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اللغة األصلية :اإلنكليزية

قضايا السياسات
للموافقة
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

إطار الرقابة في البرنامج
موجز تنفيذي :الرؤية وإطار الرقابة في البرنامج
تتناول هذه الوثيقة رؤية برنامج األغذية العالمي (البرنامج) للرقابة ،وتُقدِّم لمحة عن الهيكل المتطور واألنشطططططة الموجودة لتحقيق هذه
الرؤية ،والتي تشمل التسيير ،وأُطر مساءلة المجلس التنفيذي والرقابة ،وترتيبات اإلبالغ المرتبطة بذلك .ويشكِّل التسيير ،واألنشطة،
واإلبالغ مجتمعة إطار الرقابة في البرنامج.
وتتمثل رؤية البرنامج للرقابة التنظيمية في دفع التحسطططين المسطططتمر ،وتعزيز أعلى معايير النزاهة واألخالقيات والمهنية ،وقطططمان ثقة
أصطططططحاص الم طططططلحة لمنفعة الناس الذين يخدمهم البرنامج .وتُمثل أنشططططططة الرقابة فرصطططططة للتفكير والعمل في منظمة دينامية مبت ِّكرة
ومستجيبة ،من أجل تقديم قمان حاسم ألصحاص الم لحة ،ونشر الممارسات الجيدة والدروس المستفادة ،ولمعالجة القضايا الناشئة.
وتشطططمل الجهات المعنية بالضطططمان األجهزة الرئاسطططية في البرنامج ،والمانحين ،والبلدان المضطططيفة ،والشطططرماء المتعاونين ،ومنظمات
المجتمع المدني ،والمسططططتفيدين ،والموظفين .وتُعد ثقة أصططططحاص الم ططططلحة في قدرة البرنامج على تحقيق أهدافه بالنسططططبة للناس الذين
يخدمهم ،والتحسن المستمر من خالل معالجة الثغرات ومواطن الضعف المحدَّدة ،بمثابة النتيجة النهائية ألنشطة الضمان.
ويلتزم البرنامج بضطططمان أن يُلبي هيكل رقابته وممارسطططاته احتياجات أصطططحاص الم طططلحة ،والتواؤم مع الممارسطططة المثلى .فهو يجري
تعديالت منتظمة ،على سططبيل المثال ،اسططتجابة لتوصططيات وحدة التفتيت المشططترمة ،واسططتعراقططات النظراء ،والقرارات على مسططتو
مكرسة.
المنظومة ،ومن خالل مبادرات تعزيز َّ

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد J. Howitt

السيدة M. Manditsch

مدير

مديرة

شعبة إدارة المخاطر المؤسسية

فرع الضوابط الداخلية والرقابة

هاتف066513–2786 :

هاتف066513–2547 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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ويسططططططتند اإلطار ،الذي تم تحديثه بنا طء على طلل من المجلس في بيان مشططططططتر ُ
طرح على الدورة السططططططنوية لعام  ،2017إلى عمل
"مجموعة التسططططططيير" التابعة للمجلس التنفيذي ،بغية تعزيز تسططططططيير البرنامج أثناء تطوره ،وجعل المجلس أمثر اتسطططططططاما ط بال طابع
()1

االسططتراتيجي والكفاءة .وقد وقططعت مجموعة التسططيير األسططاس لترتيبات تسططيير المجلس التنفيذي وإعداد التقارير اسططتنادا ط إلى أربعة
أُطر مترابطة :اال ستراتيجية ،وال سيا سة ،والرقابة ،والم ساءلة .وترمز هذه الوثيقة على إطاري الرقابة والم ساءلة في قوء التطورات
الم ستجدة منذ عام  ،2011عندما أحاط المجلس التنفيذي علما ط بإطار الرقابة و سيا سة الك شف عن التقارير ،ووافق على سيا سة الكشف
عن تقارير التحقيق على النحو الوارد في الملحق الثاني لهذه الوثيقة.
ومنذ عام  ،2011أجر البرنامج عددا ط من التحسينات للتسيير والرقابة ،من بينها:


تحديث ميثاق مكتل المفتت العام لمنح المفتت العام سلطة إجراء استعراقات استباقية للنزاهة ،وهي تقييمات موجَّهة
لمخاطر التدليس ،والتي يمكن البدء بها حسل تقدير المفتت العام دون ادعاءات سابقة بارتكاص مخالفات؛



تحديث سياسة الكشف عن تقارير الرقابة لتوفير الكشف العلني عن تقارير المراجعة الداخلية والتفتيت ،وتوسيع نطاق
األحكام الخاصة بالكشف عن تقارير التحقيق الخاصة بتقارير االستعراقات االستباقية للنزاهة؛



تحديث سطططياسطططة مكافحة التدليس والفسطططاد ،قطططمن أمور أخر  ،وتوسطططيع نطاق تعريف التدليس والفسطططاد ،وتوقطططيح
االلتزامات المحددة للبائعين ،واألطراف الثالثة ،وموظفي البرنامج المعنيين بعمليات المشططططططتريات ،ووقططططططع مباد
توجيهية عامة لمنع تضارص الم الح؛



تحديث سياسة الحماية من المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز؛



اتخاذ تدابير خاصة للحماية من االستغالل واالنتها الجنسيين؛



تحديث اخت طططاصطططات لجنة مراجعة الحسطططابات في يونيو/حزيران ونوفمبر/تشطططرين الثاني  2017تمشطططيا ط مع أفضطططل
الممارسات والتغييرات في الهيكل التنظيمي والسياسات؛



إصدار سياسة جديدة للتقييم ( )2021-2016وميثاق التقييم الم احل لها الخاص بالبرنامج ،بعد استعراض النظراء
لوظيفة التقييم في البرنامج ،واستعراض وظيفة وحدة التفتيت المشترمة على نطاق المنظومة؛



اسططططططتحداة عملية مع هيئة مكتل المجلس التنفيذي للرد على توصططططططيات وحدة التفتيت المشططططططترمة المقدَّمة إلى الهيئة
التشريعية ،وتحديث مشروع القرار الوارد في تقارير وحدة التفتيت المشترمة والمتعلقة بعمل البرنامج ،لكي تتضمن
موافقة المجلس على الردود؛



إجراء تحليل موحَّد لنتائج الرقابة ،والمسططتمدة من المراجعة الداخلية ،واالسططتعراق طات االسططتباقية للنزاهة ،والمراجعة
الخارجية ،وتقارير وحدة التفتيت المشترمة المرتبطة بالمخاطر المؤسسية لتيسير إجراء مناقشة منظمة ،وقائمة على
األدلة ،وعملية المنحى لقضايا الرقابة ذات األولوية مع اإلدارة التنفيذية؛



تحديث إطار الرقابة الداخلية بما يتماشطططططى مع اإلطار المتكامل المنقَّح للرقابة الداخلية الذي أصطططططدرته لجنة المنظمات
()2

الراعية التابعة للجنة تريدواي؛


إنشاء ُ
شعبة إدارة المخاطر المؤسسية برئاسة المسؤول عن إدارة المخاطر.

ويُقدَّم هذا اإلطار للموافقة عليه بروح السطططططعي لضطططططمان أنه مع اسطططططتمرار تطور البرنامج ،أن يلبي التسطططططيير التنظيمي ،وأُطر الرقابة
والمسططاءلة احتياجات أصططحاص الم ططلحة لمنفعة الناس الذين يخدمهم .وعند النظر إلى المسططتقبل ،يُخطط البرنامج لمواصططلة تنقيح هذا

( )1أنشأ المجلس التنفيذي مجموعة التسيير التي تضم ممثالط لكل من القوائم االنتخابية اإلقليمية الخمسة للمجلس .وعقدت المجموعة مشاورات غير رسمية مع أعضاء
المجلس والمراقبين ،وأصدرت تقريرين رسميين بمقترحات وتوصيات ،تناولت عدداط من قضايا التسيير الخاصة في الفترة .2005-2000
( )2الموقع الشبكي للجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي.https://www.coso.org/Pages/ic.aspx ،
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اإلطار بما يتماشى مع أفضل الممارسات ،وحسل الحاجة ،استنادا ط إلى المزيد من التغييرات االستراتيجية والتنظيمية ،مثل االنتقال إلى
خارطة الطريق المتكاملة ،وتحديث المجلس التنفيذي تبعا ط لذلك.
وتنعكس مخاطر خارطة الطريق المتكاملة في سطططجل المخاطر المؤسطططسطططية ،والتي يتم رصطططدها ب طططورة منتظمة مجزء من المناقشطططات
الموحَّدة التي أجراها فريق اإلدارة التنفيذية بشأن نتائج المخاطر والرقابة .ويواصل البرنامج التكيُّف مع الدروس المستفادة وتوصيات
الرقابة المسططططتقلة بعد االنتقال إلى خارطة الطريق المتكاملة .وسططططوف تسططططتمر رقابة اإلدارة لمخاطر خارطة الطريق المتكاملة لتشططططمل
تقييما ط شططططططامالط لتأثير اإلطار المالي الجديد ،واالنتقال من االسططططططتراتيجيات القديمة إلى االسططططططتراتيجيات الجديدة ،وتوقططططططيح األدوار
والمسططؤوليات في خطي الدفاع األول والثاني .وعلى مسططتو أمثر تف ططيالط ،تُشططار اإلدارة أيضططا ط في جهود مرمزة إلنضططال عمليات
الرقابة والضططوابط الداخلية المدمجة في العمليات الجديدة لخارطة الطريق المتكاملة .وعلى سططبيل المثال ،سططيواصططل البرنامج توقططيح
وتعزيز المعايير المؤسسية بالنسبة للتسيير ،والضوابط الداخلية والرقابة على عمليات إدارة الميزنة ،ووقع تقارير ألغراض الرقابة
الداخلية ،ولضمان إدارة األموال بشكل مالئم على مستو المكاتل القطرية.
ويوقططططح الشططططكل  1الهيكل العام للتسططططيير والضططططمان الخاص بالبرنامج؛ وتظهر األجهزة الرئاسططططية الرئيسططططية باللون األزرق الدامن،
والكيانات المستقلة محاطة بخط منقَّط؛ وتُقدِّم جميع الكيانات المستقلة تقاريرها إلى المجلس (وتُحذف السهام بالنسبة للكيانات الموجودة
داخل األمانة لتبسططيط العرض) .ويقدِّم القسططم  1لمحة عامة عن أهداف التسططيير والرقابة .ويعرض القسططم  2النموذل الخاص بضططمانات
خطوط الدفاع الثالثة ،والذي أقرته لجنة اإلدارة الرفيعة المسططتو التابعة لمجلس الرؤسططاء التنفيذيين لامم المتحدة ،واعتمده البرنامج،
مما ي ف النموذل الخاص بالبرنامج ،بما في ذلك أدوار هيئات التسيير والضمان ،وترتيبات اإلبالغ المرتبطة بذلك.
الشكل  :1هيكل التسيير والضمان الخاص بالبرنامج

/

مشروع القرار*
يوافق المجلس على "إطار الرقابة في البرنامج" (.)WFP/EB.A/2018/5-C

* هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات ال ادرة في نهاية الدورة.
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-1

أهداف التسيير والرقابة

-1

عرفت اللجنة التوجيهية المسطططتقلة المعنية باالسطططتعراض الشطططامل للتسطططيير والرقابة داخل األمم المتحدة وصطططناديقها وبرامجها
َّ
ووماالتها المتخ ط ططة التسططيير بأنه إجراء أو طريقة للتوجيه أو اإلدارة ،وأشططارت إلى أن الرقابة تعتبر نشططاطا ط هاما ط للتسططيير.
وعرفت اللجنة التوجيهية دور األجهزة الرئاسططططططية بأنه تحديد اتجاه الكيان والحفاظ عليه ،وفعالية ومفاءة تخ ططططططيا الموارد،
َّ
والرصد الفعال إلدارتها وعملياتها.

-2

وتشططير وحدة التفتيت المشططترمة إلى أن الدول األعضططاء تتحمل المسططؤولية الرئيسططية عن الرقابة على منظمات األمم المتحدة،
تفوض بعض سططططططلطات الرقابة إلى أمانات المنظمات وهيئات الرقابة الخارجية .وتعمل أنشطططططططة الرقابة داخل
وأنه يمكنها أن ِّ
البرنامج على تعزيز المسطططاءلة والشطططفافية ،ودعم أنشططططة المسطططاءلة والرقابة الداخلية التي تضطططعها األجهزة الرئاسطططية والمدير
التنفيذي .والرقابة ،بوصفها جزءا ط ال يتجزأ من نظام التسيير ،تقدم قمانات فيما يتعلق بما يلي:
أ)

أن أنشطة المنظمات تتماشى بالكامل مع الواليات التشريعية؛

ص)

وأن األموال المقدَّمة للمنظمات تُرصد بالكامل؛

ل)

وأن أنشطة المنظمات تتم بأمثر الطرق فعالية ومفاءة؛

د)

وأن الموظفين وجميع المسؤولين اآلخرين في المنظمات يلتزمون بأعلى معايير االحتراف والنزاهة واألخالقيات.

-2

أدوار الرقابة ومسؤولياتها :خطوط الدفاع الثالثة

-3

أقرت لجنة اإلدارة الرفيعة المستو في نوفمبر/تشرين الثاني  2014نموذل خطوط الدفاع الثالثة الذي وقعه معهد مراجعي
الح سابات الداخليين باعتباره نموذجا ط مرجعيا ط إلدارة المخاطر ،والرقابة ،والم ساءلة بالن سبة لمؤ س سات منظومة األمم المتحدة.
وقد اعتمد البرنامج النموذل المذمور في عام  2015مجزء من تحديث إطار رقابته الداخلية .ويبين الشططططكل  2هذا النموذل في
()3

البرنامج.

الشكل  :2خطوط الدفاع الثالثة في البرنامج

ا جهز الر اسية المجلس التنفيذي

ا دار ال ليا

مقتبس من تعزيز لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي على نطاق خطوط الدفاع الثالثة  ،معهد مراجعي الحسابات الداخليين ،يوليو/تموز .2015

( )3يقوم مكتل األخالقيات أيضاط ،والذي يعتبر جزءا ط من خط الدفاع الثالث في البرنامج ،بأنشطة حماية المبلغين عن المخالفات والتي تعتبر مستقلة تماما ط عن اإلدارة.

5
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وفي نموذل خطوط الدفاع الثالثةَّ ،
توزع أدوار الضططططططمان والمسططططططؤوليات فيما بين اإلدارة التنفيذية التي تمتلك وتدير المخاطر
مجزء من العمل اليومي (خط الدفاع األول) ،واإلدارة والوظائف المسطططتقلة التي ترصطططد المخاطر والضطططوابط ،وتعمل مجهات
لوقططططع المعايير (خط الدفاع الثاني) ،واالطراف التي تُقدِّم قططططمانا ط مسططططتقالط للمجلس التنفيذي واإلدارة العليا فيما يتعلق بفعالية
إدارة المخاطر والمراقبة (خط الدفاع الثالث) ،وخطوط الدفاع ال خارجية (مثل مراجع الحسطططططططابات الخارجي ووحدة التفتيت
المشترمة).

-5

وتُقدِّم خطوط الدفاع الثالثة قططمانا ط ل ططانعي القرار بمن فيهم المدير التنفيذي (خطوط الدفاع الخارجية األولى والثانية والثالثة)
والمجلس التنفيذي (خط الدفاع الثالث وخط الدفاع الخارجي) ،والذين يتحملون مسططططططؤولية جماعية عن تحديد أهداف البرنامج
()4

والجدير بالذمر ،أن هذا النموذل يعتبر لجنة مراجعة

واسططططططتراتيجياته ،ونهجه إلدارة المخاطر من أجل تحقيق األهداف.
الحسططابات بمثابة مسططتشططار لاجهزة الرئاسططية ،نظرا ط ألن المجلس التنفيذي أنشططأ هذه اللجنة لتكون بمثابة قدرة اسططتشططارية لدعم
()5

المجلس والمدير التنفيذي في المسائل المتعلقة بالضمان.
-6

أما متطلبات اإلبالغ لدعم إطار التسطططططيير والرقابة ،فهي إما من طططططوص عليها في الالئحة العامة التي اعتمدتها الجمعية العامة
لامم المتحدة ومؤتمر منظمة األغذية والزراعة ،أو يقررها المجلس أو المدير التنفيذي.

-7

وممبدأ توجيهي ،يهدف البرنامج إلى تحقيق توازن بين التكاليف وفوائد الضططططططوابط بهدف اإلبقاء على قططططططوابط داخلية فعالة
ومفؤة ومتكاملة ،أي قوابط أفضل ،وليس مزيدا ط من الضوابط.

-8

وعند اعتماد نموذل خطوط الدفاع الثالثة ،يسططططعى البرنامج إلى تعزيز مبادئه دون وقططططع قيود ال داعي لها على مواطن قوته
الرئي سية :قدرته على اال ستجابة ،وقدرته على التكيُّف ب سرعة .وعلى هذا النحو ،يتم ت شجيع التن سيق بين خطوط الدفاع الثالثة
ة ،وبناء التكامل ،بدالط من ازدواجية المسؤوليات .ومن بين أمثلة التنسيق اإليجابي
حيثما يُتيح فرصا ط لتقاسم المعرفة المتخ
والتفاعل عبر خطوط الدفاع:



التعاقدات االستشارية والتشاورية التي يعقدها مكتل المفتت العام (انظر القسم .)3-2



التحليل الشططططامل الذي تُجريه األمانة لنتائج خطوط الدفاع الثالثة والرقابة الخارجية لتجميع القضططططايا ذات األولوية مي
يناقشططططها فريق اإلدارة التنفيذية ويتخذ إجرا طء بشططططأنها (انظر القسططططم  ،)5-2وهذا بدوره يثري قاعدة أدلة لجنة مراجعة
الحسابات لكي تُقدِّم النُ ح إلى المجلس التنفيذي والمدير التنفيذي (انظر القسم .)6-2

-9

ويرد في األقسام الفرعية أدناه وصف ألدوار مل من الجهات الفاعلة ،وترتيبات اإلبالغ المرتبطة بها.

1-2

خط الدفاع ا ول

-10

يشططمل خط الدفاع األول أنشطططة يتم االقطططالع بها في سططياق العمليات األسططاسططية :فتقوم الجهات الفاعلة في المكتل الفرعي،
ومكتل المنطقة ،والمكتل القطري ،والمكتل اإلقليمي ،والمقر الرئي سي بالمهام اليومية عبر مجاالت العمل ،والتي ت شمل تنفيذ
الضططوابط مثل الموافقات ،والمراجعات ،ومراعاة العناية الواجبة ،والرصططد الداخلي .وعموماط ،تشططمل أنشطططة خط الدفاع األول
قمان وجود قوابط وتوازنات مافية مجزء من عملية صنع القرار اليومي واإلشراف المناسل.

-11

وتُنفذ أنشطة خط الدفاع األول بما يتماشى مع تفويض السلطات التي حددها النظام األساسي ،والالئحة العامة ،والنظام المالي،
والتعميمات الداخلية ،واألوامر التوجيهية.

( )4معهد مراجعي الحسابات الداخليين ،تعزيز لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي على نطاق خطوط الدفاع الثالثة ،يوليو/تموز .2015
 .https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/2015-Leveraging-COSO-3LOD.pdfويوفِّر النموذل هيكالط مرنا ط يمكن
أن يختلف من منظمة إلى أخر  ،ويمكن أن يجمع بعض الوظائف أو يف لها على نطاق خطوط الدفاع.
( )5تغيَّرت لجنة مراجعة الحسابات في عام  2009لتقوم بدور استشاري مزدول.
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وخط الدفاع األول هو المالك لكل من المخاطر والضوابط ،والتي يتحمل الموظفون مسؤوليتها في جميع الوظائف وعلى جميع
مسططططططتويات البرنامج (المكاتل الفرعية ،ومكاتل المناطق ،والمكاتل القطرية ،والمكاتل اإلقليمية ،والمقر الرئيسططططططي) ،وهو
المحر الحاسم للتحسين المستمر مجزء من دورة إدارة المخاطر (انظر الشكل  .)3وخط الدفاع األول هو المالك ل نع القرار
المتعلق بالمخاطر ،ويجل أن يُحدِّد ويُقيِّم المخاطر المادية قمن الحدود الموقوعة لتقبل المخاطر.
الشكل  :3دور إدار المخاطر
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ويشمل دور المكتل اإلقليمي أنشطة خطي الدفاع األول والثاني (انظر أيضا ط القسم  .)2-2وعلى وجه الخ وص ،فإن المكاتل
حسططططن فعالية اإلدارة ،والرقابة
اإلقليمية تدعم المكاتل القطرية ،وتضططططمن تنفيذ االسططططتراتيجيات والسططططياسططططات في الميدان ،وت ُ ِّ
()6

التشغيلية ،واالتساق على المستويين اإلقليمي والقطري .ووظائفها الرئيسية هي:



توفير الدعم في مجال السياسات والتوجيه لعمليات البرنامج؛



توفير القيادة لضطططططمان فعالية ومفاءة اسطططططتجابات البرنامج الطارئة عن طريق االنتفاع المنسطططططق بالموارد اإلقليمية في
حاالت الطوار من المستو 2؛



توفير إرشططططططاد عملياتي ودعم إقططططططافي من الموارد اإلقليمية لضططططططمان تنفيذ اسططططططتجابات البرنامج الطارئة في حاالت
الطوار من المستو 3؛

-14



قمان جودة ت ميم المشروعات ووثائق المشروعات؛



رصد أداء المكاتل القطرية؛



اإلشراف على إدارة المكاتل القطرية والمسائل المتعلقة بالميزانية؛



تيسير تقاسم الموارد التقنية في المكاتل القطرية حتى تتوافر لديها القدرات التقنية والتشغيلية الالزمة.

ومجزء من العمليات الجارية لضططططططمان الدعم الكافي والكفؤ ورقابة العمليات القطرية واإلقليمية ،خ َّ ططططططا البرنامج موارد
()7

لفحا ا لدعم الم قدَّم من الم كا تل اإلقليم ية لخط ا لد فاع األول وال ثاني.

وفي عام  ،2018سططططططوف يُ حدِّد البر نامج األدوار

والمسططططؤوليات واالخت ططططاصططططات الموحَّدة للمكاتل اإلقليمية .وسططططوف يثري هذا الفحا أي اسططططتعراض جار للمسططططؤوليات،
وتخ ططيا الموارد للمكاتل اإلقليمية .وسططيوجه اهتمام خاص إلى االسططتعراض الجاري للوظائف اإلقليمية والقدرات الجاري
تنفيذها باالرتباط مع إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.
( )6انظر خطة البرنامج لإلدارة (https://docs.wfp.org/api/documents/091d817891074752a60e87d041a7199e/download/ )2018-2016
( )7انظر خطة البرنامج لإلدارة (https://docs.wfp.org/api/documents/6e9c8afc6a374396a0fedd12df579a46/download/ )2020-2018
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خط الدفاع الثاني

-15

يشططططططمل خط الدفاع الثاني المهام اإلدارية واالسططططططتشططططططارية التي تقوم بها الجهات الفاعلة في المكتل الفرعي ،ومكتل المنطقة،
والمكتل القطري ،والمكتل اإلقليمي ،والتي ترصطططد بشطططكل مسطططتقل المخاطر والضطططوابط ،وتضطططع السطططياسطططات والمعايير لبيئة
الرقابة.

-16

-17

ويقوم العاملون واللجان على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية بوظائف خط الدفاع الثاني من قبيل:


وقع السياسات واإلجراءات والتوجيهيات؛



رصد وتقييم األنشطة التنفيذية؛



العمل بمثابة خدمات لاُطر التنظيمية ،بما في ذلك إدارة المخاطر ،وأُطر الرقابة الداخلية ،وإدارة األداء ،والرصد.

وتُدمج بعض أنشطططططططة خط الدفاع الثاني بالكامل في اإلدارة التنفيذية والوظيفية؛ ويعمل البعض اآلخر بطريقة مسططططططتقلة ،مثل
وتتطور أنشطة خط الدفاع الثاني باستمرار مع البيئة التشغيلية للبرنامج،
البرنامج السنوي لتضارص الم الح والكشف المالي.
َّ
وتستند إلى تغييرات رئيسية ،مثل االنتقال إلى خارطة الطريق المتكاملة.
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وقد أنشططططأ البرنامج دور المسططططتشططططار المعني بالمخاطر واالمتثال لدعم أنشطططططة خط الدفاع األول والثاني في العمليات المعقدة.
المنسطططق هو مسطططاعدة المدير القطري أو المدير اإلقليمي من خالل تقديم المشطططورة والتوصطططيات بشطططأن تعزيز
والغرض من هذا
ِّ
فعالية أنظمة الرقابة الداخلية ،والرصطططططد ،والتخفيف من المخاطر ،والتدليس والفسطططططاد المحتمل ،ومفاءة العمليات بشطططططكل عام،
واالسططتخدام األمثل لموارد البرنامج .والمسططتشططارون المعنيون بالمخاطر واالمتثال مسططؤولون من الناحية الوظيفية أمام ُ
الش طعبة
الجديدة الخاصطة بإدارة المخاطر المؤسطسطية ،ويعتبرون من بين الشطرماء الرئيسطيين بالنسطبة لجهود تعزيز الرقابة الداخلية لهذه
ال ُ
شعبة ،ومكافحة التدليس والفساد ،وإدارة المخاطر.
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وت ف األقسام الفرعية التالية أنشطة ُشعبة إدارة المخاطر المؤسسية ،والتي يتم تسليط الضوء عليها بشكل خاص نظرا ط ألنها
تعد من بين الهيامل الجديدة في خط الدفاع الثاني الخاص بالبرنامج ،والتي ُتدمج وظائف مانت تُجر قبل ذلك في أمامن
أخر من البرنامج من أجل إنضال عمليات إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر والثقافة الخاصة بالبرنامج؛ ومكتل األخالقيات،
وهو مكتل م ستقل في خط الدفاع الثاني الخاص بالبرنامج؛ ومكتل أمين المظالم ،وهو بمثابة آلية م ستقلة غير ر سمية في خط
الدفاع الثاني.
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وتجري أنشطة خط الدفاع الثاني أيضا ط ب ورة منف لة عن ُ
شعبة إدارة المخاطر المؤسسية ،ومكتل األخالقيات ،ومكتل أمين
المظالم ،في إطار وظائف مرمزية أخر مختلفة ،وعلى سبيل المثال:



تضع وظيفة المالية المعايير ،وتوفِّر الرقابة على مخاطر الخزانة والمحاسبة؛



وتضع وظيفة الموارد البشرية السياسات وتدير المخاطر بالنسبة لشؤون العاملين؛



وتحمي الوظيفة القانونية م الح البرنامج القانونية ،وتُعزز االمتثال للمعايير السارية ،وتُقدِّم دعما ط للمعامالت وتسوية
المنازعات؛



وتتعلق وظيفة األمن بإدارة المخاطر األمنية؛



وتتولى وظيفة رفاه الموظفين إدارة مخاطر ال حة والسالمة للقو العاملة على نطاق العالم؛



وتقوم وظائف مخ ططط طططة بوقطططع المعايير ومراقبة المخاطر بالنسطططبة لمجاالت معيَّنة مثل سطططالمة الطائرات ،وجودة
األغذية وسالمتها ،والتأمين ،وغير ذلك.
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ش بة إدار المخاطر المؤسسية
ُ
-21

شطططعبة إدارة المخاطر المؤسطططسطططية في إطار إدارة تسطططيير الموارد .وتجمع هذه ُ
أنشطططأ المدير التنفيذي في عام ُ 2017
الشطططعبة بين
وظائف إدارة المخاطر المؤ س سية وإدارة الرقابة الداخلية بو صفها ميانا ط واحدا ط م سؤوالط أمام مبير موظفي المخاطر ،تما شيا ط مع
التزام البرنامج بتقديم أقو قمان ممكن أل صحاص الم لحة في الداخل والخارل عن تحقيق األهداف التنظيمية ،وتهدف هذه
ال ُ
شعبة إلى اإلسراع بالتحسينات في إدارة المخاطر المؤسسية ،والرقابة الداخلية ،وتقديم تقارير عن الضمانات.

-22

وتشتمل هذه الوظيفة المتكاملة على عناصر قائمة وجديدة لتبسيط العمليات ،ومواصلة إدمال تحليل المخاطر والرقابة ،وإنشاء
وظيفة خاصة بمكافحة التدليس والفساد من جانل اإلدارة الستكمال األنشطة المستقلة التي يقوم بها مكتل المفتت العام لمكافحة
َّ
المعززة إلدارة المخاطر في جميع أنحاء البرنامج.
التدليس والفساد ،ودفع وتنفيذ التدابير

-23

وتعمل هذه ُ
الشطططعبة بمثابة موجه لسطططياسطططة إدارة المخاطر المؤسطططسطططية وإطار الرقابة الداخلية وبيان تقبل المخاطر في البرنامج
باالسطططططتناد إلى لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي .وقد وافق المجلس التنفيذي في عام  2015على سطططططياسطططططة إدارة
المخاطر المؤسطططططسطططططية ،ويجري تحديثها في عام  2018لكي تتواءم مع وثيقة إدارة المخاطر المؤسطططططسطططططية – اإلطار المتكامل
ال ططططططادرة عن لجنة المنظمات الراعية حديثا .وتم آخر تحديث إلطار الرقابة الداخلية في عام  2015تماشططططططيا ط مع نظام الرقابة
الداخلية المنقح – اإلطار المتكامل للجنة المنظمات الراعية.

-24

وييسططططر التواصططططل مع الشططططرماء
ويُحدِّد بيان تقبل المخاطر الخاص بالبرنامج الرؤية المتعلقة بكيفية النظر إلى المخاطر لديه،
ِّ
وأ صحاص الم لحة ب شأن م ستو المخاطر المقبول .والمجلس التنفيذي هو الم سؤول عن قمان أن يعكس تقبل المخاطر في
البرنامج مستو المخاطر المقبول.
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ووقططططعت ُ
شططططعبة إدارة المخاطر المؤسططططسططططية تحليالط موحدا ط لنتائج الرقابة مسططططتمدا ط من تقارير المراجعة الداخلية للحسططططابات،
واالسطططططتعراقطططططات االسطططططتباقية للنزاهة ،والمراجعة الخارجية للحسطططططابات ،ووحدة التفتيت المشطططططترمة ،والمرتبطة بالمخاطر
المؤسططسططية .ويُسططتخدم التحليل المتكامل لتيسططير إجراء مناقشططة منظمة ،وقائمة على األدلة ،وعملية المنحى مع اإلدارة التنفيذية
بشأن قضايا الرقابة ذات األولوية ،والمخاطر ذات ال لة .ويأخذ هذا النهج منظورا ط شامالط ألدلة الرقابة من أجل قمان ت عيد
القضططايا الناشططئة والمسططتمرة التي تسططتحق اهتمام اإلدارة التنفيذية بشططكل منهجي .مما يُسططتخدم التحليل الموحَّد للرقابة والمخاطر
بغية تزويد لجنة مراجعة الحسابات بنظرة ثاقبة عن التحديات الكبيرة من وجهة نظر اإلدارة.

مكتب ا خالقيات
-26

مكتل األخالقيات هو مكتل مستقل أنشئ في عام  2008لغرس وتعزيز ثقافة األخالقيات والنزاهة والمساءلة ،وبالتالي لتعزيز
الثقة في البرنامج وم طططططداقيته .ويسطططططاعد مكتل األخالقيات المدير التنفيذي لضطططططمان أن يراعي جميع الموظفين أعلى معايير
النزاهة ،ويؤدون وظائفهم تبعا ط لذلك ،على النحو المن ططططططوص عليه في ميثاق األمم المتحدة ،ووفقا ط لمعايير السططططططلو لمنظمة
ويعين المدير التنفيذي مدير مكتل األخالقيات الذي يعتبر مسططططططؤوالط أمامه مباشططططططرة .ويقوم مكتل
الخدمة المدنية الدولية.
ِّ
األخالقيات بأنشططططططة خط الدفاع الثاني الموصطططططوفة في هذا القسطططططم؛ مما يقوم مكتل األخالقيات بتنفيذ دور حماية ال ُمبلغين عن
المخالفات ب ورة مستقلة تماما .وتنا صالحيات لجنة مراجعة الحسابات على أن من حق مدير مكتل األخالقيات التواصل
مع هذه اللجنة ب ورة غير مقيَّدة وسرية.
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وتشطمل أنشططة مكتل األخالقيات تقديم المشطورة والتوجيه ب طورة سطرية للموظفين ،مأفراد ومإدارة ،بشطأن القضطايا األخالقية
ومعايير السططلو  ،وتشططمل المشططورة بشططأن الهدايا؛ وإدارة البرنامج السططنوي لتضططارص الم ططالح والكشططف المالي؛ ودعم وقططع
المعايير ومنا صرة ال سيا سة/الترقي؛ وإجراء التثقيف والتوعية ب شأن م سائل األخالقيات والمباد وال سيا سات التي يُ شار إليها
مجزء من مدونة قواعد السلو في البرنامج ،ومعايير السلو لمنظمة الخدمة المدنية الدولية ( ،)2013والتي اُدرجت في دليل
الموارد البشططرية للبرنامج؛ والمسططاهمة في األنشطططة المشططترمة بين الوماالت دعما ط التسططاق منظومة األمم المتحدة .وباإلقططافة
إلى هذه األنشطة ،التي أُسندت إلى هذا المكتل طبقا ط لميثاق مكتل األخالقيات ،يتولى المكتل إدارة عمليات الكشف عن الهدايا.
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التقرير السطططنوي لمكتل األخالقيات .يُقدِّم مكتل األخالقيات تقريرا ط سطططنويا ط إلى المدير التنفيذي وإلى المجلس التنفيذي يتضطططمن
ملخ طططا ط ألنشططططته خالل السطططنة التقويمية السطططابقة ،بما في ذلك المالحظات المتعلقة بعمل مكتل األخالقيات ،وباألخالقيات في
إطار البرنامج ،وفي السططططططياق األوسططططططع لمنظومة األمم المتحدة .وحتى عام  ،2017مان التقرير يُقدَّم مملحق في تقرير األداء
السنوي؛ واعتبارا ط من عام  ،2018سوف يُقدَّم التقرير موثيقة قائمة بذاتها .ويتاح التقرير للجمهور على الموقع الشبكي للمجلس
التنفيذي.

مكتب أمين المظالم
-29

مكتل أمين المظالم وخدمات الوسططاطة هو مكتل مسططتقل أنشططئ في عام  2005ويُقدم خدمات غير رسططمية لتسططوية المنازعات.
وهو يوفِّر ملجأ غير رسططمي لمعالجة الحاالت التي يشططعر فيها الموظفون بانتها حقوقهم أو معاملتهم ب ططورة غير متكافئة ،أو
عندما يشططعرون بعدم احترام قواعد البرنامج .وعلى هذا النحو ،يعمل المكتل معن ططر غير رسططمي في نظام إقامة العدل داخل
البرنامج .وال تؤدي تسوية المنازعات ب ورة غير رسمية إلى منع الموظف من إحالة مشكلته إلى نظام العدالة الرسمي.

-30

ويدافع مكتل أمين المظالم عن النزاهة وإدارة العمليات على قدم المسططططاواة – وهو ال يناصططططر طرفا ط على حسططططاص طرف آخر،
وال يحل محل أي ميان تنظيمي آخر ،بل أنه يتعاون ،بنا طء على موافقة الموظف ،مع مكاتل وخدمات أخر لحل الشططططططواغل
والمنازعات المتعلقة بالعمل ،مع احترام السرية.

-31

وثمة جانل هام في وظيفة أمين المظالم ،يتمثل في تحديد القضططططططايا الشططططططاملة والنظمية ،وتقديم التعليقات إلى الجهات العليا،
والتوصططططيات فيما يتعلق بالسططططياسططططات واإلجراءات والممارسططططات لكي تُحدة أثرا ط إيجابيا ط داخل البرنامج .ويعمل أمين المظالم
معن ر تغيير يساهم في تحسين الممارسات اإلدارية والتنظيمية .واستجابة لتوصيات أمين المظالم في عام  ،2016طلبت هيئة
مكتل المجلس التنفيذي من اإلدارة تنفيذ هذه التوصيات وتقديم تقارير عن أوقاعها.

-32

ويُقدِّم مدير مكتل أمين المظالم وخدمات الوسطططططططاطة تقريرا ط سططططططنويا ط إلى المدير التنفيذي ،ويتاح هذا التقرير لجميع موظفي
البرنامج .وسطططيقدَّم مكتل أمين المظالم تقريرا ط سطططنويا ط إلى المجلس التنفيذي للنظر فيه ،اعتبارا ط من تقريره لعام  .2016وسطططوف
تتاح التقارير السنوية لهذا المكتل بعد ذلك للجمهور على الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي.

3-2

خط الدفاع الثالث

-33

يشططمل خط الدفاع الثالث هيئات داخلية مسططتقلة تُقدِّم قططمانات للمجلس التنفيذي والمدير التنفيذي بشططأن فعالية التسططيير التنظيمي
وإدارة المخاطر والضطططططوابط الداخلية .وتعتبر هيئات خط الدفاع الثالث مسطططططؤولة أمام المجلس التنفيذي باإلقطططططافة إلى المدير
التنفيذي ،وهي مستقلة عن إدارة البرنامج.

مكتب المفتش ال ام
-34

تقضططي المادة  1-12من النظام المالي بأن يقوم المدير التنفيذي بإنشططاء خدمات المراجعة الداخلية والتحقيق "لضططمان اسططتخدام
موارد البرنامج بفاعلية ومفاءة ،والحفاظ على أصطططططوله المادية" .وقد وقطططططع المدير التنفيذي هذه الوظائف تحت قيادة المفتت
العام.

-35

والمدير التنفيذي هو الذي يُعين المفتت العام بنا طء على مشطططططورة لجنة مراجعة الحسطططططابات وبموافقة المجلس التنفيذي لمدة أربع
سطططنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .والمفتت العام مسطططؤول أمام المدير التنفيذي ،ويُقدِّم قطططمانات بشطططأن التسطططيير ،والسطططياسطططة،
والمخاطر ،والموارد ،والمسطططائل التشطططغيلية ،وقضطططايا المسطططاءلة .ويُقدِّم مكتل المفتت العام أيضطططا ط قطططمانا ط للمجلس التنفيذي من
خالل التقرير السنوي للمفتت العام.

-36

وترد أدوار ومسطططططؤوليات مكتل المفتت العام في ميثاق مكتل المفتت العام الذي وافق عليه المدير التنفيذي ،وقدِّم إلى المجلس
التنفيذي للعلم .وتم آخر تحديث للميثاق في مارس/آذار  ،2015و ُقدِّم إلى المجلس مملحق للتقرير السططططططنوي للبرنامج في عام
 .2014ويُعطي هذا الميثاق لمكتل المفتت العام السطططلطة الوحيدة للتحقيق في االدعاءات الخاصطططة بارتكاص مخالفات .وتشطططمل
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أنشططططة مكتل المفتت العام المراجعة الداخلية ،والتحقيق ،واالسطططتعراقطططات االسطططتباقية للنزاهة ،وعمليات التفتيت ،والخدمات
االسططططتشططططارية .ويشططططمل نطاق عمل مكتل المفتت العام جميع األنظمة ،والعمليات ،واألنشطططططة التي يقوم بها البرنامج .وسططططيتم
تحديث الميثاق في عام  2018وتقديمه للموافقة عليه في الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي في نوفمبر/تشططططططرين الثاني
.2018
-37

وتعتبر االسطططتعراقطططات االسطططتباقية للنزاهة ،التي تمثِّل تقييمات لمخاطر التدليس في عملية ما لنشطططاط ما ،بمثابة إقطططافة جديدة
لمجموعة األدوات المتاحة للمفتت العام من أجل الت طططدي لمخاطر التدليس والفسطططاد .ويحدِّد ميثاق مكتل المفتت العام سطططلطة
مكتل المفتت العام إلجراء استعراقات استباقية للنزاهة تدرس عوامل مخاطر التدليس حسل تقدير المفتت العام دون ادعاء
سططططابق بارتكاص مخالفات .وبعد تجربة االسططططتعراقططططات االسططططتباقية للنزاهة في عامي  2016و ،2017تم تعميمها في برنامج
العمل السنوي لمكتل المفتت العام ،وفي عمليات المتابعة اإلدارية الحالية ،وعمليات التحليل.

-38

ويجري تنفيذ أنشطططططططة الرقابة التي يقوم بها موظفو مكتل المفتت العام وفقا ط للتوجيه اإللزامي لمعهد مراجعي الحسطططططططابات
الداخليين (بما في ذلك تعريف المراجعة الداخلية ،وميثاق األخالقيات ،والمعايير الدولية للممارسططة المهنية للمراجعة الداخلية)،
والمباد الموحَّ دة ،والمباد التوجيهية للتحقيقات التي اعتمدها مؤتمر مراجعي الحسطططططططابات الدوليين ،وميثاق مكتل المفتت
العام ،والسياسات والممارسات وإجراءات مكتل المفتت العام.

-39

وتفيد الممارسة االستشارية رقم  2050لمعهد مراجعي الحسابات الداخليين بإن مراجعي الحسابات الداخليين قد يعتمدون على
عمل مقدمي الضططططططمانات الداخليين والخارجيين اآلخرين في توفير التسططططططيير ،وإدارة المخاطر ،وقططططططمان المراقبة للمجلس
التنفيذي ،مثالط ،من أجل تعزيز المعرفة المتخ ططط طططة ،أو تغطية المخاطر بكفاءة .ويعتبر مسطططتو االعتماد بمثابة تقدير مهني
يستند إلى عوامل مثل موقوعية مقدِّم الضمانات ،ومفاءته ،ومد مفاية عمله.

-40

التقرير السنوي للمفتش ال ام .تقضي المادة السادسة ( 2 -ص) ( )8من الالئحة العامة بأن يُقدم المفتت العام تقريرا ط سنويا ط إلى
المجلس .ويتضطططمن التقرير السطططنوي للمفتت العام ملخ طططا ط لنتائج الرقابة الهامة وحالة تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها ،مع قائمة
بعمليات المراجعة التي تمت خالل السنة .وتتاح الوثيقة للجمهور على الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي.

-41

تقارير المراج ة الداخلية والتفتيش .تماشيا ط مع سياسة الكشف عن تقارير الرقابة التي وافق عليها المجلس في نوفمبر/تشرين
الثاني  ،2012يتم نشططططر تقارير المراجعة الداخلية والتفتيت على الموقع الشططططبكي العام للبرنامج في غضططططون شططططهر واحد من
إصدارها .وتُنشر ردود اإلدارة عالنية جنبا ط إلى جنل مع مل تقرير.

-42

تقارير التحقيق واالست راضات االستباقي للنزاهة .يتيح المفتت العام ،بنا طء على طلل متابي وب ورة سرية ،ال يغ النهائية
من تقارير التحقيق واالسططططتعراقططططات االسططططتباقية للنزاهة للممثلين الدائمين المعتمدين لد وماالت األمم المتحدة التي تتخذ من
روما مقرا ط لها ("الممثلون الدائمون") طبقا ط لإلجراءات ورهنا ط بالشطططروط المحدَّدة في تنقيح سطططياسطططة الكشطططف عن تقارير الرقابة
التي وافق عليها المجلس التنفيذي في يونيو/حزيران .2017

-43

وبالنسبة لجميع تقارير مكتل المفتت العام الخاقعة للكشف ،وحيثما يكون الكشف غير مناسل ألسباص تتعلق بالسرية ،ويمكن
ُعرض سططططططالمة وأمن أي فرد للخطر ،أو يخاطر بانتها حقوق اإلجراءات القانونية لافراد ،يجوز حجل هذه التقارير أو
أن ي ِّ
سحبها ،حسل تقدير المفتت العام .ويتم الكشف عن أسباص حجل التقرير أو سحبه على الموقع الشبكي العام ،أو للممثل الدائم،
حسل مقتضى الحال.

مكتب التقييم
-44

يعتبر التقييم أحد أدوات الرقابة التابعة للمجلس التنفيذي والمدير التنفيذي .وسططياسططة البرنامج للتقييم ( )2021-2016التي وافق
نظم وظيفة التقييم .وتُحدِّد هذه السطططياسطططة إطارا ط يضطططمن اسطططتقاللية التقييم وم طططداقيته
عليها المجلس في عام  2015هي التي ت ُ ِّ
وفائدته بالنسططططبة للبرنامج من أجل تحقيق الغرض المزدول المتمثل في المسططططاءلة والتعلم .وتتضططططمن هذه السططططياسططططة أفضططططل
الممارسات التي حددها استعراض وحدة التفتيت المشترمة المعنون "تحليل وظيفة التقييم في منظومة األمم المتحدة" ،وتتناول
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التو صيات الواردة في ا ستعراض األقران عام  2014لوظيفة التقييم في البرنامج ( )2013-2008بما يتما شى مع رد اإلدارة،
وقواعد ومعايير فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم.
-45

ومدير التقييم هو المسططؤول عن تولي تنفيذ سططياسططة التقييم .ومن خالل مكتل التقييم ،يوفِّر مدير التقييم القيادة العالمية ،ووقططع
المعايير ،والرقابة على وظيفة التقييم برمتها في البرنامج ،بم ا يشططططططمل التقييم المرمزي (الذي يسططططططتهله مكتل التقييم ويديره،
ويعرقطططططططه على المجلس التنفيذي) ،والتقييم الالمرمزي الذي يقوده الطلل (وتسططططططتهله وتديره المكاتل القطرية ،والمكاتل
وشطططططعل المقر ،بخالف مكتل التقييم) .وقد وقطططططع مكتل التقييم إرشطططططادات لعملية التقييم الالمرمزي ،وأنشطططططأ مكتبا ط
اإلقليميةُ ،
للمسططططاعدة ،ودعما ط إلزاميا ط للجهود الخارجية اسططططتنادا ط إلى مشططططروع االخت ططططاصططططات ،وتقريرا ط مبدئياط ،ومراحل تقارير التقييم.
ويخضع مدير التقييم أيضا ط للمساءلة عن قمان جودة التقييمات المرمزية وم داقياتها وفائدتها.

-46

تقارير التقييم .وفقا ط لما ن ت عليه سياسة التقييم ( ،)2021-2016يوافق مدير التقييم على تقارير التقييم المرمزي بعد قمان
صططارم للجودة دون ت ططريح مسططبق من إدارة البرنامج .وتُقدِّم ملخ ططات تقارير التقييم هذه مباشططرة إلى المجلس التنفيذي دون
ت ططططططريح مسططططططبق من إدارة البرنامج .وتُعد األمانة ردود اإلدارة على تقارير التقييم التي تُقدَّم إلى المجلس التنفيذي إلى جانل
تقارير التقييم ،وتُقدِّم تحديثا ط سطططططنويا ط عن تنفيذ توصطططططيات التقييم .وت ُتاح تقارير التقييم وردود اإلدارة عليها ،والتحديثات المتعلقة
بتنفيذ التوصيات للجمهور على الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي .وبموجل هذه السياسة ،يعتبر المديرون اإلقليميون مسؤولين
عن إتاحة تقارير التقييم الالمرمزي وردود اإلدارة على الموقع الشبكي للبرنامج.

-47

تقرير التقييم السنننوي .يُعد تقرير التقييم السططنوي الذي يُعده مدير التقييم تماشططيا ط مع سططياسططة البرنامج للتقييم (،)2021-2016
الوثيقة الرئيسططططططية لإلبالغ عن التقدم المحرز في وظيفة التقييم (المرمزي والالمرمزي) لتحقيق أهداف السططططططياسططططططة بنا طء على
مؤشططططططرات أداء رئيسططططططية ،بما في ذلك تغطية التقييم ،والجودة ،وتوفير الموارد .وت ُ عد األمانة رد اإلدارة على تقرير التقييم
السنوي ،والذي يعرض على المجلس التنفيذي بجانل التقرير المذمور.

-48

وتتاح جميع تقارير التقييم (المرمزي والالمرمزي) ،وردود اإلدارة عليها ،والتحديثات بشطططأن تنفيذ التوصطططيات ،وتقرير التقييم
السنوي ،ورد اإلدارة على الموقع الشبكي للبرنامج .مما ت ُتاح للجمهور تقارير موجزة عن التقييمات المرمزية ،وردود اإلدارة
على الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي.

4-2

خطوط الدفاع الخارجية
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يشططططير معهد مراجعي الحسططططابات الداخليين إلى أن األطراف الخارجية التي ال تُشططططكِّل رسططططميا ط جزءا ط من خطوط الدفاع الثالثة
لمنظمة ما يمكنها ،عند تنسيقها بشكل فعال ،توفير خطوط دفاع إقافية.

()8

وقد وقع البرنامج عمليات متابعة وإعداد تقارير

ناقطططجة لمراجعة الحسطططابات الخارجية ،وتوصطططيات وحدة التفتيت المشطططترمة ،ولذلك فإنه ير أن هذه الكيانات تعمل مخطوط
دفاع إقافية.

المراج ة الخارجية
-50

يُعيِّن المجلس التنفيذي مراجع الحسطططابات الخارجي للبرنامج ،ويعتبر هذا المراجع مسطططؤوالط أمام المجلس .ويُحدِّد القسطططم الرابع
عشر وملحق النظام المالي اخت اصات مراجع الحسابات الخارجي ومسؤولياته" .يتولى المراجع الخارجي مراجعة حسابات
البرنامج ،بما في ذلك مل حسابات األمانة والحسابات الخاصة ،بالشكل الذي يراه قروريا ط لكي يتحقق من [( ]...د) أن الرقابة
الداخلية ،بما في ذلك المراجعة الداخلية مناسبة في حدود ما هو مطلوص منها" .ويجوز للمجلس أن يطلل من مراجع الحسابات
الخارجي إجراء اختبارات محدَّدة ،وإصطططدار تقارير منف طططلة عنها ،وعادة ما يُقدِّم مراجع الحسطططاص الخارجي مراجعتين لاداء

( )8معهد مراجعي الحسابات الداخليين ،تعزيز لجنة المنظمات والهيئة التابعة للجنة تريدواي على نطاق خطوط الدفاع الثالثة ،يوليو/تموز .2015
.https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/2015-Leveraging-COSO-3LOD.pdf
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إلى المجلس مل عام .وت ُعد األمانة ردود اإلدارة على توصططططططيات مراجع الحسططططططابات الخارجي ،والتي ت ُقدَّم إلى جانل تقرير
مراجع الحسابات الخارجي.
-51

وتُحدِّد المادة  9-14من النظام المالي مبدأ المراجعة الوحيد الذي ينا على أن المراجعات الخارجية ستجري ب ورة ح رية
من قِّبل مراجع الحسططططططابات الخارجي الذي عينه المجلس التنفيذي .ولغرض إجراء فحا محلي أو خاص ،وإجراء وفورات
لتكلفة مراجعة الحسطططابات ،يجوز لمراجع الحسطططابات الخارجي أن يسطططتعين بخدمات مراجعي الحسطططابات العامين الوطنيين ،أو
أشخاص أو شرمات ير مراجع الحسابات الخارجي أنهم مؤهلون من الناحية التقنية.

-52

تقرير مراجع الحسابات الخارجي .تنا المادة  8-14من النظام المالي على أن يُ در مراجع الحسابات الخارجي تقريرا ط عن
مراجعة الكشطططوف المالية والجداول ذات ال طططلة المتعلقة بحسطططابات الفترة المالية .وباإلقطططافة إلى ذلك ،تنا المادة  6-14من
النظام المالي على أن يُ طططططدر مراجع الحسطططططابات الخارجي تقارير عن عمليات فحا محدَّدة حسطططططل طلل المجلس التنفيذي.
وتتاح تقارير مراجع الحسططططابات الخارجي وردود اإلدارة على التوصططططيات الواردة فيه للجمهور على الموقع الشططططبكي للمجلس
التنفيذي.

-53

التقارير المت لقة بتوصيات مراجع الحسابات الخارجي .وفقا ط لقرار المجلس التنفيذي  ،2008/EB.A/8تكون جميع التقارير
ال ططططططادرة عن مراجع الحسططططططابات الخارجي والتي تُقدَّم إلى المجلس م ططططططحوبة برد من األمانة ،إلى جانل خطة عمل لتنفيذ
التوصططططيات الواردة فيها .وينا القرار نفسططططه على تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ جميع توصططططيات المراجعة الخارجية في مل
دورة سطططنوية للمجلس .ويُتاح التقرير السطططنوي عن تنفيذ توصطططيات مراجع الحسطططابات الخارجي للجمهور على الموقع الشطططبكي
للمجلس التنفيذي.

وحد التفتيش المشتركة
-54

وحدة التفتيت المشططترمة هي هيئة رقابية خارجية مسططتقلة قططمن منظومة األمم المتحدة ،وتُجري تقييمات وعمليات تفتيت على
نطاق المنظومة ،وتُقدِّم تقريرها إلى الجمعية العامة وإلى الرؤسططاء التنفيذيين للمنظمات المشططارمة من أجل إحالتها إلى أجهزتها
الرئاسية.

-55

وتماشيا ط مع المادة  11من النظام األساسي لوحدة التفتيت المشترمة ،ت ُ در هذه الوحدة تقارير ومذمرات ورسائل سرية .وفي
السنوات األخيرة ،أصدرت وحدة التفتيت المشترمة أيضا ط رسائل إدارية موجهة إلى الرؤساء التنفيذيين ومتاحة للجمهور على
الموقع الشطططططبكي بهذه الوحدة .وتُرسطططططل هذه التقارير إلى الرؤسطططططاء التنفيذيين إلحالتها إلى األجهزة التشطططططريعية المخت طططططة في
المنظمات المعنية ،إلى جانل تعليقات الرئيس التنفيذي عليها ،وتتضططططمن توصططططيات للرؤسططططاء التنفيذيين والهيئات التشططططريعية.
وتو َّجه المذمرات والرسائل السرية إلى الرؤساء التنفيذيين الستخدامها حسبما يقررون .وت ُتاح تقارير وحدة التفتيت المشترمة
ومذمراتها ورسائلها اإلدارية على الموقع الشبكي العام لوحدة التفتيت المشترمة.

-56

وقد وقعت األمانة إجراءات لضمان معالجة توصيات وحدة التفتيت المشترمة على وجه السرعة .وفي عام  ،2017أصدرت
هذه الوحدة مراجعة على نطاق المنظومة بشطططططأن متابعة المنظمات المشطططططارمة لتقارير وتوصطططططيات وحدة التفتيت المشطططططترمة.
واشتملت المراجعة على تقييم للنُ ضج وقع البرنامج قمن أفضل األطراف أدا طء للمسائل المتعلقة بوحدة التفتيت المشترمة،
مع أعلى ت نيف ممكن للنضج .ويت َّبع البرنامج أفضل الممارسات التي توصي بها وحدة التفتيت المشترمة ،مثل إنشاء وظيفة
منسطططططق لوحدة التفتيت المشطططططترمة ،مع تقديم تقارير مباشطططططرة إلى اإلدارة التنفيذية ،ومتابعة التوصطططططيات حتى تنفيذها بالكامل،
ِّ
وإدرال روابط لتقارير وحدة التفتيت المشططططترمة وتعليقات مجلس الرؤسططططاء التنفيذيين عليها في التقارير السططططنوية المقدَّمة إلى
المجلس.

-57

مما وجدت وحدة التفتيت المشططترمة أن البرنامج هو المنظمة المشططارمة الوحيدة التي تُشططار مباشططرة مع األعضططاء في إعداد
الردود على التوصطططيات المرسطططلة إلى الهيئات التشطططريعية .ومما جاء في التحديث الخاص بتوصطططيات وحدة التفتيت المشطططترمة
والمقدَّم إلى المجلس في عام  ،2012أنشطططططططأت هيئة مكتل المجلس التنفيذي فريقا ط عامالط في عام  2011يتألف من المندوبين
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المناوبين فيه لدراسة توصيات وحدة التفتيت المشترمة بشأن إجراءات المجلس .وت يغ األمانة الردود المقترحة للمجلس على
التوصططططططيات الهامة لكي يُنظر فيها الفريق العامل .ويوافق المناوبون على الردود ،والتي بدأ المجلس بالموافقة عليها رسططططططميا ط
اعتبارا ط من عام  2018في قراره بشططأن وثيقة المجلس .وقد نظر الفريق العامل في أمثر من مائة توصططية منذ عام  ،2011وردَّ
على هذه التوصيات.
-58

تقارير وحد التفتيش المشننتركة المت لقة ب مل البرنامج .بنا طء على الطلل الوارد في قرار المجلس  ،2002/EB.2/17تُقدِّم
األمانة تقارير منتظمة إلى المجلس عن تقارير وحدة التفتيت المشترمة المتعلقة بعمل البرنامج ،بما في ذلك ردود اإلدارة على
التوصططيات المقدَّمة إلى المدير التنفيذي ،وردود المجلس على توصططيات الهيئات التشططريعية .واعتبارا ط من عام  ،2018يتضططمن
مشططططروع القرار اعتماد الردود على التوصططططيات الخاصططططة بإجراءات الهيئة التشططططريعية .وتتاح التقارير للجمهور على الموقع
الشبكي للمجلس التنفيذي.

5-2

ا مانة :ا دار ال ليا

-59

ينا القسم  1من المادة السابعة من النظام األساسي للبرنامج على أن "يرأس أمانة البرنامج مدير تنفيذي يكون مسؤوالط أمام
المجلس عن إدارة البرنامج وتنفيذ برامجه ومشطططططروعاته وأنشططططططته األخر " .ويتم تعيين المدير التنفيذي من قِّبل األمين العام
لامم المتحدة والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة بعد التشاور مع المجلس.

-60

والمدير التنفيذي مسططططؤول عن اإلشططططراف على إدارة البرنامج من خالل نظام للمراقبة الداخلية ورقابة داخلية مسططططتقلة .ويُحدِّد
النظام المالي مسططططططؤولية المدير التنفيذي وخضططططططوعه للمسططططططاءلة أمام المجلس فيما يتعلق باإلدارة المالية ألنشطططططططة البرنامج
(المادة  1-3من النظام المالي) وإعداد الخطة االسطططتراتيجية (المادة  1-7من النظام المالي) ،وتح ُّمل االلتزامات وإنفاق الموارد
الخاصططة بالبرنامج أو المشططروعات أو العمليات القطرية (المادة  1-8من النظام المالي) ،واقتراح خطة إدارة تتضططمن ميزانية
للفترة المالية التالية (المادة  1-9من النظام المالي) ،ووقططططططع قططططططوابط داخلية بما في ذلك المراجعة الداخلية والتحقيق (المادة
 1-12من النظام المالي) ،والت ديق على الكشوف المالية (المادة  3-13من النظام المالي).

-61

وتتلقى اإلدارة التنفيذية التعليقات من خطوط الدفاع الثالثة ،وتقوم بدور هام للنظر في أد لة الرقابة من منظور شططططططامل واتخاذ
اإلجراءات استجابة لالتجاهات والقضايا الناشئة .وفي عام  ،2014وقع البرنامج تحليالط موحدا ط يتضمن معلومات عن الرقابة
والمخاطر من أجل تسططططهيل إجراء مناقشططططة مرمزة وعملية المنحى حول نتائج الرقابة الهامة المرتبطة بالمخاطر المؤسططططسططططية.
وتقوم وظيفة المخاطر المؤسططططططسططططططية بإجراء التحليل بنا طء على مراجعة لادلة المسططططططتمدة من المراجعة الداخلية ،والمراجعة
الخارجية ،وتقارير االسططتعراقططات االسططتباقية للنزاهة ،وتقييم السططياسططات ،وتقارير التقييم التجميعية ،ومذلك التقارير المتعلقة
بالتحقيق في التدليس اعتبارا ط من يوليو/تموز  .2018ويتم تجميع النتائج تحت موقططططططوع "قضطططططططايا الرقابة ذات األولوية"
المرتبطة بالمخاطر المؤسسية.

-62

ويجري فريق اإلدارة التنفيذية اسططتعراق طا ط شططامالط موحدا ط ثالة مرات سططنويا ط قبل اجتماعات لجنة مراجعة الحسططابات ،ويتناول
مسططائل الرقابة ذات األولوية وتحديثا ط للمخاطر العامة بالنسططبة للبرنامج ،وتحديثات مقترحة لسططجل المخاطر المؤسططسططية .وبعد
المناقشططططططة التي يجريها فريق اإلدارة التنفيذية ،تقوم اإلدارة باطالع لجنة مراجعة الحسططططططابات على المواقططططططيع ذاتها .ويعد
االسططططططتعراض الموحَّد للرقابة وتحديث المخاطر بمثابة دافع لثقافة التعلم في البرنامج ،وهو أحد عناصططططططر التزامه بالتحسططططططين
المستمر ،واتخاذ اإلجراءات استجابة لالتجاهات والقضايا الناشئة ،والمستمدة من أدلة الرقابة الشاملة .وير البرنامج أن هذه
هي الممارسة المثلى ،وقد تواصل مع منظمات نظيرة لتقاسم خبراته.

-63

ويتوافق تقرير المدير التنفيذي مع إطار المسططططططاءلة الخاص بالبرنامج ،والذي اقترحته مجموعة التسططططططيير ،ويتألف التقرير من
ثالثة عناصطططر :تقرير األداء السطططنوي الذي يُقدَّم إلى جانل الحسطططابات السطططنوية المراجعة؛ والدروس المسطططتفادة من نتائج التقييم
(انظر القسم )3-3؛ والتقارير الموحَّدة عن المشروعات (التي استُعيض عنها بتقارير قطرية سنوية مجزء من خارطة الطريق
المتكاملة) .ومنذ تحديد اإلطار في عام َّ ،2000
عزز البرنامج تقارير المدير التنفيذي بإقططططططافة بيان عن الرقابة الداخلية إلى
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الكشططططوف المالية المراجعة ،وتقديم تحديثات أمثر تف ططططيالط إلى المجلس بشططططأن اإلجراءات المتخذة اسططططتجابة لتوصططططيات وحدة
التفتيت المشترمة والمراجعة الخارجية (انظر القسم .)4-3
-64

تقرير ا داء السنننوي .وفقا ط لما ن ططت عليه المادة السططابعة  2 -من الالئحة العامة ،يُقدِّم المدير التنفيذي تقريرا ط سططنويا ط عن أداء
البرنامج إلى المجلس للموافقة عليه" .ويتضمن التقرير السنوي فيما يتضمن:
أ)

معلومات وصططططفية وإح ططططائية عن المعونة الغذائية العالمية والمسططططائل التي تؤثر فيها ،واألنشطططططة المجازة وتنفيذها،
والمساهمات وااللتزامات والنفقات والمشتريات؛

ص)

بيانا ط بأبرز األنشططططة خالل العام ومسطططائل السطططياسطططات ذات ال طططلة ويوقطططح التقدم المحرز في سطططبيل تحقيق األهداف
االستراتيجية وتنفيذ االتجاهات العامة والموجهات المحددة للسياسات".

-65

ويستند تقرير األداء السنوي إلى خطة اإلدارة المعتمدة ،ويتاح للجمهور على الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي.

-66

الحسنننابات السننننوية المراج ة .وفقا ط لما ن طططت عليه المادة الرابعة عشطططرة ( 6 -ص) من الالئحة العامة ،والمادة  1-13والمادة
 8-14من النظام المالي ،يُقدِّم المدير التنفيذي الكشططوف المالية السططنوية للبرنامج إلى المجلس للموافقة عليها ،مع تقرير مراجع
الحسططابات الخارجي عن مراجعة الحسططابات .وتتاح للجمهور الكشططوف المالية والجداول ذات ال ططلة المتعلقة بحسططابات الفترة
المالية على الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي.

-67

بيان المدير التنفيذي عن الرقابة الداخلية .تشمل الحسابات السنوية المراجعة بيان المدير التنفيذي عن الرقابة الداخلية ،والذي
يسططططلط الضططططوء على مسططططائل هامة تتعلق بالمخاطر والرقابة الداخلية .وتُعد األمانة هذا البيان بعد اسططططتعراض بيانات الضططططمان
المقدَّمة من جميع مبار مديري البرنامج ،بمن فيهم نائل المدير التنفيذي؛ ورئيس الديوان؛ والمديرون التنفيذيون المسططططاعدون؛
والمديرون اإلقليميون ،والمديرون القطريون ،ومديرو مكاتل البرنامج؛ ومديرو ُ
ش طعل المقر .وتشططمل م ططادر األدلة األخر
رأي الضمان السنوي للمفتت العام ،وتوصيات الرقابة ،والتقارير الداخلية المختلفة.

6-2

ا جهز الر يسية ولجنة مراج ة الحسابات

-68

تتألف األجهزة الرئاسية للبرنامج ،بوصفه أحد ميانات األمم المتحدة ،من الدول األعضاء .وت ُشار الدول األعضاء في تسيير
البرننامج والرقطابطة من خالل مختلف الهيئطات وعلى مختلف المسططططططتويطات ،على النحو المبيَّن في الملحق األول .وتُقطدِّم لجنطة
مراجعة الحسططططططابات التابعة للبرنامج المشططططططورة إلى المجلس التنفيذي والمدير التنفيذي ،وتُقدِّم تقاريرها مباشططططططرة إلى المجلس
التنفيذي .وهي تُعتبر بمثابة مسطططتشطططار لاجهزة الرئاسطططية في خطوط الدفاع الثالثة ،وتعتبر عن طططرا ط مهما ط في هيكل قطططمانات
البرنامج.

المجلس التنفيذي للبرنامج
-69

أنشطططئ المجلس باالشطططترا بين األمم المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة ،على النحو المن طططوص عليه في المادة الخامسطططة من
الالئ حة ال عا مة ،وقرار الجمع ية ال عا مة ( 1714د  )16 -المؤرخ  19ديسططططططمبر /مانون األول  ،1961وقرار مؤتمر منظ مة
األغذية والزراعة رقم  61/1المؤرخ  24نوفمبر/تشططططرين الثاني  .1961وتُحدِّد الالئحة العامة األدوار والمسططططؤوليات الرقابية
للمجلس .وبموجل المادة السططادسططة ،يمارس المجلس "مسططؤولية تقديم العون الحكومي الدولي لبرنامج األغذية العالمي وتوجيه
السياسات المحددة لتنظيم أنشطة هذا البرنامج واإلشراف عليه بما يت سق مع توجيهات الجمعية العامة ومؤتمر منظمة األغذية
والزراعة والمجلس االقت ادي واالجتماعي ومجلس منظمة األغذية والزراعة في مجال السياسات [."]...

-70

والمجلس مسؤول أيضا ط عن اإلشراف الحكومي الدولي وتوجيه إدارة البرنامج.
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لجنة مراج ة الحسابات
-71

تعمل لجنة مراجعة الحسابات ب فة استشارية متخ

ة لمساعدة المجلس والمدير التنفيذي في االقطالع بمسؤولياتهما في

مجال التسططططيير ،بما في ذلك قططططمان فعالية نُظم الرقابة الداخلية في البرنامج ،وإدارة المخاطر ،ووظائف مراجعة الحسططططابات
والرقابة ،وعمليات التسيير .وتهدف لجنة مراجعة الحسابات ،التي تُعتبر عضويتها مستقلة عن الدول األعضاء واإلدارة ،إلى
إقططططافة قيمة من خالل تعزيز المسططططاءلة والتسططططيير داخل البرنامج .وتعتبر لجنة مراجعة الحسططططابات في نموذل خطوط الدفاع
الثالثة أحد مكونات األجهزة الرئاسطططية ،من حيث دورها مهيئة اسطططتشطططارية للمجلس التنفيذي ،وليسطططت أحد مكونات خط الدفاع
الثالث أو خطوط الدفاع الخارجية.
-72

ويوافق المجلس التنفيذي على اخت طططاصطططات لجنة مراجعة الحسطططابات ،ويتم تحديثها ب طططورة منتظمة لضطططمان توافر الشطططروط
الالزمة ألن تكون اللجنة فعالة ومستقلة وذات خبرة ،مع أفضل الممارسات التي حددتها وحدة التفتيت المشترمة وغيرها .وتم
آخر تحديث الخت ططططاصططططات هذه اللجنة في نوفمبر/تشططططرين الثاني  2017بعد مراجعة هيئة مكتل المجلس التنفيذي ألفضططططل
الممارسطططططططات فيما يتعلق بتعديل الفترات؛ وعملية اختيار أع ضطططططططاء اللجنة ،بما في ذلك لجنة االختيار؛ ودور لجنة مراجعة
الحسابات فيما يتعلق بتقديم مشورة بشأن مسائل األخالقيات ،ووصول مدير مكتل األخالقيات غير المقيَّد والسري إلى اللجنة؛
وتعويض أعضاء لجنة مراجعة الحسابات عن األعمال المنفَّذة أثناء تأديتهم لمسؤولياتهم.

-73

وتعمل لجنة مراجعة الحسططططابات موسططططيط يضططططيف قيمة إلى المجلس فيما يتعلق بالتحليل الموحَّد الذي تقوم به األمانة لقضططططايا
الرقابة ذات األولوية ،والمرتبطة بالمخاطر المؤسطططططسطططططية (انظر القسطططططم  .)5-3ومنذ يونيو/حزيران  ،2016تمت إحاطة لجنة
مراجعة الحسابات بقضايا الرقابة ذات األولوية ،وملف المخاطر العالمية ،وتحديث سجل المخاطر المؤسسية ،باعتبار ذلك بندا ط
دائما ط في مل اجتماع .ومن المقرر أن يتم التحديث بعد مناقشططططططة فريق اإلدارة التنفيذية للمواقططططططيع ذاتها ،بحيث تتدفق اآلراء
الدقيقة المسططتخل ططة من مناقشطات فريق اإلدارة التنفيذية إلى مناقشططات لجنة مراجعة الحسططابات ،والتي توفِّر بدورها رؤية ثاقبة
للمجلس التنفيذي والمدير التنفيذي .وتتلقى لجنة مراجعة الحسططططططابات التعليقات من خطوط الدفاع الثالثة ،وتقوم بدور هام في
بحث الروابط والقواسم المشترمة في أدلة الرقابة من م ادر مختلفة .التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات .ويُعتبر التقرير
السططططنوي للجنة مراجعة الحسططططابات بمثابة تقرير متكامل "يجمع بين مل هذه األمور" من منظور مسططططتقل عن أدلة الرقابة عبر
خطوط الدفاع الثالثة.

-74

وت ُقدِّم لجنة مراج ة الحسننابات تقريرا س سنننويا س إلى المدير التنفيذي لكي ينظر فيه المجلس ،تماشططيا ط مع اخت ططاصططاتها التي تمت
مراجعتها والموافقة عليها من قِّبل المجلس في عام  .2017ويتاح تقرير لجنة مراجعة الح سابات للجمهور على الموقع ال شبكي
للمجلس التنفيذي.
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الملحق ا ول
لمحة عن ا جهز الر اسية للبرنامج وترتيبات ا بالغ المرتبطة بها
-1

تتألف األجهزة الرئاسية للبرنامج ،بوصفه أحد ميانات األمم المتحدة ،من دول أعضاء ت ُشار في إدارة البرنامج ومراقبته من
خالل هيئات مختلفة على مسططتويات مختلفة ،على النحو الموصططوف في األقسططام الفرعية التالية ،ومما هو موقططح في الشططكل 1
(انظر الموجز التنفيذي) .وفي إطار خطوط الدفاع الثالثة ،تُعتبر لجنة مراجعة الحسططططططابات أحد مكونات األجهزة الرئاسططططططية
للبرنامج من حيث قيامها بدور استشاري ذي خبرة (انظر القسم .)6-2

الجم ية ال امة ومؤتمر منظمة ا غذية والزراعة
-2

وللبرنامج جهتان راعيتان – فمجلسططططططه التنفيذي مسططططططؤول أمام المجلس االقت ططططططادي واالجتماعي ،والجمعية العامة ،ومؤتمر
منظمة األغذية والزراعة .وتنا المادة الثامنة من النظام األساسي على أن برنامج األغذية العالمي يشكل هيئة فرعية مستقلة
مشترمة بين األمم المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة .وتُقدِّم الجمعية العامة لامم المتحدة ،ومؤتمر منظمة األغذية والزراعة،
باالشطططترا مع المجلس االقت طططادي واالجتماعي ومجلس منظمة األغذية والزراعة ،التوجيهات الخاصطططة بالسطططياسطططات العامة
للبرنامج .وتوافق الجمعية العامة ومؤتمر منظمة األغذية والزراعة على التعديالت التي تُدخل على الالئحة العامة للبرنامج،
وفقا ط للمادة الخامسة عشرة  1 -من الالئحة العامة.

المجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس منظمة ا غذية والزراعة
-3

يُعتبر المجلس االقت طططادي واالجتماعي ،الذي أنشطططئ بموجل ميثاق األمم المتحدة باعتباره الجهاز الرئيسطططي لتنسطططيق األعمال
االقت ادية واالجتماعية وما يت ل بها من أعمال ،بمثابة المنتد الرئي سي لمناق شة الق ضايا االقت ادية واالجتماعية الدولية،
ول ياغة التوصيات بشأن السياسات ،والتي تُوجه إلى الدول األعضاء ومنظومة األمم المتحدة.

-4

وفي الن ططوص األسططاسططية لمنظمة األغذية والزراعة تنا المادة الرابعة والعشططرون من الالئحة العامة على أن مجلس منظمة
األغذية والزراعة يت ططططرف نيابة عن مؤتمر منظمة األغذية والزراعة بوصططططفه الجهاز التنفيذي له ،ويتخذ القرارات بالنسططططبة
للموقوعات التي ال تتطلل العرض على المؤتمر.

-5

وتنا المادة الخامسطططة من الالئحة العامة على أن ينتخل المجلس االقت طططادي واالجتماعي ومجلس منظمة األغذية والزراعة
أعضطططاء المجلس التنفيذي من بين قائمة محدَّدة سطططلفا ط للدول األعضطططاء في األمم المتحدة أو الدول األعضطططاء في منظمة األغذية
والزراعة ،مع توزيع للمقاعد مقرر سطططططلفاط ،وأنهما يتلقيان تقريرا ط سطططططنويا ط من البرنامج على النحو المن طططططوص عليه في المادة
السطططادسطططة  .3 -وينتخل مل من المجلس االقت طططادي واالجتماعي ومجلس منظمة األغذية والزراعة  18عضطططوا ط من مجموع
األعضاء البالغ عددهم  36عضوا.

-6

التقارير المقدَّمة إلى المجلس االقتصننننادي واالجتماعي .تنا المادة السططططادسططططة  3 -من الالئحة العامة على أن يرفع المجلس
التنفيذي تقريرا ط سططططنويا ط إلى المجلس االقت ططططادي واالجتماعي وإلى مجلس منظمة األغذية والزراعة" .وال بد أن يتضططططمن هذا
التقرير السنوي أجزا طء تتناول إحد المسائل التالية أو جميعها بحسل االقتضاء:



متابعة تنفيذ جميع القرارات السابقة الخاصة بالسياسات [ذات ال لة] [والتي صاغتها الجمعية العامة ومؤتمر منظمة
األغذية والزراعة]؛



توصيات تتعلق بالسياسات؛



توصيات بشأن التنسيق ،بما في ذلك التوصيات المتعلقة بتحسين التنسيق على المستو الميداني؛



أية مسائل أخر تنفيذا ط لقرارات صادرة عن المجلس االقت ادي واالجتماعي أو مجلس منظمة األغذية والزراعة".
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-7

وبعد قرار المجلس االقت طططططططادي واالجتماعي  ،E/2013/L.17وقرار مجلس منظمة األغذية والزراعة في دورته الثامنة
واألربعين بعد المائة في عام  ،)CL 148/LIM/6( 2013يتضطططمن التقرير المرفوع إلى المجلس االقت طططادي واالجتماعي
ومجلس منظمة األغذية والزراعة تقرير األداء السنوي ،إلى جانل قرار المجلس التنفيذي بشأنه ،وقرارات وتوصيات المجلس
التنفيذي خالل السنة .وتتاح هذه التقارير للجمهور على الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي.

لجنة شؤون ا دار والميزانية ولجنة المالية في منظمة ا غذية والزراعة
-8

اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية هي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة ،ومن بين وظائفها إسداء المشورة للجمعية
العامة بشأن أي مسائل إدارية ومسائل تتعلق بالميزانية أحيلت إليها .وتماشيا ط مع المادة  157من النظام الداخلي للجمعية العامة،
تُقدِّم اللجنة االسطططتشطططارية المسطططاعدة إلى اللجنة الخامسطططة التابعة للجمعية العامة (لجنة الشطططؤون اإلدارية وشطططؤون الميزانية في
االقطالع بمسؤولياتها).

-9

وتسططاعد لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة مجلس هذه المنظمة في ممارسططة الرقابة على اإلدارة المالية للبرنامج ،ومن
بين وظائف هذه اللجنة استعراض التقارير المقدَّمة من أمانة البرنامج.

-10

وعلى النحو المن ططوص عليه في المادة الرابعة عشططرة  4 -من الالئحة العامة للبرنامج ،تُقدِّم اللجنة االسططتشططارية ولجنة المالية
في منظمة األغذية والزراعة المشورة إلى المجلس التنفيذي.

-11

تقارير اللجنة االسننتشننارية لشننؤون ا دار والميزانية .تنا المادة الرابعة عشططرة  6 -من الالئحة العامة على أن تُقدِّم اللجنة
االسططتشططارية تقاريرها إلى المجلس التنفيذي بشططأن مشططاريع وثائق المجلس عن المسططائل المالية والميزانية المقدَّمة إليها ،بما في
ذلك المشورة بشأن هذه المسائل .وت ُتاح تقارير اللجنة االستشارية للجمهور على الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي.

-12

تقارير لجنة المالية في منظمة ا غذية والزراعة .تنا المادة الرابعة عشططرة  6 -من الالئحة العامة على أن تُقدِّم لجنة المالية
في منظمة األغذية والزراعة تقارير إلى المجلس التنفيذي عن مشطططططططاريع وثائق المجلس بشطططططططأن مسطططططططائل المالية والميزانية
المعروقططة عليها ،بما في ذلك المشططورة بشططأن هذه المسططائل .وتتاح تقارير لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة للجمهور
على الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي.

هيئة مكتب المجلس التنفيذي
-13

تنا المادة الرابعة من الالئحة الداخلية للمجلس التنفيذي على أن تتألف هيئة مكتل المجلس التنفيذي من رئيس ونائل للرئيس
وثالثة أعضطططاء آخرين ،يمثل مل منهم إحد القوائم الخمس للدول األعضطططاء في األمم المتحدة أو الدول األعضطططاء في منظمة
األغذية والزراعة .وتنا المادة الخامسططططة على ما يلي" :مهمة هيئة المكتل األسططططاسططططية هي تسططططهيل عمل المجلس وفعاليته،
وتضطلع هيئة المكتل بشكل خاص باآلتي( :أ) التخطيط االستراتيجي لعمل المجلس؛ (ص) تنظيم دورات المجلس واجتماعاته؛
(ل) تشجيع الحوار".
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الملحق الثاني
الت اريف
مالحظة :هذه التعاريف مستمدة من التوجيه المعياري ذي ال لة؛ والم در األصلي وحده هو المعتمد ،وقد يتم استبداله بالتحديثات في
المستقبل.
التقييمات المركزية :وهي تُجر بتكليف من مكتل التقييم الذي يتولى إدارتها بنفسطططه ،وتعرض تلك التقييمات على المجلس ،وين طططل
الترميز في هذه التقييمات على اسططتراتيجيات البرنامج أو سططياسططاته أو برامجه العالمية ،أو على قضططاياه أو مواقططيعه االسططتراتيجية ،أو
على حوافظه وعملياته وأنشطته على المستو الوطني أو اإلقليمي أو العالمي( .مستمدة من سياسة البرنامج للتقييم.)2021-2016 ،
التقييمات الالمركزية :وهي تُجر بتكليف من المكاتل القطرية أو المكاتل اإلقليمية أو ُ
شططططعل المقر الرئيسططططي ،بخالف مكتل التقييم،
وتتولى هي إدارتها .وال تُعرض هذه التقييمات على المجلس .وهي تغطي العمليات ،أو األنشطططة ،أو المبادرات التجريبية ،أو المجاالت
المواقططيعية ،أو طرائق التحويالت ،أو أي مجال آخر من مجاالت العمل على المسططتو دون الوطني أو الوطني أو على مسططتو عدة
بلدان .وتتقيَّد هذه التقييمات بتوجيهات مكتل التقييم ،بما يشططمل قططمانات الحيادية ،ونظام قططمان الجودة( .مسططتمد من سططياسططة البرنامج
للتقييم.)2021-2016 ،
إدار المخاطر المؤسننننننسننننننية :عملية يقوم بها مجلس مديري أحد الكيانات ،أو اإلدارة أو موظفون آخرون ،وتطبق في مجال وقططططططع
االسطططتراتيجيات ،على صطططعيد المؤسطططسطططة برمتها ،وترمي إلى تحديد األنشططططة المحتملة التي قد تؤثر في الكيان ،وتدير المخاطر بحيث
تكون في إطار قدرة الكيان على تحملها ،وتوفير قطططمان معقول فيما يتعلق بتحقيق أهداف الكيان( .مسطططتمد من سطططياسطططة إدارة المخاطر
المؤسسية لعام .)2015
التقييم :هو إجراء عملية تقدير ،منهجية وغير متحيزة قدر اإلمكان ،لنشطططاط ،أو مشطططروع ،أو برنامج ،أو اسطططتراتيجية ،أو سطططياسطططة ،أو
موقوع ،أو قطاع ،أو مجال تنفيذي ،أو أداء مؤسسي ،وما إلى غير ذلك .وهو يرمز على اإلنجازات المتوقعة والمحققة فاح ا سلسلة
النتائج ،والعمليات ،والعوامل السياقية ،والسببية ،من أجل فهم اإلنجازات أو انعدامها .وهو يرمي إلى تحديد أهمية تدخالت ومساهمات
مؤسطططططسطططططات منظومة األمم المتحدة وتأثيرها وفعاليتها ومفاءتها واسطططططتدامتها .وينبغي أن يوفر التقييم معلومات مدعومة باألدلة تتسطططططم
بالم ططداقية والموثوقية والجدو  ،على نحو يتيح إدمال النتائج والتوصططيات والدروس المسططتفادة في التوقيت السططليم في عمليات صططنع
القرار لد منظومة األمم المتحدة وأعضائها( .مستمد من سياسة البرنامج للتقييم.)2021-2016 ،
المراج ة الداخلية :قمان مستقل وموقوعي ونشاط استشاري م َّمم إلقافة القيمة إلى عمليات البرنامج وتحسينها ،وهي تساعد
البرنامج على تحقيق أهدافه من خالل اتباع نهج َّ
منظم ومدروس لتقييم وتحسططططططين فعالية إدارة المخاطر والرقابة وعمليات التسططططططيير
(مستمد من إطار الممارسات المالية الدولية لمعهد مراجعي الحسابات الداخليين ،مما ورد في ميثاق مكتل المفتت العام).
الرقابة الداخلية :هي عملية يقوم بها المجلس التنفيذي للبرنامج وموظفو اإلدارة وغيرهم ،وهي م طططططط َّم مة لتوفير تأميد معقول فيما
يتعلق بتحقيق األهداف الخاصة بالعمليات واإلبالغ واالمتثال (مستمد من إطار الرقابة الداخلية في البرنامج).
ممارسة التدليس وممارسة الفساد :يمكن الح ول على تعريف من سياسة مكافحة التدليس والفساد.
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الملحق الثالث
سياسات وأُطر مجموعة التسيير
-1

وافق المجلس التنفيذي في القرار  2000/EB.3/1على التوصطططططية بضطططططرورة أن يرمز على االسطططططتراتيجية والسطططططياسطططططات،
واإلشططراف ،والمسططاءلة ،وعلى عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بذلك (بما فيها تخ ططيا الموارد) ،والعمل من خالل أربعة أُطر
مترابطة .وتمت الموافقة على أُطر العمل جنبا ط إلى جنل مع عدد من المكونات األساسية األخر للتسيير الحديث في البرنامج؛
ووافق القرار  2000/EB.3/1أيضا ط على ما يلي:



االنتقال إلى خطة استراتيجية ذات أهداف قائمة على النتائج؛



ووقع خالصة وافية للسياسة العامة للمجلس يتم تحديثها واستعراقها ب ورة منتظمة؛



واالستعاقة عن وثائق برنامج العمل والميزانية السابقة بخطة اإلدارة؛



وإصدار تقرير سنوي لاداء.

-2

ويرد أدناه ملخا لاُطر األربعة لتوجيه عمل المجلس التنفيذي بغية الرجوع إليه.

-3

إطار اسننننتراتيجي يسططططتند إلى بيان المهمة والخطة االسططططتراتيجية للبرنامج ،ويوفِّر السططططياق لعمليات البرنامج خالل فترة أربع
سططنوات .وينبغي أن ترمز الخطة االسططتراتيجية ب ططورة ح ططرية على القضططايا االسططتراتيجية بلغة اإلدارة القائمة على النتائج،
وينبغي أن تتضططططمن تدابير لتعزيز قدرة البرنامج ،باإلقططططافة إلى النواتج البرامجية ،وينبغي تقديمها إلى جدول أعمال المجلس
في إطار المسائل المتعلقة بالسياسات ،بخالف مسائل المالية والميزانية.

-4

نظم عمليات البرنامج ،قمن خالصة وافية تجمع بين بيانات
وإطار للسياسات يشتمل على مجموعة مقننة من السياسات التي ت ُ ِّ
السياسة العامة ،وتبحث أي فجوات .ويستمر تحديث هذه الخالصة سنويا.

-5

وإطار للرقابة يغطي تفويض المسططؤولية إلى المدير التنفيذي إلدارة البرنامج قططمن األُطر االسططتراتيجية والسططياسططية .وتسططتند
األُطر إلى رميزتين :خطة اإلدارة ،ومجموعة مباد برامجية للبرامج والمشروعات القطرية ،فضالط عن العمليات التي تجري
خارل البرامج القطرية.

-6

وإطار للمسننناءلة ،وبموجبه يقوم المجلس التنفيذي بمحاسطططبة المدير التنفيذي على تحقيق النتائج المتفق عليها في خطة اإلدارة،
ويضطططططططلع بمسططططططؤولياته تجاه الدول األعضطططططططاء واألجهزة الراعية (الجمعية العامة لامم المتحدة ،ومؤتمر منظمة األغذية
والزراعة) .ويحتوي اإلطار على ثالثة عناصططططر :تقرير األداء السططططنوي الذي يُقدَّم إلى جانل الحسططططابات السططططنوية المراجعة؛
والدروس المسططططتفادة من نتائج التقييم؛ والتقارير الموحَّدة عن المشططططروعات (والتي حلت محلها التقارير القطرية السططططنوية بعد
اعتماد خارطة الطريق المتكاملة).
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