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طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ .يمكن االطالع على وثائق المجلس التنفيذي
في صفحة برنامج األغذية العالمي على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي(http://executiveboard.wfp.org) :
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مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظر
تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين قد تكون لديهم أسئلة فنية تتعلق بمحتوو هوذه الوثيقوة إلوى االتصوا بموويفي
برنامج األغذية العالمي المذكورين أدناه ،ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس التنفيذي بفترة كافية.
رئيس لجنة مراجعة الحسابات:

السيد أنطوان أنطون

antoine.antoun@noos.fr

يمكوونكم االتصووا بوحوودة موودمات الم و تمرات ،إن كانووت لووديكم أسووئلة تتعلووق بتوووفير الوثووائق المتعلقووة بلعمووا المجلووس
التنفيذي وذلك على الهاتف رقم.(066513-2645/2558) :
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مشروع القـرار



يحيط المجلس علما بالوثيقة المعنونة "التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات" (.)WFP/EB.A/2013/6-D/1

 هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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التقرير السنوي
للجنة مراجعة الحسابات في البرنامج
أبريل/نيسان 3103
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إلى المجلس التنفيذي
يسووووور لجنوووووة مراجعوووووة الحسوووووابات أن تتقووووود بتقريرهوووووا السووووونوي إلوووووى المجلوووووس التنفيوووووذي ،بمقتضوووووى امتصاصووووواتها
( ،)WFP/EB.2/2011/5-B/1/Rev.1لينظر فيه المجلس ،وفقا للقرار الذي اتخذه في دورته العادية الثانية لعا .1122
ويهدف هوذا التقريور إلوى تقوديم عورز مووج ألبور أنشوطة لجنوة مراجعوة الحسوابات ولرائهوا فوي الفتورة مون  2أبريل/نيسوان
 1121حتى  12مارس/لذار  .1121ويتصادف التاريخ األمير مو إنجوا الكشووف الماليوة السونوية ،وهوي محوور مون محواور
التركي الرئيسية للجنة.
واللجنة على استعداد لمناقشة هذا التقرير م المجلس.

السيد أنطوان أنطون
رئيس لجنة مراجعة الحسابات
أبريل/نيسان 1121
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المقدمة وسير عمل لجنة مراجعة الحسابات
االختصاصات
فووي أعقوواا قوورار المجلووس التنفيووذي فووي دورتووه العاديووة الثانيووة المنعقوودة فووي نوفمبر/تشوورين الثوواني  ،1122عُوودتلت

-2

امتصاصات لجنة مراجعة الحسابات .وتعمل لجنة مراجعة الحسابات بصفتها هيئة استشارية مبيرة تسدي المشورة الخبيرة
المستقلة للمجلس التنفيذي وللمدير التنفيذي في ممارسة مس ولياتهما اإلدارية.
وتشمل المس وليات المحددة للجنة مراجعة الحسابات إسداء المشورة للمجلوس التنفيوذي والمودير التنفيوذي فوي المسوائل

-1

التالية بموجب الفقرة  1من االمتصاصات المع ّدلة:


المراجعة الداملية للحسابات؛



إدارة المخاطر والضوابط الداملية؛



الكشوف المالية؛



المحاسبة؛



المراجعة الخارجية للحسابات؛



القيم واألمالق؛



االدعاءات بلنشطة غير سليمة.

وقد أعدت لجنة مراجعة الحسابات هذا التقرير وفق هذا الترتيب.

تكوين لجنة مراجعة الحسابات
-1

يرد التكوين الحالي لعضوية اللجنة في الملحق الثاني .وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن هذا التكوين يراعوي التوا نوات المناسوبة
من حيث نوع الجنس واإلقليم.

أنشطة لجنة مراجعة الحسابات
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يغطي هذا التقرير الفترة من  2أبريل/نيسان  1121إلى  12مارس/لذار  .1121ويقد التقرير عرضا مجموال ألعموا
لجنة مراجعة الحسابات مال تلك الفترة ويسلط األضواء على المسائل التي يُعتقد أنها تتطلب اهتماما مون المجلوس التنفيوذي
ومن المدير التنفيذي .واجتمعت لجنة مراجعة الحسابات ثالث مرات مال تلك الفتورة ،فوي يونيوو/ح يران وديسومبر/كانون
األو  1121وفي مارس/لذار .1121
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وتجتم لجنة مراجعة الحسابات في المقر الرئيسي للبرنامج ثالث مرات في السنة على األقل وذلك لمودة تتوراوب بوين
يومين وثالثة أيا  .وعقد اجتماع ديسمبر/كانون األو  1121بصوفة اسوتثنائية فوي دبوي نظورا لودعوة أعضواء لجنوة مراجعوة
الحسابات إلى حضور اليو األو من اجتماع اإلدارة العالمي .وإضافة إلى ذلك ،قد يُطلب إلى اللجنوة ،أو بعوأ أعضوائها،
المساعدة في تلدية مهمة معينة .وتكتسي الجلسات التنفيذية – المقتصرة على أعضاء اللجنة فحسوب – التوي تعقود مو المودير
التنفيذي في اليو األو مون كول اجتمواع واليوو األميور منوه أهميوة ماصوة .وتركو هوذه االجتماعوات أساسوا علوى الجوانوب
االستراتيجية وتسهم في اعتماد اللجنوة الوجهوة المبتغواة ،إذ أنهوا تتويه لهوا اإللموا عون كثوب بلولويوات البرناامج واحتياجاتوه.
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وتتيه هذه االجتماعات للجنة أيضا أن تشاطر المدير التنفيذي في المسائل الجوهرية التي تشغل با اللجنة وأن تعرز عليه
الموضوعات التي تستدعي أن يوليها اهتماما عاجال.
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ومنذ عا  ، 1112دأبت اللجنة أيضا على االجتماع م مكتوب المجلوس التنفيوذي أثنواء اجتماعاتوه .وجنوت اللجنوة فوائود
ج ّمة من تلك االجتماعات التي تر فيها حلقة وصل أساسية م المجلس التنفيذي .وم مضي الوقت ،تتوق اللجنة أن تكون
هذه االجتماعات عونا لها في تع ي استجابتها ألولويات المجلس التنفيذي وفي اضطالعها بمهامها الرقابية.
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وعادة ما يشارك في اجتماعات اللجنة نائب المدير التنفيوذي والموديرون التنفيوذيون المسواعدون المعنيوون ومويفووهم.
وقوود حوودث تحسوون أكيوود فووي الوثووائق التووي تُعوورز علووى اللجنووة موون حيووث جودته وا ومحتواهووا وفووي تقاسووم الوورم المتعمقووة
واإلرشادات والتصورات المستقبلية ذات األهمية البالغة لدور اللجنة في إسداء المشورة المستقلة.
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وتحظى اللجنة بدعم نفيس من المفتش العا (مدير مكتب الرقابة) وفريقه ،حيث يحضر المفتش وفريقوه مناقشوة أغلوب
بنود جدو األعما  .ويقد المراج الخارجي مساندة مماثلة.
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ويلّووت اللجنووة تحوورإ علووى إسووداء المشووورة المتوا نووة للموودير التنفيووذي ولمكتووب المجلووس التنفيووذي وتحظووى بوودورها
بإرشاداتهم وتصوراتهم المستقبلية .وترصد اللجنة بانتظا متابعة قراراتها وتوصياتها.
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وتعرا لجنوة مراجعوة الحسوابات عون امتنانهوا للمودير التنفيوذي وفريقوه ولمكتوب المجلوس التنفيوذي لموا تلقتوه مونهم مون
مساعدة في أداء واجباتها .بيد أنه ينبغي التشديد على أن اللجنة لن تكون فعالة ما لم يكن المجلوس واإلدارة مقتنعوين بالحاجوة
إلى لجنة مستقلة لمراجعة الحسابات وبدورها .وألن هذه المبادرة حديثة العهد دامل أسرة األمم المتحدة ،فإن هناك قدرا مون
االلتبوواس المفهووو حيووا أفضوول السووبل لالسووتفادة موون لجنووة مراجعووة م لفووة موون مبووراء مووارجيين .وتشووهد لجووان مراجعووة
الحسابات ،بما في ذلك في أوساط الشركات ،تطوورا متواصوال وثموة شوعور بولن المتطلبوات الجديودة التوي تفورز علوى هوذه
اللجان وتتجاو كثيورا نطواق فحول الكشووف الماليوة واإلشوراف علوى وييفوة مراجعوة الحسوابات الدامليوة تكواد تجعول مون
مصطله "لجنة مراجعة الحسابات" اسما على غير ُمس ّمى ،إذ ي داد النظر إلى لجنة مراجعة الحسابات بصفتها أداة أساسوية
لتفعيل عمل المجلوس وإسوداء المشوورة المسوتقلة لو دارة العليوا عون نجاعوة مختلوف مبوادرات السياسوات وفعاليتهوا التكاليفيوة
ومد ما تنطوي عليه سائر هذه المبادرات من مخاطر استراتيجية وتشغيلية وذات صلة باإلبالغ المالي واالمتثا .
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وتود لجنة مراجعة الحسابات أن تشدد على أهميوة إجوراء يوارات ميدانيوة .فلمعاينوة العمليوات أهميوة بالغوة لود لجنوة
مراجعة الحسابات – وهي المعيار ال لكل مجلوس فحسوب بول وألي لجنوة لمراجعوة الحسوابات – مون حيوث اكتسواا المعرفوة
بالمنظمة التي تضطل فيها بمس ولية الرقابة المالية ،وهي تندرج في إطار نشاط اللجنة الذي يحقق قيمة مضوافة تتجّ لوى فوي
كفالة تحقيق مهمة البرنامج .ونعت

مواصلة العمل م المدير التنفيذي نحو تحقيق هذا الهدف.

المراجعة الداخلية للحسابات
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أصدر المدير التنفيذي ميثاق مكتب الرقابة في  25لذار/مارس  .1121وتر لجنة مراجعة الحسابات أن هوذا الميثواق
يضفي قدرا أكبر من الوضوب على مهمة مكتب الرقابة وعلى سبل ووسائل أداء تلك المهمة.
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وعلى النحو المشار إليه في امتصاصاتها ،شاركت لجنة مراجعوة الحسوابات فوي عمليوة امتيوار المودير الجديود لمكتوب
الرقابة بتواجد رئيسها ضمن فريق االمتيار في نوفمبر/تشرين الثاني .1121
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إدارة المخاطر والضوابط الداخلية
-24

ترحب لجنة مراجعة الحسابات بالجهود التي بذلها البرنامج في عا  1121لمواصولة تع يو إدارتوه للمخواطر ،وعلوى
وجوه الخصووإ ،تقوديم دعوم البعثوات المتكاملوة إلدارة المخواطر الم سسوية إلوى العمليوات المعقودة ،وإعوداد بيوان مود تقبوول
البرنامج للمخاطر والموافقة عليه.
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تخطاايط التعا :ا

الحظووت لجنووة مراجعووة الحسووابات فووي تقريرهووا السوونة الماضووية أنهووا سوتكون قوود قصوورت فووي أداء

واجباتها إن لم ت نبه إلى أن تخطيط التعاقب في الويائف القيادية الرئيسية يمثل أكبر المخواطر فوي جودو أعموا اإلدارة فوي
معظم الم سسات العامة والخاصة ومجالس إدارتها .ويكتسي تحديد وتوييوف فريوق مون القيواديين الوذين يتمتعوون بالحماسوة
الدافقووة والرميووة والحووذق المهنووي لتنفيووذ االسووتراتيجية فووي إطووار منظومووة األمووم المتحوودة ،ولووديهم القوودرة علووى التواصوول م و
المجتم الدولي والمنظمات المانحة والتلثير عليهما والتفاعل معهما أهمية بالغوة السوتدامة نجواب البرناامج .وهوذه القورارات
القيادية هي أكثر القرارات التي تتخذها هيئة تنفيذية أهمية .وفي ضوء التغييرات التي حدثت في اآلونة األميرة فوي ويوائف
قيادية رئيسية مس ولة أما المدير التنفيذي ،وعمليات إعادة التكليف ،ومطة تعويضات اإلنهاء المبكور للخدموة ،ينبغوي علوى
المجلس التنفيذي أن يكفل استعراز الخطوط االنتقاليوة ورصودها ومواءموة االسوتراتيجية وعمليوات الرقابوة التشوغيلية .ولوئن
كوان مون الواجووب أن تنسوجم عمليووات االمتيوار مو سياسوات الخدموة المدنيووة الدوليوة واألمووم المتحودة والبرنااامج ،فوإن تحديوود
المواهب الداملية والخارجية لتدريبها على القيادة والتناوا في مختلف الويائف ومها تع يو الدرايوة التقنيوة ينبغوي أن يوتم
عمدا بغية تكوين مجموعة من المرشحين لشغل الويائف القيادية الشاغرة في المستقبل القريب وفي األجل الطويل .وينبغوي
أن ت كد اإلدارة للمجلس التنفيذي أن األموا التي تنفق على الح

المتفق عليها إلنهاء الخدمة تحقق اآلثار القصويرة األجول

والطويلة األجل المطلوبة على أهداف المنظمة ،وأن أهوداف رأس الموا البشوري عموموا لهوا غايوات محوددة ويمكون التحقوق
منها ولها قياسات جارية محددة.
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بيان السنة الثانية للر:ابة الداخلية الحظت لجنوة مراجعوة الحسوابات أن مشوروع البيوان المتعلوق بالضووابط الدامليوة
الم م أن توق عليه المديرة التنفيذية وأن يحظى بدعم اإلدارة ال ي ا يمثل شهادة على ممارسة ممتا ة تشكل منطلقا مهموا
للتوجه بشلن التوقعات في مضمار الحوكموة والمخواطر والرقابوة واالمتثوا والمسواءلة .وسو ّر لجنوة مراجعوة الحسوابات أنهوا
الحظت أن مويفي المالية وإدارة المخاطر اتخذوا أساسا لمنهجيتهم للرقابة أُطرا مقبولة على نطاق واس  ،مثول إطوار لجنوة
المنظمات الراعية للجنة تريودواي وإرشوادات تيرنبوو بشولن تنفيوذ مدونوة المملكوة المتحودة الموحودة .وكانوت هنواك اسوتجابة
شاملة لبيان الضمان الجديود بشولن الرقابوة الدامليوة الوذي عُموم علوى نائوب المودير التنفيوذي والموديرين التنفيوذيين المسواعدين
والمديرين اإلقليميين ،وفرت أدلة على حالة إجراءات الرقابة الداملية في مجاالتهم .وأُحر تقد في جمي المجواالت تقريبوا
التي تتطلب التحسين .ولم تالحظ لجنة مراجعة الحسوابات أيوة تعليقوات جوهريوة بشولن هوذه الكشووف مون مراجو الحسوابات
الخارجي أو مراج الحسابات الداملي .وينبغي يُشج المجلس التنفيذي بوجود هذه العملية.
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إدارة مخاطر تساعير السالا ااساساية نظورا ألن هياكول أسوواق السول األساسوية وأسوعارها ال تو ا متقلبوة فوي شوتى
أنحاء العالم ،تواصل لجنة مراجعة الحسوابات تشوجي اإلدارة علوى أن ترسوي األسوس لتع يو الريوادة فوي مضومار التصوور
والرقابووة فيمووا يخوول تجووارة السوول األساسووية والتحوووط والتنب و بشوولنها .وتفسووه القوودرة علووى الوودمو فووي الت امووات متعووددة
السنوات من تموي ل المانحين ودعم المتلقين المجا أموا تحقيوق حصوائل إنسوانية وإنمائيوة تتسوم بقودر أكبور مون االستشوراف
والكفاءة .ويمكن تخفيف وق صدمات األسعار – التي قد تقلل كثيرا من تلثير مستو التمويل الوذي تلتو

بوه جهوة مانحوة –

من مال لليات تخض ل شوراف المالئوم .ويسوتغرق تنميوة مثول هوذه الدرايوة بعوأ الوقوت ،وبالتوالي تشوج لجنوة مراجعوة
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الحسابات اإلدارة على أن تض إجراءات لتنمية مثول هوذه المواهوب .ومو أن عمليوات االسوتثمار والبنوى األساسوية والرقابوة
الراهنة تتناسب م جهود البرنامج الحالية ،فإنها قد ال تكون كافية لالحتياجات المستقبلية.

الر:ابة على الخزانة واالستثمارات
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تلقت لجنة مراجعة الحسابات معلومات عرضتها اإلدارة عن أداء حافظة االستثمارات القصيرة األجل .وبعد االطوالع
على المبادئ التوجيهية والقيود المتعلقة باالستثمارات وأوجه المخاطر فيها ،تستطي اللجنة أن تقو أنها معقولة.

-22

غيوور أن لجنووة مراجعووة الحسووابات توور أن البرنااامج ينبغووي أن ي يوود االسووتعانة المتعموودة بخبووراء الخ انووة واالسووتثمار
الخارجيين ،نظرا للحاجة إلى مواصلة تحسين ممارسات إدارة مخاطر تسعير السل األساسية المشار إليها سابقا ،إلى جانب
التعقيد المت ايد دائموا لألسوواق العالميوة للماليوة والخ انوة .ولوم يعقود الفريوق االستشواري للبرناامج اجتماعوا فوي عوا .1121
وتر لجنة مراجعة الحسابات أنه ينبغي تكليف الفريق بعقد اجتماع سنويا وحسبما تنشل الظروف .وعالوة علوى ذلوك ،ومون
أجل أن ت دي لجنة مراجعوة الحسوابات دورهوا بشوكل مناسوب فوي تقيويم عمليوة اإلدارة الماليوة – علموا بولن أعضواءها ليسووا
مبراء في االستثمار  -فإنها ستطلب صياغة محاضر اجتماعات الفريق االستشواري وتو يعهوا ،أو كوإجراء بوديل أن يسومه
ألحد أعضاء لجنة مراجعة الحسابات بحضور االجتماعات للمالحظة .وأشارت لجنة مراجعوة الحسوابات إلوى أنوه باإلضوافة
إلى الفريق االستشواري للبرناامج ،قودمت م انوة البنوك الودولي فوي السونوات األميورة أيضوا استشوارات إلوى البرناامج بشولن
مجموعة من المسوائل التوي قود تكوون مبورة البرناامج فيهوا محودودة ،بموا فوي ذلوك سياسوة االسوتثمار وسياسوة النقود األجنبوي،
وامتيار مدير االستثمار وما إلى ذلك ،وتشج اللجنة بالتلكيد هذا الحوار المستمر.

الكشوف المالية
-11

بعد تمحيل المعلومات التي قودمتها إدارة البرناامج للجنوة مراجعوة الحسوابات فوي اجتماعهوا المعقوود فوي موارس/لذار
 1121عن إعداد الكشوف المالية السنوية والمعلوموات التوي قودمها مكتوب الرقابوة والمراجو الخوارجي عون المراجعوة التوي
أجراها ،أصبه بوس اللجنة أن تقو إن مشروع الكشوف المالية مالئم إلرساله إلدارة البرناامج العتمواده نهائيوا وللمراجو
الخارجي ليقو بوض الصيغة النهائية للمراجعة ،إذ أن لجنة مراجعة الحسابات لم تُبلّغ بلي بنود جوهرية.

المحاسبة
-12

تالحظ لجنة مراجعة الحسابات م االرتياب مواصلة البرنامج قيادة وكاالت األمم المتحدة األمر ودعمها بنشاط فوي
تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا  .ولم تصدر في عا  1121أية معايير محاسبية دولية جديدة للقطاع العا  ،على
الرغم من أن البرنامج واصل تحسين معالجة المعايير المنفذة في وقت سابق من مال إقرارات إضافية في الكشوف المالية
وتنسيق اإلقرارات م وكاالت األمم المتحدة األمر الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا  .وباإلضافة إلى ذلوك،
تالحظ لجنة مراجعة الحسابات الت ا البرنامج واستعداده لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا المنطبقة اعتبارا من
يناير/كانون الثاني .1121

9
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المراجعة الخارجية للحسابات
-11

تتسم العالقة بين لجنة مراجعة الحسابات والمراج الخارجي بلهمية بالغة ،إذ أن اللجنة تتثبوت عبور هوذا المراجو مون
وجووود الضوومانات المتكاملووة لوونظم الرقابووة الدامليووة .وتتمي و العالقووة القائمووة بووين الطوورفين باالعتموواد المتبوواد دون اإلمووال
بـاستقال أي منهما.

-11

وهذه هي السنة الثالثة التي يضطل فيها مراج الحسابات العوا للهنود بوإجراء المراجعوة الخارجيوة .وقود تمكنوت لجنوة
مراجعة الحسابات من إجراء نقاش مثمر عن عمل المراج الخارجي ومسودة رأيه – غير المشفوع بتحفظات – مو مكتوب
الرقابة واإلدارة المالية في البرنامج .وير المراج الخارجي أنه ال توجد مسوللة جوهريوة تنوتقل مون ن اهوة اإلبوالغ عون
الش ون المالية الحقيقية للبرنامج .وفي ضوء تفاعول لجنوة مراجعوة الحسوابات المسوتمر ،فإنهوا تتفوق مو ذلوك الورأي .ولجنوة
مراجعة الحسابات مقتنعة بلنه قد تم الكشف في المذكرات على الكشوف المالية عن كل مسللة من المسائل التي أحيطوت بهوا
علما وكانت تستدعي م يدا من الكشف عنها في تلك المذكرات .وتضمنت مناقشات لجنة مراجعة الحسابات النقاط التالية:
 الكشف في صندوق المعاشات التقاعدية الذي تديره الهيئة األ في األمم المتحدة وليس للبرنامج أي سلطة مباشرة
في تقييمه – أبلغت لجنة مراجعة الحسابات بلنه اتُفق على نهج مشترك بشلن هذا الكشف بين جمي المنظمات
األعضاء المشاركة في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لمويفي األمم المتحدة؛
 ضريبة القيمة المضافة المدفوعة والمنتظر استرجاعها ،والمستحقة منذ سنوات عديدة في عدد من البلدان .وكان
يتعين على البلدان المعنية إعادة هذه المبالغ المستحقة .وحتى  12ديسمبر/كانون األو  ،1121حددت مخصصات
للحسابات المشكوك فيها يصل مجموعها إلى  12.7مليون دوالر أمريكي (مقارنة بمخصصات قدرها 48.2
مليون دوالر أمريكي محددة في  12ديسمبر/كانون األو  .)1122وترتبط معظم هذه المخصصات بحكومة
السودان ( 25.2مليون دوالر أمريكي في  12ديسمبر/كانون األو  1121مقارنة بمبلغ  41.1مليون دوالر
أمريكي في  12ديسمبر/كانون األو  ،)1122التي أشارت في رسالة م رمة في  21أبريل/نيسان  1121إلى
أنها سوف ترد ضريبة القيمة المضافة المستحقة بحلو نهاية ديسمبر/كانون األو  .1121ويع

معظم

االنخفاز في المخصصات إلى أن ضريبة القيمة المضافة المستحقة من السودان مقومة بالجنيه السوداني.
وانخفضت قيمة الجنيه السوداني بمقدار النصف تقريبا ،مما أثر بشكل كبير على المبالغ المستحقة المحولة إلى
الدوالرات األمريكية ،وأد

إلى مسارة غير محققة من أسعار الصرف ،ولم تكن هناك أي عواقب لذلك على

البرنامج ألن هذه الخسارة عوضتها مخصصات السنوات السابقة .غير أنه في حالة التحصيل الفعلي ،وإذا لم
يستعد الجنيه السوداني قيمته ،سيكون البرنامج قد جم مبلغا أقل بكثير بدوالرات الواليات المتحدة عما أنفقه في
األصل.
-14

وال تقتصر الفائدة اإلضافية المتحققة مون المراجعوة الخارجيوة ولجنوة مراجعوة الحسوابات علوى قودرتهما علوى التركيو
على الكشوف المالية لنهاية السنة ومد ن اهة عرضها فحسب ،بل وتشمل تقييم مد تمكن البرنامج مون تنفيوذ مهمتوه .وقود
جرت دراسة عدد من مجاالت األداء إما عبر عمليات استعراز األداء أو من مال المالحظة.
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القيم وااخالق
-15

لم تالحظ لجنة مراجعة الحسابات أية شواغل في مضمار القيم واألمالق في البرنامج .ويبدو أن التوجه العوا لو دارة
العليا فيما يتعلق بالرقابة واالمتثا والمسائل ذات الصلة سوليم .وأحاطوت اللجنوة علموا بتقريور المفوتش العوا الوذي أشوار إلوى
تحسووينات محتملووة فووي إقامووة العدالووة .وستواصوول اللجنووة النظوور فووي هووذا الموضوووع فووي اجتماعاتهووا المقبلووة وسووتبلغ المجلووس
التنفيذي بلي شواغل إضافية قد تكون لديها ،حسب االقتضاء.

االدعاءات بأنشطة غير سليمة
-16

أشارت لجنة مراجعة الحسابات بالتلييد إلى جهود مكتب التحقيق الرامية إلى إحالة االدعاءات المحتملة مرة أمرة إلوى
اإلدارة عندما تكون الظروف أنسب لتقييمات وإجراءات من جانب اإلدارة .وأدت هوذه الجهوود إلوى يوادة فعاليوة الموويفين
وأسفرت عن قيا مكتب التحقيق باإلبالغ عن أنه تم التحقيق بشكل كامل في جمي الحاالت المعروضوة أماموه الستعراضوها
في غضون ستة شهور.

-17

والحظت لجنة مراجعة الحسابات بقلق أولوي كبيور للغايوة اإلشوارات الوواردة فوي التقريور السونوي للمفوتش العوا بشولن
الحاجووة إلووى تحسووين توقيووت وشووفافية عمليووة بووت اإلدارة فووي نتووائج التحقيوق .ومووال مناقشووات لجنووة مراجعووة الحسووابات مو
المديرة التنفيذية ،الحظت لجنة مراجعة الحسابات م االرتياب أن التقييم الذاتي الذي تجريه اإلدارة للعملية القضائية يجوري
إلشووراك مكتووب الخوودمات القانونيووة والموودير الجديوود لشووعبة الموووارد البشوورية والمفووتش العووا الجديوود .وتوور لجنووة مراجعووة
الحسابات أنه من المبكر جدا إصدار أي حكم بشلن الحاجة إلى تغييور العمليوة القضوائية الحاليوة ،ولكنهوا ترغوب فقوط فوي أن
يحوويط المجلووس التنفيووذي علمووا بتعليق وات المفووتش العووا  .وتعت و

لجنووة مراجعووة الحسووابات تخصوويل ج و ء كبيوور موون وقووت

اجتماعها القاد في الصيف لمناقشة استعراز اإلدارة للعملية.
-18

ويجب أن تشير العملية القضائية أوال وقبل كل شويء وأن تثبوت ،مون موال إجوراءات ،القويم الم سسوية للبرناامج وأن
تنظر بسورعة فوي الوقوت نفسوه فوي جميو الجوانوب ذات الصولة مون السياسوات المتعلقوة بموويفي البرناامج واألموم المتحودة.
وتتمثوول فرضووية العموول الحالي وة للجنووة مراجعووة الحسووابات فووي أن اإلدارة ومكتووب الرقابووة سوويجدان فرص وا لتحسووين العمليووة
وضمان حسن توقيت اإلجراءات وتوفير قدر أكبر من الشفافية اإلجمالية للعملية القضائية.

التصورات والرؤى اإلضافية
فرص للتقييمات المنسقة
-12

أثبت البرنامج بذله لجهود مرك ة إلجراء تقييم ذاتي لعملياته وقيادة التحسين المستمر .وقد أُثبتوت تلوك الجهوود بموا فوي
ذلك من مال عمل المفتش العا  ،ومشاركات المراج الخارجي المتصلة بالقيمة المستخلصة مقابول الموا المنفوق ،والعمول
الذي أجراه مكتب التقييم ،والتقييمات الخارجية المنفذة بتكليف من اإلدارة (مثل استعراضات االستراتيجيات) أو عن طريوق
أصحاا المصلحة الرئيسيين (على سبيل المثا مدمات المراجعة التابعة للبلدان المانحة ،ومكتب األمم المتحدة للتقييم).
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ولتعظيم قيمة هذه التقييمات ،ينبغي أن تنظر إدارة الموارد والمسواءلة بالبرناامج فوي توطيود الفورإ التوي توم تحديودها
كج ء من عملية التوصية الشاملة والنظر فيها ومتابعتها .ومن شلن هذا أن يسمه بتصنيف فرإ التحسوين وترتيبهوا حسوب
األولوية .ويجب أن تنظر إدارة الموارد والمساءلة في إدراج الفرإ التي تعدها اإلدارة في مثل هذا المخ ون.

-12

وأحد أغراز هذا التوطيد يتمثل في ضمان تحليل جميو الفورإ التوي توم تحديودها وترتيوب أولوياتهوا بشوكل مناسوب.
ويمكن أن تكون الفرإ التي يتم تحديدها ذاتيا أعلى رتبة من تلك التي تحددها أفرقة الرقابة .وعقب تحليل المسائل المتعددة
فإنها يمكن أن تشير إلى وجود سبب جذري مشترك.

-11

وم نضوج برامج الرقابة في البرنامج (مكتب الرقابة ،المراج الخوارجي ،مكتوب التقيويم) فلون يكوون هنواك مفور مون
يادة تدامل الدراسات والتقييموات ونطواق االسوتعراز ،مموا يو دي فوي كثيور مون الحواالت إلوى عود وضووب الفووارق بوين
مطوط االمتصاإ .وعد الوضوب هذا ليس نقطة ضوعف فوي العمليوة ولكون نقطوة قووة يمكون البنواء عليهوا ،ألن كول وحودة
رقابة تلتي بالتصورات والرم والتركي الخاإ بها في تقييم قدرة البرنامج على تنفيذ استراتيجيته .وبناء عليه ،فإن على
الوحدات الثالث أن تعمل معا لتنسيق عملها .ويمكون أن ينطووي هوذا التنسويق ،ومون بوين جملوة أفكوار ،علوى القيوا بمشواري
مشوووتركة ،واإلبوووالغ المشوووترك ،واالعتمووواد علوووى أعموووا أفرقوووة الوحووودات األمووور  ،والتخصووويل المشوووترك لتعيينوووات
االستعراضات ،وانتداا المويفين م قتا للمساعدة في مشاري وحدة أمر .

الكفاءة في فصل الواجبات
-11

هناك حاجة ملحة إلى تع ي مراعواة الفصول بوين الواجبوات فوي النظوا الم سسوي لتكنولوجيوا المعلوموات .ومو إعوادة
الهيكلة التنظيمية التي أدملت في أوامور عوا  ،1121ينبغوي أن تكوون هوذه المسوللة ذات أولويوة قصوو  ،وينبغوي أن تشومل
تحديث جرد جمي تفويضوات السولطة .وأُبلغوت لجنوة مراجعوة الحسوابات بولن تعميموا للموديرة التنفيذيوة عون تفوويأ السولطة
سيصدر قريبا.

03

WFP/EB.A/2013/6-D/1

الملحق ااول
اختصاصات لجنة برنامج ااغذية العالمي لمراجعة الحسابات
(وافق عليها المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية في  01نوفمبر/تشرين الثاني )3100

الغرض
تقد لجنة مراجعة الحسابات مودماتها بصوفتها هيئوة مبوراء استشوارية وتقود مشوورة مبوراء مسوتقلة للمجلوس التنفيوذي

-2

والمودير التنفيووذي فووي الوفواء بمسو ولياتهما المتعلقووة بالحوكموة ،بمووا فووي ذلوك ضوومان فعاليووة نظوم الضوووابط الدامليووة ،وإدارة
المخاطر ،ومها مراجعة الحسابات والرقابة ،وعمليات الحوكمة فوي البرناامج .وترموي اللجنوة إلوى تقوديم قيموة مضوافة عون
طريق تع ي المساءلة والحوكمة دامل البرنامج.
تقد اللجنة المشورة للمجلس التنفيذي والمدير التنفيذي بشلن:
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نوعية ومستو اإلبالغ المالي ،والحوكمة ،وإدارة المخاطر ،والضوابط الداملية في البرنامج؛

أ)

ا) استقال وفعالية ونوعية مها المراجعة الداملية للحسابات وتقارير مراج الحسابات الخارجي؛
ج) تع يوو التفاعوول والتواصوول بووين أعضوواء المجلووس التنفيووذي ،ومراجعووي الحسووابات الخووارجيين والوودامليين ،وإدارة
البرنامج.

المسؤوليات
تشمل المس وليات المحددة للجنة مراجعة الحسابات تقوديم المشوورة للمجلوس التنفيوذي والمودير التنفيوذي بشولن األموور

-1

التالية:
أ)

المراجعة الداملية للحسابات :التوييف ،والموارد ،وأداء مهمة المراجعة الداملية للحسابات ،ومالءمة استقال مهمة
المراجعة الداملية للحسابات ،بما في ذلك تقديم المشورة بشلن امتيار المفتش العا ومدير مكتب الرقابة؛

ا) إدارة المخاطر والضوابط الداملية :فعالية نظم الضوابط الداملية في البرنامج بما في ذلك ممارسوات إدارة المخواطر
والحوكمة الداملية؛
ج) الكشوف المالية :القضايا الناشئة عن الكشوف الماليوة المراجعوة للبرناامج ،والتقوارير المقدموة مون مراجو الحسوابات
الخارجي إلى إدارة البرنامج والمجلس التنفيذي؛
د)

المحاسووبة :مالءمووة سياسووات المحاسووبة ومعاييرهووا وممارسووات الكشووف المتبعووة ،والتغييوورات والمخوواطر فووي هووذه
السياسات؛

ه) المراجعة الخارجية للحسابات :مطة عمل مراج الحسوابات الخوارجي وتقواريره .يحوق للجنوة ،بنواء علوى طلوب المجلوس
التنفيذي ،أن تقد المشورة بشلن امتيار مراج الحسابات الخارجي ،بما في ذلك تكاليف ونطاق الخدمات التوي سويقدمها،
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كما تقد المشورة إلى المجلس التنفيذي بشلن األتعاا التي يتقاضاها المراج الخوارجي وبشولن تمديودات عمول المراجعوة
أو أية أعما إضافية مطلوبة من المراج الخارجي؛
و)

القوويم واألمووالق :الوونظم التووي ينشووئها البرنااامج موون أجوول الحفوواي علووى قوويم الخدمووة المدنيووة الدوليووة وتع ي هووا ،وكفالووة
االمتثا للقواعد والسياسات السارية ،والمعايير الرفيعة للن اهة والسلوك األمالقي ،لتفادي تضارا المصاله وسووء
السلوك؛

) االدعاءات بلنشطة غير سليمة :عملية معالجة االدعاءات الهامة والتحقيق فيها.

السلطة
تتمت لجنة مراجعة الحسابات بكل السلطة الال مة للوفاء بمس ولياتها ،بما في ذلوك الوصوو إلوى معلوموات البرناامج

-4

وسجالته ومرافقه ومويفيه .وتتاب للجنة نفس إمكانية الوصو إلى المعلومات ذات األهمية الخاصوة والسورية ،علوى النحوو
المتاب لمراج الحسابات الخارجي بموجب النظا المالي للبرنامج .وتقد اإلدارة تحديثات إلوى اللجنوة فوي الوقوت المناسوب.
وتوفر اللجنة الوقت ل دارة لالجتماع بشكل سري.
-5

يتاب للمفتش العا ومدير مكتب الرقابة ولمراج الحسابات الخارجي الوصو دون قيود وسرا إلى اللجنة.

-6

يتخوذ المجلوس التنفيوذي والمودير التنفيوذي اإلجوراءات الال مووة لضومان اسوتعراز هوذه االمتصاصوات بصوفة دوريووة.
ويجب عرز أي تعديالت مقترحة على المجلس التنفيذي ليوافق عليها.
لوويس للجنوووة ،بوصوووفها هيئوووة استشوووارية ،أي مسووو ولية عوون اتخووواذ القووورارات اإلداريوووة ،أو أي سووولطة تنفيذيوووة ،أو أي

-7

مس وليات تشغيلية أمر .

التكوين
-8

تتكوّ ن اللجنة من ممسة أعضاء من الخبراء المستقلين الذين يقدمون مدماتهم بصفتهم الشخصية.

-2

تراعى في المقا األو الكفاءة المهنية والن اهة عند امتيار األعضاء.

-21

تكون عضوية اللجنة متوا نة ،إلوى أقصوى الحودود الممكنوة عمليوا ،مون حيوث جنسويات أعضوائها مون البلودان المتقدموة
والبلدان النامية ،ومن حيث التجربة في القطواع العوا والقطواع الخواإ ،ومون حيوث نووع الجونس .وتوولى المراعواة الواجبوة
للتمثيل الجغرافي العاد  .وال يجو ألكثر من عضو واحد أن يكون مواطنا لنفس الدولة العضو في البرنامج.

-22

يجري ،بالقدر المستطاع ،امتيار عضو واحد على األقل بناء على م هالته وتجربتوه/م هالتها وتجربتهوا كفنوي رقابوة
كبير ،أو مراج للحسابات ،أو كمدير مالي كبير ،ويفضل أن يكون ذلك في منظومة األمم المتحدة أو منظمة دولية أمر .

-21

ينبغووي ألعضوواء اللجنووة ،لكووي يضووطلعوا بوودورهم بفعاليووة ،أن يتمتعوووا كمجموعووة بمع وارف حديثووة ومالئمووة ومهووارات
ومبرات عالية المستو في المجاالت التالية:
أ) المالية ومراجعة الحسابات؛
ا) هيكل الحوكمة والمساءلة في المنظمة ،بما في ذلك إدارة المخاطر؛
ج) إدراك للمفاهيم القانونية العامة؛
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د) التجربة اإلدارية الرفيعة المستو ؛
ه) تنظيم وهيكل وعمل منظومة األمم المتحدة و/أو المنظمات الدولية الحكومية األمر ؛
ينبغي لألعضاء أن يكونوا على فهم بلهداف البرنامج ورسالته ،وهيكل الحوكمة والمساءلة فيه ،والقواعود ذات الصولة

-21

التي تحكمه ،أو أن يكتسبوا ذلك الفهم بسرعة.

االستقالل
لموا كووان دور اللجنوة هووو تقوديم المشووورة الموضووعية ،فووإن األعضواء يبقووون مسوتقلين عوون أمانوة البرنااامج ،والمجلووس

-24

التنفيذي ،ويكونون بمع
-25

عن أي تضارا حقيقي أو ياهر في المصاله.

أعضاء اللجنة:
أ)

ال يشغلون مناصب في شركات لها عالقة تجارية بالبرنامج؛ وال يمارسون أي أنشوطة قود تخول ،أو يبودو أن مون شولنها
أن تخل ،باستقاللهم في أدائهم لمهامهم كلعضاء في اللجنة؛

ا) ال يكونووون حاليووا ،أو مووال السوونتين السووابقتين علووى تعييوونهم فووي اللجنووة ،مووويفين أو مسووتخدمين بوولي صووفة موون جانووب
البرنامج أو من جانب وفد لد المجلس التنفيذي للبرنامج ،أو يكون لهم فرد من أفراد أسرتهم المباشورين (علوى النحوو
المحدد في النظا األساسي للمويفين ودليل الموارد البشرية في البرنامج) يعمول فوي البرناامج أو علوى عالقوة تعاقديوة
م البرنامج ،أو م وفد لد المجلس التنفيذي للبرنامج؛
ج) يكونون مستقلين عن فريق المراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة ووحدة التفتيش المشتركة؛
د)

ال يكونوووون مووو هلين ألي وييفوووة فوووي البرناااامج لمووودة ثوووالث سووونوات علوووى األقووول اعتبوووارا مووون اليوووو األميووور لفتووورة
عضويتهم/عضويتهن في اللجنة.

-26

يقوود أعضوواء اللجنووة موودماتهم بصووفتهم الشخصووية وال يلتمسووون أو يقبلووون تعليمووات تتعلووق بعملهووم فووي اللجنووة موون أي
حكومة أو هيئة أمر دامل البرنامج أو مارجه.

-27

يوق و أعضوواء اللجنووة علووى إعووالن سوونوي لالسووتقال وبيووان عوون المصوواله الماليووة ،ويقوودمونهما إلووى رئوويس المجلووس
التنفيذي ،تبعا إلجراءات تنشئها اللجنة بموجب قواعدها اإلجرائية.

االختيار ،والتعيين ،وفترة العضوية
-28

يقو المدير التنفيذي بما يلي:
أ) دعووة أعضواء البرناامج لتسومية مرشوحين لعضووية لجنوة مراجعوة الحسوابات ممون يُعتبور أنهوم يتمتعوون بمو هالت عاليوة
ومبرات رفيعة المستو ؛
ا) نشر إعوالن فوي المجوالت و/أو الصوحف الدوليوة المرموقوة ،وفوي شوبكة اإلنترنوت ،يودعو فيوه المرشوحين الوذين يتمتعوون
بالم هالت والخبرات المناسبة إلى التقد بإبداء رغباتهم.
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تقتضوي عمليووة امتيوار أعضوواء اللجنووة فريقوا لالمتيووار ،ويشومل الفريووق ممثلووين اثنوين موون المجلوس التنفيووذي يختارهمووا
المجلووس التنفيووذي ،وعضوووا حاليووا فووي لجنووة مراجعووة الحسووابات تختوواره لجنووة مراجعووة الحسووابات ،وعضوووين موون األمانووة
يختارهما المدير التنفيذي .ويعيتن فريق االمتيار رئيسا له.

-11

يبلغ فريق االمتيار توصياته للمدير التنفيذي ورئيس المجلس التنفيذي.

-12

ينظر المجلس التنفيذي في المرشحين الذين يوصي المدير التنفيذي بالموافقة على تعيينهم.

-11

يعيَّن أعضاء اللجنة لمدة ثالث سنوات ،قابلة للتجديد لمرة ثانية وأميرة لمدة ثالث سنوات ،ليست بالضرورة متعاقبة.

-11

يختار أعضاء اللجنة الورئيس مون بيونهم ويخود بصوفته الشخصوية لمودة أقصواها فتورة واحودة .وإذا تعوذر علوى الورئيس
حضور االجتماع ،ينتخب األعضاء الحاضرون رئيسا بالنيابة.

-14

يحووق لعضووو اللجنووة أن يسووتقيل موون عضويته/عضووويتها بتقووديم إمطووار كتابووة إلووى رئوويس المجلووس التنفيووذي والموودير
التنفيذي.

-15

ال يجو إال للمجلس التنفيذي بعد التشاور م المدير التنفيذي إلغاء تعيين للجنة.

االجتماعات
-16

تجتم اللجنة ثالث مرات على األقل في السنة ،ويكون ذلك عادة في مقور البرناامج .ويوافوق رئويس المجلوس التنفيوذي
والمدير التنفيذي على أي اجتماع يعقد في مكان لمر .ويتوقف العدد الدقيق لالجتماعات في السنة على عوبء العمول المتفوق
عليه ،وتقرر اللجنة التوقيوت األنسوب للنظور فوي المسوائل المحوددة بالتشواور مو رئويس المجلوس التنفيوذي والمودير التنفيوذي.
ويجو للجنة ،في يروف استثنائية ،أن تجتم عن طريق التداو بالفيديو أو التداو عن بعد.

-17

يجو للجنة ،رهنا بهذه االمتصاصات ،وض نظامها الداملي لمساعدة أعضائها على تنفيذ مس ولياتهم .ويقو َّد النظوا
الداملي للجنة إلى المجلس التنفيذي والمدير التنفيذي ألغراز اإلحاطة.

-18

يتكون نصاا اللجنة من ثالثة أعضاء .وتمارس اللجنوة عملهوا عموموا علوى أسواس توافوق اآلراء .وفوي الحواالت التوي
يتعذر فيها التوصل إلى توافق في اآلراء ،تُتخذ جمي قرارات اللجنة بلغلبية األعضاء المشاركين في االجتماع .وإذا تساو
عدد األصوات يكون صوت رئيس اللجنة هو المرجه.

-12

يحضر المدير التنفيذي ،ومراج الحسابات الخارجي ،والمفتش العا ومدير مكتوب الرقابوة ،ورئويس الشو ون الماليوة،
ومويووف األمالقيووات ،أو ممثلوووهم ،االجتماعووات عنوودما توودعوهم اللجنووة إليهووا .ويجووو كووذلك دعوووة مووويفين لموورين فووي
البرنامج لهم مها ذات صلة بالبنود الواردة على جدو األعما .

-11

تسوتطي اللجنووة عنوود الضوورورة الحصووو علووى مشووورة مسوتقلة أو االسووتعانة بخبووراء مووارجيين ،وتكووون النفقووات التووي
تورتبط بوذلك وال تغطيهوا مي انيوة اللجنوة مرهونوة بموافقوة رئويس المجلوس التنفيوذي والمودير التنفيوذي مون موال اإلجووراءات
المقررة.

-12

تبقى جمي الوثائق والمعلومات السرية التي تعرز على اللجنة أو تحصل عليها سرية ما لم يتقرر مالف ذلوك .ويقور
أعضاء اللجنة بهذا االلت ا كتابة وقت تعيينهم.
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اإلبالغ
-11

يعرز رئيس اللجنة النتائج التي توصلت إليها اللجنة على رئيس المجلس التنفيذي والمدير التنفيذي بعود كول اجتمواع،
ويقد تقريرا سنويا ،كتابة وبحضوره شخصيا ،لينظر فيه المجلس التنفيذي في دورته السنوية.

-11

يحق لرئيس اللجنة أن يخطر رئويس المجلوس و/أو المودير التنفيوذي فوي أي وقوت بولي قضوية مطيورة تتعلوق بالحوكموة
وتتطلب إيالئها االهتما في رأيه/أو رأيها.

الترتيبات اإلدارية
-14

يقد أعضاء اللجنة مدماتهم بال مقابل.

-15

بمستو يماثل رتبة أمين عا مساعد في األمم المتحدة ،فإن أعضاء اللجنة:
أ) يتلقون بد اإلقامة اليومي؛
ا) لهم الحق في استرداد نفقات السفر لحضور دورات اللجنة ،وفقا ل جراءات المطبقة على مويفي البرنامج المعيّنين.

-16

يوفر مكتب نائب المدير التنفيذي للعالقات الخارجية مدمات دعم األمانة للجنة.
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الملحق الثاني
تكوين لجنة مراجعة الحسابات



السيد أنطوان أنطون :مبير استشاري مستقل ل دارة ومس و تنفيذي أقد سابقا في شركة Ernst and Young؛ وهو
من مواطني فرنسا/لبنان .وتمتد فترة واليته من  7يوليو/تمو  1121حتى  6يوليو/تمو .1125



السيدة  :Elvira Edith Lazzatiالمس و المالي األقد سابقا في شركة JBS Argentina؛ وهي من مواطني
األرجنتين .وتمتد فترة واليتها من  2يونيو/ح يران  1121حتى  8يونيو/ح يران .1125



السيدة Kholeka Mzondeki؛ المدير غير التنفيذي لشركة  Reunertوم سسة  Lovelifeوغيرهما؛ وهي من
مواطني جنوا أفريقيا .وتمتد فترة واليتها من  21نوفمبر/تشرين الثاني  1121إلى  2نوفمبر/تشرين الثاني .1125



السيدة  :Irena Petruškevičienéعضو م امل في رابطة المحاسبين القانونيين المعتمدين ،وعضو سابق في
المحكمة األوروبية لمراجعي الحسابات ،لكسمبرغ؛ وهي من مواطني ليتوانيا .وتمتد فترة واليتها من  11يوليو/تمو
 1122إلى  12يوليو/تمو .1124



السيد  :James A. Roseنائب الرئيس التنفيذي ورئيس مراجعي الحسابات بشركة Humana؛ وهو من مواطني
الواليات المتحدة .وتمتد فترة واليته من  11يوليو/تمو  1122إلى  12يوليو/تمو .1124
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الملحق الثالث

أنشطة لجنة مراجعة الحسابات
أبريل/نيسان  - 3103مارس/آذار 3103
يونيو/حزيران 3103
جلسة تنفيذية م مكتب المجلس التنفيذي



جلسة تنفيذية م المدير التنفيذي



العمليات



مسائل التقييم



ديسمبر/كانون ااول 3103

مارس/آذار 3103









لجنة االستثمار
مسائل الرقابة:
– المراجعة الخارجية





– المراجعة الداملية







إدارة األداء والمخاطر







مسائل الموارد البشرية






الرقابة الداملية
المسائل األمالقية



المسائل القانونية





مسائل المالية والمي انية
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