  االجتماعات -1 االجتماعات -5

يه ئميكن أن جتتمع اللجنة ثالث أو أربع مرات يف السنة وفقا ملا يرت (1)

ة إذا ما اجتماعات إضافّي ومبقدور الرئيس أن يدعو إىل عقد .رئيسها

 .رأى ذلك مناسبا

 

يف السنة وفقا ملا  مرات على األقلميكن أن جتتمع اللجنة ثالث  1-1

ة إذا ما ومبقدور الرئيس أن يدعو إىل عقد اجتماعات إضافّي .يه رئيسهائيرت

 أو املراجع اخلارجي املفتش العام املدير العام أو يتمتعو .رأى ذلك مناسبا

 اجتماعات إضافيةباحلق يف أن يطلب إىل رئيس اللجنة توجيه الدعوة لعقد 

 ما دعت احلاجة إىل ذلك؛ إذا

 

 هالسابق وتوسيع 5 القسممن  3و 1الدمج بني البندين 

باحلق يف أن يطلب إىل رئيس اللجنة توجيه  املفتش العام يتمتعو (3)

 ؛اجتماعات إذا ما دعت احلاجة إىل ذلكالدعوة لعقد 

 

 .أعاله 1-1أضيف إىل البند  مت حذفه

أيام  10يتم إخطار أعضاا جلنة املالية باالجتماعات عادة قبل  1-3 

 .عمل على األقل من انعقادها

 .أضيف تأكيدا على املمارسة املناسبة اليت تتعلق باجتماعات اللجنة

يوافق الرئيس على جدول أعمال مؤقت لالجتماعات ينبغي  1-2 

 .جانب الدعوات توزيعه إىل

أو املناسبة اليت تعلق باجتماعات /أضيف تأكيدا على املمارسة احلالية و

 اللجنة

يتم إعداد الوثائق الداعمة من قبل الرئيس أو أمانة جلنة  1-4 

وميكن أيضا . بناا على تعليمات الرئيس أو على مبادرة األمني املراجعة

مبوافقة الرئيس، عن طريق تقديم الوثائق من قبل املراجع اخلارجي أو، 

وتستخدم الوثائق واملواد اإلعالمية اليت . اإلدارة أو اللجان األخرى للمنظمة

أو املناسبة اليت تعلق باجتماعات /أضيف تأكيدا على املمارسة احلالية و

 اللجنة
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 .توزع لتنظر فيها جلنة املراجعة فقط هلذه الغاية، وتعامل على أنها سرية

أن يشارك األعضاا اخلمسة مجيعا يف كل اجتماع من املفرتض  (2)

للجنة، على أن االجتماعات ميكن أن تنعقد بنصاب مؤلف من 

حبق ( املفتش العام)وال يتمتع أمني االجتماع  .ثالثة أعضاا

  .التصويت

من املفرتض أن يشارك األعضاا اخلمسة مجيعا يف كل اجتماع  1-5

تنعقد بنصاب مؤلف من ثالثة للجنة، على أن االجتماعات ميكن أن 

وتتخذ  .حبق التصويت( املفتش العام)وال يتمتع أمني االجتماع  .أعضاا

ة يرات جلنة املراجعة عادة بالتوافق، ولكن حبال تعذر ذلك فتتخذ بغالباقر

ويف حال تعادل األصوات، . أصوات األعضاا احلاضرين الذين أدلوا بأصواتهم

  .يكون للرئيس الصوت املرجح

 وّسعم

 
لألعضاا املشاركة يف اجتماع عرب اهلاتف أو الفيديو وخالل  وزجي 1-1 

 .ذلك الوقت يتم إحصاا عددهم بغية حتديد النصاب

أو املناسبة اليت تعلق باجتماعات /أضيف تأكيدا على املمارسة احلالية و

 .اللجنة

 

 
يف حال مل يتمكن الرئيس من حضور اجتماع ما، ينتخب  1-7 

 .رئيسا بالنيابة لذلك االجتماع من بني األعضاا احلاضريناألعضاا 

أو املناسبة اليت تعلق باجتماعات /أضيف تأكيدا على املمارسة احلالية و

 اللجنة

 
فتش العام أو أي موظف آخر للرئيس بأن يدعو مكتب امل وزجي 1-2 

 أو املراجع اخلارجي حلضور االجتماعات فاومن ال

السابق الذي  2 القسماالختصاصات يف  املوجودة يف عناصراليتوسع يف أحد 

 نقل إىل العنوان احلالي

 
االجتماع يف جلسة مغلقة بني فرتة  أن تقرر لجنة املراجعةجيوز ل 1-2 

أو مع  نيوأخرى حبسب ما تقرره اللجنة أو يف جلسات خاصة مع األم

 .ممثلني عن اإلدارة أو ممثل املراجع اخلارجي

أو املناسبة اليت تعلق باجتماعات /املمارسة احلالية وأضيف تأكيدا على 

 اللجنة

 
وتستعرض جلنة  .يتم إعداد حمضر بكل اجتماع حتفظه األمانة 1-10 

املراجعة مشروع احملضر باملراسلة وتعتمد هذا احملضر رمسيا يف اجتماعها 

 .التالي

باجتماعات أو املناسبة اليت تعلق /أضيف تأكيدا على املمارسة احلالية و

 اللجنة

 
تتم مشاركة مداوالت جلنة املراجعة وحمضر اجتماعاتها مع  1-11 

ومع الديوان وموظفي  راجعةجهة االتصال اليت يسميها املدير العام للجنة امل

قد يوافق . مكتب املفتش العام، ولكنها تعترب سرية إال إذا قرر الرئيس ذلك

اا منه مع مدراا رفيعي املستوى الرئيس على مشاركة احملضر كامال أو أجز

 ةك لغايلرات وذاقرمن األمانة أن تقدم موجزا عن ال أو قد يطلب فاويف ال

 .املتابعة من قبل املدراا رفيعي املستوى للمنظمة

أو املناسبة اليت تعلق باجتماعات /أضيف تأكيدا على املمارسة احلالية و

 اللجنة
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  تضارب املصاحل -7  

 
. تعيينهم، يقدم األعضاا اجلدد تصرحيا بتضارب املصاحلقبل  7-1 

وحني ينشأ تضارب مصاحل فعلي أو حمتمل، يتم اإلعالن عن املصلحة ما 

يؤدي إىل إعفاا العضو أو األعضاا من املشاركة يف املناقشة أو إىل منعهم من 

يف هذه احلالة يستوجب تكوين نصاب من بقية . التصويت على املسألة

 .لنظر يف هذه املسألةاألعضاا ل

 أضيف متاشيا مع توجيه ممثلي دوائر املراجعة

  األعضاا والتزامات مسؤوليات -2  

 
يعمل األعضاا بصفة مستقلة غري تنفيذية لدى أداا دورهم  2-1 

شخصيا  وبالتالي ال يعترب األعضاا مسؤولني. االستشاري يف جلنة املراجعة

 .عن القرارات اليت تتخذها جلنة املراجعة جمتمعًة

أضيف متاشيا مع املمارسة الشائعة يف مواثيق جلنة املراجعة وتوجيه 

 .ممثلي دوائر املراجعة

 
ينال أعضاا جلنة املراجعة تعويضا عن أي إجرااات تتخذ ضدهم  2-3 

راجعة، طاملا أن هذه املنتيجة لألنشطة اليت يؤدونها أثناا عملهم يف جلنة 

 .األعمال قد أديت بنية حسنة

 َأضيف متاشيا مع توجيه ممثلي دوائر املراجعة

  التقاريرإعداد  -2 ...التقارير وإعداد  -1

ويزود املدير  .ترفع اللجنة تقاريرها إىل املدير العام وتوجه كل التقارير إليه

للجنة، مشفوعا بتعليقاته عليه ة بنسخة من التقرير السنوي العام جلنة املالّي

ويدعى رئيس اللجنة أو عضو آخر، حسبما تقرر اللجنة، إىل . إن وجدت

 . ة لعرض التقرير السنوي للجنةدورة جلنة املالّي

 .ترفع اللجنة تقاريرها إىل املدير العام وتوجه كل التقارير إليه 2-1

تقريرا سنويا بشأن عملها للمدير العام فيقدم إىل جلنة  املراجعة وتعد جلنة

ويتضمن التقرير . املالية كل سنة مشفوعا بأي تعليقات صادرة عن املدير العام

، أو عضو  املراجعة ويدعى رئيس جلنة. تقييما ذاتيا سنويا لعمل اللجنة

 .ةآخر، حسبما تقرر اللجنة، إىل جلنة املالية لعرض التقرير السنوي للجن

 

مت توسيعه وهو يشري بشكل رئيسي إىل إضافة التقييم الذاتي يف التقارير 

 .السنوية املستقبلية

يتواصل الرئيس مع جهة االتصال املعينة من قبل املدير العام  2-3 

بشأن نتائج مداوالت اللجنة فضال عن املسائل املقبلة اليت تتعلق مبجال 

 .عملها

والتوقعات وبالتماشي مع توجيه ممثلي أضيف ليبني املمارسة احلالية 

 دوائر املراجعة حول التواصل الفعال مع اإلدارة

  األجور وتعوي  التكاليف -10 

َأضيف متاشيا مع توجيه ممثلي دوائر املراجعة مليثاق جلنة املراجعة من ال يتقاضى األعضاا أي أجر من املنظمة على أية أنشطة يقومون  10-1 
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وتقوم املنظمة بتعوي  أية تكاليف . املراجعة بها يف إطار عضويتهم يف جلنة

واإلقامة يتكبدها أعضاا اللجنة بالضرورة  لدى مشاركتهم يف  تتعلق بالسفر

 .اجتماعات اللجنة

 .أجل تناول أحكام وشروط اخلدمة

  االستعراض الدوري لالختصاصات -11 

فتقدم تستعرض اللجنة دوريا مدى كفاية اختصاصاتها،  11-1 

 .التوصيات املناسبة بالتغيريات إىل املدير العام للموافقة عليها

 أضيف متاشيا مع توجيه ممثلي دوائر املراجعة

 

 
 


