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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

يمكنكم االتصا بالسيدة  ،I. Carpitellaكبيرة المساعدين اإلداريين لوحودة دودمات المورتمرات ،إن كانوت لوديكم أسوئلة
تتعلق بتوفير الوثائق المتعلقة بأعما المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم.(066513-2645) :
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مشروع القـرار



يحيط المجلس علماً بالوثيقة المعنونة "التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات" (.)WFP/EB.A/2012/6-D/1

 هذا مشروع قرار ،ولال طالع 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 2012

إلى المجلس التنفيذي

WFP/EB.A/2012/6-D/1

يسووووور لجنوووووة مراجعوووووة الحسوووووابات أن تتقووووود بتقريرهوووووا السووووونوي إلوووووى المجلوووووس التنفيوووووذي ،بمقتضوووووى ادتصاصووووواتها
( ،)WFP/EB.2/2011/5-B/1/Rev.1لينظر فيه المجلس ،وفقاً 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
 1122حتى  12مارس/لذار  .1121ويتصادف التاريخ األدير 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 2012

5

6

WFP/EB.A/2012/6-D/1

المقدمة وسير عمل لجنة مراجعة الحسابات
االختصاصات الجديدة
-2

فووي أعقوواا قوورار المجلووس التنفيووذي فووي دورتووه العاديووة الثانيووة المنعقوودة فووي نوفمبر/تشوورين الثوواني  ،1122عُوودتلت
ادتصاصات لجنة مراجعة الحسابات .وتعمل لجنة مراجعة الحسابات بصفتها هيئة استشارية دبيرة تسدي المشورة الخبيرة
المستقلة للمجلس التنفيذي وللمدير التنفيذي في ممارسة مسرولياتهما اإلدارية.

-1

وتشمل المسروليات المحددة للجنة مراجعة الحسابات إسداء المشورة للمجلوس التنفيوذي والمودير التنفيوذي فوي المسوائل
التالية بموجب الفقرة  1من االدتصاصات المع ّدلة:
 المراجعة الدادلية للحسابات؛
 إدارة المخاطر والضوابط الدادلية؛
 الكشوف المالية؛
 المحاسبة؛
 المراجعة الخارجية للحسابات؛
 القيم واألدالق؛
 االدعاءات بأنشطة غير سليمة.
وقد أعددنا هذا التقرير وفق هذا الترتيب.

تكوين لجنة مراجعة الحسابات
-1

ويرد التكوين الحالي لعضوية اللجنة في الملحق الثاني .وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن هذا التكوين يراعي التوا نات المناسبة
من حيث نوع الجنس واإلقليم.

-4

وانضم إلى اللجنة عضوان جديدان هما السيدة  Irena Petruškevičienéوالسيد  ،James A. Roseوقود حضورا أو
اجتماع لهما في ديسمبر/كانون األو  1122وشاركا في اجتماع مارس/لذار .1121

أنشطة لجنة مراجعة الحسابات
-5

ويغطي هذا التقرير الثامن الفترة من  2أبريل/نيسان  1122إلى  12مارس/لذار  .1121ويقد التقرير عرضواً مجموالً
ألعما لجنة مراجعة الحسابات دال تلك الفترة ويسلط األضواء على المسائل التي يُعتقد أنها تتطلوب اهتمامواً مون المجلوس
التنفيووذي وموون الموودير التنفيووذي .واجتمعووت لجنووة مراجعووة الحسووابات ثووالت موورات دووال تلووك الفتوورة ،فووي يونيووو/ح يران
وديسمبر/كانون األو  1122وفي مارس/لذار .1121

-6

وتجتم لجنة مراجعة الحسابات في المقر الرئيسي للبرنامج ثالت مرات في السنة على األقل وذلك لمودة تتوراوب بوين
يومين وثالثة أيا  .وإضافة إلى ذلك ،قد يُطلب إلى اللجنة ،أو بعض أعضائها ،المساعدة في تأدية مهموة معينوة ،مثول ادتيوار
المراج الخارجي للحسابات .وتكتسي الجلسات التنفيذية – المقتصورة علوى أعضواء اللجنوة فحسوب – التوي تعقود مو المودير
التنفيذي في اليو األو من كل اجتمواع واليوو األديور منوه أهميوة داصوة .وتركو هوذه االجتماعوات عموموا علوى الجوانوب
اال ستراتيجية وتسهم في اعتماد اللجنوة الوجهوة المبتغواة ،إذ أنهوا تتوي لهوا اإللموا عون كثوب بأولويوات البرناامج واحتياجاتوه.
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وتتي 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.
-7

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.

-8

ويشارك في اجتماعوات اللجنوة نوواا المودير التنفيوذي المعنيوون ومويفووهم .وقود حودت تحسون أكيود فوي الوثوائق التوي
تُعوورز علووى اللجنووة موون حيووث جودتهووا ومحتواهووا وفووي تقاسووم الوور

المتعمقووة واإلرشووادات والتصووورات المسووتقبلية ذات

األهمية البالغة لدور اللجنة في إسداء المشورة المستقلة.
-2

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.

-21

ويلّووت اللجنووة تحوورإ علووى إسووداء المشووورة المتوا نووة للموودير التنفيووذي ولمكتووب المجلووس التنفيووذي وتحظووى بوودورها
بإرشاداتهم وتصوراتهم المستقبلية .وترصد اللجنة بانتظا متابعة قراراتها وتوصياتها.

-22

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 دادل أسرة األمم المتحدة ،فإن هناك قدراً مون
ا اللتبوواس المفهووو حيووا أفضوول السووبل لالسووتفادة موون لجنووة مراجعووة مرلفووة موون دبووراء دووارجيين .وتشووهد لجووان مراجعووة
الحسابات ،بما في ذلك في أوساط الشركات ،تطووراً متواصوالً وثموة شوعور بوأن المتطلبوات الجديودة التوي تفورز علوى هوذه
اللجان وتتجاو كثيورا نطواق فحول الكشووف الماليوة واإلشورا ف علوى وييفوة مراجعوة الحسوابات الدادليوة تكواد تجعول مون
مصطل "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 بمسرولية 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
أدذنا علما م االرتياب بأن معهد مراجعي الحسابات الدادليين أجر  ،فوي عوا  ،1122تقييمواً دارجيوا للجوودة يتعلوق
-21
بنشاط المراجعة الدادلية للحسابات في البرناامج ودلُول إلوى أن هوذا النشواط ينسوجم مو معوايير معهود مراجعوي الحسوابات
الدادليين .وحري بالمجلس التنفيذي أن يستمد الثقة من هذا التصديق الخارجي.
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وأصوودر الموودير التنفيووذي ميثوواق مكتووب الرقابووة فووي  25لذار/مووارس  .1121وتوور لجنووة مراجعووة الحسووابات أن هووذا
-24
الميثاق يضفي قدرا كبيراً من الوضوب على مهمة مكتب الرقابة وعلى سبل ووسائل أداء تلك المهمة.
-25

وتحيط لجنة مراجعة الحسابات المجلس التنفيذي علما بضرورة الشروع في عملية لتخطيط التعاقب بغية ادتيار مودير
جديد لمكتوب الرقابوة بسوبب انتهواء مودة المودير الحوالي .وتتوقو لجنوة مراجعوة الحسوابات أن تشوارك فوي هوذه العمليوة بصوفة
استشارية ،وفق ما نصت عليه ادتصاصاتها الجديدة.

إدارة المخاطر والضوابط الداخلية
-26

سجالت المخاطر :ترحب لجنة مراجعة الحسابات باستخدا سجل المخاطر المرسسية الذي يتضمن المخواطر السوياقية
والبرنامجية والمرسسية .وتر اللجنة في هذا السجل أداة ناجعوة لتحسوين إدارة المخواطر وشوفافيتها فوي البرناامج .وتالحو
اللجنة م االرتياب قيا عدد مت ايد من المكاتب ،في عا  ،1122بإنشواء نُظوم رسومية لتحديود المخواطر وتقييمهوا وتسوجيلها.
واتخذ البرنامج أيضا ً تدابير لتطوير تشكيلة البرامجيات على نحو يتي إبرا عمليات إدارة المخاطر في البرنامج.

تخطيط التعاقب :يتجلّى انسجا المجلس التنفيذي م أهداف المنظمة ومقاصدها في قراره بتمديد استراتيجية البرناامج
-27
الحالية لسنتين إضافيتين .وبما أننا نر أن دورنا يتمثّل في دعم تحقيق تلك األهداف والمقاصد ،فإننا سنكون قود قصورنا فوي
أداء واجباتنا إن لم ننبه إلى أن تخطيط التعاقب في الويائف القيادية الرئيسية يمثل أكبر المخواطر فوي جودو أعموا اإلدارة
فووي معظووم المرسسووات العامووة والخاصووة ومجووالس إدارتهووا .ويكتسووي تحديوود وتوييووف فريووق موون القيوواديين الووذين يتمتعووون
بالحماسة الدافقة والر ية والحذق المهني لتنفيذ االستراتيجية في إطار منظومة األموم المتحودة ولوديهم القودرة علوى التواصول
م و المجتم و الوودولي والمنظمووات المانحووة والتووأثير عليهمووا والتفاعوول معهمووا أهميووة بالغووة السووتدامة نجوواب البرنااامج .وهووذه
القرارات القيادية هي أكثر القرارات التي تتخذها هيئة تنفيذية أهمية .وفي ضوء التغييورات التوي حودثت فوي ا ونوة األديورة
في منصب الم دير التنفيذي وفي ويائف قيادية رئيسية أدر مسرولة لد المدير التنفيذي ،ينبغي على المجلس التنفيذي أن
يكفل استعراز الخطط االنتقالية ورصودها ومواءموة االسوتراتيجية وعمليوات الرقابوة التشوغيلية .ولوئن كوان مون الواجوب أن
تنسووجم عمليووات االدتيووار م و سياسووات الخدمووة المدنيووة الدوليووة واألمووم المتحوودة والبرنااامج ،فووإن تحديوود المواهووب الدادليووة
والخارجية لتدريبها على القيادة والتناوا في مختلف الويائف ومها تع ي الدراية التقنيوة ينبغوي أن يوتم عموداً بغيوة تكووين
مجموعة من المرشحين لشغل الويائف القيادية الشاغرة في المستقبل القريب وفي األجل الطويل.
بيان السنة األولى للرقابة الداخلية :أدذنا علما بالبيان المتعلق بالضوابط الدادلية الذي وقعه المدير التنفيوذي ودعمتوه
-28
شهادات اإلدارة والذي نر فيه ممارسة ممتا ة تشكل منطلقا ً مهما ً للتوجه بشأن التوقعات فوي مضومار الحوكموة والمخواطر
والرقابووة واالمتثووا والمسوواءلة .ويسوورّنا أننووا الحظنووا عنوود االستفسووار أن مووويفي الماليووة وإدارة المخوواطر اتخووذوا أساسووا
لمنهجيتهم للرقابة أُطراً مقبولة علوى نطواق واسو  ،مثول إطوار لجنوة المنظموات الراعيوة للجنوة تريودواي وإرشوادات تيرنبوو
بشوأن تنفيووذ مدونوة المملكووة المتحودة الموحوودة .ولووم نالحو أيووة تعليقوات جوهريووة بشووأن هوذه الكشوووف مون مراجو الحسووابات
الخارجي أو مراج الحسابات الدادلي .و حري بالمجلس التنفيذي أن يشعر باالطمئنان لوجود هذه العملية.
-22

إدارة مخاطر تسعير السلع األساسية :نظراً ألن هياكل أسواق السل األساسوية وأسوعارها تو داد تقلبواً فوي شوتى أنحواء
العالم ،نحث اإلدارة على أن ترسي األسس لتع ي الريادة في مضمار التصور والرقابة فيما يخول تجوارة السول األساسوية
والتحوط والتنبر بشأنها .وتفس القدرة على الددو في الت امات متعددة السنوات من تمويل المانحين ودعم المتلقين المجا
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أما تحقيق حصائل إنسانية وإنمائية تتسم بقدر أكبر من االستشراف والكفاءة .ويمكن تخفيف وق صودمات األسوعار – التوي
قد تقلل كثيرا من تأثير مستو التمويل الذي تلت به جهة مانحة – من دال لليات تخض ل شراف المالئم .وألن اكتساا
مثل هذه الدراية يستغرق بعض الوقت ،نحث اإلدارة على أن تبذ جهوداً فعلية لخلق مثل هذه الموهبة بشكل تدريجي .ومو
أن الرقابة على االستثمار تتناسب م جهود البرنامج الحالية ،فإنها قد ال تكون كافية لالحتياجات المستقبلية.

الرقابة على الخزانة واالستثمارات
-11

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.

الكشوف المالية
-12

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 ،أصب 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 بأي بنود جوهرية.

المحاسبة
-11

تالح لجنة مراجعة الحسابات مو االرتيواب أن البرناامج يقود  ،بمبادرتوه لتطبيوق المعوايير المحاسوبية الدوليوة للقطواع
العا وبتقاسوم موا اكتسوبه مون دبورة فوي هوذا المضومار مون دوال مشواركته فوي فرقوة العمول التابعوة للجنوة اإلداريوة الرفيعوة
المستو المعنية بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا  ،دعما ً قيما ً لوكاالت األمم المتحدة األدر التي يجري فيها تطبيق
هذه المعايير.

-11

ونظراً لتحديث المعايير المحاسبية الدولية للقطواع العوا باسوتمرار وتطووير المعالجوات المحاسوبية والمتعلقوة بالكشوف،
ت لفوت لجنوة مراجعوة الحسوابات االنتبواه إلوى الحاجوة إلجوراء م يود مون النقواا بشوأن التعامول فوي بيئوة البرناامج مو المعيوار
 – 11إيرادات المعامالت غير التبادلية (الضرائب والتحويالت)– والمعيار  – 11اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقوة.
ويمكن النظر في إشراك مستشارين دارجيين في المحاسبة.

المراجعة الخارجية للحسابات
-14

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

-15

وهذه هي السنة الثانية التي يضطل فيها مراج الحسابات العا للهند بإجراء المراجعة الخارجية .ويسرنا اإلبالغ بوأن
مسألة إحجا المراج الخوارجي فوي السونة ا لماضوية عون إطوالع اللجنوة علوى مسوودة تقريور المراجعوة قبول وضو الكشووف

9
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المالية في صيغتها النهائية قد عولجت تماما .وقد تمكنا من إجراء نقاا مثمر عن عمل المراج الخوارجي ومسوودة رأيوه –
غير المشفوع بتحفظوات – مو مكتوب الرقابوة واإلدارة الماليوة فوي البرناامج .ويور المراجو الخوارجي أنوه ال توجود مسوألة
جوهرية تنتقل من ن اهة اإلبالغ عن الشرون المالية الحقيقية للبرناامج .وفوي ضووء تفاعلنوا المسوتمر ،فإننوا نتفوق مو ذلوك
الرأي ،بصفتنا لجنة مراجعة الحسابات .ونحن مقتنعون بأنه قد تم الكشف في المذكرات على الكشوف المالية عن كل مسوألة
من المسائل التي أُحطنا بها علما ً وكانت تسوتدعي م يوداً مون الكشوف عنهوا فوي تلوك الموذكرات .وتضومنت المناقشوات النقواط
التالية:
 المساعدة الطبية في مرحلة ما بعد التقاعد؛
 الكشف عن صندوق المعاشات التقاعدية الذي تديره الهيئة األ في األمم المتحدة وليس للبرنامج أي سلطة مباشرة
في تقييمه؛
 استرجاع ضريبة القيمة المضافة التي شجعنا اإلدارة أن تلتمس بصددها المشورة من دبير في الضرائب للمساعدة
في تسوية هذه المسألة؛ وإذا يلت ضريبة القيمة المضافة غير مستردة لمدة تتجاو المدة المحددة بسنتين،
فسيضطر البرنامج إلى شطبها فيكون بذلك قد أغفل حقه في تحصيلها وإيداعها في د ينته وفقد الداف ليفعل ذلك.
-16

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
جر النظر في عدد من مجاالت األداء إما عبر عمليات استعراز األداء أو من دال المالحظة.

القيم واألخالق
-17

لم نالح أية شواغل في مضمار القيم واألدالق في المنظمة .ويبدو التوجه العا السائد في اإلدارة العليا بشأن الرقابة
واالمتثا والمسائل ذات الصلة بهموا سوليما  .وسنواصول النظور فوي هوذا الموضووع فوي اجتماعوات لجنوة مراجعوة الحسوابات
المقبلة.

االدعاءات بأنشطة غير سليمة
-18

تالح لجنة مراجعة الحسابات أن مجمووع الشوكاو المتعلقوة باالدعواءات بأنشوطة غيور سوليمة ا داد فوي عوا 1122
مقارنة بعا  ،1121بينما انخفض مجموع الحاالت الفعلية.

-12

وأُغلقت حاالت كثيرة ولكن ال ي ا عدد لدر منها لم يُبت فيهوا بعود .والحظوت اللجنوة مو االرتيواب أن قودراً أكبور مون
الموارد سيُخ ّ
صل لمواصلة تخفيض هذا العدد.

-11

والحظت اللجنة أيضا أن بعض حاالت التحقيق بقيت دون حسم ألكثر من ستة أشهر .وتر اللجنة أن حاالت التحقيق
يجب أن تُحسم في وقت أقصر ،حيثما كان ذلك مالئما ،وأن تتم متابعتها عن كثب.
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التصورات والرؤى اإلضافية
عملية ضريبة القيمة المضافة
-12

كما ورد في الفقورة  ، 15يلوت ضوريبة القيموة المضوافة المدفوعوة التوي تنتظور االسوترجاع دون حسوم لسونوات كثيورة.
وكان ينبغي على البلدان المعنية تسديد هذه المستحقات .وفي  12ديسمبر/كانون األو ُ ،دصت ل اعتماد للحسابات المشوكوك
في تحصيلها بلغ مجموعه  48.2مليون دوالر أمريكي لتغطية عد االسترداد المحتمل.

-11

ونأدذ علما ً بأن إدارة البرنامج تسعى إلى تسوية هذه المسألة ونشج أعضاء المجلس التنفيوذي علوى المسواعدة ،حيثموا
أمكن ذلك ،إذ ان مبالغ ضريبة القيمة المضافة غير المستردة ما فتئت ت داد ،مما يمثل دسارة كبيرة للبرنامج.

 تحقيق الفعالية القصو في عملية عرز وثائق المجلس التنفيذي للبرنامج على اللجنة
االستشارية لشرون اإلدارة والمي انية واللجنة المالية لمنظمة األغذية وال راعة ولجنة
مراجعة الحسابات
-11

في  5مارس/لذار  ،1121قدمت إدارة البرنامج إلى مكتب المجلس التنفيوذي مقترحواً رسومياً إلحكوا المعوايير المتعلقوة
بعملية عرز وثائق المجلس التنفيوذي علوى اللجنوة االستشوارية لشورون اإلدارة والمي انيوة واللجنوة الماليوة لمنظموة األغذيوة
وال راعة لألمم المتحدة ولجنة مراجعة الحسابات.

-14

وطلب رئيس مكتب المجلس التنفيذي إلوى األمانوة التشواور مو اللجنوة االستشوارية لشورون اإلدارة والمي انيوة واللجنوة
المالية لمنظمة األغذية وال راعة ولجنة مراجعة الحسابات قبل التوصل إلى قرار.

-15

وبعد دراسة المعايير الجديدة المقترحة ،لم تجد لجنة مراجعة الحسابات أي سبب لالعتوراز علوى هوذا المقتورب؛ فهوو
سيحقق فعالية التكاليف للبرنامج وسيُرسي ممارسة حسنة في تسيير المنظمة ،إذ أن المجلس التنفيذي سويتلقى تعليقوات بشوأن
جمي الوثائق بعد أن تستعرضها هيئة الرقابة المعنية.
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الملحق األول
اختصاصات لجنة برنامج األغذية العالمي لمراجعة الحسابات
(وافق عليها المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية في  01نوفمبر/تشرين الثاني )2100

الغرض
تقد لجنة مراجعة الحسابات دودماتها بصوفتها هيئوة دبوراء استشوارية وتقود مشوورة دبوراء مسوتقلة للمجلوس التنفيوذي

-2

والمودير التنفيووذي فووي الوفواء بمسوورولياتهما المتعلقووة بالحوكموة ،بمووا فووي ذلوك ضوومان فعاليووة نظوم الضوووابط الدادليووة ،وإدارة
المخاطر ،ومها مراجعة الحسابات والرقابة ،وعمليات الحوكمة فوي البرناامج .وترموي اللجنوة إلوى تقوديم قيموة مضوافة عون
طريق تع ي المساءلة والحوكمة دادل البرنامج.
تقد اللجنة المشورة للمجلس التنفيذي والمدير التنفيذي بشأن:

-1

نوعية ومستو اإلبالغ المالي ،والحوكمة ،وإدارة المخاطر ،والضوابط الدادلية في البرنامج؛

أ)

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

المسؤوليات
تشمل المسروليات المحددة للجنة مراجعة الحسابات تقوديم المشوورة للمجلوس التنفيوذي والمودير التنفيوذي بشوأن األموور

-1

التالية:
أ)

المراجعة الدادلية للحسابات :التوييف ،والموارد ،وأداء مهمة المراجعة الدادلية للحسابات ،ومالءمة استقال مهمة
المراجعة الدادلية للحسابات ،بما في ذلك تقديم المشورة بشأن ادتيار المفتش العا ومدير مكتب الرقابة؛

ا) إدارة المخاطر والضوابط الدادلية :فعالية نظم الضوابط الدادلية في البرنامج بما في ذلك ممارسوات إدارة المخواطر
والحوكمة الدادلية؛
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 :دطة عمل مراج الحسوابات الخوارجي وتقواريره .يحوق للجنوة ،بنوا ًء علوى طلوب المجلوس
التنفيذي ،أن تقد المشورة بشأن ادتيار مراج الحسابات الخارجي ،بما في ذلك تكاليف ونطاق الخدمات التوي سويقدمها،
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كما تقد المشورة إلى المجلس التنفيذي بشأن األتعاا التي يتقاضاها المراج الخوارجي وبشوأن تمديودات عمول المراجعوة
أو أية أعما إضافية مطلوبة من المراج الخارجي؛
و)

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

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

السلطة
تتمت لجنة مراجعة الحسابات بكل السلطة الال مة للوفاء بمسرولياتها ،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 االدتصاصوات بصوفة دوريووة.
ويجب عرز أي تعديالت مقترحة على المجلس التنفيذي ليوافق عليها.
لوويس للج نوووة ،بوصوووفها هيئوووة استشوووارية ،أي مسووورولية عوون اتخووواذ القووورارات اإلداريوووة ،أو أي سووولطة تنفيذيوووة ،أو أي

-7

مسروليات تشغيلية أدر .

التكوين
-8

تتكوّ ن اللجنة من دمسة أعضاء من الخبراء المستقلين الذين يقدمون ددماتهم بصفتهم الشخصية.

-2

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

-21

تكون عضوية اللجنة متوا نة ،إلوى أقصوى الحودود الممكنوة عمليوا ،مون حيوث جنسويات أعضوائها مون البلودان المتقدموة
والبلدان النامية ،ومن حيث التجربة ف ي 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 ،ادتيار عضو واحد على األقل بناء على مرهالته وتجربتوه/مرهالتها وتجربتهوا كفنوي رقابوة
كبير ،أو مراج للحسابات ،أو كمدير مالي كبير ،ويفضل أن يكون ذلك في منظومة األمم المتحدة أو منظمة دولية أدر .

-21

ينبغووي ألعضوواء اللجنووة ،لكووي يضووطلعوا بوودورهم بفعاليووة ،أن يتمتعوووا كمجموعووة بمع وارف حديثووة ومالئمووة ومهووارات
ودبرات 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 األدر ؛
ينبغي لألعضاء أن يكونوا على فهم بأهداف 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 المصال .

أعضاء اللجنة:
أ)

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

ا) ال يكونووون حاليووا ،أو دووال السوونتين السووابقتين علووى تعييوونهم فووي اللجنووة ،مووويفين أو مسووتخدمين بووأي 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 مووورهلين ألي وييفوووة فوووي البرناااامج لمووودة ثوووالت سووونوات علوووى األقووول اعتبوووارا مووون اليوووو األديووور لفتووورة
عضويتهم/عضويتهن في اللجنة.

-26

يقوود أعضوواء اللجنووة دوودماتهم بصووفتهم الشخصووية وال يلتمسووون أو يقبلووون تعليمووات تتعلووق بعملهووم فووي اللجنووة موون أي
حكومة أو هيئة أدر دادل البرنامج أو دارجه.

-27

يوق و أعضوواء اللجنووة علووى إعووالن سوونوي لالسووتقال وبيووان عوون المصووال 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 بمورهالت عاليوة
ودبرات رفيعة المستو ؛
ا) نشر إعوالن فوي المجوالت و/أو الصوحف الدوليوة المرموقوة ،وفوي شوبكة اإلنترنوت ،يودعو فيوه المرشوحين الوذين يتمتعوون
بالمرهالت والخبرات المناسبة إلى التقد بإبداء رغباتهم.
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تقتضوي عمليووة ادتيوار أعضوواء اللجنووة فريقوا لالدتيووار ،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 االدتيار رئيسا له.

-11

يبلغ فريق االدتيار توصياته للمدير التنفيذي ورئيس المجلس التنفيذي.

-12

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

-11

يعيَّن أعضاء اللجنة لمدة ثالت سنوات ،قابلة للتجديد لمرة ثانية وأديرة لمدة ثالت 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 إدطووار 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 ثالت مرات على األقل في السنة ،ويكون ذلك عادة في مقور البرناامج .ويوافوق رئويس المجلوس التنفيوذي
والمدير التنفيذي على أي اجتماع يعقد في مكان لدر .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 االدتصاصات ،وض نظامها الدادلي لمساعدة أعضائها على تنفيذ مسرولياتهم .ويقو َّد النظوا
الدادلي للجنة إلى المجلس التنفيذي والمدير التنفيذي ألغراز اإلحاطة.

-18

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

-12

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

-11

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

-12

تبقى جمي الوثائق والمعلومات السرية التي تعرز على اللجنة أو تحصل عليها سرية ما لم يتقرر دالف 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 بوأي قضوية دطيورة تتعلوق بالحوكموة
وتتطلب إيالئها االهتما في رأيه/أو رأيها.

الترتيبات اإلدارية
-14

يقد أعضاء اللجنة ددماتهم 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 ددمات دعم األمانة للجنة.

 25نوفمبر/تشرين الثاني 1122
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الملحق الثاني
تكوين لجنة مراجعة الحسابات

 السيد أنطوان أنطون :دبير استشاري مستقل ل دارة ومسرو تنفيذي أقد سابقا ً في شركة Ernst and Young؛
وهو من مواطني فرنسا/لبنان .وتمتد فترة واليته من  7يوليو/تمو  1112حتى  6يوليو/تمو .1121
 السيدة  :Elvira Edith Lazzatiالمسرو المالي األقد سابقاً في شركة JBS Argentina؛ وهي من مواطني
األرجنتين .وتمتد فترة واليتها من  2يونيو/ح يران  1112حتى  8يونيو/ح يران .1121
 السيدة Kholeka Mzondeki؛ المدير غير التنفيذي لشركة  Reunertومرسسة  Lovelifeوغيرهما؛ وهي من
مواطني من جنوا أفريقيا .وتمتد فترة واليتها من  21نوفمبر/تشرين الثاني  1121إلى  2نوفمبر/تشرين الثاني
.1121
 السيدة  :Irena Petruškevičienéعضو سابق في المحكمة األوروبية لمراجعي الحسابات ،لكسمبرغ؛ وهي من
مواطني ليتوانيا .وتمتد فترة واليتها من  11يوليو/تمو  1122إلى  12يوليو/تمو .1124
 السيد  :James A. Roseالرئيس التنفيذي لمراجعة الحسابات ومدير المراجعة الدادلية المرسسية لشركة
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  - 2100مارس/آذار 2102

جلسة تنفيذية م مكتب المجلس التنفيذي

مايو/أيار 2100

ديسمبر/كانون األول 2100

مارس/آذار 2102
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