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*1247487* 

  الدورة السابعة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت١٣٦البند 

        وحدة التفتيش املشتركة
   املتحدةاألمموظيفة التحقيق يف منظومة     

    
   العاماألمنيمذكرة من     

  
يتــشرف األمــني العــام أن حييــل إىل أعــضاء اجلمعيــة العامــة تعليقاتــه وتعليقــات جملــس      

ــيش        الرؤســاء التنف ــر وحــدة التفت ــى تقري ــسيق عل ــين بالتن ــم املتحــدة املع ــة األم ــذيني يف منظوم ي
  ).JIU/REP/2011/7 (“ املتحدةاألمموظيفة التحقيق يف منظومة ”املشتركة املعنون 

  

  موجز  
 منظومـة   وظيفـة التحقيـق يف    ” املعنون   ها تقرير استعرضت وحدة التفتيش املشتركة يف      

على مدى العقد املاضي يف تعزيـز وظيفـة التحقيـق يف مؤسـسات              التقدم احملرز   “ األمم املتحدة 
ــم املتحــدة   ــة األم ــزال،      . منظوم ــة ال ت ــة الداخلي ــات الرقاب ــصت الوحــدة إىل أن كيان ــد خلُ وق

ــاً عــن رؤســائها التنفيــذيني،     ــع هــؤالء  كعهــدها يف املاضــي، غــري مــستقلة عملي نظــراً لعــدم متت
مليزانية، وعدم متكنهم من التحكم متامـاً مبـواردهم   الرؤساء حبرية تقرير احتياجاهتم اخلاصة من ا 

 وخلُصت الوحدة أيضا إىل أن مسؤولية التحقيق جمزَّأة يف عدد من املؤسـسات، وأنـه                .البشرية
  .نتيجةً لذلك، ُتسند بعض التحقيقات إىل حمققني غري مهنيني

 
  

  *  A/67/150.  
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لـواردة  وتعرض هذه املذكرة آراء مؤسسات منظومة األمم املتحدة بشأن التوصـيات ا             
راء بــشكل موحــد اســتنادا إىل اإلســهامات الــيت قدمتــها املؤســسات اآل وتــرد هــذه. يف التقريــر

األعضاء يف جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق، الـيت رحبـت                    
بعــض اســتنتاجاته الراميــة إىل تعزيــز وظيفــة التحقيــق يف مؤســسات منظومــة   بــالتقرير وأيــدت 

  .مم املتحدةاأل
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  مقدمة  - أوالً  
وظيفـة التحقيـق يف منظومـة األمـم     ’’قدمت وحدة التفتيش املـشتركة تقريرهـا املعنـون          - ١

من أجل حتديد التقدم احملـرز علـى    للتقارير السابقة اليت أعدهتا بشأن الرقابة     استطرادا‘‘ املتحدة
وخلُـصت  . ومـة األمـم املتحـدة    مدى العقد املاضي يف تعزيز وظيفة التحقيـق يف مؤسـسات منظ           

الوحدة إىل أن كيانات الرقابة الداخلية ال تزال، كعهـدها يف املاضـي، غـري مـستقلة عمليـاً عـن         
ــر احتياجــاهتم اخلاصــة مــن        ــة تقري ــع هــؤالء الرؤســاء حبري ــذيني، نظــراً لعــدم متت رؤســائها التنفي

صت الوحـدة أيـضا إىل أن      وخلُـ . امليزانية، وعـدم متكنـهم مـن الـتحكم متامـاً مبـواردهم البـشرية              
مسؤولية التحقيق جمزَّأة يف عدد مـن املؤسـسات، وأنـه نتيجـةً لـذلك، ُتـسند بعـض التحقيقـات                     

  .إىل حمققني غري مهنيني
وقدمت الوحدة توصـيات هتـدف إىل تعزيـز االتـساق واملواءمـة علـى نطـاق املنظومـة،                     - ٢

لرقابــة الداخليــة لكــل مؤســسة، ودعــت، يف مجلــة أمــور، إىل ضــم مجيــع التحقيقــات يف دائــرة ا
وإضفاء الطابع املهين على وظيفـة التحقيـق باسـتقدام املـوظفني املـؤهلني وإعفـائهم مـن نظـامي                    
التنقل والتناوب داخل املؤسسة نفسها، وحتقيق املركزية يف متابعـة نتـائج التحقيقـات، وإجـراء                

 عالوة علـى إضـفاء الطـابع        استعراض دوري ملدى كفاية املوارد واملوظفني يف وظيفة التحقيق،        
ــة وتبادهلــا ألفــضل املمارســات يف جمــال التحقيــق      . املؤســسي علــى التعــاون بــني هيئــات الرقاب

ودعت الوحدة أيضا األمني العام إىل أن ُينشئ، حتت رعاية جملس الرؤسـاء التنفيـذيني ملنظومـة               
ضـع اخليـارات الالزمـة    األمم املتحدة املعين بالتنسيق، فرقة عمل مشتركة بني الوكاالت بغيـة و       

، لتنظـر   ٢٠١٣إلنشاء وحدة حتقيقات موحَّدة ووحيدة ملنظومة األمم املتحدة حبلول هناية عام            
ومن شأن هذا التوحيد إفـادة الوكـاالت الـصغرية الـيت ال توجـد               . فيها اهليئات التشريعية املعنية   

وإنتـــاج معـــايري لـــديها القـــدرات الالزمـــة إلجـــراء حتقيقـــات، ومواءمـــة ممارســـات األعمـــال،  
وإجــراءات مــشتركة إلجــراء التحقيقــات، وإجيــاد حــل ملــسائل االســتقاللية، وتعــيني احملققــني     

  .املهنيني دون غريهم، وإتاحة الفرص لترقية املوظفني، ومعاجلة مسائل التجزُّؤ
    

  تعليقات عامة  - ثانيا  
تاجات الـواردة   وتعترف بـأن االسـتن    . التقريرب مؤسسات منظومة األمم املتحدة      ترحب  - ٣

فيه ستساهم يف تعزيـز فعاليـة منظومـة األمـم املتحـدة وبـأن التوصـيات املـضمنة فيـه هتـدف إىل                        
لكنــها تالحــظ أن بعــض التوصــيات  . كفالــة اســتقالل وظيفــة التحقيــق يف خمتلــف املؤســسات 

وتالحـظ أيـضا   . تنطبق على الوكاالت الصغرية اليت ال توجد فيهـا وحـدات حتقيـق منفـصلة               ال
ناك حاجة إىل املزيد من التوضيح يف بعض اجملـاالت الـيت يغطيهـا التقريـر، مـن قبيـل تلـك                      أن ه 
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، حيــث يــشار إىل أن املــسائل املتــصلة بــشؤون املــوظفني مــن  ١٩ و ١٨ الــيت تتناوهلــا الفقرتــان
  .قبيل األداء، ال ينبغي رفعها إىل مستوى التحقيق الرمسي

    
  تعليقات حمددة على التوصيات  - ثالثا  

  ١التوصية     
ينبغي للرؤسـاء التنفيـذيني الـذين مل يفعلـوا ذلـك بعـُد أن يـصدروا تعليمـات بإدمـاج مجيـع                       

) البـشرية واملاليـة   (وينبغي توفري املـوارد     . التحقيقات يف كيان الرقابة الداخلية لكل منظمة      
ــة      ــان مراجعـ ــيات جلـ ــة التحقيـــق علـــى أســـاس توصـ ــة بوظيفـ ــة لالضـــطالع بفعاليـ املطلوبـ

  .رقابة يف املنظمةال/احلسابات
يف حني ترحب بعض مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة هبـذه التوصـية، تالحـظ هيئـة                     - ٤

ــشتركة مل تأخــذ بعــني         ــيش امل ــم املتحــدة أن وحــدة التفت ــة لألم ــة العام ــة لألمان ــة الداخلي الرقاب
ق بوظيفـة   االعتبار التبعات اللوجـستية واملاليـة املترتبـة علـى منحهـا الـسلطة التنفيذيـة فيمـا يتعلـ                   

وتنفيذ هذه التوصية سيتطلب قدرا كبريا من املوارد لالستعاضـة عـن القـدرة املوقعيـة              . التحقيق
املتوافرة حاليا يف األمم املتحدة لالضطالع بالتحقيقـات املـصنفة ضـمن الفئـة الثانيـة واملـستوى                 

مانـة العامـة لألمـم      وباإلضافة إىل ذلك، تؤكد هيئة الرقابـة الداخليـة لأل         . األدىن من الفئة األوىل   
تحتاج إىل  سـ  بـالنظر إىل أن الـدول األعـضاء          ٧ لتوصـية الـيت تكتـسيها ا    األمهيـة احليويـة     املتحدة  

 إعـادة  يف املـوارد أو إىل تربير أي تغيري يـؤدي إىل زيـادات         ل تقدمي أدلة مستقاة من واقع التجربة     
  .١ أي قرار بشأن تنفيذ التوصية ها لدعمختصيص

 حالـة   ففـي . ١مرتبطـة بتنفيـذ التوصـية       خماطر إضافية   مثة   ، املالية لتبعاتا وباإلضافة إىل   - ٥
كاملـة عـن     علـى سـبيل املثـال، إذا تولـت هيئـة الرقابـة املـسؤولية ال                األمانة العامة لألمم املتحـدة    

عن التـدابري الوقائيـة     اإلدارة  مساءلة  بديلة لكفالة استمرار    تدابري   اختاذيتعني  س ، فإنه التحقيقات
 املبـاين احملظـورة   أو إنفـاذ    /أكثـر أمنـا و    ، وإتاحـة جممعـات      التدريب والتوعيـة   من قبيل قية  االستبا

 بأن الـدول    تقر تالحظ الوكاالت أن الوحدة ال       ،وعالوة على ذلك  . حظر التجول إجراءات  و
 مــنح بـشأن  و،ادعـاءات الفئــة األوىل والفئـة الثانيــة  بــشأن تـصنيف  قـد اختــذت القـرار   األعـضاء  

املـستوى األدىن مـن     االدعـاءات املـصنفة ضـمن        سـلطة إحالـة   رقابـة الداخليـة     مكتب خدمات ال  
  ).ST/SGB/273انظر (الفئة األوىل إىل مديري الربامج 

ألمانــة العامــة لألمــم ل هيئــة الرقابــة الداخليــة ، تــشريهــذه الــشواغلمــن رغم علــى الــو  - ٦
 يف الـسلوك احملظـور يف أمـاكن     بـالتحقيق يف جزئها املتعلق ١ تنفيذ التوصية إمكانية  إىل املتحدة
وحـدات  ملعلومـات الـواردة مـن املـوظفني و    التوصـية يف هـذا الـصدد إىل ا     وقد اسـتندت    . العمل
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 علـى أن املنظمـة     ألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة       لهيئة الرقابة الداخليـة     وتوافق  . التحقيق واإلدارة 
الـيت  اإلدارية  أما املسائل   . هنينيغري امل إىل   يف هذه املسائل     جتازف يف حال إسناد مهمة التحقيق     

 التحقيقـات ال ينبغي اسـتخدام    و. ةمسؤولية اإلدار يف نطاق    أن تظل    ، فينبغي ضع للتحقيق ختال  
  . املسائل املتعلقة مبكان العملتدبري إلعفاء اإلدارة من مسؤولية

 ا هيئــة الرقابــة الداخليــة لألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة عــن دعمهــ  تعــرب ،ومــع ذلــك  - ٧
، كيانـات الرقابـة الداخليـة   مجيع التحقيقات يف توحيد   إىلالوكاالتاليت تدعو  القوي للتوصية   

 ،ويف هــذا الــصدد.  يف عمليــات التحقيــق أكــرب مــن املهنيــةا قــدرألن ذلــك مــن شــأنه أن حيقــق
يف هنايـة املطـاف،      القـضايا املطروحـة، فإهنـا سـتؤول مجيعهـا         فئة  بصرف النظر عن    ،  تالحظ أنه 

 مـن الكفـاءة     الـذي يتطلـب مـستوى ممـاثال       إىل نفـس نظـام العدالـة املهـين،           ضي هبا بعيـدا،   إذا مُ 
  .املهنية يف إجراء التحقيقات

 ألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة أن        ل هيئـة الرقابـة الداخليـة        تالحـظ  وبناء علـى مـا تقـدم،        - ٨
نــشطة مكتــب أمــني  يف تقريــر األمــني العــام عــن أمكتــب أمــني املظــامل قــد أبلــغ اجلمعيــة العامــة

  : مبا يلي)A/64/314(األمم املتحدة يف املظامل وخدمات الوساطة 
أعــرب موظفــو األمانــة العامــة والــصناديق والــربامج عــن القلــق إزاء عمليــات       

استعمال السلطة وغريها من أشـكال سـوء        املضايقة وإساءة   التحقيق املتعلقة بادعاءات    
.  دون مراعـاة األصـول القانونيـة أحيانـا          احلديث عن إجراء حتقيقـات     جرىو. السلوك

ــات ال   ــضا أن التحقيق ــدو أي ــا ويب ــبة أو األشــخاص     جتريه ــق املناس ــة التحقي ــا هيئ  دائم
  .املتمكنون من اللغة

  .ة الضوء على هذه املسألسلطت احملاكموقد   - ٩
  

  ٢التوصية     
ظـامني األساسـي   ينبغي للرؤساء التنفيذيني أن يكفلوا اختيار موظفي التحقيق مبـا يتفـق والن      

 بوصـفها   املهنيـة وخربتـه   واإلداري للموظفني، باالستناد إىل اجلـدارة وإىل مـؤهالت احملقـق            
وينبغي اختيار هؤالء املوظفني على حنو مستقل عن اإلدارة وعن         . معايري االختيار الرئيسية  

ــا     ــشفافية وزيــ ــصاف والــ ــضمن اإلنــ ــا يــ ــأثري اإلداري، مبــ ــتقاللية  التــ ــة واالســ دة الفعاليــ
  .التحقيق لوظيفة
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 ه ينبغـي اختيـار     أنـ  وتالحـظ .  مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة هبـذه التوصـية            ترحب  - ١٠
ــا للقواعـــد واألنظمـــة   عـــن علـــى حنـــو مـــستقلاملـــوظفني  اإلدارة وعـــن التـــأثري اإلداري ووفقـ

ؤهالت واخلــربة بيــد أن بعــض املؤســسات تتمــسك بــضرورة اختــاذ اجلــدارة واملــ   . الــصلة ذات
  .معايري، دون غريها، الختيار موظفي التحقيق

الـذي   الـنص    املؤسسات أن وحدة التفتيش املشتركة تلمـح علـى مـا يبـدو يف             تالحظ  و  - ١١
إىل أنه يف سياق االستقاللية التنفيذية هليئات الرقابة، ينبغـي أن خيـوَّل كـل مـدير                  التوصية   يسبق

 ويف حـني ينبغـي      .‘‘ الالزمـة الختيـار وتعـيني موظفيـه        تكامل الصالحيا ’’مسؤول عن الرقابة    
املوكولـة إليهـا، فـإن       إجنـاز املهـام       الرقابـة  احلرص على االستقاللية التنفيذية لكي يتـسىن هليئـات        

ــتقاللية  ــذه االس ــصر ت ه ــى قت ــط عل ــة  فق ــة الداخلي ــام الرقاب ــات   ، مه ــوق االلتزام ــي أال تع  وينبغ
  . للوكالةالرئيس التنفيذي إىل  الدول األعضاءاليت تفوضهاوالسلطة 

سؤولية  مبـ  مكتـب إدارة املـوارد البـشرية      ، كُلـف    ويف حالة األمانة العامة لألمم املتحـدة        - ١٢
 يف مجيـع أحنـاء      علـى حنـو متـسق      التطبيـق    واملنـشورات الواجبـة   نظمـة والقواعـد     األ تطبيق   كفالة

ــ وبالتــايل، فإنــه. األمانــة العامــة ــي ر والتعــيني يف مجيــع  التوظيــف واالختيــااتشرف علــى عملي
، مبـا يف ذلـك مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة          ،  إدارات ومكاتب األمانة العامة لألمم املتحدة     

ومــع . تطبيقــا صــحيحا ومتــسقا ذات الــصلة واملنــشورات األنظمــة والقواعــد تطبيــق مبــا يكفــل
بــهم تــصل رتن مــوظفني وكيــل األمــني العــام خلــدمات الرقابــة الداخليــة أن يعــيّ ل ، يــسوغذلــك
  .خدمات الرقابة الداخلية، على أن تقتصر تعييناهتم على العمل يف مكتب ١-مد  إىل
  

  ٣التوصية     
ــوا العمـــل بتنقـــل ا   ــاء التنفيـــذيني أن يوقفـ ــة نفـــسها،  ينبغـــي للرؤسـ حملققـــني داخـــل املنظمـ

أو إعارة موظفي التحقيـق إىل دوائـر التحقيـق مبؤسـسات منظومـة       /يشجعوا انتداب و   وأن
 .دةاألمم املتح

، وإن كـان  مؤسسات منظومة األمم املتحدة أي اعتراض على هذه التوصية      ليس لدى     - ١٣
 جتـدر  التـنقالت، ولتيـسري هـذه   . ذي الـصلة نظام اختيار املـوظفني  سيتعني تنفيذها مبا يتماشى و   

ــذيني اإلشــارة إىل أن  االتفــاق املــشترك بــني املنظمــات لنقــل    قــد اعتمــد  جملــس الرؤســاء التنفي
املنظمــات الــيت تطبــق نظــام األمــم املتحــدة املوحــد   أو انتــداهبم أو إعــارهتم فيمــا بــنياملــوظفني 

ــدالت  ــات والب ــضا إىل   . للمرتب ــارة أي ــاة وجتــدر اإلش ــذا    ضــرورة مراع ــوظفني يف ه ــات امل رغب
ــه دون اإلخــالل ،الــصدد ــة  يف الوقــت ذات ــة املخول ــ بالــسلطة التقديري مــن أجــل رفــض  إلدارة ل

 األنـشطة   بنـاء علـى   تـشغيلية   احتياجـات    أجـل نقـل املـوظفني لتلبيـة          انتدابات أو إعارات أو من    
خـدمات الرقابـة الداخليـة إىل       ني التابعني ملكتـب      احملقق ال يزال تنقل   ،فعلى سبيل املثال  . املقررة
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 تقـدمي الطلـب والتعـيني        علـى أسـاس    يـتم بـشكل طـوعي،     مكاتب أخرى داخل األمـم املتحـدة        
 وظـائف احملققـني إىل    تنـاوب   فـرض   يف حـني أن     و. )املرشـح بعد اختيار    (اتاالستحقاقوحتديد  

الـيت ينبغـي توافرهـا       غـري الـواقعي بـالنظر إىل املهـارات املتخصـصة             ال صلة هلـا بـالتحقيق إجـراء       
لدى احملققني، فإن املؤسسات ال تؤيـد منـع مـوظفي التحقيـق مـن طلـب شـغل أو االنتقـال إىل                       

 املؤســسة ذاهتــا، ألن قيــامهم بــذلك ال ميــس وظــائف يــستوفون املــؤهالت املطلوبــة هلــا داخــل   
 . التحقيقوظيفة باستقاللية

  
  ٤التوصية     

أن تـوعز  ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت مل تفعل ذلك بعـُد     
كفالة متتع كيانات الرقابة الداخلية أو وحدات التحقيق بـصالحية          إىل رؤساءها التنفيذيني    

  . دون موافقة مسبقة من الرئيس التنفيذيبدء التحقيقات
تؤيد مؤسسات منظومة األمم املتحدة هذه التوصية وترحـب هبـا باعتبارهـا هتـدف إىل             - ١٤

  .تعزيز االستقاللية التنفيذية لوظيفة التحقيق
  

  ٥ التوصية    
ملنتـدى  ينبغي ملؤمتر احملققني الدوليني أن ينـشئ فريقـا فرعيـا ملنظومـة األمـم املتحـدة، ممـاثالً                    

 .املراجعة الداخلية للحسابات باألمم املتحدة

ــة األمــم املتحــدة هــذه التوصــية وترحــب هبــا      - ١٥ ــد مؤســسات منظوم ــادرة  تؤي ، وهــي مب
 وضـع النقـاط املرجعيـة     ؤمتر احملققني الدوليني من أجل تيـسري        االجتماع األخري مل   أُطلقت خالل 

  .لتعاون فيما يتعلق بالتحقيقاتواأفضل املمارسات وتعزيز التنسيق واالتساق وتعميم 
  

  ٦لتوصية ا    
ــة      ينبغــي للــهيئات التــشريعية ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة أن تــستعرض مــدى كفاي
املـــوارد ومـــدى مالءمـــة مـــالك املـــوظفني لوظيفـــة التحقيـــق اســـتناداً إىل توصـــيات جلـــان   

  . هذه املنظماتالرقابة إما على أساس سنوي أو كل سنتني تبعاً لدورة ميزانية/املراجعة
لبعض املؤسسات تقـوم    يئات التشريعية   اهلأن  مؤسسات منظومة األمم املتحدة     تالحظ    - ١٦

 داخــل األمانــة العامــة ففــي. وظيفــة التحقيــقلاســتعراض مــدى كفايــة املــوارد واملــوظفني فعــال ب
املـشورة   اللجنـة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة            على سبيل املثـال، تراعـي      لألمم املتحدة 

 مكتـب  ةميزانيـ مـشاريع  املقدمة من اللجنة االستـشارية املـستقلة للمراجعـة يف مـداوالهتا بـشأن            
، أهنـا، وإن كانـت ترحـب هبـذه التوصـية،             أيضا وتالحظ املؤسسات . خدمات الرقابة الداخلية  
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 اإلداريـة، نظم التفـويض املناسـب للـ   مـن خـالل    ترى أن رؤساءها التنفيذيني هم من ينبغي هلم،      
 توصـية    منـها  لتحقيق على أسـاس أمـور     لوظيفة ا  كفاية املوارد واملالك الوظيفي      استعراض مدى 

  .نة االستشارية املستقلة للمراجعةاللج
  

  ٧التوصية     
ــاً لرصــد تنفيــذ مجيــع تقــارير التحقيــق       ينبغــي أن يعــني الرؤســاء التنفيــذيون منــسقاً مركزي

  .وملتابعتها داخل منظماهتم
  .ظومة األمم املتحدة هذه التوصية وترحب هباتؤيد مؤسسات من  - ١٧
  

  ٨التوصية     
ينبغــي أن يقــوم األمــني العــام، حتــت رعايــة جملــس الرؤســاء التنفيــذيني، بإنــشاء فرقــة عمــل 

 خيارات إلنشاء وحدة حتقيق موحـدة ووحيـدة ملنظومـة األمـم             مشتركة بني الوكاالت تِعدّ   
  .لعرضها على اهليئات التشريعية ٢٠١٣ديسمرب /املتحدة حبلول هناية كانون األول

، فإهنـا    مؤسسات منظومة األمم املتحدة هبذه التوصية مـن حيـث املبـدأ            يف حني ترحب    - ١٨
إعـادة   سـيتطلب    استحداث وحـدة حتقيـق موحـدة ووحيـدة ملنظومـة األمـم املتحـدة              تالحظ أن   

اإلضـافة إىل   وب.  املعنيـة  املؤسـسات  يف مجيـع      القائمـة  وحـدات التحقيـق   مجيـع    واليـات    النظر يف 
علــى   التحقيــق وحــداتال توجــد فيهــا الــيت ســيتعني احلــصول علــى موافقــة املؤســسات ،ذلــك

 سـيكون مـن     ،وبالتـايل . موحدة ووحيـدة ملنظومـة األمـم املتحـدة        حتقيق  اخلضوع لوالية وحدة    
قبــل اختــاذ أي إجــراء  واحلــصول عليهــا  مؤســسةكــل  إدارة جملــس التمــاس موافقــةالــضروري 

  .شتركة بني الوكاالتاملقترحة املعمل النشاء فرقة إل
 بإنـشاء وحـدة   من جمالس اإلدارة تفيـد التكليـف       ة واضح إشارة صدوريف حالة عدم    و  - ١٩

إنـشاء فرقـة   تـشكّك يف جـدوى   الوكـاالت   ، فإن   نظومة األمم املتحدة   وحيدة وموحدة مل   حتقيق
 خطـوط  مـن قبيـل  (توصـية   املسائل املعقـدة املرتبطـة هبـذه ال   لتناولعمل مشتركة بني الوكاالت   

 تالحــظ الوكــاالت ،وعــالوة علــى ذلــك . )امليزانيــاتو واملواقــع املــساءلة والتوظيــف/اإلبــالغ
  نظـــرا لالختالفـــات،٢٠١٣ حبلـــول عـــام ، وخباصـــة هـــذا اهلـــدفحتقيـــقصعوبة البالغـــة يف الـــ

ــودة ــة يف املوج ــاألنظم ــوظفنيية األساس ــة   للم ــة  وواألطــر القانوني ــادئ التوجيهي  دوالقواعــ املب
وإملامـا شـاملني بـشأن    تتطلب فهما س باإلضافة إىل أن التحقيقات   ة،كل منظم  ل  املالية واألنظمة
  .ص التخّصغاية يفوبعض هذه العمليات مؤسسة، كل عمليات 
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 اإلدارة املعنيــة علــى جمــالسمجيــع ه يف حــال وافقــت  أنــكــذلك إىلالوكــاالت  تــشريو  - ٢٠
ملــضي قــدما يف إنــشاء فرقــة العمــل  لتنفيــذيني باتكليــف جملــس الرؤســاء اميكــن ، فإنــه توصــيةال

  أن وظيفــة حتقيــق املنظمــات وبالتــايل، تالحــظ. الــدعم املطلــوب منحــهمبــا يف ذلــك، املقترحــة
 ستواجه حتـديات يف االسـتجابة، بـشكل مـرض، للمتطلبـات الفريـدة ملختلـف                 مركزية موحدة 

تفتقر إىل املعـــارف ســـ ةمركزيـــ حتقيـــق ومبـــا أن أي وظيفـــة. والـــصناديق والـــربامجالوكـــاالت 
 هــذه ، فــإن الــسعي لتنفيــذ ألنظمــة والقواعــد واإلجــراءات الالزمــة بــشأن خمتلــف ا املتخصــصة 

  . لن يصّب يف اجتاه توخي الكفاءة والفعاليةالتوصية
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   تنفيذيموجز  

  وظيفة التحقيق يف منظومة األمم املتحدة    
    JIU/REP/2011/7  

لتفتـيش املـشتركة    االستعراض كمتابعة لتقريرين سابقني مـن تقـارير وحـدة ا          يأيت هذا     
ثغـرات  ” ، و “تعزيـز مهمـة التحقيـق يف مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة              ”عن الرقابة، مهـا     

 ويتمثـل اهلـدف مـن هـذا االسـتعراض يف تقـدمي توصـيات                .“ يف منظومة األمـم املتحـدة      الرقابة
 فيما بني آليات الرقابة التابعـة ملنظومـة األمـم           طاق املنظومة االتساق واملواءمة على ن   تفضي إىل   

  .املتحدة يف أثناء اضطالعها مبسؤولياهتا املتصلة بالتحقيق

   الرئيسيةالنتائج واالستنتاجات    
أُحرز تقدم كبري يف تعزيـز وظيفـة التحقيـق يف منظمـات األمـم املتحـدة خـالل العقـد                       
  .ائمة على الرغم مما حتقق من تقدم إمجايلغري أن مثة مشاكل ال تزال ق. املاضي

وقــد خلــص املفتــشان إىل أن املــسؤولية عــن التحقيقــات ال تــزال جمــزأة يف عــدد مــن     
ونتيجة لذلك، يتوىل إجراء التحقيقات حمققون غـري مهنـيني          . مؤسسات منظومة األمم املتحدة   

ذه الوظيفـة أن األفـراد   ومـن بـني أخطـر اآلثـار املترتبـة علـى جتـزؤ هـ             . أو كيانات غري مهنيـة    /و
القـائمني علــى إجــراء التحقيــق ليــسوا مـستقلني وإمنــا يــشكلون جــزءاً مــن اإلدارة، وأن تطبيــق   

  .معايري التحقيق غري متكافئ داخل املنظمة
وال تزال هناك مشاكل أيضاً يف استقالل كيانات الرقابة الداخلية يف أثناء اضطالعها               

  :بوظيفة التحقيق
 يب حــراً يف البــت يف احتياجاتــه مــن امليزانيــة؛ وال تــزال امليزانيــة  لــيس أي كيــان رقــا

 ختضع لفحص املديرين الفنيني ومراقبتهم، والرئيس التنفيذي يف هناية املطاف؛
              ال يتمتع رؤساء كيانات الرقابة الداخلية باالستقاللية التنفيذية الكاملة، حيـث إهنـم

 ن بالكامل يف مواردهم البشرية؛ال يباشرون مسؤولية إدارية كاملة وال يتحكمو
              من احملتمل أن يتأثر احملققون، بسبب املسائل املتعلقة بتنقل املوظفني، تأثراً سلبياً بـل

وأن جيرى التالعب هبـم يف أثنـاء أدائهـم لواجبـاهتم علـى أيـدي أفـراد قـد يـصبحون            
 رؤساءهم املباشرين أو قد يكون هلم دور يف تقدمهم الوظيفي يف املستقبل؛

 بعض املنظمات، ال ميكن فـتح أي حتقيـق يف غيـاب موافقـة صـرحية أو تعليمـات                    يف 
  .حمددة من الرئيس التنفيذي

  :وفيما يتعلق بإدارة التحقيقات، خلص املفتشان إىل ما يلي  
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                    الكيانات األخرى يف املنظمات اليت تكـون فيهـا هـذه الوظيفـة جمـزأة ال تطبـق ذات
 يهية على ما جتريه من حتقيقات؛املعايري املهنية واملبادئ التوج

                على الرغم من أن مجيع كيانات الرقابة الداخلية يف املنظمات تعتمـد يف االسترشـاد
ــستخدمة        ــة والوســائل امل ــإن األدل ــات، ف ــة املوحــدة للتحقيق ــادئ التوجيهي ــى املب عل

 ختتلف اختالفاً كبرياً من منظمة إىل أخرى؛
        ضـطالع بوظيفـة التحقيـق يف منظومـة         ال يوجد منتدى ذو طابع مؤسسي، يعىن باال

 األمم املتحدة؛
 ال توجد يف ميزانية الرقابة ببعض املنظمات خمصصات منفصلة للتحقيقات؛ 
 تفتقر غالبية املنظمات إىل املتابعة املستمرة والفعالة للتحقيقات اجلارية.  

  توصياتال    
ملشاكل الـيت وجـدها   معظم التوصيات موجهة إىل الرؤساء التنفيذيني لتنفيذ ومعاجلة ا       
وُتختص بالذكر التوصية املوجهة إىل األمني العام لألمم املتحدة الـيت تطلـب إليـه أن       . املفتشان

ينشئ فرقة عمل مشتركة بني الوكاالت حتت رعاية جملس الرؤساء التنفيـذيني، تعـد خيـارات                
لعرضـها علـى    ٢٠١٣إلنشاء وحدة حتقيقات وحيدة ملنظومة األمم املتحـدة حبلـول هنايـة عـام             

ومن شأن هذا التوحيد النهائي لوظيفة التحقيق يف كيان واحد تـابع لألمـم      . اهليئات التشريعية 
وأن يـوائم   تحقيقـات،   العلـى إجـراء     املتحدة أن يفيد الوكاالت الصغرية الـيت ال متلـك القـدرة             

ل ، وأن يـسفر عـن معـايري وإجـراءات موحـدة إلجـراء التحقيقـات، وأن حيـ                  ممارسات األعمال 
مسائل االستقاللية، وأن يفضي إىل قصر التعيني علـى املفتـشني املهنـيني، وأن يتـيح للمـوظفني                  

ويعتــرف املفتــشان بــأن هــذا املــسعى  . فرصــاً للترقــي، وأن يعــاجل كــذلك قــضايا التجــزؤ، إخل  
سيكون صعباً ومعقداً جداً، ولكنهما واثقان من أنه ميكن التغلب، بتصدي مجيع األطراف لـه            

  .ة، على ما يصاحبه من مشاكل، وأن فوائده على املنظمات وموظفيها ستكون هائلةبإجيابي

  على اهليئات التشريعيةتوصيات للعرض     
   األمـم املتحـدة التـشريعية الـيت مل تفعـل ذلـك بعـُد أن توجـه رؤسـاءها                     هليئـات ينبغي 

حقيـق  التنفيذيني إىل ضرورة ضمان حصول كياناهتا الرقابية الداخلية أو وحدات الت          
  .الداخلية على إذن مبباشرة التحقيقات دون موافقة مسبقة من الرئيس التنفيذي

   التشريعية يف مؤسسات منظومة األمم املتحـدة أن تـستعرض مـدى          للهيئاتينبغي 
كفايـــة مـــوارد وظيفـــة التحقيـــق ومـــالك موظفيهـــا علـــى أســـاس توصـــيات جلـــان 

 أو كـل سـنتني تبعـاً لـدورة          الرقابة اخلاصة بكل منـها، إمـا بـصورة سـنوية          /املراجعة
  .ميزانية املنظمة
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  احملتويات

  الصفحة الفقـرات      
  ٣  ............................................................................موجز تنفيذي     

  ٦  ٧- ١  ....................................................................مقدمة  -  أوالً  
  ٧  ١٣- ٨  ...................................................................تعاريف  -  ثانياً  

  ٧  ١٠- ٨  ...................................................التحقيق وأنواعه  -  ألف     
  ٩  ١٣-١١  .............................................نطاق التحقيق وطبيعته  -   باء     

  ١٠  ٢٤-١٤  ......................................................هيكل وظيفة التحقيق  -  ثالثاً  
  ١٠  ١٤  ...............................املسؤولية والسلطة يف وظيفة التحقيق  -  ألف     
  ١٠  ٢٤-١٥  ...................................................مشاكل التجزؤ  -   باء     

  ١٣  ٣٨-٢٥  ....................................................استقالل وظيفة التحقيق  -  رابعاً  
  ١٣  ٢٦-٢٥  ...................مشاكل تتعلق باملوافقة على ميزانية الرقابة الداخلية  -  ألف     
  ١٤  ٣٠-٢٧  ................ممشاكل تتعلق بتعيني موظفي الرقابة الداخلية وفصله  -   باء     
  ١٥  ٣٤-٣١  .......................................مشاكل تتعلق بتنقل املوظفني  -  جيم     
  ١٦  ٣٨-٣٥  .................................الرؤساء التنفيذيون ووظيفة التحقيق  -  دال     

  ١٧  ٦٧-٣٩  ...........................................................إدارة التحقيقات  -  خامساً  
  ١٧  ٤٩-٣٩  ............................................السياسات واإلجراءات  -  ألف     
  ٢٠  ٥٥-٥٠  ..............................ميزانية وظيفة التحقيق ومالك موظفيها  -   باء     
  ٢٢  ٦٢-٥٦  ..................................................كفاءات احملققني  -  جيم     
  ٢٣  ٦٤-٦٣  ......................ضرورة متابعة تقارير التحقيق ورصدها مركزياً  -  دال     
  ٢٤  ٦٦-٦٥  .......................................ضمان جودة وظيفة التحقيق  -   هاء     
  ٢٥  ٦٧  .........................الرقابة/عالقة وظيفة التحقيق بلجان املراجعة  -   واو     

  ٢٥  ٧٣-٦٨  .................................وحدة حتقيقات واحدة ملنظومة األمم املتحدة  -  سادساً  
  املرفقات  

  ٢٨  ...............................................................سلطة ونطاق وظيفة التحقيق  -  األول  
  ٣٧  ............٢٠١٠بيانات عن حاالت التحقيق اليت فصلت فيها كيانات الرقابة الداخلية يف عام   -  الثاين  
  ٤١  .............................. بالنسبة للتحقيقات٢٠١٠امليزانية وموارد مالك املوظفني يف عام   -  الثالث  

  ٤٤   تتخذها املنظمات املشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش املشتركة                        استعراض اإلجراءات اليت ينبغي أن             -  الرابع  
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  مقدمة  - أوالً  
، استعراضـاً   ٢٠١١، يف إطار برنامج عملها لعـام        )الوحدة(أجرت وحدة التفتيش املشتركة       - ١

وهذا االستعراض املقترح من كل مـن مكتـب خـدمات           .  منظومة األمم املتحدة   لوظيفة التحقيق يف  
داخلية باألمم املتحدة، ووحدة التفتيش املشتركة يأيت بعد تقريرين سـابقني للوحـدة عـن        الرقابة ال 

 يف  ثغرات الرقابـة  ” و )١(“تعزيز مهمة التحقيق يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة       ”الرقابة، مها   
 وتشكل وظيفة التحقيق مكوناً مهمـاً مـن مكونـات الرقابـة الداخليـة               .)٢(“منظومة األمم املتحدة  

ــشأته  الــذي هم يف نظــام احلوكمــةيــس ــدول األعــضاءأن ــاً حامســاً مــن   . ال ــه يــشكل مكون كمــا أن
مكونات أطر املساءلة، حيث إنه جزء ال يتجزأ من اآللية الرمسية لضمان نزاهة األفـراد واملنظمـة،                 

  .وكذلك املساءلة عن القرارات املتخذة، وما يرتكب من أعمال أو إغفال
االتساق واملواءمة على الستعراض يف تقدمي توصيات تفضي إىل ويتمثل اهلدف من هذا ا      - ٢

 فيمــا بــني آليــات الرقابــة يف منظومــة األمــم املتحــدة واجلهــات الفاعلــة فيهــا أثنــاء  نطــاق املنظومــة
األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا،     ويشمل االستعراض   . اضطالعها مبسؤولياهتا املتصلة بالتحقيق   

ووفقـاً للمعـايري واملبـادئ    . ، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة    ملتخصـصة  اووكاالت األمم املتحـدة  
تـضمنت  التوجيهية الداخليـة لوحـدة التفتـيش املـشتركة وإجـراءات العمـل الداخليـة اخلاصـة هبـا،                  

اسـتبيانات ومقـابالت وحتلــيالت   و اً أوليـ اً مكتبيـاً املنهجيـة املتبعـة يف إعـداد هـذا التقريـر استعراضــ     
واستناداً إىل الـردود الـواردة، أجـرى        .  استبيانات مفصلة إىل املنظمات املشاركة     أُرسلت. متعمقة

املفتشان مقابالت مع موظفي املنظمات املشاركة والتمسا أيضاً آراء عدد مـن املنظمـات الدوليـة                
  .األخرى وخرباء القطاع اخلاص

ا كانـت املنظمـات الـيت       مل يبّين املفتشان ما إذ    ويف تناقض مع التقرير عن ثغرات الرقابة،          - ٣
 واسـتناداً   . أم ال  املعايري املقترحة من وحدة التفتيش املـشتركة      استوفت  قد  وظيفة التحقيق   أنشأت  

 حتديد معيار مشترك اآلن ميثل صـعوبة نظـراً          ، خلص املفتشان إىل أن    إضافيةمقابالت وحبوث   إىل  
 هذه الوظيفـة، وعـدد احلـاالت        لطبيعة وظيفة التحقيق يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة وتعقُّد        

احلايل، واالختالف الشديد يف ممارسات العمل بني الوكـاالت، وكـون هـذه الوظيفـة ال تـزال يف          
. “هنـج واحـد مناسـب للجميـع    ”ويف هـذه املرحلـة، ال يوجـد    . طور التطور يف منظمات عديـدة  

العديـدة املاضـية،     الـيت حـدثت لعـدد احلـاالت علـى مـدار الـسنوات                “الطفـرة ”    بوينوه املفتـشان    
ويرجــع ذلــك إىل حــد كــبري إىل زيــادة تركيــز املنظمــات علــى تــشجيع اإلبــالغ عــن املخالفــات    

غــري أن املفتــشني يــأمالن يف إمكانيــة حــدوث اخنفــاض يف عــدد حــاالت التحقيــق مــع   . املزعومــة
 تعزيز أطر املساءلة، وإنشاء مكاتب األخالقيات، وحتـسني نـشر مـدونات قواعـد الـسلوك         /ترسيخ

__________ 
  )١(  JIU/REP/2000/9. 
  )٢(  JIU/REP/2006/2. 
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، ممــا يــسهم يف زيــادة وعــي مجيــع املــوظفني مبــا يــشكل النظــامني األساســي واإلداري للمــوظفنيو
  .سلوكاً مقبوالً

لممارســة املعتــادة، الُتمــست تعليقــات مــن املنظمــات املــشاركة بــشأن مــشروع  ووفقــاً ل  - ٤
  .التقرير وأُخذت هذه التعليقات يف احلسبان عند وضع التقرير يف صورته النهائية

 من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة، وِضع هـذا         ١١ من املادة    ٢ووفقاً للفقرة     - ٥
التقرير يف صيغته النهائية بعد التشاور فيما بني املفتشني للتأكد من أن اسـتنتاجاته وتوصـياته متثـل            

  .اخلط الفكري العام للوحدة
 جـدوالً   الرابـع يذ، يتضمن املرفق    ولتيسري معاجلة التقرير وتنفيذ توصياته ورصد هذا التنف         - ٦

وحيـدد اجلـدول   . دم إىل املنظمـات املعنيـة الختـاذ إجـراء أو للعلـم     يوضح ما إذا كان التقريـر قـد قُـ     
التوصيات اليت هلا صلة بكـل منظمـة، مـع بيـان مـا إذا كانـت تتطلـب قـراراً مـن اهليئـة التـشريعية                           

ورئـيس  عمل هبا الرئيس التنفيذي للمنظمة      للمنظمة أو من جملس إدارهتا أو ما إذا كان ميكن أن ي           
  .أو التحقيقات/ الداخلية والرقابةوحدة 

ــع مــن ســاعدومها يف إعــداد هــذا        - ٧ ــشان يف اإلعــراب عــن تقــديرمها جلمي ويرغــب املفت
اصـة أولئـك الـذين شـاركوا يف املقـابالت وتقـامسوا معهمـا طواعيـة مـا لـديهم مـن                     خبالتقرير، و 

  .معرفة وخربة فنية
    

  تعاريف  - اًثاني  
  التحقيق وأنواعه  - ألف  

  
التحقيق هو عملية قانونيـة األصـل وحتليليـة مـصممة جلمـع املعلومـات مـن أجـل                   
حتديد ما إذا كانت قد وقعت خمالفة ما، ويف حال وقوعهـا حتديـد األشـخاص أو                 

  .)٣(الكيانات املسؤولة عنها

ات الـيت تنطبـق     ة املوحدة للتحقيق  التوجيهي للمبادئ   “املبادئ العامة ” من   ٢تنص الفقرة     - ٨
، علــى أن الغــرض مــن التحقيــق هــو  )٤(علــى كافــة التحقيقــات اجلاريــة يف القطــاع العــام الــدويل 

__________ 
 الـدوليني، بروكـسل، بلجيكـا،     اليت أقرهـا املـؤمتر الرابـع للمحققـني    “التوجيهية املوحدة للتحقيقات  املبادئ  ”  )٣(  

 .٣، الصفحة “املصطلحات املستخدمة”، الفرع ثانياً ٢٠٠٣
ــة  ١عمــالً بالتوصــية    )٤(   ــواردة يف الوثيق ــايري     JIU/REP/2000/9 ال ــن املع ــة م ــاد جمموع ــق بوضــع واعتم ــا يتعل  فيم

 الــدوليني الرابــع واإلجــراءات إلجــراء التحقيقــات يف مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة، أقــر مــؤمتر احملققــني
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حـدوث ممارسـات فاسـدة أو تدليـسية علـى النحـو الـذي                )٥(البحث والفصل يف صـحة ادعـاءات      
ة وادعــاءات ســوء املنظمــ )٦(حتــدده كــل مؤســسة، مبــا يف ذلــك فيمــا يتــصل باملــشاريع الــيت متوهلــا 

وقــد وصــفت مجيــع  . الــسلوك مــن جانــب مــوظفي املنظمــة، علــى أال يقتــصر األمــر علــى ذلــك   
مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة التحقيقــات بأهنــا ممارســات لتقــصي احلقــائق، وبعــضها يعتــرب    

  . مترادفني“تقصي احلقائق”  و“التحقيق”مصطلحي 
 حتقيقات الحقـة للفعـل اسـتجابةً لتقـارير     وغالبية مؤسسات منظومة األمم املتحدة جتري   - ٩

وبعـضها جيـري حتقيقـات اسـتباقية تنطـوي علـى حتليـل واختبـار             . عن ادعاءات أو أحداث وقعت    
لألوضاع والعمليات لتحديد مكامن اخلطر بغرض وضع أو حتسني تـدابري أو أنظمـة املراقبـة الـيت                  

حملققني الدوليني الثاين عشر الذي ُعقـد       ويف مؤمتر ا  . )٧(من شأهنا منع وقوع األفعال غري املشروعة      
ــى إجــراء التحقيقــات         ــز عل ــد مــن التركي ــه ينبغــي للوكــاالت أن تزي ــسليم بأن مــؤخراً، جــرى الت

وَتـشاطر الكـثريون الـرأي الـذي مفـاده أن االعتمـاد علـى اإلبـالغ عـن                   . االستباقية كتدبري وقائي  
 يــسفر حتــسني تــدفق املعلومــات، وعــسى أن. ادعــاء لبــدء حتقيــق مــا ال يــشكل اســتراتيجية فعالــة 

وحتديد أمناط االدعاء ورصدها، وعالمات اخلطر، واجلهات الفاعلة يف قطاعات ومناطق وبلـدان             
ويتفق املفتـشان علـى أنـه    . معينة، عن مؤشرات تدل على وقوع خمالفات تستدعي حتقيقاً استباقياً    

  .ينبغي تكريس املزيد من التركيز واالهتمام هلذه التحقيقات
 يف إطار نظام العـدل الـداخلي،   “أولية”املفتشان أن التحقيقات الداخلية تعترب   وقد علم     - ١٠

غـري أن ملـصطلح   . وال سيما فيما يتعلق بالعملية التأديبية، ألهنا جتـرى قبـل توجيـه أي اهتـام رمسـي        
فهـو يـستخدم للتفرقـة بـني مرحلـة مبكـرة مـن خطـوات التحقيـق الـيت                    :  معىن آخر أيضاً   “أولية”

، قبل “استفساراً” ، أو“استعراضاً أولياً”، أو “تقييماً أولياً”يشار إليها بعبارات خمتلفة بوصفها    
ويف أثناء هـذه املرحلـة األوليـة، يقـوم كيـان      . أن يتقرر ما إذا كان ينبغي إجراء حتقيق كامل أم ال   

افيـة أو صـادقة أم      قـدم مؤشـرات ك    الرقابة الداخلية بتقدير ما إذا كانـت االدعـاءات املبلـغ عنـها ت             
وتنتهي قضايا عديدة وُتغلق مـع إجنـاز التقيـيم األويل عنـدما تـشري               . لبدء حتقيق كامل أو رمسي     ال

  .دعوى ظاهرة الوجاهةاالستنتاجات إىل عدم وجود 

__________ 
ــات   ” ــة املوحــدة للتحقيق ــادئ التوجيهي ــام “املب ــام   ٢٠٠٣ يف ع ــا يف ع ــيت نقحه ــني  ٢٠١٠، ال ــؤمتر احملقق  م

 ).الطبعة الثانية (٢٠٠٩الدوليني العاشر يف عام 
 .جيوز أن يتضمن ذلك مؤشرات على الغش أو الفساد  )٥(  
 .مة بنفسها أو تكلف غريها هباجيوز أن ينطبق ذلك على املشاريع اليت تنفذها املنظ  )٦(  
  )٧(  JIU/REP/2000/9 ١١، الفقرة. 
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  نطاق التحقيق وطبيعته  - باء  
 “خمالفـة ”يف حني أن معظم تعاريف التحقيق يف املنظمات املشاركة تـستخدم مـصطلح                - ١١

 تنص على أن دور مكتـب  “املبادئ التوجيهية املوحدة للتحقيقات”لتوصيف سوء السلوك، فإن   
 قـد وقـع أم ال؛ وعـالوة علـى ذلـك،             “سوء سـلوك  ”التحقيق يتمثل يف حبث وإثبات ما إذا كان         

  :فإهنا تعّرف سوء السلوك بأنه
  

  .)٨(ملنظمةعدم التزام املوظف بقواعد السلوك أو معايري السلوك اليت تفرضها ا

وميكن أن يتخذ عدم امتثال املوظف للمعايري اإلدارية للمنظمة عدة أشكال؛ فقد يكـون                - ١٢
تــشمل الفــساد، وانتــهاكات عمليــات    (ســلوكياً أو متــصالً بغــش أو مبخالفــات ماليــة أخــرى      

وعالوة على ذلـك، فنظـرا لطبيعـة عمليـات بعـض املنظمـات فإهنـا توسـع نطـاق              .). االشتراء، إخل 
أو كيانـــات بينـــها وبـــني املنظمـــة أنـــواع خمتلفـــة مـــن العقـــود  /يقاهتـــا ليـــشمل أيـــضاً أفـــرادا وحتق

فعلى سبيل املثال، جيـوز ملكتـب مراجعـة احلـسابات والتحقيقـات يف برنـامج األمـم                  . والشراكات
املتحدة اإلمنائي أن جيري حتقيقات يف ادعاءات بالغش وغـريه مـن املخالفـات املاليـة الـيت يرتكبـها                  

. ، اليت يرى أهنا تتم على حـساب املنظمـة         وشركاء التنفيذ وغريهم من األطراف الثالثة     تعاقدون  امل
وجيوز ملكتب خدمات الرقابة الداخلية، عند االقتضاء، أن حيقـق يف سـوء سـلوك أحـد أفـراد بلـد                     
مساهم بقوات داخل بعثات حفظ السالم أو البعثات السياسية اخلاصة يف حال امتنـاع احلكومـة                

طنية عن إجراء حتقيق إداري أو عدم قدرهتا علـى إجرائـه يف قـضية يـدعى فيهـا ارتكـاب سـوء             الو
  .)٩(سلوك جسيم اشترك فيه أفراد من هذه القوات

وإذا خلصت نتائج التحقيق إىل أن انتـهاكا للقـانون اجلنـائي رمبـا يكـون قـد وقـع، جـاز                        - ١٣
يت وقعت فيهـا اجلرميـة املزعومـة وإطالعهـا          إرسال نتائج التحقيق إىل السلطات الوطنية املختصة ال       

ويكون القرار بإحالة القضية اليت مشلها التحقيق أو عدم إحالتها إىل السلطات الوطنية بيد              . عليها
الرؤساء التنفيـذيني؛ ويف حالـة صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا، يكـون القـرار بيـد األمـني العـام                        

  .لألمم املتحدة
    

__________ 
مــؤمتر احملققــني الــدوليني العاشــر، البحــر امليــت، (، الطبعــة الثانيــة “املبــادئ التوجيهيــة املوحــدة للتحقيقــات”  )٨(  

ــرة )٢٠٠٩األردن،  ــة األمــم املتحــدة     ٥، احلاشــية ١١، الفق ــا أن تعريــف مؤســسات منظوم ــرد فيه ــيت ي ، ال
عـدم امتثـال املوظـف اللتزاماتـه مبوجـب      ”:  مـن النظـام املـايل للمـوظفني    ١-١١٠صوص عليه يف القاعـدة   من

ميثاق األمم املتحدة أو للنظامني األساسي واإلداري للموظفني أو املنشورات اإلدارية األخـرى ذات الـصلة،                
 .“أو عدم مراعاته معايري السلوك املطلوب توافرها يف املوظف املدين الدويل

  )٩(  A/61/19 (Part III) ٣ ثالثاً مكرراً، الفقرة ٧، املادة) ٦ و ٥، الصفحتان )أ. 
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  ة التحقيقهيكل وظيف  - ثالثاً  
  املسؤولية والسلطة يف وظيفة التحقيق  - ألف  

إن تزايد أمهية أنـشطة األمـم املتحـدة وتكلفتـها وتعقُّـدها منـذ منتـصف التـسعينيات مـن                       - ١٤
القرن العشرين، إضافة إىل التأكيد على مسؤولية املوظفني ومجيع أصحاب املصلحة عـن اإلبـالغ               

 مبعظـم مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة إىل اختـاذ              عن الغش والفساد وسـوء الـسلوك، قـد أديـا          
وكـان مكتـب    . خطوات ملموسة إلنشاء وظائف خاصة هبا للتحقيق الداخلي أو لالعتماد عليها          

.  مكلفا جبملة أمور من بينها إجراء التحقيقات       ١٩٩٤خدمات الرقابة الداخلية قد أنشئ يف عام        
انات خاصة هبا للرقابـة الداخليـة، واسـتحدثت         وأنشأ عدد من صناديق األمم املتحدة وبراجمها كي       

فأنشأت منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة ومكتـب          . وحدات حتقيق منفصلة داخل دوائرها الرقابية     
وباسـتثناء  . األمم املتحدة خلدمات املشاريع وظيفـة حمقـق داخـل كياناهتـا املعنيـة بالرقابـة الداخليـة              

 مل تنـشئ بعـُد كيانـاً للرقابـة الداخليـة، أصـبحت غالبيـة        منظمة األمم املتحدة للسياحة العاملية اليت    
الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية اآلن متتلك وظائف حتقيق حمددة مأذوناً هبـا،      
مع قيام منظمة العمـل الدوليـة ومنظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم                     

نظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة بإنــشاء وحــدات حتقيــق منفــصلة داخــل  وامل) اليونــسكو(والثقافــة 
ومنظمـة  ) اليونيـدو  (منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية         أمـا   . كياناهتا املعنية بالرقابة الداخلية   

  .الصحة العاملية فكرستا منصباً حملقق داخل كيانيهما الرقابيني
  

  مشاكل التجزؤ  - باء  
دة السابق عن تعزيز وظيفـة التحقيـق، كمـا أكـد ذلـك تقريـر ثغـرات                  خلص تقرير الوح    - ١٥

الرقابة، إىل أنه على الرغم من الواليات املتزايـدة الوضـوح الـيت تكلـف كيانـات الرقابـة الداخليـة              
مبهام التحقيق، فقليل هو عدد مؤسسات منظومة األمم املتحـدة الـيت عهـدت باملـسؤولية الكاملـة                  

  .ه الكيانات الرقابيةعن وظيفة التحقيق إىل هذ
وبــني اســتعراض األوضــاع بعــد مــرور ســتة أعــوام أن احلالــة قــد حتــسنت؛ فقــد أقــدمت    - ١٦

منظمات عديدة اآلن على توحيد املسؤولية عن وظيفة التحقيق يف كيان واحد وحيد، أي كيـان         
 الربنــامج فــصار لكــل مــن. الرقابــة الداخليــة املعــين املكلــف رمسيــاً بــإجراء التحقيقــات يف املنظمــة 

ــم املتحــدة         ــب األم ــشؤون الالجــئني، ومكت ــم املتحــدة ل ــسيف، ومفوضــية األم ــائي، واليوني اإلمن
وأدرجــت منظمــة الــصحة . خلــدمات املــشاريع، وبرنــامج األغذيــة العــاملي وظيفــة حتقيــق موحــدة 

 وقـد أفـاد موظفـون مـن املنظمـة         . العاملية مؤخراً قضايا التحرش يف خدمات الرقابة الداخليـة فيهـا          
أُلغيـت، مـع     بأن السلطة السابقة اليت كانت تتيح لرؤساء املكاتب اإلقليمية إجراء التحقيقات قـد            

االتفاق على إجراء مجيع التحقيقات املتصلة بسوء السلوك عن طريق خدمات الرقابة الداخلية أو        
  .حتت قيادهتا
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مكتب : عن التحقيقاتويف األمم املتحدة، يتقاسم العديد من اجلهات الفاعلة املسؤولية     - ١٧
إدارة املوارد خدمات الرقابة الداخلية، ودوائر األمن، ورؤساء املكاتب ومديرو الربامج، ومكتب         

استعراض ” ـلواستجابة لطلب اجلمعية العامة بالنظر يف هذه املسألة، أنشئت فرقة عمل             . البشرية
شأن ضــرورة حتــسني الــُنظم؛ أنــواع التحقيقــات الــيت جتريهــا األمانــة العامــة؛ وتقــدمي مقترحــات بــ

وفحص اخلطوات املطلوب اختاذها إلحداث التغيري؛ وإعـداد االختـصاصات الـيت طلبتـها اجلمعيـة       
 فيمــــا يتــــصل باالســــتعراض الــــشامل لوظيفــــة التحقيــــق يف األمــــم )١٠(“٦٢/٢٤٧يف قرارهــــا 

د كميـاً   واالستعراض جار، ويقوم فيـه مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة بتقيـيم حيـد                . )١١(املتحدة
  .كيفية ترمجة هذا التوحيد إىل أرقام وحاالت قبل البت يف جدواه

واحلجة الرئيسية اليت يثريها كل من اإلدارة واحملققني يف الدفاع عن منظمـاهتم املختلفـة،                 - ١٨
وخباصة يف احلاالت اليت حتال فيها قـضايا املـضايقة وسـوء اسـتعمال الـسلطة يف مكـان العمـل إىل                

أساســاً كيانــات املــوارد البــشرية مــن أفــراد غــري متخصــصني، تتمثــل يف أن هــذه    أفرقــة تــشكلها 
بـل هـي يف الغالـب قـضايا بـني أشـخاص حتـيط هبـا                 : القضايا ليست مطلقاً قضايا مضايقة خالصة     

. جوانب تتـصل بـاألداء، وال تطفـو علـى الـسطح كمـشاكل إال عنـدما يتعلـق األمـر بتـدين األداء              
بـد مـن      ال “مسائل تتعلق بتظلمات يف مكـان العمـل       ”ه هي جمرد    وحتتج بعض املنظمات بأن هذ    

ويرى بعض مؤيدي هـذه الترتيبـات أن   . أن يتوىل تسويتها األطراف املعنيون، ال حمققون حمترفون    
التــدريب علــى التحقيــق الــذي ُيقــدم علــى مــدار يــومني إىل املــوظفني العــاديني الــذين يتطوعــون    

يب كاف وال سيما إذا كانت لديهم خلفية مهنية أو وظيفـة        ليكونوا أعضاء يف هذه األفرقة، تدر     
وخيتلــف املفتــشان بــشدة يف ذلــك ويعتقــدان أن  . متــصلة هبــذا املوضــوع، أي ذات طــابع قــانوين 

الــضحايا املزعــومني، واملنظمــة ككــل، واملــوظفني املــشتبه يف ارتكــاهبم هــذه املخالفــات ينبغــي أن 
ققـني مـدربني؛ فحـضور حلقـة عمـل تدريبيـة ملـدة              يفيدوا من حتقيق مهـين وكامـل علـى أيـدي حم           

يومني، لعله قد حدث قبـل سـنوات خلـت، لـيس كافيـاً هنائيـاً وال يكفـل القيـام بتحقيـق مـستنري                         
وعـالوة علـى ذلـك، فإسـناد التحقيقـات لـإلدارة يـسبب مـشكلة، حيـث إهنـا يف                     . وعادل وحمايد 

  .النهاية مسؤولة عن الدفاع عن مصاحل املنظمة، ال الفرد
إن االدعـــاءات املتـــصلة بـــشؤون املـــوظفني كالترقيـــات، وجتديـــد العقـــود، والعـــالوات     - ١٩

، إخل، مـسائل تتعلـق بـاإلدارة، ال بـسوء الـسلوك،      )باستثناء االحتيال للحصول على استحقاقات  (
بـل ينبغـي حبثهـا عـن طريـق اآلليـات غـري        . وبالتايل ال ينبغـي رفعهـا إىل مـستوى التحقيـق الرمسـي            

، الوسـطاء،   مستـشارو املـوظفني   أمناء املظامل، احملكمون،    : ملتاحة هلذا النوع من املنازعات    الرمسية ا 

__________ 
 إىل ٢٠١٠أغسطس  /آب  ١فترة من   لل اللجنة االستشارية املستقلة   عن أنشطة    قرير اللجنة االستشارية املستقلة   ت  )١٠(  

 .٤٤، الفقرة )A/66/299 (٢٠١١يوليه /متوز ٣١
)١١ ( A/62/582. 
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ويعتقد املفتشان أن املسألة إن مل ُتحلّ عن طريق هذه اآلليـات غـري الرمسيـة، مـع إثـارة أحـد                      . إخل
  .األطراف لشبهة وقوع سوء سلوك جسيم، فهنا فقط ينبغي إحالة املسألة إىل التحقيق الرمسي

 “الروتينيـة ”وقد اتفق مجيع األشخاص الذين جرت لقاءات معهم علـى أن التحقيقـات                - ٢٠
الناشــئة عــن مــسائل تتــصل بالــسالمة واألمــن، كمخالفــات املــرور، وفقــدان الــشارات، والــسرقة 
البسيطة، وقضايا احلماية، وسـالمة وأمـن أمـاكن العمـل واملـوظفني واملمتلكـات، مـن اختـصاص                   

فلما كان موظفو األمن هم أول مسؤويل األمم املتحدة الذين يصلون إىل            . ألمندوائر السالمة وا  
 أوليـاً لتقـصي احلقيقـة مـن أجـل إجـراء تقيـيم أويل                “حتقيقـاً ”مسرح اجلرمية، فـإهنم جيـرون عـادة         

فإذا ظهرت أثناء تقصي احلقائق األويل مؤشرات تدل علـى احتمـال وقـوع سـوء سـلوك                  . للحالة
رض على موظفي األمن أن يبلغوا كيانات الرقابة الداخلية املعنية بأن األمر            جسيم، فالتعليمات تف  

. يستحق إجراء حتقيق رمسي؛ وينبغي حينئذ أن يتوىل هـذا التحقيـق كيـان الرقابـة ال دوائـر األمـن                 
غري أن املفتَشني وجدا أن موظفي األمن امليدانيني يف األمانة العامة لألمم املتحـدة كـانوا يطـالَبون                  

راء حتقيقـات رمسيـة كاملـة يف قـضايا سـوء الـسلوك اجلـسيم، يف منـأى عـن مكتـب خـدمات                         بإج
  .الرقابة الداخلية يف احلاالت اليت مل تكن فيها املوارد أو الوقت متوافرا لدى املكتب للقيام بذلك

وبــالنظر إىل خطــورة عمليــة التحقيــق ودورهــا احلاســم يف إقامــة العــدل الــداخلي، يــرى     - ٢١
وقد أعربوا عن رغبتهم يف أن يتلقوا مجيعـاً  . أن لالضطالع بوظيفة التحقيق أمهية كبرية  املوظفون  

معاملة متساوية وأن يواجهوا نفس معايري التحقيق، وأنه ينبغي أن يتصدى لقـضايا سـوء الـسلوك                 
أن تـسفر التحقيقـات الـيت     وأعربوا عن ختوفهم، وكذلك يفعل املفتـشان، مـن          . حمققون حمترفون 

أو كيانــات غــري مــستقلة وإمنــا هــي جــزء مــن اإلدارة، عــن    /فتــشون غــري حمتــرفني و جيريهــا م
تــضارب يف املــصاحل، وعــدم معاجلــة املعلومــات بطريقــة صــحيحة، وعــدم املــساواة يف تطبيــق    

 بعـض القـضايا أو    “إسقاط” عن   املعايري، وحدوث مشاكل يف إعمال األصول القانونية، فضالً       
  .طول مما ينبغي أاستغراق االنتهاء منها وقتاً

وعالوة على ذلك، ذكر بعض املوظفني أن مثة عقبـة أمـام املـساواة يف املعاملـة تتمثـل يف                      - ٢٢
الدور الذي تؤديه أقدمية املوظفني وفئتهم ورتبتهم يف بعض املنظمات يف فحص القضايا وترتيب              

ىل لألقدميـة يف كـل مـن        إذ إن املوظفني ينظرون إىل األمهية الـيت تـو         . أولوياهتا يف مرحلة استالمها   
تصنيف القضايا وترتيب أولوياهتا وما يلي ذلك من حتقيق علـى أيـدي حمققـني حمتـرفني باعتبارهـا                   

واحلجـة املقدمـة دفاعـاً      . متييزاً ومعاملة متميزة لكبار املوظفني يف مقابل الفئـات والرتـب األخـرى            
 وبالتـايل خمـاطر أكـرب علـى         عن هـذه التفرقـة هـي أن األقدميـة تقتـرن هبـا سـلطة ومـسؤولية أعلـى                   

واملفتشان غري مقتنعني هبذه التفرقـة، ويؤمنـان بأنـه ينبغـي معاملـة مجيـع املـوظفني معاملـة             . املنظمة
  .متكافئة

 يف إدماج التحقيقات يف كيان الرقابـة الداخليـة حجـة            ةويعتقد املفتشان أن احلجة املتمثل      - ٢٣
احل حتقيـق العدالـة جلميـع املـوظفني وأصـحاب           وجيهة، وأنه ينبغي تنفيذها على وجه الـسرعة لـص         
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وسيتطلب ذلك، حسب االقتضاء وعند اللزوم، تغـيريات        .  الرمسية ماملصلحة يف أثناء أداء حتقيقاهت    
ــة واألنظمــة القائمــة، إخل  ــوفري املــوارد    . يف املنــشورات اإلداري ــه جيــب ت ــتفهم املفتــشان متامــاً أن وي
  . موضع التنفيذاملطلوبة لوضع أي من عمليات اإلدماج هذه

 تعزيز فعالية وظيفة التحقيق يف مؤسسات     ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل         - ٢٤
  .منظومة األمم املتحدة

  
  ١التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني الذين مل يفعلوا ذلـك بعـُد أن يـصدروا تعليمـات بإدمـاج                   

البــشرية (وينبغــي تــوفري املــوارد . ل منظمــةمجيــع التحقيقــات يف كيــان الرقابــة الداخليــة لكــ
املطلوبة لالضطالع بفعاليـة بوظيفـة التحقيـق علـى أسـاس توصـيات جلـان مراجعـة                  ) واملالية

  .الرقابة يف املنظمة/احلسابات
    

  استقالل وظيفة التحقيق  - رابعاً  
  مشاكل تتعلق باملوافقة على ميزانية الرقابة الداخلية  - ألف  

فتـشان يعتقـدان أنـه ينبغـي لكيانـات الرقابـة الداخليـة نفـسها أن تعـد مـشاريع           ال يزال امل    - ٢٥
ميزانياهتا استناداً إىل ما يتراءى هلـا علـى املـستوى املهـين، فيمـا يتعلـق بـاملوارد املطلوبـة للمراجعـة                       

وينبغي أن تشكل تقديراهتا، دون أن يغريها الرئيس التنفيذي، جزءاً          . والتفتيش والتحقيق والتقييم  
وكما هو ثابت حاليـاً،     . من املقترحات اإلمجالية اليت يقدمها الرئيس التنفيذي إىل اهليئة التشريعية         

ال يوجد كيان رقايب حر يف أن يبـت يف احتياجاتـه مـن امليزانيـة؛ وختـضع كيانـات الرقابـة لـنفس                         
ا يهـدد   ويعتقـد املفتـشان أن هـذ      . سياسات امليزنة اليت خيضع هلـا أي كيـان آخـر داخـل األمانـات              

: وكمـا هـو مالحـظ يف تقريـر ثغـرات الرقابـة            . بشدة اسـتقالل وظيفـة الرقابـة، مبـا فيهـا التحقيـق            
احتياجـات وحــدة الرقابــة الداخليــة مــن حيــث امليزانيــة تظــل موضــوع فحــص ورقابــة مــن قبــل  ”

الــرئيس التنفيــذي يف هنايــة املــديرين يف جمــاالت وظيفيــة أخــرى مثــل امليزانيــة واملاليــة، ومــن قبــل   
الرقابـة يف عـدد مـن املنظمـات،         /وعلى الـرغم مـن إنـشاء جلـان ملراجعـة احلـسابات            . )١٢(“املطاف

ُتصدر توصيات إىل اهليئات اإلدارية بشأن مـستوى املـوارد الـالزم للرقابـة الداخليـة، ال يـزال مـن          
  .يةاختصاص الرؤساء التنفيذيني أن حيددوا موارد الرقابة الداخلية اليت سُتدرج يف طلب امليزان

 الواردة يف تقرير ثغرات الرقابـة، الـيت دعـت اهليئـات             ٩ويشري املفتشان إىل التوصية       - ٢٦
جيــب أن الداخليــة امليزانيــة املقترحــة لكيــان الرقابــة  أن ”التــشريعية لكــل منظمــة إىل أن تقــرر  

__________ 
)١٢ ( JIU/REP/2006/2٣٨فقرة ، ال. 
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مـع أيـة    بـاالقتران   ،  الرقابـة /جلنة مراجعة احلسابات  يضعها الكيان نفسه وجيب أن ُتعرض على        
 .“ املناســبةاإلداريــة التنفيــذي مــن أجــل استعراضــها وإحالتــها إىل اهليئــة  عليقــات مــن الــرئيست

وحيث املفتشان اهليئات التشريعية علـى العمـل بـسرعة علـى املوافقـة علـى التوصـية املـذكورة                    
  .وحيثان الرؤساء التنفيذيني على تطبيقها

  
  فصلهممشاكل تتعلق بتعيني موظفي الرقابة الداخلية و  - باء  

تصمم كيانـات الرقابـة الداخليـة ككيانـات مكرسـة لتقـدمي ضـمان مـستقل وموضـوعي                     - ٢٧
وهـي متـارس اسـتقالالً    . وملساعدة الرؤساء التنفيذيني يف الوفـاء مبـسؤولياهتم عـن الرقابـة الداخليـة             

  .تنفيذياً مع بقائها خاضعة للسلطة الوظيفية للرؤساء التنفيذيني يف كل منظمة
ــة إداريــتني    ويالحــظ   - ٢٨ ــة ال ميارســون مــسؤولية ورقاب ــة الداخلي املفتــشان أن رؤســاء الرقاب

كـاملتني علـى مـواردهم البـشرية، ومـن مث فــإهنم ال يتمتعـون باسـتقالل تنفيـذي كامـل يف الواقــع          
 “وظيفة مراجعة احلسابات يف منظومـة األمـم املتحـدة         ”وأشار املفتشان يف تقريرمها عن      . العملي

وقد . )١٣( التداخل يف عملية اختيار املوظفني من أجل وظيفة الرقابة الداخلية          إىل عدد من حاالت   
جيب إدارة عمليـة اختيـار مـوظفي مراجعـة احلـسابات وترقيتـهم بـشكل مـستقل عـن           ”شعرا بأنه   

جهات التنظيم واإلدارة يف املنظمة، مع كفالة العدالة والـشفافية، ومـع احتـرام الـسياسات املتبعـة                  
الرقابــة كامــل الــصالحيات الالزمــة /خيــوَّل مــدير مراجعــة احلــساباتوصــيا بــأن وأ. “يف املنظمــة

التوصية على موظفي مراجعة احلسابات، وإمنـا تنطبـق   /وال تقتصر احلجة. الختيار وتعيني موظفيه  
يف الواقع أيـضاً علـى اختيـار وترقيـة مجيـع مـوظفي كيـان الرقابـة الداخليـة، أي مـوظفي التحقيـق                 

  . كذلكوالتفتيش والتقييم
ويالحظ املفتشان أن هذه التوصية هـي ذات التوصـية الـواردة يف تقريـر وحـدة التفتـيش                     - ٢٩

ويف املـذكرة الـيت أحـال       . لكنها موجهـة إىل احملققـني      ،)١٤(املشتركة عن وظيفة مراجعة احلسابات    
يف منظومـة     هبا األمني العام إىل أعضاء اجلمعية العامة تعليقاته وتعليقات جملس الرؤساء التنفيـذيني            

ــسيق   ــة احلــسابات،   األمــم املتحــدة املعــين بالتن ــة مراجع ــى وظيف ــه ينبغــي  ” عل رأت الوكــاالت أن
إلجراءات توظيف مراجعي احلسابات ونقلهم وترقيتهم أن ختضع للضوابط نفسها املتبعة لتحقيق   

بــإيالء  هــذه الــضوابط] التأكيــد مــضاف[ كمــا ينبغــي وضــع ...  ســائر املــوظفنيعلــىاألهــداف 
وظـائف  الـشاغلني ل  بات واملوظفني مـن الفئـات األخـرى         العتبار الواجب الختيار مراجعي احلسا    ا

ضرورة إعـادة  ملفتـشان إىل أن هـذا اعتـراف أصـيل بـ     وخيلـص ا . )١٥(“مستقلة عـن بقيـة املنظمـة     

__________ 
)١٣ ( JIU/REP/2010/5 ٥٤، الفقرة. 
)١٤ ( JIU/REP/2010/5 ٢١، الصفحة ٤، التوصية. 
)١٥ ( A/66/73/Add.1 ٩، الفقرة. 
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تصميم الضوابط القائمة حبيث تراعي ضـرورة اسـتقالل وظيفـة الرقابـة الداخليـة وبالتـايل، يف        
  .، عدم تدخل اإلدارة يف هذه الوظيفةنيرأي املفتَش

 تعزيز فعالية وظيفة التحقيق يف مؤسسات     ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل         - ٣٠
  .منظومة األمم املتحدة

  
  ٢التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني أن يكفلوا اختيار موظفي التحقيق مبـا يتفـق والنظـامني       

، باالســتناد إىل اجلــدارة وإىل مــؤهالت احملقــق احملتــرف     ظفنياألساســي واإلداري للمــو 
وينبغــي اختيــار هــؤالء املــوظفني علــى حنــو  . وخربتــه بوصــفها معــايري االختيــار الرئيــسية 

اإلنصاف والشفافية وزيادة الفعالية    يضمن  ، مبا    وعن التأثري اإلداري   مستقل عن اإلدارة  
  . لوظيفة التحقيقواالستقاللية

    
  ل تتعلق بتنقل املوظفنيمشاك  - جيم  

خلص املفتشان إىل أنـه ال توجـد قيـود حتـول دون قيـام مـوظفي كيانـات الرقابـة الداخليـة                         - ٣١
بالترشح للوظائف يف خمتلف الفئات الوظيفية واملسارات الوظيفية داخـل املنظمـة الـيت يعملـون فيهـا               

 جـرت لقـاءات معهـم عـن         وأعـرب معظـم الـذين     . كمحققني، وبقبوهلم فيها إن كـانوا مـؤهلني هلـا         
شعورهم بأن عدم وجود قيود على قدرة موظفي التحقيق على االنتقال إىل وظـائف أخـرى داخـل                  
املنظمة يثري املشاكل، حيث إنه قد يؤثر على موضوعيتهم وحيـادهم يف االضـطالع مبـسؤوليتهم يف                  

ن جيـري التالعـب هبـم يف أداء       ومثة احتمال أن يتأثر احملققون تأثراً سلبياً بـل وأ         . التحقيقات الداخلية 
واجباهتم على أيدي أفراد رمبا كانوا رؤساءهم املباشرين أو رمبا كان هلم دور يف تقـدمهم الـوظيفي                  

  .يف املستقبل
فمفوضــية . وتتفــاقم املــشكلة يف املنظمــات الــيت تطبــق سياســات إلزاميــة لتنقــل املــوظفني  - ٣٢

امـي بـني مجيـع املـوظفني، مبـا يف ذلـك دائـرة               شؤون الالجئني تعمل مبوجب خمطـط للتنـاوب اإللز        
، وهــي وظيفــة أنــشئت، يف مجلــة أمــور،  “كــبري أخــصائيي التحقيــق”التحقيــق، باســتثناء وظيفــة 

ويـشري املفتـشان إىل أن   . لتدريب املوظفني املتناوبني على وظيفة التفتيش يف مكتـب املفـتش العـام          
، عـن ضـرورة شـغل حمققـني مـؤهلني           هذا التدريب ال ميكن أن يكـون بـديالً، وهـو لـيس كـذلك              

ويعتقـد بعـض مـوظفي املفوضـية أنـه ال ميكـن اعتبـار مكتـب                 . تأهيالً مهنياً كـامالً لوظيفـة احملقـق       
املفتش العام كياناً مـستقالً مـا دام حمققـوه مـوظفني عـاديني مـن مـوظفي املفوضـية، يتنـاوبون مـع                

 مــع مكتــب املفــتش العــام؛ فهــذا زمـالء ســبق هلــم التحقيــق معهــم واســتجواهبم يف أثنـاء خدمتــهم  
ويتبــع برنــامج . جيعلــهم معرضــني للــضعف وخاضــعني لتــأثريات متنوعــة علــى مــستويات عديــدة  
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األغذية العاملي أيضاً سياسـة تنـاوب إلزامـي ولكنـه يعفـي احملققـني مـن التنـاوب اإللزامـي بتطبيـق                        
  .متخصصة رفيعة  حبجة أن هذه الوظائف تتطلب مؤهالت تقنية أو“وضع ممتد جتاه التنقل”
ويعتقد املفتـشان أنـه ينبغـي تـشجيع تنقـل املفتـشني عـن طريـق االنتـداب أو اإلعـارة إىل                         - ٣٣

  .دوائر التحقيق مبختلف مؤسسات منظومة األمم املتحدة
 تعزيز فعالية وظيفة التحقيق يف مؤسسات     ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل         - ٣٤

  .منظومة األمم املتحدة
  

  ٣التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني أن يوقفوا العمل بتنقل احملققني داخل املنظمـة نفـسها،               

أو إعارة موظفي التحقيق إىل دوائر التحقيق مبؤسسات منظومة         /يشجعوا انتداب و   وأن
  .األمم املتحدة

    
  الرؤساء التنفيذيون ووظيفة التحقيق  - دال  

نصراً رئيسياً آخر من عناصر االستقالل يتمثـل يف حـق رئـيس      يعتقد املفتشان أن هناك ع      - ٣٥
كيان الرقابة الداخلية يف أن يتمتع بإمكانية الوصول دون عائق إىل املـراجعني اخلـارجيني، وجلـان                 

الوصـول مهـم للغايـة يف       /فهـذا اإلبـالغ   . الرقابة املستقلة، واهليئات التشريعية ذات الـصلة      /املراجعة
رية بني كيـان الرقابـة الداخليـة والـرئيس التنفيـذي فيمـا يتـصل بنتـائج          حالة حدوث اختالفات كب   

وقد رأى املفتشان أن الرؤساء التنفيذيني قادرون على استخدام نتائج أو استنتاجات أو       . التحقيق
توصـيات تقـارير التحقيـق وفقـاً ملـا يتـراءى هلـم، ومـن شـأن هـذا، يف أسـوأ األحـوال، أن يــشمل             

والعالج املقترح هو أن يقوم رئيس كيان الرقابة باإلبالغ عـن أي            .  النتائج أو وأد /إخفاء األدلة و  
وللجــان . خــالف قــد يطــرأ مــع الــرئيس التنفيــذي يف تقريــره الــسنوي املقــدم إىل اهليئــة التــشريعية

الرقابة أن حتيط علماً هبذا اخلالف، ويف حني أهنم ال يستطيعون إرغام الـرئيس التنفيـذي                /املراجعة
أي إجراء، فيجوز هلم، مع ذلك أيضاً، أن يبلغوا عـن هـذا اخلـالف فيمـا يقدمونـه مـن         على اختاذ   

. تقــارير إىل اهليئــات اإلداريــة نفــسها، ممــا يلقــي باملــسؤولية مباشــرةً علــى عــاتق الــدول األعــضاء  
فالتحقيق لتقصي احلقائق يف مجيع املنظمات هو نشاط منفصل عن قرار االهتام أو البت يف اجلزاء                

وينبغـي  . وقد يستلزم ذلك قـرارات يتخـذها أو يـؤثر فيهـا أفـراد غـري الـرئيس التنفيـذي                   . باملناس
إبالغ اهليئات اإلدارية بالكامل عن نتائج التحقيقات اليت تثبـت وقـوع سـوء سـلوك مـع اإلجـراء                    

  ).أي اجلزاءات(الذي اختذته اإلدارة ملعاجلة سوء السلوك 
تصلة بالرؤساء التنفيذيني، ينبغي إحالـة هـذه املـسائل،          وفيما يتعلق حتديداً بالتحقيقات امل      - ٣٦

. على سبيل األفضلية، إىل كيان منفصل إلجراء حتقيق مستقل، أي إىل وحـدة التفتـيش املـشتركة                
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ــال علــى أفــضل املمارســات هــو مــشروع سياســة قــسم        ــق، مثــة مث وفيمــا يتعلــق بأحكــام التحقي
 الــذي ،٢٠١٠أغــسطس /املعــد يف آب) الويبــو (التحقيقــات يف املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة

إذا كان التحقيق خيـص املـدير العـام، يرفـع مـدير الـشعبة التقريـر              ”: منه على أنه   ٢٣تنص الفقرة   
 مــن التــدابري، ويرســل نــسخة إىل رئــيس جلنــة إىل رئــيس مجعيــات الويبــو الختــاذ مــا يعتــرب مناســباً

، تويرى املفتـشان أنـه ينبغـي جلميـع املنظمـا          . “ للمنظمة التدقيق ومراجعي احلسابات اخلارجيني   
  .حسب االقتضاء، أن تعتمد سياسة مماثلة

وال يعرف املفتشان سـوى اثنـتني مـن منظمـات األمـم املتحـدة، مهـا اليونـسكو واالحتـاد               - ٣٧
الدويل لالتصاالت، ال ميكن فيهما فتح حتقيقات يف غياب موافقة صرحية أو تعليمات حمـددة مـن                 

وال يستطيع املفتشان إجياد مربر هلذا األمر ويعتربانه غـري مقبـول وعقبـة خطـرية       . ذيالرئيس التنفي 
ميـارس   ويف حـني أن أيـاً مـن رئيـسي املنظمـتني مل            . أمام استقالل وظيفة التحقيق لكلتـا املنظمـتني       

هذه السلطة اخلاصة، ينبغي تقومي هذه املـشكلة علـى وجـه الـسرعة نظـرا ملـا يترتـب عليهـا أو مـا                  
  .أن تنطوي عليه من آثار واضحة جداًميكن 
 تعزيز فعالية وظيفة التحقيق يف مؤسسات     ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل         - ٣٨

  .منظومة األمم املتحدة
  

  ٤التوصية 
ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت مل تفعل ذلك بعُد   

ــذ  ــة أو وحــدات    أن توجــه رؤســاءها التنفي ــة الداخلي ــات الرقاب ــع كيان يني إىل ضــمان متت
  . دون موافقة مسبقة من الرئيس التنفيذيتالتحقيق بصالحية بدء التحقيقا

    
  إدارة التحقيقات  - خامساً 

  السياسات واإلجراءات  - ألف  
 كيانــات الرقابــة الداخليــة ووحــدات التفتــيش املنــشأة بــصورة منفــصلة   ءيتحمــل رؤســا  - ٣٩

ــسؤ ــه     امل ــسؤولون عن ــم م ــذين ه ــسياسات  . ولية عــن إدارة عــبء العمــل اإلمجــايل ال ووضــوح ال
وقـد  . واإلجراءات أمر أساسي، وكذلك ضرورة تزويد احملققني بـاألدوات الالزمـة ألداء عملـهم             

أعربت مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت مشلها املسح عن شعورها بأهنا متتلك األدوات              
ــها  لــسياسات واإلجــراءات واملمارســات التنفيذيــة داخــل املنظمــات وفيمــا  غــري أن ا. الالزمــة بين

  .ختتلف اختالفاً كبرياً
فــبعض مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة األكــرب حجمــا لــديها جلــان اســتقبال مهمتــها   - ٤٠

ومثة منظمـات أخـرى ال متتلـك هـذه اللجـان نظـراً لـصغر حجمهـا                  . حتديد أولويات عبء العمل   
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ــة    ومــالك موظفيهــ  ــة الداخلي ــان الرقاب ــيس كي ــشطة رئ ــوىل أداء هــذه األن ــا أن مكتــب  . ا، فيت كم
انظـر  ( لضمان جودة ما يُنجز من حتقيقـات         املمارسات املهنية خدمات الرقابة الداخلية لديه قسم      

  ). أدناه٦٥الفقرة 
ومتتلك غالبية املنظمات خطوطا هاتفيـة مباشـرة، جيـرى التعاقـد علـى معظمهـا خارجيـاً                    - ٤١
 أساس العمل ملدة أربعة وعشرين ساعة طوال األسبوع، وهي تـستطيع الـرد بلغـات خمتلفـة،                  على

وتــبني بعــض املنظمــات بوضــوح مــىت  . يف حــني أن منظمــات أخــرى ليــست لــديها أي خطــوط 
. وكيف ميكن اإلبالغ عن املخالفـات علـى مواقعهـا الـشبكية، وال تفعـل ذلـك منظمـات أخـرى                    

رقابة الداخليـة عمليـة التحقيـق علـى موقعهـا الـشبكي، شـارحة هلـا         وتنشر قلة قليلة من كيانات ال  
  .بطريقة موجزة حىت يتمكن املوظفون من اإلملام هبا بسرعة

وتضع إحدى املنظمات الكبرية آالت تصوير يف مجيـع جنبـات مكتـب الرقابـة الداخليـة                   - ٤٢
ن املخالفـات ومناقـشتها     وهذا عائق كبري أمام املوظفني الـذين يرغبـون يف اإلبـالغ عـ             . اخلاص هبا 
  .ويرى املفتشان أنه ينبغي وقف تشغيل آالت التصوير يف أثناء ساعات العمل. مع احملققني

وتعتمــد مجيــع دوائــر الرقابــة الداخليــة يف مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة علــى املبــادئ    - ٤٣
 الدوليني الرابع والعاشـر      املوحدة للتحقيقات، اليت اعُتمدت مث ُحدثت يف مؤمتري احملققني         ةالتوجيهي

غـري أن هـذه املبـادئ التوجيهيـة تتـسم       . )١٦(على التوايل، يف توجيه ما تقـوم بـه مـن أعمـال التحقيـق              
وقد أعدت غالبية املنظمـات أدلـة للتحقيـق قائمـة علـى هـذه املبـادئ                 . باالتساع وتنحصر يف مبادئ   

وتــنظم األدلــة اســتالم القــضايا، . التوجيهيــة، تعــرب عــن الــسياسات واإلجــراءات القائمــة يف املنظمــة 
وتشرح إدارة القـضايا ومعـايري ترتيـب األولويـات املـستخدمة، وأسـاليب التحقيـق، وتـدفق العمـل،                    

 ، فـضالً )إىل إغـالق القـضية   مـن اإلبـالغ عـن ادعـاء مـا     (وتناول األدلة، أي عملية التحقيق بكاملها  
خذ األدلة إرشـادات موجهـة ال إىل احملققـني    وُتت. عن حقوق املوظف والتزاماته جتاه التحقيق الرمسي      

  . إىل األطراف األخرى يف التحقيق داخل املنظمةفحسب وإمنا أيضاً
وقــد أدخلــت مبــادئ توجيهيــة مهنيــة بــشأن كيفيــة معاملــة مــصادر املعلومــات واألفــراد    - ٤٤

جيـري   ا؛ وال املعنيني والشهود وختزينها وحفظها يف معظم كيانات الرقابة الداخليـة، ال يف مجيعهـ             
التقيد يف التحقيقات اليت جتريها كيانات أخـرى داخـل املنظمـة بـذات املعـايري املهنيـة، وال يوجـد                  

  .ضمان للجودة
ومما له أمهية خاصة ضرورة قيام كيانـات الرقابـة الداخليـة فـضالً عـن اجلهـات األخـرى                      - ٤٥

مــا يتــصل باألصــول القانونيــة الــيت جتــري التحقيقــات باتبــاع اجتــهادات احملــاكم اإلداريــة بدقــة في
الواجبة، والعناية الواجبة، واملـسائل املتعلقـة بعـبء اإلثبـات وغريهـا مـن املـسائل املتـصلة بـإجراء                      

غري أن عدداً من املنظمات أعـرب عـن عـدم فعاليـة عمليـة توثيـق األحكـام الـصادرة                  . التحقيقات
__________ 

 ).٢٠٠٣مؤمتر احملققني الدوليني الرابع، بروكسل، بلجيكا،  (“ للتحقيقاتاملوحدةاملبادئ التوجيهية ” ) ١٦(
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ونظـراً لتعـذر القـدرة      . سـتئناف عن حمكمة األمم املتحـدة للمنازعـات وحمكمـة األمـم املتحـدة لال             
على تصنيف أحكام احملكمتني وفقاً للموضوع، يتعني استهالك وقت طويل وبذل جهود ضخمة       

 وفيما بينها السـتعراض األحكـام الفرديـة الـصادرة عـن احملكمـتني،               ةداخل منظمات األمم املتحد   
جل حمكمة األمم املتحـدة     وطرح املفتشان هذه املسألة مع أحد أمناء س       . ويف ذلك إهدار للموارد   

ومبـا أن احملكمـتني ال تـزاالن يف         . للمنازعات، اعترف بأن هناك مـا ميكـن عملـه لتحـسني الوضـع             
نظام إقامة العـدل يف   املوروثة عن  املتأخرةالقضاياتصفية مرحلة املهد، فإن تركيزمها ينصب على  

اريـة لألمـم املتحـدة إىل أن        ويـدعو املفتـشان مجيـع أمنـاء سـجالت احملكمـة اإلد            . األمم املتحـدة  
ينظروا يف أفضل السبل لتلبية احتياجات املنظمات فيما يتصل بتوثيق أحكـام احملكمـتني، بغيـة              

  .لى اجتهادات حمكميت األمم املتحدةاالطالع عضمان املزيد من الشفافية وإمكانية 
ية الداخليـة  ويف حني أن هذا االستعراض ال يركز علـى الـسياسات واإلجـراءات التـشغيل          - ٤٦

إلجراء التحقيقات عملياً، يشعر املفتشان مع ذلك بأهنما مضطران إىل إبراز شاغل رئيـسي أثـاره                
 أال وهــو كيفيــة إجــراء -ممثلــو املــوظفني يف اللقــاءات الــيت جــرت مــن أجــل إعــداد هــذا التقريــر  

وقـد  . فمعظم إجـراءات التحقيـق تطلـب مـن حمققَـني أن يـستجوبا موظفـاً واحـداً         . االستجوابات
 ويوافـق   .ذكر املوظفـون أهنـم يـودون أن حيـضر االسـتجوابات مراقـب أو ممثـل مـن اختيـارهم                    

العديد من احملققني على ذلك، إال أن عـدداً ضـئيالً مـن كيانـات الرقابـة الداخليـة يـسمح بوجـود                       
وحني ُيسمح بوجود مراقب، يكون هـذا يف معظـم األحيـان خيـاراً يقـرره احملقـق ولـيس           . مراقب
وأعـرب موظفـون وكـذلك العديـد مـن احملققـني عـن شـعورهم بأنـه                  . ص اخلاضع للتحقيـق   الشخ

األفـضل بالفيـديو، وميكـن أن     ينبغي أن تكون القاعدة املتبعة هي تسجيل االستجوابات صوتياً أو       
ويوافـق املفتـشان   . يستعاض بذلك عن وجود ممثلني للموظفني أو حـىت عـن وجـود حمققَـني اثـنني                

  .على ذلك
 ضرورة التفاعل املنظم  ٢٠٠٠/٩د الحظ املفتشان يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة         وق  - ٤٧

وأشـارا إىل أن هـذا التعـاون    . فيما بني مؤسسات منظومة األمم املتحـدة فيمـا يتعلـق بالتحقيقـات           
ميكن أن يتضمن وضع معايري وإجراءات موحدة إلجراء التحقيقات، وتقاسم اخلربات اليت ميكـن              

ا عنـد احلاجـة إىل مـشورة أو مـساعدة، وتقاسـم املنـهجيات، وهتيئـة فـرص للتـدريب                   االستعانة هبـ  
ممــا يــؤدي إىل هنــج واحــد علــى نطــاق  ) علــى أســاس اإلعــارة مــثالً (املــشترك، وتبــادل املــوظفني 

 التحقيقات املشتركة، وخباصة فيما يتصل باألنشطة امليدانية الـيت          ءاملنظومة جتاه التحقيقات وإجرا   
ويعتقد املفتشان أن هذه املالحظات ال تزال وجيهـة، ويـشريان أيـضاً             . دة وكاالت تشترك فيها ع  

إىل أمهية حتديد القضايا موضع االهتمام املشترك، وال سيما عندما تتـوىل عـدة وكـاالت التحقيـق             
  .مع ذات البائع أو مع ذات املسألة يف بلد ما

، يف اليــوم الــسابق ملــؤمتر ٢٠١١ويالحــظ املفتــشان أن منتــدى غــري رمســي ُعقــد يف عــام   - ٤٨
احملققــني الــدوليني الــسنوي، اجتمــع فيــه رؤســاء وكــاالت الرقابــة يف مؤســسات منظومــة األمــم     
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ويعتقد املفتشان أنه ينبغي ترسيخ هذه املمارسـة  . املتحدة ملناقشة املسائل موضع االهتمام املشترك 
يته مــن رؤســاء كيانــات الرقابــة  املمتــازة يف فريــق فرعــي ملــؤمتر احملققــني الــدوليني، تتــألف عــضو   

وســيكون هــذا الفريــق ممــاثالً ملنتــدى . الداخليــة وكبــار ممارســي التحقيــق املهنــيني العــاملني معهــم
املراجعة الداخلية للحسابات باألمم املتحدة الذي أنـشئ يف إطـار ممثلـي دوائـر املراجعـة الداخليـة                   

ائل اليت هتم بالتحديد أعضاءه ومنظومة      وميكن أن يتناول هذا الفريق الفرعي املس      . )١٧(للحسابات
األمم املتحدة، وأن يعمل على مواءمة وظائف التحقيق وأن يعىن كذلك باملسائل املشار إليهـا يف                

  .هذا التقرير
هو أن يسفر عن نشر أفضل املمارسات وتعزيـز التنـسيق           تنفيذ التوصية التالية     واملراد من   - ٤٩

  .والتعاون
  

  ٥التوصية 
ؤمتر احملققني الدوليني أن ينشئ فريقا فرعيا ملنظومة األمم املتحـدة، ممـاثالً     ينبغي مل   

  .ملنتدى املراجعة الداخلية للحسابات باألمم املتحدة
    

  ميزانية وظيفة التحقيق ومالك موظفيها  - باء  
يتوقف مدى كفاية وفعالية دوائـر الرقابـة الداخليـة علـى مـدى التـزام كـل مـن الرؤسـاء                        - ٥٠
  .يذيني والدول األعضاء وعلى املوارد اليت يتيحوهنا لكيانات الرقابة الداخليةالتنف
عـام   ويف. ويتطلب توفري املالك الكايف من املوظفني موارد كافية ختصص لوظيفـة التحقيـق              - ٥١

 يتـراوح بـني   يف كل منظمةاإلمجالية امليزانية  مقابل  مستوى ميزانية الرقابة الداخلية يف      ، كان   ٢٠١٠
مـن امليزانيـة اإلمجاليـة، ونـسبة        ) املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة       ( يف املائـة     ١,٢ مرتفعة قدرها    نسبة

وعـــالوة علـــى ذلـــك، فمـــستوى  ). منظمـــة الـــسياحة العامليـــة( يف املائـــة ٠,٠٤منخفـــضة قـــدرها 
ل مـن   املخصصات املنفـصلة مـن امليزانيـة لوظيفـة التحقيـق يف مقابـل امليزانيـة اإلمجاليـة للرقابـة يف كـ                      

) برنــامج األغذيــة العــاملي( يف املائــة ٣٨كيانــات الرقابــة الداخليــة تــراوح بــني نــسبة مرتفعــة قــدرها  
؛ يف حـني أنـه مل توجـد خمصـصات منفـصلة مـن         )اليونـسكو ( يف املائـة     ٦,٧ونسبة منخفضة قـدرها     

ف، اليونيـسي ( منظومـة األمـم املتحـدة        امليزانية للتحقيقات يف سبع مؤسسات كبرية مـن مؤسـسات         
ــة،        ــة والزراع ــة، ومنظمــة األغذي ــروا، ومنظمــة العمــل الدولي ومفوضــة شــؤون الالجــئني، واألون

وهـذه النـسب غـري قابلـة للمقارنـة          ). املرفق الثالث ) (واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، واليونيدو    

__________ 
ــو مم ) ١٧( ــر املراجعــة  ثل ــةدوائ ــة   للحــسابات مبالداخلي ــة املتعــددة  ،تحــدةاألمــم املؤســسات منظوم  واملؤســسات املالي

 . األخرى املنتسبةالدوليةاحلكومية األطراف واملنظمات 
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 حيث إن بعض دوائر الرقابة الداخلية يشمل التقيـيم وبعـضها اآلخـر ال يـشمله، وبعـض وظـائف                   
  .التحقيق جمزأة حالياً يف بعض املنظمات

 داخـل كيـان   توقد أعرب املفتشان بوضوح عن رأيهما بضرورة توحيد مجيع التحقيقـا        - ٥٢
ومن وسائل توفري رأس املال هلذا التوحيد نقـلُ املـوارد املخصـصة    . الرقابة الداخلية يف كل منظمة  

.  املنظمـات إىل كيـان الرقابـة الداخليـة         أو املستخدمة حالياً لقيام كيانـات أخـرى بالتحقيقـات يف          
 إن املفتــَشني أُبلغــا بأنــه يف احلــاالت الــيت تتــوىل فيهــا التحقيقــات عــدة  ثولكــن هــذا صــعب حيــ

جهات فاعلة ال ُيحتفظ بأي إحصاءات تتصل باملوارد البشرية واملالية املخصصة ملختلـف أنـشطة           
ليــة للتحقيقــات وحاالهتــا اإلمجاليــة غــري  وهكــذا، فــإن التكلفــة اإلمجا. التحقيــق يف املنظمــة كلــها

. معروفــة يف منظمــات عديــدة، ومــن املــرجح أن يكــون تقــديرمها أقــل مــن الواقــع إىل حــد كــبري  
وجترى يف األمم املتحدة حاليـا دراسـة لتحديـد املـوارد املـستخدمة يف أمـاكن أخـرى يف املنظمـة،                     

 ملكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة أن          ويبقى النظر فيما إذا كان بإمكان شعبة التحقيقـات التابعـة          
 مواردهــا احلاليــة، وال ســيما بعــد تنفيــذ تــدابري تتفــي بأعبــاء العمــل اإلضــافية يف حــدود مــستويا

  .الكفاءة املزمعة
وال يزال املفتشان يعتقدان أن من الصعب تربير وجود قدرة يف جمـال التحقيـق يف بعـض                 - ٥٣

االحتـاد الربيـدي   حدة مشتركة للتحقيقات تـضم مـثالً   املنظمات الصغرية جداً، ويقترحان إنشاء و 
واملنظمة البحريـة الدوليـة،     ، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،      لالتصاالتالعاملي، واالحتاد الدويل    

وميكن، بـدالً مـن ذلـك، أن تعهـد هـذه            .  الطريان املدين الدويل، ومنظمة السياحة العاملية      ومنظمة
لوظيفة إىل أي منظمة أخـرى مـستعدة أو قـادرة علـى تقـدمي خـدمات                  هبذه ا  “داخلياً”املنظمات  

  .التحقيق إليها
عترافـــاً بـــسرعة تطـــور بيئـــة وبعـــد فحـــص حـــاالت التحقيـــق الداخليـــة يف املنظمـــات، وا   - ٥٤

 فضالً عن زيادة تعقّد القضايا، يرى املفتـشان         - يف املقر واملناطق ومراكز العمل امليدانية        - التحقيق
 املفتــشان بــأن ويــسلم. ٢٠٠٦ إعــادة النظــر يف معــايري حتديــد مــالك املــوظفني لعــام  أنــه ال بــد مــن

ادات كـبرية تـنجم علـى األقـل عـن زيـادة الـوعي               حاالت التحقيق شـهدت، وسـتظل تـشهد، زيـ         
تعضيد أطر املساءلة، وإنشاء مكاتب /ومع ترسيخ. والتركيز على اإلبالغ عن املخالفات املزعومة     

األخالقيات، وحتسني نـشر مـدونات قواعـد الـسلوك والنظـامني األساسـي واإلداري للمـوظفني،                  
غـري أن مـن املهـم يف الوقـت          . ى البعيـد  يأمل املفتشان يف أن تنخفض حـاالت التحقيـق علـى املـد            

. الراهن تكريس القدر الكايف واملناسب من املوارد هلذه الوظيفة اليت تتزايد احلاجة إليها باستمرار             
وخيلص املفتشان إىل أنه ينبغي للهيئات التشريعية أن تستعرض مدى كفاية املوارد ومدى مالءمـة          

لجــوء إىل اخلــرباء االستــشاريني، مــن أجــل وظيفــة  معــايري حتديــد مــالك املــوظفني، بطــرق منــها ال 
الرقابة املعنية على أساس سنوي أو كـل سـنتني تبعـا            /التحقيق، استناداً إىل توصيات جلان املراجعة     

  .لدورة ميزانية املنظمة
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  .هو أن يسفر عن تعزيز الضوابط واالمتثال تنفيذ التوصية التالية واملراد من  - ٥٥
  

  ٦التوصية 
يئات التشريعية ملؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة أن تـستعرض مـدى              ينبغي لله   

كفاية املوارد ومدى مالءمة مالك املوظفني لوظيفـة التحقيـق اسـتناداً إىل توصـيات جلـان             
  .الرقابة إما على أساس سنوي أو كل سنتني تبعاً لدورة ميزانية هذه املنظمات/املراجعة

    
  كفاءات احملققني  - جيم  

 بني أهداف هذا االستعراض معرفة ما إذا كـان قـد جـرى تعزيـز قـدرة املنظمـات                  كان من   - ٥٦
ومـن دواعـي سـرور املفتـشني أن     . على إجـراء التحقيقـات وحتـسينها يف خـالل العقـد املاضـي أم ال               

 داخـل كيانـات     ة قـد أُحـرز مـع اإلنـشاء التـدرجيي لوحـدات حتقيـق منفـصل                 كـبرياً  يالحظا أن تقدماً  
  عامـاً ١١ قبـل  الـذي كـان نـادراً   ) أو ما شـاهبه  (“حمقق”كما أن املسمى الوظيفي    . الرقابة الداخلية 

  .أو تصنيفات الوظائف/انتشر وبات اآلن شائع االستخدام يف توصيفات الوظائف و
 أمانــة مشلــها ٢١، مل يكــن يوجــد منــصب حمقــق يف ســت مــن أصــل ٢٠١١فحــىت عــام   - ٥٧

، لالتصاالتالحتاد الربيدي العاملي، واالحتاد الدويل      وامنظمة الطريان املدين الدويل،     (االستعراض  
وتعمـد  ).  واملنظمـة البحريـة الدوليـة، ومنظمـة الـسياحة العامليـة            واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة،    

وتـشترط  . “حمقـق ”مخس عشرة منظمة إىل تعيني واستخدام موظفني حيملـون املـسمى الـوظيفي              
 يف هـذه املنظمـات احلـصول علـى درجـة جامعيـة          “حملققا”الغالبية العظمى من توصيفات وظيفة      

متقدمة يف القـانون أو يف ختـصص متـصل بـه كحـد أدىن لـشرط التعلـيم الـذي جيـب أن يـستوفيه                          
ومعظم توصيفات الوظائف هذه حييل بوضوح إىل التـدريب         . )١٨(احملققون احملترفون الذين تعينهم   

  .قوانني أو األنشطة القانونية األخرىواخلربة يف جمال التحقيقات، مبا يف ذلك إنفاذ ال
وتضع مخس منظمات قائمـة بـشروط إضـافية، ولكـن هـذه الـشروط تنطبـق أكثـر علـى                       - ٥٨

 حمترف، كالدراسات يف احملاسبة واملراجعة، أو الشهادات اليت حيملها عادة           “مراجع”مواصفات  
لـشعبة التحقيـق لـيس    وأكدت إحدى املنظمات أن احملقـق الـذي عينتـه رئيـساً     . أي مراجع مؤهل  

. مـدقق معتمـد لكـشف الغـش       حمققاً حمترفاً، لكنه حماسب قانوين يدرس للحصول على شـهادة ك          
وتغفــل منظمــة سادســة كــل ذكــر لــضرورة محــل درجــة جامعيــة يف القــانون أو خــربة يف أعمــال  
التحقيق لرئيس الوحدة، يف حني أنه يذكر بوضوح من بني الكفاءات أن على املتقدم أن يـسدي                 

  .املشورة التقنية يف هذا اجملال إىل مرؤوسيه

__________ 
 . األول باالقتران مع خربة عملية بدالً من الدرجة املتقدمةاملستوىالبديل هو درجة جامعية من و ) ١٨(
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ومع التسليم بأنه يوجد تداخل بني دور احملقق واملراجع، يبقى أن هناك اختالفات مهمة     - ٥٩
فـاحملققون يبحثـون مـسؤولية األفـراد     .  بينهما، وأن تدريب كل منـهما خمتلـف إىل حـد كـبري     جداً

جـراء تـأدييب أو إداري أو جنـائي، يف حـني     وجيمعون أدلة تتصل بالطب الشرعي إلقامة أسـاس إل        
 علـــى مجيـــع املعلومـــات واألدلـــة ويتعـــرف احملققـــون. أن املـــراجعني يبحثـــون الـــنظم والعمليـــات

الصلة وحيصلون عليهـا إلقـرار الوقـائع املتعلقـة بادعـاء مـا، ممـا يـسفر عـن تأكيـد الوقـائع أو                   ذات
ليت تتيح اعتمـاد حمكمـة إداريـة تابعـة     وتستخدم عملية التحقيق منهجية الطب الشرعي ا      . دحضها

  ثابتـاً  لألمم املتحدة أو جهة أخرى من جهات صنع القرار على األدلة اجملموعة، وبوصفها أساساً             
كمـا أن التحقيـق جيـرى بأسـلوب ميتثـل           . على النحو الواجب لبـدء إجـراء إداري أو إجـراء آخـر            
وُتكتــسب جمموعــة .  بأفــضل املمارســاتللعدالــة اإلجرائيــة، والــسرية، واملبــادئ األخــرى املتعلقــة

  .مهارات احملققني يف املنظمات الدولية عادة عن طريق اخلربة يف إنفاذ القوانني أو التعليم القانوين
ويــؤدي احملققــون عمليــة منهجيــة تتمثــل يف احلــصول علــى املعلومــات املتــصلة بــنظم            - ٦٠

ن أجـل تـوفري مـستوى معقـول مـن      وعمليات التمويل أو الـنظم والعمليـات األخـرى وتقييمهـا مـ            
 تعليمية وتدريبية   ةأما املراجعون، فلديهم عادة خلفي    . ضمان وجود الضوابط ومالءمتها وفعاليتها    

  .يف جماالت التمويل واحملاسبة وإدارة األعمال بوجه عام
احملاســـبني ال يزالـــون يـــرون يف مـــصطلحي املـــراجعني /ويف حـــني أن بعـــض املـــراجعني  - ٦١

ادفني، فمعظمهم يقبـل االختالفـات بـني الـوظيفتني ويعتـرف بـضرورة أن يـضطلع                مر واحملققني
  .ويوافق املفتشان على ذلك. بوظيفة التحقيق موظفون مؤهلون تأهيالً مهنياً

وال توجد بعُد على املستوى الدويل أية دورات تدريبيـة فعالـة تـزود أحـداً خبـربة مـسبقة                      - ٦٢
عن املزيد من فرص التدريب على أساس منـتظم يـشمل مجيـع    وينبغي البحث   . للقيام بدور احملقق  

املــضايقة يف مكــان العمــل، وســوء اســتعمال الــسلطة،  : أنــواع احلــاالت الــيت تواجههــا املنظمــات
واالستغالل واالعتداء اجلنسيان، ومسائل االشتراء التقنية، والفساد، والغش، ومسائل تكنولوجيا          

ــات، إخل معهــم اللقــاءات إعــداد دورات تــؤدي إىل إصــدار     واقتــرح عــدد ممــن جــرت    . املعلوم
شهادات مهنية يف جمال التحقيق، واقترحوا األكادميية الدولية ملكافحة الفساد مكانا تبدأ فيه هذه              

ويوافق املفتشان على ذلك، ويقترحان أن يكون هذا موضوعاً للمناقشة يف أثناء مؤمتر             . الدورات
رصة رائعة للتفاعالت الشخصية ومنتدى لتبادل األفكـار  احملققني الدوليني السنوي الذي يشكل ف    

  .فيما بني أوساط احملققني احملترفني
  

   متابعة تقارير التحقيق ورصدها مركزياًضرورة  - دال  
ــائج و        - ٦٣ ــضمن النت ــر يت ــا وصــدور تقري ــق م ــن حتقي ــهاء م ــع االنت ــتنتاجات و/م أو /أو االس

ة، تكف كيانـات الرقابـة الداخليـة عـن اختـاذ أي            التوصيات، وتقدمي التقرير إىل السلطات املختص     
وتنتقل املسؤولية عن اختاذ اإلجراءات املناسبة املترتبة على تقرير التحقيق إىل مديري            . إجراء آخر 
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أو الـرئيس التنفيـذي     /أو الـشؤون القانونيـة و     /الربامج يف بعـض احلـاالت أو إىل املـوارد البـشرية و            
. و التأديبيـة الـيت جيـب فرضـها        ه، مبـا يف ذلـك التـدابري اإلداريـة أ          لتحديد اإلجراء الذي يتعني اختاذ    

يتمكن املفتشان، وال سيما يف الوكاالت اليت ُتجري فيها التحقيقات عناصـر فاعلـة متعـددة،                 ومل
إذا كـان قـد اختـذ     من العثور على سلطة مركزية مكلفة برصد تقارير التحقيق ومتابعتها ملعرفة ما    

ويرى املفتـشان يف    . ال  أم “اجلرمية” قد اختذ هل كان اإلجراء متناسباً مع         إجراء أم ال، وإن كان    
هذا ثغرة رئيسية ينبغي إصالحها حيـث إن بوسـعها أن تـؤدي، بـل وإهنـا لتـؤدي فعـالً، إىل عـدم                   

كما أهنـا قـد تـؤدي إىل عـدم املـساواة يف املعاملـة          . التصرف حيال القضايا عن قصد أو غري قصد       
وخيلـص املفتـشان إىل أنـه     . تكب جرائم مماثلة دون أن يلقى جـزاءات مماثلـة         بني املوظف الذي ير   

 وسـوف يكـون املنـسق مطالبـاً         .ينبغي تسمية منسق وتكليفه هبذه املسؤولية عن املنظمـة ككـل          
وبغض النظر عن مكان املنسق، سيتحتم أن يعمل بالتعاون الوثيق مع املـوارد             . بتوقيع ميني السرية  
. لقانونية، وكيان الرقابة الداخلية، وغـري ذلـك مـن املكاتـب حـسب االقتـضاء               البشرية، والدوائر ا  

وينبغي له إرسال تقارير مرحلية شهرية إىل كيان الرقابة الداخلية واألطراف األخرى املعنيـة، مـع               
وسـيكون املنـسق أيـضاً مـسؤوالً عـن التحقـق مـن نـشر                . مراعاة اشتراط التقيـد باتفاقـات الـسرية       

علـى  ) أي اجلـزاءات  (قترنة باإلجراءات اليت اختذهتا اإلدارة ملعاجلـة سـوء الـسلوك            نتائج التحقيق م  
املوقع الشبكي للمنظمة بطريقة حتترم سرية األشخاص الـضالعني يف القـضية، لكـي يعلمهـا مجيـع                  

  .املوظفني
  .ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه التوصية إىل تعزيز الضوابط واالمتثال  - ٦٤
  

  ٧التوصية 
نبغي أن يسمي الرؤسـاء التنفيـذيون منـسقاً مركزيـاً لرصـد تنفيـذ مجيـع تقـارير                    ي  

  .التحقيق وملتابعتها داخل منظماهتم
    

  ضمان جودة وظيفة التحقيق  - هاء  
يضطلع مـدير كيـان الرقابـة الداخليـة يف معظـم املنظمـات باملـسؤولية عـن رصـد ضـمان                - ٦٥

ويف مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة،         . ير الـصادرة  اجلودة وكفالتـه للتحقيقـات اجلاريـة والتقـار        
. تقدَّم مشاريع تقارير التحقيق إىل قسم املمارسات املهنية التابع للمكتـب توخيـاً لـضمان اجلـودة                

وُيسند كل تقرير إىل فاحص يكفل تقيد التقرير باملبـادئ التوجيهيـة إلعـداد التقـارير، وإىل خـبري                   
غــري أنــه فيمــا يتــصل بالتحقيقــات الــيت . قــائعي وقــانويناســتعراض إلجــراء اســتعراض حتريــري وو

ملعنيـة بـالتحرش اجلنـسي مـثالً،        جتريها جهات أخرى يف األمانة العامة لألمـم املتحـدة، كاألفرقـة ا            
ويود املفتشان أن يريا أقساماً للممارسات املهنية يف مجيـع  . يوجد ضمان للجودة أو استعراض    ال
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 هذا يستعصي حتقيقـه يف الوقـت الـراهن نظـرا للقيـود املفروضـة            املنظمات، وإن كانا يسلّمان بأن    
  .على املوارد البشرية واملالية

ويرى املفتشان أن من الضروري أن يكون هناك برنامج رمسي لضمان اجلودة واالرتقـاء        - ٦٦
ــيم  ــة نــشاط  هبــا، أي تقي ويكــرر . أو وظيفــة التحقيــق يف مجيــع املنظمــات مــستمر ودوري لنوعي

ثغرات الرقابة، واليت  عن  الواردة يف التقرير     لوحدة التفتيش املشتركة،     ١٣لتوصية  املفتشان ا 
على اهليئات التشريعية يف كل منظمة أن تـوعز إىل رؤسـائها التنفيـذيني بتـأمني                ”تنص على أن    
، وذلك على سبيل املثال مـن خـالل اسـتعراض النظـراء، لكيـان الرقابـة              للنوعيةتقييم مستقل   

  .“األقل مرة كل مخسة أعوامالداخلية، على 
  

  الرقابة/عالقة وظيفة التحقيق بلجان املراجعة  - واو  
الرقابــة باستفاضــة يف تقريــر وحــدة التفتــيش املــشتركة عــن  /نــوقش دور جلنــة املراجعــة  - ٦٧

وظيفة املراجعة يف منظومة األمم املتحدة، وكذلك يف التقرير عـن ثغـرات الرقابـة الـذي اقتـرح                
الرقابــة اخلارجيــة ملنظمــات األمــم املتحــدة، يراقــب أداء مجيــع وظــائف الرقابــة  منوذجــاً جملــالس 

الرقابــة املنــشأة حــىت اآلن علــى أنــشطة  /وينــصب التركيــز الرئيــسي للجــان املراجعــة . الداخليــة
غري أن صـالحيات بعـض اللجـان        . املراجعة، وإن كان يتزايد تصديها لوظائف الرقابة األخرى       

وتـدعو بـدالً مـن ذلـك إىل اسـتعراض مجلـة أمـور مـن بينـها             .  التحقيـق  ال تشري البتة إىل وظيفـة     
البيانــات املاليــة، واملــسائل املهمــة املتــصلة بــسياسات اإلبــالغ املــايل، ومــدى مالءمــة الــضوابط  

ــة ونظــم إدارة املخــاطر   ــصاصات      . الداخلي ــة االخت ــن مراجع ــد م ــه ال ب ــشان أن ــد املفت ويعتق
 ويف .ن مجيع عناصر الرقابـة الداخليـة بـصفة خاصـة    وحتديثها من أجل إدراج مسؤولياهتا ع  

حني أن هذه اللجان ال تضع معايري، وإمنا تستعرض ما ينبغي أن تكون عليه املعـايري، فبوسـعها                  
أن تقــدم مــشورة وتوجيهــات قيمــة ومهمــة جــداً، وهــي تقــوم بــذلك يف الواقــع، بــشأن فعاليــة  

  .أنشطة الرقابة، مبا فيها وظيفة التحقيق
    

  وحدة حتقيقات واحدة ملنظومة األمم املتحدة  - سادساً 
أنـشطة  /تفاوت كبري يف املوارد املتاحة لوظـائف     : إن املسائل احملددة يف هذا التقرير كثرية        - ٦٨

التحقيق، وغموض املعايري أو عدم وجودها يف بعض املنظمـات، ونقـص االتـساق يف الـسياسات                 
ــرفني، وجتــزؤ    ــدة،   واإلجــراءات، ونقــص احملققــني احملت ــق يف وكــاالت عدي املــسؤولية عــن التحقي

ــة         ــارير املتعلق ــة أو رصــد التق ــساق يف متابع ــدم االت ــدريب، وع ــتقاللية، ونقــص الت ــدام االس وانع
وتسفر كل هذه املسائل عن ضرر جوهري لسياسات وممارسات التحقيق وعن تطبيق           . بالتحقيق

صـحاب املـصلحة يف منظومـة األمـم        غري متكافئ هلا داخل الوكاالت وفيما بينها بالنسبة جلميـع أ          
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أصحاب املصلحة الـذين يتمتعـون بـذات احلقـوق عـرب املنظومـة، والـذين ينبغـي مـنحهم                   : املتحدة
  .هذه احلقوق

 املنظمـات،   “ثقافـات ”ويعتقد املفتـشان أن جـذور العديـد مـن هـذه املـسائل تكمـن يف                    - ٦٩
لبريوقراطيــات املتأصــلة واملقاومــة وتنــتج عــن قلــة اهتمــام الــبعض يف اإلدارات العليــا فــضالً عــن ا  

كما أن الدول األعضاء تتحمل بعض املسؤولية بعدم توفريها للموارد الالزمة، حيـث إن              . للتغيري
  .أنشطة التحقيق رمبا ال تشغل مكانة مرتفعة ضمن أولياهتا املتصلة بالتمويل

ــةواملالحظــات والتوصــيات املقترحــة ملعاجلــة هــذه املــسائل إمنــا تــشكل تــ      - ٧٠ إذ إن . دبري مؤقت
سـيظل  :  داخل الوكاالت وفيما بينها، وستظل التفاوتات قائمـة بوجـه عـام            التوصيات سُتنفذ تدرجيياً  

املفتـشان   ويعتقـد . املوظفون ومجيع أصحاب املصلحة يلقون معاملة غري متكافئـة يف مجيـع الوكـاالت       
ل علـى املـدى األبعـد، حـل      أنه ال بد من إجيـاد حـل شـامل علـى نطـاق املنظومـة ملعظـم هـذه املـشاك                     

  .“وحدة العمل يف األمم املتحدة”يناسب اجلميع بالتساوي ويتماشى مع روح 
أنـشطة التحقيـق يف كيـان       /ويعتقد املفتـشان أن احلـل يكمـن يف توحيـد مجيـع وظـائف                - ٧١

 والفوائـد واضـحة     . وخيدم مجيع مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة          مشتركاً مستقل ميول متويالً  
فوائــد للوكــاالت الــصغرية الــيت :  النظــر اإلداريــة واملوضــوعية، وقــد أشــري إليهــا أعــالهمــن وجهــة

ليـست لــديها قـدرة علــى التحقيـق، ومواءمــة ممارسـات العمــل، وتوحيـد املعــايري واإلجــراءات يف      
إجراء التحقيقات، وتوفري خربة متخصصة لتناول معظم املشاكل الناشئة، ووجود موظفي حتقيـق            

ويفهــم املفتــشان أنــه ســيكون مــن الــضروري تغــيري . ئــة فــرص لترقــي املــوظفني، إخلحمتــرفني، وهتي
ويقترح املفتشان نقل موظفي التحقيق احلاليني إىل       . النظامني اإلداري واملايل إلحداث هذا التغيري     

وعلــى املــدى القريــب، ينبغــي للقــائمني بالتحقيقــات أن يتعرفــوا علــى الواليــات  . الكيــان اجلديــد
ولـئن كانـت تفاصـيل      .  منظماهتم وما تواجهه من أخطار ومن لديها من شـركاء، إخل           املسندة إىل 

  .هذا املسعى معقدة جداً، فليس التغلب عليها مستحيالً
ــألف مــن ممارســني حمتــرفني        - ٧٢ ــة عمــل مــشتركة تت ــه ينبغــي إنــشاء فرق ويعتقــد املفتــشان أن

ثلـون قـانونيون وغـري قـانونيني        للتحقيق من مجيع مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة، يـساعدهم مم           
عند الضرورة، مـن أجـل النظـر يف أفـضل أسـلوب ميكـن بـه إجنـاز هـذا األمـر وكيـف ميكـن هلـذا                  

وينبغـي أن   . الكيان، عند تشغيله، أن يلـيب احتياجـات مجيـع أصـحاب املـصلحة واملنظومـة ككـل                 
در عنــها نتــائج تنعقــد اجتماعــات فرقــة العمــل حتــت رعايــة جملــس الرؤســاء التنفيــذيني، وأن تــص 

 لعرضها على اهليئات ٢٠١٣ديسمرب  /واستنتاجات وتوصيات يف موعد أقصاه هناية كانون األول       
  .التشريعية

ــق يف           - ٧٣ ــة التحقي ــة وظيف ــز فعالي ــة إىل تعزي ــذ التوصــية التالي ــؤدي تنفي ــع أن ي ــن املتوق وم
  .مؤسسات منظومة األمم املتحدة
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  ٨التوصية 
م، حتت رعاية جملس الرؤساء التنفيـذيني، بإنـشاء فرقـة    ينبغي أن يقوم األمني العا     

ــارات إلنــشاء وحــدة تفتــيش موحــدة ووحيــدة      عمــل مــشتركة بــني الوكــاالت تِعــد خي
 لعرضـها علـى اهليئـات       ٢٠١٣ديسمرب  /ملنظومة األمم املتحدة حبلول هناية كانون األول      

  .التنفيذية

  
  
  



 

 

 
A

/67/140

12-41876 
28 

  املرفق األول
  سلطة ونطاق وظيفة التحقيق    

 ةاملنظم
وظيفــــة حتقيــــق 

 )ال/نعم(رمسية 
السلطة الـيت ختـول لكيـان الرقابـة         

 * رمسيةتالكيانات األخرى اليت جتري حتقيقا ةنطاق الوظيف إجراء التحقيقات

 األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها
 نعم األمم املتحدة

 
 :مكتب خدمات الرقابة الداخلية

•  A/RES/48/218 B 
  )١٩٩٤أغسطس / آب١٢(  
 ST/SGB/273و  •

  )١٩٩٤سبتمرب / أيلول٧(  
 

ــم املتحــدة     • ــهاكات أنظمــة األم انت
ا واملنـــشورات اإلداريـــة وقواعـــده
  ذات الصلة

و الغش والفساد املتعلقان بعقـود أ       •
  اتفاقات أخرى مع األمم املتحدة

ــا      • ــدة ختوهل مبوجــب إجــراءات مقي
، A/61/19 (Part III)الوثيقــــة 

الــسلوك غــري الالئــق ملــوظفي بلــد  
ــساه ــات   م ــار بعث ــوات يف إط م بق

سالم أو البعثـــــــات حفـــــــظ الـــــــ
  السياسية اخلاصة

ــدمات    • ــة مكتـــب خـ تـــشمل واليـ
ــات    ــع فئــ ــة مجيــ ــة الداخليــ الرقابــ
املـــوظفني مبـــا يف ذلـــك موظفــــو    
األمــم املتحــدة، ومتطوعــو األمــم   
املتحــدة، واملتعهــدون، واملراقبــون  

لعــــسكريون، وأفــــراد الــــشرطة   ا
  املدنية

ــة   • ــشؤون اإلداري ــوارد  م/إدارة ال ــب إدارة امل كت
  :البشرية

لـــه وظيفـــة حتقيـــق حمـــدودة جـــداً يف شـــكاوى 
املضايقة، والتحرش واالعتداء اجلنسيني، وسـوء    
ــاءات    ــون االدعـ ــسلطة، حـــني تكـ ــتعمال الـ اسـ

 .موجهة مباشرة إىل رئيس مكتب أو إدارة
 :رؤساء املكاتب ومديرو الربامج  •

يــدير (يــشكلون أفرقــة خمصــصة مــن املــوظفني  
للتحقيـق  ) تب إدارة املوارد البشريةشؤوهنا مك 

يف حـــاالت ســـوء الـــسلوك العاديـــة مبـــا فيهـــا  
املضايقة، والتحرش اجلنسي، وسـوء اسـتعمال       

وحيتفظ مكتب إدارة املـوارد البـشرية       . السلطة
 مـن مكتـب     بقائمة مـن مـوظفني تلقـوا تـدريباً        

خـدمات الرقابـة الداخليـة إلجـراء التحقيقـات      
 .لسلطةسوء استعمال ا/يف املضايقة

)ST/AI/371ــها؛ و ، ST/SGB/2002/7  وتعديل
  )ST/SGB/2008/5 ، وST/AI/2004/3 و

ــظ    • ــات حفـ ــسالمإدارة عمليـ ــدعم /الـ إدارة الـ
 :امليداين

ــقجمــالس  )أ(   ــن   التحقي ــسؤولية ع ــق يف امل  حتق
ممتلكات البعثات امليدانية، ومحاية البعثات امليدانية      

ــا إىل وقــ    ــشري نتائجه ــا؛ وجيــوز أن ت وع وموظفيه
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 ةاملنظم
وظيفــــة حتقيــــق 

 )ال/نعم(رمسية 
السلطة الـيت ختـول لكيـان الرقابـة         

 * رمسيةتالكيانات األخرى اليت جتري حتقيقا ةنطاق الوظيف إجراء التحقيقات
إجراءات التشغيل املوحـدة الـصادرة      (سوء سلوك   

 ؛)٢٠١١مارس / آذار١يف 
 التحقيق اخلاصة بـدوائر سـالمة       وحدات )ب(  

ــة  ــات امليداني ــسلوك  : وأمــن البعث حتقــق يف ســوء ال
 حبـاالت سـوء سـلوك       العادي؛ وُيعهد إليها أحيانـاً    

واليـــة متنحهـــا قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة (جـــسيم 
  ).دانية املعنيةاملتعلقة بالبعثة املي

 :إدارة شؤون السالمة واألمن  •
 التحقيــــق اخلاصــــة يف مقــــر األمــــم وحــــدة )أ(  

 ؛املتحدة
ــب )ب(   ــان    املكاتـ ــر، اللجـ ــن املقـ ــدة عـ  البعيـ

 اإلقليمية
  (ST/SGB/1998/11) 

ــة احلـــــــسابات   نعم الربنامج اإلمنائي مكتـــــــب مراجعـــــ
 :والتحقيقات

مكتـــــب مراجعـــــة   ميثـــــاق    •
 احلسابات والتحقيقات

إطـــــار الربنـــــامج اإلمنـــــائي     •
القـــــانوين للتـــــصدي لعـــــدم  
االمتثال ملعـايري سـلوك األمـم       

 املتحدة
 احلماية من سياسة االنتقام  •

 

االدعــاءات بوقــوع ســوء ســلوك،      •
كـــالغش، والـــسرقة، واالخـــتالس، 
ــتغالل   ــوء اســـــ ــساد، وســـــ والفـــــ
ــصانات،   ــازات واحلـــــــــ االمتيـــــــــ
ــداء   واالســــتغالل اجلنــــسي واالعتــ

 مكان العمل   اجلنسي، واملضايقة يف  
وسوء اسـتغالل الـسلطة، واالنتقـام       
من املبلغني عن املخالفـات، أو غـري        
ذلك من األفعال أو اإلغفاالت اليت 
ــات العامـــة     ــارض مـــع االلتزامـ تتعـ
املفروضــــة علــــى املــــوظفني، الــــيت 

ــو الرب  ــا موظفــ ــامج يــــشارك فيهــ نــ
  اإلمنائي واملوظفون اآلخرون
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 ةاملنظم
وظيفــــة حتقيــــق 

 )ال/نعم(رمسية 
السلطة الـيت ختـول لكيـان الرقابـة         

 * رمسيةتالكيانات األخرى اليت جتري حتقيقا ةنطاق الوظيف إجراء التحقيقات

االدعــاءات بوقــوع حــاالت مــن      •
ــش أو امل ــة  الغــــ ــات املاليــــ خالفــــ

 األخــرى الــيت يرتكبــها املتعهــدون 
وشـــركاء التنفيـــذ وغريهـــم مـــن    

، والـيت ُيعتـرب أهنـا       األطراف الثالثـة  
  تضر بالربنامج اإلمنائي

صندوق األمم املتحـدة    
  للسكان

 :شعبة خدمات الرقابة نعم
ميثـاق   شعبة مكافحة الغـش؛     •

  شعبة خدمات الرقابة
اختصاصات شـعبة خـدمات       •

 الرقابة

مجيـــع ادعـــاءات ســـوء الـــسلوك      •
ــسلطة    باســتثناء ســوء اســتعمال ال

 واملضايقة

ســوء اســتعمال الــسلطة، أو : املــوارد البــشرية •
 املضايقة، أو التحرش اجلنسي

ــة احلـــــــسابات   نعم اليونيسيف مكتـــــــب مراجعـــــ
  :الداخلية

ــة    • ــاق مكتــــــب مراجعــــ ميثــــ
احلـــسابات الداخليـــة املتعلـــق   
بالــــصالحيات واملــــسؤوليات 

أبريـل  / نيسان ١٢يف  والصادر  
٢٠١١ 

أنــــشطة الغــــش املــــشتبه فيهــــا أو   •
إلجـراءات اإلبـالغ    املعروفة وفقـاً    

ومعاجلــــة شــــكاوى وادعــــاءات   
الغـــش والفـــساد وحـــاالت ســـوء  
السلوك األخرى اليت يتـورط فيهـا       

مبــا يف ذلــك موظفــو اليونيــسيف، 
تحرش اجلنسي وسـوء    املضايقة وال 

  استعمال السلطة

 

مفوضــية األمــم املتحــدة 
 لشؤون الالجئني

  :مكتب املفتش العام  نعم
ــة    • ــذكرة الداخليـــــــــــ املـــــــــــ

ــن   ٥٤/٢٠٠٥ ــصادرة عــ الــ
 تــــــــشرين ٣املفوضــــــــية يف 

 بــشأن ٢٠٠٥نــوفمرب /الثــاين
دور مكتـــب املفــــتش العــــام  

  ووظائفه

ترك شسوء السلوك احملتمل الـذي يـ        •
فيــه أي شــخص لــه عالقــة مباشــرة  
ــون    ــا يف ذلــك املوظف باملفوضــية، مب

 تــــــــــدربون وامل واملستــــــــــشارون
ــل يف   ــدبون للعمـ ــخاص املنتـ واألشـ
مكاتب املفوضية مبوجـب اتفاقـات      
مع أطراف ثالثة وشـركاء املفوضـية       

 يف التنفيذ
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 ةاملنظم
وظيفــــة حتقيــــق 

 )ال/نعم(رمسية 
السلطة الـيت ختـول لكيـان الرقابـة         

 * رمسيةتالكيانات األخرى اليت جتري حتقيقا ةنطاق الوظيف إجراء التحقيقات

  :إدارة خدمات الرقابة الداخلية نعم األونروا
 ١٤توجيه املنظمة التنفيذي   •

ــشكاوى     • ــاءات والــ ــع االدعــ مجيــ
املتعلقـــــة باالنتـــــهاكات احملتملـــــة 

ــد  ــة وقواعــــ ــة الوكالــــ ها ألنظمــــ
واملنشورات اإلدارية ذات الصلة،    
والغـــــــش، والـــــــسرقة، وســـــــوء 
ــسلوك، وســــــــــوء اإلدارة،   الــــــــ
ــدار   ــتالس، وإهـ والفـــساد، واالخـ
املوارد، وسوء اسـتعمال الـسلطة،      
بصرف النظـر عـن أصـلها أو أول         

  نقطة لتلقيها داخل الوكالة

ــدانيون  • ــة  : املــديرون املي ــصفة دوري ــسندون ب ي
ـــ  ــاءات بـــسوء ال سلوك إىل التحقيـــق يف االدعـ

مـــوظفني غـــري حمتـــرفني يعملـــون يف وظـــائف 
ــادين  ــذه امليـ ــرى يف هـ ــراد  . أخـ ــؤالء األفـ وهلـ

ــة  ــة متنوعــــ ــات علميــــ ــدد . خلفيــــ وال ُتحــــ
  .اختصاصات هلؤالء األفراد

مكتــب األمــم املتحــدة  
 خلدمات املشاريع

فريق املراجعة الداخليـة للحـسابات       نعم
  :والتحقيقات

  ٦ميثاق الفريق، الفقرة   •

لوك، كــــسوء اإلدارة، ســــوء الــــس  •
ــن    ــام م ــساد، واالنتق ــش، والف والغ
ــوء   ــات، وسـ ــبلغني عـــن املخالفـ املـ
ــرش   ــسلطة، والتحـــ ــتعمال الـــ اســـ
اجلنـــــسي، واملـــــضايقة يف مكـــــان 
العمــل، واالنتــهاك أو عــدم التقيــد  
 املقصود بأنظمـة املكتـب وقواعـده      
ــرى   ــة األخـــ ــشوراته اإلداريـــ ومنـــ

ــا( ــسلوك يف   مبـ ــار الـ يف ذلـــك معيـ
، مما يـشترك    )الدوليةاخلدمة املدنية   

فيـــه موظفـــو املكتـــب واملتعهـــدون 
ــذين    ــخاص الـ ــن األشـ ــم مـ وغريهـ
ينطبـــــق علـــــيهم ذلـــــك، وفقـــــا    
  للتوجيهات التنظيمية ذات الصلة

 

 :شعبة خدمات الرقابة نعم برنامج األغذية العاملي
  من النظام املايل١-١٢البند   •
ميثاق شعبة خـدمات الرقابـة        •

تعمـــــيم املـــــدير التنفيـــــذي  (

ــات     • ــوع خمالفـــ ــاءات بوقـــ االدعـــ
ــوء تـــصرف،  ( ــدار، سـ غـــش، إهـ

 .)سوء استغالل السلطة، إخل
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 ةاملنظم
وظيفــــة حتقيــــق 

 )ال/نعم(رمسية 
السلطة الـيت ختـول لكيـان الرقابـة         

 * رمسيةتالكيانات األخرى اليت جتري حتقيقا ةنطاق الوظيف إجراء التحقيقات
 / متوز ٢٨ املؤرخ   ٢٠٠٥/٧

 )٢٠٠٥ هيولي
ــيش     • ــب التفتـــ ــاق مكتـــ ميثـــ

 يف شــكل صــدر(والتحقيــق 
مــــــذكرة إداريــــــة داخليــــــة 

  )م مع ميثاق الشعبةءيتوا مبا
 الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

مكتــــــــب املراجعــــــــة الداخليــــــــة  نعم عمل الدوليةمنظمة ال
 :للحسابات

 النظام األساسي للموظفني  •
 األنظمة املالية  •
ــاص     • ــة اخلـــ ــاق املراجعـــ ميثـــ

  باملكتب

الغش، أو قرينة الغش أو الشروع        •
  يف الغش

 “املظــامل يف مكــان العمــل”: املــوارد البــشرية •
اليت تشمل سوء الـسلوك، واملـضايقة، وسـوء         

  لطة، والتحرش اجلنسياستعمال الس

منظمـــــــــة األغذيـــــــــة 
 والزراعة

  :مكتب املفتش العام نعم
ميثــاق مكتــب املفــتش العــام    •

يــــل   مــــن دل ١٠٧القــــسم (
  )املعلومات اإلدارية باملنظمة

الـــــسياسة املتعلقـــــة بـــــالغش   •
ــسليم   ــري الــ ــتخدام غــ واالســ

ــة ملـــــوارد امل التعمـــــيم (نظمـــ
  )٢٠٠٤/١٩اإلداري 

سياســـة محايـــة املـــبلغني عـــن   •
التعمــيم اإلداري (ملخالفــات ا

٢٠١١/٥(  

ــد   ــهاكات لقواعـ ــاءات بوقـــوع انتـ االدعـ
ــش، وســلوك    ــا، أي الغ ــة ولوائحه املنظم
املوظف غري املرضـي، فـضالً عـن أنـشطة          
الغش والفساد اليت ترتكبها أطراف ثالثـة       

 اركة يف برامج املنظمة وعملياهتامش

أصبح املكتب مسؤوالً أيـضاً، منـذ         •
ــاين  ــاير/كــانون الث ، عــن ٢٠١١ ين

إجـــــــراء استعراضـــــــات أوليـــــــة   
ــاءات  وحت ــة يف ادعــ ــات كاملــ قيقــ

  االنتقام
ــأمني  ادعــاء  • ات الغــش املتعلقــة بالت

  الطيب

ادعــاءات املــضايقة مبــا فيهــا  : املــوارد البــشرية •
ــيت ال مي  ــسي، ال ــها عــن  التحــرش اجلن كــن حل

  طريق عملية غري رمسية
وحدة التحقيق التابعة ملقدم خـدمات التـأمني         •

جتـري حتقيقاهتـا يف احلـاالت       :  التجـاري  الطيب
اليت من احملتمل أن يكون موظفـو املنظمـة قـد           

 يتعلـــق بالتـــأمني الطـــيب، ارتكبـــوا فيهـــا غـــشاً
. وحتــال تقاريرهــا إىل مكتــب املفــتش العــام    

ــدم      ــن مق ــواردة م ــارير ال ــب التق ــرب املكت ويعت
ــاً     استعراضــات خــدمات التــأمني الطــيب دائم

 ات التحقيـق وفقـاً     إجـراء  أولية، ويتخذ دائمـاً   
  لسياسات املنظمة
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 ةاملنظم
وظيفــــة حتقيــــق 

 )ال/نعم(رمسية 
السلطة الـيت ختـول لكيـان الرقابـة         

 * رمسيةتالكيانات األخرى اليت جتري حتقيقا ةنطاق الوظيف إجراء التحقيقات

 :مرفق اإلشراف الداخلي  نعم اليونسكو
  ٦-١املرجع اإلداري   •
  مرجــــــع املــــــوارد البــــــشرية  •

سياســـــــة محايـــــــة ” ٣-١٨
  “املبلغني عن املخالفات

ســــوء الــــسلوك، مبــــا فيــــه الــــسلوك   •
املخالف للقانون واألخـالق واملهـدر      

مثــــل الغـــش، والفــــساد،  (للمـــوارد  
الــــسرقة، والتمييــــز، واالخــــتالس، و

واملضايقة، وسوء اسـتعمال الـسلطة،      
ــصا  ــضارب املـ ــوء اإلدارة وتـ حل، وسـ

 وإهدار املوارد

 

منظمــة الطــريان املــدين  
 )اإليكاو(الدويل 

مكتب التقييم ومراجعـة احلـسابات     ال
  :الداخلية

ــاق  • ــصادر يف  ميثـ ــب الـ  املكتـ
  ٢٠٠٩يونيه /حزيران

وهو منصب (ى املوظف املعين بآداب املهنة      يتلق • سوء السلوك ذو الطابع املايل  •
ويـستعرض  )  وُيـشغل بعـُد رمسيـاً      ينشأجديد مل   

مجيع التقارير املتعلقة بسوء السلوك، ويقـرر مـا         
ــاً  ــستدعي حتقيقـ ــو  إذا كانـــت تـ ــا هـ  أم ال؛ ومـ

 جلنــة معينــاً( إلجــراء التحقيــق املكتــب املناســب
اإليكــاو آلداب املهنــة  إطــار). (حتقيــق خمصــصة
 كـــــانون ١ حيـــــز النفـــــاذ يف الـــــذي يـــــدخل

؛ والـذي اعتمـده اجمللـس يف        ٢٠١٢يناير  /الثاين
  )٢٠١١يونيه /حزيران

وميكــن تعهيــد إجــراء التحقيــق خارجيــاً إذا لــزم  •
  األمر

 :مكتب خدمات الرقابة الداخلية نعم منظمة الصحة العاملية
 مــن القاعــدة ١-١١٢املــادة   •

  املالية الثالثة عشرة 

  حتقيق داخلي إداري

  :مراجعة احلسابات الداخلية )أ(نعم االحتاد الربيدي العاملي
ــاق مراجعـــة احلـــسابات     • ميثـ

الداخلية املرفق بالنظـام املـايل      
  لالحتاد الربيدي العاملي

ــع   • ــاق واسـ ــني   : نطـ ــا بـ ــشمل مـ يـ
ــشرية    ــاملوارد الب املــسائل املتعلقــة ب
واملسائل املتعلقة بالـشؤون املاليـة،      

ة وأي أنشطة أخـرى ختـضع لواليـ       
 املكتب الدويل
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 ةاملنظم
وظيفــــة حتقيــــق 

 )ال/نعم(رمسية 
السلطة الـيت ختـول لكيـان الرقابـة         

 * رمسيةتالكيانات األخرى اليت جتري حتقيقا ةنطاق الوظيف إجراء التحقيقات

االحتــــــــــاد الــــــــــدويل  
 لالتصاالت

  :مراجعة احلسابات الداخلية )ب(نعم
ــر اإلداري   •  ١٠/٩٩األمــــــــــ

يونيــه / حزيــران٨الــصادر يف 
١٩٩٩(  

 بــشأن محايــة االحتــادسياســة   •
املوظفني من االنتقـام بـسبب      
 اإلبالغ عن إسـاءة التـصرف     

  )١١/٤األمر اإلداري (

ول املراجع الـداخلي للحـسابات مـسؤ      ”
ــة    عــن إجــراء عمليــات املراجعــة الداخلي
للحـــسابات، والتحقيـــق، وغريمهـــا مـــن  
أعمال الرقابة لضمان الفعالية والكفاءة،     
واإلدارة واالستخدام االقتصاديني ملوارد    
االحتـــاد املاليـــة والبـــشرية والتكنولوجيـــة 

 “وغري املادية

ــق  • ــة التحقيـــ ــن إجـــــراء   : جلنـــ ــسؤولة عـــ مـــ
ــستقلة الد  ــرية ومــ ــات ســ ــاءات استعراضــ عــ
سياســة (املــضايقة وســوء اســتعمال الــسلطة    

االحتــــاد بــــشأن املــــضايقة وســــوء اســــتعمال 
 املـــــــؤرخ ٥/٥ي الـــــــسلطة؛ األمـــــــر اإلدار

  )٢٠٠٥مارس /آذار ١٦
جلـــان خمصـــصة لألمـــني العـــام ســـلطة إنـــشاء  •

 يف املــسائل الــيت ال تــدخل بوضــوح  للتحقيــق
 عالهيف نطاق مسؤوليات اآللية املشار إليها أ

العامليــــــــــة املنظمــــــــــة 
 لألرصاد اجلوية

 :مكتب الرقابة الداخلية )د(نعم
ــادة   • ــام  ٨-١٣املــ ــن النظــ  مــ

  املايل

الغش، واإلهـدار، وسـوء اإلدارة،        •
ــشطة الغــش     ــسلوك، وأن وســوء ال

 اجلسيمة

التحقيـــق يف ســـوء : أفرقـــة املظـــامل املـــشتركة •
الـــسلوك، والتحـــرش اجلنـــسي، واملـــضايقة،    

ــسلطة    ــذكرة ا(وســوء اســتعمال ال ــة امل إلداري
 )٢٦/٢٠٠٣رقم 

  :قسم الرقابة الداخلية )د(نعم املنظمة البحرية الدولية
: القواعـــد واألنظمـــة املاليــــة    •

ــة    ــسم الرقابـ ــصاصات قـ اختـ
  الداخلية

السياسة العامـة واإلجـراءات       •
املتعلقة مبنع واكتشاف الغش    
ــسيم   ــسلوك اجلـــ ــوء الـــ وســـ

ــامني  ( ــذييل واو مـــن النظـ التـ
األساســــــــــــــــــــي واإلداري 

  )للموظفني

ــات     • ــوع خمالفـــ ــاءات بوقـــ االدعـــ
ــهاكات لقواعــد    انطــوت علــى انت
ــا ومنــــشوراهتا   ــة ولوائحهــ املنظمــ
اإلدارية ذات الصلة، وأفعال سوء     
ــسلوك،   ــوء الــــــــ اإلدارة، وســــــــ
واإلهــــــدار، وســــــوء اســــــتعمال 

 السلطة اليت يرتكبها املوظفون

أو شـعبة الـشؤون القانونيـة    /الشعبة اإلدارية و   •
ز لألمــني العــام أن جيــو: والعالقــات اخلارجيــة

يطلــب إىل مــديريهما أن يــضطلعا باملــسؤولية  
املسندة إىل قسم الرقابة الداخليـة يف احلـاالت        
ــق أو الــيت     الــيت يتعــرض فيهــا موظــف للتحقي

أو / و  إدارياً تستدعي فيها طبيعة احلالة تدخالً    
  إلثبات الوقائعقانونياً
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 ةاملنظم
وظيفــــة حتقيــــق 

 )ال/نعم(رمسية 
السلطة الـيت ختـول لكيـان الرقابـة         

 * رمسيةتالكيانات األخرى اليت جتري حتقيقا ةنطاق الوظيف إجراء التحقيقات

املنظمة العاملية للملكيـة    
 الفكرية

ــدقي نعم ــعبة التـ ــة شـ ق الـــداخلي والرقابـ
 :اإلدارية

ميثــاق الرقابــة الداخليــة لعــام      •
اعــــد واألنظمــــة القو (٢٠١٠

  )١املالية، املرفق 
الـــــــسياسة العامـــــــة لقـــــــسم   •

أغـــــــسطس /التحقيـــــــق، آب
  )مشروع (٢٠١٠

  املخالفات وسوء السلوك  •

 :خدمات الرقابة الداخلية نعم اليونيدو
ميثــاق خــدمات الرقابــة الداخليــة   •

) ٢٠١١بريــــــــــل  أ/نيــــــــــسان (
DGB/(M).92 Rev.2  

ألنظمـــة املاليــــة،  القواعـــد وا   •
  ١٥-١-١٠٩املادة 

ــة    • ــة املتعلقـــ ــسياسة العامـــ الـــ
  بالتوعية بالغش ومنعه

نــشرة املــدير العــام الــصادرة    (
 )٢٠٠٥يونيه / حزيران٦يف 

االدعــاءات بوقــوع غــش، وســوء    •
ســـلوك، وســـلوك غـــري أخالقـــي،  
ــة   واالنتــــــهاك احملتمــــــل لألنظمــــ

ــد  ــة،  والقواع ــشورات اإلداري واملن
علـــى النحـــو املـــبني بالتفـــصيل يف 
ــة    ــة بالتوعي ــة املتعلق ــسياسة العام ال

 بالغش ومنعه

ُوجد ما يشري إىل وقوع خرق      ”مىت   :اإلدارة •
ــر   ــتعني علـــــى اإلدارة أن تباشـــ ــسلوك، يـــ لـــ
التحقيقـــات الـــضرورية وأن تقـــوم يف هـــذه    

 .“ألثنــــاء بالتحــــدث مــــع املوظــــف املعــــين ا
ي املتعلـــق بالتـــدابري التأديبيـــة التعمـــيم اإلدار(

، املــؤرخ UNIDO/DA/PS/AC.87، ٨٧رقــم 
  )١٩٩٢مايو / أيار٢٨

     )ه(ال منظمة السياحة العاملية
الوكالة الدوليـة للطاقـة     

 الذرية
  :مكتب خدمات الرقابة الداخلية نعم

 ميثاق املكتب
ــة    • ــارير املتعلقـــ املخالفـــــات والتقـــ

ــة   ــة ألنظمـــ ــهاكات مزعومـــ بانتـــ
ــة  ــاهتا  الوكالــ ــدها وسياســ وقواعــ

ومنشوراهتا اإلدارية، الـيت يـشترك      
فيها موظفو الوكالـة واألشـخاص      
أو الكيانات الـيت توجـد عالقـات        
تعاقديــة أو عالقــات أخــرى بينــها 

 وبني الوكالة

ــشرية  • ــوارد البـ ــع   : املـ ــق مـ ــاالت الـــيت تتفـ احلـ
التــذييلني هــاء وزاي مــن النظــامني األساســي  

 واإلداري للموظفني
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  . عن وظيفة التحقيق الرمسية أو وظيفة الرقابة الداخلية اإلمجالية يف املنظمة، باستثناء خدمات األمن اليت ال حتقق إال يف احلوادث املتعلقة باألمن يف كل منظمةمستقلة  *
 إىل شـركة دوليـة خاصـة ُيتعاقـد معهـا         قيقـات خارجيـاً    لكل حالة على حـدة، تعهيـد إجـراء التح          ، وفقاً كانت قبل ذلك ملحقة مبراجعة احلسابات الداخلية، وميكن حالياً          )أ(

  . إىل مكتب خدمات الرقابة الداخلية“تعهيدها داخلياً”إلجراء مراجعة احلسابات أو 
  .ملحقة بوحدة مراجعة احلسابات الداخلية ومكتب األخالقيات  )ب(
  . اختاذ اإلجراءات التصحيحيةري حالياً مبكتب األخالقيات ومكتب الرقابة الداخلية؛ وأُفيد عن أنه جيملحقة حالياً  )ج(
  .جيوز خلدمات الرقابة الداخلية، عند اللزوم، أن تعني خرباء حتقيق على دراية بالتحقيقات الداخلية يف منظومة األمم املتحد كخرباء استشاريني  )د(
  .)التعهيد اخلارجي(ي ميكن تنفيذ وظيفة التحقيق عن طريق الدعم اخلارج: ال توجد وظيفة للرقابة الداخلية  )ه(
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  املرفق الثاين
  ٢٠١٠ التحقيق اليت فصلت فيها كيانات الرقابة الداخلية يف عام حاالتبيانات عن     

  استعراض أويل/عدد احلاالت املفصول فيها بعد تقييم  - ألف  

  عدد احلاالت املفصول فيها بعد حتقيقات كاملة  - باء  
  ب فئة سوء السلوكالعدد اإلمجايل للحاالت حبس: اجملموع    

 األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها

 الربنامج اإلمنائي األمم املتحدة املنظمة
صندوق األمم املتحدة 

 األونروامفوضية شؤون الالجئني اليونيسيف للسكان
مكتب األمم املتحدة 
 برنامج األغذية العاملي خلدمات املشاريع

 :فئة سوء السلوك
الفئة الفرعية لسوء   •

اجملموع باء ألف اجملموع باء ألف اجملموع باء ألف اجملموع باء ألف اجملموع باء ألفاجملموع باء ألف اجملموع باء ألف اجملموع باء ألف سلوكال
 ٢٢   ٩   ١٤   ٣٧   ٢٤   ٣٢   ١٠٢   ٢٢٧   :املخالفات املالية

ــه  (الغــــش   • ــا فيــ مبــ
االســــــــتحقاقات، 
ــة،   ــشؤون املاليـ والـ

 )والتأمني الطيب

_ _  ٥ ٢  _ _  ١ ٢  )٥(١٣ )٥(٩  ٨ ٢  ١ _  ٤ ١١  

ســــوء اســــتخدام    •
 املوارد

٣ ١  ١ _  ٢ _  _ _  ٢ ١١  )١(٥ )١(٢٠  _ _  _ _  

ــشتريات  • : املــــــــــــ
 الغش، والتواطؤ

٥ ١  _ ٣   ١  ١ _  _ _  ٢٥ _  ١٢ ٣٦  ٣٠ ١٩  

الـــــــــــــــــــــــسرقة   •
 واالختالس

_ _  ٧ ٢  ١ ٤  ٥ _  ٣ ٣  ٨ ٢  _ _  ٥ ٨  

ــتيفاء    • ــدم اســــ عــــ
ــرار   ــات إقــ متطلبــ

 الذمة املالية

_ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  

التضليل والتزوير   •
وتزوير 

 الشهادات

_ _  ١ _  ٢ ٢  ٢ _  _ _  ٤ ٩  _ _  _ _  

  _ _  _ ١  _ _  _ ٣  _ _  )٤(٦ _  _ _  ٢١ ١٣٢ خمالفات أخرى  •
ــضايقة ــوء /املــــــــ ســــــــ

اســــتعمال الــــسلطة يف 
 لعملمكان ا

  ١٩   ٢   ٣٢   ٣٨   ٦   ٤   ٣٤   ٨ 

وء استعمال ـس  •
 السلطة

_ _  ١ ٣  _ ٢  ٧ ٥  ٧ ٩  ٢ _  _ _  ٢ ١١  

  ٤ ١  _ _  ٢ ٣  ١ ١  ٢ _  ١ _  _ _  ١ ٧ التحرش اجلنسي  •
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 األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها

 الربنامج اإلمنائي األمم املتحدة املنظمة
صندوق األمم املتحدة 

 األونروامفوضية شؤون الالجئني اليونيسيف للسكان
مكتب األمم املتحدة 
 برنامج األغذية العاملي خلدمات املشاريع

 :فئة سوء السلوك
الفئة الفرعية لسوء   •

اجملموع باء ألف اجملموع باء ألف اجملموع باء ألف اجملموع باء ألف اجملموع باء ألفاجملموع باء ألف اجملموع باء ألف اجملموع باء ألف سلوكال
التمييز /املضايقة  •

 يف مكان العمل
_ _  ٦ ٤  _ _  ٨ ٧  ١٠ ١٠  _ ٢  ٣ _  )٣(١ )٣(٢٠  

ــاالت التعـــ  ــري حـ يني غـ
احلـــــــاالت /الـــــــسليمة

 املتعلقة باملوظفني

 صفر _ _ صفر _ _ ٢٠ ٥ ١٥ صفر _ _ صفر _ _ ٢ ٢ _ ٢٩ ٢ ٢٧ ٢٠٩ ٦٨ ١٤١

ــبلغني    ــن املـ ــام مـ االنتقـ
 عن املخالفات

 ١ ١ _ صفر _ _ صفر _ _ ١ _ ١  صفر _ _  صفر _ _ ٥ ٣ ٢ صفر _ _

 ٧٤   ٤   ١٧٥   ٣٧   ١٥   ٥   ٥٦   ١٥٢   :ادعاءات أخرى
ــداء   • االعتـــــــــــــــــ

 والتهديد
_ _  ٦(٤٤ )٦(٧  ٣ _  _ _  _ _  ٣ ٨(  _ _  _ _  

عـــــدم االمتثـــــال   •
 للقوانني احمللية

_ _  ١٢ ٩  ٣ ١  _ _  _ _  ٢ ٥  _ _  _ _  

االســـــــــــــــتغالل   •
ــسي  اجلنــــــــــــــــــ
واالعتــــــــــــــــداء 

 اجلنسي

٨ ٥  ١ ٣  _ _  _ _  ٤ ٥  ٤٧ ٤٣  _ _  _ _  

ــكال   • األشـــــــــــــــ
األخــــــرى مــــــن 
ــد   ــدم التقيـــــ عـــــ

 لتزاماتباال

_ _  ٤ _  ٥٨ ٣٢  ٨ ١٣  ٥ _  ٥ _  ٥ ١٣  _ _  

 )٧(٢٥)٧(٤٩  _ _     ١ ٤  ٣ ٧  _ _  ١١ _  )٢(٨ )٢(٥٤ ادعاءات أخرى  •

 ١١٦ ٥٤ ٦٢ ١٥ ٥ ١٠ ٢٤١ ١٥٤ ٨٧ ١١٣ ٥٤ ٥٩ ٤٥ ٣٢ ١٣ ٤٣ ٤٣ صفر ٢٢٦ ٦٠ ١٦٦ ٥٩٦ ١٨٠ ٤١٦ اجملموع الكلي
    

  للطاقة الذريةالوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية

منظمة العمل الدولية املنظمة
منظمة األغذية 
 اإليكاو اليونسكو والزراعة

منظمة الصحة 
 االحتاد الربيدي العاملي العاملية

االحتاد الدويل 
 لالتصاالت

املنظمة العاملية 
 لألرصاد اجلوية

 :فئة سوء السلوك
ف الفئة الفرعية لسوء السلوك  •

أل
وع باء 

جملم
ا

ف 
أل

 باء 

ا
وع
جملم

ف 
أل

وع باء 
جملم
ا

ف 
أل

وع باء 
جملم
ا

ف 
أل

وع باء 
جملم
ا

ف 
أل

وع باء 
جملم
ا

ف 
أل

وع باء 
جملم
ا

ف 
أل

وع باء 
جملم
ا

 

 ٣   ١   صفر   ٩   صفر   ٢١   ٤٧   ١٢   :املخالفات املالية
مبـــــــــــا فيـــــــــــه ( الغـــــــــــش   •

ــتحقاقات، والـــــشؤون  االســـ
 )املالية، والتأمني الطيب

٤ ٢     _ ٣  ٤ ٢  _ ١     _ _  _ _  
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  للطاقة الذريةالوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية

منظمة العمل الدولية املنظمة
منظمة األغذية 
 اإليكاو اليونسكو والزراعة

منظمة الصحة 
 االحتاد الربيدي العاملي العاملية

االحتاد الدويل 
 لالتصاالت

املنظمة العاملية 
 لألرصاد اجلوية

 :فئة سوء السلوك
ف الفئة الفرعية لسوء السلوك  •

أل
وع باء 

جملم
ا

ف 
أل

 باء 

ا
وع
جملم

ف 
أل

وع باء 
جملم
ا

ف 
أل

وع باء 
جملم
ا

ف 
أل

وع باء 
جملم
ا

ف 
أل

وع باء 
جملم
ا

ف 
أل

وع باء 
جملم
ا

ف 
أل

وع باء 
جملم
ا

 

  _ _  _ _     ١ ٢     ١ _  _ ٣  ٢ ٥ سوء استخدام املوارد  •
  ١ _  ١ _     _ _     ١ ٩  ٣ ١٦  _ ١ الغش، والتواطؤ: املشتريات  •
  _ ١  _ _     _ _     ٢ ١  _ ١  ٢ _ السرقة واالختالس  •
عدم اسـتيفاء متطلبـات إقـرار         •

 الذمة املالية
_ _  _ _  _ _     _ _     _ _  _ _  

التــــضليل والتزويــــر وتزويــــر   •
 الشهادات

١ _  _ _     _ _     _ ٤  ٢ _  _ ١  

  _ _  _ _     _ _     _ _  ٩ ٧  _ _ خمالفات أخرى  •
ســـوء اســتعمال الـــسلطة  /املــضايقة 

 يف مكان العمل
 ١   صفر   صفر   ١٣   صفر   ٥   ٧   ٢  

  _ ١  _ _     _ _     _ _  ٢ ٤  _ _ سوء استعمال السلطة  •
  _ _  _ _     ١ ٣     ٢ ١  _ _  _ _ التحرش اجلنسي  •
التمييـــز يف مكـــان  /املـــضايقة  •

 العمل
٣ ٦     _ ٢  _ ١  _ ٢     _ _  _ _  

ــري    ــيني غـــــــــ ــاالت التعـــــــــ حـــــــــ
احلــــــــاالت املتعلقــــــــة /الــــــــسليمة
 باملوظفني

 صفر _ _ صفر _ _ صفر   ١ _ ١ صفر   ١ _ ١ صفر _ _ صفر _ _

 صفر _ _ صفر _ _ صفر   صفر _ _ صفر   صفر _ _ صفر _ _ صفر _ _ تقام من املبلغني عن املخالفاتاالن

 صفر   صفر   صفر   ٨   صفر   ٦   ١٩   صفر   :ادعاءات أخرى

  _ _  _ _     _ _     ٣ _  _ _  _ _ االعتداء والتهديد  •
  _ _  _ _     ١ ١     _ _  ١ ١  _ _ عدم االمتثال للقوانني احمللية  •
االستغالل اجلنسي واالعتـداء      •

 اجلنسي
_ _  _ _  _ _     _ _     _ _  _ _  

األشــكال األخــرى مــن عــدم   •
 التقيد بااللتزامات

_ _  ٣ ٣     _ _  ١ ١     _ _  _ _  

  _ _  _ _     _ _     ١ ٢  _ ١٥  _ _ ادعاءات أخرى  •

                   ٤ ٢ ٢ ١ ١ صفر صفر صفر صفر ٣١ ١٣ ١٨ صفر صفر صفر ٣٣ ١٠ ٢٣ ٧٣ ٢٢ ٥١ ١٤ ٤ ١٠ اجملموع الكلي
 الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
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 الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة السياحة الدولية اليونيدو املنظمة العاملية للملكية الفكرية املنظمة البحرية الدولية املنظمة
 :كفئة سوء السلو

 اجملموع باء ألف اجملموع باء ألف اجملموع باء ألف اجملموع باء ألف اجملموع باء ألف الفئة الفرعية لسوء السلوك  •
 ١١   صفر   ٧   ٢   صفر   :املخالفات املالية

  _ _     ١ ٢  ١ _    )مبا فيه االستحقاقات، والشؤون املالية، والتأمني الطيب( الغش   •
  ١ ١     _ _  _ _    املواردسوء استخدام   •
  ٢ _     _ ٢  _ _    الغش، والتواطؤ: املشتريات  •
  ١ _     _ _  _ _    السرقة واالختالس  •
  ١ _     _ _  _ _    عدم استيفاء متطلبات إقرار الذمة املالية  •
  ١ _     _ _  _ _    التضليل والتزوير وتزوير الشهادات  •
  ٢ ٢     _ ٢  ١ _    خمالفات أخرى  •

 ٥   صفر   ٢   ٤   صفر   سوء استعمال السلطة يف مكان العمل/املضايقة
  ١ _     _ ٢  _ ٢    سوء استعمال السلطة  •
  ١ _     _ _  _ _    التحرش اجلنسي  •
  ١ ٢     _ _  ١ ١    التمييز يف مكان العمل/املضايقة  •

 ٢ ١ ١ صفر   صفر _ _ ١ _ ١ صفر   الت املتعلقة باملوظفنياحلا/حاالت التعيني غري السليمة
 ١ ١ _ صفر   ١ _ ١ صفر _ _ صفر   االنتقام من املبلغني عن املخالفات

 ٤   صفر   ٥٤   ١٦   صفر   :ادعاءات أخرى
  _ _     _ ١  _ _    االعتداء والتهديد  •
  _ _     _ _  _ _    عدم االمتثال للقوانني احمللية  •
  _ _     _ _  _ _    االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي  •
  _ ١     _ ١  _ _    األشكال األخرى من عدم التقيد بااللتزامات  •
  ١ ٢     _ ٥٢  ١٠ ٦    ادعاءات أخرى  •

 ٢٣ ١٤ ٩ صفر صفر صفر ٦٤ ١ ٦٣ ٢٣ ١٣ ١٠ صفر صفر صفر اجملموع الكلي
  
  .األصول/تتضمن اجلرد  )١(
  .تتضمن االدعاءات الربناجمية  )٢(
  .تشمل حاالت املضايقة حاالت التحرش اجلنسي  )٣(
  .تشمل انتهاكات القواعد واألنظمة املالية  )٤(
  .إعادة التوطني/تشمل حاالت الغش املتعلقة بتحديد مركز اللجوء  )٥(
  .تشمل العقوبة البدنية اليت يرتكبها املعلمون ضد تالميذ املدارس  )٦(
  .ل حتويل وجهة األغذيةتشم  )٧(
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  الثالثاملرفق 
  )١(للتحقيقات بالنسبة ٢٠١٠امليزانية وموارد مالك املوظفني يف عام     

  

  املنظمة

  تديرهااملوارد اليت 
مباليــــني دوالرات (

 )الواليات املتحدة

ميزانيــة كيــان الرقابــة   
  الداخلية 

مباليــــــــني دوالرات  (
 )الواليات املتحدة

  ميزانية التحقيق
ــ( ــات مبالي ني دوالرات الوالي

 )املتحدة

ون ـ الفني املوظفون
املكرســــــــــــــــون 

  للتحقيق
 مالحظات )الشواغر(

يـــشمل املوظفـــون املهنيـــون حمققـــي املكتـــب    )٢٧ (٧٠ ١٤,٧ ٥٢٫٩ مل تقدم األمم املتحدة
ــات   ــدبني إىل بعثـ ــظ  املنتـ ــات حفـ إدارة عمليـ

 إدارة الدعم امليداين/السالم

 يشارك موظفان يف تقييم احلاالت ٧ ٢,٢ ١٣٫٤ مل تقدم الربنامج اإلمنائي

صندوق األمم املتحـدة    
 للسكان

٣ ٠,٨ ٥٫١ ٧٨٣٫٠   

 ٠٫٥تبلــغ التكلفــة التقريبيــة مليزانيــة التحقيــق   ٢ ال توجد خمصصات منفصلة ٨٫٠ ٥٦٣٫٠ ٤ اليونيسيف
 *دوالر من دوالرات الواليات املتحدة

ــؤون   ــية شــــــ مفوضــــــ
 الالجئني

   ٥  منفصلةال توجد خمصصات ٤٫٦ ٩٠٣٫٥ ١

 ملنـصب حمقـق     رصد وكيل األمني العام أمواالً     ١ ال توجد خمصصات منفصلة ٢٫٠ ٨٦٣٫٩ األونروا
 )قيد التعيني(واحد 

مكتــب األمــم املتحــدة  
 خلدمات املشاريع

 الواليـــات ت دوالر مـــن دوالرا٠٫٢ُخـــصص  ١ ال توجد خمصصات منفصلة ٢٫٠ ٣٩٠٫٥ ١
ــدة ـــ   * املتحـ ــان عمل ــرغ كـ ــق متفـ ه ملرتـــب حمقـ

ــشاريني فــضالً   ــستكمل باالســتعانة خبــرباء است  ُي
عن مراجعي حسابات فريـق املراجعـة الداخليـة          

  للحسابات والتحقيقات ومدير الفريق
   )١ (١٠ ٢,٤ ٦,٣ ٢٠٠٫٠ ٤ برنامج األغذية العاملي
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  املنظمة

  تديرهااملوارد اليت 
مباليــــني دوالرات (

 )الواليات املتحدة

ميزانيــة كيــان الرقابــة   
  الداخلية 

مباليــــــــني دوالرات  (
 )الواليات املتحدة

  ميزانية التحقيق
ــ( ــات مبالي ني دوالرات الوالي

 )املتحدة

ون ـ الفني املوظفون
املكرســــــــــــــــون 

  للتحقيق
 مالحظات )الشواغر(

ــانوين      ١ ال توجد خمصصات منفصلة ١٫٨ ٦٠٨٫٨ منظمة العمل الدولية ــب قـ ــراء التحقيقـــات حماسـ ــوىل إجـ يتـ
ــيني    م ــوظفني املهن ــل امل ــستكمل عم ــد؛ وُي عتم

 باملراجعني

منظمـــــــــة األغذيـــــــــة 
 والزراعة

ُيرصــد دوالر واحــد مــن دوالرات الواليــات   ٤ ال توجد خمصصات منفصلة ٥٫٣ ١٣٣٫٠ ١
ملرتبات املوظفني املنتدبني إىل وحدة     * املتحدة

 التحقيقات

ــق اإلشــ    ١ ٠٫٢ ٣٫٠ ٣٢٦٫٥ اليونسكو ــو حــسابات مرف ــدب مراجع راف ُينت
ــدرة     ــة الســتكمال الق ــصورة دوري ــداخلي ب ال

 على إجراء التحقيقات

منظمــة الطــريان املــدين  
 الدويل

   صفر ال توجد خمصصات منفصلة ٠٫٨ ٢٣٥٫٠

 مـن أيـام     ٠٫٢٥دعم إضايف من مراجع قدره       ١ ٠٫٥ ٣٫٩ ١٥٠٫٠ ٢ منظمة الصحة العاملية
 العمل بدوام كامل

ــاً    صفر  توجد خمصصات منفصلةال ٠٫٢ ٢٧٫٥ االحتاد الربيدي العاملي ــات خارجيـ ــد التحقيقـ ــا تعهيـ ــوز إمـ  إىل جيـ
شــركة خاصـــة دوليـــة ُيتعاقــد معهـــا إلجـــراء   

مكتــــب  (“تعهيــــدها داخليــــاً”املراجعــــة أو 
 )خدمات الرقابة الداخلية

االحتــــــــــاد الــــــــــدويل 
 لالتصاالت

 يتوىل املراجعون إجراء التحقيقات صفر ال توجد خمصصات منفصلة ٠٫٥ ١٩٦٫٠

نظمــــــــــة العامليــــــــــة امل
 لألرصاد اجلوية

 يتوىل املراجعون إجراء التحقيقات صفر ال توجد خمصصات منفصلة ١٫٢ ٩٩٫٣

  يتوىل خرباء استشاريون إجراء التحقيقاتقد صفر ال توجد خمصصات منفصلة ٠٫٠٣ ٩١٫٠ املنظمة البحرية الدولية
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  املنظمة

  تديرهااملوارد اليت 
مباليــــني دوالرات (

 )الواليات املتحدة

ميزانيــة كيــان الرقابــة   
  الداخلية 

مباليــــــــني دوالرات  (
 )الواليات املتحدة

  ميزانية التحقيق
ــ( ــات مبالي ني دوالرات الوالي

 )املتحدة

ون ـ الفني املوظفون
املكرســــــــــــــــون 

  للتحقيق
 مالحظات )الشواغر(

املنظمة العاملية للملكيـة   
 الفكرية

جــرت املوافقــة علــى وظيفــة حمقــق إضــافية يف  ١  منفصلةال توجد خمصصات ٢,٠ ٣٤٠٫٦
 )قيد التعيني (٢٠١١عام 

 ٠٫٢تبلــغ التكلفــة التقريبيــة مليزانيــة التحقيــق   ١ ال توجد خمصصات منفصلة ٠,٦ ٢٨١٫٩ اليونيدو
ــن دوالرا ــدة؛  تدوالر مـــ ــات املتحـــ  الواليـــ

  وُيستكمل املوظفون املهنيون مبراجعني
منظمة السياحة 

 الدولية
ارتئي أن إنـشاء وظيفـة رقابـة داخليـة بإضـافة             صفر  ال ينطبق ٠٫٠١ ٢٢٫١

ــري     ــاليف وغــ ــة التكــ ــسألة باهظــ موظــــف مــ
 ضرورية ملنظمة صغرية

الوكالة الدوليـة للطاقـة     
 الذرية

وافق املدير العام على وظيفة حمقق إضـافية يف          ١ ٠,٢ ٢,٥ ٥٠٦٫٤
 )قيد التعيني (٢٠١١عام 

  
   يــورو، ٠,٧٤=  دوالر ١  فرنــك سويــسري، و٠,٩٠=  دوالر ١وســعر التحويــل هــو  . لــة إىل دوالرات الواليــات املتحــدة امليزانيــات حمو/مجيــع املــوارد  *

  .سترليينإ جنيه ٠,٦٤=  دوالر ١ و
  .ال تشمل امليزانية ومالك املوظفني للتحقيقات اليت جترى خارج كيان الرقابة الداخلية  )١(
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  املرفق الرابع
   يت ينبغي أن تتخذها املنظمات املشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش املشتركةاستعراض اإلجراءات ال    
    A/67/140  

 الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها  
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           للعلمالتقرير            للتصرف
 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  )ه( ١التوصية 
 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  )ه( ٢التوصية 
 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ )ه( ٣التوصية 
 ششش ش ش ش شش ش شش ش ش ش شش ش ش شش ش )ه( ٤التوصية 
 خخخ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ )ج( )ب( ٥التوصية 
 ششش ش ش ش شش ش شش ش ش ش شش ش ش شش ش )د( ٦التوصية 
 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ )د( ٧التوصية 
                     ذ )ه( ٨التوصية 

 .توصية لتتخذ اهليئة التشريعية قراراً بشأهنا :ش :مفتاح الرموز
  . من جانب الرئيس التنفيذيتوصية الختاذ إجراء :ذ 
 .التحقيق الداخلي/ةس وحدة الرقابة الداخليتوصية الختاذ إجراء من جانب رئي  :خ  

 .إجراء من هذه املنظمةتتطلب توصية ال  :  
     . أثر أخر)ح(الكفاءة؛ تعزيز ) ز( وفورات مالية كبرية؛ )و( تعزيز الفعالية؛ )ه( تعزيز املراقبة واالمتثال؛ )د( تعزيز التنسيق والتعاون؛ )ج( نشر أفضل املمارسات؛ )ب(تعزيز املساءلة؛   )أ(  :التأثري املتوخى

  . خبالف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واألونرواST/SGB/2002/11تغطي مجيع الكيانات املذكورة يف الوثيقة   *  
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