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 موجز
 

      مقدمة
 
                                     لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة                                                         يصددددددددددددر تقرير املراجع اخلارجم هذا بشدددددددددددأن مراجعة العمليات املالية   - 1

                                                      ، واالختصدداصددات اإلضددالية امللحقة واي وهو يشددمل نتائج مراجعة      منظمة ل                  من الالئحة املالية ل    11           مبوجب املادة      مة(     )املنظ
             املنظمة وتدبري        إدارة                  واملالحظات املتعلقة ب      1112                 ديسدددددددددددمل كانون األول     11                                     الكشدددددددددددوف املالية للسدددددددددددنة املالية املنتهية يف 

            ئحة املاليةي      من الال   4 -  11      املادة           تنص عليه             شؤوهنا، حسبما 

 
                                                                                                  وهذا هو التقرير اخلامس الصدددادر على أسدددا  سدددنوم منذ اعتماد املنظمة للمعايري اداسدددبية الدولية للقطا  العام   - 1

                       ة للمراجعة يف تقدمي ضددددددددددددددمان                      ي وتتمثل األهداف العام    1114                من السددددددددددددددنة املالية    ا                    تقارير املالية، بدء    ال      إعداد       هلا يف       كإطار
                                                                              وف املالية إىل الدول األعضاء، ما يساعد يف زيادة الشفالية واملساءلة يف املنظمة، ويدعم                    بشأن نزاهة عرض الكش       مستقل

                                                     ويناقش التقرير بالتفصدددددددددددديل املسددددددددددددائل املالية ومسددددددددددددائل احلوكمة                             خالل عملية املراجعة اخلارجيةي                     أهداف عمل املنظمة من

               للمنظمة إليهاي                                                           اليت يعتل املراجع اخلارجم أنه ينبغم لفت عناية األجهزة الرئاسية 

 

                        النتيجة الكلية للمراجعة

 
                                                                                    ، قمنا مبراجعة الكشددددددددددوف املالية للمنظمة مبوجب الالئحة املالية، وبالتوالق مع املعايري الدولية          مع واليتنا   ا      متاشددددددددددي    - 1

ّ  غري معّدل   م                                           ملراجعة احلساباتي لأسفرت مراجعتنا عن إصدار رأ            ية املنتهية                      للمنظمة عن الفرتة املال                    بشأن الكشوف املالية  1     
        ُ                             ع                                 ي وقد خُلصددددددددنا إىل أن الكشددددددددوف املالية ت عرعض بنزاهة، من مجيع اجلوانب اجلوهرية      1112                 ديسددددددددمل كانون األول     11  يف 

                                   ؛ )ب( وأداءها املايل؛ )ج( والتغيريات     1112                 ديسدددددددددددمل كانون األول     11                                       )أ( الوضدددددددددددع املايل للمنظمة للسدددددددددددنة املنتهية يف 
                                                  املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية لنفقاهتا للسدددددددددنة   و   (   )ه                 تدلقاهتا النقدية؛   و     )د(   ،          مال األسدددددددددهم           األصدددددددددول رأ       يف صدددددددددايف 
                                      للمعايري اداسبية الدولية للقطا  العامي   ا             املذكورة ولق  

 
                           ّ                                                     إىل أن السدياسدات اداسدبية قد طّبقت على أسدا  يتوالق مع األسدا  املعتمد يف السدنة السدابقة،    ا            وخلصدنا أيضد    - 4

                            مراجعة الكشوف املالية، ممتثلة                     حتققنا منها كجزء من                                        طلعنا عليها أثناء عملية املراجعة، أو اليت            ُ ملنظمة اليت اُ             وأن معامالت ا
                                                     من مجيع النواحم اهلامة لالئحة املالية وللسلطة التشريعيةي

 
                      اليةي وقد مشلت املراجعة                                                          من الالئحة املالية، قمنا مبراجعة لألداء باإلضالة إىل املراجعة امل   4 -  11         مع املادة    ا       ومتاشي    - 5

                                             املوارد البشددددرية على مسددددتوى املنظمة؛ )ج( وعمليات        إدارة                                                      األقسددددام التالية للمنظمة  )أ( مركز اخلدمات املشددددرتكة؛ )ب( و 
                                                               توصددددددددديات مصدددددددددممة لدعم أهداف عمل املنظمة، وتعزيز مسددددددددداءلتها وشدددددددددفاليتها،       دارة               وقد رلعنا إىل اإل   ي             ممثليات املنظمة

                          لية وحوكمتها ورلع قيمتهاي               وحتسني إدارهتا املا

 
                                                 

ّ   الرأم غري املعد ل   1 ّ           و الرأم الذم يعرب عنه املراجع عندما يستنتج أن الكشوف املالية قد أعد ت، من مجيع ه 700مبوجب معيار التدقيق الدويل  –                                                                             
ّ                                             ا إلطار إعداد التقارير املالية املعمول بهي وهو املصطلح اجلديد الذم حيل  حمل عبارة "رأم غري مشفو  بتحفظات أو رأم نظيف"                      النواحم اجلوهرية، ولق    ي                                                               
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                                                                                               ويف ما خيص الشؤون املالية، أوصينا بالنظر يف التغيريات الراهنة يف توقيت دلعات كبار املسامهني واليت تستوجب   - 6
                                                                                                                من املنظمة التحلم باملرونة ومواءمة أمناط اإلنفاق لديها مع التدلقات النقدية الواردة، من دون التضحية بتحقيق أهدالهاي

                                                      طرحنا ضدددددددددددرورة عرض معدالت للتقاعد وللمشددددددددددداركة حمدثة وذات صدددددددددددلة                           التزامات اسدددددددددددتحقاقات املوظفني    خيص        ويف ما
                                                                                                        السددتادامها يف التقييم ويف الفرتات املسددتقبلية؛ واملراجعة العادية ألداء خطة التأمني واسددتعراضددها؛ ووضددع خطوط توجيهية 

                                               املتحدة املشدددداركة اليت توجد مقارها يف روما وللموظفني                                                      خطية بشددددأن اسددددرتداد األموال أو حصددددة الربح لدى وكاالت األمم
                                                                                                    احلاليني واملتقاعدين؛ ووضددددددددددددددع تدابري حمددة خلفف )احتواء( تكلفة التمويل ضددددددددددددددمن لرتة زمنية معينة لكم متول التزاماهتا 

          بع الرمسم           إضدددددددفاء الطا                                   ص االسدددددددتثمارات، سدددددددلطنا الضدددددددوء على أمهية  خي             عن ذلك، يف ما         ولضدددددددال                         املتعلقة بنهاية اخلدمةي
                        على األموال؛ وبشددأن تقييم    ّ   القّيم                                                                        سددياسددة مكتوبة بشددأن املمارسددة احلالية املتمثلة يف شددراء خدمات مدراء االسددتثمار و      على

                                                                                       األسواق الناشئة، وحتديد الطرق املناسبة اليت ميكن ليها حتقيق إيرادات مثلى، مع التفوق على أسا        الظة            األداء احلايل حل
                                                  االستثمارات يف األسواق الناشئة من اخلسائر املستقبليةي                     املقارنة لضمان محاية

 
ّ   ضرورة حتّرك                                        ويف ما خيص مركز اخلدمات املشرتكة، شددنا على   - 7                                 واملكاتب األخرى املعنية لدى املنظمة        املركز       إدارة       

              عمليات السدددددفر،                                                       األصدددددول وحسدددددابات املدلوعات وكشدددددف الرواتب واملوارد البشدددددرية و        إدارة                           من أجل تعزيز الرقابة يف جمال 
                    تقضم بأن يقدم املركز    ،                                    وقد قدمنا توصيات هتدف إىل إضالة القيمة                          والتنفيذ الفعال للادماتي           التشغيلية              وحتقيق الكفاءة 
     تولري   يف        هيكلية                                             إىل عمالئه وإىل أصحاب املصلحة، عل االستعانة بأداة       كفؤة                       خلدمات العالية اجلودة وال ا            بشكل متواصل 

       امتثال                                                                             ثر سددددددرعة لكل طلبات اخلدمة؛ وإقامة نظام للجودة ممتثل للمعايري الدولية؛ واإلبال  عن                     اسددددددتجابات اسددددددتباقية وأك
                                        طلبات اخلدمة للسياسات واإلجراءات النالذةي

 
   ت  مشل        للتحسددددددني      جماالت                                                         املوارد البشددددددرية على مسددددددتوى املنظمة، أشددددددارت نتائج مراجعتنا إىل        إدارة         ويف ما خيص   - 2
       إدارة    إىل      نظرة                                        التطوير الوظيفم على نطاق املنظمة؛ وحتسددددني ال       منظور  و   ؛      األداء       إدارة       سددددات؛ و                      مجلة أمور  تبسدددديس السدددديا  يف

                                                                                املوارد البشددددددددددددريةي ونظر ا إىل تلك املواقف على املسددددددددددددتوى االسددددددددددددرتاتيجم، حيتاج دور مكتب املوارد        إدارة      وخماطر    ،      املااطر
                                            رأمساله البشددددرم، إىل الكثري من الوضددددوا يف سددددياسدددداته    ة     إدار       كيفية       بشددددأن         الغاية  ب  و             حس بالتوجه              املتمثل يف تقدمي    ،       البشددددرية

                           املااطر والرقابة الداخليةي        إدارة          املساءلة و        إنفاذ           حيث ينبغم   ،                                 الفعالية يف عملياته ضمن جمال احلوكمة   من   و 

 
                                                                  املمثليددات، الحظنددا العددديددد من الثغرات أو مواطن عدددم الكفدداءة يف اإلجراءات        مكدداتددب                 ويف مددا خيص عمليددات  - 9

                                                                              )أ( تدين معدالت تنفيذ املشددددددداريع والتأخري يف اإلغالق التشدددددددغيلم واملايل؛ )ب( وتأخر املوالقة                  لية مشلت ما يلم       التشدددددددغي
                                                                                                           على طلبات وتنفيذ مشدددددددددددددداريع برنامج التعاون التقين؛ )ج( والتأخر يف تقدمي التقارير املرحلية والنهائية إىل اجلهات املاحنة 

                      اقرتاب صناديق املصرولات   و                                                  السلع املشرتاة والتأخري يف تنفيذ خطابات املوالقة؛ )ه(                                عدم تقدميها )د( واإلطالة يف تولري   أو
ّ  مع تعّدم                  موعد جتديد مواردها      عند                  النثرية من النفاد        األصول                       عدم كفاية املعلومات عن  و                             املدلوعات حدودها الالزمة؛ )و(        

                     أو نقلها؛ )ز( والنقص        األصول              دى التالص من                                                             وعدم دقتها يف التقرير عن األصول، وعدم استادام االستمارة الالزمة ل
                                                                            يف سددددددددددددددجالت عمليددددددة اختيددددددار اخللاء االسددددددددددددددتشددددددددددددددددددداريني وملفددددددات القضدددددددددددددددددددايددددددا غري الكدددددداملددددددة أو غري اددددددددثددددددة؛ 

      ملبالغ             عن اسدددددددددتحقاق ا              املهام، لضدددددددددال      عن        تقارير  ال                مصدددددددددرولات السدددددددددفر و                                    التأخري يف تقدمي أو عدم تقدمي طلبات رد   و     )ا( 
    فري س                  املدلوعة حتت حساب ال
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              ملخص التوصيات
 

                                                                                            رلعنا توصدديات مضدديفة للقيمة ومصددممة لدعم حتقيق أهداف عمل املنظمة، وتعزيز املسدداءلة والشددفالية، وحتسددني   -  11
                                                   أما التوصيات الرئيسية لتنص على قيام املنظمة مبا يلم                                                املالية واحلوكمة يف املنظمة وإضالة القيمة إليهماي      دارة  اإل
 

 الزمنياإلطار  2األولوية التوصيات
 المسائل المالية
 سيولة المنظمة

     كبار             اشتراكات              مواعيد تسديد           الحاصلة في                    النظر في التغييرات   - 1
                       النقدي وتوقعه، ومواءمة      عها ضااا  و   د                      المساااانمين علع صاااعيد رصااا

ا علع تغ ياة                                                        أنماا  اإلنفاام مع التادفل النقادي الوارد، ارصاااااااااااا 
  ( 3 4        )الفقرة    .       المعتمد             برنامج العمل         لتنفيذ          االلتزامات 

     2012       أساسية

             د اشااااااتراكاتها  ي   تسااااااد     علع           بشااااااكل أكبر              الدول األعضاااااااء    اض  - 2
                   المواعيد الم لوبة                                            المقررة الراننة ومتأخراتها ب ريقة متسقة وفي 
  (  44        )الفقرة                                             لضمان توفر األموال الكافية لعمليات المنظمة.

     2012       أساسية

                            التزامات استحقاقات الموظفين
                   اساتحقاقات الموظفين          لتزامات ال              واقعي وذي صالة            ضامان تقييم   - 3

       نهاية                   شوف المالية بحلول ك                 المبلغ عنها في ال                  بعد نهاية الخدمة
                                   تقديم معدالت محدثة وذات صااااالة للتقاعد           وذلك عبر       السااااانة، 
      2012                                    تساااتخدي في تقييم ديسااامبر/كانون ال اني    كي            والمشااااركة  

  (  42        )الفقرة                          وفي الفترات المستقبلية.

     2020 -    2012     نامة

                                              بع مؤساااساااي علع مراجعة أداء خ م التأمين وتنفيذنا         إضااافاء طا  - 4
     ضمان        من أجل                                  مع إتااة النتائج في مواعيد مقررة                بوتيرة منتظمة

  (  44        )الفقرة         فعالة.                        قرارات مستنيرة وإجراءات 

     2020 -    2012     نامة

                             مكتوبااااة تحتوي اإلجراءات وطريقااااة          توجيهيااااة         وضاااااااااااع خ و    - 4
              بالغ المسااتردة                                          التخصاايص والشاارو  األخرم المناساابة لتوميع الم

   -      2012       أساسية
2020     

                                                 
                                                         ّ                                     ات يف هذا الصدد حرص ا على عدم تعرض املنظمة إىل خماطر عاليةي أم ا االمتنا  عن اختاذ اإلجراءات لقد يفضم من اإللزامم اختاذ اإلجراء أساسية:  2

  إىل تبعات مالية خطرية وعراقيل تشغيلية كلىي
جراءات لقد يفضم إىل تبعات مالية ا االمتنا  عن اختاذ اإل    ّ ي أم  عاليةخماطر إىل ا لتفادم التعرض                                       يعتل اختاذ اإلجراءات يف هذا الصدد ضروري    نامة   

 خطرية وعراقيل تشغيلية كلىي
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                                                       أو اصاااة األربال علع الوكاالت المشااااركة التي توجد مقارنا في 

  (  48        )الفقرة        روما.
         ( البالغ     3232                                رصاااايد خ ة التأمين ال بي )الحسااااا          اسااااتعرا   - 6

                         بالتنساااااااايل مع مكتد الموارد    ا        أمريكي     ا      دوالر       288     848       مجموعه 
                       ناد إلع النساابة الميوية                                   البشاارية، وإعادة تخصاايص الفائض باالساات
  (  62        )الفقرة    .    2012                                      المنقحة لتوميع خ ة التأمين ال بي لعاي 

     2020 -    2012     نامة

       تكااالي    ال         )ااتواء(                للتموياال ولخفض                  وضاااااااااااع ترتيبااات محااددة   - 8
    ضاامن                       التزامات نهاية الخدمة        تناول       من أجل                ضاامن فترة محددة 

                                               التوجيهات الصاااااااااااادرة عن األجهزة الرئاساااااااااااية للمنظمة.      ادود
  (  62      لفقرة   )ا

     2012       أساسية

           االست مارات       إدارة
                                                 وضاااااااع الممارساااااااة الحالية التي تقضاااااااي بشاااااااراء خدمات مدراء   - 8

                                 علع األموال في قااالااد رسااااااااااامي وتعميمهااا    ّ   القّيم            االسااااااااااات مااار و 
   :         أن تتضمن         السياسة         علع تلك  و                سياسة مكتوبة. ك        ونشرنا  
                                                األنشاا ة المفصاالة التي يتوجد أدافنا في كل مرالة من   - أ

       ساااااااااااتهالل ال            ان القاا ا من ا               ليااة المشاااااااااااتريااات،         مراااال عم
                      توقيع العقود المالية؛ ف                   فاالختيار فالموافقة 

                                                والمعايير المحددة في شاااااارو  اختيار مدراء االساااااات مار   -  
                                         واألوصااااااااياء علع األموال وأنليتهم، واالختصاااااااااصااااااااات 

  (  83        )الفقرة                                    والشرو  األخرم التي تعتبر مناسبة .

     2012       أساسية

ا من  - 2         لحااافظااة                   تقييم األداء الرانن    ،               العنااايااة الواجبااة      مباادأ            ان القاا 
         من خاللها                                               األسوام الناشية وتحديد ال رم المالئمة التي يمكن 

                   علع أساااااااار المقارنة،        األداء                               تحقيل اإليرادات الم لع مع تفوم
                                                       بما يضمن اماية االست مارات في األسوام الناشية من الخسائر 

  (  88        )الفقرة               في المستقبل.

     2012       أساسية

                    كز الخدمات المشتركة   مر 
                            تعزيز كفاءة الرقابة اإلدارية                   الم لوبة لمواصاااالة               اتخاذ اإلجراءات   -  10

   عن        فضاااااااااااال     ،                                في الخاادمااات المنفااذة من قباال المركز           وفعاااليتهااا
                          المنظمة للساااااااااياساااااااااات واللوائ           علع ن ام               تحساااااااااين االمت ال 

     2020 -    2012     نامة
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          المركز.       عمليااااااة         خص تنفيااااااذ  ي      في مااااااا       ائمااااااة   القاااااا          واإلجراءات 
  (  83        )الفقرة 

                       لمركز الخدمات المشاااااتركة         نيكلية     أداة                    تعجيل التفاو  بشاااااأن   -  11
       الواجد                 لقضاااااااااايا/ال لبات ا      دارة إ                      وشااااااااارائها، من أجل ضااااااااامان

             ما ساااااااايؤدي إلع                                وتتبعها ورصاااااااادنا بالوجه المناسااااااااد          معالجتها
                                                   الفعاااااليااااة والكفاااااءة في العمليااااات واإلبال  واالمت ااااال لاااادعم 

  (  88        )الفقرة                     المنظمة بشكل أفضل.

     2020 -    2012     نامة

               المت ال لسااااااياسااااااات                                     اسااااااتنبا  علية إلعداد تقرير دوري بشااااااأن ا   12
                                                  إجراءات طلبات الخدمة الصاااااااااااادرة عن مكاتد المنظمة علع   و 

                                                  غ لهااذا األخيرة بوتيرة منتظمااة، ونشااااااااااار ناذا التقرير علع       ّ أن يبلّ 
                                                  الموقع اإللكتروني المخصاااااااااااص للمركز أو علع لواااة التحكم 

                            ة األولع مجموعة معلومات قيمة         ل بالدرج              ّ الخاصااااااااااة به ليشااااااااااكّ 
                                                      تساعد مكاتد المنظمة والمركز في التناول االستباقي للفرص  س

                                جاااال تحساااااااااااين االمت اااال ل لباااات الخااادماااة  م   في       عنهاااا        المبلغ
                   وفعاااااالاااااة للعملياااااات.      كفؤة                          والمسااااااااااااااااعااااادة في تحقيل نتاااااائج  

  (  21        )الفقرة 

     2020 -    2012     نامة

           كز الخدمات    مر                                        اسااااااتخداي التقرير بشااااااأن االمت ال الصااااااادر عن   -  13
                                      إلدراج مؤشااااااااارات علع معدالت الخ أ أو معدالت           المشاااااااااتركة

           المتساااااببين    ين      الموظف /  ين                  تقييم أداء المساااااؤول                 عدي االمت ال لدم
                                                       بعاادي االمت ااال، من أجاال المزيااد من تعزيز المساااااااااااااءلااة والتنفيااذ 

  (  22        )الفقرة                      الفعال لمسؤولياتهم.

     2020 -    2012     نامة

                   عداد خ ة عمل تتضاامن  إل    كة       المشااتر               مركز الخدمات       إدارة    دعم     -  14
                                  نظاااي للجودة ممت اال للمنظمااة الاادوليااة         لتنفيااذ            أنشااااااااااا ااة محااددة 

                                                           لتوايد المقاييس، والموافقة علع خ ة العمل والموارد وتنفيذنا 
      خدمات    ه    عمالئ                         لضااااااااااامان أن يقدي المركز إلع       2012       في عاي 

          الجودة.      دارة                          ممت لااااة لمعيااااار نظاااااي عااااالمي إل  و              عاااااليااااة الجودة 
  (  26        )الفقرة 

     2020 -    2012  ة   نام
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                      بيان الرقابة الداخلية

يان الرقابة  إل         الداعمة        واألنشااااااااااا ة         الراننة               تعزيز العملية   -  14                   عداد ب
                                                      الاااداخلياااة عبر التوثيل الرسااااااااااامي لتقييم جميع مبااااد  الرقااااباااة 

                                      إطااار الرقااابااة الااداخليااة للمنظمااة، وباااألخص      ضااااااااااامن         الااداخليااة 
ا       ماادرجااة  ال     غير    18 و    13 و    10 و   8 و   2 و   1        المباااد      في          تحااديااد 

  (   102        )الفقرة    .                         استبيان المراقبة الداخلية

     2020 -    2012     نامة

                               سااااار االسااااتنتاج بشااااأن االة الرقابة  أل                      ضاااامان التوثيل المنهجي  -  16
         الرقابة                                                   الداخلية ونشرا من أجل دعم الضمانات الواردة في بيان 

                                                           الداخلية وتعزيز المساااااءلة والشاااافافية في العملية بصااااورة أقوم.
  (   108        )الفقرة 

     2020 -    2012       أساسية

             رنا علع أسااااار  ي    وتوف           بشااااكل أكبر         اإلضااااافية           التوجيهات      تحديد   -  18
                                     في خ ا  التم يل من أجل تبساااااااااايم العملية       دارة          اسااااااااااتنتاج اإل

                                                   ومواءمتها وضمان االتسام في استخالص استنتاج اول الوضع 
                                                        الحقيقي للرقابة الداخلية ضاااااااااامن مناطل/إدارات/مكاتد معينة.

  (   113        )الفقرة 

     2020 -    2012     نامة

   ر ب       بشكل أك     تضمن       التي         ستباقية ال        تدابير ا  ال           المزيد من        استهالل  -  18
                نظر ا إلع أنميااة                            اساااااااااااتبيااان المراقبااة الااداخليااة               دقااة الردود علع 

ا لضااااااااااامااانااات الماادير العاااي في بيااان           الرقااابااة                                               الت باام منهااا دعماا 
    ضااع     ة             لتصاادي ألية نق  ل                إجراءات مسااتنيرة         لتمكين           الداخلية و 
                  اااام مساااااااااااؤوليااااتاااه.     ضااااااااااامن ن      ّ ، كااالّ         الاااداخلياااة       ضاااااااااااوابم     في ال
  (   112        )الفقرة 

     2020 -    2012     نامة

                            الردود الواردة في االساااااااااااتبيان               خ وتي اساااااااااااتعرا        تنفيذ      تعزيز   -  12
                       المذكرة التوجيهية بشاااأن                   بحساااد ما تنص عليه        عليها،          والتأكيد

                     الوضع الفعلي للرقابة        إبرام                                 اإلبال  عن الرقابة الداخلية، لضمان 
  (   120        )الفقرة                       الداخلية في المكاتد.

     2020 -    2012    امة ن

                                                  التحقيل في الشكاوم بشأن الغش وغير ذلك من سوء سلوك
                                                  التصاااااااااااادي للتحااديااات التي يواجههااا مكتااد المفتش العاااي في   -  20

         الموارد،      علع                    وال سيما بشأن القيود                            أعمال التحقيل التي يجريها
          في ما يخص            اساااااتراتيجي      مخ م     ووضاااااع             بالقدر نفساااااه        تركيز   وال

     2012       أساسية
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                              ة بشاااأن الشاااكاوم المتعلقة بالغش                          اتخاذ إجراءات ساااريعة وفعال

                            القوية بأن المنظمة جادة في                             أو سااااااوء الساااااالوك دعم ا لرسااااااالتها 
     بشاااااكل                      والحؤول دون وقوعهما                        مكافحة الغش وساااااوء السااااالوك 

                   لغش ضااااااااااامن المنظمة.     علع ا     أفضااااااااااال                ما يعزم رقابة     أفضااااااااااال 
  (   128        )الفقرة 

        الحوكمة
  ة                علع مستوم المنظم                 الموارد البشرية       إدارة

        البشرية                            خ م األعمال الخاصة بالموارد  -  21
             البشاااااااارية التي          الموارد         في مجال         أعمالها    خ م        وتحديث       إعداد 

              رساااااامية وملموسااااااة           وخ م عمل                        تنعكس في خ م اسااااااتراتيجية 
                             من أجل وضااااااااع خرائم طريل ومراال    ،                     تغ ي فترة ممنية محددة
                                 رصااد تنفيذ األعمال؛ ودعم المنهجيات       أييد               محددة واضااحة؛ وت

                                           راتيجيات واإلنجامات المبلغ عنها لتحساااااااااين ساااااااااالمة      واالسااااااااات
  (   133        )الفقرة                         المعلومات في تقاريرنا.

     2020 -    2012     نامة

                     تخ يم القوم العاملة   -  22
         تعقيباااات        العااااملاااة               التخ يم للقوم        عملياااة      راعي ت        ضاااااااااااماااان أن 

  د        ّ إطااار جيااّ         باادعم من                               واإلطااار الزمني المقرر للتنفيااذ؛         موظفين ل ا
                                 المنشودة وتعزيز كفاءة العمليات.                            للتحليل من أجل بلو  القيمة

  (   138        )الفقرة 

     2020 -    2012     نامة

   ّ           تنّقل الموظفين  -  23
    أن     ضاااامان         من خالل    ّ           تنّقل الموظفين                      تعزيز سااااياسااااتها الخاصااااة ب

                                            الهاادف االساااااااااااتراتيجي للموارد البشاااااااااااريااة وخ ااة العماال       يكون
                                          محددين بوضااااااول من أجل تيسااااااير التنفيذ الفعال؛             المتصاااااالة به
   من                              مات منتظمة وفي الوقم المناساااااااااااد     تقيي       إجراء         ومن خالل
                        المزيد من تعزيز تواصاااالها          ومن خالل          الموظفين؛          تعقيبات     خالل

  (   144        )الفقرة                    مع المكاتد األخرم.

     2020 -    2012     نامة
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        التعيين       سياسات   -  24

                         والختيار الموظفين، وتصااااااميم          للتعيين                       تعزيز سااااااياساااااااتها الحالية 
     اضاااااااااااحااة                                              إجراءات وعليااات فعااالااة وضااااااااااامااان إدراج بااارامترات و 

   ة            الخاصاااااة بعملي   ة            ألداء الرئيساااااي ا             صاااااياغة مؤشااااارات            للكفاءة في 
       من قبل      بدقة                            قيار أداء األنشاااا ة ذات الصاااالة        من أجل          التعيين

                                    العملية، وتمكين رصاااااااااد أفضااااااااال ألداء عملية               المساااااااااؤولين عن
  (   148        )الفقرة                   واالختيار بأسرنا.         التعيين

     2020 -    2012     نامة

                     المساواة بين الجنسين    -  24
                         تحقيل أنداف المساااااااااااواة بين         من أجل       الجهود            مواصاااااااااالة بذل 
   من      فيااة                    عبر تحااديااد ناادفهااا لكاال                  ، في جملااة أمور،       الجنساااااااااااين

                                                 الوظااااائ  مع األطر الزمنيااااة؛ وتفصاااااااااااياااال الخ و  التوجيهيااااة 
       لمدراء  ا        ، وإبال       بوضااااول                 التنوع الجغرافي ب          المتعلقة          واإلجراءات 
                           لضاااااااااااماااان درجاااة أعلع من التم يااال       باااذلاااك         التعيين          المعنيين بااا
        المناسااااد    م                                   ة؛ وتيسااااير رصااااد التقدي المحرم في الوق        والشاااافافي
    .      بكفااءة                 لنتاائج المتوقعاة ا      تحقيل        من أجال           ناذا اإلطاار      ضااااااااااامن
  (   140        )الفقرة 

     2020 -    2012     نامة

                   الخبراء االستشاريين      عيين ت    -  26
                      االسااتشاااريين/المشااتركين        الخبراء         بتعيين                 سااياسااتها المتعلقة       تعزيز 
             دنم مع تضااامين            وتجديد عقو                          اتفاقات الخدمات الشاااخصاااية   في 

       المؤقم                 إللزامية التوق                                أاكاي واضاااحة بشاااأن من  اسااات ناءات 
                 بشاااااكل أفضااااال وتوضاااااي            الصاااااالايات                    للعقود من أجل تحديد 

  (   144        )الفقرة                                   المسؤوليات والقضاء علع االستنسا .

     2020 -    2012     نامة

                    تقييم أداء الموظفين    -  28
     قييم       نظاي ت ب           ها الخاصة           إعداد أنداف     علع                      تعزيز قدرتها المؤسسية 

             ، من خالل رصااااااااااااد         وتنفيااذنااا                    األداء ومؤشااااااااااارات األداء        إدارة  و 
        ة لألداء  ق                             يتمحوران اول معالم محددة ومتساا        متينين         واسااتعرا  

                                                        من أجل دعم تقييم أك ر دقة ومغزم ألداء الموظفين وما يرتبم 
  (   148        )الفقرة                             من إبال  عن نتائج البرنامج.      بذلك

     2020 -    2012     نامة
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   هم                     توجيه الموظفين وتدريب    -  28

                                                 ضااااااااااامااااان توفير التوجيهااااات والتاااادريبااااات المالئمااااة للموظفين 
      بشاااااااأن    ات       التعقيب       إدارة        في مجال     ٍّ       ادٍّ ساااااااواء      علع            والمشااااااارفين
                 األداء من أجاال دعم        إدارة                في نظاااي تقييم و      ذلااك             األداء وتوثيل 

     تها ا    سااااياساااا          واسااااتعرا   ؛                                أفضاااال لتقييمات األداء في المسااااتقبل
              الت األخرم لألمم                  وتجربتها في الوكا               علع صاااعيد ال عن          الحالية

                                                    المتحدة واتسااااااااااقها مع الممارساااااااااات الجيدة في منظومة األمم 
  (   142        )الفقرة    .       المتحدة

     2020 -    2012     نامة

       ّ           خ م تعّلم الموظفين    -  22
                         بشااااااكل أوثل للتأكد من أنها               ّ           تنفيذ خ م تعّلم الموظفين    رصااااااد 

                             الاتياجات الموظفين من المعارف       شااامل                    معدة بناء علع تحليل 
ا بااااتياااجااات                والمهااارات التي           المنظمااة                                ترتبم ارتباااطاا ا واضاااااااااااحاا 

                                                        وأولوياتها من أجل تحساااااااين اساااااااتخداي الموارد والجهود الرامية 
  (   163        )الفقرة                      إلع ت وير الموظفين.

     2020 -    2012     نامة

                     بيانات اإلقرار المالي    -  30
                                                   اسااااااتهالل صااااااياغة االسااااااتراتيجية األنسااااااد، بالتعاون الوثيل مع 

                        االمت ال الكامل للموظفين                               المساااتشاااار القانوني، التي ساااتضااامن 
                      ضااااااامن فترة ممنية محددة،          الم لو                اإلقرار المالي      بيان       بتقديم 

                                                   بمااا في ذلااك فر  إجراءات تااأديبيااة لعاادي االمت ااال من أجاال 
                                                     التشااااااااااجيع علع ميادة الشاااااااااافافية والمساااااااااااءلة داخل المنظمة.

  (   166        )الفقرة 

     2020 -    2012       أساسية

                    مكتد الشؤون األخالقية          البشرية و                          التنسيل بين مكتد الموارد     -  31
ا             إرساااااااء سااااااياسااااااة           بين مكتد            المتبادلة           التعقيبات               تتناول تحديد 
         التزامات                         تد الشااااااااااؤون األخالقية إلتااة  ك                  الموارد البشاااااااااارية وم

                          لإلجراءات المتصاااااااااالة بالموارد    ة                          أك ر كفاءة وتعزيزات تشااااااااااغيلي
                                    خ ة عمل مكتد الموارد البشااااااارية للفترة        تضااااااامين           البشااااااارية؛ و 

                           علع الشاااااؤون األخالقية يخضاااااع له    ا        إلزامي     ا       تدريب        2012 -    2018
                 تضااامن دورة تساااتهدف  ت              دورة تدريبية         ، وتصاااميم              جميع الموظفين

     2020 -    2012     نامة



 

  11 | الصفحة

 الزمنياإلطار  2األولوية التوصيات
                                                  الشاااااااااااواغل األخالقية للموظفين، علع أن تنفذ بالتنسااااااااااايل مع 

  (   168        )الفقرة                                     مكتد أمين المظالم والشؤون األخالقية.
            ارد البشرية           مسائل المو                        اإلدالء بالتعقيبات بشأن      عملية     -  32

        الشاملة       دارة  اإل                                تنفيذ عملية رسمية للتعقيد بشأن           الحرص علع
                        علع فترات منتظمااة لتعزيز         ، وذلااك                       للموارد البشاااااااااااريااة للمنظمااة

                                       الموارد البشرية بشكل أكبر وما يتصل بها              ها علع صعيد     عالقات
         السياسات                  عملها علع مستوم        برنامج       وتنوير                 من استراتيجيات، 
                                 لع المهاااارات والمعرفاااة وااللتزاي. ع         بااااالرتكاااام           بشاااااااااااكااال أكبر 

  (   182        )الفقرة 

     2020 -    2012     نامة

                                     البيية الرقابية في المكاتد الميدانية
                      تنفيذ المشاريع ورصدنا

                للمشاااريع من خالل           والكفؤين                               ضاامان التنفيذ والتسااليم الفعالين   -  33
     األطر  ب        الوفاء                                              تعزيز الرصااااااد والرقابة علع ميزانية المشاااااااريع وفي 

                     عن فر  المسااااااااءلة تجاا                       اريع وأندافها، فضاااااااال              الزمنية للمشااااااا
  (   188        )الفقرة                                              المانحين والمت لبات اإلدارية األخرم للمشاريع.

     2020 -    2012     نامة

                      برنامج التعاون التقني
                                                        ضاااااامان الكفاءة والفعالية الشاااااااملتين في تنفيذ مشاااااااريع برنامج     -  34

    به        الخاصاااااااة       تنفيذ  ال   ة               تنقي  اساااااااتراتيجي                       التعاون التقني عن طريل 
                                                    والزيادة في تحسينها، واستق ا  جميع أصحا  المصلحة في 

                     التأخير في مدة تنفيذ          الحد من            وثيل من أجل    ل            المشااااريع بشاااك
                                                     المشاااااااااريع وتمكين الموظفين عبر توفير تدريبات علع صااااااااياغة 

  (   181        )الفقرة                               اآلليات وإعداد وثائل المشروع.

     2020 -    2012     نامة

                     إبال  الجهات المانحة 
                                         الدقيل واساااااان التوقيم للتقارير المقدمة إلع       سااااااليم ت       ضاااااامان ال  -  34

                                                   الجهات المانحة ذات الصلة من خالل جهود الرصد واألنش ة 
                                            لمساااااتدامة؛ واالساااااتفادة من اساااااتخداي المرفل الخاص  ا          الرقابية

     رفع                         البرامج الميدانية من أجل        إدارة                          بالتقارير في نظاي معلومات 

     2020 -    2012     نامة



 

 الصفحة | 11

 الزمنياإلطار  2األولوية التوصيات
                  مراليااة والنهااائيااة.                                         التقااارير الم لوبااة ورصااااااااااااد تقااديم التقااارير ال

  (   184        )الفقرة 
           المشتريات        إدارة

         الكفيلة                                              تعزيز ضوابم الرصد واإلشراف في عمليات المشتريات     -  36
                                   الفعالة للمشاااااتريات من أجل ضااااامان شاااااراء       دارة  اإل            بالحفز علع

                                                السااااااااااالع واألعمال والخدمات في الوقم المناساااااااااااد؛ وإعداد 
                  وامت اااال المشاااااااااااترياااات                   ومحااادثاااة للمشاااااااااااترياااات؛        كااااملاااة     خ م  

  (   182        )الفقرة                               للسياسات واللوائ  والقوانين.

     2020 -    2012     نامة

               األموال النقدية       إدارة
                               األنشاا ة المتصاالة بالنقدية من خالل      علع                       تعزيز االمت ال للرقابة    -  38

                 عن اسااتخداي الساال                                      الرصااد الوثيل لألرصاادة المصاارفية فضااال  
                  ي وتجديد مواردنا،                                        النقدية التشااااااااااغيلية والنقد الن ري التشااااااااااغيل

             لصاااااااندوم السااااااال              المسااااااامول به        المساااااااتوم                 إعادة النظر في  و 
                                                   النقدية التشااااااااغيلية بناء علع االسااااااااتخداي الشااااااااهري، والرصااااااااد 
                                                   المتواصاااااااااااال لااه من أجاال تفااادي المن  المتعااددة والتخل  عن 

  (   123        )الفقرة                                     تسوية السل  ما بعد تاريخ االستحقام.

     2020 -    2012     نامة

       األصول        إدارة
                                    والتنفيذ المناسااااااااااابين لألنشااااااااااا ة واإلجراءات           المراقبة   ان   ضااااااااااام    -  38

                            األصول من خالل اآلليات المعزمة        إدارة                     والمسؤوليات المتصلة ب
  ة  ي                                                   للرقابة والرصد وتحديث السجالت وملء االستمارات الضرور 
                                                 بالمعلومات ذات الصاااااااالة تعزيز ا للمساااااااااءلة وصااااااااون األصااااااااول 

  (   128        )الفقرة                 بالشكل الكافي.

     2020 -    2012     نامة

                                     الموارد البشرية في المكاتد الميدانية       إدارة
                    لسجالت وتوثيل األنش ة  ا     مسك                            تعزيز األنش ة المتعلقة برصد    -  32

                                                   قبيل سااجالت اختيار الخبراء االسااتشاااريين والمذكرات التي     من
                       الوطنيين لضاامان الكفاءة           المشاااريع                      تشاارل ساابد اختيار موظفي 

                  رد البشرية؛ وضمان                      األنش ة المتصلة بالموا       إدارة             والشفافية في 
                                                        اكتمال المعلومات في االختصاااصااات المتعلقة بالموارد البشاارية 

     2020 -    2012     نامة
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 الزمنياإلطار  2األولوية التوصيات
                                 أسااااااااااااااار لرصااااااااااااااد تنفيااااذ العماااال وتقييمااااه. كاااا               لغير الموظفين  

  (   201        )الفقرة 
      السفر       إدارة

                           السااااافر لضااااامان التقيد بساااااياساااااات        إدارة     رصاااااد       ضاااااوابم      تعزيز     -  40
             رورة وضاااااااااااع خ ة                                     المنظمة وإجراءاتها من خالل االمت ال لضااااااااااا

                                                السااااااافر الفصااااااالية وتساااااااوية المدفوعات المسااااااابقة للسااااااافر في 
                                                   ، وتقديم الوثائل الم لوبة ما بعد السااااااافر، م ل طلد رد       موعدنا

  (   204        )الفقرة                               مصروفات السفر وتقرير المهمة.

     2020 -    2012     نامة

                                التقييم اإلجمالي للبيية الرقابية
                ميدانية، وتنفيذ                                          تقييم مساااااااااتوم المخاطر التشاااااااااغيلية لمكاتبها ال    -  41

                                                     الول اساااتراتيجية لتعزيز ضاااواب ها الخاصاااة باإلشاااراف والرصاااد 
                                                        بشااااأن اإلجراءات والقرارات الحرجة، لضاااامان الكفاءة والفعالية 
                                                    التشااااااااغيليتين؛ وتعزيز دعم إصاااااااادار الشااااااااهادات من قبل مدراء 

                           خص اااااالااااة بييتهم الرقااااابيااااة. ي                        المكاااااتااااد المياااادانيااااة في مااااا 
  (   202        )الفقرة 

  0   202 -    2012     نامة

 

                                                تنفيذ التوصيات الصادرة عن مراجعات السنوات اآلنفة

 
        يف تقرير       دارة                                          السددددددددابقة الصددددددددادرة عن املراجع اخلارجم من قبل اإل                مراجعة احلسددددددددابات        توصدددددددديات    فيذ            ترد حالة تن  -  11

  ،     1117       املالية                  الصادرة يف السنة    19                                               يف تاريخ إعداد التقرير احلايل، ومن بني التوصيات الددددددددد  و                            منفصل مرلو  إىل جلنة املاليةي 
       وهناك  ي  ا                           يف املائة( قيد التنفيذ حالي      14                 توصددددددديات )ما نسدددددددبته     11                  يف املائة(، ليما أن     66                توصدددددددية )ما نسدددددددبته     19     نفذت 

                                                           التنفيذي وقد نفذت التوصددددديات الثالب املتبقية كلها للسدددددنة املالية      قيد        ال تزال      1116                من السدددددنة املالية         متبقية        توصددددديات  6
     ليما       1114                                               يف املائة( من التوصددددددددددديات السدددددددددددت املتبقية للسدددددددددددنة املالية     67          )ما نسدددددددددددبته    ت     توصددددددددددديا   4  ت          ي وقد نفذ    1115

             نفذت التوصددددددية       1111 -    1111                                               يف املائة( قيد التنفيذي وبالنسددددددبة إىل السددددددنة املالية     11                            التوصدددددديتني املتبقيتني )ما نسددددددبته    أن
                                               بعد على منح األولوية إىل تنفيذ التوصيات املتبقيةي      دارة                            خالل لرتة التبليغي وحنن نشجع اإل      دارة                         الوحيدة املتبقية من قبل اإل
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 الوالية والن ام والمنهجية -أل 
 
 الوالية -1

 
                     كمراجع خارجم للمنظمة                                                          ّ         يف دورته السدددددادسدددددة واألربعني بعد املائة، هيئة املراجعة جلمهوريّة الفلبني  3  ّ      عنّي اجمللس،  -  11

ّ                          ملّدة ستة أعوام بدء ا من عام    ي    1114 

 
          ، يتعني أن      اشددرتاك                  ّ                                                  راجع اخلارجم، حنن مكّلفون بإصدددار تقرير عن مراجعة الكشددوف املالية لكل سددنة           وبوصددفنا امل  -  11

                              من الالئحة املالية ويف االختصدددددددداصددددددددات    4 -  11                                     ما يتعلق باملسددددددددائل املشددددددددار إليها يف املادة                         تشددددددددمل املعلومات الالزمة يف
                                             اجمللس من خالل جلنة املالية، مع أية توجيهات صددددددادرة                            بالكشددددددوف املالية املراجعة إىل         مشددددددفوع ا                      اإلضدددددداليةي وحيال التقرير 

                                                                                                 عنهددا، يف حددال وجدددتي وعلى اجمللس أن يدددقق يف الكشددددددددددددددوف املدداليددة ويف تقددارير املراجعددة وأن يقدددمهددا إىل املؤمتر مرلقددة  
                            بالتعليقات اليت يراها حصيفةي

 
                                       التقرير اخلامس للمراجع اخلارجم الذم يصدر                                                             وهذه هم السنة اخلامسة من والية املراجعة اجلديدة اليت أنيطت بنا و   -  14

  ي    1114                                                                                                        على أسا  سنوم منذ اعتماد املعايري اداسبية الدولية للقطا  العام كإطار للتقارير املالية للمنظمة بدء ا من عام 

 
               الن ام واألنداف  - 2

 
                          وف املاليةي وهم تشمل تقييم                                               لألدلة الداعمة للمبالغ واإلقرارات الواردة يف الكش                          ّ إن مراجعتنا هم لحص مستقلّ   -  15

   ا                                                                                                             املبادئ اداسبية املستادمة والتقديرات البارزة اليت أجرهتا املنظمة والعرض العام للكشوف املاليةي كما تشمل أيضا تقييم  
                                                   ملدى امتثال املنظمة للوائح املالية والسلطة التشريعيةي

 
                 شأن ما إذا كانت                                                 وتتمثل األهداف األولية للمراجعة يف تقدمي رأم مستقل ب  -  16
 
                ، ونتائج أدائها     1112                 ديسددددددمل كانون األول     11                                                   الكشددددددوف املالية تعرض بنزاهة الوضددددددع املايل للمنظمة كما يف   - أ

                                                                                              املايل، والتغيريات يف صدددددددددددددايف األصدددددددددددددول األسدددددددددددددهم والتدلقات النقدية للمنظمة ومقارنة ميزانيتها باملبالغ الفعلية 
                                      للمعايري اداسبية الدولية للقطا  العام؛   ا     ولق        1112                 ديسمل كانون األول     11                               للنفقات للسنة املالية املنتهية يف 

                                                      امللحقة بالكشدددوف املالية قد طبقت على أسدددا  يتفق مع مثيالهتا    1                                  السدددياسدددات اداسدددبية الواردة يف املالحظة   و   - ب
                      للفرتة املالية السابقة؛

                                                  عملية املراجعة، ممتثلة من مجيع النواحم املهمة، للوائح                                                  املعامالت اليت اطلعنا عليها أو اليت امتحناها كجزء من   و   - ج
                          املالية والسلطة التشريعيةي

 
                       من الالئحة املالية إلبداء    4 -  11                          لعمليات املنظمة مبوجب املادة    ا         اسددددددددددددددتعراضدددددددددددددد                            وأجرى املراجع اخلارجم باملثل   -  17

                                   ة الداخلية، وبصددددددددددددددورة عامة تسدددددددددددددديري شددددددددددددددؤون                                                                 مالحظات تتعلق بكفاءة اإلجراءات املالية والنظام اداسددددددددددددددل والرقابة املالي
                من هذا التقريري       الصلة                                                      هذه العمليات وإدارهتاي وجيرم حبث هذه املسائل يف األقسام ذات 
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  14 | الصفحة

 
                                                                                              وبصدددفة إمجالية، ترمم املراجعة إىل تقدمي ضدددمان مسدددتقل إىل الدول األعضددداء من أجل تعزيز الشدددفالية واملسددداءلة   -  12

                                ة من خالل عملية املراجعة اخلارجيةي                             يف املنظمة ودعم أهداف عمل املنظم

 
                           المنهجية ومسؤوليات المراجع  - 3

 
                                    ي وتتطلددب هددذه املعددايري أن مطس للمراجعددة               ملراجعددة احلسدددددددددددددددابددات                للمعددايري الدددوليددة    ا                         لقددد أجرينددا مراجعتنددا طبقدد    -  19
          لحص األدلة          املراجعة                                املالية من األخطاء املاديةي وتشدددددددددمل                                        نؤديها للحصدددددددددول على ضدددددددددمان معقول  لو الكشدددددددددوف     وأن

                                                                                                           الداعمة للمبالغ املالية واإلقرارات الواردة يف الكشددددوف املالية على أسددددا  االختباري وتشددددمل املراجعة كذلك تقييم املبادئ 
                                                   وكذلك تقييم العرض الكلم للكشددددوف املاليةي وقد اعتمدنا       دارة                                                اداسددددبية املسددددتادمة والتقديرات املهمة اليت قامت وا اإل

     كددالدة               مادداطر لتحددديددد    لل              ا إجراء تقييم                                                 ّ ملدداليددة هنج املراجعددة القددائم على املادداطر الددذم يتطلددب منددّ                  يف مراجعددة الكشددددددددددددددوف ا
  ي ا      وبيئته   ة     املعني        للهيئة                   على أسا  لهم مناسب                                                                األخطاء املادية ادتملة يف الكشوف املالية ويف التأكيدات املصاحبة هلا،

 
                                             الكشدددددددددوف املالية على أسدددددددددا  املراجعةي وتتم املراجعة                                               وإن مسدددددددددؤولية املراجع اخلارجم هم اإلعراب عن رأيه يف   -  11

                                                             ، بشأن ما إذا كانت الكشوف املالية ختلو من األخطاء املادية اجلسيمة  ا      مطلق     ا                                  للحصول على ضمان معقول، وليس ضمان  
                        النامجة عن الغش أو اخلطأي

 
                              املااطر، وعمليات مكاتب ميدانية        إدارة  و                                                    لعالية الرقابة اإلدارية يف اجملاالت الرئيسية للعمليات،   ا               واستعرضنا أيض    -  11

                                                                                                       خمتددارة، مع الرتكيز على برنددامج التعدداون التقين وتنفيددذ اللامج وإطددار اللجمددة القطريددة وملليددة االسددددددددددددددتجددابددة ملادداطر الغش، 
                  من الالئحة املاليةي   4 -  11       للمادة    ا     ولق       وذلك

 
                                    رئيسددددددددددم للمنظمة ويف مركز اخلدمات املشددددددددددرتكة                         أجرينا مراجعات يف املقر ال      1112            لسددددددددددنة املالية             بالنسددددددددددبة إىل ا  و   -  11
                             ومشال ألريقيا، وممثليات املنظمة       األدىن                                              اإلقليمم آلسدددددددددددددديا واديس اهلادئ واملكتب اإلقليمم للشددددددددددددددرق         املنظمة      مكتب   ويف
                                        من موزامبيق ونيجرييا ولييت نام وأوغنداي    كل  يف

 
                 اليت أصددرنا بشدأهنا       1112                    املنظمة للسدنة املالية                                                     وراجعنا كذلك الكشدوف املالية لصدندوق التسدليف واالدخار يف   -  11

                                                 ُ                                            وباإلضالة إىل ذلك، استعرضنا حالة األموال لللامج اليت نُفذت بالتعاون مع وكاالت أخرى أو نيابة  عنها،                 تقرير ا مستقالي
                                                                        أم برنامج األمم املتحدة اإلمنائم وصندوق مرلق البيئة العاملية، وصادقنا عليهاي

 
                                                                                   ت املراجعة املعتزمة لدينا مع مكتب املفتش العام لتفادم ازدواج اجلهود غري الضدددددددددددرورم ولتحديد        قنا جماال   ّ ونسدددددددددددّ   -  14
                                            مع جلنة املراجعة لتعزيز جهودنا يف جمال املراجعةي   ا       ا أيض                                د على عمل هذا املكتبي كما تعاون                 أم مدى ميكن االعتما   إىل

 
                                                 شكل رسائل إدارية تتضمن مالحظات وتوصيات تفصيليةي         املنظمة يف       إدارة                                  ورلعنا تقارير عن نتائج املراجعة إىل   -  15

  ي    دارة     مع اإل          متواصال     ا                        وتتيح هذه املمارسة حوار  
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 نتائج المراجعة -باء

 
                                              اليت غطت مسدددائل ينبغم، يف رأى املراجع اخلارجم، لفت       1112                                          يعرض هذا القسدددم نتائج املراجعة للسدددنة املالية   -  16

                                           ُ                      املنظمة لرصدددة التعليق على املالحظات املنبثقة عن ُمراجعتنا، لضدددمان إعداد       دارة      أحتنا إل                                 عناية األجهزة الرئاسدددية إليهاي وقد 
ُ                         لُمصددددددممة كم تدعم أهداف والية       دارة                                                        ُ          تقارير متوازنة ووضددددددع احللول بصددددددورة مشددددددرتكةي أما التوصدددددديات اليت ُقدمت إىل اإل  

                     ية للمنظمة وحوكمتهاي    املال      دارة          قيمة إىل اإل       وتضيف  ن                                     ّ املنظمة وتعزز مساءلتها وشفاليتها لتحسّ 

 

                المسائل المالية  1 -   باء
 
                      مراجعة الكشوف المالية  1 - 1 -   باء

 
 ُ                             ع                                                                 خُلصدددددنا إىل أن الكشدددددوف املالية ت عرعض بنزاهة، من مجيع اجلوانب اجلوهرية، الوضدددددع املايل للمنظمة للسدددددنة املالية   -  17

                األسهم والتدلقات      مال                يف صايف األصول رأ     ات   ري                          ونتائج أدائها املايل والتغي      1112                 ديسمل كانون األول     11          املنتهية يف 
            أصددددددددددرنا بشدددددددددأن                                                         ولق ا للمعايري اداسدددددددددبية الدولية للقطا  العامي وبناء عليه                                                النقدية واملقارنة بني امليزانية وبني املبالغ الفعلية 

ّ                                                غري معّدلي أما الكشولات اليت خضعت للمراجعة ليها التالية    ا                           الكشوف املالية للمنظمة رأي         
 

 بيان الوضع املايل؛ - كشف األولال )أ(

 بيان األداء املايل؛ - الكشف الثاين )ب(

 ؛ األسهم مالرأ  بيان التغيريات يف صايف األصول  -الكشف الثالث  )ج(

 بيان التدلق النقدم؛ - الكشف الرابع )د(

 يبيان املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية -الكشف اخلامس  )ه(

 
ّ   وحنن نقّدر   -  12                          مراجعة حسدددددددابات هناية العام           صددددددددرت خالل       توصددددددديات    ة                املنظمة لتناول عد       إدارة                اجلهود اليت تبذهلا       

                                                               من أجل عرض أرصدددة احلسددابات املعنية بشددكل منصددف وحتسددني العرض واإلقرارات       1112                             للبيانات املالية للمنظمة لعام 
                 ديسدددددددددمل كانون األول     11                           نات املالية للفرتة املنتهية يف              ي وتعكس البيا            للقطا  العام                                  يتوالق مع املعايري اداسدددددددددبية الدولية   مبا 

                                                                              التعديالت يف أرصدة احلسابات املعنية، وكذلك التصحيحات واإلضالات على مذكرة اإلقراراتي      1112

 
                                                                                    ّ    باإلضدددددددالة إىل ذلك، وكما تتطلب اللوائح املالية للمنظمة، خلصدددددددنا إىل أن السدددددددياسدددددددات اداسدددددددبية قد طّبقت   و   -  19
            طلعنا عليها  أ                                                                         لق مع نظريه يف السدددددنة السدددددابقةي وعالوة على ذلك، خلصدددددنا إىل أن معامالت املنظمة اليت          أسدددددا  يتوا    على

                                                                               كجزء من مراجعة الكشوف املالية، ممتثلة من مجيع اجلوانب اجلوهرية لالئحة املالية وللسلطة             اختلناها                     أثناء املراجعة أو اليت 
                   التشريعية للمنظمةي

 
                               ملزيد من التحسددددددني يف تسددددددجيل املعامالت       دارة                                   مسددددددائل هامة تسددددددتوجب معاجلتها من قبل اإل     على          نا وقعنا   ّ  أنّ   ّ إاّل   -  11

                                                              املاليةي وهم تتضددددددددددمن، يف مجلة أمور، سدددددددددديولة املنظمة؛ وشددددددددددواغل االلتزامات       دارة                                  املالية ومعاجلتها واإلبال  عنها، ويف اإل
     هاي                                                             املتعلقة باستحقاقات املوظفني؛ واخلطوط التوجيهية لالستثمارات وأدائ
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              سيولة المنظمة  2 - 1 -  اء ب

 
                                                           على التحويل الفورم ألم من األصددددددددددددددول إىل مبالغ نقدية من أجل تسددددددددددددددديد         املنظمة                     تتمثل السدددددددددددددديولة يف قدرة   -  11

                        النقدية لللنامج العادمي         معادالت  و                    على النقدية املتاحة                              وتقيس املنظمة سدددديولتها بناء                            مصدددداريف التشددددغيل حني تسددددتحقي
                             ضمان استمرارية برنامج العملي         يف ما خيص                              ملنظمة أحد مصادر القلق الدائمة                       وتشكل حالة السيولة يف ا

 
ّ                                                                                    وقد الحظنا أّن املنظمة ترصد وضعها النقدم الشهرم وتوقعات تدلقاهتا النقدية لتتأكد من أهنا متلك ما يكفم   -  11            

                                املنظمة صدددندوق ا لرأ  املال العامل                النقدية، أنشدددأت          ومعادالت                                                    من النقدية ألجل عملياهتاي وباإلضدددالة إىل مبالغها النقدية 
                             دوالر أمريكم لتكوين شدددددبكة أمان       ماليني   5 ي  17                                       دوالر أمريكم وحسددددداب االحتياطم اخلام وقيمته       ماليني   7 ي  15      بقيمة 

                                                                                                        من أجل دلعات النفقات املقدمة بانتظار قبف االشدددرتاكات املقررة وتولري محاية إزاء تأثري التكاليف اإلضدددالية غري املدرجة 
                                                                                           يزانية النامجة عن التقلبات النقدية السلبية واالجتاهات التضامية غري املدرجة يف امليزانية، تباع اي     يف امل

 
                                                                                          ا مصددددددددر التدلق النقدم الوارد للمنظمة لهم االشدددددددرتاكات املقررة املسدددددددتولاة من كل من االشدددددددرتاكات احلالية   ّ أمّ   -  11

                                                  شددداريع واألنشدددطة ذات التمويل املشدددرتك واالشدددرتاكات النقدية                                                    وتلك العائدة لألعوام املاضدددية، والدخل من تكاليف دعم امل
                                 للحكومات وغريها من مداخيل خمتلفةي 

 
      1114    من   ،      االشدددددرتاك                 واملصدددددرولات لسدددددنوات       ّ                                             وقد بنّي اسدددددتعراض املقبوضدددددات الشدددددهرية من االشدددددرتاكات املقررة   -  14
                      معدل استيفاء االشرتاكات      بقم          ر أمريكم،          مليون دوال    51 و    41                                       أنه ليما بقم مستوى املصرولات الشهرية بني    ،    1112   إىل

                                املقررة متقلب ا ومتعذر التوقعي

 
      عادة       يتم                                   قبف مبالغ كبرية من االشددددرتاكات املقررة     كان   ،      1116   إىل       1114    من        االشددددرتاك                  وبالنسددددبة إىل سددددنوات   -  15

       الشدددددرتاك             االجتاه يف سدددددنة ا                                           ّ    لصدددددل الصددددديف ويف الربع األخري من السدددددنةي وقد تغرّي هذا  يف                             خالل شدددددهر يناير كانون الثاين و 
       الشدددددرتاك            ولكن يف سدددددنة ا                            مليون دوالر أمريكم يف الشدددددهري    11                                    حيث بلغ متوسدددددس االشدددددرتاكات املقبوضدددددة حوايل       1117
    ّ                                                                                       تغرّيت وترية قبف االشددددددددددددددرتاكددات املقررة تغري ا جددذريدد ا إذ   تلقم مبددالغ كبرية من املدددلوعددات بلغددت يف جمموعهددا       1112

      مليون    1 ي  21                                 مليون دوالر أمريكم يف أبريل نيسددددددددددان و   1 ي  21                         يف شددددددددددهر يناير كانون الثاين و                  مليون دوالر أمريكم    1 ي   115
                                           معظم تلك املدلوعات من الدول األعضاء التالية       تلقم         وقد   ي          على التوايل                                 دوالر أمريكم يف نولمل تشرين الثاين
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املبلغ اإلمجايل بالدوالر  الدولة العضو األشهر
 األمريكم )باملاليني(

         ير كدددددددانون    يندددددددا
      الثاين

 1ي51                        الواليات املتحدة األمريكية
 1ي11     كندا
 1ي15      روسيا
 9ي11      لرنسا

 1ي42        اليابان            أبريل نيسان
 1ي11      لرنسا
 4ي2        إيطاليا

             نولمل  تشددددرين 
      الثاين

 1ي11                        الواليات املتحدة األمريكية
 1ي11              اململكة املتحدة

 4ي14       أملانيا
 1ي11      لرنسا
 1ي11      كوريا

 
                                                                                          تدل مقارنة رصدديد النقدية بإمجايل املقبوضددات وبإمجايل املصدداريف التشددغيلية )مبا يشددمل شددراء األصددول( يف كل   و   -  16

                       أشددددهر باسددددتثناء األشددددهر من    5 و   1                                                                         لصددددل، على أن للمنظمة ما يكفم من رصدددديد نقدم للولاء بالتزاماهتا لفرتة ترتاوا بني 
           مليون دوالر      111                                حني امفف رصددددددددددديدها النقدم إىل ما دون       1117                                      نولمل تشدددددددددددرين الثاين إىل ديسدددددددددددمل كانون األول 

         أمريكمي 

 
                                      متأخرات الدلع كجزء من االسددددتعراض العادم        إدارة                     بصددددورة دورية يف كيفية    حبثا                               والحظنا أن اجمللس وجلنة املالية قد   -  17

                                  دول املاحنة وال سيما من كبار املسامهنيي                      االشرتاكات املقررة من ال      تلقم                                              للوضع املايل للمنظمة، نظر ا إىل التغيريات يف توقيت 
   (FC 175/6 Rev.1              راجع الوثيقة                                                              جريت دراسددددات عدة ترمم إىل إجياد طرق لتحسددددني معدل اسددددتيفاء االشددددرتاكات )     ُ وقد أُ 

ا يف إمكانية احلصدددددول على قروض من مصدددددادر خارجية                              أعربت عن حتفظها على ذلك نظر ا         البنوك   أن   ّ إاّل    ،                                                       و  النظر أيضددددد 
  ي (FC173-3Rev.1-MY071a         الوثيقدة      راجع                                          توقع التددلقدات النقدديدة من االشددددددددددددددرتاكدات املقررة )          لقددرة على  ا       إىل عددم 

                        تدابري السددددارية على الدول   ال                     من أجل مواصددددلة تعزيز                             تنقيح النصددددوم األسدددداسددددية للمنظمة  ل       توصدددديات       دارة            كما وقدمت اإل
                                         اكات املقررة يف موعدها، على أن يوالق املؤمتر                           هلدف عام هو حتسدددددني تسدددددديد االشدددددرت                          املتأخرة عن الدلع حتقيق ا       األعضددددداء 

   (يFC175-6-Rev1              راجع الوثيقة )      1119                     عليها يف يونيو حزيران 

 
ّ             ودّل التحليل املعّمق للعالقة بني   -  12              ّ                                        الراهنة )نسدددبة السددديولة( خالل لرتة السدددنوات                وبني االلتزامات         معادالهتا          النقدية و   

                                                                   ظمة ال يستطيع أن يفم سوى بشهرين من التزاماهتا احلالية يف ألضل األحوال،                                     األربع األخرية على أن الرصيد النقدم للمن
                  كما يظهر أدناه         1112                                  أنه راا يتصاعد إجيابي ا يف هناية عام   ّ إاّل 
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     ّ                                                                                           وقد عّلق لر  عمليات اخلزانة معتل ا أن تسددديد االشددرتاكات املقررة من قبل الدول األعضدداء يعتمد على الدورات   -  19

                                        السددددددنة يشددددددكالن لرتق الذروة لتلقم مبالغ كبرية                                                                   السددددددنوية للميزانيات الوطنية، وبالتايل لإن لرتة الصدددددديف والربع األخري من
ّ                        باسددتمرار إجراءات عدة حلّف الدول األعضدداء، وال سدديما       دارة        وتطبق اإل                                      االشددرتاكات املقررة من قبل الدول األعضدداءي   من                       

  ،     1112       ويف عام                                                                                     كبار املسددددددددامهني، على تسددددددددديد دلعات اشددددددددرتاكاهتا املقررة احلالية يف موعدها وتسددددددددوية متأخرات الدلعي
                      الشدريكة لتغطية أسدبوعني         البنوك                                                          يف إمكانية احلصدول على قروض من جهات خارجية لبدأت بالتفاوض مع       دارة       نظرت اإل

                                   ذلك، وحرص ا على بقاء الرصيد النقدم     عن       لضال    و                                                             على األقل من مصاريفها التشغيلية، ولكن ذلك مل يتاذ صفة  رمسيةي
                  الفصدددددددل األخري من عام     حنو                                   تزامات املتعلقة باألنشدددددددطة غري األسددددددداسدددددددية            النفقات واالل      دارة                        لوق مسدددددددتواه احلرج، علقت اإل

    ون ك      إىل     سددددبب  ال         قد يعود                   األجهزة الرئاسددددية، و        رجأهتا أ                           صددددندوق رأ  املال العامل لقد                       االقرتاحات بزيادة موارد ّ   أّما    ي    1112
   ي                احتياجات اإلنفاق        لتغطية       كالية                  األرصدة النقدية

 
                                                                 ه املدير العام رسالة إىل املوظفني مجيع ا يطلعهم ليها على ملخر التطورات   ّ وجّ       1112                  أكتوبر تشرين األول     15   ويف   -  41

                                        للوضدددددددددع املايل ملنظومة األمم املتحدة بوجه عامي        املماثل   و                                                  بشدددددددددأن تداعيات الوضدددددددددع املايل الصدددددددددعب الذم تواجهه املنظمة 
                               اآلثار السددددددددددلبية املرتتبة على اخللاء                                                                 أشددددددددددار األمني العام يف رسددددددددددالته املوجهة إىل املوظفني خالل شددددددددددهر يوليو متوز إىل    وقد

        اء تأخر                             ّ اآلن أزمة نقدية لدى املنظمة جرّ        نواجه                                  "شأننا شأن منظمة األمم املتحدة،       قائال              املدير العام   ا               ّ االستشارينيي لصرّ 
         ايل قيمته               األعضدددددددددداء مببلغ إمج                                                                                   البلدان األعضدددددددددداء عن دلع اشددددددددددرتاكات اللنامج العادمي لاعتبار ا من اليوم تدين لنا البلدان

                                                  مخسة أعضاء مديننيي وتشري توقعاتنا بشأن التدلق النقدم     ول                يف املائة منه إىل أ    77     نسبة     ود                    مليون دوالر أمريكم تع    121
                                                                                                    إىل أنه نظر ا إىل الوضدددددددددددددع الراهن، سددددددددددددديكون علينا اللجوء إىل االقرتاض من جهات خارجية حبلول هناية العام أو يف مطلع 

         مبا يف ذلك    ،                 مليون دوالر أمريكم    45        البالغة                                  ىن من مصدددددددددددددداريفنا التشددددددددددددددغيلية الشددددددددددددددهرية                لكم نفم باحلد األد      1119    عام
           الرواتبي"     دلع

 
                                                                                        وأضدداف املدير العام  "واألسددوأ من ذلك، وبشددكل مل نشددهده يف السددنوات األخرية، هو أن بعف كبار املسددامهني   -  41

                وهدددذا بددددوره يزيدددد                               توقعندددا لورود الددددلعدددات الكبريةي                    ى إىل انعددددام اليقني يف      ّ                              ّ قدددد غرّيوا منطهم االعتيدددادم يف الددددلع مدددا أدّ 
                                                                                             صدددددعوبة االقرتاض من املقرضدددددني اخلارجيني الذين يطالبون بأن نقدم ضدددددمانات للقروض تتمثل يف املقبوضدددددات النقدية    من

           ا ما أقرته                                                                           وقد ناشددددددنا مجيع الدول األعضددددداء الولاء بالتزاماهتا بالكامل ويف الوقت املطلوب، وهذ                           املسدددددتقبلية القابلة للتوقعي
         وقد بعثت                                                                                                األجهزة الرئاسدددددددية للمنظمة يف الدورة التاسدددددددعة واخلمسدددددددني بعد املائة للمجلس يف يونيو حزيران من هذا العامي

املبلغ مباليني الدوالرات  السنة
 نسبة السيولة زيادة )امفاض( األمريكية

 16ي1 9ي26 1ي129 1114
 91ي1 4ي15 4ي114 1115
 72ي1 (6ي14) 2ي179 1116
 21ي1 7ي47 5ي117 1117
 45ي1 4ي66 *ي9ي191 1112
              * من دون قيود
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                                                                                                   برسالة يف هذا الصدد إىل البلدان األعضاء اليت ترتتب عليها اشرتاكات مستحقة ومتأخرات للدلع؛ وطلبت من األعضاء 
                 يف أقرب لرصدددددددددة ممكنة       1119                                          بالكامل ويف املوعد بأن يسدددددددددددوا اشدددددددددرتاكاهتم لعام    2   111                          الذين دلعوا مسدددددددددتحقاهتم لعام 

              العام اجلديدي"  يف

 
                                                                       توقع موعد اسددددددددددتيفاء االشددددددددددرتاكات املقررة، ال تزال املنظمة تتمتع بالسدددددددددديولة ولديها         قابلية                  وعلى الرغم من عدم   -  41
                          زان يف متطلباهتا النقدية حىت                  ّ ملنظمة من حتقيق االتّ           وقد متكنت ا                                              يكفم من رصدددددددددديد نقدم لتغطية متطلباهتا التشددددددددددغيليةي   ما

                                          من قبل لر  عمليات اخلزانة يف اسددددتدامة عمليات    ة      النقدي        لألرصدددددة                       وقد أسددددهم الرصددددد املتواصددددل                   خالل األشددددهر احلرجةي
  د                                                                                                 ّ برنامج العمل وعدم انقطاعها إذ متكن من توقع األرصددددددددددددة النقدية بناء على املصددددددددددداريف اليت ترتبت يف املاضدددددددددددم، وحدّ 

                                                                  شددددددددروط الدلع وتأجيل األنشددددددددطة غري الضددددددددرورية والدلعات الكبرية ونظر يف تدابري       حدود                                 التدابري املناسددددددددبة والفعالة لزيادة
                              (ي ونظر ا إىل التغيريات الراهنة CCLM 108/2 Rev.2              راجع الوثيقة                                          لتحسني دلع االشرتاكات املقررة يف الوقت املناسب )

                                                                       ر املسدددددددامهني ينبغم للمنظمة أن تكون مرنة وأن توائم أمناط إنفاقها مع التدلقات                                  يف مواعيد تسدددددددديد الدلعات من قبل كبا
                                               النقدية الواردة من دون أن تضحم بتحقيق أهدالهاي

 
               كبار المساااااااانمين                                                  في التغييرات الحاصااااااالة في مواعيد تساااااااديد اشاااااااتراكات                  بأن تنظر المنظمة       وصاااااااينا  وأ  -  41
ا علع تغ ية                             عها النقدي وتوقعه، ومواءمة أ           صاااااعيد رصاااااد وضااااا    علع                                                      نما  اإلنفام مع التدفل النقدي الوارد، ارصااااا 

                                      االلتزامات لتنفيذ برنامج العمل المعتمد

 
                                            الدول األعضاااء بشااكل أكبر علع تسااديد اشااتراكاتها      بحض        المنظمة          بأن تقوي       صااينا   أو    ،      عن ذلك        وفضااال    -  44

    .                                 فر األموال الكافية لعمليات المنظمة                                                                       المقررة الراننة ومتأخراتها ب ريقة متسقة وفي المواعيد الم لوبة لضمان تو 
 
         وإدارتها                            التزامات استحقاقات الموظفين      اسا    3 - 1 -  اء ب

 
       من قبل                                       وغريها من االلتزامات غري احلالية للموظفني                                          التزامات اسدددددتحقاقات املوظفني بعد هناية اخلدمة         يتم حتديد   -  45

                                            احلالية من قبل املنظمة بناء على بيانات املوظفني                           التزامات اسددددددددددتحقاقات املوظفني                 يني مسددددددددددتقلنيي وحتسددددددددددب        اكتوار      خلاء 
                         لتزامات اسددتحقاقات املوظفني                  وصددل املبلغ اإلمجايل ال      1112                 ديسددمل كانون األول     11   ويف                      جتارب الدلع السددابقةي     وعلى
             ( احتسدددددددددددددددب خلاء     1117                        مليون دوالر أمريكم يف عددام    1       54581    بلغ  ي                      دوالر أمريكم )ليمددا كددان       ماليني   1       12189   إىل 
                   ( ليما قامت املنظمة     1117      يف عام              دوالر أمريكم      ماليني   1       51784     منه )        أمريكم      دوالر      ماليني   1       16485         يون مبلغ     وار    اكت

                        وقددد اختددارت املنظمددة اإلبال      (ي    1117  يف         أمريكم      دوالر      ماليني   6 ي  17     مندده )        أمريكم      دوالر      ماليني   4 ي  12         بدداحتسددددددددددددددداب
                                         االلتزامات غري الراهنة بسددددددددبب صددددددددعوبة ختصدددددددديص تلك        م ضددددددددمن      كتوار                                     كل االلتزامات اليت خضددددددددعت إىل التقييم اال    عن

                               االلتزامات بواسطة طريقة بديلةي 
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                                                  ية بشااااااااااأن التقاعد ومعدالت المشاااااااااااركة المسااااااااااتخدمة للتقييم      كتوار              االفتراضااااااااااات اال   1 - 3 - 1 -  اء ب
   .     2018       في عاي 

 
                ملشددداركة والتفاوت                  واالنسدددحاب ومعدالت ا         التقاعد   الت                                              ّ علمنا بأنه قد   اسدددتادام دراسدددات سدددابقة بشدددأن معدّ   -  46
                     تجربة املنظمة يف الفرتة  ب         على صددددددددددلة    رمبا       مل تعد           علم ا أهنا       1112             عند هناية عام                           التزامات اسددددددددددتحقاقات املوظفني       تقييم   يف

            ة التقييمي                    ّ ما يؤثر بالتايل يف دقّ    ،     األخرية
 

              يف احلسدددددبان السدددددن                                                             بأن املنظمة يف صددددددد إعداد تقرير عن معدالت التقاعد واالنسدددددحاب ملخذة       دارة     قت اإل   ّ وعلّ   -  47
                 عدد املوظفني الذين    ا                                ودراسدددددددددة  عن معدل التفاوت تذكر ليه      1119          يوليو متوز    1                                     اإللزامم اجلديد إلهناء اخلدمة اعتبار ا من 

             ي وقد تبلغنا     1112 -    1116                                                                                أصددددبحوا على وشددددك التقاعد واملؤهلني للحصددددول على التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة للفرتة 
                                                          ي ويشمل التقرير حاالت االنسحاب من التغطية الطبية بعد انتهاء     1119                     متاح ا يف سبتمل أيلول                      أن هذا التقرير سيصبح 

              وقف التغطيةي    -                         من دليل اإلجراءات اإلدارية    4 - 1 -   141                                               اخلدمة ألم سبب غري الولاة أو السبب املذكور يف القسم 

 
         التزامات                        شاركة والتفاوت يف تقييم       دالت امل                                  ية بشأن معدالت التقاعد واالنسحاب ومع      كتوار             االلرتاضات اال       تؤثر  و   -  42

         التزامات   يف    م                     تقاعد املوظفني ومشددداركته         يف ما خيص                                                       اسدددتحقاقات املوظفنيي ومن املمكن أن تكون اجتاهات جتربة املنظمة 
     نشددددد    حنن       ّ                                                   قد تغرّيت بدرجة ملحوظة منذ صددددور الدراسدددة األخرية وحىت تارخيهي و                                  اسدددتحقاقات املوظفني بعد هناية اخلدمة

                                                                                       من املعايري اداسددددددددددددددبية الدولية للقطا  العام يسددددددددددددددتوجب أن تقوم إحدى اهليئات بتحديد االلتزام بوترية     19             على أن البند 
                                                                                                         منتظمة مبا ليه الكفاية، وبالتايل لمن املناسب أن تستادم املنظمة بيانات التعداد احلالية واددثة كأسا  لتقييمهاي 

 
                                          صااااالة اللتزامات اساااااتحقاقات الموظفين بعد نهاية      وذي            تقييم واقعي   ن    ضاااااما ب         المنظمة      تقوي    بأن        وصاااااينا  وأ  -  49

                                                                                            الخدمة المبلغ عنها في الكشااااااااوف المالية بحلول نهاية الساااااااانة، وذلك عبر تقديم معدالت محدثة وذات صاااااااالة 
  .                      وفي الفترات المستقبلية      9102                                                         للتقاعد والمشاركة كي تستخدي في تقييم ديسمبر/كانون ال اني 

 
                                                              جراء مراجعة واستعرا  منتظمين ألداء خ ة التأمين مع شركة التأمين     عدي إ  2 - 3 - 1 -  اء ب

 
                     رهدددددددا يف رومدددددددا بدددددددالددتددعددددددداقدددددددد  ا      وجدددددددد مددقددددددد تدد                                           قدددددددامدددددددت املددنددظددمدددددددة مددع وكددددددداالت األمددم املددتددحددددددددة األخددرى الدديت   -  51
            بوصدددددفها اجلهة                          خطس التأمني اخلاصدددددة باملنظمة       دارة إل              شدددددركة التأمني،       بوصدددددفها   Allianz Worldwide Care S.A   مع

          ليشددددددددددددمل سددددددددددددنيت       1117                                    وقد   متديد العقد يف ديسددددددددددددمل كانون األول    ي    1117   إىل       1115                للفرتة املمتدة من    ، ا هل     ّ  املؤّمن
   ي     1119 و      1112       الشرتاك ا

 
                                          مل جتر أية مراجعة ألداء خطس التأمني على الرغم       1112                                                واعتبار ا من تاريخ نفاذ العقد مع شددددددددددددددركة التأمني حىت   -  51

                                         يف أم وقدت من األوقدات من لرتة العقدد بدالتددقيق    ا هلد  ن           ّ للجهدة املؤمّ         أنده "حيق      على    12      املدادة       مبوجدب                من أن العقدد ينص 
                                          اخلطس واملطالبات اليت متت تسددددويتها أو العالقة،        إدارة                                                    سددددجالت شددددركة التأمني ومراجعتها والتحقيق ليها بشددددأن طريقة   يف

  ي "                     ّ                                            وذلك من قبل أشاام تعّينهم من موظفيها أو من قبل طرف ثالث مؤهل معتمد
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                                                                                      بأهنا حالي ا يف صدد إجراء مراجعة واستعراض ألداء خطة التأمني مع شركة التأمني احلالية بالنسبة       دارة       علقت اإل  و   -  51
   ي     1119 -    1112             ومتديده للفرتة       1117 -    1115                       إىل العقد املتعلق بالفرتة 

 
                      ّ اليت جرى تقدميها والبتّ                                                                               إن التنفيذ املنتظم ملراجعة أداء خطة التأمني يضددددمن للمنظمة بأن املطالبات املبلغ عنها   -  51
                                 بح املتوقعة من املنظمة يف املستقبلي                                                   ّ كاملة ودقيقة وموثقة، ما يفضم إىل حساب موثوق حلصة الرّ    ،      ليها

 
                                                              طابع مؤسااسااي علع مراجعة أداء خ م التأمين وتنفيذنا بوتيرة منتظمة       إضاافاء  ب                 بأن تقوي المنظمة         أوصااينا  و   -  54

  .                                     جل ضمان قرارات مستنيرة وإجراءات فعالة                                     مع إتااة النتائج في مواعيد مقررة من أ

 
               أو لحصاااااااااااة الرب                                                         عدي توميع األموال المساااااااااااتردة التي بقيم مساااااااااااتحقة لفترة طويلة   3 - 3 - 1 -  اء ب

                       دوالر أمريكي والتي أعيد        ماليين   2 .  14                                                   سااااددتها شااااركات التأمين السااااابقة والتي تبلغ في مجموعها       التي
                                                 ت األمم المتحدة التي توجد مقارنا في روما المشاركة                                          تصنيفها تحم فية االلتزامات األخرم، علع وكاال

          في الخ ة.

 
            دوالر أمريكم       ماليني   9 ي  15                                                  االلتزامات األخرى )غري احلالية( البالغة قيمته اإلمجالية    -      1411         إن احلسدددددددددددددداب   -  55
           ويتألف هذا        لتايلي               يف بداية العام ا      وعكسدددددددددددددده         إبطاله     لتم      العام                                            عيد تصددددددددددددددنيفه حتت لئة "االلتزامات األخرى" يف هناية  ُ أُ    قد

   ي     1111                                            مستولاة من شركات التأمني السابقة تعود إىل عام                     مسرتدة أو حصة للربح               احلساب من أموال 

 
                                                                                بأن املنظمة تتواصددددددل مع برنامج األغذية العاملم والصددددددندوق الدويل للتنمية الزراعة يف سددددددياق       دارة     قت اإل      ّ وقد علّ   -  56

                                                 دراسدددة حتصددديص رصددديد تقاسدددم األرباا بني الوكاالت اليت توجد          يف ما خيص                                     اللجنة االسدددتشدددارية املشدددرتكة للتأمني الصدددحم 
              برنامج األغذية       ّ سدددددددددددددديكفّ       1111              ّ                                                 وهذا التوقيت جّيد بوجه خام إذ أنه اعتبار ا من يناير كانون الثاين                 مقارها يف روماي

                                                                    العاملم عن املشاركة يف عقد التأمني الطل للوكاالت اليت توجد مقارها يف روماي

 
                اليت توجد مقارها                                                                            الضدددرورة مبكان وجود اخلطوط التوجيهية بشدددأن توزيع حصدددة الربح بني الوكاالت املشددداركة    ومن   -  57

                                 غيري املسددددددددتمر للتصددددددددنيف وعكس املسددددددددتحقات                         ّ منذ زمن بعيد ولتفادم التّ                              هذا النو  من املبالغ املسددددددددتحقة      إللغاء         يف روما
                  الدلاتر اداسبيةي   يف

 
                                      تحتوي اإلجراءات وطريقة التخصاااااايص والشاااااارو          مكتوبة         توجيهية     وط ا                   بأن تضااااااع المنظمة خ        وصااااااينا  وأ  -  52

  .                                                                                                  األخرم المناسبة لتوميع المبالغ المستردة أو اصة األربال علع الوكاالت المشاركة التي توجد مقارنا في روما
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                ( الباااالغ مجموعاااه    3232                          خ اااة التاااأمين ال بي )الحساااااااااااااا        رصاااااااااااياااد           عااادي تساااااااااااوياااة  4 - 3 - 1 -  اء ب

              علع أسار دوري    ي ا             دوالر ا أمريك     288     846

 
                                                                   هو حسدددددداب اللتزامات دلرت األسددددددتاذ العام مسددددددتادم لتسددددددجيل احلسددددددومات من الرواتب       1111         إن احلسدددددداب   -  59

                                                                                                واشدددددددددددددرتاكات املنظمة يف تغطية التأمني الطل اليت تشدددددددددددددمل مزايا خمتلفة )كاملوت العرضدددددددددددددم و أو اإلعاقة و أو األمراض( 
                               دها من مث للمنظمات ذات الصلةي                                   خمتلف الفئات الوظيفية واليت يفرتض تسدي   من

 
   ا        أمريكي     ا      دوالر       972        256892                           رصددددددديد غري خاضدددددددع للتسدددددددوية بقيمة       1111           كان للحسددددددداب         1112            ويف هناية عام   -  61

  ص       اليت تن      1111 -    1111   ات                                                                             تعدى السنة الواحدةي وال تتسق هذه احلالة مع أحكام هيكل احلسابات بالنسبة إىل احلساب
                              على رصددددد املعامالت واألرصدددددة اخلاصددددة          مسددددؤوال                                      وعة اداسددددبة وتقدمي التقارير والتحليل  جمم    على                   على أن يكون املشددددرف 

                                                     إعداد طلبات الدلع إلرساهلا من مث إىل وحدة احلسابات مستحقة     على                                              وذه احلسابات بوترية دورية )شهري ا على األقل(؛ و 
                 أرصدددددددة قدمية واختاذ    ة                       لزمين املتوقع؛ ومتابعة أي                                                د من تسددددددوية األرصدددددددة واملعامالت املتصددددددلة وا ضددددددمن اإلطار ا           ّ الدلع للتأكّ 

                               صلة لتسوية املعامالت املتصلة واي             إجراءات ذات 

 
   سددددب                     ّ احلسددددومات تقوم على النّ        حماسددددبة                 بوترية شددددهرية وأن        تسددددويته   ت    ّ قد متّ       1111       احلسدددداب     بأن      دارة       علقت اإل  و   -  61

                عد على شددددددددكل دلعة  ت               إىل شددددددددركة التأمني          املدلوعة                   وبأن رسددددددددوم املعامالت   ،                                        املئوية املقدمة من قبل مكتب املوارد البشددددددددرية
                                                       وبالتايل سددددديقوم مكتب املوارد البشدددددرية يف الفصدددددل الثاين من عام       سدددددنةي      ّ د كلّ                                      ّ إمجالية من قبل مكتب املوارد البشدددددرية تسددددددّ 

    ةي                                                                                            بتنقيح توزيع النسب املئوية خلطة التأمني الطل وإصداره بناء على أحكام العقد مع شركة التأمني اجلديد      1119

 
         رصاايد خ ة           باسااتعرا                   دفتر األسااتاذ العاي    -                                             بأن تقوي المنظمة من خالل شااعبة الشااؤون المالية       وصااينا  وأ  -  61

                                                  دوالر ا أمريكي ا بالتنسااااايل مع مكتد الموارد البشااااارية،      288     848                ( البالغ مجموعه     3232                      التأمين ال بي )الحساااااا  
  .    2012                                 حة لتوميع خ ة التأمين ال بي لعاي                                                      وإعادة تخصيص الفائض باالستناد إلع النسبة الميوية المنق

 
        الخااادماااة               مااادفوعاااات إنهااااء                                          التغ ياااة ال بياااة بعاااد انتهااااء الخااادماااة وصااااااااااانااادوم     بقااااء   4 - 3 - 1 -  اء ب

                               ممولين وبلو  قيمتهما اإلجمالية                                 التزامات اسااااااتحقاقات الموظفين، غير                        اللذين يشااااااكالن عنصاااااارين من 
  .   018 2                  ديسمبر/كانون األول     31   في    ي          دوالر أمريك     884     203     000

 
                                                              من االلتزامات احلالية الستحقاقات املوظفني اليت تتصل باألجور والرواتب                           التزامات استحقاقات املوظفني       تتكون   -  61

                                                                                                          والبدالت واإلجازة السددددنوية املدلوعة واإلجازة املرضددددية املدلوعة؛ والتزامات اسددددتحقاقات املوظفني بعد هناية اخلدمة املتعلقة 
                                                                        وخطة مدلوعات هناية اخلدمة والتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وصدددددددددندوق مدلوعات                            بصدددددددددندوق املدلوعات التعويضدددددددددية

              انتهاء اخلدمةي

 
ّ   تواّلها                                         جزئي ا من خالل اسددددددددددددتثمارات طويلة األجل خمصددددددددددددصددددددددددددة ي                          التزامات اسددددددددددددتحقاقات املوظفني      ومتول   -  64       مدراء     

                                 قيمة السدددددوق لالسدددددتثمارات طويلة األجل      بلغت       1112                 ديسدددددمل كانون األول     11             واعتبار ا من                       االسدددددتثمارات اخلارجيوني
              دوالر أمريكمي      ماليني   1       12189        قد بلغت                           التزامات اسدددددددددددددتحقاقات املوظفني       قيمة                     دوالر أمريكم ليما أن      ماليني   6 ي   422
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       ن رصيد  ع        يف املائة    5 ي  11                     مليون دوالر أمريكم أم    1 ي   161      بقيمة                           التزامات استحقاقات املوظفني                   وليما حصل امفاض يف 
   ،           دوالر أمريكم      ماليني   9 ي   275                                                 دوالر أمريكم، لقد كان املبلغ غري املمول كبري ا إذ بلغ        مليون   1       54581    الغ    الب      1117    عام 
                           دوالر أمريكم لصددددددددددددددندوق مدلوعات       ماليني   6 ي  55                                             دوالر أمريكم للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة و      ماليني   1 ي   211   أم 

              انتهاء اخلدمةي

 
                               مليون دوالر أمريكم يف املقدددام األول    1 ي   161       البدددالغ           ات املوظفني                 التزامدددات اسددددددددددددددتحقددداقددد               ويعزى االمفددداض يف   -  65
                                                                كارتفا  معدالت احلسددددددددم املطبقة واحلركة يف معدل الصددددددددرف بني اليورو والدوالر       ية      كتوار                        التغيريات يف االلرتاضددددددددات اال    إىل

        املنظمة                    االكتوارية، قد حتتاج                  وبناء على احلسددددددددددددابات                                       والتغيري يف املطالبات واملصدددددددددددداريف اإلداريةي   ،                    األمريكم يف هناية العام
   كم  ي         دوالر أمر       ماليني   2 ي  69                                               دوالر أمريكم يف صدددددددددندوق مدلوعات انتهاء اخلدمة ومببلغ       ماليني   5 ي  15      مببلغ       مسدددددددددامهة   إىل
         ، ولكن مل     1119 و      1114                                                                                التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة يف السدددددددددنة من أجل متويل االلتزامات بالكامل حبلول عامم   يف

   ي     1119 -    1112           لرتة السنتني          يف ما خيص                             لى أم متويل إضايف من قبل املؤمتر              تتم املوالقة ع

 
                             على زيادة يف دلع أقساط التأمني   Allianz                                                  استعراض إلحصائيات املطالبات بالتعاون مع شركة التأمني         ّ وقد دلّ   -  66

                           ريب ا من أصددددحاب املطالبات هم           يف املائة تق    61                                                                 والرسددددوم اإلدارية، وقد لوحظت زيادات موازية يف املطالبات وأن ما نسددددبته 
       منسددددددددددددددوبدددة       1115                                        يف املدددائدددة من جممدددل املطدددالبدددات املددددلوعدددة مندددذ عدددام     25               التحليدددل على أن         ّ وقدددد دلّ                من املتقددداعدددديني

                                      واألدوية وإجراءات املاتل اليت تسدددداهم بنسددددب                   اخلدمات االسددددتشددددفائية                                          متقاعدين، وأن من بني أبرز املزايا املقدمة هم    إىل

                 يف املائة تباع اي     11       املائة و   يف    15         يف املائة و    54

 
                          وقد جرى التفاوض مع الشدددبكة                                                          يف تعليقها أن املناقشدددات بشدددأن تدابري احتواء التكاليف جاريةي      دارة         وألادت اإل  -  67

                                                    كما جيرم تناول دراسددددددددات للمشدددددددداركة يف اخلطس الوطنية للتأمني                                                  التابعة لشددددددددركة التأمني لتقدمي حسددددددددومات على األدويةي
      إرجاء  ب      1119                              وقام جملس املنظمة يف أبريل نيسدددددان                                                  وط األهلية لنيل التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمةي               الصدددددحم وتغيري شدددددر 

                                              للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة مبا يتعدى خدمة               التمويل اإلضددددددددايف    عن                                    موارد صددددددددندوق رأ  املال العامل لضددددددددال        جتديد
                                              املالية للمنظمة وسدديولتها واحتياطهاي وباملثل لإن       سددالمة        ت حتسددني ال      اقرتاحا         يف ما خيص                               االلتزامات إىل لرتة السددنتني املقبلة 
                       نظام األمم املتحدة املوحد          بني أعضدددداء       مشددددرتك             ية اعتماد هنج            شددددددت على أمه      1112                               جلنة املالية يف نولمل تشددددرين الثاين 
                    هذا النظام إىل البحث                                                 بشددأن هذه املسددألة، وشددجعت املنظمة على املشدداركة يف سددعم                               للمرتبات والبدالت واالسددتحقاقات

             هلذه املسألةي        ّ عن حلّ 

 
                                                          منظومة األمم املتحدة مبسدددددددددددألة مسدددددددددددتوى أمهية التزامات التأمني الصدددددددددددحم                    عن ذلك،   االعرتاف يف        لضدددددددددددال    و   -  62
                              ( وبناء على طلب اجلمعية العامة    144   2 6                         بقرار اجلمعية العامة رقم )        وعمال                                     انتهاء اخلدمة وما يتصدددددددددددل وا من متويلي    بعد
                                              اليت ختص املوظفني احلاليني واملتقاعدين يف منظومة األمم         الصددددحية                                             م األمني العام بإجراء مسددددح للاطس احلالية للرعاية     بقيا

                     ( إىل اجلمعية العامةيA/73/662                                       التأمني الصددددددددددحم بعد انتهاء اخلدمة )الوثيقة        إدارة                                   املتحدة، رلع األمني العام تقرير ا حول 
                                                                  رية بعمل إحدى جمموعات العمل املشدددددرتكة بني وكاالت األمم املتحدة بشدددددأن التأمني                               وقد اسدددددرتشدددددد هذا التقرير بدرجة كب

                                        وقد حبث يف خيارات لزيادة كفاءة خطس التأمني                                                            الصدددددددحم بعد انتهاء اخلدمة اليت تشدددددددكل ليها املنظمة عضدددددددو ا ناشدددددددط اي
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                                 ن الضددددددغس املايل الناجم عن االلتزامات               لاللتزامات مبا أ   ا       تدبري                   ، مقرتح ا متويال       الصددددددلة                             الصددددددحم مبا يف ذلك التكاليف ذات
                                                         غري املمولة على امليزانيات املستقبلية يشكل مصدر قلق متنامي

 
                                                             ترتيبات محددة للتمويل ولخفض )ااتواء( التكالي  ضمن فترة محددة                       بأن تقوي المنظمة بوضع        وصينا  وأ  -  69

  .                       األجهزة الرئاسية للمنظمة                                                                  من أجل تناول التزامات نهاية الخدمة ضمن ادود التوجيهات الصادرة عن
 
             االست مارات       إدارة  4 - 1 -  اء ب

 
       األموال     علع   ّ   القيّم      ار و                        شراء خدمات مدراء االست م  1 - 4 - 1 -  اء ب

 
                         األصددددددددول يف أسددددددددواق ر و  أموال        إدارة      تكون                                 من دليل اإلجراءات اإلدارية على أن   1 - 9 -   111          ينص القسددددددددم   -  71

              مكتوبةي وسيتم          تفصيلية                                األصول بالتماشم مع خطوط توجيهية       إدارة  يف              لاء خارجيني                                  األسهم واإليرادات الثابتة مناطة  
   ي          ص املشرتيات خي     يف ما                                                            اختيار هؤالء املدراء بالتماشم مع القوانني املعتمدة لدى املنظمة

 
   ه،                            على األموال، حبسدددددب ما ترد أدنا   ّ   القّيم                                                                وإن اإلجراءات الفعلية واملمارسدددددة احلالية يف اختيار مدراء االسدددددتثمار و   -  71

     بدعم                      اخلزانة طلب ا للعروض                  أ( يعد لر  عمليات  )                     كسدددددددياسدددددددة للمشدددددددرتيات حبيث                    ذات طابع مؤسدددددددسدددددددم    وغري          غري موثقة 
ا أولي ا للمدراء يفضدددددددم   و    ب(  )                                           مسدددددددتشدددددددار االسدددددددتثمارات لدى املنظمة والبنك الدويل؛    من                                                يؤدم البنك الدويل اسدددددددتعراضددددددد 
                                       القائمة الطويلة اليت يضددددددددددعها البنك الدويل؛               ات العروض إىل         وترسددددددددددل طلب   ج(  )                                حتديد نو  والية االسددددددددددتثمار املطلوبة؛    إىل
                          ه( ويقدم لر  عمليات اخلزنة  )                                                                       ويسدددددددددتعرض لر  عمليات اخلزنة االسدددددددددتجابات الفنية واملالية بدعم من البنك الدويل؛   (  )د

          ون املالية       ّ                  ز( ويوّقع مدير شددددددددددددددعبة الشددددددددددددددؤ  )                                                               طلب العروض املراجع إىل جلنة االسددددددددددددددتثمار من أجل عملية االختيار الرمسية؛ 
                                    ىل نتائج اسددددددددددتعراض األداء و أو التغيريات  إ                                                          والية االسددددددددددتثمار العقدي ويسددددددددددتند جتديد العقود مع مدراء االسددددددددددتثمار     على
                       اسرتاتيجية ختصيص األصولي   يف

 
     ملتسق          التطبيق ا     جلهة                                             يف الشفالية واملساءلة والرصد والتقييم والتقدير        سلب ا                                     وقد تؤثر العمليات السالفة غري املوثقة  -  71

                                                       واالمتثال والتنفيذ املتعلق بالعمليات االستثمارية للمنظمةي

 
   ّ   القّيم   و                                                       الممارساااة الحالية التي تقضاااي بشاااراء خدمات مدراء االسااات مار                       بأن تقوي المنظمة بوضاااع        وصاااينا أ  و   -  71

  :                                                                     علع األموال في قالد رسمي وتعميمها ونشرنا كسياسة مكتوبة. وتتضمن السياسة
 
      ستهالل  ال ا                                                                 تي يتوجد أدافنا في كل مرالة من مراال عملية المشتريات، ان الق ا من                 األنش ة المفصلة ال  - أ

                                          فاالختيار فالموافقة فتوقيع العقود المالية؛
والمعايير المحددة في شرو  اختيار مدراء االست مار واألوصياء علع األموال وأنليتهم، واالختصاصات  - 

                                  والشرو  األخرم التي تعتبر مناسبة .
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                                   األسااااااوام الناشااااااية م ل تايوان للساااااانوات              رأر مال أسااااااهم       اافظة     أداء        مسااااااتوم     كان  2 - 4 - 1 -  اء ب
        ايتها.       منذ بد    48 . 2     بلغم                                               أدنع من أسار المقارنة مع إيرادات سلبية ملحوظة       2018    إلع       2016   من

 
       للنامج                        للمنظمة أن اهلدف اإلمجايل ل                       )احلالظة الطويلة األجل(                                    تعتل سددددددددددددياسددددددددددددة االسددددددددددددتثمارات الطويلة األجل  -  74

         التزامات                        اللتزامات املمولة وتسددددددددديد  ا       تغطية                                                                  االسددددددددتثمارم يتمثل يف القدرة على تولري موارد كالية على املدى البعيد ألجل 
                                                                                الطويلة األجلي وجيوز إهناء العقد مع أم مدير لالسددددددتثمارات عند لشددددددله يف حتقيق أهداف األداء                  اسددددددتحقاقات املوظفني 

                                                      األسددددددواق الناشددددددئة يف توليد إيرادات جذابة معدلة حبسددددددب املااطر       الظة           االسددددددتثمارم حل                            ادددة يف العقدي ويتمثل اهلدف
                                                                                                 الوقت ويتوقع له أن يولد إيرادات أكثر اسدددددتقرار اي وهم تسدددددعى إىل التفوق على أسدددددا  املقارنة مع لائف سدددددنوم     ّ مرّ     على

                     نقطة أسا  مع الوقتي      111 و     111                        متوقع لإليرادات يرتاوا بني 

 
             دوالر أمريكم       ماليني   9 ي  44                                       األسددددددددددددددهم يف األسددددددددددددددواق الندداشددددددددددددددئددة اليت بلغددت قيمتهددا          رأ  مدال   ة    حدالظدد      وكداندت   -  75

                                                                            ضعيفة األداء بالنسبة إىل أسا  املقارنة خالل األعوام الثالثة املاضية لكانت إيراداهتا       1112                 ديسمل كانون األول     11  يف 
   ي            منذ تأسيسها    52 ي 1     بلغت                 ة بشكل ملحوظ إذ     ّ سلبيّ 

 
                                                                              عمليات اخلزانة مسددددددددددألة األداء السددددددددددلل للفائف إىل اللجنة االسددددددددددتشددددددددددارية املعنية باالسددددددددددتثمارات              وقد أثار لر    -  76
ا عن قلقها بشدددأن الوالية واقرتحت وضدددع     اليت                  جلنة االسدددتثمار قبل         من قبل                        وينبغم إقرار هذه املشدددورة      هلاي      حد                                              أعربت أيضددد 

               بلجنة االسدددددتثمار       نيطت                    ُ األجل يف املنظمة، لقد أُ                                            وحبسدددددب ما تنص عليه سدددددياسدددددة االسدددددتثمارات الطويلة                اختاذ أم إجراءي
     ولكن                                                         اذ لر  عمليات اخلزنة إجراءاته حاملا يتم اختاذ هذا القراري    ّ وسددديتّ    ي     حالظة  لل      حد                قرار بشدددأن وضدددع   ال           صدددالحية اختاذ 

    على   ق                                       ّ بع أداء السددددددوق، وأن املنظمة هتدف إىل التفوّ                                           ّ قد الحظت أن االسددددددتثمار يف أم سددددددوق من األسددددددواق سدددددديتّ       دارة  اإل
                                                                                                 النتيجة أم أن املنظمة تتوقع من املدير احلايل أن يأق بفائف يف اإليرادات بالنسبة إىل أسا  املقارنة للسوقي 

 
       حالظة       إدارة                                                                            أما لشدددددددددل مدير االسدددددددددتثمار يف حتقيق اهلدف االسدددددددددتثمارم لال يشدددددددددكل خرق ا للعقد وإمنا يعين أن   -  77

             تأثري ا كبري ا    ر     ّ قد أثّ       الذم      األمر   ،                     لسدددددددددنوات القليلة املاضدددددددددية     خالل ا    رنة               يفوق أسدددددددددا  املقا                             األسدددددددددواق الناشدددددددددئة مل حتقق أداء  
                     هو حتقيق إيرادات لدعم      هذه                         االسدتثمارات الطويلة األجل       حالظة                           وجيب التشدديد على أن اهلدف من          املنظمةي       حالظة  يف

                                          املنظمة يف متويل االلتزامات املتعلقة باملوظفنيي 

 
       األساااااااوام         لحافظة                       إلع تقييم األداء الرانن    ،                            الق ا من مبدأ العناية الواجبة   ان           المنظمة،          بأن تعمد       وصاااااااينا  وأ  -  72

                                                   خاللها تحقيل اإليرادات الم لع مع تفوم األداء علع أساااااااااااار     من                                       الناشاااااااااااية وتحديد ال رم المالئمة التي يمكن 
                                                                              المقارنة، بما يضمن اماية االست مارات في األسوام الناشية من الخسائر في المستقبل.

 
                       مركز الخدمات المشتركة   4 - 1 -  اء ب

 
ا للتحسدني من أجل تعزيز       1112  ّ              بّينت مراجعة عام   -  79                            عملياته الرئيسدية ومراقبتها        إدارة                                             ملركز اخلدمات املشدرتكة لرصد 

                                                    السياسات واللوائح والقوانني موجودة وتعمل بشكل لعالي       تكون    أن       ولضمان 
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                                              ى تقدمي خدمات إدارية عالية اجلودة ولعالة من حيث                                    ّ     ّ     وإن مركز اخلدمات املشددددددددددددددرتكة هو مركز للتمّيز يرّكز عل  -  21
                                                                      وتتمثل مهمته يف حتسني رضا عمالئه الداخليني أو اخلارجيني بصورة متواصلة من خالل                               التكلفة إىل املنظمة حول العاملي

    قضددددددددددم   وت                                                                                 للتحسددددددددددني املتواصددددددددددل حتفز اخلدمة املمتازة عل االسددددددددددتعانة بنموذج لعال التكلفة لتنفيذ اخلدماتي         خطة عمل
                                              ، وقدرات اخلدمة الذاتية مع تعزيز جودة اخلدمة من   ها     وأمتتت                                                      اسددددرتاتيجيته بتعزيز األداء من خالل تبسدددديس العملية وتوحيدها 

                 خالل حتسني االتصالي 

 
                      مركز الخدمات المشتركة ل     ّ   وفعّالة      كفؤة                          فرص التحسين ألجل عمليات  1 - 4 - 1 -  اء ب

 
                       يف عملياته الوظيفية مثل       دارة                         قيمة مضدددددالة لتحسدددددني ضدددددوابس اإل     ذلك    ار           املركز باعتب      دارة                املسدددددائل التالية إل        أبلغنا  -  21

                                                                                     األصول وخدمات حسابات املدلوعات وخدمات دلع الرواتب وخدمات املوارد البشرية وخدمات السفر         إدارة      خدمات 
 

          البناء حتت                                                                   ي ينبغم تعزيز عملية زيادة األصول من أجل تفادم اإلبال  عنها كأصول قيد      األصول       إدارة      خدمات    أ( )
                                   عن ذلك، وردت يف سجل األصول سلع معمرة        لضال    و             أصول خمتلفةي                      وربس لواتريها بأرقام                مستوى احلد األدىن، 

            دوالر أمريكم      511           مثنها عن الدددددددددددددددد                 وأصددول معمرة يقل            دوالر أمريكم    1     511                               غري قابلة للتتبع يقل مثنها عن الدددددددددددددددد
          كما أشددددرنا      ي     لرمسلة ل            احلد الثابت              صددددول اليت تسددددتويف                     لسددددجل أن يعرتف لقس باأل ل         ه ينبغم                    لشددددددنا بالتايل على أن

                  على األصول يف املوعد      ّ   القّيمني                                                               ضرورة حتسني اكتمال املعلومات الواردة يف وثائق األصول وتسلمها من قبل    إىل
                                                                                   املطلوب وأمهية إجراء اسدددددددتعراض دورم لسدددددددجل األصدددددددول من أجل تقدمي بيانات دقيقة عن األصدددددددول وضدددددددمان 

           ملتعلقة واي                 اكتمال املعلومات ا

                                                                   سددددددددددلطنا الضددددددددددوء على إمكانية تنفيذ عملية مركزية ملعاجلة الفواتري داخل مركز    ي                     خدمات حسددددددددددابات املدلوعات  و    ب( )
                                                                                تحقيق عملية مبسدددددددطة وموحدة نظر ا إىل كمية وحجم املعامالت اليت تتناوهلا املنظمة حالي اي ل              اخلدمات املشدددددددرتكة 

                                                 لمسدددددددددددؤوليات من قبل املسدددددددددددؤولني عن امليزانية و أو املوظفني                                        والحظنا كذلك ضدددددددددددرورة ضدددددددددددمان التنفيذ الفعال ل
              عن تقدمي طلبات     ّ                                       تسددددّلم السددددلع يف االسددددتمارة اخلاصددددة باالسددددتالم لضددددال          عمليات       إدراج         يف ما خيص        املسددددؤولني 

                                                                                               تعديل الفواتري يف الوقت املناسددددب إىل شددددعبة الشددددؤون املالية من أجل املوالقة عليها وإىل مركز اخلدمات املشددددرتكة 
                                        املنصف للحسابات املعنية يف الكشوف املاليةي        العرض                     عاجلتها نظر ا إىل تأثر  مل

                                     ليها االمتنا  عن دلع رواتب املوظفني       حاالت              كشددددددددددددددوف الرواتب     سددددددددددددددجل        تتالل    ي                 خدمات دلع الرواتب  و    ج( )
      بعقود        تتعلق                                                                        نظر ا إىل عددم وجود طريقدة معتمددة لددلع الرواتدب و أو تعليمدات مصددددددددددددددرليدة، وحداالت        أتعداوم   أو
                 ي باإلضددالة إىل ذلك                                                ّ الواقعة حتت إطار االتفاق التعاقدم مع صدداحب عمل معرّي               خلدمات الشدداصددية  ا       تفاقات  ال

                                                                                         سدددددددددلطنا الضدددددددددوء على أمهية توثيق نتائج االسدددددددددتعراض اجلارم لعملية دلع الرواتب من أجل حتديد جماالت ممكنة 
                                      ات اليت تؤديها األطراف املعاجلة اليت تتمتع                                            عن ضددددددرورة تعزيز الضددددددوابس اإلشددددددرالية على التغيري               للتحسددددددني لضددددددال  

                                        املوارد من أجددل احلددد من احتمددال وقو  األخطدداء       دارة                                         مبسددددددددددددددؤوليددات لددائقددة لالسددددددددددددددتادددام يف النظددام العدداملم إل
         للموظفني       احلضدددور                اسدددتعراض بطاقات                              وقد أثريت ضدددرورة زيادة االحرتا  يف                               اإلدخال املتعمد لبيانات معينةي   أو

                  املوارد من أجددل دلع       دارة                                                      يددام العمددل الفعليددة لقس واملوالقددة عليهددا يف النظددام العدداملم إل أ بدد         التصددددددددددددددريح          للتددأكددد من 
                                                                       عن ذلك، ومبا أن األحكام احلالية غري واضددددددددددحة، جيب إعادة النظر يف السددددددددددياسددددددددددة لتحديد         ولضددددددددددال            الرواتبي
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          مم املتحدة                                                             للمنظمة أن تسدددددددددداهم يف الصددددددددددندوق املشددددددددددرتك للمعاشددددددددددات التقاعدية ملوظفم األ     ميكن    كان     إذا   ما
                 خاصة بدون مرتبي     ات     إجاز               الذين يأخذون       املوظفني     خيص   ما  يف

                                                                        كانت هناك عقبة يف النظام متنع املوظفني من الدخول إليه وتقدمي الوثائق الداعمة      ي       البشددددددددددددددرية        املوارد      خدمات   و    د( )
                فذة من قبل وحدة                                                                               للتحديثات أو التغيريات يف وضددددددعهم العائلم، األمر الذم تسددددددبب بعدم كفاءة يف العملية املن

                                          من املوظفني ما يؤثر بالتايل يف املعاجلة الفورية                                                          املوارد البشدددددددرية بسدددددددبب العمل اإلضدددددددايف الذم عليهم تنفيذه بدال  
                                                          ومن أجل تسدددليس الضدددوء على أمهية مسدددؤولية املوظفني املسدددؤولني وأمهية                                لطلبات احلصدددول على بدالت اإلعالةي

          كيفية طلب         بشدددددأن        إرشدددددادم          حتديث دليل                        انة اإلجيار، طرحنا ضدددددرورة                                    مسددددداءلتهم يف إثبات معقولية سدددددلفة أو إع
  يAFH 75         االستمارة        تعديل                      إعانة أو سلفة لإلجيار و 

     األمر      حبكم      السفر                                                            ينبغم السعم إىل حتديث سياسة السفر عل إدراج خطوط توجيهية بشأن    ي     السفر       خدمات و   ه( )
     األمر      حبكم       بالسدددفر             إصددددار اإلذن            ات احلالية يف                                      وضدددع لوائح وتنظيمات واضدددحة دعم ا لإلجراء       من أجل   ،       الواقع
ا على قيمة صدددياغة                                  واملطالبات باسدددرتداد مصددداريف السدددفري        الواقع            بشدددأن السدددفر             دليل إرشدددادم                                وقد شدددددنا أيضددد 

   ي           يف قالب رمسم                 اإلجراءات املعنية     وضع                       لغايات اإلجالء الطل بغية 

 
                                               رة اختاذ مركز اخلدمات املشددرتكة وكذلك غريه من املكاتب     ضددرو          الرقابة                              مواطن النقص املذكورة على مسددتوى      ّ تبنّي   و   -  21

                                                                            من أجل تعزيز الرقابة على العمليات الوظيفية وحتقيق الكفاءة التشددددددددددغيلية والتنفيذ                   ، إجراءات مناسددددددددددبة                 املعنية لدى املنظمة
                الفعال للادماتي

 
                   في الخدمات المنفذة            وفعاليتها  ة                           تعزيز كفاءة الرقابة اإلداري         لمواصاالة          الم لوبة               اتخاذ اإلجراءات  ب       وصااينا  وأ  -  21

         القائمة                                         ن ام المنظمة للسااااااااااياسااااااااااات واللوائ  واإلجراءات      علع                      فضااااااااااال  عن تحسااااااااااين االمت ال    ،             من قبل المركز
        المركز.       عملية         خص تنفيذ  ي   ما   في

 
                                                     األداة المنظمة لدعم تنفيذ خدمات مركز الخدمات المشتركة  2 - 4 - 1 -  اء ب

 
            كأداة مشدددرتكة             واملسدددتادم                           املصدددمم حبسدددب احتياجات املنظمة  Microsoft Outlook  م            احلالية لنظا     يفة ظ    الو    إن   -  24

                                  ومنتجة بسدددددبب حمدوديته يف رصدددددد الطلبات       كفؤة                                                            لصدددددناديق الليد اإللكرتوين، ال تسدددددتطيع تلبية حاجة العمالء إىل عملية  
                      ر الذم يزيد من التأخري                                                                                     وتقدمها، وعجزه عن التتبع األوتوماتيكم وضددددددددددددددرورة إعداد التقارير الشددددددددددددددهرية بطريقة يدوية، األم

             مدة املعاجلةي   يف

 
  Outlook    ظام                             العديد من اإلجراءات اخلالقة يف ن   ت      قد طبق   ا                        مركز اخلدمات املشددددددددددددرتكة إىل أهن       إدارة       وأشددددددددددددارت   -  25

   ه ء   عمال                      أ وليس شدددددددددددددفال ا جد ا ألن   ّ جمزّ   Outlook                                   ولسدددددددددددددوء احلل لإن إرسدددددددددددددال الطلبات يف نظام    ي ا       وامتثاهل   ا            لدعم تقاريره
                                                وبالتايل يتم تقييم نتائج تقدم الطلبات الحق ا وليس    ي        ارتقاءها          تقدمها أو          يف ما خيص                   ن ر ية حالة طلباهتم         يسددددددددددددددتطيعو   ال

                بشكل استباقمي
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           ركز اخلدمات          املتعلقة مب         للمنظمة                              ألنشددددددددطة الرئيسددددددددية للمقر الرئيسددددددددم                النقل إىل اخلارج ل                     وشددددددددددنا على أنه مبا أن   -  26
                                                            لإن مسدددددددؤوليات املركز وطلبات عمالئه واحتياجاهتم وكمية املعامالت قد    ،    1117                                 املشدددددددرتكة اليت انطلقت بالكامل يف عام

                                               لدعم املركز يف تولري حلول اسدددتباقية وأكثر سدددرعة لكل         هيكلية                           وبالتايل، من املهم وجود أداة                          زادت كلها بصدددورة ملحوظةي
                         عليه معاجلتها يومي اي                                                                      طلب خدمة مبا أنه يتعامل مع ملالف العمالء ويتلقى عدد ا كبري ا من الطلبات اليت

 
                                                            التفاو  بشاااأن أداة نيكلية لمركز الخدمات المشاااتركة وشااارائها، من                         بأن تقوي المنظمة بتعجيل         أوصاااينا  و   -  27

                                                                                                   أجل ضاااامان إدارة القضااااايا/ال لبات الواجد معالجتها وتتبعها ورصاااادنا بالوجه المناسااااد ما ساااايؤدي إلع الفعالية 
    .                           ت ال لدعم المنظمة بشكل أفضل                                والكفاءة في العمليات واإلبال  واالم

 
                                                          اإلبال  عن امت ال طلبات الخدمات للسياسات واإلجراءات الراننة.  3 - 4 - 1 -  اء ب

 
                                                                                         ليما يتمتع مركز اخلدمات املشددددددددددرتكة بألضددددددددددل موقع ليصددددددددددبح اجلهة املزودة للمعلومات بفضددددددددددل معارله وكفاءته   -  22
                                                      أنه ال ميلك حالي ا أية مللية لإلبال  من شدددأهنا توحيد الطلبات                                                  تطبيق سدددياسدددات املنظمة وإجراءاهتا ونظمها، لقد اعتلنا   يف

                                                 ممتثلة وإما غري ممتثلة للسياسات واإلجراءات القائمةي  ّ   أّما                                                    املتعلقة باملعامالت الصادرة عن مكاتب املنظمة اليت كانت

 
                  ون بتصددددميم إجراءات                       وحيثما تظهر ثغرات يقوم                                          املركز بأن حتسددددني العملية هو هدف من أهدالهاي       إدارة  ّ    وعّلقت   -  29

                                                                         وضدددددعوا عملية  إلكرتونية ملعاجلة املطالبات وحسدددددنوا عملية اخلدمة الذاتية يف األعمال       1112       ويف عام                   لسدددددد تلك الثغراتي
           ي كما أدرج Taleo                                                                                           املصددددددرلية ونفذوا نظام ا إلكرتوني ا ملوظفم املشدددددداريع الوطنيني لتصددددددنيف الوثائق الداعمة باسددددددتادام أداة 

                                                                                  ء بوصددددددددفه مللية للتغذية الراجعة من أجل حتديد جودة اخلدمات اليت يقدموهنا لعمالئهمي وتسددددددددتادم                 مقيا  لرضددددددددا العمال
                                                                                                االتفاقات بشدددأن مسدددتوى اخلدمات لقيا  أداء املركز وهم األداة املسدددتادمة السدددتنباط حلول من أجل حتسدددني العمليات 

                    ومعاجلة حاالت التأخريي

 
                                                          يت اسددددددددتهلها املركز ألجل حتسددددددددني عملياته بصددددددددورة مسددددددددتمرةي ولكننا نشدددددددددد                                 وحنن نقر باجلهود احلالية واجلارية ال  -  91
                                                                                              أن االتصدددددال مبكاتب املنظمة وشدددددركائها واسدددددتقطاوم بشدددددأن نتائج عملياهتا والثغرات اليت   اكتشدددددالها على صدددددعيد     على

               ات واإلجراءاتي                                     ولعالة وإمنا سدددددددددديزيدان من امتثاهلم للسددددددددددياسدددددددددد      كفؤة                                          معاجلة طلبات اخلدمة، لن يفضدددددددددديا لقس إىل عملية  
                                                    العليا حيدو وم على تقدمي حلول اسدددددددتباقية تسدددددددتجيب للثغرات       دارة                                          باإلضدددددددالة إىل ذلك لإن إبال  هذه املعلومات إىل اإل

                     صنع القرارات السليمي     عزز                                                             املبلغ عنها وتعزز تنفيذ اخلدمات عالية اجلودة وحتقيق رضا العمالء وت

 
                                           علية إلعداد تقرير دوري بشااأن االمت ال لسااياسااات         اسااتنبا   ب   كز                              بأن تقوي المنظمة من خالل المر        وصااينا  وأ  -  91

                                                        ّ                                   وإجراءات طلبااات الخاادمااة الصااااااااااااادرة عن مكاااتااد المنظمااة علع أن يبّلغ لهااذا األخيرة بوتيرة منتظمااة، ونشااااااااااار 
ّ                 التقرير علع الموقع اإللكتروني المخصااااص للمركز أو علع لواة التحكم الخاصااااة به ليشااااّكل بالدرجة األولع     نذا                                                                            

                                                                                        معلومات قيمة سااااتساااااعد مكاتد المنظمة والمركز في التناول االسااااتباقي للفرص المبلغ عنها في مجال        مجموعة 
  .               وفعالة للعمليات      كفؤة                                                      تحسين االمت ال ل لبات الخدمة والمساعدة في تحقيل نتائج  
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ا بأن تسااتخدي المنظمة  أ        أوصااينا  و   -  91       إلدراج                                                       التقرير بشااأن االمت ال الصااادر عن مركز الخدمات المشااتركة                        يضاا 
                                                                                             مؤشاااااارات علع معدالت الخ أ أو معدالت عدي االمت ال لدم تقييم أداء المسااااااؤولين/الموظفين المتسااااااببين بعدي 

  .                                                                    االمت ال، من أجل المزيد من تعزيز المساءلة والتنفيذ الفعال لمسؤولياتهم

 
                                                 المبادرة بشأن نظاي للجودة ممت ل للمعايير الدولية  4 - 4 - 1 -  اء ب

 
                                    جم املعامالت الواجب معاجلتها والتقارير  حل                                             اسدددتمرارها يف االبتكار وتبسددديس عملياهتا من املتوقع                مع منو املنظمة و   -  91

ا على أن يكون كل مبدأ مبين   و       ولذا،    ي         أن يتنامى            حد  سدددواء                                                الواجب تقدميها إىل العمالء الداخليني واخلارجيني على                                حرصددد 
                                        ركز اخلدمات املشددددددرتكة أن يضددددددمن االمتثال لنظام  مل   م    ينبغ                                      للادمات منفذ ا من وجهة النظر الصددددددحيحة،    ا         ضددددددمن منوذجه

ّ                        ونتيجة لذلك يتحقق املكّون املطلوب للنجاا من خالل                                                       للجودة من قبيل شددددددددددددددهادات املنظمة الدولية لتوحيد املقاييسي                      
    ي      العمالء           اجلودة ورضا       دارة          نظام متني إل

 
                               املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس                منظمة أن شهادة                     مركز اخلدمات املشرتكة لل       إدارة                            وحني استقصينا املسألة أبلغتنا   -  94

   ي     1119     لعام    ا              جزء من مبادراهت

 
                          سدددددددددددددديزيد من مسددددددددددددددتوى ثقة العمالء                                املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس                                       وأشددددددددددددددرنا إىل أن نظام ا موثق ا للجودة مثل  -  95

                          يق نتائج حمددة ملركز اخلدمات                                                                       واعتمادهم على اخلدمات املقدمة مبا أن االمتثال ملعايري راسدددددددددددددداة للجودة من أجل حتق
                                                                        وتؤدم بيئة العمل القياسددددية إىل حتقيق متسددددق للادمات ولرضددددا العمالءي وجيرم تنفيذ                               املشددددرتكة هو من األمور الضددددروريةي

                               عنها إىل أن تتم اسدددددتفادة الدرو                                                                           تدابري وقائية وختفيفية وتصدددددحيحية من حلظة تلقم الطلبات وتناوهلا ومعاجلتها واإلبال  
                                                                                            التحسدددددني املتواصدددددل للادمات املقدمة إىل العمالء يف الوقت املناسدددددب وبالتماشدددددم مع املعايري الدولية، ما يؤدم        من أجل 

                            مركز اخلدمات املشرتكة للمنظمةي   ة        حتقيق ر ي   إىل

 
                                                مركز الخدمات المشاااااااتركة إلعداد خ ة عمل تتضااااااامن أنشااااااا ة        إدارة                      بأن تقوي المنظمة بدعم         أوصاااااااينا  و   -  96

                                                                              لجودة ممت اال للمنظمااة الاادوليااة لتوايااد المقاااييس، والموافقااة علع خ ااة العماال والموارد                    محااددة لتنفيااذ نظاااي ل
                                                                            لضااااااااااامان أن يقدي المركز إلع عمالئه خدمات عالية الجودة وممت لة لمعيار نظاي عالمي       2012                وتنفيذنا في عاي 
    .            إلدارة الجودة

 
                      بيان الرقابة الداخلية  6 - 1 -  اء ب

 
                           ( خطابات التمثيل الصدددددددددادرة  )أ         مبا يلم          يف املنظمة                           مة لنظام الرقابة الداخلية                            يسدددددددددرتشدددددددددد اسدددددددددتعراض الفعالية العا  -  97

                  والرقابة يف املنظمة       دارة                                                                                    عن نواب املدير العام واملدراء العامني املسددددددددددداعدين ومدير الديوان، اليت يضدددددددددددمنون ليها أن نظم اإل
                            اسدددددددتبيانات املراقبة الداخلية            ؛ )ب( وحتليل                                                                تطبق بشدددددددكل منهجم ولعال يف مجيع الوحدات التنظيمية الواقعة حتت قيادهتم

                                                                                                اليت متلؤها املكاتب والشدددددددعب عل أحناء املنظمة، وخطس حتسدددددددني الرقابة النامجة عنها؛ )ج( واالسدددددددتنتاجات والتوصددددددديات 
       قييم؛                                                                                                      الواردة يف التقارير السدددددنوية للمفتش العام وللجنة املراجعة واملسدددددؤول عن الشدددددؤون األخالقية وأمني املظامل ومكتب الت
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       وغريها       دارة                                                                                     )د( واملالحظات واالسددددددددددتنتاجات والتوصدددددددددديات الصددددددددددادرة عن املراجع اخلارجم يف تقريره املطول وخطابات اإل
            خالل العامي       دارة                                             من التقارير؛ )ه( واملسائل األخرى اليت رلعت إىل اإل

 
                  عداد بيان الرقابة                                                                وجو  اإلدراج الكامل لمباد  الرقابة الداخلية في العملية الداعمة إل  1 - 6 - 1 -  اء ب

          الداخلية 

 
                   تغطى املكونات اخلمسددددددددة    أن                 من الضددددددددرورة مبكان                                                           سددددددددعي ا إىل التقييم الصددددددددحيح للفعالية العامة للرقابة الداخلية،   -  92

                                   كاملة يف العملية الداعمة إلعداد بيان                                           إطار الرقابة الداخلية للمنظمة، تغطية       ضمن                         للرقابة الداخلية الواقعة     12           واملبادئ الدددددددد
                                                                                             وبالتماشددددددددددم مع مبادئ جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدوام، سددددددددددوف يؤكد بيان الرقابة الداخلية                 قابة الداخليةي    الر 
                                                                                                            إذا كان كل من املكونات اخلمسدددددة للرقابة الداخلية أم  )أ( البيئة الرقابية )ب( وتقييم املااطر )ج( واألنشدددددطة الرقابية    ما
                                                                        شددددددطة الرصددددددد، مبا ليها الرقابة لتنفيذ املبادئ ضددددددمن كل من املكونات، موجود ويعمل                          واملعلومات واالتصددددددال )ه( وأن    )د(

                بالشكل الصحيحي 

 
                                                       )يف املقر الرئيسددددددم واملكاتب امليدانية( وخطاب التمثيل، وجدنا                            سددددددتبيانات املراقبة الداخلية          سددددددتعراضددددددنا ال   ّ    وجرّاء ا  -  99
                    املتحفل لتلك الوثائق              ولكن التقييم                            رقابية الواجب النظر ليهاي                                                 املكونات اخلمسدددددددة للرقابة الداخلية متجذرة يف النقاط ال   أن

                 اخلية يف املنظمة                                                          يف االستبيان تتصل باملبادئ التالية التابعة إلطار الرقابة الد      حمددة    ّ                            بنّي عدم وجود نقاط رقابية رئيسية
 

 الوصف املبدأ
 النزاهة والقيم األخالقية 1املبدأ 
 رقابة اجمللس 2املبدأ 
 حتديد املااطر وتقييمها وختفيفها 8أ املبد
 تقييم التغيريات 10املبدأ 
 السياسات واإلجراءات 13املبدأ 
 الرصد 17املبدأ 

 
                                                 أكثر اتسدددددددددددددداق ا مع إطار جلنة املنظمات الراعية التابعة        وجلعلها                              على وجود نطاق لتعزيز العملية       دارة        والقت اإل  و   -   111

                  اسدددددددتبيانات املراقبة                                                        على أن مبادئ الرقابة الداخلية ملنفة الذكر مل تكن مدرجة يف     دت  ّ شددددددددّ       دارة        غري أن اإل                للجنة تريدوامي
   ل        لددددى إكمدددا        األجهزة   ى          مسددددددددددددددتوى لراد                                  هدددذه األخرية مل تكن مالئمدددة للتقييم على                    ويف خطددداب التمثيدددل ألن           الدددداخليدددة

      دارة            على مسددددتوى اإل           صددددورة ألضددددل ب              لها وتقييمها   حتلي                                   وخطاب التمثيل وحتليلها ولكن بالوسددددع                            اسددددتبيانات املراقبة الداخلية
                       إىل أنه ليما يرتكز إطار       دارة                        باإلضددددددالة إىل ذلك، أشددددددارت اإل                                         البيان بشددددددأن الرقابة الداخلية أو إعدادهي       صددددددياغة           العليا قبل 

                                                                                                             الرقابة الداخلية على جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدوام وأن إطار هذه األخرية يشددددددددددددددكل املبدأ التوجيهم لعملية 
             إذ مل تكن تلك    ،       وتنفيذه                          اسددددتبيان املراقبة الداخلية                      اتباعه حرلي ا يف تصددددميم  ب    نية       هناك       مل تكن                          إلبال  عن الرقابة الداخلية ا

   ي    أعاله    97                                                                 جزء من عملية اإلبال  عن الرقابة الداخلية، حبسددددددددددددددب ما هو موصددددددددددددددوف يف الفقرة    ى              االسددددددددددددددتبيانات سددددددددددددددو 
                       يف مجيع أحناء املنظمة ولذا       وظفني  امل           العديد من        وجه إىل ت             بة الداخلية             اسددددددددددددددتبيان املراق                    الصدددددددددددددددد جتدر املالحظة أن     هذا   ويف

                 ها بصورة مفيدةي   عن          من اإلجابة     هم                                                            لينبغم لألسئلة اليت يتضمنها االستبيان أن تكون مطروحة بطريقة متكن
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               ريدوام من املهم  ت                                                 على أنه يف سددددددددددياق جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة       دارة                         وباإلضددددددددددالة إىل ذلك، والقت اإل  -   111
                    يف تقييم ما إذا كانت       دارة                        تشدددكل املعايري اليت تسددداعد اإل    اليت                                         مكونات الرقابة الداخلية واملبادئ الداعمة      مجيع       تقييم      توثيق 

                                              وحنن قلقون من أن تقييم لعالية الرقابة الداخلية                                                               مكونات الرقابة الداخلية موجودة ولاعلة وتعمل مع ا ضددددددددددددددمن املنظمةي
                                                                                        ّ الكامل السددددددددددددددتعراض مجيع النقاط الرقابية الرئيسددددددددددددددية مبوجب مبادئ الرقابة الداخلية قيد الدر ، ال يبنّي              دون التوثيق   من

                                                             وجود أنشطة كالية على صعيد الرقابة الداخلية من دون تولر وثائق       دارة                  وحيتمل أن تستنتج اإل                         حقيقة الوضع احلايل كاملةي
                          كالية لتقييم ترتكز عليهي 

 
                                                                           المنظمة بتعزيز العملية الراننة واألنشاااااااا ة الداعمة إلعداد بيان الرقابة الداخلية        إدارة          بأن تقوي        أوصااااااااينا  و   -   111
                                                                                                    التوثيل الرساامي لتقييم جميع مباد  الرقابة الداخلية ضاامن إطار الرقابة الداخلية للمنظمة، وباألخص المباد      عبر

ا             غير المدرجة    18 و    13 و    10 و   8 و   2 و  1   . ة                        استبيان المراقبة الداخلي   في          تحديد 

 
                           بشأن االة الرقابة الداخلية      دارة               أسار استنتاج اإل  2 - 6 - 1 -  اء ب

 
                                               أسار االستنتاج المذكور في بيان الرقابة الداخلية  - أ

 
                                                                                                    نظر ا إىل القيمة اليت يرجو بيان الرقابة الداخلية اإلتيان وا وحتقيقها داخل املنظمة، قمنا باسددددددددددددددتعراض للمذكرة   -   111

                                                                             شددددأن اإلبال  عن الرقابة الداخلية للتأكد من أن املنظمة تتمتع بالسددددياسددددات وبالعمليات                              التوجيهية الصددددادرة عن املنظمة ب
ّ                      ة تقّوض املساءلة والشفاليةي                                                                                  ّ املناسبة إلنتاج بيان للرقابة الداخلية يلز الوضع والواقع الراهنني وليس جمرد وثيقة شكليّ       

 
                                           خلية واضددددددددددددددح املعامل وأن أهداف الرقابة الداخلية                                                      ونتيجة لذلك اعتلنا بشددددددددددددددكل عام أن نطاق بيان الرقابة الدا  -   114
     حمددة                                 يت يشددملها بيان الرقابة الداخلية                                                                              كفاءة العمليات ولعاليتها واالمتثال للوائح والقوانني وموثوقية التقارير املالية( ال    )أم

             ولكننا الحظنا                           عن أدلة لدعم هذا اإلنتاجي                                                                بوضدددوا لدعم إعداده وإصدددداره؛ وأن هناك سدددياسدددات وعمليات راهنة لضدددال  
                                 لة يف العملية عل حتديد وتولري األسدددددددا   ء              الشدددددددفالية واملسدددددددا            لزيادة حتسدددددددني                                  اسدددددددتعراضدددددددنا أنه ال تزال هناك من جماالت   يف

                                                           وضع الرقابة الداخلية غري املذكور يف املذكرة التوجيهية احلاليةي          يف ما خيص      دارة            الستنتاجات اإل

 
                                                          بشددددددددددددددأن اإلبال  عن الرقدابدة الدداخليدة قدد أعددت لتوجيده العددد الكبري                     أن املدذكرة التوجيهيدة       دارة        وشددددددددددددددرحدت اإل  -   115
                  استبيانات املراقبة         استكمال  ب            يف ما يتعلق   -                                                               املوظفني املشاركني يف عملية اإلبال  عن الرقابة الداخلية يف املنظمة كلها    من

                            يد على أن عملية إعداد مسددودة                         وباإلضددالة إىل ذلك،   التشددد          التمثيلي                                  والتأكيد على صددحتها وإعداد خطابات          الداخلية
        وتقارير                             اسدددددتبيانات املراقبة الداخلية                                                                              بيان الرقابة الداخلية )باالسدددددتناد إىل املسدددددائل املطروحة يف خطابات التمثيل القطاعية و 

                         مكتب االسدددددددرتاتيجية والتاطيس       دارة                                                   املراجع اخلارجم ومكتب املفتش العام وجلنة املراجعة( ختضدددددددع إل   -                 املراجعة السدددددددنوية
     خضددددددددددعت     )أ(                                                                   بلغنا أن عملية إعداد بيان الرقابة الداخلية قد متت على الوجه التايل               ُ ضددددددددددالة إىل ذلك، أُ    باإل         املواردي       إدارة  و 

                                                                                                  خطابات التمثيل إىل اسدددددددددددتعراض دقيق مع الرتكيز على اخلطابات اليت أعدها نواب املدير العام )واليت تتضدددددددددددمن مسدددددددددددائل 
      أدرجت     وقدد                                                     التنميدة االقتصدددددددددددددداديدة واالجتمداعيدة وديوان املددير العدام؛ )ب(    رة   إدا    ( و   ات    دار                           طرحتهدا املكداتدب اإلقليميدة واإل

                                         جرى استعراض التقرير السنوم للمفتش العام،   و       ؛ )ج(                      بيان الرقابة الداخلية      مسودة                                  املسائل الرئيسية اليت جرى حتديدها يف 
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                                  بيان الرقابة الداخلية يغطم بالشددددددددددددددكل                                                                           والتقرير السددددددددددددددنوم للجنة املراجعة والتقرير املطول للمراجع اخلارجم للتأكد من أن
                  اسدددتبيانات املراقبة                                                                                        الكايف مسدددائل الرقابة الداخلية الرئيسدددية اليت طرحت يف تلك التقارير؛ )د( وجرى اسدددتعراض ملاصدددات 

                                                                              للتأكد من أن الشواغل الرئيسية املنبثقة عنها قد أدرجت يف بيان الرقابة الداخليةي           الداخلية

 
                        ُ                                          بيان الرقابة الداخلية اسدددددددددُتعرض هذا األخري من قبل جلنة الرقابة الداخلية    ة            يف أعقاب صدددددددددياغ                   وتبلغنا كذلك بأنه  -   116

      دارة        وشددددت اإل                                                                           التنفيذية والرصددد واملدير العام قبل تقدميه إىل املراجع اخلارجم من أجل اسددتعراضددهي      دارة                والفريق املعين باإل
                               ليست موثقة ومنشورة بصفة رمسيةي     أهنا   ّ إاّل                                           على أن اإلجراءات واألسس موجودة كلها بالفعل

 
                                                                                                  ومع االهتمام املتنامم الذم أواله أصددحاب املصددلحة يف املنظمة للمسدداءلة والرقابة الداخلية، نعتل أن عدم توثيق   -   117

   ي                              ولن يشدددددددجع على املسددددددداءلة والشدددددددفالية                                                             أسدددددددا  أم من االسدددددددتنتاجات كفيل بالتسدددددددبب بسدددددددوء التواصدددددددل وقلة الكفاءة 
                           ح ا لدى إنتاج بيان الرقابة                                                                ّ الذم قام عليه االسدددتنتاج بشدددأن لعالية الرقابة الداخلية أن يكون موضدددّ                الضدددرورم لألسدددا     ومن

                                              دعم الضددددددمانات الواردة يف بيان الرقابة الداخلية،      لدى             فم حال غيابه  ل                                          الداخلية، ويف حتقيق اهلدف منه يف هناية املطافي
                                            حيتمل أيض ا أن تكون نتائج التقييم غري دقيقةي 

 
                                                               التوثيل المنهجي ألسار االستنتاج بشأن االة الرقابة الداخلية ونشرا       بضمان                  بأن تقوي المنظمة        وصينا  وأ  -   112

  .                                                                                                    من أجل دعم الضمانات الواردة في بيان الرقابة الداخلية وتعزيز المساءلة والشفافية في العملية بصورة أقوم

 
                                     أسار االستنتاج الوارد في خ ا  التم يل  -  

 
                                                                                              ت التمثيل من الوثائق اليت يتم تدارسددها لدى تقييم لعالية نظام الرقابة الداخلية للمنظمة الذم يفضددم      خطابا    ّ إنّ   -   119

                                 مهمة بالنسبة إىل موثوقية البياني     ات     اخلطاب     تلك                 ولذا لإن موثوقية                                  إىل إصدار بيان الرقابة الداخليةي

 
                                        للمنظمة تنص على اآللية والعمليات الداعمة          لداخلية         الرقابة ا                                             وقد اعتلنا أن املذكرة التوجيهية بشأن اإلبال  عن   -   111

                                                                                    ويتعني على املدراء العامني املساعدين للمكاتب اإلقليمية وإدارات املقر الرئيسم إعداد خطابات                      إلعداد خطاب التمثيلي
                  شهادة لإن التمثيل               وباإلضالة إىل ال                                                                           متثيل تشهد على وضع الرقابة الداخلية يف األقاليم اإلدارات اخلاضعة إىل مسؤوليتهمي

                                                                                                   سدديلز أية نقاط ضددعف هامة على صددعيد الرقابة الداخلية وسدديولر معلومات بشددأن خطس العمل من أجل التصدددم لنقاط 
                                    ّ                                            وبناء على خطابات التمثيل املقدمة، سدددديوّقع املدير العام بيان ا بشددددأن الرقابة الداخلية                                 الضددددعف الرقابية اليت جرى حتديدهاي

                                           ت اليت تستدعم التحسني واختاذ اإلجراءات بشأهناي                   للمنظمة حمدد ا اجملاال

 
ّ              وباملثل، لقد الحظنا أّن هناك لرص ا ل  -   111         الرقابة      حالة         يف ما خيص       وتقدميه       دارة                      حتديد أسا  استنتاجات اإل         لمزيد من                    

                  وسدددددددددددددديكون مبثابة إطار    ي                                                                 إذ أنه ال يرد حالي ا يف التوجيهات الراهنة لإلبال  عن الرقابة الداخلية      دارة                    الداخلية يف اإلقليم اإل
                                                                                                      مرجعم مشرتك يف أداء األدوار واملسؤوليات واملساءالت وأيض ا يف تنسيق مجيع األنشطة املؤدية إىل إعداد خطاب التمثيلي 

 
                                                                حول كيفية إعداد االسددددددددددتنتاج بشددددددددددأن الرقابة الداخلية يف خطابات التمثيل                            ّ   ومن شددددددددددأن التوجيه امللمو  واملوثّق   -   111
          االسدددتعراض؛                      متابعة حمسدددن ا لغايات                                                      ى من الضدددمان خلطاب التمثيل وللبيان يف النهاية؛ ويولر سدددجل               يكفل مسدددتوى أعل   أن
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                                                         ؛ ويعاجل خطر عدم االتسدداق املمكن بني االسددتنتاج وبني نتائج أعمال     دارة                                    ويفضددم إىل تولري أسددا  لعال السددتنتاجات اإل
   ي         للحسابات          ع اخلارجم                                                      اإلشراف اليت متارسها جلنة املراجعة ومكتب املفتش العام واملراج

 
ّ  تحّدد    بأن        وصاااينا  وأ  -   111                                توفرنا علع أساااار اساااتنتاج اإلدارة     بأن   و                    اإلضاااافية بشاااكل أكبر           التوجيهات         المنظمة    
                                                                                     خ ا  التم يل من أجل تبسااااايم العملية ومواءمتها وضااااامان االتساااااام في اساااااتخالص اساااااتنتاج اول الوضاااااع    في

  .     معينة                                                 الحقيقي للرقابة الداخلية ضمن مناطل/إدارات/مكاتد

 
                           مع نتيجة المراجعة الخارجية                           استبيان المراقبة الداخلية   في       ردود            عدي اتسام ال  3 - 6 - 1 -  اء ب

 
                                                                                                   ينبغم ملمثليات املنظمة وممثليها يف األقاليم الفرعية وممثليها اإلقليميني ومدراء الشدددعب ور سددداء املكاتب املسدددتقلة   -   114

         ( بواسطة                         استبيان املراقبة الداخلية                            كمال استبيان على اإلنرتنت )أم                                              وقادة اللامج االسرتاتيجية ور ساء مكاتب االتصال إ
                                                               لتغطية جماالت املااطر الرئيسددددية األربعة  )أ( تصددددميم اللامج واملشدددداريع؛   Sharepoint                          أداة خمصددددصددددة قائمة على تطبيق 

        ويتضدددددددددمن   ي    دارة    يف اإل                                           تنفيذ اللامج ورصدددددددددده؛ )د( والكفاءة والرقابة       إدارة  و                                    )ب( وحشدددددددددد املوارد وعقد الشدددددددددراكات؛ )ج( 
                                                       على أن الرقابة املعينة منفذة بالكامل أو بشددددددكل جزئم أو غري         مبوجبها               ينبغم التأكيد        لرقابة ل        رئيسددددددية      نقاط     عدة     جمال   كل

                                                                                    وينبغم اإلدالء بتعليقات تفسددددددددددددددريية حيثما تكون الرقابة غري منفذة بالكامل من أجل إتاحة الفهم                    منفذة أو ال تنطبقي
                                   راءات ملعاجلة القضايا اليت   كشفهاي                الكامل واختاذ اإلج

 
             على االسدددددتبيان       ردود                                                       على وثيقة التقييم الذاق مثل االسدددددتبيان ليلز أن موثوقية ال                  الرقابة الداخلية     بيان         اعتماد    أما   -   115

         لالسدددددددتعراض                                                                                                    مرتبطة مبوثوقية الضدددددددمانات الواردة يف بيان الرقابة الداخليةي وبالتايل، من الضدددددددرورم جد ا وجود ملليات لعالة 
ا أن تدر  ال                            الواردة يف االسدددددددددددتبيان وصددددددددددددقهاي      ردود                   ت ألجل ضدددددددددددمان اتسددددددددددداق ال      ّ والتثبّ         بعناية       ردود                               ومبا أنه من املهم جد 
                                                                                       تكون صددددددددددادقة حبيث ميكن اختاذ إجراءات للتصدددددددددددم ألية عثرات،   تسددددددددددليس الضددددددددددوء على هذا اجلانب يف املذكرة     وأن

   ي                 الرقابة الداخلية                          التوجيهية اخلاصة باإلبال  عن 

 
                                                                                                    وقد قمنا مبقارنة الردود الواردة يف االسددتبيان وحتليلها مع تقارير املراجع اخلارجم ال سدديما اخلطابات الصددادرة عن   -   116
                                    ، وال سدددددددددددددديمددا  )أ( مركز اخلدددمددات املشددددددددددددددرتكددة      1112                                          مسدددددددددددددددة من مكدداتددب املنظمددة كنددا قددد راجعندداهددا يف عددام  خل      دارة  اإل

       ونتيجة                                                                        مكاتب التمثيل يف ملسيا واديس اهلادئ وموزامبيق ونيجرييا ولييت نام وأوغنداي  و     )ج(                           )ب( ومكتب املوارد البشرية
                                                                          بني الردود والتأكيدات الواردة يف االسدددددددتبيان من قبل مكاتب التمثيل يف ملسددددددديا واديس      ّ معنّي                       لذلك الحظنا عدم اتسددددددداق

                                وليما جرى دحف بعضددددددددددددددها عقب توضدددددددددددددديحات         اجعتناي                                            ونيجرييا ولييت نام وأوغندا مقارنة بنتيجة مر           وموزامبيق       اهلادئ 
         وأقرهتاي                                                        أكدت هذه األخرية على العديد من حاالت عدم االتساق يف األجوبة   ،      اإلدارة   من

 
ّ  صدددّحة   أن       دارة                       وباإلضدددالة إىل ذلك شدددرحت اإل  -   117                                                 يف االسدددتبيان مهمة جد ا، كما   التشدددديد يف التوجيهات       ردود  ال   

       ال يزال      يف حني   و             وبناء عليه،     تي                                                ّ ية على أمهية الدقة يف التقييم الذاق ويف عملية التثبّ                             بشددددددددددددددأن اإلبال  عن الرقابة الداخل
                        إجراءات عالية اجلودة منذ       رسدددددداء                     نتيجة العملية األخرية إ           لقد أثبتت   ،                       أمر ا جديد ا على املنظمة                  الرقابة الداخلية         اإلبال  عن 

         ولكن ذكر    ي                            مع تولر توجيهات أكثر تفصدديال        ألضددل    ّ        مطّلعة بشددكل       أصددبحت                 ألن مكاتب املنظمة      1117             إطالقها يف عام 
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    حد                                                                                               تعم بالكامل أن باإلمكان تطبيق املزيد من التحسينات على صعيد دعم التقييم الذاق وعملية التثبت على      دارة     أن اإل
                 للسنوات املقبلةي         سواء  

 
                                  التقييم الذاق وضدددمان لعالية اآللية،           السدددتبيانات                              حتد من الطبيعة الذاتية ضدددمن ا                            ويف هذا الصددددد لإن إرسددداء مللية   -   112

                                لزيادة موثوقية الضدددددمانات الواردة                                                                                 من األمور اليت ال ميكن التغاضدددددم عنهاي وتعتل ملليات املراجعة والتأكيد الفعالة ضدددددرورية  
           االستبياني           على غرار                     أدوات التقييم الذاق  يف

 
                                       المزيد من التدابير االسااتباقية التي تضاامن     ها     مكاتب           نا ورفساااء ء             المنظمة ومدرا                بأن يسااتهل مم لو        وصااينا  وأ  -   119

                                                       نظر ا إلع أنمية الت بم منها دعم ا لضاااامانات المدير العاي                            اسااااتبيان المراقبة الداخلية                         بشااااكل أكبر دقة الردود علع 
ّ      لداخلية، كّل ضاامن                                                                                  في بيان الرقابة الداخلية ولتمكين إجراءات مسااتنيرة للتصاادي ألية نق ة ضااع  في الضااوابم ا           

   .       ولياته         ن ام مسؤ 

 
ا بأن         أوصاااااينا  و   -   111        المدير       نوا      اتد  مك / ن ي       المسااااااعد    ين     العام    اء         تد المدر  ا  مك / ة       اإلقليمي     اتد    المك       تواصااااال          أيضااااا 
                  المذكرة التوجيهية       عليه     تنص    ما      بحسد                                                         خ وتي استعرا  الردود الواردة في االستبيان والتأكيد عليها،        تنفيذ      العاي 

                                            الوضع الفعلي للرقابة الداخلية في المكاتد.   م    إبرا                                      بشأن اإلبال  عن الرقابة الداخلية، لضمان 

 
                                                  التحقيل في الشكاوم بشأن الغش وغير ذلك من سوء سلوك  8 - 1 -  اء ب

 
                           و لو مجيع العمليات من الغش    ،                                                               إن املنظمة ملتزمة بضددددددددددمان اسددددددددددتادام مواردها للغايات املنشددددددددددودة منها لقس  -   111

      وركزت                تنفيذ براجمهاي         يف ما خيص                     ءلة املاحنني واملسدددددتفيدين                    وبأن تكون خاضدددددعة ملسدددددا   ،                          ومن املمارسدددددات الفاسددددددة األخرى
             وجرى حتديثها      1114                 للمرة األوىل يف عام                                                          سدددددددددياسدددددددددة املنظمة ضدددددددددد الغش واملمارسدددددددددات الفاسددددددددددة األخرى اليت اعتمدت

                                                  عدم التسددددامح إطالق ا مع حاالت الغش واملمارسددددات الفاسدددددة       سددددياسددددة               املنظمة تنتهج   أن     على       1115          مار  ملذار    11  يف
                                                                      ومبوجب هذه السددددددددددددياسددددددددددددة، أنيطت مبكتب املفتش العام صددددددددددددالحية تلقم الشددددددددددددكاوى والتحقيق                      ألخرى بتجلياهتا كالةي ا
                                                                                      السدددلوك غري املرضدددم، مبا يشدددمل الغش واملمارسدددات الفاسددددة األخرى أو األنشدددطة اليت ختالف لوائح املنظمة          ادعاءات  يف

                               وقوانينها وسياساهتا وإجراءاهتاي 

 
                                 أن مكتددب املفتش العددام قددد اسددددددددددددددتهددل عددام       1112                                 رير السددددددددددددددنوم للمفتش العددام الصدددددددددددددددادر يف              والحظنددا يف التق  -   111

  (        ادعاء       141       )تتضدددددددددمن        قضدددددددددايا        مبا ليها        مسدددددددددألة    71                                                 بكمية من األعمال املرحلة من السدددددددددنة السدددددددددابقة تتألف من      1112
          كوى جديدة  شددددددد     111                                                 باإلضدددددددالة إىل ذلك وخالل العام، تلقى مكتب املفتش العام                            ومشددددددداورات وخدمات اسدددددددتشددددددداريةي

                                                                   أو خدمات استشاريةي وبناء عليه، قد تتضمن الشكوى الفردية اليت يتسلمها     ات     شاور  مل    طلب     46   ( و       ادعاء      141       )تتضمن 
  (        ادعاءات     114   ت          شدددددكوى )تضدددددمن    55                            ن مكتب املفتش العام من إقفال               ّ متعددةي وقد متكّ          ادعاءات                 مكتب املفتش العام 

        دة عامة       أدناه    1            ويعرض اجلدول                                لة من السددددددددنة أو السددددددددنوات اآلنفةي  ّ رحّ                               طلب ا اسددددددددتشدددددددداري ا مبا ليها تلك امل          مشدددددددداورة     17 و
                                                         ملسائل اليت طرأت خالل العام ومقارنة بالسنوات األربع املاضية   ا   عن
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 1112  نتائج أعمال مكتب املفتش العام لسنة 1اجلدول 
 

 9108 9107 9106 9105 9104 كمية القضايا
ّ                      قضايا مرّحلة من السنوات السابقة          27 35 35 48 73 

 112 76 103 81 64            شكاوى جديدة
 46 45 9 16 27                             مشاورات خدمات استشارية جديدة

 930 062 047 039 008     9108                          مجموع القضايا الواردة سنة 
 55 69 91 79 53                  شكاوى   البت ليها

 39 27 8 16 30                                  مشاورات خدمات استشارية   اختتامها
 - - - 2 -              حدة خالل السنة                            تعديل  دمج قضيتني ضمن قضية وا

                                       مجموع القضااااااااااااااااايااااااا التي وردت وبقياااااام عااااااالقااااااة في 
 037 73 48 35 35     9108                  ديسمبر/كانون األول 

     سواء                                                                          مالحظة  تشري كلمة "القضايا" إىل الشكاوى واملشاورات اخلدمات االستشارية على حد  
 

                                   وجددب اللوائح املدداليددة للمنظمددة إحددالتهددا        اليت تسددددددددددددددت       املفرتض     الغش                 حلدداالت الغش وحدداالت          االهتمددام    نويل    حنن   و   -   111
                مصدددددنف ا كالتايل          ادعاء       141             اجلديدة تتضدددددمن      111                    الحظنا أن الشدددددكاوى الددددددددددددددددددد      1112                        املراجع اخلارجمي وخالل عام    إىل
   -                                    يف املائة؛ )ج( واعتداء واسددتغالل جنسدديان    9   -     جنسددم    ّ  حتّرش  و    ّ  حتّرش                   يف املائة؛ )ب( وحاالت     44   -         غش ولسدداد     )أ(
                          يف املائة؛ )ز( واسددتغالل سددلطة    9   -                                       يف املائة؛ )ه( وممارسددات حتظرها أطراف ثالثة    7   -                  ( وأعمال انتقامية            يف املائة؛ )د   1

        دعاءات                      ويرتكز التصدددددنيف األويل لال          يف املائةي    11   -                                                   وتضدددددارب مصددددداأ وخروقات أخرى ملعايري سدددددلوك املوظفني الدوليني 
                                              وخالل جمريدددات التحقيق، قدددد يعمدددد مكتدددب املتفش العدددام                                                   على املعلومدددات األوليدددة اليت يتلقددداهدددا مكتدددب املفتش العدددامي

                     ر املزيد من املعلوماتي                    ّ تعديل التصنيف مع تولّ    إىل

 
                                        اه تصددداعدم متواصدددل يف عدد الشدددكاوى الواردة       ّ صدددف باجتّ                                            ّ ومن الواضدددح أن عبء العمل ملكتب املفتش العام يتّ   -   114

                              يف املائة يف عدد القضددددايا املفتوحة     27               جة زيادة بنسددددبة            لكانت النتي   ي    1112 و      1117      عامم            يف املائة بني    47             إذ زاد بنسددددبة 
    (ي         مفتوحة          قضية      71 )      1117                           القضايا املفتوحة يف هناية عام      عدد      ( عن        مفتوحة          قضية       117 )      1112       يف هناية 

 
                                          الضددددددددددددددوء على أن القيود على املوارد سددددددددددددددتبقى قويدة   ،     1112              يف تقريره لعددام    ،                  س مكتددب املفتش العددام      ّ وقددد سددددددددددددددلّ   -   115
                                    لة، مع ما يرتبس بذلك من تأثري يف قدرة                                                  ّ معاجلة كمية القضايا املتزايدة، مبا يشمل القضايا املرحّ          يف ما خيص    19  11    عام  يف

ّ     ّ ويف الوقت الراهن رّحل كلّ                                        العدد املتزايد من القضددددددددددددددايا قيد املراجعةي                         ّ مكتب املفتش العام على حلّ          قضددددددددددددددية      14    حمقق                    
      1117                     ص يف التحقيقات من عام                             ّ يف كمية القضدددددايا لكل موظف متاصدددددّ          يف املائة    16                   ما ميثل زيادة بنسدددددبة         املتوسدددددس،   يف

                                                             وبناء عليه يتمثل هدف مكتب املفتش العام يف إقفال الشدددددكاوى يف غضدددددون    ي    1114                يف املائة منذ عام     22              وزيادة بنسدددددبة
      يوم ا      171                                           س عدد األيام بني تاريخ اسدددددددتالم الشدددددددكاوى وإقفاهلا         ّ بلغ متوسدددددددّ       1112           ولكن يف عام    ي         من تلقيها     أشدددددددهر     سدددددددتة
        القضددايا      عدد                    نظر ا إىل الزيادة يف      1117                                                            أما املدة املتوسددطة الختتام مراجعة الشددكاوى لقد زادت مقارنة بعام        أشددهري  9   أو



 

  16 | الصفحة

ّ  التحّرش                          وشدددددددروط السدددددددياسدددددددات املتصدددددددلة وا )        دعاءات  اال       أنوا     حبكم      ّ  متشدددددددّعب                   قيد املراجعة وبعضدددددددها  ّ  التحّرش  و              اجلنسدددددددم       
                  عمال االنتقامية(ي                              واالستغالل واالعتداء اجلنسيان واأل

 
                                                                                          وحبسددددددب مكتب املفتش العام لإن عبء العمل املتنامم لوحدة التحقيقات )املتصددددددل بالقضددددددايا وبغري القضددددددايا(   -   116
                                                         وقد خصدددصدددت موارد كبرية للتحقيقات بشدددأن املسدددائل اخلارجة عن نطاق                             الوقت املاصدددص إلقفال الشدددكاوىي      أطال   قد

                  قضددددددددددددددايا حتقيق خارجية    6                          مكتب املفتش العام مراجعة                  ّ لى سددددددددددددددبيل املثال توىّل   لع                                  العمل االعتيادم ملكتب املفتش العامي
                                                      م اإللكرتوين اليت أدى ليها مكتب املفتش العام دور ا رئيسددددددددي ا   ّ علّ                                                ّ أحيلت إليه من قبل وكاالت شددددددددقيقة؛ وتطوير أنشددددددددطة التّ 

                       اجلنسددددم االسددددتغالل واالعتداء    ّ  حّرش   الت                                                                    بوصددددفه خبري ا يف املسددددألة املطروحة؛ وشددددارك بصددددورة ناشددددطة يف املبادرات املتعلقة ب
                                           م ولكن من دون تولري موارد إضدددالية لدعم تنفيذ  ا                           وقد   التشدددديد على تزايد امله                               اجلنسددديني يف سدددياق خطة عمل املنظمةي

                         املهام املضالة إىل الواليةي 

 
                  غش، تتمثل يف إجراء                                                                        د على أن إحدى ألضل االسرتاتيجيات يف نطاق االلتزام بعدم التساهل إطالق ا مع ال    ّ ونشدّ   -   117

                                                                          النظر عن انتماء الشدداص إىل املنظمة أو املنصددب الذم يشددغله أو مدة خدمته يف املنظمة                          ّ حتقيقات صددارمة وسددريعة بغفّ 
         ة من أجل                             ّ ق للتحقيق ولإلجراءات التصحيحيّ                                                                ّ أو عالقته مبسؤولني وويئات األطراف الثالثةي ومن الضرورم تطبيق هنج منسّ 

       والسدددرم    ؤ                                                 واألهم من هذا كله هم ضدددرورة وجود نظام لالسدددتعراض الكف                  ذلك من سدددوء سدددلوكي                      التصددددم لور ا للغش وغري 
            جرى التشدددددددديد          وبالتايل،                         حبصدددددددول الغش وسدددددددوء السدددددددلوكي        دعاءات                                           والتحقيق السدددددددريع ومعاجلة حاالت عدم االمتثال واال

                         مال الفورم ألنشددطة التحقيق                                        وسددوء السددلوك ينبغم للمنظمة أن تضددمن االسددتك    ّ غشّ           الة على ال                ّ بغية شددن معركة لعّ     أنه     على
                                                                               نة مثل درجة تعقيد القضددددددية وعبء العمل على مكتب املفتش العام وأولوياته و أو األسددددددباب     ّ املعيّ                  نظر ا إىل الظروف     كلها 

              امللزمة األخرىي

 
                                                التي يواجهها مكتد المفتش العاي في أعمال التحقيل                 التصااااااادي للتحديات  ب                 بأن تقوي المنظمة        وصاااااااينا  وأ  -   112

                                                                                       ها وال ساااايما بشااااأن القيود علع الموارد، والتركيز بالقدر نفسااااه ووضااااع مخ م اسااااتراتيجي في ما يخص          التي يجري
                                                                                                       اتخاذ إجراءات سااريعة وفعالة بشااأن الشااكاوم المتعلقة بالغش أو سااوء الساالوك دعم ا لرسااالتها القوية بأن المنظمة 

                         يعزم رقابة أفضاااال علع الغش                                                                  جادة في مكافحة الغش وسااااوء الساااالوك والحؤول دون وقوعهما بشااااكل أفضاااال ما 
  .           ضمن المنظمة

 

              مسائل الحوكمة  2 -   باء
 
                  علع مستوم المنظمة                الموارد البشرية        إدارة  1 - 2 -  اء ب

 
          وهم تتأثر           الوظيفةي   ن ع   ه           وتنتهم بفصدددددددددل                    بتعريف املوظف مبهامه           عملية تبدأ                    املوارد البشدددددددددرية على        إدارة      تشدددددددددتمل   -   119

ّ  حتّدد                      بعوامل داخلية وخارجية                 حبسددددددب ما اعتمدهتا                                              ة من قبل املنظمة على املوظفني املعنيني وتؤثر ليها               السددددددياسددددددات املطبق   
                      أكثر اسدددددرتاتيجية عل وضدددددع    ه      منظور        ليكون               املوارد البشدددددرية       دارة        إطارها إل    ّ          غرّيت حمس تركيز   حني         الدولية                  جلنة اخلدمة املدنية 

                                لة على الرغم من التغيري يف املنظور                     املوارد البشدددددددرية ذات صددددددد       إدارة               وقد بقيت للسدددددددفة                              املوظفني يف صدددددددلب اهتمام املنظمةي
                                ؛ والوضدددددع القانوين الفريد من نوعه       التعيني                                       تقوم على أعلى درجات الكفاءة والنزاهة يف               ثقالة تنظيمية                  الذم يتضدددددمن تنمية 
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ا أكل               مسدددددددددددددددداءلدددة املنظمدددة      تلقى                                       للمنظمدددة؛ والرتكيز على احلوكمدددة اجليددددة حيدددث                      من قبدددل دوهلدددا األعضدددددددددددددددداءي              اهتمدددامددد 
                                                             املوارد البشرية للمنظمة والحظنا وجود جمال ملزيد من التحسني ليهاي       دارة                     فية أجرينا مراجعتنا إل   اخلل    هذه     وعلى

 
                 لموارد البشرية         الخاصة با                       االستراتيجية وخ م العمل       الخ م   1 - 1 - 2 -  اء ب

 
      دارة          ة، خاضددعة إل                                                           من الضددرورم مبكان أن تكون مواردها كلها، مبا ليها املوارد البشددري               م مهمة املنظمة   ظ   ع عع      ا إىل    ر    نظ  -   111

                                                              وللتمكن من حتقيق ذلك ينبغم للمنظمة أن توجه مسددددددارها االسددددددرتاتيجم حنو                                    جيدة ومسددددددتادمة لغايات حتقيق مهمتهاي
                                                        األهداف االسدددرتاتيجية للمنظمة والنواتج واملارجات املنشدددودة اليت        ّ ، لإنّ                   وعلى املسدددتوى املؤسدددسدددم                  مواردها البشدددريةي       إدارة

       وباملثل    ي    1111 -    1112                                    ل يف اخلطة املتوسددطة األجل للمنظمة للفرتة         ّ بشددكل مفصددّ     ترد      قها،                         تسددعى الدول األعضدداء إىل حتقي
  ي     1119 -    1112                                                                                                لإن أولويات اللنامج وتدخالته اليت سترتجم النوايا إىل واقع ملمو ، ترد يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

                                           ومكاتبها التوليق بني قراراهتا وعملياهتا يف جمال                                                             ومن أجل حتقيق تلك األولويات والتدخالت، يرتتب على إدارات املنظمة
                                     األعمال وبني اإلطار االسرتاتيجم للمنظمةي 

 
                  البشرية وتحدي ها         لموارد         الخاصة با           وخ م العمل                         إعداد الخ م االستراتيجية   - 1

 
             للمنظمة، لهم                                                                                   الحظنا أنه ليما تتسدددق األولويات االسدددرتاتيجية للموارد البشدددرية مع خطة العمل متوسدددطة األجل  -   111

                     خالل هذه املراجعة لقس                                                                                  مل ترد يف إطار اسدددددرتاتيجم وخطة عمل حمدثني للموارد البشدددددرية، وقد قام مكتب املوارد البشدددددرية
                                             من شددددأن التوليق الواضددددح بني األولويات االسددددرتاتيجية     ي و     1119 -    1117    فرتة  ل      عمله ل   ة              االسددددرتاتيجية وخط    ته  خط        بتحديث

                      ويف هذ الصدددددد نشددددجع مكتب                                                      ولويات االسددددرتاتيجية للمنظمة بناء مسددددار لعال حنو التغيريي                     املوارد البشددددرية وبني األ      دارة إل
                        اخلطة االسددددددددددددرتاتيجية هم أكثر  ل   ي     حمدثتني                       خطة اسددددددددددددرتاتيجية وخطة عمل            احلفاظ على                                املوارد البشددددددددددددرية على مراعاة أمهية

  ر          ّ يف حال تعذّ           أن تشددددددووا        ملسدددددداءلة ا    يد            عثرات على صددددددع ل     ميكن  و                                                جمرد وثيقة داخلية لهم مفعمة بالشددددددفالية واملسدددددداءلة،    من
                                سب األعمال املنفذة إىل خطس مسبقةي    ن  

 
           وبين تقرير       2012 -    2018                                                            التوفيل بين اسااااااااااتراتيجية وخ م عمل مكتد الموارد البشاااااااااارية للفترة   - 2

    8 /   183                 لجنة المالية رقم 

 
                        ت أبلغ عنها مكتب املوارد                                     منهجيات أو هنج للموارد البشددددددددددددددرية وإ ازا    11                           يف هذا الشددددددددددددددأن، الحظنا أن هناك   -   111

                    يف االسدددددددرتاتيجية ويف خطة       حمددة                             ليسدددددددت هلا مبادرات وأنشدددددددطة نظرية  و    2     171               جلنة املالية رقم        وثيقة                 البشدددددددرية مذكورة يف 
                                     البيانات يف وثائق مكتب املوارد البشرية     ّ  تشّتت    على                                                       وميثل عدم إدراج املعلومات واملنهجيات يف خطة العمل دليال          العملي

                                                                      املزيد من التوضيح لتعزيز موثوقية املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسيةي           وحاجتها إىل

 
                                                      وتحديث خ م أعمالها في مجال الموارد البشااااااااااارية التي تنعكس                         بأن تقوي المنظمة بإعداد         أوصاااااااااااينا  و   -   111
   ال                                                                                        خ م استراتيجية وخ م عمل رسمية وملموسة تغ ي فترة ممنية محددة، من أجل وضع خرائم طريل ومرا   في

                                                                                                محددة واضحة؛ وتأييد رصد تنفيذ األعمال؛ ودعم المنهجيات واالستراتيجيات واإلنجامات المبلغ عنها لتحسين 
  .                          سالمة المعلومات في تقاريرنا
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ا      دارة        اعرتلت اإل  و   -   114              ومبا أن وثيقيت    ي        وحتديثهما                                                  بأمهية صددددددددددددددياغة خطة اسددددددددددددددرتاتيجية وخطة عمل مدروسددددددددددددددتني جيد 

                        ب خطتها االسددددرتاتيجية وخطة                                             ّ ة لإن املنظمة من خالل مكتب املوارد البشددددرية سددددتحدّ     ّ ة حيّ                        التاطيس هاتني تشددددكالن وثيق
  يف          املنعقدة         يف دورهتا                                                     ا مبا يعكس املشددددددددورة عالية املسددددددددتوى اليت قدمتها جلنة املالية م                                   عملها للموارد البشددددددددرية احلالية وتنقحه

ا       دارة        وأقرت اإل   ي    1112                يسددددددددددددمل كانون األول                               وكذلك اجمللس يف دورته املنعقدة يف د      1112                  نولمل تشددددددددددددرين الثاين        أيضدددددددددددد 
                                                                       ها اللذين متت مالحظتهما، واعرتلت بأمهية ضددمان سددالمة مجيع أدوات التاطيس والرصددد    ّ تشددّتت ب                       بالتفاوت بني املعلومات و 

ا على اسدددددتمرار مكتب املوار       دارة           وقد شدددددددت اإل                                        عن اإلبال  عن اإل ازات القائمة على األدلةي                واتسددددداقها لضدددددال     د                              أيضددددد 
                                                                                                 البشددددددددددرية يف التوليق بني حمتوى اخلطة االسددددددددددرتاتيجية وخطة العمل للموارد البشددددددددددرية وبني اإلبال  وال سدددددددددديما إىل األجهزة 

                                                                                    م هذا األمر الروابس والصدددددددالت بني االسدددددددرتاتيجيات واملبادرات والنهج واملناهج واملسدددددددتويات املاتلفة      ّ وسددددددديقوّ            الرئاسددددددديةي
  ي             إىل مستوى أعلى                 وثوقية املعلومات مب       سرتتقم    اليت                                 األنشطة، ناهيك عن النتائج ادققة   من

 
                    تخ يم القوم العاملة       عملية       تنفيذ  2 - 1 - 2 -  اء ب

 
                                                              ل للتاطيس االسددددددددددددددرتاتيجم للموارد البشددددددددددددددرية يقوم مبدأه على تولري العدد                                ّ إن ختطيس القوى العاملة مبثابة مكمّ   -   115

                                   يف الوقت املناسدددددددددب لتحقيق أهداف املنظمة     هم     تعيين                                                   املناسدددددددددب من األشددددددددداام من ذوم املهارات املناسدددددددددبة والذين يتم 
             قواه العاملة                                                         الحظنا أن مكتب املوارد البشددددرية قد اعرتف بضددددرورة التوليق بني      1114       ويف عام                      املدى القصددددري والبعيدي    على
ا على متكنها من حتقيق أهداف املنظمة ومتطلباهتاي     وبني    ية                           أن جهود مكتب املوارد البشددددددددددددددر   ّ إاّل                                                                 أولويات املنظمة حرصدددددددددددددد 
            بغية التصددددددددم   و               مل تتحقق بعدي                                                                     صدددددددعيد وضدددددددع اخلطوط التوجيهية وتنفيذها لغايات ختطيس القوى العاملة يف املنظمة     على

                                                   ّ د على هنج مشويل يغطم مجيع أنوا  املوظفني على مسددتوى املقرّ                   ّ القوى العاملة سددتشدددّ       دارة         متكاملة إل     خطة          لذلك صدديغت 
                                                            ة يف الربس بشددددددددددكل ألضددددددددددل بني القوى العاملة وبني تنفيذ نتائج املنظمة   خلط ا     هدف                                 الرئيسددددددددددم واملكاتب امليدانيةي ويتمثل 

                                                         خالل تعيني الشاص املناسب يف الوظيفة املناسبة يف الوقت املناسبي    من

 
                                         سدددددتكمل عما قريب، شددددداملة وتتضدددددمن عناصدددددر بارزة                                            ُ غنا بأن خطة القوى العاملة للمنظمة اليت سدددددوف تُ        ّ وقد تبلّ   -   116
ل                    والتطوير الوظيفم وال       لتعيني ا               القوى العدداملددة كدد      ختطيس   من ّ  تنقددّ                                                ومزيج املهددارات وحتليددل االحتيدداجددات واالحتفدداظ بدداملوظفني     

                            إلثبددات قدددرهتددا على حتقيق القيمددة      ال                                          ّ ولكن هددذه األلكددار جيددب أن تتبلور وأن متتحن أوّ                             وختطيس التعدداقددب على الوظيفددةي
                                          يراعم يف خططه بعف املمارسات األساسية يف صياغة                                                             املطلوبةي وعلى هذا الصعيد قمنا بتذكري مكتب املوارد البشرية بأن 

                                                                          وباملثل، أطلعناه على تغذية راجعة مسددددددددددتالصددددددددددة من املسددددددددددح الذم نفذناه يف مجيع املكاتب،                           خطة لعالة للقوى العاملةي
    ملسددددددح     من ا                  املعلومات املسددددددرتجعة                                                                               متوقعني من خطة القوى العاملة أن تتناوهلاي ورد ا على ذلك، أقر مكتب املوارد البشددددددرية 

                                                                                                        الذم أجريناه، مضددددديف ا أن على املنظمة أن تدير موظفيها وأن تثابر على إجراء اسدددددتعراض متواصدددددل حول كيفية اسدددددتادام 
                                                املوارد البشرية احلالية واملستقبلية على ألضل وجهي 

 
      لزمني                 لموظفين واإلطار ا ا         تعقيبات                                 راعي عملية التخ يم للقوم العاملة  ت    أن ب         المنظمة   ن       بأن تضاام       وصااينا  وأ  -   117

                                                              د للتحليل من أجل بلو  القيمة المنشودة وتعزيز كفاءة العمليات.           ّ من إطار جيّ       بدعم                المقرر للتنفيذ؛ 
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                      موا ألضدددددددددددددل طريقة للحفاظ                                                                       ّ أحاط مكتب املوارد البشدددددددددددددرية علم ا باحلاجة إىل مدراء للموارد البشدددددددددددددرية لكم يقيّ   و   -   112
                                           ة وغري األكيدة أحيان ا، للمنظمةي وهلذه الغاية          ّ جات املتغريّ                                                 قوى عاملة حسددددددددددددددنة التدريب ومرنة من أجل تلبية االحتيا    على

                            ، يف ضددددوء اإلطار الزمين السددددتعراض     1119                    القوى العاملة يف عام       دارة                                              يزمع مكتب املوارد البشددددرية تطبيق اخلطة املتكاملة إل
                                                                          تقدم تنفيذ برنامج العمل وامليزانية الذم له تداعيات مباشرة على هذا الصعيدي 

 
     ّ           تنّقل الموظفين  3 - 1 - 2 -  اء ب

 
                                                                   انتقاهلم ضددمن املنظمات والوظائف واملواقع اجلغرالية ويف ما بينها، أن يكون       يشددمل       ، الذم   ّ         تنّقل املوظفني       ينبغم ل  -   119

                                                                          والرتقية وبالتايل لهو يشكل مكون ا حيوي ا من التطوير الوظيفم وعنصر ا أساسي ا         التعيني                  وهو يرتبس بقرارات                  واضح ا وشفال اي
                  من أجل حتديد أهداف     ّ  تنّقل                                                               هارات املوظفني وقدراهتمي وهناك ضددددددددددددددرورة لوجود اسددددددددددددددرتاتيجية رمسية شدددددددددددددداملة لل مب         لالرتقاء
                    كل مهمة من أجل حتقيق                                                                    املؤسددددسددددة واملوظفني بشددددكل مجاعم وشددددامل، ومن مث تصددددميم اسددددتادام موارد املنظمة يف      إدارة

               جمموعة األهدافي 

 
     ّ           تنّقل الموظفين    شأن                                         تحديد الهدف االستراتيجي للموارد البشرية ب  - 1

 
       اجلغرايف     ّ  تنّقل                   تقضدددددددددم بوضدددددددددع برنامج لل    ّ         تنّقل املوظفني                                                 الحظنا أن املبادرة احلالية ملكتب املوارد البشدددددددددرية بشدددددددددأن   -   141

                                                                                                     وتنفيذه وإدارته من أجل تقاسددددددددددددددم املعارف واخللات عل أحناء املنظمة، وتولري لرم للتجارب املتنوعة والتطور الوظيفم 
ّ  حتّدد    ّ                                                     د بنّي اسددددددددتعراضددددددددنا أن االسددددددددرتاتيجية تفتقر إىل أهداف قابلة للقيا    وق               والتقدم املهيني                           املواقع اجلغرالية املسددددددددتهدلة؛    

ل ماهية األنشدددطة الواجب تنفيذها     ّ  تنّقل       وتصدددنيف  ّ                               القوى العاملة أو نوعه أو حجمه؛ وخطة عمل متناسدددقة وشددداملة تفصدددّ                                                          
                                                       يتم قيا  تقدم التنفيذ بناء عليهاي وقد أعلن مكتب املوارد                                                إطار زمين معني؛ واملؤشدددددددددرات الشددددددددداملة املرتبطة وا اليت سددددددددد  يف

         ، وإضددالة       وضددوح ا     أكثر    ا م                  ملوارد البشددرية جلعله ا          وخطة عمل           اسددرتاتيجية              اهلدف املنشددود يف                           البشددرية أنه سدديسددتعرض صددياغة 
           ذه العملية                                                                       التاطيس السددددددددددددددنوم للعمل الذم يقوم به مكتب املوارد البشددددددددددددددرية لدعم اإلدارات يف ه ّ   أّما    ،  دة         ّ تفاصدددددددددددددديل حمدّ 

                             لسيندرج كجزء من االسرتاتيجيةي 

 
   ّ  تنّقل               تنفيذ برنامج ال  - 2

 
      1112 و      1117     عامم     ّ  تنّقل ل ل             خاضدددددددددعني إىل خطس                               الذين اتصدددددددددلنا وم والذين كانوا        املوظفني         تعقيبات      أشدددددددددارت   -   141
         العائلية   و          الشدددددداصددددددية               الظروف املالية    على       األثر   إىل   و              خالل العملية        التشدددددداور        مسددددددتوى                  مشدددددداكل شددددددائعة بشددددددأن     وجود    إىل

            ة اليت ينبغم               ّ من املسددددددددائل امللحّ     ّ  تنّقل                                       أجهزة متثيل املوظفني من جهتها أن برنامج ال       اعتلت  و    ي               عقب عملية النقل         والصددددددددحية
                                                                                   للمنظمة معاجلتها مبا أن بعف املوظفني يفضلون مغادرة املنظمة على حتمل عبء إعادة تعيينهمي

 
    ّ  تنّقل                ألجل حتسدددددددددددددني سدددددددددددددياسدددددددددددددة ال           القيام وا                   كون هناك أمور عليه                                        ويعتل مكتب املوارد البشدددددددددددددرية أنه ليما قد ت  -   141
           وأن يضدددددددددطلع                من جانب املوظفني،                                                                            املنظمة، لعلى اللنامج نفسددددددددده أن يكون متجذر ا بالكامل يف ثقالة املنظمة ومقبوال    يف

فينا    كما   و         املنظمةي                                  باملسددددددؤولية يف املشدددددداركة يف حتقيق أهداف                 حني يقوم بتحليل                               من مكتب املوارد البشددددددرية أنه يف      ّ    اسددددددتشددددددّ
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                                                                                                االحتياجات، تقع مسدددددددؤولية حتديد االحتياجات والثغرات الفنية على ر سددددددداء اإلدارات، ضدددددددمن تنسددددددديق قوم واسدددددددتباقم 
                        ر ساء املكاتب اإلقليميةي    مع

 
                                                                                                    وليما أن اآلراء ترتكز عامة على اإلجراءات الواردة يف السدددياسدددة اليت ميثلها مكتب املوارد البشدددرية، من الضدددرورم  -   141

       لتتمكن    ،                التابعة لكل منهم    ّ  تنّقل                                      عن تقدمي الدعم إىل املدراء يف إعداد خطس ال                                     أن يكون مكتب املوارد البشددددددددرية مسددددددددؤوال  
                                                   املنظمة من ضمان تطبيق أكثر من خطة اسرتاتيجية واحدةي 

 
    هدف                       من خالل ضااامان أن يكون ال    ّ           تنّقل الموظفين                ساااياساااتها الخاصاااة ب                        بأن تقوي المنظمة بتعزيز        وصاااينا  وأ  -   144

                                                                                                   االستراتيجي للموارد البشرية وخ ة العمل المتصلة به محددين بوضول من أجل تيسير التنفيذ الفعال؛ ومن خالل 
              تعزيز تواصاااالها                             الموظفين؛ ومن خالل المزيد من          تعقيبات       من خالل                                        إجراء تقييمات منتظمة وفي الوقم المناسااااد 

  .                مع المكاتد األخرم

 
            ة واختيارنم                 موظفي الفية الفني      عيين ت  4 - 1 - 2 -  اء ب

 
                                                               املوارد البشدددددددرية واملبادرات الرئيسدددددددية الرامية إىل حتقيق أهداف املوارد        إدارة                  املنظمة بالنسدددددددبة إىل    ة            يرد وصدددددددف لر ي  -   145

                                                     وبالتوازم مع ذلك، وضع مكتب املوارد البشرية ثالثة أهداف   ي     1119 -    1117                                          البشرية، يف اسرتاتيجية املوارد البشرية للفرتة 
              ونشرها الفعال              وذات مهارات                 قوى عاملة متنوعة       تعيني                                            ا بسياسات املوارد البشرية وإجراءاهتا اليت تضمن  هل               ّ رئيسية يتعلق أوّ 

                                                                                                   بالتماشم مع األولويات االسرتاتيجية املتغريةي وحيرم هذا اهلدف على أن يكون املدراء جمهزين ومدعومني من قبل مكتب 
                                      ورعايتهم واالحتفاظ وم ونشددرهم بشددكل لعال    ،           بعمل املنظمة                                                  املوارد البشددرية من أجل اجتذاب موظفني جيدين وملتزمني

     وظفم  م                   تنفيددذ عمليددة اختيددار    يف                               املبددادرات الرئيسدددددددددددددديددة حتددت هددذا اهلدددف            تتمثددل إحدددى                             بندداء على معددارلهم ومهدداراهتمي و 
         الفنيةي       الفئة

 
                         رد يف الفقرات التالية              واالختيار اليت ت        التعيني                                                      وقد ألضت نتائج تدقيقنا إىل ضرورة تعزيز سياسات وإجراءات   -   146

 
        ي شدددددددنا                                                                                وجو  اسااااتخداي المعلومات الواردة في اإلعالنات عن الوظائ  الشاااااغرة بشااااأن طريقة التقييم  - أ

                                                                                    على أن اإلعالنات عن الوظائف الشددددددداغرة )اإلعالنات( جيب أن تعكس اإلجراءات والسدددددددياسدددددددات التشدددددددغيلية 
                  اإلعالنات اليت دققنا     بعف                          نات كاملدة، كمدا تبني لندا يف                                   لحني ال تكون املعلومات الواردة يف اإلعال          للمنظمدةي

                  نشددددددددددددأ عدم كفاءة على  ي                                                                           ليها، لإن هذا األمر ال يدعم الشددددددددددددفالية ولن تتم مراعاة توقعات مقدمم الطلبات وقد 
                                                                   ولذا لإن مثة ضدددددددرورة لتعزيز جودة رصدددددددد اإلعالنات قبل نشدددددددرها لضدددددددمان احتوائها                          صدددددددعيد العمليات الداخليةي

ّ  حتّدد            لوبة حبسب ما             املعلومات املط                                  من أجل اإلبال  الشفاف عن الشواغري   JIU/REP/2012/4              ه الوثيقة رقم  

                                            الحظنا أن املستويات املاتلفة للموالقة الداخلية    ي                                         قبل الموافقة علع نشر اإلعالن عن وظيفة شاغرة        التأخر  و   - ب
                             ا يف أداء املنظمة عامة ويف أداء                                                                  اليت ميكن أن تتم يف أوقات خمتلفة قبل طرا اإلعالن املعني لنشددددددددددددره، تؤثر سددددددددددددلب  

             عدد األيام بني        تراوا    حيث                                 إعالن ا يف الفئة الفنية دققنا ليه     11                    ى ذلك يف ما ال يقل عن         ّ ي وقد جتلّ            وحدة التعيني
ا و    15     ، بني      اإلعالن      ونشددددددددددددددر             وحدة التعيني       من قبل             عن الوظيفة           طلب اإلعالن ا     154       يوم    ّ         تبّلغنا بأن      وقد   ي     يوم 

              إجراءات لتحسني       ووضع                    من أجل حتليل االجتاهات           الرئيسية     ألداء  ا                     ة قد بدأ بوضع مؤشرات                   مكتب املوارد البشري
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          الوظائفي       إدارة                                                     للوظائف املشمولة يف برنامج العمل وامليزانية من خالل نظام         التعيني                       العملية الستهالل إجراءات 
    إذا                        ّ حتسددددددددددني كفاءة العملية وإالّ                        إذا متكنت هذه األخرية من  ّ إاّل             تكون لعالة                     ميكن ملؤشددددددددددرات األداء أن       ولكن ال 

              وقد شددنا على                  األنشطة املطلوبةي         يف ما خيص                                                   م رصد متني لالمتثال من قبل املسؤولني املعنيني عن العملية   ع رسع  ُ أُ 
                                                                                           تصددددميم ملليات لعالة لرصددددد امتثال اإلعالنات مبا يشددددمل إصدددددار املوالقات الداخلية على مسددددتوى اإلدارات من 

             أكثر كفاءةي       تعيني                            ها بصورة لورية من أجل عملية                        ّ ليت تعرتض نشر اإلعالنات وحلّ                        أجل تيسري حتديد العقبات ا

                                                ي ليما أن اخلطوط التوجيهية لتوظيفات الفئة الفنية                                                  عملية تحديد المرشاااااااااحين النهائيين وتقييمهم واختيارنم  و   - ج
                      من أجددل التقييم املقددارن                                                                       )اخلطوط التوجيهيددة( تددذكر أن جلنددة اختيددار املوظفني الفنيني هم اليت جترم املقددابالت 

                                                                                        للمرشددددددحني بناء على الشددددددروط ادددة يف اإلعالن باعتبار ذلك هدف العملية، الحظنا أنه ليس من ذكر حمدد 
   أن      على                             لأطلعنا مكتب املوارد البشددددددددددددددرية                                                       لكيفية إجراء املقابالت أو لكيفية إسددددددددددددددناد العالمات للمرشددددددددددددددحنيي

                                                  ات ليسددددددددددددددت مدرجة يف اخلطوط التوجيهية ولكنها مسددددددددددددددتوحاة من                                         اإلجراءات الراهنة لتنفيذ املقابالت والتقييم
                                                   عن ذلك، اعتل مكتب املوارد البشددرية أن اإلجراءات نفسددها         ولضددال                                          اإلجراءات الداخلية ملكتب املوارد البشددريةي

      تصدددددددددددددنيف        وثيقة                                                                        ق بشدددددددددددددكل متسدددددددددددددق من قبل الفريق املعين ولكننا مل نتمكن من التأكيد على ذلك مبا أن "  ّ طبّ  ُ تُ 
                   غري حمفوظة يف امللفي   ،                              ق نتيجة املقابلة وعملية التقييم                  ّ يف املقابلة" اليت توثّ         املرشحني

                                                                  ي ليما كانت سددياسددة املنظمة ممتثلة أللضددل املمارسددات يف منظومة األمم املتحدة        التعيين                      الكفاءة العامة لعملية   و   - د
             يوم ا، الحظنا      111   الد            تيار املوظف                             املمتدة من حلظة نشر اإلعالن إىل اخ        التعيني      عملية        تتعدى  ّ إاّل              اليت تنص على

             أيامي والحظنا      111       يوم ا و     114          لرتاوحت بني      111                                               أن سدبعة من اإلعالنات اليت دققنا ليها قد ختطت حد الددددددددددددددد
ا أن اخلطوط التوجيهيدددددددة ال تنص على الفرتة الزمنيدددددددة لكدددددددل مرحلدددددددة من مراحدددددددل عمليدددددددة           التعيني                                                                          أيضدددددددددددددددددددد 

         التعيني                                         ة للرصددددددددددددددد لكم حيدد أية مرحلة من مراحل عملية                                       وأن مكتب املوارد البشددددددددددددددرية ال ميار  أم أنشددددددددددددددط

                                                                       ولذا لإن مراقبة العملية املعينة من خالل الرصدددد الفعال سدددتبقى عدمية الفعالية                             هم اليت تسدددتهلك الوقت املطولي
          قيام مكتب  ّ   أّما                                                                               إذ ال توجد معايري وبارامرتات حالية لتحديد ما هم األنشددددددددددددطة اليت تنفذ يف الوقت املناسددددددددددددبي

ّ                 ليقّدم أهدال ا مؤسسية        التعيني       لعملية           الرئيسية     ألداء  ا                         وارد البشرية بوضع مؤشرات   امل                          بالنسبة إىل تنفيذ املساءالت      
                                    ولكن هذه األمور تتوقف على كيفية حتديد    ي      التعيني                             نشددددداط ذم صدددددلة على امتداد عملية                       ّ والرقابة املناسدددددبة لكلّ 

                              ولذا من الضددددددرورم مبكان أن يعمد                  بارامرتات األداءي                                                  األطر الزمنية وكيفية صددددددياغة السددددددياسددددددات التمكينية لدعم 

                  من األنشدددددطة األسددددداسدددددية         التعيني      مبا أن         التعيني                        الرقابة على كفاءة عملية    يف                               املكتب لور ا إىل تطبيق التحسدددددينات 
         للمكتبي 

 
         ت وعليات                                والختيار الموظفين، وتصميم إجراءا       تعيين                   سياساتها الحالية لل                        بأن تقوي المنظمة بتعزيز        وصينا  وأ  -   147

         التعيين   ة            الخاصاااااة بعملي   ة            ألداء الرئيساااااي ا                                                          فعالة وضااااامان إدراج بارامترات واضاااااحة للكفاءة في صاااااياغة مؤشااااارات 
                                    العملية، وتمكين رصااد أفضاال ألداء عملية               المسااؤولين عن       من قبل      بدقة                                أجل قيار أداء األنشاا ة ذات الصاالة    من

  .               واالختيار بأسرنا         التعيين

 
ّ                 شرية بأنه يف حني يرّحب مبالحظات املراجعة  ّ                  وعّلق مكتب املوارد الب  -   142                         برصد مجيع املراحل املاتلفة        املنظمة       ستبدأ   ،                  

                                                       اإللكرتونية اجلديدة من أجل السماا للمنظمة بتحديد العراقيل         التعيني                              باستادام الوظائف اإلضالية ملنصة         التعيني       لعملية 
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                            لن يقدم ضددمانة كاملة لكفاءهتا         التعيني         ة لعملية      اجلديد              اعتماد املنصددة                نا نشدددد على أن      بيد أن                      ادتملة وجماالت التحسددنيي
ّ  يتضدددددّمن   أن   و                                                                         يف حال مل يكن تصدددددميمها متماشدددددي ا مع السدددددياسدددددات والبارامرتات املعتمدة هلذه الغاية          التعيني           تطوير منصدددددة      

                            بالتماشم مع ألضل املمارساتي         التعيني                      املعايري املطلوبة لكفاءة 

 
               لتنوع الجغرافي                       المساواة بين الجنسين وا  4 - 1 - 2 -  اء ب

 
                                                                      ت بأن حتقيق التمثيل املتسددددداوم بني اجلنسدددددني يف عداد قواها العاملة هو هدف أسددددداسدددددم                    ّ الحظنا أن املنظمة أقرّ   -   149

                                                                                             وشدددددددددرط ضدددددددددرورم لتحقيق أهداف األمم املتحدة حبسدددددددددب ما أعرب عنه اجمللس يف دورته التاسدددددددددعة والثالثني بعد املائة يف 
                                                     يف املددائددة على نطدداق منظومددة األمم املتحدددة يف الوظددائف الفنيددة     51          ندداب بنسددددددددددددددبددة                   ، مع إقرار متثيددل اإل    1111          مددايو أيددار 
ا مبدأ التوزيع اجلغرايف املنصددددف           يف املنظمةي        العليا         والوظائف                                                                                 وقد أوصددددت وحدة التفتيش املشددددرتكة بأن تعتمد املنظمة أيضدددد 
        على أكل         التعيني                بار الواجب ألمهية                                            من دليل اإلجراءات اإلدارية، وأن يتم إيالء االعت   1 - 4 -   111        يف القسددددددددددددددم           الذم يرد

ا مع مبدأم املسدداواة بني        إدارة                                        وإن مراجعتنا لتطبيق هذه املواضدديع املتصددلة ب                 نطاق جغرايف ممكني                                               املوارد البشددرية تتسددق أيضدد 
                    نتائجهما يف ما يلم     ت  قش  و                              اجلنسني والتنو  اجلغرايف اللذين ن

 
   1 -               الوظائف برتبة ف              أنه يف حني ختطت      الحظنا    ي                                           التقدي نحو تحقيل أنداف المسااااااااااااواة بين الجنساااااااااااين  - أ

               باسددددتقرار نسددددبها  ّ   أّما        األخرى         الوظائف         مسددددتويات      معظم      اتسددددم     لقد   ،                      أهداف املناصددددفة بني اجلنسددددني   1 - ف   إىل
             واحلوكمة وصدددددنع       دارة  اإل                                                        ويبدو أن النسددددداء غري ممثالت بالشدددددكل الكايف يف الوظائف اليت تشدددددمل          رتاجعهاي ب     وإما 

                                                            يف تلك الوظائف اإلدارية الحظنا باألحرى تراجع ا على هذا الصددددددددددددددعيدي                 ّ من زيادة متثيلهنّ               ، وأنه بدال          القرارات
        اجلنسنيي                                                                  ن املنظمة من حتويل بيئة العمل لديها إىل بيئة أكثر مراعاة للمساواة بني                    ّ حيول هذا الوضع دون متكّ     وقد

ا مع الوكاالت األخرى اليت توجد مقا                         ّ والحظنا أن املنظمة قد اسددددددددتهلّ                            رها يف روما من أجل اسددددددددتعراض                                       ت نقاشدددددددد 
حات املؤهالتي                           ويف هذا الصدددددد، سددددبق للمنظمة                                                    ّ           الوضددددع الراهن واسددددتحداب قاعدة بيانات وجمموعة من املرشددددّ

          ب إجراءات                                                                                ّ نظرت يف إجراءات خاصدددة مثل إدراج نسددداء يف قوائم املرشدددحني النهائيني ولو أن هذا األمر يتطلّ    أن
                                                                  ا على أنه ينبغم للمنظمة أن متضم قدم ا يف تنفيذ املبادرة امللموسة بناء               وعليه لقد شددن   ي    دارة                إضالية من قبل اإل

                                                              ويبدأ االلتزام مببدأ املسددداواة بني اجلنسدددني لدى األمم املتحدة حينما تتم                                            على األطر الزمنية املقررة إثبات ا اللتزامهاي
   ي                                       عن األنشطة ادددة الختيار املرشحني النهائيني       لضال          التعيني             صياغة سياسات 

                                             ي الحظنا أن املنظمة قد أنشدددددددددددأت جلنة اختيار املوظفني        التعيين                                       ت بيل بارامتر التنوع الجغرافي علع صاااااااااعيد   و   - ب
                                          يف الفئة الفنية حيث جرى تقدمي املرشدددددحني مبوجبها         للتعيني                                               الفنيني غري املركزية وقامت بتنقيح اخلطوط التوجيهية 
                                            بعكس املمارسددددددددة السددددددددابقة حيث كان يتم عرض املرشددددددددحني                                         يف الصددددددددفحة األوىل من التقارير بالرتتيب األ دم 

ا       تذكر                       ولكن اخلطوط التوجيهية مل                       حبسددددددددب الرتتيب التفضدددددددديلمي              مراعاة مسددددددددألة       خالهلا       تنبغم    اليت         املرحلة       حتديد 
                                                             كما أن موجز تقارير اختيار املرشددددددددددددددحني الذم دققنا ليه مل يذكر معايري      ي                 خالل عملية االختيار                التوزيع اجلغرايف

                                                                                         مة كان بوسددع املدير العام الرجو  إليها ملعرلة ما إذا   اختيار املرشددحني من بلدان قليلة التمثيل        ّ حظات قيّ   مال   أو
           إىل التعيني،                                                                         لشددددرا مكتب املوارد البشددددرية أنه بدء ا من اإلعالن عن الوظيفة الشدددداغرة ووصددددوال                    أو عدمية التمثيلي

ّ        ، وأّن املدير                         من النظام األسدددددددداسددددددددم للموظفني   1 - 4 -   111    رقم                                                  تتم مراعاة التمثيل اجلغرايف ولق ا للمبدأ التوجيهم     
   ي                   إذ أهنا يف تطور مسددددددتمر   ،       سددددددتقبلية  امل       توقعات   ال                                                         العام يتلقى تقارير منتظمة عن حالة التمثيل اجلغرايف مبا يشددددددمل 
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                          ق بوضددددددددددددددوا من دون أحكدددام حمدددددة                                                           ّ ولكن بنددداء على مدددا الحظنددداه، لدددإن املبدددادئ التوجيهيدددة ال ميكن أن تطبّ 
       للمؤمتر     99   1                    وليمدددا أن القرار رقم    ي      التعيني                                                  ت تددددعم التطبيق الفعلم ملبددددأ التوزيع اجلغرايف يف عمليدددة       إجراءا   أو

                                                                            للمدير العام، لإن البارامرت املتعلق بالتمثيل اجلغرايف ال يظهر بوضدددددوا على ما يبدو          االسدددددتنسددددداب          مينح صدددددالحية 
                                   ولذا ينبغم توضيح تطبيق هذا املبدأي 

 
          ، في جملة                                 تحقيل أنداف المسااااااواة بين الجنساااااين        من أجل           بذل الجهود         المنظمة    ل    تواصااااا    بأن         أوصاااااينا  و   -   151
                                         زمنيااة؛ وتفصاااااااااااياال الخ و  التوجيهيااة واإلجراءات   ال   طر   األ              من الوظااائ  مع      فيااة                    عبر تحااديااد ناادفهااا لكاال    ،    أمور

      تم يل                           بذلك لضااااااااااامان درجة أعلع من ال         التعيين                                                         المتعلقة بالتنوع الجغرافي بوضاااااااااااول، وإبال  المدراء المعنيين ب
                                                                                        والشااااااااافافية؛ وتيساااااااااير رصاااااااااد التقدي المحرم في الوقم المناساااااااااد ضااااااااامن نذا اإلطار من أجل تحقيل النتائج 

  .      بكفاءة         المتوقعة

 
                                                                                             ّ          ألاد مكتب املوارد البشدددرية يف تعليقه بأنه يقر بأمهية رصدددد أهداله املتعلقة باملسددداواة بني اجلنسدددني وأنه يبّلغ دوري ا   و   -   151

ّ   عن التقدم ادرز يف كّل م               ّ                ودعم ا لذلك تبّلغنا بأن املنظمة                                                    سددددددددددتوى من الوظائف خالل دورات جلنة املالية وجملس املنظمةي                  
ُ                                                         مة خصيص ا ملساءلة الُشعب بشأن أهدالها يف جمال املساواة بني اجلنسني، على أن يتم بلو           ّ تنفيذ مصمّ    ة          قد وضعت خط                    

   ي     1114           ملستوى حبلول                   والوظائف الرليعة ا      1111                                      املساواة على مستوى الوظائف الفنية حبلول 

 
                        اتفاقات الخدمات الشخصية                                                      الترتيبات المتعلقة بالخبراء االستشاريين وبالمشتركين في   6 - 1 - 2 -  اء ب

 
                                                                                              إن الرتتيبات التعاقدية اليت تشددددددددددددمل مجيع أنوا  التعيينات هم مبثابة ملليات تسددددددددددددتادمها اهليئات لتعيني موظفني   -   151

                                                          الرتتيبني التعاقديني الرئيسدددددددددددددديني للادمات الشدددددددددددددداصددددددددددددددية املؤقتة يتمثالن                          وقد الحظنا لدى املنظمة أن             لفرتات حمددةي

                    وقد جرى تنقيح اخلطوط                        أو املتعاقدين املسددددتقلنيي                        اتفاقات اخلدمات الشدددداصددددية                            يف اخللاء االسددددتشدددداريني واملشددددرتكني يف 
  ني     القسددددم            و ما جاء يف     على حن                        اتفاقات اخلدمات الشدددداصددددية                          اخللاء االسددددتشدددداريني واملشددددرتكني يف      عيني                التوجيهية بشددددأن ت

                                ويهدف إطار السددددياسددددات هذا إىل ضددددمان    ي    1112           شددددباط للاير     15                                   تباع ا من دليل اإلجراءات اإلدارية، يف      119 و     117
           عن التقييم        لضال                          اتفاقات اخلدمات الشاصية                                                            االتساق يف النهج واالختيار ورزم أجور اخللاء االستشاريني واملشرتكني يف 

                                       ألحكام املتعلقة مبدة عقود اخللاء االسدددددددتشددددددداريني   با         اهتممنا          من الدليل      119 و     117         ب القسدددددددمني     ومبوج                 النهائم ألدائهمي
              ال جيوز أن يعمل  "     أنه            اليت تنص على   و       1117                 عتمدت يف أغسطس ملب      ُ اليت اُ                         اتفاقات اخلدمات الشاصية          واملشرتكني يف 

                 شددددهر ا خالل أم لرتة     11          ملدة تتاطى                                                                 االسددددتشدددداريون واملشددددرتكون يف اتفاقات اخلدمات الشدددداصددددية وال أن تصدددددر العقود
         أشددددددهر بعد    6               ّ    شددددددهر ا وما ال يقلّ عن     11                                                                شددددددهر اي ووقف العقود إلزامم لفرتة إمجالية قدرها شددددددهر واحد خالل أم لرتة    11
         شهر اي"     16               شهر ا يف أم لرتة      11

 
               اتفاقات اخلدمات   يف    ني ك     ومشرت    ني       استشاري    اء   خل    9         كان هناك         1112                  أكتوبر تشرين األول     11            لنا أنه يف    ّ تبنّي   و   -   151

                 شددهر ا من دون وقف     11               شددهر ا يف أم لرتة     11                                    لدى املنظمة بصددورة متواصددلة ملا يزيد عن         عقودهم     متديد      قد            الشدداصددية
         للطوارئ        الثالث       ملسددددددتوى                  متعاقدين يف بلدان ا       أربعة                                                    لأبلغتنا اإلدارة أن من أصددددددل هذه احلاالت التسددددددع جرى تعيني        العقدي

     أنه                                   ي وتنص اخلطوط التوجيهية بوضدوا على 3طوط التوجيهية التشدغيلية حلاالت الطوارئ من املسدتوى اخل               اليت تنطبق ليها 
                                                                                                       "جيوز ملدير مكتب املوارد البشددرية أن يصدددر تنازالت عن التوقف اإللزامم املؤقت لعقود املوظفني املعنيني بأنشددطة التأهب 



 

  44 | الصفحة

           احلاالت اخلمس  ّ   أّما                             ألشاام املشاركني يف االستجابةي"                    ساعة من تسلمه أمساء ا    14       يف غضون    1                  للطوارئ من املستوى 
ا من مدير مكتب املوارد البشدددرية لغايات اسدددتثنائية وقد صددددرت املوالقات صدددراحة خدمة                                                                                                       األخرى لاسدددتوجبت إذن ا خاصددد 

              ملصلحة املنظمةي

 
           ريني املشدددددددددددددرتكني               د اخللاء االسدددددددددددددتشدددددددددددددا  و                 العليا بتجديد عق      دارة                                     بشدددددددددددددكل عام، ليما نقر باحلكمة خلف قرار اإل  و   -   154
           وقف العقود                                                              الذم ألضى إىل عملهم بدون توقف، والتساهل يف القاعدة اليت تنص على                        اتفاقات اخلدمات الشاصية   يف
                                   إن السدددددياسدددددات التنظيمية حبكم طبيعتها،   و                                            املسددددداءلة الفعلية والرقابة الداخلية القويةي     سدددددياق         التقيد ب       للقرار         ، ينبغم      لزامم  اإل
                                                                                   ملوارد البشددرية، تشددكل ضددوابس رقابية حبد ذاهتا إذ تسدداعد يف تعزيز املعايري املتوقعة من املوظفني  ا       إدارة            يشددمل سددياسددات    مبا

     كحجة                                                       ويف هذه احلالة حتديد ا، حىت لو   ذكر "الظروف االسدددددددددددددتثنائية"                               وتوضددددددددددددديحها، وتعيني حدود العملي      دارة      ومن اإل
                 ، ال ميكن هلذا األمر                       اتفاقات اخلدمات الشددداصدددية                    االسدددتشددداريني واملشدددرتكني يف       تعيني                           للاروج عن سدددياسدددة راسددداة بشدددأن 

                                                         لمن الضرورم أن تكون السياسات الواضحة وامللموسة هم األسا ي                              يكون استنسابي ا واعتباطي اي   أن

 
        اتفاقات                                 الخبراء االسااتشاااريين/المشااتركين في         بتعيين                 سااياسااتها المتعلقة                         بأن تقوي المنظمة بتعزيز        وصااينا  وأ  -   155

                                اساات ناءات إللزامية التوق  المؤقم                      أاكاي واضااحة بشااأن من                       ديد عقودنم مع تضاامين   وتج                 الخدمات الشااخصااية
  .                                                بشكل أفضل وتوضي  المسؤوليات والقضاء علع االستنسا           الصالايات            ن أجل تحديد         للعقود م

 
     تضمن   سي   1 - 2 -   117                                                                                  وأبلغنا مكتب املوارد البشرية أيض ا بأن القسم ذم الصلة من دليل اإلجراءات اإلدارية رقم   -   156

                                                                                             يف ما عدا احلاالت اليت يوالق عليها مدير مكتب املوارد البشددرية جراء الظروف االسددتثنائية، ال جيوز للالاء              النص التايل  "
             ويكون التوقف         شددددهر اي    11               شددددهر ا يف أم لرتة     11                                                            االسددددتشدددداريني أن يعملوا كما ال جيوز إصدددددار عقود لفرتة زمنية تزيد عن 

                            أشددددهر على األقل بعد العمل ملدة    6          شددددهر ا وحىت     11                               حىت شددددهر واحد على األقل يف أية لرتة                           املؤقت للعقد إلزامي ا ويصددددل 
                     من الدليل ال يزال مينح      117                                                  ولكننا نعتل أن هذا التعزيز املرتقب للسددددياسددددة يف القسددددم    "      شددددهر اي    16                شددددهر ا يف أية لرتة     11
ّ  قد يعّرض                                     يف واضدددددح ملاهية "الظروف االسدددددتثنائية" ما                                                       اسدددددتنسدددددابي ا واسدددددع ا ملدير مكتب املوارد البشدددددرية يف غياب تعر        جماال          

                                    ولذا لإن الوضوا مطلوب يف هذا الشأني                                        السياسة للمزيد من التامينات واالستغاللي

 
       األداء        إدارة  8 - 1 - 2 -  اء ب

 
                                                                                       األداء نظام ا متماسددددك ا ينطوم على التصددددميم التنظيمم وختطيس القوى العاملة والتقييمات وملليات        إدارة     تشددددكل   -   157

                                                                                              املصممة للحصول على ألضل أداء للموظفني ومن أجل االستفادة من األداء على مستوى الفرد والفريق والوحدة          التعقيب
                                                   األداء مهمة جد ا حلسدددن سدددري املنظمة بشدددكل عام مبا أهنا تتيح        إدارة           وباملثل لإن                                       واملنظمة تشدددجيع ا للموظفني وتطوير ا هلمي

                                                          وبالتايل ينبغم هلا أن تكون متجاوبة مع احتياجات املنظمة لتكون                لبشددددددددددددددرية بأسددددددددددددددرهي                                العديد من الروابس يف جمال املوارد ا
                                                                        تنفيذ واليتها، على املنظمة أن تضددددددمن توجيه املوارد البشددددددرية حنو االجتاه املنشددددددودي         يف ما خيص                 من هذا املنطلق، و   و         لعالةي

         واسددتعراض   (  1   ؛ )          ختطيس األداء  (  1         مة وهم  )                       األداء حبسددب ما حددهتا املنظ      دارة       مراحل إل       ّ                    وقد رّكز اسددتعراضددنا على ثالب
ّ                      التقّدم ادرز حىت منتصف العام                                          وترد نتائج استعراضنا يف الفقرات التالية   ي                 وتقييم هناية العام  (  1   ؛ )    
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                      ي شددددددددددددددددنا على أمهية وجود      األداء       إدارة  و                                    العمل ومؤشااااااااااارات األداء في نظاي تقييم               وضاااااااااااول أنداف خ ة   - أ
                  األداء املكتمل الذم        إدارة                ويف نظام تقييم و                              داء اليت تتاطى لرادى املوظفنيي                          األهداف واملؤشددددددددرات املناسددددددددبة لأل

                                              ، الحظندددددا حددددداالت تتاللهدددددا ثغرات يف إعدددددداد خطس العمدددددل     1117                        تفحصددددددددددددددنددددداه خالل لرتة التصددددددددددددددنيف 

ا                                 ُ وتأكدنا من أن غالبية األهداف قد ذُ                               وما يوالقها من مؤشدددرات لألداءي                                     كرت بصدددورة عامة أو بطريقة أقل حتديد 
                                                                                           ا مل تسددددددتعن باملعايري اليت تسددددددتوجب منها أن تكون حمددة، وقابلة للقيا ، وميكن بلوغها، وواقعية، وحسددددددنة    وأهن

ا             التوقيتي       األداء         مؤشددرات   يف        العمل و                               املهام و أو األنشددطة ادددة يف خطس    يف                              كما الحظنا بصددورة عامة التباسدد 
              وباملثل، الحظنا                            يف معظم األحيان إىل أم قيا ي                                                    وأن التقدم على صعيد تنفيذ مؤشرات األداء ادددة مل خيضع

                                                                                         أن العديد من املوظفني يعتلون أن التاطيس للعمل قد أمسدددددددددددددى جمرد نشددددددددددددداط روتيين يتم إ ازه ألجل االمتثال 
                                       وقد اعتل عدد ال يسددددددددددددتهان به من اجمليبني أهنم                                      إذ ال خيصددددددددددددص الكثري من الوقت هلذا النشدددددددددددداطي   ،    وحسددددددددددددب

                 لقام مكتب املوارد                                                     ات يف متييز الفوارق بني األهداف ومؤشدددددددددرات األداء واألنشدددددددددطةي                     ال يزالون يواجهون صدددددددددعوب
                  ولكن نظر ا إىل تلك                                                        مثة جهود مبذولة حالي ا لسددددددددددددددد تلك الثغرات من خالل التدريبي    أن                البشددددددددددددددرية بإبالغنا 

            كيفية صدددياغة                                 األداء من أجل متكينهم من تقدير      دارة                                                املالحظات ينبغم للمنظمة أن توضدددح الغاية من نظامها إل
            وجيب التشديد          املوظفنيي                          عليها، عدا عن بناء قدرات                                                 أهداف لرادى املوظفني ومؤشرات أدائهم وإدارهتا واحلفاظ 

             أداء املوظفني؛       دارةُ                     يُعتل أندده مبثددابددة أداة إل                                                      نظر إىل نظددام تقييم أداء املوظفني من منظورين اثنني  أوال           ُ على أندده يُ 
                            اللامج على املسددددددددددتوى الفردمي       إدارة                             وشددددددددددفالة بشددددددددددأن كيفية حتقيق أهداف                               وثاني ا أنه يولر مسدددددددددداءلة واضددددددددددحة 

                   بغم عليه أن يتماشى  ن                                                               األداء الفردم يقوم دائم ا على نتائج اللنامج املقررة أو املتوقعة لي       إدارة                    ومبا أن نظام تقييم و 
                                                                     دائم ا مع ما تطمح املنظمة إىل حتقيقه وال جيب أخذه مبعزل عن العوامل األخرىي 

        الوثائق          كفاية يف           الحظنا عدم     .     األداء       إدارة                              أداء الموظفين في نظاي تقييم و                            علية التغذية الراجعة بشاااااااااااأن  و   - ب
                                               متابعة للتقدم الدورم لألداء قبل إجراء التقييمات          بشددددأن أية                                              الرمسية واهلامة للمناقشددددات املتقدمة و أو املؤشددددرات 

                                               أو أن تعليقات املشددرلني تقدم عامة بدون ذكر األسددباب                      غياب تعليقات املشددرلني   ا            والحظنا أيضدد                 يف هناية العامي
                                                                   دون إ دداز املارجددات املتوقعددة ونقدداط الضددددددددددددددعف اليت كددان بددالوسددددددددددددددع معدداجلتهددا واجملدداالت      حتول            الكددامنددة اليت 

                                                    وتصددددددددددي ا لذلك، تبلغنا بأن مكتب املوارد البشدددددددددرية يتعاون                                           الكفاءات ادددة الواجب تطويرها أو حتسدددددددددينهاي   أو
ّ                                         ت خارجم السدددددددددددددتحداب مبادرات تفاعلية وحمرّكة للتعليم اإللكرتوين قبل التتاا مرحلة نصددددددددددددف          مزود خدما   مع                                   

ا أمهية اإلدالء بالتغذية الراجعة الدقيقة وتلقيها يف الوقت املناسددددددددددددددبي ولذا ينبغم النظر                                                                                                    السددددددددددددددنة املقبلة، مؤكد 
           من خالل حتسدددددددددددددني             كن تنداوهلمدا     ذين مي لد           وااللتزام ال                                                  عمليدة التغدذيدة الراجعدة بدأكملهدا من وجهدة نظر الكفداءة   يف

                  اإلرشاد والتدريبي 

                                                    نتائج حتقيقنا أن املنظمة يف الوقت الراهن ال متلك إجراءات     ّ  بّينت   .                علع عملية ال عون                إضاااافاء طابع رساااامي   و   - ج
           سددياسددة نظام                                                معاجلة االختاللات ضددمن املنظمة مذكورة بصددورة جزئية يف          إجراءات                            رمسية للطعن ولكننا تبلغنا أن 

                                                                وبالنسبة إىل السياسة املذكورة، اعتلنا يف تقييمنا أن البنود املذكورة    ي ( 5 - 1       )القسم    7 - 1          األداء رقم      ارة  إد        تقييم و 
            وبعكس سددددددددددددددياسددددددددددددددة                   االختاللات مبوجبهاي           ّ اليت جيب حلّ                عامة الرتاتبية           تعرض بوجه                     تعتل كمذكرات توجيهية 

                          تكن اإلجراءات اخلاصدددددددة بالطعن                             مشدددددددرو  سدددددددياسدددددددة قيد اإلعداد، مل                                  املكالآت والتنويهات حيث يوجد أصدددددددال  
         يف ما خيص    أنه       دارة                                            ويف غياب السياسة الرمسية يف هذا الصدد، أعلنت اإل                              املبادرات ذات األولوية حىت اآلني   من

                                ّ األداء، يف املسددددددددتوى األول، يتم البتّ        إدارة                                                        السددددددددياسددددددددات الواردة يف املذكرات التوجيهية سددددددددياسددددددددة نظام تقييم و 
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                                                            ن قبل املشدددددددددددرف املباشدددددددددددر عن طريق التحاور وحني يتعذر حلها، حييس مشدددددددددددرف                       النزاعات و أو اخلاللات م  يف
         وإذ تعتل                                    املوارد البشددددرية يف حال تفاقم األموري      مكتب                    ويف هناية املطاف يتدخل    ،                         املسددددتوى الثاين علم ا بالوضددددع

       بة لكم                                                                                     عملية الطعن كآلية رمسية، مثة ضدددددددرورة لوضدددددددع سدددددددياسدددددددة من أجل دعم العملية وحتديد اإلجراءات املطلو 
                                                                   لمن شأن ذلك أن يعزز املساءالت بدرجة كبرية بالنسبة إىل املوظفني وإىل املشرف           نة منهاي                 ّ يكون اجلميع على بيّ 

                                        شفالية على ممارسة تقييم األداء بوجه عامي        ويضفم  ،           حد  سواء      على 

 
                      اي تقييم وإدارة األداء                         إعداد أندافها الخاصة بنظ     علع                قدرتها المؤسسية                         بأن تقوي المنظمة بتعزيز        وصينا  وأ  -   152

                                                               خالل رصاااااااد واساااااااتعرا  متينين يتمحوران اول معالم محددة ومتساااااااقة لألداء                             ومؤشااااااارات األداء وتنفيذنا، من

  .                                                                                      من أجل دعم تقييم أك ر دقة ومغزم ألداء الموظفين وما يرتبم بذلك من إبال  عن نتائج البرنامج

 
                                                التوجيهات والتدريبات المالئمة للموظفين والمشرفين       توفير                  بأن تضمن المنظمة        وصينا أ       عن ذلك         وفضال    -   159
                                                                 بشأن األداء وتوثيل ذلك في نظاي تقييم وإدارة األداء من أجل دعم أفضل          التعقيد              في مجال إدارة     ٍّ       ادٍّ سواء      علع 

                          وتجربتها في الوكاالت األخرم                علع صااااعيد ال عن          الحالية        سااااياسااااتها           واسااااتعرا                             لتقييمات األداء في المسااااتقبل؛ 
                                                             المتحدة واتساقها مع الممارسات الجيدة في منظومة األمم المتحدة.     لألمم 

 
                                       املتواصدددددلة وشددددددد على أن ذلك مشدددددمول بسدددددياسدددددته            التعقيبات               أنه يقر بقيمة   إىل         البشدددددرية             مكتب املوارد        وأشدددددار  -   161

         اجلوهرية          التعليقات   ة     واسدددددط                                                  وباإلضدددددالة إىل ذلك، أقر املكتب بأن توثيق أداء املوظفني ب        األداءي       إدارة                    اخلاصدددددة بنظام تقييم و 
                 األداء يف املنظمةي        إدارة                             ضرورم جد ا لضمان لعالية نظام 

 
           م الموظفين       ّ خ م تعلّ   8 - 1 - 2 -  اء ب

 
ا مجيع أشددددكال التدريب  -   161                   يف املنظمات القائمة       دارة                        ومها من املكونات احليوية لإل   ،                                              يشددددمل التعليم والتطوير أسدددداسدددد 

                                                         حظنا أن املنظمة قد نفذت بشدددددددددددكل سدددددددددددنوم خطط ا لتطوير املوظفني حيث                                         على املعرلة مثل منظمة األغذية والزراعةي وال
             من قبل مدراء    ا                                                                                         قامت اإلدارات املكاتب بتحديد احتياجاهتا على صدددددددددددددعيد التدريب اليت متت مراجعتها املوالقة عليها رمسي  

              اخلطس قد خضددددددددددددددعت                                   تطوير املوظفنيي وقد قيل لنا إن تلك ل                                                الشددددددددددددددعب أو مدراء املكاتب لتم توثيقها يف خطة التدريب 

                                                               اخلطوط التوجيهية القائمة وتظهر الطلبات على التدريب يف نظام تقييم    ع                                         إىل اسددتعراض مكتب املوارد البشددرية بالتماشددم م
                             ي وأضددددددددددددداف مكتب املوارد البشدددددددددددددرية you@fao                  املوظفون على منصدددددددددددددة        ينجزها                ل التدريبات اليت     ّ وتسدددددددددددددجّ    ،     األداء       إدارة  و 

ّ  حتددّدد      تدددريددب                            أن احتيدداجددات املوظفني يف جمددال ال ا من خالل توصدددددددددددددديددات املراجعددة واألولويددات           واخلطس            التنظيميددة                                      أيضددددددددددددددد 
                صلة اليت   احلصول                                                  ولكن استعراضنا السرتاتيجية التدريب واملعلومات ذات ال                                    واالسرتاتيجيات ومسامهات الشعب الفنيةي

                              ه أن أهداف التطوير مل متنح أمهية                  األداء الذم تفحصدددددددددنا       إدارة  ّ              بنّي نظام تقييم و     قد ل                 إىل انطبا  خمتلفي   ى   ألضددددددددد         عليها قد 
ّ  حتّدد               مسدداوية، مع أهنا                                الحظنا حاالت من األداء السدديحب حبسددب    ،      وباملثل                                           الثغرة يف املهارات والتدخالت الالزمة ملعاجلتهاي   

ّ  حتّدد   مل     عامة         تصددرحيات             ولكننا رأينا                        بتحديد أهداف التطويري       ّ تسددتهلّ                    األداء اسددتدعت تدخالت        إدارة             نظام تقييم و     ة    ماهي   
                   تعاطينا مع املنظمة،      خالل               وجيدر الذكر أنه                       اء الثغرة يف املهاراتي                                               ّ ملوانع اليت حالت دون حتقيق األداء املتوقع للموظفني جرّ  ا

                                                        املوظفني يف املسح أن هناك الكثري من األمور اليت يتوجب لعلهاي      ردود     بينت 
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                                            يها املوظفون أو أية جهة أخرى، دائم ا على أهنا                                                      نظر إىل برامج التدريب اليت تتناول االحتياجات اليت أشدددددددددار إل  ُ ويُ   -   161

                                                نظر إىل ضددددددددددرورة ارتقاء مكتب املوارد البشددددددددددرية إىل دوره           ُ على ذلك، يُ          وبناء                                        احلالز لالسددددددددددتجابة إىل احلاجة إىل الكفاءاتي
             ا تعزز مصددددلحة            علم، على أهن                           ّ ضددددمان حفز اهتمام املوظفني بالتّ     حنو      جهوده        توجيه                 علم يف املنظمة، عل                 ّ ادورم يف تيسددددري التّ 

                                              هتمام إىل حتديد أهداف تطوير املوظفني، قد تنشدددددددأ خطس  ال              ومن دون إيالء ا   ،   ّ   القّيمة          التعقيبات              ويف حال غياب         املنظمةي
                                                          لالحتياجات التدريبية اخلاصدددددددددددددة مبوظفم املنظمة أن يرتكز على األداء                           وينبغم لتحليل أكثر مشوال                     تدريب غري متناسدددددددددددددقةي

ا     مي                        الفعلم للموظفني وعلى جتددارو ّ   أمددّ ّ  حتددّدد                                                   بني الواقع التشددددددددددددددغيلم وبني األمور الواجددب لعلهددا، ليجددب أن         الثغرة          انطالقدد ا    
                                          م املوظفني أن تولر املعلومات األولية املطلوبةي           ّ على خطس تعلّ   و              لرادى املوظفني    من

 
       اء      ة بن                       ّ أوثل للتأكد من أنها معدّ               ّ                تنفيذ خ م تعّلم الموظفين بشااااااااكل                      بأن تقوي المنظمة برصااااااااد        وصااااااااينا  وأ  -   161

         المنظمة                                                                            الاتياجات الموظفين من المعارف والمهارات التي ترتبم ارتباط ا واضاااااح ا بااتياجات       شاااااامل          علع تحليل 
  .                                                                          وأولوياتها من أجل تحسين استخداي الموارد والجهود الرامية إلع ت وير الموظفين

 
                                    يات الشداملة للتعليم، ويف تنفيذ احللول  ّ                                                              عّلق مكتب املوارد البشدرية بأنه يقر بدوره يف حتديد االحتياجات واألولو   و   -   164

ا على أنه قد جُيرم حتليال                تلك الثغراتي     ّ لسدددددددددددّ         املؤسددددددددددسددددددددددية  ُ          وشدددددددددددد املكتب أيضدددددددددد               اليت   حتديدها                أعمق لالحتياجات                               
                                       مستوى التعلم من خالل خطس تطوير املوظفنيي     على

 
                ومعايير السلوك                 الشؤون األخالقية  2 - 1 - 2 -  اء ب

 
       كمعيار                      رعاية ثقالة األخالق  يف                                                لية مثل منظمة األغذية والزراعة لإن ضدددددددمان مسدددددددامهتها                     بالنسدددددددبة إىل منظمة دو   -   165

ّ  يشددددددددددددددّكل               راسددددددددددددددخ يف بيئتها                                                                يف ضددددددددددددددوء اختالف املعايري األخالقية واملبادئ والثقالات واملعتقدات والرتبية    ،          مهمة حيوية    
                         يس مكتبها للشدددددددؤون األخالقية                 قامت املنظمة بتأسددددددد      1119                    ويف ديسدددددددمل كانون األول          ن منهمي                 ّ لألشددددددداام الذين تتكوّ 

               نشدددددددئت وظيفة أمني  ُ أُ       1114                                                                             أجل الرتويج للمعايري العالية للسدددددددلوك األخالقم والنزاهة والشدددددددفالية واملسددددددداءلة، ويف عام    من
                                                                مكتب الشددددددددؤون األخالقية لاسددددددددتحدب أول مكتب ألمني املظامل والشددددددددؤون األخالقية   يف                          املظامل لدى املنظمة و  دجمها 

                                                                               املتحدةي ويعمل املكتب حتت اإلشدددددددددددراف العام للمدير العام وضدددددددددددمن اإلطار اإلدارم ملكتب الشدددددددددددؤون                يف منظومة األمم
       املتعلق             ب( والتثقيف  )                     اإلقرار املايل للموظفني؛        بيانات        إدارة   أ(  )                                       وتتضددددددددددددددمن الوظائف اجلوهرية األربع للمكتب            القانونيةي

                      وعلى هذه اخللفية حتققنا    ي                         وضددع برنامج املبادئ األخالقية    ( و  د )                      ج( واخلدمات االسددتشددارية؛  )          والتوعية؛               بادئ األخالقية   بامل
                                          تناقش الفقرات التالية نتيجة ذلك التحقيقي  س               داخل املنظمة، و                    من احرتام األخالقيات

 
                                                   أن املهلة النهائية لتقدمي بيانات اإلقرار املايل السددددددددددددددنوية          ي علمنا                                           المهلة النهائية لتقديم بيانات اإلقرار المالي  - أ

ا       1115          يوليو متوز     11         الصدددددادر يف     12   5 1  11                                   عليها يف التعميم اإلدارم للمنظمة رقم        املنصدددددوم                 واملعرولة أيضددددد 
                                          ، قد مددت يف الكثري من األحيان بدرجة معينةي                                                اخلطوط التوجيهية للسياسات بشأن برنامج اإلقرار املايل     باسم 

                       الصدددادرة عن مكتب الشدددؤون         التذكري      رسدددائل                                                        وقد الحظنا ذلك يف الدعوات املوجهة السدددتكمال بيانات اإلقرار و 
      1117 و      1116 و      1115                          أبريل نيسدددددددان يف سدددددددنوات اإلبال      11                                          األخالقية اليت مددت املهلة النهائية إىل ما بعد 

ّ              وقد شرا أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية أن متديد املهلة إىل تاريخ الحق سيسّهل بلو  العدد    ي    1112 و                                                                       
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ّ            وشددددددددددددددّددنا على أن    ي  هم      إقرارا                 ليهم تقدمي بيانات                          املسددددددددددددددتهدف من املوظفني الذين ع                          تقدمي بيانات اإلقرار املايل   

                                                                                     يتيح ملكتب الشؤون األخالقية الوقت الكايف الستعراض البيانات املقدمة مبا أن هذه العملية تتاطى           يف موعدها
        د تنشدددددددأ                                      بشدددددددكل ألضدددددددل وما يتصدددددددل به من شدددددددواغل أخرى ق       ادتمل            تضدددددددارب املصددددددداأ       دارة               جمرد االمتثال، وإل

               عن البياناتي

      امتنع       1115                        رأينددا أندده خالل سددددددددددددددنددة اإلبال     ي      المااالي                               ة لعاادي االمت ااال لبيااانااات اإلقرار                 اإلجراءات التااأديبياا  و   - ب
    أمني         أبلغنا    وقد                                         املالية على الرغم من سلسلة من املتابعاتي          إقراراهتم                      موظف ا عن تقدمي بيانات    7 5       يقل عن   ال   ما

                                            اليت أحيلت إىل مكتب املوارد البشرية بداية، متكن    57                      قية أن من بني األمساء الدددددددددد                 مسؤول الشؤون األخال  و       املظامل 

ا من إثبدددات امتثددداهلمي    42 ا                           موظفددد  ّ   أمدددّ                                                              املوظفون التسددددددددددددددع اآلخرون الدددذين مل يقددددموا بيددداندددات إقراراهتم لقدددد كدددان  

              اءات اإلدارية،              من دليل اإلجر    1 1 1                                                             من املفرتض إخضدددداعهم إىل إجراءات تأديبية مناسددددبة بالتماشددددم مع القسددددم 
    دنا   ّ أكّ   و    ي     التسدددددددددع                                                                               ولكننا تبلغنا من مكتب املوارد البشدددددددددرية أنه ال ميلك معلومات حول ما جرى ألولئك املوظفني 

               دوليون وبالتايل      ّ   مدنّيون                            لإن موظفم املنظمة هم موظفون                                         السدددددددياسدددددددات اإلدارية عقابية وذلك لسدددددددبب وجيهي   أن
                                    وينبغم هلم أداء مهامهم الرمسية وممارسددددددددددددددة                  املدنية الدوليةي                                        ملزمون باحرتام معايري السددددددددددددددلوك ملوظفم اخلدمة   هم

                                                                         شؤوهنم الشاصية بطريقة تصون الثقة العامة بنزاهتهم وبنزاهة املنظمة وتعززهاي 

                      الحظنا أن قنوات االتصدددال    .                                 أمين المظالم ومكتد الشاااؤون األخالقية    مع أ                     مكتد الموارد البشااارية        تعاطي  و   - ج
           إطال  أحدمها          يف ما خيص                                       لبشدددددددددرية ومكتب أمني املظامل والشدددددددددؤون األخالقية                          غري واضدددددددددحة بني مكتب املوارد ا

            حالة املوظفني        ما خيص  يف   و                                           اإلجراءات التأديبية حبق األعضدددددددددددددداء غري املمتثلنيي      حالة                 اآلخر على مسددددددددددددددتجدات 
        إىل مكتب                                       أنه لدى إحالة أمساء األعضدددددددددداء غري املمتثلني       علمنا                 الفقرات اآلنفة،                       املمتثلني اليت ناقشددددددددددناها يف   غري

                                                                                          املوارد البشدددددددرية لكم يتاذ اإلجراءات املناسدددددددبة، مل يتلق مكتب الشدددددددؤون األخالقية أم تعقيب من قبل مكتب 
                                                                                     وقد أبلغنا مكتب الشؤون األخالقية كذلك أن مكتب املوارد البشرية ليس ملزم ا بإرسال تعقيبات                  املوارد البشريةي

                                                        متثلني، وباملثل لإن مكتب الشددؤون األخالقية ليس ملزم ا مبتابعة                                          على إجراءاته بشددأن قائمة أمساء املوظفني غري امل
                                            ومع ذلك، ومع أنه ال توجد خطوط توجيهية مكتوبة                                               إجراءات مكتب املوارد البشددددددرية  صددددددوم هذه املسددددددألةي

ّ                        توضح دور املكتبني بشأن التعقيبات أو املتابعات، لإن القيام بذلك يعزز رصد تقّدم اإلجراءات الواجب اختاذه   ا                                                                        
         اإلجراءات            إمهال تنفيذ                                                                          من قبل مكتب املوارد البشدددرية ومكتب الشدددؤون األخالقية، ما خيفف بالتايل من احتمال 

                                                          الضرورية مثل لرض التدابري التأديبية حبق األعضاء غري املمتثلنيي 

ا                 الحظنددا عدددد ا متز       1116 و      1114                          اسددددددددددددددتندداد ا إىل بيددانددات العددامني    ي        األخالقيااات                   تاادريااد الموظفين علع   و   - د        ايددد 

ّ  التحّرش                                          املعضدددددددددالت األخالقية والنزاعات يف بيئة العمل مثل     من          ادعاءات  و                             ّ احرتام القاعدة بشدددددددددأن التنوّ      عدم  و       
ا للتوجيه                                                                باسددددددددتغالل املوارد واألعمال االنتقامية اليت رلعت إىل أمني املظامل ومكتب الشدددددددد                               ؤون األخالقية التماسدددددددد 

                                           ة إىل أمني املظامل العالقات مع املشددددددددددددددرلني والنزاعات                                 ومن جهة أخرى، تضددددددددددددددمنت احلاالت املرلوع          واملشددددددددددددددورةي
                       واحلياة الشددددددداصدددددددية ونزاعات         املوظفني     نقل  و                والنميمة واألمن          واألكاذيب         التعيني         العقود و        إدارة         األشددددددداام و    بني

                                                  ويف حني أن زيادة عدد احلاالت املتعلقة باألخالق قد ال تعزى    ي              وطلبات معلومات        الوثائق        تأليف      حقوق     بشدددأن 
                                                                                 غياب التدريب اإللزامم على الشدددددددددددددؤون األخالقية جلميع موظفم املنظمة، لإن تنفيذ هذا التدريب           حصدددددددددددددر ا إىل

ّ                                  ّ سيمّكن املوظفني من إعادة تقدير قيمهم وحمسّ           تركيزهمي     
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                                                                صااااياغة االسااااتراتيجية األنسااااد، بالتعاون الوثيل مع المسااااتشااااار القانوني،                   بأن تسااااتهل المنظمة        وصااااينا  وأ  -   166

                          ضااااااااامن فترة ممنية محددة، بما                        اإلقرار المالي الم لو       بيان       بتقديم                 الكامل للموظفين                     التي ساااااااااتضااااااااامن االمت ال
  .                                                                                             ذلك فر  إجراءات تأديبية لعدي االمت ال من أجل التشجيع علع ميادة الشفافية والمساءلة داخل المنظمة   في

 
ا بأن تقوي المنظمة بإرساااااء         أوصااااينا  و   -   167 ا التعقيبات المت                              أيضاااا                         بادلة بين مكتد الموارد                                    سااااياسااااة تتناول تحديد 

                                                                                                  البشاااارية ومكتد الشااااؤون األخالقية إلتااة التزامات أك ر كفاءة وتعزيزات تشااااغيلية لإلجراءات المتصاااالة بالموارد 
                                    تدريب ا إلزامي ا علع الشااااؤون األخالقية       9102 -    9107                                                    البشاااارية؛ وتضاااامين خ ة عمل مكتد الموارد البشاااارية للفترة 

                                                        ورة تدريبية تتضاااااااامن دورة تسااااااااتهدف الشااااااااواغل األخالقية للموظفين،                                يخضااااااااع له جميع الموظفين، وتصااااااااميم د
  .                                                  تنفذ بالتنسيل مع مكتد أمين المظالم والشؤون األخالقية   أن    علع

 
       متولرة           األخالقيات      بشأن                      صادرة عن األمم املتحدة  ال        تدريبية   ال     دورة   ال        ليما أن      أنه   إىل         البشرية             مكتب املوارد        وأشار  -   162

          األخالقيات "                                                           سددددددددددديقوم بتنفيذ التوصدددددددددددية من خالل إدراج الدورة التدريبية املعنونة     لهو         التعلم،                       ملوظفم املنظمة عل منصدددددددددددة
ا يف خطة عمل املوارد البشددددددددرية    ي    1119                                            والنزاهة يف األمم املتحدة" بصددددددددفة إلزامية يف مطلع                                                    وسدددددددديتم توثيق النشدددددددداط أيضدددددددد 

   ي     1119 -    1117      للفرتة
 

             وارد البشرية              بشأن مسائل الم                  اإلدالء بالتعقيبات   10 - 1 - 2 -  اء ب

 
  ل       لمن خال   ي          بالتعقيبات       اإلدالء   يف                 املوارد البشددددددرية،       إدارة      سددددددلسددددددلة      ضددددددمن        الناجع     تغيري   ال        هنج حتقيق      أحد       يتمثل  -   169

                                        وقد أقر مفتشدددو وحدة التفتيش املشدددرتكة بأمهية                                               يتم اسدددتنباط سدددياسدددات وعمليات ألضدددل بتكلفة دنياي                  اإلدالء بالتعقيبات
                                               يوصون ليه بأن ينفذ الر ساء التنفيذيون للمؤسسات      الذم   JIU/REP/2012/10      م رقم                            تعقيبات املوظفني كما يف تقريره

                                                                                                      مسدددددوح ا لرضدددددا املوظفني تنطوم على أسدددددئلة قابلة للمقارنة على مر الوقت بوترية منتظمة ترتاوا بني سدددددنتني وأربع سدددددنوات 
    حد      على       دارة                وظفني وممثلني عن اإل                                                                     )عند اإلمكان(، على أن تتم يف إطار من املوضدددوعية؛ وال سددديما من خالل مشددداركة امل

                      إجراء مسحني شاملني اثنني        أنه                               ومبوازاة ذلك تبلغنا من املكتب   ي                                        ، يف عملية صياغة املسح وتطبيق وتفسري نتائجه      سواء  
   ين                                 األداء ليما نفذ اآلخر يف نولمل تشر        إدارة                                   أحدمها يف أبريل نيسان بشأن عملية       1112                        بشأن منظور املوظفني يف عام 

ّ  التحّرش           الثاين بشدددأن                                                                                 اجلنسدددم يف مكان العملي ولكننا علمنا كذلك أنه مل ينفذ أم مسدددح لقيا  مسدددتوى رضدددا املوظفني       
           وأن املنظمة       1111                                                وقد أبلغنا أن ملخر مسددددح لرضددددا املوظفني قد أجرم يف عام                                       عن عمليات املوارد البشددددرية بصددددورة عامةي

   ي     1119                                         تزمع إطالق مسح مماثل يف النصف الثاين من عام

 
ا حمدود ا غطّ          يف ما خيص                  الصددددددددددددددادرة عن املوظفني            التعقيبات                   وإقرار ا منا بقيمة   -   171   ى                                  ّ صددددددددددددددنع القرار، أجرينا مسددددددددددددددح 
   من     14                 وقد ركز املسدددددح على               موظف ا منهمي    11                                                          موظف من الفئة الفنية منتدبني إىل خمتلف املكاتب امليدانية لأجاب     111

                                    واختيار املوظفني؛ والتدابري التعاقدية؛         التعيني                         ة يف مكان العمل، وهم تشددددددددددددمل                                  اجملاالت املؤثرة يف سددددددددددددلوك املوارد البشددددددددددددري
                              املوظفني وتعليمهم؛ ومتثيل املوظفني               وتنمية قدرات  ؛   ّ         تنّقل املوظفني         األداء؛ و        إدارة                                 والشدددددددددؤون األخالقية ومعايري السدددددددددلوك؛ و 

                                       حمدود ا، تعذر التوصل إىل استنتاجات راساة                             ونظر ا إىل نتيجة املسح لكونه                         املوظفني من بني أمور أخرىي       إدارة       وعالقات 
          كانت نظرة           لمثال                  مة لننظر ليهاي                                                                           ّ بناء عليه، بالرغم من أن نتائج املسددددددددددددددح قد حددت أمناط ا واجتاهات زودتنا مبعلومات قيّ 
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ا للتدريب       جميبني   ة  عد           هيك عن أن   نا   ي     سددددددلبية   ،  ّ  تنّقل                             والرتقية، وإىل لعالية برنامج ال                                           إىل التقدم الوظيفم الذم يتضددددددمن لرصدددددد 
                   رضددددددا على صددددددعيد الرضددددددا                     كانوا بشددددددكل عام األقل                        اإلشددددددرالية أو اإلدارية        األدوار           االرتقاء إىل                         املوظفني الذين يتطلعون إىل 

ّ  قّدم    والت                                                               املوظفني، تواصددددلنا بشددددكل وثيق مع أجهزة متثيل املوظفني لتبلغنا أهنم قد     ات                       وكجزء من دراسددددتنا ملنظور            الوظيفينيي   
          وقد أحلنا                                                                      ة األخرية أشدددارت نتائجه إىل أن املوظفني مل يكونوا راضدددني على اإلطالق بشدددكل عامي                     اختتموا مسدددح ا يف الفرت 

                                                                                                      نتائج مسددددح أجهزة متثيل املوظفني إىل املكتب لتبلغنا أن منظور هذه األجهزة ال يعكس بالضددددرورة املنظور العام للموظفني 
                                أنه ليما قد يكون البعف غري مسددرور     إىل              وارد البشددرية       مكتب امل       وأشددار                                        إذا ال ميلك مجيع املوظفني وجهات نظر متشدداوةي

   ي       خطواته                                                         باملبادرات اجلديدة ملكتب املوارد البشرية لهناك أيض ا من يدعم 

 
   م       إمكاناهت      كامل  و            ضددددمن املنظمة            وتعقيباهتم       املوظفني       مسددددوا        أن قيمة                                       وبناء على ما تقدم، أصددددبح بالتايل واضددددح ا   -   171
                                      املوارد البشددددددرية ضددددددمن املنظمة، إذ أن ملراء        إدارة                                    تتبلور نظرة متزنة حول كيفية ممارسددددددة  مل        لمثال       الي         ّ ر بشددددددكل لعّ    ّ تسدددددداّ   مل

        مواصددلة                      وإن كانت املنظمة تنوم                                                                       الطرلني متعارضددة بشدددة ما يضددع املنظمة على تقاطع حرج، وهذا ما ال جيب أن حيصددلي
                                           املوارد البشددرية اليت تقوم على التعاطم الوثيق      ارة  إد                                لمن الضددرورم أن تتبع ألضددل ممارسددات        لديها                املوارد البشددرية       إدارة      تعزيز 

ّ                 عّدون من أهم أصوهلاي                  ُ مع موظفيها الذين يُ              توليد نتائج     حنو                                       التغيري داخل منظمة معينة أن يتجه دائم ا          الستحداب       وينبغم    
ا بطبيعتددده ويتطلدددب تغيريات يف           رأ  املدددال     رة   إدا                                                                                     إجيدددابيدددةي وهدددذا األمر مهم بوحددده خدددام حني يكون التغيري املنفدددذ معيددداريددد 

                                                      املوارد البشدددددددرية اليت ينبغم للمكتب أن ينظر ليها عن كثبي       إدارة                                   وطبع ا كانت هناك حتديات ضدددددددمن مبادرات          البشدددددددرمي
                    من األنشطة اليت تتالءم       كفؤة                                                                                  وبصورة عامة، من املتوقع دائم ا من أية هيئة أن تضع خارطة طريقة واضحة وجمموعة لعالة و 

          مدى تعاطم      على      تقوم                        الفعالة للموارد البشددددددددددددرية       دارة              وبالتايل لإن اإل                      ة تنفيذ اسددددددددددددرتاتيجياهتاي                        د ا مع خارطة الطريق، بغي  ّ جيّ 
    ي      الفعال         التعقيب                                    تمثل إحدى طرق حتقيق التعاطم الوثيق يف  ت              مع موظفيها، و         املنظمة

 
      بشاااارية                                                         تنفيذ عملية رساااامية للتعقيد بشااااأن اإلدارة الشاااااملة للموارد ال                      بأن تحرص المنظمة علع        أوصااااينا  و   -   171

                                   الموارد البشااااااااااارية بشاااااااااااكل أكبر وما يتصااااااااااال       صاااااااااااعيد     علع    ها                             علع فترات منتظمة لتعزيز عالقات      وذلك   ،       للمنظمة
                      علع المهارات والمعرفة           باالرتكام                   السياسات بشكل أكبر        مستوم     علع       عملها        برنامج                    استراتيجيات، وتنوير    من    بها

           وااللتزاي. 

 
                                     البيية الرقابية في المكاتد الميدانية  2 - 2 - ء ا ب

 
                          رقابة اخلس األمامم اليت تعرف        تنفيذ                                                               جرم اسددددددددددددتعراض املكاتب امليدانية للمنظمة يف املقام األول لتحديد كفاية ُ أُ   -   171

   ،                                                                          األعمال الرئيسددددددددية للمنظمة وكيف تؤثر هذه األخرية يف الكفاءة والفعالية التشددددددددغيليتني         إجراءات                      بالرقابة اإلدارية ضددددددددمن
                                                                         تي ويعكس تنفيذ رقابة اخلس األمامم مستوى لعالية البيئة الرقابية السائدة ضمن                                 وكيف   االمتثال للسياسات ولإلجراءا

                                                                                         مت أنشددطة الرقابة هذه يف إطار العمليات الرئيسددية للمنظمة من قبيل تنفيذ املشدداريع ورصدددها وإبال                ّ املكاتبي وقد صددمّ 
                             السددددددفري وإن الفعالية الوظيفية        إدارة            د البشددددددرية و       املوار        إدارة        األصددددددول و        إدارة         النقد، و        إدارة          املشددددددرتيات و        إدارة              اجلهات املاحنة و 

                      تنفيذ األهداف وحتقيقهاي     على       املنظمة         ص قدرة خي     يف ما                                          للرقابة على العمليات الرئيسية تلك حيوية

 
      مكتل            التشددددغيلية يف                                  على جممل العمليات احلرجة ولعاليتها          الضددددمنية                                     ويف هذا الصدددددد اسددددتعرضددددنا تصددددميم الرقابة  -   174

                                     موزامبيق ونيجرييددا ولييددت نددام وأوغنددداي          ممثليدداهتددا يف   و                          للشددددددددددددددرق األدىن ومشددال ألريقيددا              ا واديس اهلددادئ      يف ملسدددددددددددددديدد        املنظمددة
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                                                                                               نتائج تدقيقنا للرقابة على العمليات احلرجة املاتلفة ضددددمن تلك املكاتب، كما سددددنناقش أدناه، جماالت للتحسددددني     ّ  وبّينت
                               صيغت بشأهنا توصيات بصورة مشرتكةي

 
             شاريع ورصدنا         تنفيذ الم  1 - 2 - 2 -  اء ب

 
                                             صد حني يتم اإلعالن عن أن املشرو  ناشس من الناحية                              ّ ملنظمة تبدأ مرحلة التنفيذ والرّ    يف ا      شاريع   امل       إدارة       يف دورة   -   175

                                                     تدارسنا بارامرتات املساءلة والرقابة وحددنا ما إذا قد      ،                                                            التشغيلية وتنتهم باختتام إجراءات اإلقفال الضروريةي ويف تقييمنا
                                                                وقد ركز تقييمنا على تنفيذ املشددددداريع ورصددددددها بكفاءة ولعالية مبا يشدددددمل                                  لواجب للاطوط التوجيهية املوصدددددولةي        االحرتام ا

                                                                               تنفيذ املشاريع يف الوقت املناسب وكفاية الرصد واستادام نظام املنظمة إلتاحة املعلوماتي

 
         اإليرادات                    امليزانية أو زاد عن     ّ حدّ    دى      قد تع                                                       ونتيجة لذلك الحظنا يف كل املمثليات أن التنفيذ يف بعف احلاالت   -   176

                 ي وقد ظهرت بوضوا                              امليزانية العادية بوترية منتظمة            عدم مراجعة                                                     النقدية املتاحة، ليما الحظنا لدى ممثلية املنظمة يف أوغندا 
       عمليات          تأخريات يف                          اإلقليمم آلسدددددديا واديس اهلادئ         املنظمة      مكتب  و                                             لدى ممثليات يف كل من نيجرييا ولييت نام وأوغندا 

                                                                                                            اإلقفال التشدددددددغيلية واملاليةي والحظنا أن اإلقفال املايل ملشددددددداريع برنامج التعاون التقين قد   قبل اإلقفال التشدددددددغيلم لضدددددددال  
                                                     اللامج امليدانية لدى ممثلية املنظمة يف موزامبيقي ولضدددال         إدارة                                             عدم حتميل اسدددتمارات اإلقفال املايل يف نظام معلومات    عن

                                                                    مشدداريع ناشددطة تشددغيلي ا مع عدم اكتمال أو عدم حتديث منظومة اإلطار املنطقم  ّ   أّما               مجيع املمثليات                 عن ذلك، وجدنا يف
                                                                                              اخلام وا ضددددمن وظيفة ضددددمان اجلودة؛ وإما مشدددداريع ناشددددطة تشددددغيلي ا غري مذكورة يف رابس ضددددمان اجلودة ضددددمن نظام 

       إدارة                                           رير اإللزامية لوثائق املشدددددددددددددداريع يف نظام معلومات                                                اللامج امليدانية؛ وإما عدم حتميل الوثائق أو التقا       إدارة        معلومات 
                               تنفيذها ال تزال متدنية، ومشدددددددددددداريع      نسددددددددددددب                    موعد اختتامها مع أن         قد دنا                      كما الحظنا وجود مشدددددددددددداريع                     اللامج امليدانيةي

        اإلقليمم              مكتدب املنظمدة  و                          كدل من موزامبيق ولييدت ندام      يف       املنظمدة        ممثلييت     لددى                                  اكتملدت مدا بعدد املوعدد ادددد الختتدامهدا 
ا أن مشددددددددروع ا ملمثلية املنظمة يف موزامبيق ال يزال قيد التنفيذ منذ    ي                آلسدددددددديا واديس اهلادئ             يناير كانون     11                                                                        والحظنا أيضدددددددد 

                                                                 يف ممثلية املنظمة يف نيجرييا لقد حصل تأخري ملحوظ يف لرتة استهالل املشرو ي  ّ   أّما    ،    1116      الثاين 

 
                                     للمشاريع من خالل تعزيز الرصد والرقابة           والكفؤين                  والتسليم الفعالين         التنفيذ                  بأن تضمن المنظمة        وصينا  وأ  -   177

                              عن فر  المسااااااءلة تجاا المانحين                                                                         علع ميزانية المشااااااريع وفي الوفاء باألطر الزمنية للمشااااااريع وأندافها، فضاااااال  
  .                                 والمت لبات اإلدارية األخرم للمشاريع

 
                      برنامج التعاون التقني  2 - 2 - 2 -  اء ب

 
                                                                                   لتعاون التقين جزء ا من اللنامج العادم للمنظمة وهو ممول من االشدددددددددرتاكات املقررة ألعضدددددددددائهاي             يشدددددددددكل برنامج ا  -   172

                                                                           للمنظمة مع بلداهنا األعضدداء من خالل مشدداريع هادلة وقصددرية املدة وحتفيزية ومسددتدامةي        الفنية                        وهو يرمم إىل مشدداركة اخللة 
                                       للسياسات واللوائح والقوانني ذات الصلةي         ممتثال              عاون التقين   الت        برنامج                            دنا ما إذا كان تنفيذ مشاريع   ّ حدّ            ويف تقييمنا 

 
                               مكتب املنظمة اإلقليمم آلسددددديا واديس                                                                ويف اسدددددتعراضدددددنا ملمثليات املنظمة يف كل من نيجرييا وموزامبيق وأوغندا و   -   179

ا وجود                                                        يف املوالقددة على طلبددات احلكومددات على برنددامج التعدداون التقيني           ا ملحوظدد ا            الحظنددا تددأخري        اهلددادئ                    والحظنددا أيضددددددددددددددد 
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        أسبوع ا     14 و    11                                                                                                مبادرات للتنمية الوطنية تابعة لللنامج يف ممثلية املنظمة يف لييت نام بقيت قيد التنفيذ لفرتة تراوحت بني 
      مكتب                             عن ذلك كانت نسدددددبة االلتزام لدى                 أسدددددابيعي ولضدددددال     6 و   4                     املطلوبة اليت ترتاوا بني          الصدددددياغة                   متاطية  بالتايل لرتة 

   ي        الداللية                                                   متدنية  كما أن التاصيصات الفعلية قد لاقت التاصيصات                         إلقليمم آلسيا واديس اهلادئ  ا        املنظمة

 
                                                                    عمليددة املوالقددة على املشددددددددددددددداريع تتعددارض مع هدددف اللنددامج والغددايددة مندده املتمثلني           اليت اعرتت             وإن التددأخريات   -   121
                                           لتايل قد ال تتمكن احلكومة املتلقية من االسددددددددددتفادة    وبا                                                   االسددددددددددتجابة لالحتياجات امللحة أو احلرجة للبلدان األعضدددددددددداءي  يف
                             األمهية نفسددددددددددديهما يف حال   تقدميها  ب          بالقيمة و         الفنية        املسددددددددددداعدة       حتتفل                                     املنالع املتوقعة يف الوقت املناسدددددددددددب، وقد ال    من
              مواعيد الحقةي   يف

 
                  مج التعاون التقني                                                 الكفاءة والفعالية الشااااااااااملتين في تنفيذ مشااااااااااريع برنا                 بأن تضااااااااامن المنظمة        وصاااااااااينا  وأ  -   121
                                                 والزيادة في تحساااااينها، واساااااتق ا  جميع أصاااااحا  المصااااالحة                              اساااااتراتيجية التنفيذ الخاصاااااة به            طريل تنقي     عن
                                                                                          المشااااااااااااريع بشاااااااااااكل وثيل من أجل الحد من التأخير في مدة تنفيذ المشااااااااااااريع وتمكين الموظفين عبر توفير    في

  .                                             تدريبات علع صياغة اآلليات وإعداد وثائل المشروع

 
                                  تقديم التقارير إلع الجهات المانحة  3 - 2 - 2 -  اء ب

 
                                        ّ                                               ّ         إن تقدمي التقارير إىل اجلهات املاحنة مللية تبنّي بصددددددددددورة عامة التقدم و أو نتائج تنفيذ براجمها، لتسددددددددددّلس الضددددددددددوء   -   121
               د شروط الدعمي                                                               ّ اليت حالت دون التنفيذ واالبتعاد عن خطة العمل املوضوعة أساس ا، وحتدّ       شاكل  امل    على

 
                    مكتب املنظمة اإلقليمم   و                                 املنظمة يف كل من نيجرييا وموزامبيق        ممثلييت     لدى                      نا من خالل مراجعتنا أن   ّ  بنّي ل     وقد ت  -   121

ّ   أّما       هناك                  آلسدددددددددددددديا واديس اهلادئ                 باإلضددددددددددددددالة إىل ذلك،                  تقرير ا هنائي اي    11                 تقرير ا مرحلي ا و    19                         تأخري وإما امتنا  عن تقدمي  
                اللامج امليدانية        إدارة                                                   يع املشدداريع الناشددطة تشددغيلي ا املذكورة يف نظام معلومات                                     الحظنا لدى ممثلية املنظمة يف نيجرييا أن مج

                                                                 مل حتتو أية معلومات بشأن التقارير الواجب تقدميها وتواريخ استحقاقهاي
 

                             امل حيوية يف جمال رلع التقارير   و                    واملعلومات الصدددحيحة ع            وعد املطلوب  امل  يف                    املناسدددب عن املشددداريع       اإلبال     وإن   -   124
                                                                                      وحبسددددددددددددددددب مدددا يرد يف إطدددار الرقدددابدددة الدددداخليدددة للمنظمدددة، ينبغم للمددددراء واملوظفني يف مجيع أحنددداء املنظمدددة           ىل املددداحننيي إ

                إمكانية التعويل  ب            صدددددددحاب املصدددددددلحة      ثقة أ    وا   صدددددددون    أن ي                      املالية وحسدددددددن توقيتها و                                       أن يضدددددددمنوا موثوقية املعلومات املالية وغري 
          ك الثقةي                          املنظمة وكفاءهتا، وزيادة تل       إدارة    نظم     على

 

                                                         الدقيل واساااااان التوقيم للتقارير المقدمة إلع الجهات المانحة       سااااااليم   الت                 بأن تضاااااامن المنظمة        وصااااااينا  وأ  -   125

                                                                                          ذات الصااااالة من خالل جهود الرصاااااد واألنشااااا ة الرقابية المساااااتدامة؛ واالساااااتفادة من اساااااتخداي المرفل الخاص 
                                           رفع التقااارير الم لوبااة ورصاااااااااااااد تقااديم التقااارير                                                          بااالتقااارير في نظاااي معلومااات إدارة البرامج المياادانيااة من أجاال 

   .                   المرالية والنهائية
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          المشتريات       إدارة  4 - 2 - 2 -  اء ب

 
              واهلدف الرئيسم                                دة اليت ينبغم إكماهلا حبسب اخلطةي                                              ّ يتضمن النشاط يف جمال املشرتيات سلسلة  من املهام اددّ   -   126

            ضدددمان تال مها                     شدددفالة وغري منحازة مع   و          تنالسدددية       طريقة                                                   منه هو شدددراء السدددلع واألشدددغال واخلدمات يف الوقت املناسدددب وب
                                                         ناهيك عن مراعاة اجلانب االقتصدادم والكفاءة لتحقيق مزيج أمثل    ،                                          الغاية املنشدودة من أجل الولاء بشدروط املسدتادم   مع

                                                       جيمع بني املزايا املتوقعة ملدى احلياة وبني التكاليف واملنالعي 

 
                                                          تسددددددددددددليم السددددددددددددلع خالل اسددددددددددددتعراضددددددددددددنا ألوامر الشددددددددددددراء لدى ممثليات املنظمة                             ونتيجة  لذلك، الحظنا إطالة يف   -   127

ا أن خطة املشددددددددددددددرتيات اليت أعدهتا ممثلية املنظمة يف لييت نام                                                                                                    يف كل من لييت نام وموزامبيق وأوغنداي والحظنا أيضدددددددددددددد 
       لضدددددددددددددال           متعارضددددددددددددددة  ا                                                               ولدى ممثلية املنظمة يف أوغندا الحظنا أن موظفم املشددددددددددددددرتيات يؤدون مهام                كاملة وحمدثةي    تكن  مل
ا لدى       دارة                                             يتم ليها حتميل وثائق املشددددددددرتيات يف النظام العاملم إل       حاالت مل   عن      مكتب                                    املوارد، األمر الذم الحظناه أيضدددددددد 

                الحظنا عدم اتسدداق                                      مكتب املنظمة اإلقليمم آلسدديا واديس اهلادئ             وباإلضددالة إىل    ي                               املنظمة اإلقليمم آلسدديا واديس اهلادئ
                                                                                  املمنوحة من األمم املتحدة بشددددددأن أنشددددددطة املشددددددرتيات، وحاالت غري دقيقة للتسددددددليم ختص املوردين مبلغ               تطبيق العقود  يف

                                                      املوارد، وعدم تلير التقدمي املتأخر خلطاب املوالقة وأن معظم       دارة                                        عنها يف وظيفة املشددددددددددددددرتيات ضددددددددددددددمن النظام العاملم إل
                                  الحظنا التنفيذ املتأخر خلطاب املوالقة    ،      عن ذلك       لضددددددددددددددال    و                                                خطابات املوالقة قد منحت من خالل االختيار املباشددددددددددددددري

                                                                         ممثلية املنظمة يف نيجرييا، األمر الذم يؤثر يف استكمال املشاريع يف وقتها املطلوبي     لدى

 
           املشددددددددرتياتي                              ذلك يشددددددددكل مرتكز ا لكامل عملية                                              ويف هذا الصدددددددددد نشدددددددددد على أمهية ختطيس املشددددددددرتيات إذ أن   -   122

                  وقلة شددددفالية وجودة                                                          ؤدم إىل إرسدددداء عقود بشددددكل اسددددتثنائم ومشددددرتيات مباشددددرة غري ضددددرورية                       وميكن لعدم التاطيس أن ي
      بضددددددددددمان       دارة                        ويعادل ذلك أمهية  قيام اإل   ي      تقدميها                                          تأخر يف تقدمي املدخالت اخلدمات األعمال، أو عدم         املسددددددددددتوى و     دون

                                                     االمتثال للسياسات واللوائح واألنظمة املتعلقة باملشرتياتي 
 

        بالحفز         الكفيلة          المشاااااتريات                                                       بأن تقوي المنظمة بتعزيز ضاااااوابم الرصاااااد واإلشاااااراف في عمليات        وصاااااينا  وأ  -   129
                                                                                       الفعالة للمشتريات من أجل ضمان شراء السلع واألعمال والخدمات في الوقم المناسد؛ وإعداد خ م       دارة  اإل

                                                                       كاملة ومحدثة للمشتريات؛ وامت ال المشتريات للسياسات واللوائ  والقوانين.

 
               األموال النقدية       إدارة  4 - 2 - 2 -  اء ب

 
                                      من دليل اإلجراءات اإلدارية لوائح املنظمة                    من بني األقسددددددددام األخرى    1 -  11 -   111 و   2 -   111             حيتوم القسددددددددمان   -   191

                  وتضددددمن تلك اللوائح                                                                                           وقوانينها بشددددأن املوالقات املتعلقة بالنقدية واسددددتادامها وتسددددجيلها والوصدددداية عليها واإلبال  عنهاي
                        تولري ألضدددل قيمة واالرتقاء     إىل       لعال        تؤول                                                دراء واملوظفني كالة يف املنظمة، اليت ترتجم إىل تكاليف،                      والقوانني بأن أعمال امل

                                                                                               مبهمة املنظمةي وقد هدف استعراضنا هلذا اجملال إىل حتديد ما إذا كانت الضوابس ذات الصلة تعمل بشكل لعالي 

 
                         اإلقليمم آلسدددددددددددددديددا واديس اهلددادئ         املنظمددة      مكتددب  و    يددا                               املنظمددة يف كددل من موزامبيق ونيجري    يت ي              والحظنددا لدددى ممثل  -   191
                         وباملثل لإن سجالت املصرولات                                                                           صناديق املصرولات النثرية قد كانت شبه مستنفذة عندما حان موعد جتديد مواردهاي   أن
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     ذلك،     عن        ولضددال                                                                                          النثرية ملمثلية املنظمة يف موزامبيق قد ألصددحت عن مدلوعات لردية تعلو عن احلدود القصددوى ادددةي
                املسددددموا به للنقد         املعتاد       ملسددددتوى ا                                                                        الحظنا سددددلف ا نقدية تشددددغيلية لدى ممثلية املنظمة يف نيجرييا، وحدود ا قصددددوى تتاطى 

                                                                                                            النثرم التشددغيلم لدى ممثلية املنظمة يف لييت نام، وسددلف ا نقدية تشددغيلية غري مسددددة ما بعد تاريخ اسددتحقاقها لدى ممثلية 
                               مكتب املنظمة اإلقليمم آلسددددديا واديس                                       ة إىل ذلك لإن رصددددديد مدير حسددددداب السدددددلف لدى                         املنظمة يف أوغنداي وباإلضدددددال

                    كان مرتفع ا نسبي اي       اهلادئ  

 
         النقدية        إدارة         يف ما خيص          من الدليل    1 -  11 -   111 و   2 -   111                                     شددددددددددددددددنا على أمهية االمتثال ألحكام القسدددددددددددددمني ل  -   191

ّ  حتّدد               ضمن املنظمة ألهنا                                                   املالية اللتني جيب أن تكونا قائمتني ومنفذتني بفعاليةي      دارة       دية واإل    النق       إدارة                      الرقابة ذات الصلة على    

 
                                                                االمت ال للرقابة علع األنش ة المتصلة بالنقدية من خالل الرصد الوثيل                         بأن تقوي المنظمة بتعزيز         أوصينا  و   -   191

      إعادة                ديد مواردنا، و                                                              عن استخداي السل  النقدية التشغيلية والنقد الن ري التشغيلي وتج                       لألرصدة المصرفية فضال  
                                                                                   المسااااتوم المساااامول به لصااااندوم الساااال  النقدية التشااااغيلية بناء علع االسااااتخداي الشااااهري، والرصااااد           النظر في

  .                                                                                    المتواصل له من أجل تفادي المن  المتعددة والتخل  عن تسوية السل  ما بعد تاريخ االستحقام

 
      األصول       إدارة  6 - 2 - 2 -  اء ب

 
               األصول، اليت تصف       دارة                                          من دليل اإلجراءات اإلدارية اخلطوط التوجيهية إل   1  51 و   4 -  11 -   111          م القسمان    ّ يقدّ   -   194

                                                                                                 اإلجراءات والضددددوابس الرقابية ملسددددك سددددجالت األصددددول والوصدددداية عليها وصددددوهنا والتحقق املادم منها ونقلها والتالص 
          ما قد يضددددددددر                                تؤدم إىل خسددددددددارة األصددددددددول أو هدرها،    أن                                 مواطن الضددددددددعف يف أم من تلك اإلجراءات         من شددددددددأن  و        منهاي

                                                   ا إذ كانت الضدددددددددوابس املالية واإلدارية قائمة ، بالتماشدددددددددم                                                          ّ بالعمليات وبتنفيذ التزامات املنظمةي ويف هذا الصددددددددددد، تأكدنا ممّ 
                          املوارد ذات الصلة باألصولي       دارة                                               مبا يف ذلك االستادام الفعال لوظائف النظام العاملم إل   ،                       اخلطوط التوجيهية للمنظمة   مع

 
                                                                  ت املددادم من األصددددددددددددددول ملمثليددات املنظمددة يف كددل من موزامبيق ونيجرييددا وأوغندددا،                ّ ق يف تقرير التثبددّ            ولدددى التدددقي  -   195

                                                                                                 الحظنا أن بعف سدددددددددجالت األصدددددددددول واملعلومات املتعلقة وا مثل رقم البطاقة والرقم التسدددددددددلسدددددددددلم واسدددددددددم البائع واملوقع 

                 اسددددتمارات اسددددتعارة                  ذلك الحظنا أن بعف     عن        ولضددددال              على األصددددولي   ّ   القّيم                                 غري مذكورة، والحظنا وجوب حتديث اسددددم 
               وباملثل لقد كشدف                                            ملنظمة يف حالة املمثليتني يف نيجرييا ولييت نامي                          أل لدى سددحب األصددول من مكاتب ا            ُ املمتلكات مل متُ 

                            اجلديد مل تكن مدعومة بطلب نقل    ّ   القّيم                                                   األصول ملمثلية املنظمة يف لييت نام أن األصول املسندة إىل               استعراض سجالت
                                                             املنظمددة يف موزامبيق وأوغندددا جرى تضددددددددددددددمني أصددددددددددددددول تقددل قيمددة الوحدددة منهددا        ممثلييت                   م لألصددددددددددددددول ليمددا أندده يف     داخل
         وباإلضدددددددالة                مكتب املمثليةي                          أوصدددددددياء مل يعودوا يعملون يف                                        دوالر أمريكم وقد كانت هناك أصدددددددول مسدددددددندة إىل     511   عن
ا ولكنهدددا مدددذكورة يف تقرير التثبدددّ            غري موجودة      أصددددددددددددددول     هنددداك                                  ّ ممثليدددة املنظمدددة يف نيجرييدددا، الحظندددا أنّ    إىل         ت املدددادم                                   ّ لعليددد 
   ي                         اإلقليمم آلسيا واديس اهلادئ        املنظمة      مكتب                                     األصول وعدم التالص من لائف املمتلكات يف    من

 
                                                                                              ويعتل كمال املعلومات بشدددأن األصدددول الراهنة مهم ا لتتبع وجود األصدددول وحالتها ومكاهناي وباإلضدددالة إىل ذلك   -   196

                                                                                      صول املطلوبة غري الدقيقة وعدم استادامها سيعرقالن إرساء املساءلة املناسبة وصون األصولي ناهيك                لإن استمارات األ
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                            ت املادم من األصول بوصفه أداة                                                                             ّ عن أن ذكر األصول غري املوجودة لعلي ا أو املاصصة للرمم يقوض الغاية من تقرير التثبّ 
             يف موثوقيتهي    ا                 يؤثر بالتايل سلب     ما                  من أدوات الرقابة 

 
                                                        والتنفيذ المناسااابين لألنشااا ة واإلجراءات والمساااؤوليات المتصااالة           المراقبة        المنظمة          بأن تضااامن        وصاااينا  وأ  -   197

  ة  ي                                                                                      بإدارة األصااااااول من خالل اآلليات المعزمة للرقابة والرصااااااد وتحديث السااااااجالت وملء االسااااااتمارات الضاااااارور 
  .                                                              بالمعلومات ذات الصلة تعزيز ا للمساءلة وصون األصول بالشكل الكافي

 
                                     الموارد البشرية في المكاتد الميدانية       إدارة  8 - 2 - 2 -  اء ب

 
                                       وتعرتف املنظمة بأن العامل الرئيسددم يف حتقيق                          من خالل مواردها البشددريةي  ّ إاّل                               ال ميكن للمنظمة أن تنفذ واليتها  -   192

           لدى املنظمة              لئة العاملني   ون     وتتك                  للموارد البشدددددددريةي         والكفؤة        الفعالة       دارة                                           أهدالها االسدددددددرتاتيجية وتنفيذ واليتها يتمثل يف اإل
                                                                        واملوظفون هم األشددددددداام الذين   تعيينهم ألداء مهام منتظمة طويلة األجل متواصدددددددلة،                      وظفني ومن غري املوظفنيي  امل   من 

      وتشدددمل                                دة حبسدددب ما تنص عليه اختصددداصددداهتمي                                                          ّ ليما أن غري املوظفني هم أشددداام قد   تعيينهم ألداء مهام مؤقتة حمدّ 
                        اتفاقات اخلدمات الشدداصددية                          اخللاء االسددتشدداريني واملشددرتكني يف     من    ّ كالّ                       البشددرية لغري املوظفني          و املوارد               لئة غري املوظفني أ

                                            وموظفم املشاريع الوطنيني وغريهم من غري املوظفنيي 

 
                                                                                            وقد ألضدددت مراجعتنا لعينات عن امللفات الشددداصدددية للموارد البشدددرية لغري املوظفني وال سددديما موظفم املشددداريع   -   199
                                                                                           نيني واخللاء االسددددددددددددددتشدددددددددددددداريني يف املكاتب التمثيلية اخلاضددددددددددددددعة للمراجعة إىل ملفات غري كاملة أو غري حمدثة ناهيك     الوط
                                                                                                 نقص يف السجالت بشأن عملية اختيار اخللاء االستشاريني ويف املذكرات اليت تلر اختيار موظفم املشاريع الوطنينيي   عن

                               أن اختصدددددداصددددددات املوارد البشددددددرية لغري                          اإلقليمم آلسدددددديا واديس اهلادئ         املنظمة      مكتب                          وباإلضددددددالة إىل ذلك الحظنا لدى 
   ي             رئيسية ناقصة                         املوظفني تتضمن مؤشرات أداء 

 
                                   مرجع ا موثوق ا لتحديد احلالة والوضع       دارة                                                               ومن شأن ملفات املوارد البشرية اددثة والكاملة ذات الصلة أن متنح اإل  -   111

                                                                 ت الصدددددددددددددلة للموارد البشدددددددددددددرية جيب أن حتفل لدى مكتب املوارد البشدددددددددددددرية للتأكد                 كما أن امللفات ذا                    الراهنني للموظفنيي
       ضددددرورية           الرئيسددددية                     ذلك لإن مؤشددددرات األداء    عن         ولضددددال                                     قد نفذت بالتماشددددم مع سددددياسددددة املنظمةي        التعيني      عملية    أن   من

                                                                  أساس ا إل ازات املوظفني استناد ا إىل االختصاصات اليت متت املصادقة عليهاي        لتشكل

 
          قبيل سااجالت     من                    لسااجالت وتوثيل األنشاا ة  ا     مسااك                      األنشاا ة المتعلقة برصااد                 بأن تعزم المنظمة        وصااينا  وأ  -   111

                       الوطنيين لضاااامان الكفاءة           المشاااااريع                                                               اختيار الخبراء االسااااتشاااااريين والمذكرات التي تشاااارل ساااابد اختيار موظفي 
                            لومات في االختصااااصاااات المتعلقة                                                                      والشااافافية في إدارة األنشااا ة المتصااالة بالموارد البشااارية؛ وضااامان اكتمال المع

  .                             أسار لرصد تنفيذ العمل وتقييمه ك                                بالموارد البشرية لغير الموظفين  
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      السفر       إدارة  8 - 2 - 2 -  اء ب

 
                                                                                                يشدددددكل السدددددفر أحد األقسدددددام الرئيسدددددية من ميزانية املنظمة نظر ا إىل ضدددددرورته يف أداء الوظائف وحتقيق االلتزامات   -   111
ّ  نظر ا إىل توّجه        مثليات،                            قبل وحدات املنظمة وال سيما امل   من                              املنظمة حنو المركزية العملياتي              

 
        اإلقليمم         املنظمة      مكتب  و                                 املنظمة يف كل من موزامبيق ونيجرييا    يت ي                                التدقيق يف معامالت السددفر لدى ممثل      ّ وقد بنّي   -   111

                  تقدميهاي وكذلك كشف                                                                 تأخريات يف تقدمي طلبات رد مصرولات السفر والتقارير عن املهام، أو عدم                   آلسيا واديس اهلادئ
      ومكتب                                   املنظمة لدى كل من لييت نام وأوغندا        ممثلييت                                                      اسدددتعراضدددنا للتقرير بشدددأن املبالغ املدلوعة حتت حسددداب السدددفر يف 

  ا    ّ وإمّ             موظفني حاليني      على ّ   أّما         مسددددددتحقة                                   سددددددلف ا متوجبة التسددددددديد وسددددددلف ا للسددددددفر                                 املنظمة اإلقليمم آلسدددددديا واديس اهلادئ
          اسدددددتادام ا                                      مكتب املنظمة اإلقليمم آلسددددديا واديس اهلادئ               كما الحظنا لدى                 صدددددلة باملنظمةي    لى                موظفني مل يعودوا ع    على

                               ناهيك عن قلة االمتثال إلعداد خطة    ،      املوارد      دارة                                                        حمدود ا لوظائف خطة السددددددددددددددفر الفصددددددددددددددلية املدرجة يف النظام العاملم إل
          الفصليةي       السفر

 
ا على أن تدعم معامالت السددفر تنفيذ والية                                        وسددلطنا الضددوء على أمهية االمتثال لسددياسددات ا  -   114                                                       لسددفر احلالية حرصدد 

                       املنظمة وحتقيق أهدالهاي 

 
                                                    إدارة السفر لضمان التقيد بسياسات المنظمة وإجراءاتها     رصد        ضوابم                         بأن تقوي المنظمة بتعزيز       وصينا  وأ  -   115

                     فر في موعدنا، وتقديم                                                                         من خالل االمت ال لضاارورة وضااع خ ة الساافر الفصاالية وتسااوية المدفوعات المساابقة للساا
  .                                                                     الوثائل الم لوبة ما بعد السفر، م ل طلد رد مصروفات السفر وتقرير المهمة

 
                                التقييم اإلجمالي للبيية الرقابية  2 - 2 - 2 -  اء ب

 
                                                                   ، راجعنا تصدددددددميم الضدددددددوابس الرقابية املدرجة يف العمليات احلرجة لدى املكاتب     1112             السدددددددنة املالية          يف ما خيص  -   116

          خلس األمامم  ا                                                     وأجريت املراجعة يف املقام األول لتحديد كفاية تنفيذ ضددددددددددددوابس                                 ورة ملنف ا ولعاليتها التشددددددددددددغيليةي             امليدانية املذك
                                                                             وكيفية تأثري هذه األخرية يف الكفاءة والفعالية التشددددددددددددددغيليتني وكيف   االمتثال للسددددددددددددددياسددددددددددددددات    ،              ضددددددددددددددمن تلك عمليات

           ولإلجراءاتي

 
ا بالرقابة اإلدارية                                  وإن تنفيذ ضدددددددوابس اخلس األمامم، املعرول  -   117                                       يعكس مسدددددددتوى لعالية البيئة الرقابية ضدددددددمن    ،                        ة أيضددددددد 

                   هات املاحنة واملشدددرتيات  جل    إىل ا              ورلع التقارير                                                 تنفيذ برامج املنظمة ومشددداريع برنامج التعاون التقين        إدارة         يف ما خيص       املكاتب 
                                         الرقابية الداخلية يف وثيقة متثيل سددنوية تأق         ضددوابطها    ة  ال حل       املكاتب      عرض     ويرد                                          واألصددول واملوارد البشددرية والنقدية والسددفري

       العرض                           وبالتايل من األمهية مبكان لذلك                                                                     على شددددددددددددددكل اسددددددددددددددتبيان للضددددددددددددددوابس الرقابية الداخلية يرتكز على التقييم الذاقي
   لم                                                                                                      تكون املكاتب اإلقليمية والقطرية قادرة على أن تضدددددمن بأن الوقائع املبلغ عنها قد كانت متسدددددقة مع الواقع التشدددددغي   أن

                    لرقابتها الداخليةي 
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                                                                                               على نتائج مراجعاتنا لإلجراءات التشدددغيلية احلرجة يف املكاتب اإلقليمية والقطرية اليت ناقشدددناها يف الفقرات          وبناء    -   112
                                وبشدددكل أخص، لإن الضدددوابس الرقابية                                                                             السدددابقة، اعتلنا أنه من احليوم أن نسدددلس الضدددوء على أمهية الرقابة كوظيفة إداريةي

                                     ل اخلس األمامم للدلا  بوجه خماطر األعمال     شددغ                                                            حناها يف سددياق مراجعاتنا كانت كلها ضددوابس إدارية أو ضددوابس ت         اليت امت
                                                                                           لعالية التصدددم لتلك املااطر عند مصدددرها لتعتمد بصددورة رئيسددية على لعالية تصددميم الضددوابس الرقابية  ّ   أّما            يف املكاتبي

                                                                ابس ممتثلة للمعايري يف عدة إجراءات منفذة من قبل املكاتب، اعتلنا أنه                     وليما أننا رأينا ضددددددددددددددو                           اليت كانت قائمة وتطبيقهاي
     رسددددددددددددديت      ُ مت وأُ                                                                                   ّ من احليوم أن تقوم تلك املكاتب بتعزيز االمتثال وبلو  األهداف اليت كانت تلك الضدددددددددددددوابس قد صدددددددددددددمّ 

          بعف احلاالت    ويف     اي                                                                            وبشددكل أسدداسددم يرتبس ما الحظناه بضددرورة قيام املنظمة بتعزيز لعالية إشددرالها أو رصددده        أجلهاي   من
                 فعالية أكل يتطلب  ب                        كما أن جعل الضدددددددددوابس تعمل                                    حاجة إىل تعزيز الضدددددددددوابس اإلشدددددددددراليةي         أن هناك       الحظنا              اليت راقبناها

                                                    املنظمة وليس لقس على صعيد املكاتب اإلقليمية والقطريةي        إدارة                                تقييما مستدام ا على مجيع مستويات 

 
                                                            ييم مساااااااااتوم المخاطر التشاااااااااغيلية لمكاتبها الميدانية، وتنفيذ الول   تق                     بأن تعمد المنظمة إلع        وصاااااااااينا  وأ  -   119

                                                                                              اسااااتراتيجية لتعزيز ضااااواب ها الخاصااااة باإلشااااراف والرصااااد بشااااأن اإلجراءات والقرارات الحرجة، لضاااامان الكفاءة 
                                                                                               والفعالية التشاااااااااااغيليتين؛ وتعزيز دعم إصااااااااااادار الشاااااااااااهادات من قبل مدراء المكاتد الميدانية في ما يخص االة 

  .        الرقابية  م     بييته
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 دارةإقرارات اإل -يمج

 
        إقرارات       دارة                                                                              تنص اختصاصات املراجع اخلارجم على اإللصاا عن املعلومات اهلامةي ويف هذا القسم، قدمت اإل  -   111

       املفرتضي    ّ غشّ    وال    ّ غشّ                                        بشأن حذف اخلسائر ودلع اإلكراميات وحاالت ال

 

                                    ش د خسائر النقدية واسابات المقبوضات  1 -  يم ج

 
                                 خلسائر النقدية وحسابات املقبوضاتي      شطب               عن عدم حصول أم       دارة          ، أبلغت اإل    1112      يف عام   -   111

 

          اإلكراميات  2 -  يم ج

 
  ي    1112                                         عن عدم دلع أية إكراميات خالل السنة املالية       دارة       كشفت اإل  -   111

 

        المفتر     ّ غشّ    وال    ّ غشّ   ال     ااالت   3 -  يم ج

 
                                   مة على علم وا ويتوجب لفت عناية جلنة                       مفرتض أو سدددددددددددددرقة كانت املنظ    ّ غشّ   و     ّ غشّ         عن حاالت       دارة        أبلغت اإل  -   111

               لالئحة املالية(ي    1                                                       ( من االختصدداصددات اإلضددالية اليت تنظم املراجعة اخلارجية )امللحق  1     )ج( )   6        بالفقرة                     املالية إليها عمال  
    ميم                              واملمارسددات الفاسدددة األخرى )التع    ّ غشّ                          مع سددياسددة املنظمة ملكالحة ال    ّ غشّ             بشددأن حاالت ال      دارة                  وتتماشددى إقرارات اإل

                   املفرتض الذم أوصددددددددددددددت به     ّ غشّ         تعريف ال     حبسددددددددددددددب       اإلقرار     ّ عدّ         ُ املفرتض، أُ     ّ غشّ             ما يتعلق بال       (ي ويف  12      1115           اإلدارم رقم 
  يJIU/REP/2016/4                من تقريرها رقم    14                                         وحدة التفتيش املشرتكة لألمم املتحدة يف الفقرة 

 
     2018                                الحاالت التي تم استعراضها في عاي   - 1

 
ا          قدد بقيدت      1117                               الب حداالت كداندت قيدد التحقيق يف عدام      بدأن ث      دارة          أبلغتندا اإل  -   114 ّ   أمدّ               ا أقفلدت يف عدام          ّ عدالقدة وإمدّ  

                  وتضمنت تلك احلاالت    ي    1112
 

                   مناقصدددددددة للبذور قدرت                                                                     رة زعم أهنا مقدمة من قبل بائعني اثنني يرجح أهنما كانا على تواطؤ يف سدددددددياق         ّ وثائق مزوّ   - أ
ُ      دوالر أمريكمي ومل مُينح أم   ( 1 )       مليون             قيمتها بنحو                                                       من البائعني أمر الشددراء، وبالتايل مل ترتتب أية خسددارة مالية                   

ّ  البّت                          على املنظمة والقضية تنتظر                                             ليها لدى جلنة توقيع العقوبات على املتعاقدين؛   

                ة لكم يبدو وكأن                                                         ّ مع أحد املوظفني، حيث جرى تقدمي عطاءات زائفة تعود لشددددددركات ومهيّ     ين د  ّ ورّ       أحد امل      تواطؤ   و   - ب
                                       دوالر أمريكم وذلك ودف احلصدددددول على عقود من    5     411                      ض األدىن قيمة مببلغ راوا                     البائع هو صددددداحب العر 

                                                                                            أحد املكاتب امليدانية، وتقدمي معلومات خاطئة أو مضددددددددددددللة حول العالقة بني املوظف والبائع إلخفاء عالقتهما 
        قفل ملف   ُ وأُ       1116            سددددبتمل أيلول     16                                              رض إجراء تأديل متمثل يف لصددددل املوظف لسددددوء سددددلوكه يف   ُ لفُ           السددددابقةي
         القضية؛ 
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                                                                                         وثائق مزورة قدمها بائع يف مكتب ميداين ليثبت جودة سدددددددددددلعه من أجل محل املكتب على شدددددددددددرائها لقاء مبلغ  و   - ج

                                                                                         دوالرات أمريكيةي لرلعت هذه املسدددألة إىل جلنة توقيع العقوبات على املتعاقدين اليت أرسدددلت إىل البائع     96     617
                                                      بائع ضددددددددددددددمن املهلة املنصددددددددددددددوم عليها وسددددددددددددددتقوم جلنة توقيع العقوبات                           بإجراءات العقوباتي مل جيب ال   ا       إخطار  
                 اخلدمات املؤسسيةي       دارة                                                           املتعاقدين بإعداد عقوبة مقرتحة ورلعها إىل املدير العام املساعد إل    على

 
     2018                               الحاالت التي جرم تناولها في عاي   - 1

 
                                تقدم موظف يف أحد املكاتب امليدانية                                       ، تضددددددددددددددمنت احلاالت املبلغ عنها ما يلم  )أ(    1112               بالنسددددددددددددددبة إىل عام   -   115

        وقد جرى        يوروي     511                                   ودف زيادة قيمة املطالبة زور ا بنسددددددبة           احتيالية                       يف طبية مصددددددحوبة بفاتورة            سددددددرتداد مصددددددار  ال       مبطالبة 
                                   وقد أقفلت القضددددددية وعوقب املوظف بفصددددددله                         ولذا مل ترتتب أية خسددددددارةي         املطالبة               هذه قبل دلع مثن     ّ غشّ             كشددددددف حماولة ال
                                        بأن أحد الشددددددددركاء يف تنفيذ املشدددددددداريع قد أسدددددددداء          ادعاءات            ؛ )ب( وهناك     1112          مايو أيار     14              ه اعتبار ا من          لسددددددددوء سددددددددلوك

     وقام                                       وأقفلت القضددددية لتعذر إثبات املسددددألة؛ )ج(                  للحصددددول على سددددلفةي          احتيالية                              ختصدددديص أموال املشددددرو  وأصدددددر وثائق 
                                          ع وكالة سفر ودف زيادة قيمتها ألجل تيسري سفر                                           بتعديل لواتري وبطاقات إلكرتونية صادرة عن بائ                 موظف مشاريع وطين

                                                            واكتشددددددددددددددف مكتددب املفتش العددام دلعددة زائدددة تبلغ قيمتهددا اإلمجدداليددة حوايل                                   أشدددددددددددددداددام ملخرين جو ا على نفقددة املنظمددةي
     قفلت   ُ وأُ    ي    1112                 ديسددددددمل كانون األول     11                                      رك املوظف يف منصددددددبه حىت انقضدددددداء مدة عقده يف   ُ وتُ                   دوالر ا أمريكي اي   1     196

              عمد ا، مبسددددددددداعدة                  موظف مشددددددددداريع وطين   ام                              موال من أجر هذا املوظف؛ )د( وق                     ختذت إجراءات السدددددددددرتداد األ  ُ واُ        القضدددددددددية 
                                            رة تنطوم على تكاليف زائدة من أجل تغطية كلفة                                                     ّ موظف مشددددداريع وطين ملخر، باسدددددتحداب وإثبات صدددددالحية لواتري مزوّ 

                                   ء عقد موظف املشدددددددددددددداريع الوطين اعتبار ا                                                            السددددددددددددددفر جو ا ألشدددددددددددددداام ملخرين على نفقة املنظمةي أقفلت القضددددددددددددددية و  إهنا

    ي    1112                 ديسمل كانون األول     17   من 

 
     2012      عذار /    مارر                    المفتر  اعتبار ا من     ّ غشّ                   المسائل الجارية لل  - 1

 
          ختص عقود ا           احتيالية      وثائق                                                                مبا يلم  )أ( قيام أحد البائعني الطاحمني إىل التعاقد مع املنظمة بتقدمي       دارة        ألادت اإل  -   116

                                                                                       ع األمم املتحدة يف سدددددياق اسدددددتجابته لدعوة إىل تقدمي عروض بشدددددأن سدددددلع ينبغم توريدها إىل مكتب قطرمي          سدددددابقة له م
            تضدددمن مهام ا      الذم  )                          تزوير أحد بنود االختصددداصدددات      حتمال  ا  و     )ب(                               ذا البائع للم ترتتب أية خسدددارة؛               مينح العقد إىل ه  مل

       لادمات  ل      اتفاق            عقد مشرتك يف          يف ما خيص            ليها املوظف(                      )تورد أيام ا مل يعمل       احلضور                             من غري املزمع تنفيذها( وبطاقات 
                يف جمال التحريري         الشاصية 

 
                                  وسدددددددددددددوء السدددددددددددددلوك، لإننا قلقون من الوقت     ّ غشّ                             قد اختذت إجراءات بشدددددددددددددأن حاالت ال      دارة                ليما الحظنا أن اإل  -   117

                    حقيق ليها بعد، حبسددددددددددددددب                                                   يف القضددددددددددددددايا، إذ أن هناك الكثري من احلاالت اليت مل يتم الت      ّ البتّ                     املطلوب الذم يسددددددددددددددتغرقه 

   ي    117   إىل      111    من                      ما ناقشناه يف الفقرات

  



 

  61 | الصفحة

 شكر وتقدير -الد

 
                                                                                                 نود أن نعرب عن تقددديرنددا ملددا قدددمدده املدددير العددام، ونواب املدددير العددام، واملدددراء العددامون املسددددددددددددددداعدددون، واملدددراء   -   112

                                            طريون، وموظفوهم، من تعاون ومساعدة إىل املراجع                                                                  اإلقليميون، ومدراء املقر الرئيسم، ومدير الشؤون املالية، واملمثلون الق
                                   اخلارجم أثناء املراجعة اليت أجريناهاي
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