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يُعرض هذا التقرير لوحدة التفتيش املشـــــــــــــرتكة مشـــــــــــــفوعاً بتعليقات موجزة من املدير العام وبتعليقات مشـــــــــــــرتكة  -1
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 تعليقات المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
 
 منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) هبذا التقرير الصــــــــــــــادر عن وحدة التفتيش املشــــــــــــــرتكة وتقر �جه العام ترّحب  -2

 بشــــــأن منع الغش والكشــــــف عن حاالته والتصــــــدي هلا يف مؤســــــســــــات منظومة األمم املتحدة، وكذلك التعليقات املنبثقة 
 عن جملس الرؤساء التنفيذيني.

 
املتعلقة بوضـــع اســـرتاتيجية وخطط عمل شـــاملة ملكافحة الغش  6ويســـّر املنظمة أن تفيد بأنه، باســـتثناء التوصـــية  -3

بشـــــأن إضـــــفاء الطابع الرمسي على الربوتوكوالت واإلجراءات اخلاصـــــة بإحالة  14تليب احتياجات كل مؤســـــســـــة والتوصـــــية 
 مــل حــاليــًا على تطبيقهمــا، فقــد عمــدت املنظمــة بــالفعــل حــاالت الغش إىل ســــــــــــــلطــات اإلنفــاذ الوطنيــة، واللتني جيري الع

 إىل تطبيق مجيع التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة. 
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  الدورة احلادية والسبعون
من جدول األعمال   ١٤٠البند 

    وحدة التفتيش املشتركة

منــع الغــش والكشــف عــن حاالتــه والتصــدي هلــا يف مؤسســات منظومــة   
  األمم املتحدة  

مذكرة من األمني العام   

  إضافة 

ــة تعليقاتــ        ــأن حييــل إىل أعضــاء اجلمعيــة العام ــني العــام ب ه يتشــرف األم
وتعليقات جملس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنسـيق        

حاالته  منع الغش والكشف عن”بشأن تقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنون 
 ).JIU/REP/2016/4“ (والتصدي هلا يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة
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  موجز  

عــن حاالتــه  شــفالكمنــع الغــش و”يقــدم تقريــر وحــدة التفتــيش املشــتركة املعنــون     
 شــامالً ) استعراضــاJIU/REP/2016/4ً( “والتصــدي هلــا يف مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة  

لطائفة واسعة من األنشطة املتصلة بالغش (منها، يف مجلة أمور، أطر احلوكمة الرامية ملكافحـة  
وآليـات التصـدي   حاالتـه   الغش، وتقييمات خماطر الغش، وضوابط منع الغـش والكشـف عـن   

هلـا) بغيــة تقيـيم فعاليــة تلـك األنشــطة. وتسـعى وحــدة التفتـيش املشــتركة، بتحديـدها مــواطن       
من خالل توصـياا السـت عشـرة املوجهـة إىل الرؤسـاء التنفيـذيني واهليئـات        القوة والضعف و

  التشريعية، إىل حتسني فعالية مؤسسات منظومة األمم املتحدة عموماً يف جمال مكافحة الغش.
 هــذه املــذكرة آراء مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة بشــأن التوصــيات     رض يفعــوت
يف التقريـــر. وقـــد جمعـــت اآلراء اســـتناداً إىل املســـامهات الـــيت قدمتـــها املؤسســـات   املتضـــمنة

األعضاء يف جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق (جملس الرؤسـاء  
  التنفيذيني)، اليت رحبت بالتقرير وأيدت بعض ما ورد فيه من استنتاجات.
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  مقدمة  - أوال   
ــون     - ١ ــيش املشــتركة املعن ــر وحــدة التفت ــه   كشــفالمنــع الغــش و”يقــدم تقري عــن حاالت

 شــامالً ) استعراضــاJIU/REP/2016/4ً( “والتصــدي هلــا يف مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة   
أطر احلوكمة الراميـة ملكافحـة    لطائفة واسعة من األنشطة املتصلة بالغش (منها، يف مجلة أمور،

الغش، وتقييمات خماطر الغش، وضوابط منـع الغـش والكشـف عـن حاالتـه وآليـات التصـدي        
هلا) بغية تقييم فعالية تلك األنشطة. وتسعى وحدة التفتيش املشتركة، بتحديدها مواطن القـوة  

اهليئــات  والضــعف ومــن خــالل توصــياا الســت عشــرة املوجهــة إىل الرؤســاء التنفيــذيني و        
  التشريعية، إىل حتسني فعالية مؤسسات منظومة األمم املتحدة عموماً يف جمال مكافحة الغش.

    
  تعليقات عامة  - ثانيا   

ترحب مؤسسات منظومة األمم املتحدة بتقريـر وحـدة التفتـيش املشـتركة بشـأن منـع         - ٢
ىل زيــادة الشــفافية قيمــاً يــؤدي إ والتصــدي هلــا، وتعتــربه إســهاماًحاالتــه  الغــش والكشــف عــن

وتعزيز تدابري مكافحة الغش يف منظومة األمم املتحـدة. وتالحـظ املؤسسـات أن التقريـر يـدلل      
وللتحسـينات الــيت يــتعني إدخاهلــا حلمايتــها مــن  املاثلــة أمامهــا علـى إدراك للتحــديات اجلســيمة  

  الغش وحتسني قدرا على التصدي له.  
وقــوع مجيــع االدعــاءات املتعلقــة ب بدقــة يف ضــرورة التحــريواملؤسســات، إذ تالحــظ   - ٣

عالقة تعاقدية، تعرب عـن رأي مفـاده   ه بإحداها ربطفرد أو كيان تأي أعمال غش من جانب 
أن مكافحة الغش والفساد مسـؤولية أساسـية تقـع علـى عـاتق مـوظفي منظومـة األمـم املتحـدة          

تـدابري مكافحـة    ونقـ طبمـن مث فهـم ي  كافة، بصرف النظر عن رتبـهم أو مركـزهم التعاقـدي، و   
  األطراف الثالثة.العالقات بالغش على مجيع العالقات، مبا يف ذلك 

أن محايـة املـبلّغني عـن املخالفـات مـن التعـرض لالنتقـام أمـر         بـ املؤسسات قر وباملثل، ت  - ٤
هام أيضا، وذلك لتشجيع املوظفني على اإلبالغ عن حاالت الغش أو إسـاءة السـلوك دون أن   

  ك.خيشوا عواقب ذل
٥ -  م إىل مكاتب الرقابـة التابعـة هلـا يف إطـار     وتالحظ املؤسسات كذلك أمهية الدعم املقد

ــض املؤسســات إىل         ــش والفســاد. ويشــري بع ــة إىل مكافحــة الغ ــب الرامي ــك املكات مســاعي تل
وجوب اختزال الفترة الزمنية اليت حتتاجها هيئات الرقابـة التابعـة هلـا لالنتـهاء مـن التحقيقـات،       

ىن حتديد املشاكل واختاذ اإلجراءات التصحيحية يف الوقت املناسـب. ولـوحظ عـالوة    حىت يتس
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  على ذلك أن تلك التحقيقات ينبغي أن تكون على درجة من اجلودة يستحيل معهـا أن يفلـت 
  يف حاالت الغش والفساد من العدالة. اجلناةُ

عـرب عنـها يف التقريـر    والحظت عدة مؤسسات أا تتفق مع االجتاه العام واملبـادئ امل   - ٦
ــه بالنســبة للوكــاالت الصــغرية احلجــم        ــاىل في ــرى أن بعــض التوصــيات املقترحــة مغ ــها ت ولكن

، واقترحت أن يكون تقدمي التقارير املتعلقـة  يتسم عملها بالطابع املعياريوالكائنة يف املقر اليت 
ا مـن ميزانيـة   تنفيذ مـن شـأنه أن يسـتوعب جـزءا كـبري     البتلك الكيانات لغرض العلم فقط ألن 

وحــدة التفتــيش املشــتركة راعــي تشــغيلية ضــئيلة أصــال. وارتــأت هــذه الكيانــات ضــرورة أن ت 
وقلة عـدد االدعـاءات املتعلقـة    احلجم لوكاالت األمم املتحدة الصغرية توافرة حمدودية املوارد امل

ــع الغــش      ــوارد يف من ــها ســنويا، وأن تأخــذ يف احلســبان أن اســتثمار امل ــغ عن ــالغش املبل جيــب  ب
  موازنته مع املسائل التأديبية األخرى.

ــى     - ٧ ــا عل ــدت املؤسســات تعليقا ــدة وأب ــة ”توصــيات ع ــري ملزِم ــر   “غ تضــمنها التقري
  املرفق).  (انظر

إىل تقريرها املتعلق مبنـع الغـش    وأشري إىل أن وحدة التفتيش املشتركة أصدرت، إضافةً  - ٨
مماثلـة منـها علـى سـبيل املثـال مـا يتعلـق        تتنـاول مواضـيع    أخـرى  ، تقاريرحاالته والكشف عن

املراجعـة الداخليـة للحسـابات    مهام أمني املظامل؛ ومهام باالستعانة باألفراد من غري املوظفني؛ و
واالستعانة بالشـركاء املنفـذين.    ؛والتحقيق والتقييم وتلك املتعلقة باألخالقيات؛ وإدارة العقود

إصـالح اإلدارة والشـؤون التنظيميـة، وإن كانـت     مزايا اتباع ج كلي يف  املؤسساتوتالحظ 
جديـد جتريـه وحـدة التفتـيش املشـتركة أو هيئـات الرقابـة املسـتقلة          “اسـتعراض ”ترى أن كل 

علـى سـبيل    (الداخلية واخلارجية) أو غريها مـن اجلهـات صـاحبة املصـلحة (اجلهـات اخلارجيـة      
السياسات اجلديدة واألفرقة العاملة وغري ذلـك مـن التـدابري الـيت     ضاعف تفضي إىل يقد املثال) 

تطلـب  يعن العديد مـن التوصـيات املنفـردة الـيت     تسفر يتعني تنفيذها، وأن تلك االستعراضات 
املـوارد، ماهيـة    حدوماً ختصيص موارد إضافية. وليس من الواضـح، يف ضـوء شـ    إمجاليهاتنفيذ 

إلعادة توزيـع املـوارد    اعتمادهاأو طبيعة التنازالت اليت يتعني السبل إىل توفري موارد جديدة و/
. وبنـاء  “االسـتعراض ”اليت يتمخض عنـها  اجلديدة املتاحة فعال من أجل تنفيذ تلك التوصيات 

على ذلك، ينبغي تشجيع وحدة التفتيش املشـتركة علـى النظـر يف املوضـوع بصـورة أمشـل قـد        
  تاجاا.تتمثل يف إجراء استعراضات دورية الستن

ــن التوصــيات مفصــلٌ     - ٩ ــد م ــوحظ أن العدي ــح     ول ــى مالم ــد عل ــذه يعتم ــة وأن تنفي للغاي
كـل مـن كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة وحجـم تلـك األنشـطة ونوعيتـها.           نوطـة ب األنشطة امل

ولوحظ أيضـا أن تنفيـذ توصـيات كـثرية سـيتوقف علـى مـا تنتـهي إليـه التوصـية اخلامسـة الـيت             
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ــدعلــى نطاقــه ككــل ن إىل إجــراء تقيــيم ملخــاطر الغــشعى فيهــا كــل كيــاي ، حتــدد وهــو تقيــيم
كيـان  للاألمـر يسـمح بـدوره    هـذا  هلـا. و ه ومـدى تعرضـ   كيـان اله طبيعـةَ خمـاطر الغـش يف    نتائج

أمهيـــة توصـــيات وحـــدة التفتـــيش املشـــتركة  لتحديـــد  العائـــدمقابـــل لفـــة بـــإجراء تقيـــيم للتك
  إليه.    بالنسبة

ســتهان بــه يخطــر ال  الغــشأن املؤسســات رى ليقــات العامــة، تــوإىل جانــب هــذه التع  - ١٠
أن تــرى أيضــا وتعــرب عــن تقــديرها جلــودة التقريــر وعمــق مادتــه وللتحليــل الــذي تضــمنه. و  

الغـش يف   عـن  ستفيضةللتحاور وإجراء مناقشات م التقرير يتيح لإلدارة ومكاتب الرقابة فرصةً
 أحـد امليـادين اهلامـة.   يف ختاذ اإلجـراءات  ز المؤسسات منظومة األمم املتحدة، وأنه عامل حفا

ويتمثل جممل الرسالة املنقولة عن املؤسسات أن إرساء آليـة مركزيـة لتلقـي البالغـات، ورصـد      
   البيانات بصورة استباقية، وتقييم خماطر الغش أمور تشكل مجيعها، كما ذُكـر أعـاله، حتـديات 

  مستوى املوارد املتوافرة هلا.حسب سسة والحتياجات كل مؤ يتعني مواجهتها وتكييفها وفقاً
    

  تعليقات حمددة على التوصيات    - ثالثا   
  ١التوصية     
ن ملؤسسات منظومـة األمـم   وينبغي أن يتفق األمني العام لألمم املتحدة والرؤساء التنفيذي    

املتحــدة األخــرى، يف إطــار جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين    
بالتنسيق (جملس الرؤساء التنفيذيني)، على تعاريف مشـتركة للممارسـات املنطويـة علـى     

وأن يقـدموا تلـك التعـاريف     ،غش أو فساد أو تواطؤ أو إكراه أو عرقلـة جلهـود الرقابـة   
إقرارها. ويف كي يتم ل يف املؤسسات اليت يرأسواإىل اهليئات التشريعية وجمالس اإلدارة 

لنظر يف اعتماد التعـاريف الـيت تسـتخدمها مصـارف التنميـة املتعـددة       هذا الصدد، يتعني ا
 مشتركاً اً، بالتوازي مع ذلك، أن يصدر جملس الرؤساء التنفيذيني بيانياألطراف. وينبغ

التوجـه املناسـب علـى أرفـع     ”حتديـد   يدلل على موقف واضح وقاطع بشـأن الغـش، بغيـة   
  على نطاق املنظومة بأكملها.و “مستوى

مارسـات  فيمـا يتصـل مب  يد املؤسسـات اجلهـود الراميـة إىل مواءمـة تعـاريف موحـدة       تؤ  - ١١
أن االفتقــار إىل تعريــف واضــح للغــش يف ســياق منظومــة األمــم   قــر بــالغــش والفســاد، فهــي ت 

فسح اـال لاللتبـاس عنـد تأويـل هـذا      ياملتحدة يعيق وضع مبادئ توجيهية وإجراءات حمددة و
ــدة   ــات مشــتركة بــني الوكــاالت تعكــف يف   وجــود إىل املصــطلح. وتشــري مؤسســات عدي آلي

  الوقت احلايل على تناول مسألة وضع تعاريف موحدة.
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ــة املتعــددة األطــراف ســبق أن تناولــت هــذه     وتســلّ  - ١٢ م املؤسســات بــأن مصــارف التنمي
. أن تســتفيد منــها املســألة بتعمــق ووضــعت تعــاريف ميكــن ملؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة 

حتياج إىل قدر من املرونة فيمـا يتعلـق باعتمـاد هـذه التعـاريف، فمـن غـري        ولوحظ مع ذلك اال
املرجح أن تتناسب مع احتياجـات مجيـع املؤسسـات وال سـيما تلـك الـيت أنيطـت ـا واليـات          

أن يــؤدي اعتمادهــا إىل تنقيحــات باهظــة التكلفــة للعديــد مــن   مــن املمكــن واســعة النطــاق، و
  العامة. اتيف جمال السياس ل ا حالياًاملبادئ التوجيهية الرئيسية املعمو

إحالــة هــذه التعــاريف إىل جمــالس االقتــراح الــداعي إىل واستصــوب بعــض املؤسســات   - ١٣
 إدارة الكيانات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، إال أن البعض اآلخـر أعـرب عـن حتفظاتـه مشـرياً     

ــه علــى التحــرك الســريع مــن أجــل تعــديل ال    ــاًء علــى تعــاريف إىل خمــاطر عرقلــة قدرت اخلــربة بن
 علـى التعـاريف   عـرض عـن ذلـك    التنفيـذ. واقترحـت تلـك املؤسسـات عوضـاً      خـالل املكتسبة 

  اهليئات املعنية لغرض العلم.
ــ  - ١٤ ــاً   وأي ــذيني بيان موقفــا ”ينقــل  مشــتركاً دت املؤسســات إصــدار جملــس الرؤســاء التنفي

علــى نطــاق و “ســتوىمرفــع التوجــه املناســب علــى أ”دد وحيــ “واضــحا وقاطعــا بشــأن الغــش
  املنظومة بأكملها.

  
    ٢التوصية     

ينبغي أن يبادر الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، إن كـانوا مل يفعلـوا       
ملكافحـة  ة اليت يرأسها كل منهم على مستوى املؤسسشاملة ذلك بعد، إىل وضع سياسة 

بالفعــل، مــراعني يف ذلــك    قائمــةًمثــل هــذه السياســة إذا كانــت    إىل حتــديث الغــش أو 
هـــذه عـــرض الســـائدة يف القطـــاعني العـــام واخلـــاص. وينبغـــي أن تالرئيســـية املمارســـات 

اهليئات التشريعية وجمالس اإلدارة للعلم ا و/أو اعتمادهـا و/أو إقرارهـا،    علىالسياسة 
  وأن جيري استعراضها وحتديثها بانتظام.

لوضـــع    الكـــثري منـــها إىل أن العمـــل جـــارٍ    ، ويشـــري ٢تؤيـــد املؤسســـات التوصـــية      - ١٥
إىل ذه السياسـات  يـل هـ  عدة مؤسسات أا حتذكرت حتديث سياسات ملكافحة الغش. و و/أو

  جمالس إدارا للعلم.
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  ٣التوصية     
          عاجلـة   ينبغي أن يتخذ الرؤساء التنفيـذيون ملؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة إجـراءات

ملسـتوى يكـون قيمـاً علـى سياسـة مكافحـة الغـش علـى         لتعيني مدير أو كيان عـام رفيـع ا  
عن تنفيذ تلك السياسية ورصـدها واستعراضـها    مستوى املؤسسة املعنية ككل ومسؤوالً

  بصورة دورية.
  .٣التوصية  املؤسساتتؤيد   - ١٦
  

  ٤التوصية     

تقيـيم  ينبغي أن يقوم الرؤساء التنفيذيون ملؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة، اسـتناداً إىل          
شامل لالحتياجات، بوضع استراتيجية مكرسة للتـدريب علـى مكافحـة الغـش والتوعيـة      
مبخاطره لفائدة مجيع أعضاء املؤسسة املعنية. ويتعني، كحد أدىن، أن يكون التدريب على 

بالنسـبة للمـوظفني العـاملني يف اـاالت الوظيفيـة األكثـر عرضـة         مكافحـة الغـش إلزاميـاً   
  واملوظفني العاملني يف بيئات ميدانية هشة وعالية املخاطر. ا حاالت غشوقوع ل

وتشــري إىل أن التــدريب املتعلــق مبكافحــة الغــش إمــا نفــذ    ٤تؤيــد املؤسســات التوصــية    - ١٧
ناهضـة  بالفعل أو جيـري التخطـيط لتنفيـذه. وأكـدت إحـدى املؤسسـات التزامهـا بتعزيـز ثقافـة م         

سسية تقوم علـى الرتاهـة والشـفافية واملسـاءلة؛ وتقـدمي      غش/الفساد من خالل تشجيع ثقافة مؤلل
ــع املــوظفني، مبــن فــيهم املــديرون، بشــأن معــايري       املشــورة الســرية يف جمــال األخالقيــات إىل مجي
السلوك السليمة؛ وإدراج املـواد التوعويـة املتعلقـة بـالغش والفسـاد يف براجمهـا التدريبيـة يف جمـال         

ــك، تعكــف   ــات. إضــافة إىل ذل ــى الشــبكة       األخالقي ــع عل ــداد موق ــى إع ــذكورة عل املؤسســة امل
الداخلية يراد به تقدمي معلومات تتعلق مبنع أعمال الغش، مبا يف ذلـك بيـان باألسـئلة الـيت يتكـرر      
طرحها وأجوبتها وخطوط هاتفية ساخنة ومواد تدريبية ووثـائق ذات صـلة، وسـيجري تشـجيع     

قــوم بعــض املؤسســات بتصــميم يتوياتــه. ومجيــع املــوظفني علــى زيــارة املوقــع واالطــالع علــى حم
  دورات للتعلم اإللكتروين يف جمال مكافحة الغش، وهي دورات إلزامية جلميع املوظفني.

وترتئي مؤسسة أخرى ضرورة اتباع ج شامل إزاء التدريب املتعلق مبكافحة الغـش،    - ١٨
مينه أي أمنـاط جديـدة.   لتضـ عليـه  يعتد فيه بأمناط الغـش املـتغرية مـع إدخـال حتـديثات منتظمـة       

قد يكون من املستصوب مثال أن تكون لشهادات التدريب فترة صالحية حمـددة للتأكـد مـن    و
صقل معارف املوظفني فيمـا يتعلـق ـذه املسـألة وتـذكريهم ـا. وميكـن وضـع منـاذج تدريبيـة           

ــثال املشــترياتكــاالت حمــددة (  مكرســة ــذ خمتلفــ  أيضــا ). وميكــن م ــق تنفي ة، النظــر يف طرائ
ذلك التدريب اجلماعي (على مستوى املكاتب اإلقليمية أو القطرية) والتـدريب الفـردي    يف مبا

  والتدريب املسائي واحللقات الدراسية الشبكية، على سبيل املثال ال احلصر.
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  ٥التوصية     

ينبغي أن يعمد الرؤساء التنفيـذيون ملؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة، إن مل يكونـوا قـد            
ذلــك بعــد، إىل إجــراء تقيــيم شــامل ملخــاطر الغــش علــى مســتوى املؤسســة املعنيــة  فعلــوا 

جـزءا ال يتجـزأ مـن نظـام إدارة املخـاطر يف املؤسسـة أو كعمليـة        ذلك  ككل، إما باعتبار
مستقلة، وأن يتناول التقييم خماطر الغش على مجيع املسـتويات يف املؤسسـة الـيت يرأسـها     

ــار وامل    ــك املق ــا يف ذل ــهم، مب ــة     كــل من ــش الداخلي ــة، إضــافة إىل خمــاطر الغ ــب امليداني كات
جرى هذه التقييمات مرة كل سنتني على األقل علـى املسـتوى املؤسسـي،    واخلارجية. وت

  ، على املستوى التشغيلي.احلاجةوبشكل أكثر تواترا، حسب 
 ، ويشري العديد منـها إىل أنـه أجـرى بالفعـل تقييمـا شـامال      ٥تؤيد املؤسسات التوصية   - ١٩

ملخاطر الغـش علـى مسـتوى املؤسسـة املعنيـة ككـل أو هـو بصـدد إجـراء هـذا التقيـيم. وتتفـق             
علــى ضــرورة إدمــاج تلــك التقييمــات يف عمليــات إدارة املخــاطر. بيــد أن   املؤسســات عمومــاً

بعض املؤسسات الحظ أيضا أن إجراء مثل هذه التقييمات الشاملة ملخاطر الغـش كـل سـنتني    
ومكلفة، وأن التوصية ال تأخذ يف االعتبار إشكالية توافر املوارد املاليـة  قد يكون عملية مرهقة 

  العائد. إىل التكلفةقياس وال متتثل ملبادئ 
  

  ٦التوصية     

ينبغي أن يعمد الرؤساء التنفيـذيون ملؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة، إن مل يكونـوا قـد            
ــك بعــد، إىل وضــع اســتراتيجيات وخطــط عمــل شــاملة      ــوا ذل ــيب  فعل ملكافحــة الغــش تل

تنفذ من خالهلا سياسات مكافحة الغش اخلاصة بكل منها. لكي كل مؤسسة  احتياجات
خـاطر  ملتقييمـات   علـى هذه االستراتيجيات الرامية إىل مكافحـة الغـش    ترتكزوينبغي أن 

تكــون جــزءا ال يتجــزأ مــن االســتراتيجيات   وأن  هــا املؤسســةيرجتالغــش املؤسســية الــيت  
واألهداف التشغيلية عموما. وينبغي رصد املوارد املتناسـبة مـع مسـتوى خمـاطر     التنظيمية 
ن وختصيصها لتفعيل االستراتيجيات وخطط العمل.الغش املتبي  

ــية    - ٢٠ ــات التوصـــ ــد املؤسســـ ــان ٦تؤيـــ ــدد ، وإن كـــ ــية  عـــ ــها يالحـــــظ أن التوصـــ منـــ
ن حيـث املبـدأ   ال اعتراض عليها م “استراتيجيات وخطط عمل شاملة ملكافحة الغش”بوضع 

العائـد، وخاصـة يف    إىل التكلفـة قيـاس  ولكنها ال تراعـى مـدى تـوافر املـوارد املاليـة وال مبـادئ       
ــة       ــيس البــت يف احلاجــة إىل مــوارد مالي وكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة األصــغر حجمــاً. ول

  إضافية من اختصاص هيئات الرقابة.
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  ٧التوصية     

استعراض  إجراء يف ن ملؤسسات منظومة األمم املتحدةالرؤساء التنفيذيوشرع ينبغي أن ي    
 حىتإن مل يكونوا قد فعلوا ذلك بعد، ، اواليت يرأسات طر الرقابة الداخلية يف املؤسسأل

 أســفرت عنــهايكفلــوا وجــود ضــوابط متناســبة ملكافحــة الغــش وأن خمــاطر الغــش الــيت    
  ر الرقابة الداخلية.ج بشكل واف يف أطعالَتاراة يف هذا اال تقييمات ال

، ويالحــظ الكــثري منــها أن الضــوابط املشــار إليهــا يف      ٧تؤيــد املؤسســات التوصــية     - ٢١
  التوصية إما موجودة بالفعل أو جيري وضعها.

  
  ٨التوصية     
عنــد عــرض بيانــات الرقابــة الداخليــة أو حتــديثها، ينبغــي أن يكفــل الرؤســاء التنفيــذيون       

القائمة على ضوابط مسألة كفاية الملؤسسات منظومة األمم املتحدة تناول هذه البيانات 
ــة   ، حســب اكافحــة الغــش مل مســتوى املؤسســة ككــل  ــايري الدولي ــدة واملع ملمارســات اجلي

الداخليــة، ينبغــي أن يصــدق  الرقابــةالســارية. ويف حالــة عــدم إصــدار بيــان رمســي بشــأن 
الرؤساء التنفيذيون يف تقاريرهم السنوية املقدمـة إىل اهليئـات التشـريعية وجمـالس اإلدارة     

ة الغـش تسـتند إىل   لديها ضوابط متناسبة ملكافحـ كلٌ منهم على أن املؤسسة اليت يرأسها 
ملنـع الغـش والكشـف عـن     السـليمة  عمليات الجراءات وتتبع اإلتقييمات ملخاطر الغش و

  حاالته والتصدي هلا ومجع البيانات.
إجــراءات داخليــة  بالفعــل منــها أن لديــه ، ويالحــظ عــدد٨تؤيـد املؤسســات التوصــية    - ٢٢

الــيت طــر الرقابــة الداخليــة  للتصــدي للغــش أو أنــه ســينظر يف التوصــية خــالل عمليــة حتــديث أ   
الداخليــة علــى مــواطن   الرقابــة. واقتــرح أن تســلط املؤسســات الضــوء يف بياناــا عــن   يطبقهــا
اهلامة فيمـا يتعلـق بالضـوابط الداخليـة ملكافحـة الغـش، وأن تـدعم املؤسسـات جهـود           الضعف

  ت الضمان.عداد بياناالتوجيه الالزم إلالكشف عن مثل هذه املخاطر بأن تزود املديرين ب
  

  ٩التوصية     

ملكاتبـهم   تعليمـات ينبغي أن يصدر الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحـدة      
للتعاقد مع األطراف الثالثـة،   املستخدمةالقانونية باستعراض وحتديث الصكوك القانونية 

ملتعلقــة مثـل البـائعني والشـركاء املنفــذين، مـع االهتمـام بوجـه خــاص بـالبنود واألحكـام ا        
  مبكافحة الغش.

عتمـدة لديـه   منـها أن الصـكوك القانونيـة امل    ، ويالحظ عدد٩تؤيد املؤسسات التوصية   - ٢٣
  تتضمن بالفعل أحكاما تعاقدية ختفف من خماطر الغش والفساد.
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  ١٠التوصية     

تـوافر  كـون  يينبغي أن يكفـل الرؤسـاء التنفيـذيون ملؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة أن            
ناسبة ملنع الغش والكشف عن حاالته جـزءا ال يتجـزأ مـن خاصـيات أنظمـة      تت املالقدرا

التشغيل اآليل، مبا فيها تقارير األنشطة املعـدة آليـاً ومنـاذج التنقيـب عـن املعلومـات الـيت        
اليت يرأسات املؤسساليت تعتمدها ظم املركزية لتخطيط املوارد تتم آلياً يف إطار الناو.  

، وتشـري عـدة مؤسسـات إىل أن نظمهـا املركزيـة      ١٠كـثرية التوصـية    تؤيد مؤسسـات   - ٢٤
الغش أو أـا تسـتطلع إمكانيـة إضـافة     املتعلقة بـ  رصداللتخطيط املوارد تدعم بالفعل خاصيات 

و/أو تعزيز هذه القدرات. بيد أن إحدى املؤسسات الحظت أيضا أن التوصـية تغفـل التكلفـة    
ائمة وإدخال حتسينات حمتملة علـى الـنظم املركزيـة القائمـة     املرتفعة لعملية تنقيح اخلاصيات الق

ــك التنقيحــات       ــرة إطــالق تل ــة خــالل فت ــوارد واملخــاطر ذات الصــلة بتلــك العملي لتخطــيط امل
ــارات     أو ــتلزم مهـ ــيفةً أن هـــذا األمـــر يتعـــدى اإلعـــداد اآليل للتقـــارير ويسـ التحســـينات، مضـ

البيانـات املتعلقـة مبنـع الغـش والكشـف عـن       تغرية وحتليـل  املـ لحاالت لمتخصصة لوضع املعايري 
حاالته. ولوحظ أن عوامل مثل الضـوابط املعنويـة املتعلقـة بالسـلوك البشـري ال ميكـن تفعيلـها        

ظم املركزية لتخطيط املوارد وأن من الصعب قبول التوصية علـى حالتـها مـن    آلياً من خالل الن
  دون إجراء ولو حتليل أويل للتكلفة والعائد.

  
  ١١صية التو    
ينبغي أن يعمد الرؤساء التنفيـذيون ملؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة، إن مل يكونـوا قـد            

   املتعلقـة بـاملبلغني عـن املخالفـات مـن      م فعلوا ذلك بالفعل، إىل تنقـيح سياسـات مؤسسـا
أجـل اعتمـاد املمارســات اجليـدة يف هـذا اــال، وإىل توسـيع نطـاق واجــب اإلبـالغ عــن        

ه من صور سـوء السـلوك ليشـمل املـوظفني املتعاقـد معهـم ومتطـوعي        حاالت الغش وغري
األمــم املتحــدة واملتــدربني الــداخليني واألفــراد مــن غــري املــوظفني عــالوة علــى األطــراف   

  الثالثة، ومنها البائعون واملوردون والشركاء املنفذون.
حلمايـة  ا أشـكال  بالفعلا تعتمد ، ويالحظ الكثري منها أ١١تؤيد املؤسسات التوصية   - ٢٥

ــة      ل ــوفري احلماي ــل يف ت لمــبلغني عــن املخالفــات. وتشــري إحــدى املؤسســات إىل التحــدي املتمث
لألفراد من غري املوظفني الذين يتعرضون لالنتقام وإىل التكاليف املترتبـة علـى تقـدمي مثـل هـذه      

 بلســـاحلمايـــة لغـــري مـــوظفي األمـــم املتحـــدة. وبـــالنظر إىل تنـــوع منـــاذج العقـــود وحمدوديـــة    
االنتصــاف، يصــعب تنفيــذ إجــراءات تصــحيحية مثــل اســتئناف التعاقــد أو صــرف األجــر بــأثر 

  رجعي. ولذلك ينبغي إيضاح إجراءات تصحيحية حمددة عند اعتماد أي سياسة جديدة.
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  ١٢التوصية     

ينبغي أن يعمد الرؤساء التنفيـذيون ملؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة، إن مل يكونـوا قـد            
مجيـع  عـد، إىل تنفيـذ املمارسـة اجليـدة املتمثلـة يف إنشـاء آليـة مركزيـة لتلقـي          فعلوا ذلك ب
االدعاءات املتعلقة بالغش يف املؤسسات اليت يرأسوا. وريثمـا يـتم ذلـك،     البالغات عن

اختـاذ إجـراءات   البالغـات  ملؤسسات الـيت لـديها آليـات غـري مركزيـة لتلقـي       على اينبغي 
ــزا    ــاء الت ــن أجــل: (أ) إرس ــة م ــي       مٍفوري ــة لتلق ــري املركزي ــغ الوحــدات غ ــأن تبل يقضــي ب

مركزية بأي ادعاء يصلها وباحلاالت اخلاضـعة للتحقيـق واحلـاالت الـيت      سلطةً البالغات
أقفلــت، مــع اإلشــارة إىل اإلجــراء املتخــذ يف كــل منــها؛ (ب) وضــع إجــراءات ومبــادئ   

راء التقيــيم : معــايري واضــحة إلجــمــا يلــي تشــمل البالغــاترمسيــة تــنظم تلقــي  توجيهيــة
ــد املســؤول أو املكتــب أو املكلّــ    بــإجراء التقيــيم، وســري   املــأذون لــه  ف األويل، ولتحدي

  وترتيبات اإلبالغ بنتائج التقييمات األولية. ،العملية اليت يتعني اتباعها
 البالغـات ، وتتفق علـى أن النظـام املركـزي لتلقـي     ١٢تؤيد مؤسسات كثرية التوصية   - ٢٦

لإلبـالغ جبميـع حـاالت إسـاءة السـلوك ال غـىن عنـه لكفالـة اإلملـام التـام            املؤسسـة  ترسيهالذي 
باحلاالت املبلغ عنها واملخاطر املاثلة وضمان اإلبالغ الوايف حباالت الغش والغـش املفتـرض يف   

أن إنشــاء آليــة مركزيــة لتلقــي  العامــة األمانــة تالحــظ التقــارير املقدمــة إىل الــدول األعضــاء. و 
أيضا مـن جانـب اللجنـة االستشـارية املسـتقلة للمراجعـة وجملـس مراجعـي          البالغات أُوصي به

  احلسابات.
ومع ذلك، أعـرب عـن رأي آخـر مفـاده أن املؤسسـات الـيت مل تنشـئ بعـد مثـل هـذه             - ٢٧

اآللية رمبا حتتـاج إىل مـوارد إضـافية لالضـطالع مبسـؤولية إنشـاء وإدارة عمليـة مركزيـة لتلقـي          
املستويات احلاليـة، وأن هـذا األمـر قـد حيـول االنتبـاه        يته يف إطارتلبصعب ما يالبالغات، وهو 

قـدرا علـى مواجهـة أعبـاء إدارة     التـأثري يف  عن العمل األساسي لإلدارة املسؤولة، مبا يف ذلـك  
  احلاالت اليت تنظر فيها.

ــيس      الحظــت إحــدى املؤسســات  و  - ٢٨ ــة ل ــة مركزي ــدمي البالغــات إىل جه كــذلك أن تق
هـام فعـال،   أمـر  آليـة مركزيـة   وجـود  اليت يبلغ ا عن أغلب ادعاءات الغش. و بالضرورة اآللية

وبصـورة مباشـرة عــن    م دومــاًقـد يال قـد  املؤسســات  واردة لـبعض الشــكاوى الـ  أغلـب غـري أن  
 مسـائل ال تتعلـق دومـاً    يفركزيـة لتلقـي البالغـات    املليـة  تسـتخدم اآل طريق اآللية. ويحتمل أن 

بالغش أو غري ذلك من أنواع سوء السلوك. ويف بعض املؤسسات غري التابعـة لألمـم املتحـدة،    
ــديرون اآلليــ      ــن ي ــال هــم م ــات وضــمان االمتث ــون باألخالقي ــي  ات يكــون املكلف ــة لتلق املركزي

وخاصـــة تلـــك املتصـــلة بـــاملوظفني، غـــات، الالكـــثري مـــن البالبالغـــات يف أغلـــب األحيـــان، و
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إىل املوارد البشـرية   للمشورة أو املعلومات أو إحالةً بل قد يكون طلباً، قيستلزم إجراء حتقي ال
املسـاءلة  تكفـل  تلقـي البالغـات    اتأن آليـ التأكد من أو اإلدارة للحصول على رد. ومن املهم 

  الصحيح. املسارعن طريق إحالة احلاالت إىل 
  

  ١٣التوصية     
األمم املتحدة، بالتشـاور مـع اللجـان    ينبغي يكفل الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة     

االستشــارية ملراجعـــة احلســـابات، أن يضـــع املكلفـــون بالتحقيقـــات يف املؤسســـات الـــيت  
 ا مؤشـراترئيسـية لـألداء يف جمـال إجـراء التحقيقـات وإقفاهلـا، وأن تتـوافر هلـم          يرأسو

ــتناداً    ــات اسـ ــك التحقيقـ ــراء تلـ ــة إلجـ ــدرات الكافيـ ــوع   القـ ــاطر ونـ ــنيف للمخـ إىل تصـ
  التحقيقات املطلوب إجراؤها ودرجة تعقدها.

، غــري أن إحــداها الحظــت أن مؤشــرات األداء  ١٣املؤسســات التوصــية  تؤيــد غالبيــة  - ٢٩
تنــوع أنشــطة الغــش   يف ضــوءالرئيســية ينبغــي أن تراعــى فيهــا مســتويات مناســبة مــن املرونــة   

، “ء تلـك التحقيقـات  القدرات الكافيـة إلجـرا  ”احملتملة فيما أشارت مؤسسة أخرى إىل عبارة 
ــوارد جــد       مالحظــةً ــا إال م ــوافر هل ــيت ال تت ــا ال دودة إلجــراء حمــأن املؤسســات األصــغر حجم

  التحقيقات قد جتد صعوبة يف االمتثال التام للتوصية.
أخرى إىل أن الكيانات اليت مل تنفذ بعـد التوصـية قـد ترغـب يف النظـر       وتشري مؤسسةٌ  - ٣٠

 وضـعتها مؤسسـات أخـرى ويف تـدابري مبتكـرة لتعزيـز مهمـة        يف مؤشرات األداء الرئيسـية الـيت  
  إىل املمارسات املعمول ا على نطاق منظومة األمم املتحدة.   التحقيق استناداً

  
  ١٤التوصية     

ينبغــي أن يعمــل الرؤســاء التنفيــذيون ملؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة، بالتشــاور مــع         
ؤسسات اليت يرأسـوا،  واملكاتب القانونية يف املمكتب الشؤون القانونية باألمم املتحدة 

على تعزيز الربوتوكوالت واإلجراءات القائمة املتعلقة بإحالة حاالت الغش (وغـريه مـن   
أشكال سوء السلوك) إىل سـلطات اإلنفـاذ واحملـاكم الوطنيـة الختـاذ اإلجـراءات اجلنائيـة        

إحالــة تلــك احلــاالت يف  ي أن جتــرواملدنيــة الواجبــة والســتعادة األصــول، وعلــى كفالــة   
  الوقت املناسب وبطريقة فعالة.

٣١ -  وتعتـرف بالـدور القيـادي ملكتـب      ١٤عديـدة عـن تأييـدها للتوصـية      تعرب مؤسسات
فقـد   أبدى شـواغل أو تعليقـات يف هـذا الشـأن.    ؤسسات دا من املالشؤون القانونية، إال أن عد

البــارامترات والربوتوكــوالت  ســيها  راحلــدود الــيت ت ب يــرنلــوحظ مــثال أن تنفيــذ التوصــية    
اليت هي جزء أصيل مـن املركـز القـانوين    وم اإلحالة إىل السلطات الوطنية واإلجراءات اليت تنظّ
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 لكل مؤسسـة، وأشـري باملثـل إىل أن هـذه العمليـات يفتـرض مـن حيـث املبـدأ أن تكـون قائمـةً           
هـي  ضيف وغريه من اآلليـات و بالفعل يف مجيع كيانات األمم املتحدة مبوجب اتفاقات البلد امل

  تعتمد إىل حد ما على مدى استجابة الدول األعضاء اليت تعمل فيها تلك الكيانات.  
أن التوصية تفترض على مـا يبـدو أن الربوتوكـوالت أو اإلجـراءات     وأشري كذلك إىل   - ٣٢

راءات القائمة غري موجودة أصال أو حتتاج إىل حتسـني، وأن تعزيـز هـذه الربوتوكـوالت واإلجـ     
 تالحـظ من شأنه أن يؤدي إىل مزيد من اإلحـاالت إىل السـلطات الوطنيـة. ولكـن املؤسسـات      
، املعنيــة أن مــن الضــروري، إضــافة إىل التحليــل القــانوين ملــواطن القــوة والضــعف يف احلــاالت  

للمخــاطر وااللتزامــات اهلامــة أو احملتملــة، وأن التقريــر  ومتــأن مســتفيضيجــرى اســتعراض  أن
لتكاليف واملخاطر ذات الصلة وال يفسر ملاذا تـرجح كفـة   ل تقييماً وافياًيف هذا الصدد  يورد ال

  على كفة التكاليف املتكبدة. ةالفوائد احملتمل
  

  ١٥التوصية     

 تاهليئـــاإىل الرؤســـاء التنفيـــذيون ملؤسســـات منظومـــة األمـــم املتحـــدة  قـــدم ينبغـــي أن ي    
يعـد علـى أسـاس    ن اإلدارة وحداً وشامالً مم اًيرتقرا الس إدارجموملؤسسام التشريعية 
ــتناداً    ســنوي و ــش، اس ــاول أداء أنشــطة مكافحــة الغ إىل مؤشــرات األداء الرئيســية.   يتن

ويشمل هذا التقريـر يف مجلـة أمـور مسـتوى التعـرض للغـش، وحالـة االمتثـال لسياسـات          
واخلسـائر النامجـة   املفروضـة،  زاءات مكافحة الغش، واإلحصاءات املتعلقـة بـالغش، واجلـ   

  استعادة األصول، والدروس املستفادة.سبل عن الغش و
، ويقترح الكثري منـها إدخـال تغـيريات علـى ـج      ١٥التوصية  تقبل املؤسسات عموماً  - ٣٣

علـى سـبيل    املؤسسـات اإلبالغ املوصى به بشأن أنشـطة مكافحـة الغـش. فقـد ارتـأت إحـدى       
إدخـال حتسـينات    عـن طريـق  لهيئات التشريعية طلوب لاملبالغ تم اإلاملثال أن من األنسب أن ي

عـن تقـدمي تقريـر مسـتقل عـن الغـش، يف حـني         عوضـاً يف الوقـت الـراهن   على التقارير املقدمـة  
ــن خــالل حمافــل          ــارير إىل جمــالس اإلدارة م ــارت مؤسســة أخــرى إىل إمكانيــة توجيــه التق أش

  أخرى.  رقابية
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  ١٦التوصية     

ــات       التشــريعية وجمــالس اإلدارة مبؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة    ينبغــي أن تقــوم اهليئ
يتعلــق مبنــع الغــش والكشــف عــن  أو ثابتــاً دائمــاً أعماهلــا بنــداً جــداوليلــي: تضــمني   مبــا

شـامل الـذي   وحـد وال إجـراء اسـتعراض سـنوي لتقريـر اإلدارة امل    وحاالته والتصدي هلـا؛  
لغش؛ وتوفري التوجيه والرقابة يقدمه الرئيس التنفيذي بشأن سياسات وأنشطة مكافحة ا

  الرفيعي املستوى بشأن املسائل املتصلة بالغش.
ــد مؤسســات   - ٣٤ ــة تؤي ــم املتحــدة   منظوم ــا موجوتشــري التوصــية هــذه األم ــةٌإىل أ إىل  ه

أيضــا أن ســيتعني عليهــا بعــض املؤسســات أن جمــالس اإلدارة  الحــظاهليئــات التشــريعية؛ وقــد 
د مثل هذا التقرير الشامل. وأعرب أحد الكيانـات عـن رأي مفـاده    تنظر يف توافر املوارد إلعدا

بنـد مسـتقل،   كجـداول أعماهلـا    إيـراد هـذه املسـألة يف   أن من املمكن أن تطلب جمـالس اإلدارة  
أخرى، مثـل جهـات املراجعـة اخلارجيـة للحسـابات وجلـان الرقابـة، قـد تكـون           غري أن هيئات

دمي التقـارير بشـأا إىل جمـالس اإلدارة علـى النحـو      وتقـ ة املسـألة  وأقـدر علـى دراسـ   منها أفضل 
  ).١٥املناسب (انظر أيضا الرد الوارد على التوصية 
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  املرفق  
  تعليقات على التوصيات غري امللزِمة      

الـــواردة يف  “غـــري امللزِمـــة ”التوصـــية  علـــىأبـــدت إحـــدى املؤسســـات تعليقـــات      - ١
، فأعربـت عـن تأييـدها    ) أ()JIU/REP/2016/4تقرير وحـدة التفتـيش املشـتركة (   من  ١٦٣ الفقرة

لفكرة توسيع نطاق برامج إقـرار الذمـة املاليـة ليشـمل املـوظفني ذوي املهـام الـيت تنطـوي علـى          
يرون مشـاريع متـول مـن مـوارد     املوظفـون الـذين يـد   ن فـيهم  درجـة عاليـة مـن خمـاطر الغـش (مبـ      

خارجـة عـن امليزانيـة، بصـرف النظـر عـن رتبـهم) ولكنـها الحظـت أن هـذه التـدابري سـتترتب             
  عليها تكاليف ينبغي النظر فيها أيضا.

هامـة تتعلـق بضـوابط     مالحظـةً تضـمن  ت ١٨١والحظت إحدى املؤسسات أن الفقرة   - ٢
عتقادهـا أن تطبيـق ضـوابط مماثلـة علــى     منـع الغـش بالنسـبة للشـركاء املنفـذين، وأعربــت عـن ا      

أطراف ثالثة أخرى قد يكون مفيدا أيضـا ولكنـها أشـارت إىل أن هـذا األمـر قـد تترتـب عليـه         
  آثار مالية.

الـواردة يف الفقـرة    “غـري امللزِمـة  ”وأبدت إحـدى املؤسسـات تعليقـات علـى التوصـية        - ٣
لشـغل وظيفـة    وظـف املرشـح  صول على معلومـات عـن امل  احل، فأقرت بأن ) ب(من التقرير ٣٠٥

مـــن حيـــث ســـابق ضـــلوعه يف أنشـــطة غـــش ونتـــائج تلـــك األنشـــطة          مـــا، عنـــد تعيينـــه،  
ميكـن أن يكـون مفيـدا. بيـد أن تنفيـذ التوصـية قـد يـثري شـواغل.           ذات الصلة التحقيقات و/أو

يف ادعاءات الغش أو غريه من أنـواع سـوء السـلوك،     اتفبالنظر إىل السرية اليت حتيط بالتحقيق
 بشـأن بالضـرورة علـى احلصـول علـى تأكيـدات أو معلومـات إضـافية         قادرةًة املؤسستكون  ال

         بالسـلب صــحيحاً  الـرد الـذي تتلقـاه (مبــا يشـمل علـى ســبيل املثـال مسـألة مـا إذا كــان الـرد .(
قـد برئـت    املوظفيكون طلب هذه املعلومات، حىت عندما عترب ي أن عالوة على ذلكوحيتمل 

_________________ 

من املستصوب أن جتـري مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة استعراضـاً لرباجمهـا املتعلقـة بـإقرار الذمـة املاليـة            ’’  ) أ(  
املـوظفني  مـن حيـث فئـات    يف كفاية نطاق تغطيتـها   واإلعالن عن تضارب املصاحل، بغية تعزيز فعاليتها والبت

  ‘‘.يف الربنامج املطالبني باملشاركة
حمـددة عـن    طلـب التوظـف أسـئلةً    من املستصوب أن تضـمن مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة اسـتمارات      ’’  ) ب(  

وينبغـي اسـتعراض أي    .أو التحقيقـات /نتهت إليه تلك األنشـطة و اسابق ضلوع املوظفني يف أنشطة غش وما 
وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي      .جانب املكتب القانوينوإجازا مسبقا من  إلجراءنشأ عن هذا امسائل قانونية ت

أن تتشاور شـبكتا الشـؤون القانونيـة واملـوارد البشـرية التابعتـان للجنـة اإلداريـة الرفيعـة املسـتوى بشـأن اتبـاع             
  ‘‘.للتصدي هلذه املسألةوحدين ج وصيغة م
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يـؤدي  لرمبـا  غري متسق مع مبادئ مراعاة األصـول القانونيـة و   أمراً، االدعاءاتساحته من تلك 
  إىل حتيز غري مقصود يف عملية االختيار.

مــن التقريــر بشــأن  ٣٥٢وأعــادت إحــدى املؤسســات تنــاول نقطــة وردت يف الفقــرة   - ٤
لتحســني ل اًبوابــة األمــم املتحــدة العامليــة للمشــتريات، فأيــدت الــرأي القائــل بــأن هنــاك متســع   

حيث إن اتباع ـج خمتلفـة ميكـن أن يـؤدي مبؤسسـات منظومـة األمـم        يتعلق بتلك البوابة  فيما
املتحدة إىل التعاقد عن غري علم مع شركاء يحتمـل أال يكونـوا قـد تعرضـوا جلـزاءات ولكنـهم       

  يف واقع األمر أفرع تابعة لكيان خضع جلزاءات.
ا وردتـ لتني ال “غري امللزِمتني”للتوصيتني  عن تأييدهاأيضا وأعربت إحدى املؤسسات   - ٥

  .) د(من التقرير ٣٥٩و  ) ج(٣٤٦يف الفقرتني 
 

_________________ 

تحــدة، إن مل يكونــوا قــد فعلــوا مــن املستصــوب أن يعمــد الرؤســاء التنفيــذيون ملؤسســات منظومــة األمــم امل ’’  ) ج(  
ــة        ــذين وصــكوكها القانوني ــة بالشــركاء املنف ــا املتعلق م وإجراءاــك بعــد، إىل حتــديث سياســات مؤسســا ذل

حبيـث يتسـىن هلـم جمـازاة الشـركاء املنفـذين، مبـا يف ذلـك عـن طريـق            ٢٠١٦الصلة م حبلول اية عـام   ذات
  ‘‘.واستعادة األصولإحالة حاالت الغش إىل السلطات الوطنية 

الرؤساء التنفيذيون ملؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة، بصـفتهم أعضـاء يف جملـس        عمد من املستصوب أن ي’’  ) د(  
التعجيـل بـالنظر يف   إىل الرؤساء التنفيذيني الذي يشرف على تطوير بوابـة األمـم املتحـدة العامليـة للمشـتريات،      

العنايــة الواجبــة عنــد التعاقــد مــع الشــركاء    لبــذليــة الــيت تــتم لعمليــات اآلللمحفــل كاســتخدام تلــك البوابــة 
املنفــذين واخلــرباء االستشــاريني، ولتبــادل املعلومــات فيمــا بــني املؤسســات علــى حنــو شــامل للتحقــق مــن أداء  

  ‘‘.هؤالء الشركاء واخلرباء
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 تنفيذي موجز 
 منع الغش واكتشافه والتصدي له في مؤسسات منظومة األمم المتحدة  
  JIU/REP/2016/4 

الفششو ي مششن جملششن مشش  مششن م   ششم  الغششخ ر ششي جششدهي ام اجلاششما امششمد  ال اشش   
 الشذي ثدثش  ريأثجلشمنظومة األمم املجلحدة  اهليئم  الجلشيه ية/جمملس اإلدا ة.  ميكشن ن  هكشو  ال

الغششخ  ل ششفُيخ  ،الغششخ م منظومششة األمششم املجلحششدة ماششرياة. ىلامإلسششمىلة إق اة ششمبي الن دهششة الكاششرية
علششا تنفيششذ الششفامل اف مليششة،  علششا  ض للخ ششي رششد  مة،  ه ششي     ششآثششم اة مششدمية علششا   ششة امل

خ  امجلشششششمىل  إرممششششة الشششششيامم   تل ششششا امل ششششمام .  لششششذلة، ىلششششغ  ا ليششششم  الف ملششششة ملنشششش  الغشششش
جلشدااري لم  من اذه ا ثشم  ال شلاية.      م سام  مصمحل امل  بي يمة   الجلصدي ل  ت دي د  اة 

ت زهشز   م جلحشدة  ىل مليجل شمه   نايشة م ت زهشز م شم لة منظومشة األمشم امل   مكمىلحة الغخ د  
 اليرماة املنم اة  ا  جلخداا امل   ل للاوا د.

  غم نل  هص ن حتدهد املاملغ املف ودة علا الص يد ال مملي ا ان الغخ م منظومة  
األمم املجلحدة ا د  م  ول من الي ني، ىل د ناشيت  ايئشم  اليرماشة اةم جيشة  الدارليشة مشيا اة ن  

عنش  مششنخفد اد جشة غششري عمدهشة، اششملنظي إق ياشم ال اليششم  الش  ت ششوا م شجلو  الغشخ املالششغ 
هبم منظومة األمم املجلحدة  ت  يشدام  الايئشم  ال مليشة املخشملي الش  يشيي ىلي شم اشذه ال اليشم . 
 الوار  ن  م جلو  الغخ املالغ عن  من جملن منظومة األمم املجلحشدة مشنخفد علشا غشو غشري 

  املجل ل شة اشملغخ الشذي تالشغ عنش  الياا شم  امل نيشة  الكيملشم  رو   امإليصم ا مم عمدي، إذا
عششششما، ه شششش  مجلو شششش   م  شششششك احلكوميششششة الولنيششششة  ال  ششششما اةششششمي  األ  ششششم  األممدمييششششة.  ا

م املمبششة مشن جماششوا اإلهششيادا ، م يششني  5  1ال  شمعني ال ششما  اةششمي م ل شمح هشش ا   اششني 
م املمبة املن اة ملنظومة األمم املجلحدة.  ا اشم ة نرشي ، ىلشغ  الشن    0.03نل  ه   م يد د 

 ارياة  مجلولنمة. م اإلاالغ  /ن  عدا ا مجلشمف م منظومة األمم املجلحدة ميكن ن  هكو  م
 هجلنم ل اذا الجل يهي الشواغ  الش  ت شيع عن شم الشد ل األعوشم   اهليئشم  اليرمايشة علشا  
اوسشش  ج ششود مكمىلحششة الغششخ م منظومششة األمششم املجلحششدة.  اششو هاحشش   هجل لشش  ىلياششميششد  ششوا  

نظومششة علششا الصشش يدهن املفششماياي  الجلشششغيلي،  هششدعو املمنشش  الغششخ  امجلشششمىل   الجلصششدي لشش  م 
تششوىلري الجلوجيشش  اشششأ   ششا  الجل ممشش  مشش   هجل ششم مششن راللشش  اعجلاششمد إلششم  للششجلحكم م الغششخ إق

الغخ.  ه جلند الجل يهي إق ال ا  اهلما الشذي ت شوا اش  ايئشم  اليرماشة م منظومشة األمشم املجلحشدة 
،  اللانشة ا  جلششم هة األمشم املجلحشدة  شمام ي يام جملشس مياج شي     م ال نوا  األررية،

للاياج شششة،  مكجلشششن رشششدمم  اليرماشششة الدارليشششة لهمشششم املجلحشششدة،  غرياشششم مشششن ايئشششم   امل شششجل لة
مشششع ا شششد جوالشششن الغشششخ نهوشششمة علشششا غشششو و مياج شششة احل شششمام  الدارليشششة  اةم جيشششة.  رشششد ع

صمة الجل م هي املجل ل ة و  رص، ن منظومة األمم املجلحدةعت م هي  يدة الجلفجليخ املش مة  مجزبي 
ة  ظيفشش(،   JIU/REP/2013/4(،  إدا ة شششيمم  الجلنفيششذ  JIU/REP/2014/1اوظيفششة ت ائششة املششوا د  

 (. JIU/REP/2011/5(،  إلم  امل م لة  JIU/REP/2011/7  JIU/REP/2000/9الجلح ي   



JIU/REP/2016/4 

GE.16-09394 iv 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

6
/4

 

 

ة إق نرششي .  مششذلة    ششجلشش  مششن ممثمىل يجللششف الششن ل املجلاشش  م إدا ة لششملي الغششخ    
  و املوظفشش  يتكاششذي هجللششف م ششجلوهم  الغششخ الششتجلفششم   لاي ششة نلششش ة الغششخ تفم تششمة  ا شش مة  خ

هشششدعو اشششذا    م .  هلشششذا ال شششان،   ششش /ن  األلشششياف اةم جيشششة ارجلالىلشششمة ماشششرياة ىلياشششم اشششني امل
مل ممشة الغشخ م منظومشة األمشم املجلحشدة  اش   " ايشد هنم شن امايش "الجل يهي إق األرشذ اشن ل 

ة    ششىل ششمة  يجليمجششم  مشش  مهشششدد علششا سششي  ة تكييششف اإللششم  امل شش   للششجلحكم م الغششخ   
هاحششش  املجلفصشششي  يشششم   غشششخ ىل ليشششة، ىل شششو هجلنشششم ل     رصمبصششش م املايشششزة.  مششش  ن  الجل يهشششي

م  م الجلصدي ل .     م املا موسوا الغخ ا يه ة ملية،  هو د م لومم  عن الُن ل ال  تجل
هشا  اذا للغخ  نعلا الايئم  ت يسمة ملخمليه.    ة ن يل ااجلاما رمي ألمثي األلش ة عيس

الغششششششخ املششششششيتاو امملششششششش هم ،  إدا ة ال  شششششششود،  ا ششششششجل داا املششششششوظفني،  ا  شششششششجلح مرم ،  إدا ة 
ثملثة، مث  شيمم  الجلنفيذ،  إدا  م.  من مث، ثدد الجل يهي جمم   اللياف األاملشم ه ،  ارجليم  

ال  شمعني ال شما الجلحدهم  املشش مة  ه شدا ا شد الجلوصشيم  ا شجلنمداة إق املام  شم  اليابشدة م 
 .  مسا جل ي   جي  ا اةمي  يم ع املنظام  املجل ددة األلياف ال

ه شش   الجل يهشي مكمىلحششة الغششخ اوسش  ايممشش  جدهشدة  ممششمة رششد     عشال ة علششا ذلشة، 
تن وي علا آثم  مملية ر رية.  إمنم او، علا ال كس من ذلة، هدعو إق ا جلخداا املوجشود 

م الجلصششدي للغششخ علشا ن ششمر املخششملي.  امإلسششمىلة إق  يةملجلنم ششاا ن من شم ززهششد مششن الف مليشة 
ذلششة، هشششدد الجل يهششي علششا ن   سشش  تششدااري روهششة ملنشش  الغششخ  ششيكو  نرشش  تكلفششة اكثششري م م لششة 
 اجلكششششمليف ا سشششش يا  إق امجلشششششمف الغششششخ الششششذي ا ُتكششششن املف شششش   الجل ممشششش  م شششش  ا ششششد ذلششششة.

ل يما ا   ا  هجل لن تيميزاة  ع ليشة لجللفشني مشن من النمر ل نعداداة غفريةهجل لن من  الغخ    
ميكششن ات ششم  الغششخ     ن اششملنظي إق نلشش  لكششمششوظفي اإلدا ة ال ليششم. مششن مجيشش  امل نيششني   مصششة 

ميكن امجلشمىل  مل ، ىلشمألمي ه جلوشي اتاشما مشل مجلشوات  هششا  مشالة مشن الورمهشة    نل  مام  مل ،
  ا مجلشمف.

ام الغشششخ علشششا ل شششمح منظومشششة األمشششم املجلحشششدة، ص ششش امإلسشششمىلة إق تنشششم ل  م  شششم   
م  ت ششجلفيد منشش  اممل لومششم  الشش  تنم ششن ايجليمجم ششم    ششالجل يهششي لكششي ه ششجل ا  مايجشش  للا

 16ويتضمن التقريرر نىلو  من غريام،  لكي هجليح ريه ة ليه  للجلحيك م ا يمه املنششود. 
توصررية  15، وةادار اإلتوصررية رسررمية، هحررداها موج ررة هلررا ال يعررات التشررري ية وم ررال  

 توصششية غششري   يششة 20امإلسششمىلة إق ذلششة، هجلوششان اششو، .   موج ررة هلررا الر سرراف التنفيرر يين
ششش" ن  ، م شششششك  م  يششششم  لجلح شششني ال يم ششششم   املام  ششششم  املجلا شششة م الجل ممشششش  مشششش  "يةمي  

 الغخ.
 ينبغي القيام به لمكافحة الغش في منظومة األمم المتحدة  مما ما زال هناك الكثير

 تواج  م ظم ميملشم  منظومشة األمشم املجلحشدة سشغ مة لكشي تجلصشدي للغشخ لشيس ىل شو 
،  إمنم نهوشمة ا شان عشدد    م ل  من نثي  ليب مامشي علا ن ملين ال ا  الدارلية للا ملم

و اإلعشالا الش  تشدعي يشد غ الغشخ  : اإلرشيا ا  املذالشة م   شمب، اشيمن ال وامش  اةم جيشة
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 الجلوصيم  ال  ردمجل م ايئم  اليرماشة الدارليشة  اةم جيشة   ىلشوح مش  ششي ، الوشغو الششدهد 
اشد  ام، لوشغو   مثلشة مشن ال شل م  الولنيشة ال ليشم  من امل ماني اليبي يني الذهن يو و ،

 عممة اما و  م الدامم.    ،دينملياج ة احل مام ،  الفململم ،    مبو اإلعالا،  اجملجلا  امل
 م اذه الايئة، هاشذل عشدد مشن م   شم  منظومشة األمشم املجلحشدة م ال شنوا  األرشرية  

اةمصشة زكمىلحشة الغششخ.  رشد نيششيت ا شد الجل ششدا   ج شوداة مجلوشمىلية لجل زهششز  يم شمت   ا شش اتيايمت
 م  إق ال يشششما   شششتشششزال رمباشششة   مششششف اشششذا ا  شششجل ياض عشششن يمجشششة امل    لكشششن الجلحشششدهم 

علشا ة ن وهشهلش ة املل الجلصدياو نىلو  اكثري لف م اة ي الذي ميثل  الغخ  حت ني  ا   زم
 املخملفششة لل ششملو .  تجلالششا تلششة الجلحششدهم  ا ششيح عدهششدة.  ناششم اششذه ال ششيحالجلصششيىلم  الغششخ   

الجل ممش  مش  الغشخ  جمشمل "م  "رد ة ي نة علا م جلو  ال يشمدة" غيمع احلزا م إ  م : هلي مم
ت يياشششم  من ايشششة لجلحدهشششد م شششجلو   إجشششيا  عشششدا ت زهشششز ث مىلشششة ششششمملة ملكمىلحشششة الغشششخ   عشششدا 

د   حمم لششششة إسششششفم   "عششششدا الجل ششششممح م ل ششششمة إتا  الغششششخ"الجل ششششيض ملخششششملي الغششششخ   الششششدعوة إق 
لغششخ   ا ىلجل ششم  إق  يم ششة  /ن  لموششاو  تشششغيلي علي ششم   عششدا  جششود ت يهششف مف ششوا عاومششمة 

 جشود   اممل   لية عن ت يري األعامل  تواىلي اإلي مراتياية  اسحة ملكمىلحة الغخ   عدا ا   
د عا عاشششز إدا ي ر شششري م الجل ممششش  مششش  الغشششخ   يشششم   الجلشششأرري م الجلح ي شششم  م الغشششخ املششش

   عشدا ةينمبام دلةال از م نعداد احمل  ني املد اني  امل الني م جممل األف    تفمرا م ا ا تكما 
   سششش ف تنفيشششذ األلشششي مششش  تلشششة األلشششش ة لشششش ة مكمىلحشششة الغشششخألنم شششن املشششوا د املخصصشششة ت

املجل ددة األلياف للحظي املش ك علا األلياف الثملثشة  لظشم امشزا ا  األرشي    ال شداا املجلما شة 
 شششيام مششش   شششل م  إلفشششمذ الولنيشششة   عشششدا  جشششود لظشششما تشششأدهيب رشششوي     املن ايشششة للجلح ي شششم ،

 الغخ.تن وي علا وظفني الذهن هنخيلو  م نلش ة للجل مم  م  امل
اششملغخ.  هششن كس  هجل لشش  ىلياششمهشششا  املكششماية  مششم تالششع تواصشش  مششم م    ششىلششا د امل 

  علشا امل شجلو  املنم شن م ش  مم عدا ا جل دادام لالع اف   ي الغخ  الجل ن عدا رد  م  /
م  ن     ششد ارجلششم   اششذه املنهوششمة م الجل لي ششم  الشش  نىلششمد  هبششم م  ششيمح اششذا الجل يهششي. ىل شش

 لجل يهشششششي اأمشششششم غشششششري ذا  صشششششلة ا اليم شششششم  توصششششش  إلي شششششم الشششششاتصشششششف ا شششششد النجلشششششمبل اليبي شششششية 
ال مباة ملكمىلحة الغشخ، ىل شد   متاد   اسية عن لظا متن ا  علي م.  م  ذلة،  غم نم   ن 

م  لظشية    شمثرية.  هلزا ن  تل ي إدا ة اذه امل  لوا    منالنظم رمصية  تلة جد ا  جل ياض 
ز ششجلو  ت يسشش م للغششخ،  توشش    ششي  جدهششة علششا مواصششفم  ر ششي الغششخ الششذي تجل ششيض لشش ،  ت

م ظشم توصششيم  تجلالشا م  لزااجل شم    جل ششم.    مايلمجمشمة ىل شم ة ملكمىلحجلشش  مشن نجش  صمهششة نصشوهل
 ناغي ن  ت رذ م ا عجلام . اذا الجل يهي املام  م  اليابدة م جممل مكمىلحة الغخ،  ه

ي لت نب الغموض وادعرم األنشر ة ضرور فترض أمر مللغش والغش الواضح ف م وجواد 
 الف الة لمكافحة الغش 

. ىلكيفية ت يهشف "الغخ"  هوجد علا ل مح منظومة األمم املجلحدة ت يهف ملص لح  
م   اىلجل شم  إق م .  انشمك م ا شد احلش   شالغخ  تف ريه خجللف علا ل مح  ا   اني امل
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ة الوايدة.  ه دي عشدا  جشود ت يهشف  اسشح    ه ني  الغخ يىت دار  امل ملم ش كاملف م ال
ن   مششن احملجلاشش الجلنفيششذ الف ششمل أللششش ة مكمىلحششة الغششخ.    ه يرشش ن   مششن شششأل إق الغاششوض   

هكششششو  املوظفششششو   املششششدهي   غششششري مششششد مني لنششششوا ال ششششلوك الششششذي هشششششك  الغششششخ.  علششششا  جشششش  
ميكششششن للكيملششششم   امل ششششما املنششششو  هبششششم   هششششم  ملكمىلحششششة الغششششخ، مثشششش  احمل  ششششني    اةصششششوي،

اف مليشة  ظيفجل شم  مياج ي احل مام   اإلدا ا  اململية  مدهيي الفامل،  مشن إلشي م، ن  تش دي 
 ششو هشش ثي ىلد   ت يهششف  اسششح للاصشش لح ذاتشش .  ت تششن علششا ت يهششف الغششخ نهوششمة آثششم  رملوليششة 

دلششة امل لششوع للجلح ي ششم ،  علششا اإلجششيا ا  الجلأدهايششة املجلخششذة سششد علششا م ششجلو  اإلثاششم   األ
لجل يهشششف املويشششد علشششا ل شششمح اسشششد األلشششياف الثملثشششة.   املجلخشششذة املشششوظفني  اإلجشششيا ا  امزابيشششة 

عال ة علا ذلة، نمشي سشي  ي لكفملشة ا ت شمح  إمكمليشة امل م لشة اشني  ،منظومة األمم املجلحدة
هوجششد      (.1التوصررية جلح ششني الشششفمىلية  الظششي لالايملششم  املجل ل ششة اششملغخ عششف امل   ششم ،   

  املششاولة هبشذا ا  شجل ياض.  ه شوح    شممذلة ت يهف   شي للغشخ املفش ض م م ظشم امل
املفششش ض درششششة اإلاششششالغ   شششالمجل  م الايملششششم  اململيششششة ال شششداا الوسششششو   الف شششم املششششش ك للغششششخ 

 م .   للا
حت يشش  ناششداف الجل يهششي،  سشش ع  يششدة الجلفجلششيخ املششش مة  هجلاشش  ممششل مششنظم  جلششوىلري ل 
م منظومشة    الجلصشدي لش  لغشخ  امجلششمىلاة الغخ هشا  مثمين دعمبم تجلنم ل منش  كمىلحإلم اة مل

م الشش  ا الجلوصشش  إلي ششم    النجلششمبل  الجلوصششيم  مششوجز للااليظششمندلششمه األمششم املجلحششدة.  هششيد 
  يمح اذه الدعمبم.

 (1)الدعامة  مكافحة الغشم ال الحوكمة والقياادة في 
ووجررواد اقافررة  ويررة لمكافحررة الغررش أمررر أساسرري  القرردوة الحسررنة علررا مسررتوة القيرراادة

 للحد من ارتكابه
منش  تجلاثش  م لشددا ة  األايشة ةاملغششة ىلي  ن  إيد  امل   ليم  اليبي ية  ال    م 
عنشششد  "الجلنصششش  مشششن امل ششش  لية ميجلنششش " الجلصشششدي لششش ،  هبشششذا امل شششم، ىلشششغ   لكششششف عنششش الغشششخ  ا

اليؤ ششم  الجلنفيششذهني.  مثششري مششن اجملياششني علششا الد ا ششة ا  جل صششمبية الشش  نجي ششم  يششدة الجلفجلششيخ 
الجلزامشمة  اسشحمة مشن جملشن هلحظشوا  مل املش مة اشأ  الغخ علا ل مح منظومشة األمشم املجلحشدة

نهوششمة علششم اششأي ر ششمع كششن لششد  اشش    ه  مل اإلدا ة ال ليششم املجلصششدي للغششخ م م   ششم م.
م جمششششمل  "ال شششد ة احل شششنة علشششا م شششجلو  ال يشششمدة"ج شششد ماشششذ ل مشششن اإلدا ة لجل زهشششز  ن  موجششش 

  .مكمىلحة الغخ
لشاس ىليش     مة  اسشح "ماشمة "م     ش من الوي  ي ن  ثدد اليؤ م  الجلنفيشذهو  للا 

إصشيا  امل   شة علشا م ممشة مشن جدهشد   امشدي  ىلي  الكفمهة  ن  ه جلغلوا م  ىليصشة ل زم يمتممة   
الغشششخ.   شششيكو  هلشششذا نثشششي هجلاثششش  م الايشششم   الشششيدا م آ   ايشششد.  هناغشششي ن  هكشششو   اسشششحمة، 

مششن هجلصش  هبششم   مششم ة  رم ج ششم، ن  اإلدا ة ال ليشم تنمصششي  يم ششة مكمىلحشة الغششخ   ششدارش  امل
غم عنش     نلش ة مكمىلحجل . ىلمل يمدة  ا لجلزاا من جملن اليبيس الجلنفيذي  اإلدا ة ال ليم نمي
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ل ششلوك األرالرششي  إثششمد ث مىلششة تكششمىلح الغششخ علششا ل ششمح ا م غع ششم  ال ششد ةملكمىلحششة الغششخ ا
ة.  هجلالا اشذا ا لجلشزاا م  سش  ايلشممل رشوي ملكمىلحشة الغشخ هششا  ماشمد ا  للجلوعيشة    امل
هجلامششششا مششش  إلشششم  امل شششم لة  ا مجلثشششمل م  زشششم هلشششزا مشششن تشششد هن علشششا مكمىلحجلششش ،  مشششم  ششششألا
ة.  هناغي لجلي ري النام   سامل  ن  توجد لصصم  مجلنم اة مشن املشوا د هجلالشا ىلي شم    امل

 .جل مم  م  متكفي لل ة   م جلو  لملي الغخ امل د  
لششياان مشششجلجلة اششني لجللششف  م شش  لية الجل ممشش  مشش  امل ششمب  املجلصششلة اششملغخ م الورششع ا 
م ش   ة عشن "اوصشف    ىليش  امل شجلو  ىليهش  ن  ة.  هدعو الجل يهي إق ت يشني ششخ    نجزا  امل

ة ليجلشششوق تن شششي  اشششذه    شششم مجيششش  األلشششش ة ذا  الصشششلة اشششملغخ دارششش  امل "ت شششيري األعاشششمل
 امل شش  لية املجل ل شش  مششن ال اششة لل معششدة علششا  ال ششي ية اإلشششياف علششا ايكشش  مل ششم األلششش ة  
 .(3التوصية  الظي     ةل مح امل
وت تمرررد ال  رررواد الف الرررة لمكافحرررة الغرررش علرررا وجرررواد هيكررر  شرررام  للسياسرررة  

بشررك  واضررح المسررؤولية والمسررافلة عررن منررع الغررش  يرروز م ررال هرر ا الوالحوكمررة فرري 
 .ةؤسسة في المه والتصدي له ويشك  جزفًا من هطار المسافلعن كشفلوا

 مل ه ششم  ششو  عششدد مششن م   ششم  منظومششة األمششم املجلحششدة اوسشش   يم ششم  حمششددة  
م توجيش  ام شود املاذ لشة   مشن نجشملكمىلحة الغخ يا   ممىلة الوثمب   اإلجيا ا  ذا  الصلة 

م ، جمشزنة    ش. ىلمل يم م   اإلجيا ا  ذا  الصلة زكمىلحشة الغشخ، م عشدة ماذا الصدد
 لششوابح  ماششمدج توجي يششة   يم ششم   منشششو ا  إدا هششة، مشش  ارششجلالف ام ششم  م عششدة رواعششد 
هش دي اشذا الجلاشزؤ  مشم ال يم م   تاشمهن الكيملشم  امل ش  لة عشن تنفيشذام.  مثشرياة  صمياة تلة

ة    ششىل مليششة اسشش الا امل ششد د إق ا تد اجيششة م ال اشش   الثغششيا   نشششكمل عششدا ا ت ششمح،  ه
م  الششش  توجشششد لشششده م    ششش شششجل ياض إق نلششش  يشششىت م املجب شششود مكمىلحشششة الغشششخ.  رلششش  ا 

هوجشد ت يهشف  اسشح لشهد ا   امل ش  ليم      يم م  م   ية ملكمىلحة الغخ رمباة اشذا م،
ال يم ششششم   الظششششي تلششششة توجششششد توجي ششششم   اسششششحة اشششششأ  ميفيششششة تف يشششش       لشششيح امل ششششم لة

 .(2التوصية 
 أفض  حليف في محاربتهالقوة ال املة المدربة علا مكافحة الغش هي 

 ث مىلشة ملكمىلحجلش  م  ششأل الجلد هن علا مكمىلحة الغخ عنصي  بي ي م انشم   عشي ا 
م  توىلي تد هامة إلزاميمة اششأ  األرالريشم ،  جشد ا  شجل ياض    امل   ة.   غم ن  م ظم امل

ال شنوا  هجلل وا ني تد هن حمشدد هجل لش  اشملغخ م  مل ن  نغلاية موظفي منظومة األمم املجلحدة
 م  ه دا تد هامة لصصمة علا ا شد جوالشن مكمىلحشة الغشخ،   األررية.  رلي  جداة من امل

 ت شششدا ني من شششم  مل  شششيام املن شششاة إق اجملشششم   الوظيفيشششة امل يسشششة ة شششيه مثششش  املشششش هم ،   
إذمشم   مشن نجش هدل علا  جود ا  اتياية حمددة لده م للجلد هن م جممل مكمىلحة الغشخ  مم
اشني مجيش  املشوظفني جلش  ا وشمهم مكمىلح هجل لش  ىلياشمي  م ممة ال از م ال شد ا   امل شم ف الوع

م  الشششوعي اشششملغخ  ت شششدا الجلشششد هن    شششا يه شششة من ايشششة.  هوصشششي اشششذا الجل يهشششي اشششأ  ت شششزت امل
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، ا جلنمداة إق ت ييم شمم  لاليجليمجم   ا  اتياية للجلد هن علا مكمىلحجلش .  محشد ا املجل ل  
هُشششششدمل الجلشششششد هن املخصششششش  علششششا مكمىلحشششششة الغشششششخ م ر و/ا ششششش اتيايم   ندىن، هناغششششي ن 

يشد غ الجلد هن ال مباة،  ن  هُفيض علا املوظفني م اجملم   الوظيفية امل يسة  يجلام   
 .(4التوصية الغخ يوو  د  ا  مجلواتية لجلادهد امل لومم  م اذا املوسوا  

 (2الغش )الدعامة  حدوثهجراف التقييمات لمخاطر 
 ف م طبي ة المشكلة وح م ا 

 ت ششني  جلشش ت ششمعد ت يياششم  لششملي الغششخ م الجلحدهششد املن اششي ألمششممن يد ثشش   ميفي 
.  اششي تشششا  حتدهششد عوامشش   علششا  سشش  الوششوااو املنم ششاة للجلخفيششف مششن املخششملي املجل ل ششة اشش

  تيتيا شم مشن ييش  ا تكماش اة ي ذا  الصلة املغخ   الجل شيف علشا ل  شم  الغشخ احملجلاش  
 ي     م ريه شة للوشوااو ال مباشة ذا اة   حتدهد مد  الجل ا  هلر ياماأل لوهة علا ن مر 

ل  ششم  الغششخ احملجلالششة  حتدهششد الثغششيا    ارجلاششم  ىل مليششة سششوااو منشش  الغششخ  امجلشششمىل . نشش  مل
إق جملن  يد ث  ي ةجل ييام  ال لغخة ل   إلد اك مد  ت يض امل ة م ياأل و م من األ

 . مال ما ة  الد  ر امل جلفمدة من ن  امم هةرومهم الغخ علا الجل  يام  املن اية 
   يششششيي م ظششششم م   ششششم  منظومششششة األمششششم املجلحششششدة ت يياششششم  من ايششششة ة ششششي الغششششخ   

ىل م نثشي الغشخ علشا عاليشم  إق  عما اىلجل م اذا دلي  علا   م ت جلفه نيد املخملي امل   ية.   
م ت ششدهي مششد  الغششخ احملجلاشش  يد ثشش   م ششجلواه.  هايششة الجل يياششم  الشش  يششي  ملخششملي م   ن   ششامل

م  اشششأ  لشششملي الغشششخ ثشششيي ت ييا شششم م  شششيمح عاليشششم  اإلدا ة امليمزهشششة    ششش نىلشششمد عشششدد مشششن امل
تيمششز داباشششمة املد جشششة    للاخششملي اششششك  عششما.  مششش  ذلششة،  جشششد ا  شششجل ياض ن  اششذه ال اليشششم 

 غششخ،  ن  مششن الوششي  ي ن  تشششك  الجل يياششم  املن ايششة ملخششملي الغششخ جششز اة الالتمششة علششا لششملي ال
هجلاششزن مششن عاليششم  اإلدا ة امليمزهششة الشششمملة للاخششملي.  تشششك  ت يياششم  لششملي الغششخ األ ششمر   

 .(5التوصية  الظي  الجلصدي ل لوس  ا  اتيايم  تنم اية ملكمىلحجل  من نج  ىل ملية 
عشششدا الجل شششممح م ل شششمة إتا  "  "ت اششش  املخشششملي"ومي  هجلنشششم ل اشششذا الجل يهشششي نهوشششمة مف ششش 

ي  صشني ييش  ميكشن ل ل اشم مشن م شجلو  اة ماشة إق نفيشذ سي  ة تز هدام زحجلو  ت "الغخ
م ششجلو  الوارشش .  هشششري الجل يهششي إق سششي  ة م ممششة لششملي الغششخ املجلا يششة ام ششش اك مشش  املششمغني 

الجلوصششش  إق تفشششمام مشششش ك   سششش  تيتياشششم  الثنشششمبيني  املشششمغني  الششششيمم  ا رشششيهن مشششن نجششش  
  .م   ام م  امل ماة   لجل م م املخملي اني امل

 (3االستراتي يات وخ ط ال م  المت لقة بمكافحة الغش )الدعامة 
االسررتراتي يات وخ ررط ال مرر  الواضررحة ضرررورية لتف يرر  سياسررة مكافحررة الغررش ووضررع 

 تدابير ف الة لمكافحته
نلششش  ايناشششم رشششما عشششدد مشششن م   شششم  منظومشششة األمشششم املجلحشششدة رلششش  ا  شششجل ياض إق  

  س   يم م  جدهشدة م اشذا الصشدد، ن  اجلحده  ال يم م  ال  ت مجل إدا ة لملي الغخ
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 جلاشد ا ش اتيايم  ملكمىلحشة الغشخ جلاشو نا شد مشن ذلشة ىل مشم من شم ىل شو إق ةل ش و  ر    د   مل
 اة ششششششو ا  شششششش اتياية، ن   ر شششششو عاشششششش  لجلف يشششششش  تلششششششة ال يم شششششم   إدممج ششششششم م الششششششنظم،

اغدا ة املخشملي.  لجلياشة لشذلة، تجلاش  م ظشم  هجل ل  ىلياماأللش ة الجلنفيذهة امل   ية ال مباة  ن 
مثري من األييم  لصصمة  عدمي ا ت مح ملكمىلحة الغخ.  عشال ة   م م  مامة جمزنة،   امل

ات شمممة من ايشة    نمثشيم  ال  تجلخذ ر وا  للجلصدي للغخ ا يه ة    علا ذلة، ىلغ  امل
نعامل "م رياة  نىلمد  عن يملة ج ودام املاذ لة اأمم  إ  ت م اذلة مل مل ما  ا   اتيايا

ث شش  مششن الصشش ن علششا اششذا ا  ششجل ياض ت يششيم تنفيششذام  يظ ششم مششن   ششم ،"جم هششة ريششد الجلنفيششذ
م     شششششالناشششششم .  لوشششششام  الف مليشششششة م تنفيشششششذ  يم شششششة مكمىلحشششششة الغشششششخ، هلشششششزا ن  توششششش  امل

م  ذا     ششششا شششش اتيايم   ر ششششو عاشششش  مصششششااة رصيصششششمة لجل يششششيم لششششمليه. ىلششششياكن للا
عاليششم  املكمتششن امليداليششة الكاششرية  الشش  تنف ششذ اياجم ششم مششن رششالل نلششياف ثملثششة ن  تيمششز ا ششد  

م  األرشي     شنمف م ا  اتيايم  مكمىلحة الغخ علا شيمم  الجلنفيذ، ايناشم رشد توجش  امل
 ل إق املشششوظفني الشششدارليني.  هناغشششي ن  ت شششمجل ا  ششش اتيايم   ر شششو ج وداشششم م امل شششما األ

ال ا  املجل ل ة زكمىلحة الغخ تشدااري املنش   ا مجلششمف  الجلصشدي علشا األصش دة ا  ش اتياي 
مشششم  مشششن الوشششي  ي تكييشششف  ة،   ششش الجلششششغيلي  الجلكجليكشششي.  ملاشششم تغشششري  ايئشششة ال اششش  م امل

 .(6التوصية ا  اتيايم  مكمىلحة الغخ  ىل مة لاليجليمجم  املجلغرية  الظي 
 (4ضوابط مكافحة الغش )الدعامة 

 لمؤسسةليت زأ من أطر الر ابة الداخلية  ال ينبغي أن تمث  ضوابط مكافحة الغش جزفاً 
 شم لة.  رشد ششدد  الووااو الدارلية عنصي ن م ي من عنمصي اإللم  الف شمل للا 

ايئششم  اليرماششة م منظومششة األمششم املجلحششدة مششيا اة علششا ن  الايئششة امل  ششدة  امل يسششة للاخششملي الشش  
ت اششش  ىلي شششم ا شششد امل   شششم  تجل لشششن نلشششياة روهشششة لليرماشششة الدارليشششة مششش  ال ميشششز الششششدهد علشششا 

م  رشششد    شششىل شششو مشششن امل الوشششوااو املجل ل شششة اشششملغخ.  رلششش  ا  شششجل ياض إق ن  عشششدداة رلشششيالة 
تششا  عاليشم   سشوااو    م    ش س  إلم اة   يمة ششممالة لليرماشة الدارليشة،  ن  م ظشم امل

نيشد الششواغ  اليبي شية مشن منظشو  لشملي هششك  ذلشة موث ة   يمة للجلصدي ملخملي الغشخ.   
تكفششي  يششدام ملكمىلحجلشش     الغششخ امل   ششي.  مشش  ن  الوششوااو الدارليششة ملكمىلحششة الغششخ رششد

  ثشااري مكمىلحة الغخ الجلكايلية األري ، ىلغ  الوشوااو الش  ت شجل دف الغشخ  د    جود تد
 .ة ال  تن وي علي لش األ م مواج ةجز اة ن م يمة من اة و  األمممية للدىلما 

ال مباشششة   م هلشششزا ن  ت شششوا م   شششم  منظومشششة األمشششم املجلحشششدة اجل يشششيم ىل مليشششة سشششواا  
ن لوهة عملية لجلحده  نلي اليرماة الدارلية ي شن ملكمىلحة الغخ،  حتدهد ني ثغيا ،  إهال  

هجلاشزن    ا رجلوم  لوام  ن  تشك  سوااو مكمىلحة الغخ علا ل مح امل   ة امل نية جز اة 
 .(8و 7التوصيتين من اذه األلي  الظي 
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في ت زيز  بمكانهمية من األتوخي ال ناية الواجبة في فحص الموظفين واألطراف الثالثة 
 الغش تدابير مكافحة

تششششا  ال نمهشششة الواجاشششة م جمشششمل مكمىلحشششة الغشششخ ا سششش الا امأللشششش ة الششش  تيمشششي إق  
ال ششيف اةششم جي للجلششدري  املن اشششي الجلام ششمة للا شششيا  الدالششة علششا  شششلوك  ن  إروششما املوظششف

املشششوظفني  لغشششخ.  ميكشششن ت ايششش  تشششدااري ال نمهشششة الواجاشششة علشششا:  ن(هن شششوي علشششا ايشششميل  ن   شششما 
األلياف الثملثة، مث  ششيمم  الجلنفيشذ  الاشمب ني  املجل  شدهن.   اةفا  ا  جلشم هني   ع(الدارليني 

 ت جلند اذه ال نمهة الواجاة إق إد اك ن  اخمذ ا يجليملم  الالتمشة  إجشيا  الفحش  الكشمم راش  
إسششفم  ال ششما  الي ششي  ن  ،مششن الوظششمبف  ظيفششةم ن  هكششو  غشمشششمة  مششن املاكششنت يششني ميشششح 

ىلي م  زم ىليام ا د، اصمعنالشيامة م  ليف ثمل ، نمثي ىل ملية من يي  الجلكلفة ينامة للعلا 
ال اليششم  ال ملوليششة ال وهلششة  الاماظششة الجلكششمليف.  تششدعو املام  ششة اميششدة إق عششدا الجلورششف عشششن 

علا ن مر املخملي، لجلشا  الجلدري   ، مو ي  ل مر، ا  تالجل ينيتوري ال نمهة الواجاة عند ل  ة 
 الفحششش  امل شششجلايهن، علشششا ىلششش ا  منجلظاشششة.  رلششش  الجل يهشششي إق ن  م   شششم  منظومشششة األمشششم 
املجلحششدة يمجششة إق املزهششد مششن الجلشششدهد علششا تششدااري مكمىلحششة الغششخ مششن رايشش  ت زهششز  صششد الششفامل 
 األلشششش ة ال مليشششة املخشششملي،  إجشششيا  الفحشششوي ال ششششوابية،  ا  جل ياسشششم ،  عاليشششم  املياج شششة، 

  . عن كشفلمن  الغخ  ا اغيضيم  ا جلخياج الايملم   مومامة الايملم   ا جلخداا ت ن
 مكافحة الغش في االتفا ات مع شركاف التنفي  بنواد

 ششيام م الايئششم      تجل ششان إيملششة تنفيششذ الششفامل  ل شش  األمششوال إق شششيمم  الجلنفيششذ، 
اشملغخ.  لصشو  مصشمحل  هجل ل  ىليامال  تجل م ا دا ا  جل يا   النزاا، م لشو  لملي إسمىلية 

ششا  ه زشم منظومة األمم املجلحدة، من الوي  ي اخمذ تشدااري مصشمياة للاياراشة  خفيشف األثشي،
شششيمم  الجلنفيششذ. مشش  تفمرششم   مششذميا  الجلفششمام ا   علششا  جشش  الجلحدهششدرملوليششة روهششة،  مة صششكوم

ظومشة األمشم املجلحشدة لجلو شي   رد جي  حتده  م ظم املواثي  املجل ل ة زياج شة احل شمام  م من
الجلح يششش   ن  جلاكن مشششن مياج شششة ي شششمام  األلشششياف الثملثشششةيشششىت تشششاليرماشششة  د ابشششيل شششمح   هشششة 

اشششششأمم. غششششري ن  نيكششششما ا تفمرششششم  تجلفششششم   مششششن ييشششش   وهلششششم  تفمصششششيل م  رو ششششم.  ا ششششد 
محل  الجلفجلشيخ،  لكشن لشيس اش ن  امحل  م عاليم  مياج ة احل شمام  إ  ت اح   ا تفمرم 

م الجلح يشش .  ا وشش م هو شش  ل ششمح ي ششوح اليرماششة لجلشششا  املجل مرششدهن مششن الاششملن مشش  الشششيهة 
هف ششش  ذلشششة.  ه مشششد اشششذا الجل يهشششي جمشششدداة نايشششة إعشششمدة النظشششي م    املنفشششذ،  لكشششن الكثشششري من شششم

ا تفمرشششم  اإللم هشششة ال ملوليشششة املويشششدة مششش  األلشششياف الثملثشششة لوشششام  الجلغ يشششة الكمىليشششة  صمهشششة 
 (.9التوصية حل منظومة األمم املجلحدة  الظي مصم

 ينبغي أن تكون ضوابط الغش جزفًا أساسياً من نظم التشغي  اآللي
لوششششوااو ل  ششششم املجلشششششغي  ا يلجلتالجلششششدااري ال مباششششة علششششا تكنولوجيششششم امل لومششششم  الشششش   

ال مباشششة علشششا الفشششيت ا  ند  الدارليشششة ىل ملشششة اششششك  رشششمي م حت شششني الكششششف عشششن الغشششخ.   
ال واعد ت معد علا حتدهد امل ممال   ال شلوميم  الش  ميكشن ن  تن شوي علشا الغشخ،  حتليش  
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حتشششدد لشششملي الجلنائيشششة الايملشششم  هشششدعم امجلششششمف ا رشششجلال    األمنشششم  غشششري ال مدهشششة،  الناشششمذج 
الغشششخ احملجلالشششة،  حتليششش  الششششاكم  ا ججلامعيشششة ه شششمعد علشششا امجلششششمف احلشششم   عشششن ليهششش  

  املن اي للصشال  اشني النشمر  امل شممال .  توجشد لشد  عشدد مشن م   شم  منظومشة الجلحلي
األمم املجلحشدة منشمذج ن م شية مشن الوشوااو ا ليشة مدجمشة م لظا شم اةمصشة اشملجلخ يو امليمشزي 

م  إق سششام  ن  تشششك  رششد ا  منشش  الغششخ  امجلشششمىل     ششللاششوا د.  هششدعو اششذا الجل يهششي امل
هششششا   يشششدا  لداشششالغ الجلل شششمبي عشششن  زشششم م الجلششششغي  ا يل،هجلاشششزن مشششن رشششواي لظششش   جشششز اة 
 الظششي  كشش  من ششما  يششدا    ششجلخياج الايملششم ، م لظششم الجلخ ششيو امليمششزي للاششوا د  ة شششلاأل

 (. 10التوصية 
 (5)الدعامة  آليات تقديم الشكاوة المت لقة بالغش

الف الرررررة السياسرررررات الشررررراملة لمبررررر ع عرررررن المخالفرررررات عامررررر  ر يسررررري فررررري البررررررام  
 الغش  لمكافحة
من ا  جل ياض ن  م دا  الغخ  الف مد الذي هكششف  املالغشو  عشن املخملفشم   ني  تا   

،  غششم  تكشششف  مجيشش  الجلششدااري األرششي   مجلشششمف الغششخ جمجلا ششة. ايششد نلشش مششم  يششدام هجلاششم ت
م  علششا األرشش  نيكممششمة ن م ششية تششنظم اإلاششالغ عششن املخملفششم ، ىلششغ     ششد م ظششم املماعجلاشش
ميكششن     جل لياششم  املجل ل ششة اششمة و  ال ششمرنة  غرياششم مششن آليششم  اإلاششالغ عششن الغششخ جمششزنةال

الوصششول إلي ششم ا شش ولة.  اششي، م م ظششم احلششم  ، غششري مجلميششة ا شش ولة علششا املوارشش  الشششاكية 
ىليش  الكفمهشة.  ميكشن ن  ه شان الجلاشزؤ ارشجلال   زشم نمشم لي شع ششمملة   اسشحة مام  اةم جية

ال شل ة الش  يملاومشم م ت شاي   ن  ال نمة ال  ه شجلخدمومم دهدفني لد  حتاألمي علا املوظ
 الشكم    اإلاالغ عن املخملفم .

 هلزا توييد امل لومم  األ م ية عن ال يم م  املجلا ة ييمل املالغني عن املخملفم   
ملوارششش  م ذلشششة لششششيام علشششا ا زشششم  توسشششيح م  إتميجل شششم ا ششش ولة للاشششوظفني  األلشششياف الثملثشششة،

م  الششش  لشششده م املف ششش     شششالششششاكية ال ممشششة مل   شششم  منظومشششة األمشششم املجلحشششدة.  هناغشششي للا
 يم ششة حلامهششة املالغششني عششن املخملفششم  م ششم دة النظششي م تلششة ال يم ششم  اغيششة اعجلاششمد م ششمهري 

 ملام  ششم  اميششدة املاينششة م اششذا الجل يهششي.  تجل لشش  اششذه امل ششمهري م مجلششة نمششو  اواجششن اإلاششالغا
م ذلشششة الاشششمب و   املشششو د    زشششم عشششن الغشششخ  إ شششم ة ال شششلوك،  ت جلوشششي مشششن األلشششياف الثملثشششة،

 (.11التوصية  األلياف املنفذة، اإلاالغ عن الغخ  الظي 
 نحو هي ااد آلية مركزية لتلقي الب غات

م  رنششششوا  مجل ششششددة ميكششششن مششششن رالهلششششم للاالغششششني عششششن    ششششتوجششششد لششششد  م ظششششم امل 
املخملفم  ن  هالغوا عن يم   الغخ املشجلا  ىلي م.  م  ذلة، ىلثاة اىلجل م  إق الوسو  ىليام 

كيفيشة ا تاشم  ا وش م اشا د،  نلشواا الششكم   ا هجل لش  ىلياشماني اذه ال ا  املجل شددة لداشالغ 
ا دعششششم ا   /ن  إجششششيا ا  اششششني  مالششششة مملا نلششششواا املكمتششششن الشششش  تجلل ماششششم،  ميفيششششة ا سشششش الا 

رواعشد الجل يشيم األ يل  الفشيت  تفجل ياإلاالغ عن الغخ.  عال ة علا ذلة، م م ظم احلم  ، 
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صشيغة   يشة علشا اإللشالح.  هشدعو اشذا الجل يهشي  الوسش  م ن   و سشإق الو امل ا  لالدعم ا  
وظيفششة الجلح يشش .  محششد كيششم  ال ششمبم االجلششوق إدا  ششم هإق إلشششم  آليششة ميمزهششة لجلل ششي الاالغششم  

علشا اإلدا ة  ة لجلل شي الاالغشم  ن  تنششل الجلزامشمة ميمزهش   ة ال   لة آليشة   ندىن، هناغي للا
محلشششم   امم هشششة ريششششد انشششة اششششأي ادعشششم ا  هشششجلم تل ي شششم،    املشششوظفني اشششغاالغ  شششل ة ميمزهشششة م ي  

ه جلشف عشدا اإلاشالغ الجل ممشمة للنظشممني الجلح ي ،  اإلجيا ا  املجلخشذة اششأ  احلشم   املنجل يشة.   
 (.12التوصية اإلدا ي  األ م ي ملوظفي م  الظي 

حمايررة المبلغررين عررن المخالفررات مررن االنتقررام تبنرري الثقررة ال ويلررة األجرر  بررين المرروظفين 
 ال زمة لمب ع عن الغش 

هجل ششششدموا  لششششن مششششن الواسششششح ن  م ظششششم املششششوظفني الششششذهن هشششششجلا و  م يششششد غ الغششششخ 
هششش ي ا امحلامهشة مششن ا لجل شما.  رششد رلش  ا  ششجل ياض إق ن  اةشوف مششن  مل الغ عنش  إذالداش

ا لجل شششما ثجلششش  ميتاشششة عمليشششة اشششني صشششفوف مشششوظفي منظومشششة األمشششم املجلحشششدة.  ميكشششن ن  هجلخشششذ 
ششكالة  شلايمة، مثش  عشدا  ن  ا لجل ما إمم شكالة لش مة، مث  رفد اليتاة  الفص  مشن اةدمشة،

إق ذلششة.  اشمليغم مشن رياششة اإلاشالغ عششن   مشم ا  شجلا مد مشن الجلششد هن ن  يدهشد ع شد ال اشش ،
املخملفششم ، ىللششم توشش  مجيشش  م   ششم  منظومششة األمششم املجلحششدة نيكممششمة شششمملة للحامهششة مششن 
ا لجل ششما.  يششىت عنششدمم توجششد  يم ششم  م اششذا الصششدد، ىلششغ  األيكششما املجل ل ششة امحلامهششة، م  

  ن  حتشششدد    شششمنم ا  م تغ يجل شششم.  هناغشششي للامثشششري مشششن احلشششم  ، تجلوشششان ثغشششيا   ا شششجلث
احملمىلظشششة علشششا  شششيهجل م،  ن  تشششدااري لوشششام  عشششدا الكششششف عشششن اوهشششة املالغشششني عشششن املخملفشششم 

يمجشششششة   هناغشششششي ن  ت شششششزت ال يم شششششم  ال مباشششششة لزهشششششمدة ىل مليجل شششششم.  هجلنشششششم ل اشششششذا الجل يهشششششي نهوشششششمة 
 خجللف الفئم  من غري املوظفني،م  إق توىلري احلامهة من ا لجل ما علا ردا امل م اة مل   امل
 .الدارليو  م ذلة ا جلشم هو اةدمم  الشخصية  املجل وعو   املجلد او  زم

 (6التحقيقات )الدعامة 
 ت زيز عمليات التحقيق 

 تشش  علششا ال يششماة الجلح يشش   رد  لكيششم  ال ششمبم اوظيفششمملششع مفمهششة املششوا د املخصصششة ل 
اوا شش ة ايئششم  اليرماششة الدارليششة  ة ششما ة  جم هششة لجللفششة ذا ششم موسششوعمة   جل ياسششم  وظيفششملا

احلششم   م  ششيام      اةم جيششة.  رششد  ششلو نصششحمع املصششلحة الوششو  علششا ن  الجلح ي ششم ،
ا  ششجل ياض اإلدا ي لجل ششم هي الجلح يشش   يششم   هشششك  ة لوهلششة للغمهششة.   مششدامل  ششدة، ت ششجلغيح 

 مة مشششن اإلجشششيا ا  الجلصشششحيحية موسشششوع الجلشششأرري م حتدهشششد  ىلشششيض اإلجشششيا ا  الجلأدهايشششة  غرياشششم
م     شثظا ام اجلاما مذلة.  ا ان لول نمد ال اليشة  الجلحشدهم  الش  تواجش  م ظشم امل

م مالي ششة امنششمة علششا غششو ىل ششمل، هاليششت ششش و  اششمإلىلال  مششن ال  ششمع اششني مششيتكيب جششيابم 
مة عشششن الغشششخ دارششش  م   شششم  منظومشششة األمشششم املجلحشششدة.  رشششد هششش دي اشششذا إق عشششدا  دا امنششش

ا تكششششمع الغششششخ  إق عششششدا ميشششش  املششششوظفني إق اإلاششششالغ عنشششش .  هششششدعو اششششذا الجل يهششششي إق  سشششش  
 (.13التوصية م شيا   بي ية لهدا   تدااري نري  مل ممة اذه امل مب   الظي 
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الغشخ، م م ظشم  ا تكشمع رل  ا  جل ياض نهومة إق ن  امل لومشم  عشن ادعشم ا   
تجلششششيح اإلدا ة الف ملششششة للحششششم    الجلوثيشششش   اإلاششششالغ     ا ششششةم ، جمششششزنة  ن  الششششنظم امل   ششششامل

م  الش  هكشو  عشن  نعاشمل الجلح يش  هبشم ىلنيشمة، مشن الوشي  ي ن  هوجشد    شامل  م الواجاني.
لف ملية م خ يو  ي يشز ال وشمهم امم هشة.  مشن ششأ  اشذا النظشما حت ي مة للظما إلدا ة ال ومهم 

ة    ششمجيشش  ا دعششم ا   الجلح ي ششم  الشش  نجيهششع م املن  هجلوششان م ال ششمدة م لومششم  عششن 
 يششدة نرششي  م  ن   لجلمبا ششم، اصششيف النظششي عاششم إذا مششم  الششذي رششما هبششم مكجلششن الجلح ي ششم 

ة،  ن  هشوىلي الايملشم  اشد اة مشن تل شي ا دعشم  إق ممهشة عاليشة الجلح يش .  مشن شششأل  ن     شامل
 الجلدااري الجلأدهاية  امزا ا   إيملة ال وشمهم إقم ذلة  زم هدعم نهومة مجلما ة ت م هي الجلح ي ،

 الولنيشة مشن نجش  اخشمذ اإلجشيا ا  امنمبيشة  املدليشة  ا شجل مدة األصشول. نيالو  ل م  إلفمذ ال 
م  إق إلشششم  لظششما إلدا ة ال وششمهم علشششا ن ششمر ياششم احلشششم      ششش هششدعو اششذا الجل يهششي امل
  اليم م. ل مة  تواتيام  ت  يدام دعا

 (7التدابير التأاديبية وال زافات )الدعامة 
 ه في ت قب ال ناةالتحديات التي تواج  

الجلصششششششايم  اإل ادة مششششششن جملششششششن اإلدا ة سششششششي  هم  ملجلما ششششششة ت ششششششم هي الجلح يشششششش   اخششششششمذ  
اإلجششششيا ا  مل مراششششة مششششيتكيب جششششيابم الغششششخ، دارليششششمة  رم جيششششمة.  اششششد   اإللفششششمذ الف ششششمل لنظششششما 

هوجششد ايلششممل ىل ششمل ملكمىلحشششة الغششخ.  هناغششي ن  هشششا  اششذا النظشششما ميكششن ن     للاششزا ا ،
هاششد  مششن  جششود  مششم الجلششدااري الجلأدهايششة للاششوظفني الششدارليني  احلظششي لهلششياف اةم جيششة.   غششم

م  اشملغم  ت   شخمذ الجلدااري الجلأدهاية، ىل د مششف ا  شجل ياض عشن ن  م ظشم امل  يم م  
إذا مم  هناغي ىليض تدااري تأدهاية  لشوا تلشة الجلشدااري.  مم ت دهي املخملي ال ملولية عندمم ت ي 

الشذي تشش ل  حمشممم األمشم  "م يشم  اإلثاشم " الجلحدي الشذي هشيد ذمشيه م نمثشي األييشم  اشو 
ندلشة  اسشحة "املجلحدة، ا د صشد   رشيا  مشن حمكاشة األمشم املجلحشدة لال شجلئنمف هجل لشن إ  شم  

انوعيششة الجلح ي ششم   هجل لشش  ىلياششمجل لاششم  إسششمىلية ،  مششن مث نصششاح األمششي ا   ه جلوششي م" م ن ششة
  ندلة نرو . 
 مثة م ألة ذا  صلة تجل ل  اغيملشة ال وشمهم إق  شل م  اإللفشمذ الولنيشة للا مسشمة.  

 اذه اإليم   م م ظا شم غشري ىل ملشة علشا ل شمح منظومشة األمشم املجلحشدة.  اشي تثشري ال دهشد 
النظي ىلي م ا نمهة   م  ذلة،  جد ا  شجل ياض ن  من امل مب  ال ملولية  ال يم ية  حتجلمج إق 

 لششششششة إجششششششيا ا  ىل ملششششششة لجلوجي  ششششششم م اششششششذا الصششششششدد.  مششششششن الوششششششي  ي ت زهششششششز    م    ششششششامل
اي تومو    إجيا ا  اإليملة إق  ل م  اإللفمذ  احملممم الولنية  خمذ اإلجشيا ا  امنمبيشة 

م  املام  شم     اأ  ت جل يض امل  املدلية،  مذلة   جل مدة األصول.  هوصي اذا الجل يهي
 اليابدة للا   م  املجل ددة األلياف األري   ت ي  إق ني مد  تن ا  علي م ا د جوالشن

 (.14التوصية  الظي  تلة املام  م 
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 ( 8اإلب ع عن األاداف واآلراف الت قيبية )الدعامة 
 اغرة في الم لومات واإلب ع عن الغش

جمشششزنة م  ن  م  األ م ششية عشششن الغشششخ إمششم غشششري موجشششودة جششد ا  شششجل ياض ن  امل لومششش 
هكششششن انشششمك  ششششو  ال ليششش  مششششن امل لومششششم ، إ    مل ض.ا ششششجل ي ششششاولة ام م  امل   ششششمجيششش  امل

 جششششد ، عششششن ندا  نلششششش ة مكمىلحششششة الغششششخ ا ششششجلنمداة إق م شششششيا  حمششششددة لششششهدا ،  م ششششجلو  
ملوثورشة،  امشزا ا ، لغخ،  يملة ا مجلثمل ل يم م  مكمىلحجلش ،  إيصشم ا  الغشخ الالجل يض 

 اة ششمبي النممجششة عششن الغششخ،  ا ششجل مدة األصششول،  الششد  ر امل ششجلفمدة.  عليشش ، ىلششمإلدا ة ال ليششم 
 اهليئششم  الجلشششيه ية حمي مششة مششن ن  هكششو  لششده م م لومششم  دري ششة  ه شش   الوصششول إلي ششم عششن 

  جلنرية.يملة الغخ م منظام م،  اذا ه وح عالية امل م لة  ثول د   اخمذ ريا ا  م
فت اذا الجل يهي ناية مجش  امل لومشم  املجل ل شة اشملغخ  الجلح ش  من شم  تصشنيف م علشا  هُ  

امل شجلوهم  امل   شية  املكمتشن اإلرليايشة  ال  يهشة  غرياشم مشن  جملشن غو شمم   من اي من
للجل شم هي تيك م اة اإلىلصم   اإلاشالغ عشن الغشخ  دا ا املكمتن امليدالية.  هوصي الجل يهي نهومة 

د   تكل ششف م صشفحم  الايملششم   إرفمب شم ن  امل دمشة مشن ايئششم  اليرماشة الدارليششة ىلح شن،
اململيشششة امل دمشششة إق مياج شششي احل شششمام  اةشششم جيني.  إمنشششم هناغشششي ن  ه شششدا اليؤ شششم  الجلنفيشششذهو  

م م م م   شم   شنوهمة ت شم هي إدا هشة الششمملة إق اهليئشم  الجلششيه ية  جمشملس اإلدا ة    للا
اششملغخ.  املجلششميل، هناغششي لل يئششم  الجلشششيه ية  جمششملس اإلدا ة ن   هجل لشش  ىلياششمعششن احلملششة ال ممششة 

تشششد ج م جشششدا ل نعامهلشششم انشششداة داباشششمة هجل لششش  اشششملغخ،  ن  ت شششجل يض املجلظشششما الجل شششم هي اإلدا هشششة 
ششياف امل دمة من اليؤ م  الجلنفيذهني عن تنفيذ نلشش ة مكمىلحشة الغشخ،  ن  تشوىلي الجلوجيش   اإل

 (.16و 15التوصيتين اممل مب  املجلصلة ا   الظي  هجل ل  ىليام
 بمكافحة الغش يت لق فيماالت اون والتنسيق بين الكيانات 

مشششن الوشششي  ي ت زهشششز ا ليشششم   اإلجشششيا ا  مشششن نجششش  حت شششني الجل شششم    الجلن شششي  اشششني  
املنظومششة. م   شم  منظومششة األمشم املجلحششدة م الجلصشدي للغششخ علشا غششو ششمم   علششا ل شمح 

اشششذا الجل يهشششي، تششششا  جمشششم   الجل شششم    الجلن شششي  لجللشششف نر شششما م  ي شششاام جشششي  الجلششششدهد  
 الجلششش ت  تاشششمدل امل لومشششم  اششششأ  الاشششمب ني  ششششيمم  الجلنفيشششذ،  ششششن احلاشششال  املشششش مة ملكمىلحشششة 

راششة املواتهششة،  املوا مششة اششني م م ن  الغششخ،  تاششمدل املششواد الجلد هايششة،  إجششيا  الجلح ي ششم  املششش مة
املوظفني  األلياف الثملثة.   غم ام ود احلايدة امم ي ا سش الا هبشم م جوالشن م ينشة مشن 

مكمىلحششة الغششخ  علشاالجل شم  ، علششا النحشو املاششني م الجل يهشي، انششمك جمشمل ماششري لجلح شني ال اشش  
م . ىليناغشششي ن  تشششوىلي الكيملشششم  مشششن رايششش  جماوعشششة األمشششم املجلحشششدة اإلمنمبيشششة    شششىلياشششم اشششني امل

لانة اإلدا هة اليىلي ة امل جلو ،   ثلي د ابشي الجلح يش  اشمألمم املجلحشدة،   ثلشي د ابشي املياج شة  ال
لجلامدل اةفا  اشأ  ال ومهم املجلصلة اشملغخ،  هناغشي الالتمة الدارلية للح مام ، املنجلدهم  

 ن  تكير الورع املنم ن م جدا ل نعامهلم للانمرششة امشمدة الش  ه شجلح  م موسشوا الغشخ.
م صششو اة الغششخ موجششود علششا ل ششمح منظومششة األمششم املجلحششدة  مكمىلحجلشش  لي ششع الجلزامششمة ذلششة ن  

 .ايم جل مالجلزاا علا املنظومة اي علا ىلياد  امل   م  ىلح ن، ا  



JIU/REP/2016/4 

xv GE.16-09394 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

6
/4

 

 

 التوصيات
  1التوصية 
ينبغررري لنمرررين ال رررام لنمرررم المتحررردة والر سررراف التنفيررر يين لمؤسسرررات منظومرررة  

هطررار م لرر  الر سرراف التنفيرر يين، اعتمررااد ت رراريف موحرردة  األمررم المتحرردة األخرررة، فرري
وتقررديم  ،الغررش والفسررااد، والتواطررؤ والقسررر واإلعا ررةعلررا ة ن ويرربشررأن الممارسررات الم

ه ا  وفي تلك الت اريف هلا ال يعات التشري ية وم ال  اإلادارة الم نية للموافقة علي ا.
تسرتخدم ا المصرارف اإلنما يرة المت ردادة الصداد، ينبغي النظر في اعتمااد الت اريف التي 

الو ر  نفسرره، ينبغري أن ي تمررد م لر  الر سرراف التنفير يين بيانرراً مشررتركاً  وفرري األطرراف.
إرسراف القيام علا نحرو م  رم ب  من أجلب  فيه بشأن الغش  ال اً واضح اً مو ففيه تخ  ي
 علا ن اق المنظومة. " دوة حسنة علا مستوة القياادة"

 2التوصية 
يكونروا  رد  لرم ن لمؤسسات منظومرة األمرم المتحردة، هنو لر ساف التنفي يا يضع 

يضر ل ون  أو ف لوا ذلك ب د، سياسة عامة لمكافحة الغش فري المؤسسرات التاب رة ل رم
تحررررديس السياسررررة الموجرررروادة، مررررع مراعرررراة الممارسررررات الرا رررردة فرررري الق رررراعين ال ررررام ب

 يعرررات التشرررري ية وم رررال  اإلادارة والخررراو. وينبغررري أن تذ ررررض هررر ى السياسرررة علرررا ال
 االعتمااد و/أو التأييد وينبغي است راض ا وتحديث ا بانتظام. أولل لم و/
  3التوصية 
ينبغرررري للر سرررراف التنفيرررر يين لمؤسسررررات منظومررررة األمررررم المتحرررردة أن يتخرررر وا  

ليكون أميناً لسياسة رفيع المستوة  عام كيان مؤسسي أو هجرافات عاجلة بتسمية مدير
 السياسة ورصدها واست راض ا بصفة ادورية.ه ى مكافحة الغش ومسؤواًل عن تنفي  

 4التوصية 
اسرررتناادًا هلرررا تقيررريم شرررام  ل حتياجرررات، أن ي ررردو الر سررراف التنفيررر يون  ،ينبغررري 

لمؤسسات منظومرة األمرم المتحردة اسرتراتي ية مخصصرة للتردريب علرا مكافحرة الغرش 
المؤسسررة. وكحررد أادنررا، ينبغرري أن يكررون الترردريب علررا  فررراادأنه ل ميررع أوالتوعيررة بشرر

مكافحة الغش هلزاميًا للموظفين في الم االت الوظيفية األكثر عرضة للغش والموظفين 
 ال املين في بيعات ميدانية هشة وعالية المخاطر. 

 5التوصية 
يكونروا  رد  لرم هنينبغي للر ساف التنفي يين لمؤسسات منظومة األمم المتحردة،  

باعتبرارى همرا ، يالمؤسس الص يدف لوا ذلك ب د، هجراف تقييم شام  لمخاطر الغش علا 
تلررك ك مليررة مسررتقلة، وم ال ررة  أو يت ررزأ مررن نظررام اإلادارة المركزيررة للمخرراطر ال جررزفاً 
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فررري ذلرررك المقرررار والمكاترررب  بمرررا مؤسسرررات م،فررري مسرررتويات المخررراطر علرررا جميرررع ال
ن مخاطر الغش الداخلية والخارجية. وت رة ه ى التقييمات مرة كر  ع الميدانية، فض ً 

علرررا المسرررتوة  سرررنتين علرررا األ ررر  علرررا المسرررتوة المؤسسررري، وبشرررك  أكثرررر ترررواتراً 
 .اال تضافالتشغيلي، حسب 

 6التوصية 
يكونروا  رد  لرم ينبغي للر ساف التنفي يين لمؤسسات منظومة األمم المتحردة، هن 

 وا اسررتراتي يات شرراملة لمكافحررة الغررش خاصررة بكرر  مؤسسررة ف لرروا ذلررك ب ررد، أن يضرر
علا حدة وخ ط عم  لتنفي  سياسات الغرش فري كر  مرن مؤسسرات م. وينبغري أن تقروم 
اسرررتراتي يات مكافحرررة الغرررش هررر ى علرررا أسررراس تقييمرررات مخررراطر الغرررش ال امرررة فررري 

تنفي يررة يت ررزأ مررن االسررتراتي يات التنظيميررة واألهررداف ال ال المؤسسررة وأن تشررك  جررزفاً 
هلا مستوة الخ ر ال ي يمثله الغش، ينبغي تخصيص مواراد متناسبة  الشاملة. واستنااداً 

 لتف ي  االستراتي يات وخ ط ال م  الم كورة. 
 7التوصية 
يكونروا  رد  لرم ينبغي للر ساف التنفي يين لمؤسسات منظومة األمم المتحردة، هن 

 ابة الداخلية لدي م لكفالة وجواد ضوابط ف لوا ذلك ب د، أن يباادروا باست راض هطار الر 
متناسرربة لمكافحررة الغررش بالف رر ، ولضررمان التصرردي علررا نحررو م  ررم فرري أطررر الر ابررة 

 الداخلية لمخاطر الغش التي يتم تحديدها في تقييمات مخاطر الغش. 
 8التوصية 
ينبغررري للر سررراف التنفيررر يين لمؤسسرررات منظومرررة األمرررم المتحررردة، لررردة عررررض  
تحديث ا، أن يكفلوا تناول ه ى البيانرات لمردة   أو المت لقة بالضوابط الداخلية البيانات

كفاية ضوابط مكافحة الغش علا ن اق المؤسسرة، وفقراً للممارسرات ال يردة والم رايير 
حالرة عرردم وجرواد بيران رسرمي بالضروابط الداخليرة، ينبغرري  وفري الدوليرة الواجبرة الت بيرق.
فرري تقرراريرهم السررنوية المقدمررة هلررا ال يعررات التشررري ية وا شرر دللر سرراف التنفيرر يين أن ي

أن مؤسسررة كرر  مررن م لرردي ا ضرروابط متناسرربة لمكافحررة الغررش علررا برروم ررال  اإلادارة 
منررع الغررش واكتشررافه المناسرربة ل مليررات الجرررافات و اإلأسرراس تقييمررات لمخرراطرى، وأن 

 والتصدي له وجمع البيانات بشأنه موجوادة.
 9التوصية 
ينبغرري للر سرراف التنفيرر يين لمؤسسررات منظومرررة األمررم المتحرردة أن يرروعزوا هلرررا  

المت لقرة المكاتب القانونية في مؤسسات م القيام باست راض وتحديس الصكوك القانونية 
األطراف الثالثرة، مرن  بير  البرا  ين وشرركاف التنفير ، مرع هير ف اهتمرام خراو بر باالست انة

 كافحة الغش.لبنواد واألحكام المت لقة بمل
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 10التوصية 
ينبغي للر ساف التنفي يين لمؤسسرات منظومرة األمرم المتحردة ضرمان أن تشرك   

يت زأ مرن خاصريات نظرم التشرغي   ال القدرات التناسبية لمنع الغش والكشف عنه جزفاً 
فرري نظررم  سررتخراج البيانرراتووحرردات اعررن األنشرر ة  اآلليررة تقرراريراليشررم   بمررا ،اآللرري

 .ك  من ملدة  زي للمواراد التخ يط المرك
 11التوصية 
يكونروا  رد  لرم ينبغي للر ساف التنفي يين لمؤسسات منظومة األمم المتحردة، هن 

ف لوا ذلك بالف  ، تنقريح سياسرات م المت لقرة برالمبلغين عرن المخالفرات ب ردف اعتمرااد 
ة الممارسات ال يدة، وتوسيع ن اق واجرب اإلبر ع عرن الغرش وغيررى مرن أشركال هسراف
السررررررلوك ليشررررررم  المرررررروظفين المت ا رررررردين، ومت رررررروعي األمررررررم المتحرررررردة، والمترررررردربين 

فري  بمرا وال راملين اآلخررين مرن غيرر المروظفين، فضرً  عرن األطرراف الثالثرة،الداخليين، 
 ذلك البا  ون والمورادون وشركاف التنفي .

 12التوصية 
يكونروا  رد  لرم هن منظومة األمم المتحردة،مؤسسات ينبغي للر ساف التنفي يين ل 

ف لرروا ذلررك ب ررد، أن ي بقرروا الممارسررة ال يرردة المتمثلررة فرري هنشرراف آليررة مركزيررة لتلقرري 
ذلررك، ينبغرري فرري  وهلررا أن يررتمجميررع اادعررافات ارتكررا  الغررش فرري مؤسسررة كرر  مررن م. 

ة لتلقي الب غرات، أن تتخر  اإلجررافات مركزي ال حالة المؤسسات التي توجد ب ا آليات
لب غرات بتقرديم تقريرر التلقري  ةوحردات ال مركزيرالفرض الترزام علرا  : )أ(الفورية التالية

هلا سل ة مركزية عن أية اادعافات وارادة، وعن الحاالت ال ارية  يرد التحقيرق والقضرايا 
وضررع هجرررافات رسررمية لتلقرري الشرركاوة  المنت يررة، مررع بيرران اإلجرررافات المتخرر ة  ) (
لررري، يلررري: م رررايير واضرررحة للتقيررريم األوو  مرررا ومبررراادو توجي يرررة فررري هررر ا الصرررداد، تشرررم 

، برررر لك االوظيفررررة المررررأذون ل رررر أو مالمررررأذون لرررره بررررإجراف التقيررري المكتررررب أو والموظرررف
 وال ملية التي ستتبع، وترتيبات اإلب ع عن نتا   التقييمات األولية.

 13التوصية 
مرررع ينبغررري للر سررراف التنفيررر يين لمؤسسرررات منظومرررة األمرررم المتحررردة، بالتشررراور  

ة التحقيرق بوظيفر الكيران القرا م حرداديأن  ةلراالل ان االستشارية لمراج ة الحسابات، كف
تكرون ، وأن م راماتالتحقيقرات وهجرراف في مؤسسة ك  من م مؤشررات األاداف الر يسرية إل

لديه  درة كافيرة علرا التحقيرق، اسرتناادًا هلرا تصرنيف المخراطر ونرو  التحقيقرات وادرجرة 
 ت قيدها.
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 14التوصية 
ينبغررري للر سررراف التنفيررر يين لمؤسسرررات منظومرررة األمرررم المتحررردة، بالتشررراور مرررع  

مكتررررب الشررررؤون القانونيررررة لنمررررم المتحرررردة، والمكاتررررب القانونيررررة لكرررر  من ررررا، ت زيررررز 
الغررررش )وغيرررررى مررررن أشرررركال هسررررافة   ضرررراياالبروتوكرررروالت واإلجرررررافات القا مررررة إلحالررررة 

بغررررض مباشرررة اإلجرررافات ال نا يرررة السررلوك( هلررا سررل ات اإلنفررراذ والمحرراكم الوطنيررة 
والمدنيررة، واسررت اادة األصررول، وضررمان أن تررتم اإلحرراالت فرري الو رر  المناسررب وب ريقررة 

 ف الة. 
  15التوصية 
ينبغرري للر سرراف التنفيرر يين لمؤسسررات منظومررة األمررم المتحرردة أن يقرردموا هلررا  

موحرردًا وشررامً  عررن أاداف هيعات ررا التشررري ية وم ررال  هادارت ررا بصررفة سررنوية تقريرررًا هاداريرراً 
، باالسررتنااد هلررا مؤشرررات األاداف الر يسررية. ويتضررمن التقريررر، فرري الغررشأنشرر ة مكافحررة 

، واإلحصرافات ترهجملة أمور، مستوة الت رض للغش، وحالة االمتثال لسياسات مكافح
األصرول،  رادااد، واسرتالغرش المت لقة بره، وال رزافات المفروضرة، والخسرا ر الناجمرة عرن

 والدروس المستفاادة.
  16التوصية 
ينبغي لل يعات التشري ية وم ال  اإلادارة في مؤسسات منظومة األمم المتحدة  
اابترراً يت لررق بمنررع  أو يلرري: أن ترردرج كرر  من ررا فرري جرردول أعمال ررا بنرردًا ادا مرراً  بمررا القيررام

اإلاداري الموحرد  الغش والكشف عنه والتصدي له  وأن ت رري است راضراً سرنوياً للتقريرر
سياسررة وأنشرر ة مكافحررة الغررش  وأن ترروفر  عررنوالشررام  الرر ي يقدمرره الررر ي  التنفيرر ي 

 التوجيه واإلشراف الرفي ي المستوة بشأن المسا   ذات الصلة بالغش.
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 مقدمة وم لومات أساسية -أوالً  
علششا الششيغم مششن ن  ظششماية الغششخ م ي ىلششة مل   ششم  منظومششة األمششم املجلحششدة منششذ ع ششود،  -1

ىل ششد امجل ششاع نايششة م ال ششنوا  األرششرية ا ششان عوامشش  عدهششدة، من ششم ااجلاششما الششد ل األعوششم  
ميملشم  منظومشة األمشم املجلحشدة إدا ة لشملي الغشخ،  الوشغو  النممجشة عشن املكيفية ال  ت مجل هبم  

ا شششد النشششزاا،  الجلو ششش  اهلمبششش  م   مشششم النشششزاا يشششم    م ا سششش يا  إق ال اششش  م الايئشششم  اهلششششة
ه تششن علشششا ذلششة مشششن   مشششم امل شششمعدة اإلل ششملية  اإلغمثشششة م يششم   الكششوا غ،ت ششدمي عاليششم  

 جلصلة املغخ،  ا اجلاما ال ما املجلزاهد. الوعي ازهمدة املخملي امل
منظومششة ني مششن م   ششم   ميكششن ن  هكششو  األثششي الششذي هششنام عششن يششد غ الغششخ م  -2

ه ك آثم اة مدمية ىل و  ،ر مبي ل دهة ماريةثدث  الغخ من  مم األمم املجلحدة مارياة. ىلامإلسمىلة إق
الششششفامل  إرممششششة الشششششيامم   تل ششششا علششششا   ششششة امل   ششششة،  ه ششششي ض للخ ششششي رششششد  م علششششا تنفيششششذ 

   الجلصششدي لشش  تشش دي عنشش كشششفلاف مليششة.  لششذلة، ىلششغ  ا ليششم  الف ملششة ملنشش  الغششخ  ا امل ششمام 
م  م مواج ة اذه ا ثم  ال لاية.  تو ل  تدااري مكمىلحة    مصمحل امل صمهةد  اة  بي يمة م 
ت زهشششز اليرماشششة   م جلحشششدة  ىل مليجل شششمه ششش  نايشششة م ت زهشششز م شششم لة منظومشششة األمشششم امل   الغشششخ اشششد  

 املنم اة  ا  جلخداا امل   ل للاوا د. 
 م ت يهي صد  م رياة، نايت جملس مياج شي ي شمام  األمشم املجلحشدة ن  م شجلو  الغشخ  -3

املالغ عن  م األمم املجلحدة منخفد علا غو غري عمدي املنظي إق يام  ت  يد نلش ة األمشم 
.  نىلشششمد  ايئشششم  (1 ئشششم  ال مليشششة املخشششملي الششش  يشششيي ىلي شششم اشششذه األلشششش ةاملجلحشششدة ال ممليشششة  الاي

منظومشة األمشم املجلحشدة، اشأ  امل   شم  تفجل شي إق آليشم   علا ل محاملياج ة الدارلية  اةم جية 
ملكمىلحجلش .  الالتمشة صم مة لجل ييم إمكملية الجل يض للغشخ  تن صش م ا  ش اتيايم   ر شو ال اش 

لغشخ ا  ممش  مش م  علشا الجل   شاغ  اشأ  رد ة نج زة الجلح ي  م املشو ا د ال مذلة نثري  
  ششيمم  الجلنفيشذ،  عشدا  جشود مشل من ش  ملكمىلحشة الغشخ ن رايشي تيتكا  نلشياف رم جيشة، مشذال

 م .   امليتاو افامل  جلدة عف يد د امل
 ن م اششش   ممشششمة ن  ت شششدهي اة شششمبي النممجشششة عشششن الغشششخ م امل   شششة نمشششي صششش مشششن امل شششل   -4

امل لومششم   ند ا  ال يششمر املنم ششاة. ىل لششا  ششاي  املثششمل، ا عجلاششمد علششا  تششواىليا اي جلشش  لظششياة ل ششدا 
م ششد   الكشششف عششن الغششخ هفشش ض ا مجلشششمف الكممشش ،  ا عجلاششمد علششا ا ششجل العم  الششيني 

. غشششري ن  م شششجلو  الغشششخ املالشششغ عنششش  مشششن جملشششن (2 هجلورشششف علشششا درشششة األششششخمي م املاليظشششة
__________ 

 ت يهشششي  2013مشششملو  األ ل/ده شششاف   31الجل يهشششي املشششميل  الايملشششم  اململيشششة املياج شششة عشششن ىلششش ة ال شششنجلني املنجل يشششة م  (1 
  اجمللد األ ل((. A/69/5جملس مياج ي احل مام ، اجمللد األ ل  

 Jim Gee, Mark Button and Graham Brooks, The Financial Cost of Healthcare Fraud: What الظشي (2 

the Latest Data from around the World Shows (2011), pp. 3 ff  جشيم غشي  مشم ك اوتشو   غيااشما[
الجلكلفششة اململيششة للغششخ م جمششمل اليعمهششة الصششحية: مششمذا تاششني نيششدغ الايملششم  امل ششجلادة مششن مجيشش  نغششم  اششي مس، 

  الصفحم  الجلملية[.  3(، الصفحة 2011  ال ممل
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ملجلحدة منخفد اد جة غري عمدهة م الوار ، امل يمر إق إيصشم ا  الغشخ علشا منظومة األمم ا
،  ميمز د ا م  مكمىلحشة (3 ل مح ال ممل ال  تالغ عن م  اا ة املدر ني امل جلادهن ل اليم  الغخ

عشششما، ه ششش   وجششش  عشششدد مشششن الكيملشششم  احلكوميشششة الولنيشششة.  ا (4 الغشششخ الجلشششما  ممم شششة او ت شششاوغ
م املمبشة مششن جماشوا اإلهششيادا ، ايناششم  5-1ل  شمعني ال ششما  اةشمي م الن ششمح املجلو شو ال ششمملي ل
م املمبششششة مششششن النف ششششم  م األمششششم املجلحششششدة رششششالل ىلشششش ة ال ششششنوا  ال شششششي  0.03اششششو م يششششد د 

.  او مشنخفد اششك   مثش  م  شمبي م   شم  منظومشة األمشم املجلحشدة، علشا النحشو (5 املمسية
اململيشششة   م  هفيشششد م ايملمتششش   ششش يشششد  اإلششششم ة إق ن  عشششدداة مشششن املندلشششمه.  1املاشششني م امشششد ل 

ال ششششنوهة امل دمششششة إق مياج ششششي احل ششششمام  اةششششم جيني ا ششششدا تكاششششده ني ر ششششمبي ا ششششان الغششششخ. 
ن اة ششمبي امليتا ششة اششملغخ الشش  نالغششع عن ششم عششهبششذا الجل يهششي تفمصششي  إسششمىلية  1 هجلوششان امللحشش  

 الايملم  اململية امل دمة إق مياج ي احل مام  اةم جيني. م   م  منظومة األمم املجلحدة م 
  1امد ل 

 2014-2008أمثلة لم مو  الخسا ر الناجمة عن الغش ونسب ا المعوية للسنوات 

 امل   ة

ال ياششششة اإلمجمليششششة للغششششخ، 
اشششششششششششششششد   ا  الو هشششششششششششششششم  

 املجلحدة

اة شششمبي النممجشششة عشششن الغشششخ 
م ماشش  جماششوا النف ششم ، م 

 املمبة 

 0.0325 13 272 434 لة ال ممة لهمم املجلحدةاألمم
 0.0595 19 125 269 ايلممل األمم املجلحدة اإلمنمبي
 0.0696 953 842 ايلممل األمم املجلحدة للايئة

 0.01 434 055 صند ح األمم املجلحدة لل كم 
 0.0258 356.444 ايلممل األمم املجلحدة للا جلولنم  الاشيهة

 0.0041 678 485 لش    الالجئنيمفوسية األمم املجلحدة 
 0.025 7 805 958 منظاة األمم املجلحدة لل فولة  اليولي يف(

 0.0032 56 022 مكجلن األمم املجلحدة امل ين امملخد ا   اميمية

__________ 
 ACFE, Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2016 Global Fraud Study الظشي (3 

(Austin, Texas, 2016)  ،ت يهشششي م شششدا إق األمشششم اششششأ  الغشششخ ]مج يشششة املشششدر ني امل جلاشششدهن ل اليشششم  الغشششخ
 ([.2016 ن  نت، تك مر،  2016  ا  جلغالل امل نيني: د ا ة الغخ علا ل مح ال ممل ل ما

 4) "Measuring fraud in overseas aid", March 2012, Center for Counter Fraud Studies, University of 

Portsmouth"  ميمشز د ا شم  مكمىلحشة الغشخ، جمم شة 2012]"ريمر الغخ م امل ولة اةم جية"، آذا /مم ر ،
 او ت اوغ[.

املشششششششوجز امل جلوشششششششن للنجلشششششششمبل  ا  شششششششجلنجلمجم  اليبي شششششششية الشششششششوا دة م ت شششششششم هي جملشششششششس مياج شششششششي احل شششششششمام  لفششششششش ة  (5 
 (.A/69/178  Corr.1-7  2013  2012ململيجلني ال نوهجلني  الف تني ا 2013-2012 ال نجلني
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 امل   ة

ال ياششششة اإلمجمليششششة للغششششخ، 
اشششششششششششششششد   ا  الو هشششششششششششششششم  

 املجلحدة

اة شششمبي النممجشششة عشششن الغشششخ 
م ماشش  جماششوا النف ششم ، م 

 املمبة 

 0.0175 521 950 مكجلن األمم املجلحدة ةدمم  املشم ه 
 مملششششة األمششششم املجلحشششششدة إلغمثششششة  تشششششغي  الالجئشششششني 

 الشيح األدىن  األ لي ا( الفل  ينيني م
879 209 0.0033 

ايئة األمم املجلحدة للا شم اة اشني امن شني   كشني 
 املينة  ايئة األمم املجلحدة للاينة(

548 667 0.0632 

 0.0122 3 735 451 ايلممل األغذهة ال مملي
 0.0054 هو   19 123 منظاة األمم املجلحدة للجلناية الصنمعية

 م الايملم  اململية امل دمة إق مياج ي احل مام  اةم جيني للا   م .ي اام   د  :املصد 

 م م ممشششة الشششششواغ  املجل ل شششة اششششملغخ، هاششششذل عشششدد مششششن امل   شششم  م منظومششششة األمششششم  -5
 يم شمت   إجيا اتش   ا ش اتيايمت  اةمصشة زكمىلحشة جلحشده  املجلحدة ج وداة م ال نوا  األررية ل

تالشششع انشششمك حتشششدهم  ممثلشششة  ه ششش ف  مشششم الجل شششدا الشششذي ا إيشششياته، .  اشششمليغم مشششناشششمت زهز    الغشششخ
نىلوشش   حت ششني  اشششك نظومششة إق ىل ششم اة ششي الششذي ميثلشش  الغششخ امليمجششة  (6 نصششحمع املصششلحة

 يشدة الش  نجي شم  املخملفشة لل شملو .  تششري لجلشمبل امل شماال   علي  ةن وه ا  م ممة األلش ة امل
مششن نجشش   اسشش ُل   هبششمملششم ،  الد ا ششم  ا  جل صششمبية للغششخ الشش  الجلفجلششيخ املششش مة،  حتليشش  الاي

إعششداد اششذا الجل يهششي، إق ن  الغششخ ميثشش  ر ششياة جششدهياة ام اجلاششما امششمد  ال اشش  الفششو ي مششن جملششن  
 م  من م   م  منظومة األمم املجلحدة  اهليئم  الجلشيه ية/جمملس اإلدا ة. 

ال اش  م املواسشي  املجل ل شة اشمإلدا ة الش   رد رممع الويدة م ال نوا  ال شما ة اشا د  -6
ن اليرماشششششة  امل شششششم لة،  عشششششن م اشششششة عششششش (7 ت شششششمجل امل شششششمب  امليتا شششششة اشششششملغخ، مثششششش  ت شششششم هي الويشششششدة

 . غششششششري ن  الويششششششدة(10  إدا ة شششششششيمم  الجلنفيششششششذ ،(9 ،  روششششششمهم األرالريششششششم  امل   ششششششية(8 الجلح يشششششش 

__________ 
 ن لع امل   م  املشم مة م  يدة الجلفجليخ املشش مة موسشوا الغشخ ميتاشة عمليشة رشالل حتدهشد ن لوهشم  ايلشممل  (6 

   .2015 عا  الويدة ل ما
احل شششمام  م منظومشششة األمششششم (   ظيفشششة مياج شششة JIU/REP/2006/2ثغشششيا  اليرماشششة م منظومشششة األمشششم املجلحششششدة   (7 

 .(JIU/REP/2011/5(  نلي امل م لة م منظومة األمم املجلحدة  JIU/REP/2010/5املجلحدة  
(   ظيفشششة الجلح يشش  م منظومشششة JIU/REP/2000/9ة الجلح يشش  م م   شششم  منظومششة األمشششم املجلحششدة  م اشششت زهششز  (8 

 (.JIU/REP/2011/7األمم املجلحدة  
  .(JIU/REP/2010/3نظومة األمم املجلحدة  رواعد األرالح م م (9 
 .(JIU/REP/2013/4ا جل ياض إدا ة شيمم  الجلنفيذ م م   م  منظومة األمم املجلحدة   (10 
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خ  الكشششف عنشش   الجلصششدي لشش  توشش ل  يششىت ا   ام ششجل ياض مممشش  لصشش  مل ششألة منشش  الغشش مل
 علا  ج  الجلحدهد.

 األهداف والن اق -ألف 
هجلاثشششش  اهلششششدف اليبي ششششي مششششن اششششذا ا  ششششجل ياض م ت يششششيم اششششيامل إدا ة لششششملي الغششششخ م  -7

مششد  م   ششم  منظومششة األمششم املجلحششدة  تنفيششذ  يم ششم   إجششيا ا  مكمىلحششة الغششخ مششن ييشش  
صدي ل .   مز ا  جل ياض علا حتدهد جمشم   الف ملية م من  الغخ  الكشف عن   الجل إتميجل م

م مكمىلحة  عما اشك نظومة املال وة  الو ف  ت دمي توصيم  هبدف حت ني ىل ملية م   م  
 الغخ. 

هشششششا  األمششششم املجلحششششدة  زششششم ي ا  ششششجل ياض علششششا ل ششششمح منظومششششة األمششششم املجلحششششدةجششششي   نُ  -8
 الصشنمده   الشفامل،  الومشم   املجلخصصشة  الومملشة الد ليشة لل مرشة الذ هشة علشا األصش دة ال ششمملي 

كمىلحششششة ملم     شششاملإدا ة  األرشششملياي  الشششولين.  علشششا  جشششش  الجلحدهشششد، يششش  ا  ششششجل ياض نلشششي 
لش    اشيامل عاليم  ت يشيم لشملي الغشخ  سشوااو من ش   الكششف عنش   آليشم  الجلصشدي   الغخ  

الجلوعية اشأ  الغخ   النظم الدارلية  اةم جية ليصده  اإلاالغ عن    ن شملين الجلح يش    لظشم 
الجلأدهشششن املوسشششوعة للجل ممششش  مششش  الغشششخ.  امإلسشششمىلة إق ذلشششة، يششش  ا  شششجل ياض مشششد  ات شششمح 
 يم شششم  مكمىلحشششة الغشششخ م م   شششم  منظومشششة األمشششم املجلحشششدة  رماليجل شششم للا م لشششة،  لظشششي م 

زنش  الغشخ  الكششف عشن  هجل ل  ىليام ود املاذ لة علا ل مح املنظومة اشأ  الجلن ي   الجل م   ام
 يم ت ،    ا للوروف علا املام  م  اميدة علا ل مح املنظومة.

  يششششدة الجلفجلششششيخ املششششش مة املجلفصششششي  يششششم   غششششخ ىل ليششششة د رتشششش    م اششششذا الجل يهششششي، -9
 ،  لكن م تنظشي إق موسشوا الغشخ مشن منظشو  ملشي. علي ةن وه دهدة من األلش ة املاللواا األ ن 

غششري نمششم ن لششع ااجلاممششمة رمصششمة م نثنششم  ا  ششجل ياض ل وششمهم الغششخ امليتا ششة امأللششش ة امل يسششة لشش  
لايئشششم  عمليشششة املخشششملي.  اشششذا هششششا  الغشششخ املشششيتاو امملشششش هم ،  إدا ة ال  شششود،  إدا ة املشششوا د ا  

 ه ،  اإلدا ة اململيشة،  ا  شجلح مرم ،  ارجليشم  األلشياف الثملثشة، مشن الاشيهة،  إدا ة الفامل  املششم
 راي  شيمم  الجلنفيذ،  إدا  م.

 نرشششذ ا  شششجل ياض م ا عجلاشششم  ن  مل   شششم  منظومشششة األمشششم املجلحشششدة عاليشششم  لجللفشششة  -10
م  الايئشة  ممل،  ن  لظا م اإلدا هة مصااة لجلالبم   هم م،  منمذج نعامهلشم مجي  نغم  ال منجلشية 

م  مامة مصشااة رصيصشمة مل ممشة لشملي الغشخ    جلم  املخال  ت ا  ىلي م.  انم  علا ذلة، 
الغششخ  الش  تن شوي علشاهجلصش  اششذلة مشن نلشش ة.    عيشع م شألة ن  األلششش ة   مشم  شممن  احلشد

 جششة تجلاشمهن تامهنششمة ششدهداة  ن  م ششجلوهم  الغششخ امليتكشن مششن جملششن املشوظفني  /ن  الكيملششم  اةم
اشششذا الجل يهشششي، حتشششم ل  يشششدة   م ة إق نرشششي .   شششم  خجللشششف ارجلالىلشششمة ماشششرياة مشششن م   شششعشششن امل

م  ملكمىلحششة الغششخ.    ششإع ششم  م لومششم  عششن الششن ل املخجللفششة الشش  تجلا  ششم امل الجلفجلششيخ املششش مة
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  مششششن رالهلششششم، حتششششدد جمششششم   الجلحششششدهم  املششششش مة  ت ششششدا الجلوصششششيم  ي ششششن ا رجلوششششم .  رششششد
 م  ال  شم مع م ا  جل ياض.   الجلوصيم  انفس الد جة علا مجي  امل تن ا  اذه  

إلشششششم اة إلدا ة  مشششششل مشششششنظم م حت يششششش  ناشششششداف ا  شششششجل ياض،  سششششش ع الويشششششدة تميشششششة إل -11
منششش  الغشششخ  الكششششف عنششش   الجلصشششدي لششش  م  جلنشششم لالغشششخ هكشششو  زثماشششة ريه شششة ليهششش  لمكمىلحشششة 

 .  الظي الفص  الثمل  ندلمه( منظومة األمم املجلحدة

 المن  ية -باف 
 2015إق مششملو  األ ل/ده ششاف  2015نجشيي ا  ششجل ياض م الفش ة مششن آذا /مشم ر  -12

 م ذلة األمم املجلحدة  صنمده  م  اياجم م  الومم   املجلخصصة.  زم علا ل مح املنظومة،
من ايشششة توشششم ا جل ياسشششم  مكجلايشششة،  ا شششجُلخدمع لجلي شششري مجششش  امل لومشششم   حتليششش  املشششواد  -13

 ا ششجلايملم  مفصشششلة،  م ششماال  علشششا ل شششمح املنظومششة،  د ا شششة ا جل صشششمبية عممليششة للاشششوظفني علشششا 
لكجلماششم  املجلميششة امل لومششم .  اششدن املشششي ا ام ششجل ياض ام ششدا اوهششة  تُ ششيف ىلي ششم   مجيشش  امل ششجلوهم 

ل وششمهم احملششددة م ا،  حتليشش  رمصششةة  جلحششدةاألمششم امل معششن الغششخ،  الوثششمب   الجل ششم هي املجل ل ششة اششملغخ 
م مكمتشن ز شم   ةدو   شمم اججلامعشم   الش    د الايملم  امل لومم   تلة الكجلمام .     مج ُ 

الزهششم ا  امليداليششة إق مكمتششن ر يهششة لجلششم ة م اناششم  تمهلنششد  مينيششم  اششمه .   م امل   ششم  املشششم مة
هجل ششششن ا سشششش الا ازهششششم ا  مور يششششة.  إمجششششم ة،  مل مم نجيهششششع اججلامعششششم  للجلششششدا ل املفيششششدهو عنششششد

شششلع ا شششجلايملم   380نجيهشششع م شششماال  مششش  نمثشششي مشششن  م   شششة  28إق تفصشششيلية شخصشششمة.  ن   
م   ة من م.  امإلسمىلة إق ذلة، نجيهع د ا ة ا جل صمبية علشا  27مشم مة   صلع  د د من 

مشش  إرفششم   ششة إق املششوظفني عاومششمة، ل ششمح منظومششة األمششم املجلحششدة للجلصششو ا  املجل ل ششة اششملغخ، موج
موظفششمة  م ششجلو   15 929 الششغ عششدد املششوظفني اجملياششني علششا ا  جل صششم  ، مل لومششم ام ششدا اوهششة 
م املمبة(.  ُ ج   نهومة ا جل صم  مجل ل  املغخ إق املدهيهن الجلنفيذهني  ماشم  املشوظفني  99.26الث ة 

م املمبششة(.  ه ششلو  94.10مششدهياة  م ششجلو  الث ششة  164الجلششملني هلششم مامشششية،   د علششا ا  جل صششم  
امليىلش  اليااش  املن ايشة املجلا شة  يد ماشذا الجل يهشي.  تش ر شمان لجللشفالوو  علا لجلمبل ا  جل صم هن م 

 الد ا جلني ا  جل صمبيجلني املجل ل جلني املغخ. امتني م 
  لشششع مييلشششة مجششش  الايملشششم  مشششذلة امل لومشششم  الشششوا دة مشششن الانشششة الشششد يل،  مصشششيف  -14

الجلنايشششة للالشششدا  األميهكيشششة،  الصشششند ح الشششد يل للجلنايشششة الز اعيشششة،  املفوسشششية األ   ايشششة،  املكجلشششن 
    ي ملكمىلحة الغشخ،  مكجلشن مياج شة احل شمام  الشولين امملالكشة املجلحشدة لفه مليشم ال ظاشا األ
الشاملية،  مكجلن م م لة احلكومة الجلما  للو هم  املجلحشدة،  الصشند ح ال شمملي.  جشي   آهيلندا  

جلنايششة ا تصششمل نهوششمة ا ششدد مششن الومششم   اإلمنمبيششة للششد ل األعوششم   مثشش  إدا ة املالكششة املجلحششدة لل
مج  منظو ا   آ ا  لمبفة ن    مشن  ن  جل ه مل الد لية  الومملة األميهكية للجلناية الد لية(  ايد نل 

 الومم   املمغة. 
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 ع شششد ل شششم ا  مل ت شششاح ال يشششود الزمنيشششة  املشششوا د احملشششد دة اشششغجيا  ىلحششش  نمثشششي ت ا شششمة    -15
 علي ، ىل د نرذ ا  شجل ياض م . م   ة 28املغ عددام م  مجي  امل   م  ال تفمعلية مامشية

ياج ششة املجل ل ششة اششملغخ الشش  نجيااششم مكجلششن رششدمم  اليرماششة املا عجلاششم  األدلششة الششوا دة م عاليششم  
الدارلية،  جملس مياج ي احل مام ،  اللانة ا  جلشم هة امل شجل لة للاياج شة،  عشدد مشن ايئشم  

مششة األمششم املجلحشدة.  اششملنظي إق ات ششما اليرماشة الدارليششة  اةم جيشة األرششي  الجلما ششة مل   شم  منظو 
ت د  اثان    ل مح اذا املوسوا  تنوع ،  جد املفجلشم  ن  امل لومم  امل جل مة من اذه الجل م هي

مش  مشن ت شم    م املنظومشة نادتش  ن  شم  املياج شة الدارليشة  اةم جيشة ملشم ه يام  عن ت دهيامام   
شكي مدهيي مكمتن مياج ة احل مام  ملا يص م من م لومم .   ألجل  ردمجل    مم   جل ياضا

 اليرماشششة م األمشششم املجلحشششدة/مكجلن رشششدمم  اليرماشششة الدارليشششة،  منظاشششة األغذهشششة  الز اعشششة لهمشششم 
 صشششند ح األمشششم املجلحشششدة لل شششكم ،   مملشششة األمشششم املجلحشششدة إلغمثشششة  تششششغي  الالجئشششني  ،املجلحشششدة

ة ال ممليششششة للالكيششششة الفكيهششششة،  مكجلششششن األمششششم الفل شششش ينيني م الشششششيح األدىن  األ لششششي ا(،  املنظاشششش
منظاششششششة األمشششششششم املجلحشششششششدة لل فولشششششششة املجلحششششششدة ةشششششششدمم  املششششششششم ه ،  منظاششششششة الصشششششششحة ال ممليشششششششة،   

مكجلشن م عشن شش اة شش    امل ماشدا   ،  منظاة الصحة للالدا  األميهكية، ىلوشالة (اليولي يف 
امممة شدهداة هبشذا املوسشوا اهلشما  رشدموا األمم املجلحدة امل ين امملخد ا   اميمية، الذهن نظ ي ا ااجل

 مدرال  ري اة اشأ  امل مب  املفماياية رالل عالية ا  جل ياض. 
ألريا  الجلام مة لجل لي م  مشن مجيش  مفجلششي اا جل ياض هجلاث  م دارلي  خدا إجيا  ا جلُ  -16

الويششدة  احلكاششة امامعيششة( راشش   سشش  الجل يهشششي م صششيغجل  الن مبيششة.  جششي  نهوششمة ت اششيم مششششي ا 
ألمشششم املجلحشششدة  ام شششم  صشششمياة املصشششلحة األرشششي ، اغشششيض تصشششوهن م   شششم  االجل يهشششي علشششا 

جلنشششم ل ل اة  الجلوصششيم .  تي ششري األر ششم  م الورششمب   تل ششي الجل لي شششم  علششا النجلششمبل  ا  شششجلنجلمجم  
 هبششذا الجل يهششي جششد  ة هاششني 2    صششد الجلنفيششذ، هجلوششان امللحشش  الششوا دة ىليشش جلوصششيم الالجل يهششي  تنفيششذ 

إذا مم  الغيض من إيملة الجل يهي إق جمملس إدا ة امل   م  املششاولة ام  شجل ياض   ؤ شمب م  مم
  . جميد ال لم ا ن  الجلنفيذهني او للن اخمذ إجيا  اشأل 

املفجلشم  ن  ه يام عن ت دهيام لك  من  شمعد ام م إعشداد اشذا الجل يهشي،  رمصشة   هود   -17
ن لئشششة الشششذهن ششششم موا م الل شششم ا   ا  شششجلايملم   الد ا شششم  ا  جل صشششمبية   شششماوا عشششن ليشششن 

 رملي ز م ىل م  رفا م. 
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 الغش والغش المفترض -اانياً  
  هكشششو  لشششد  امل   شششم  ىل شششم  اسشششح ملصششش لحي  ىل شششمة ألىلوششش  املام  شششم ، هناغشششي ن -18
ينشششن الغاششوض  دعششم الجلنفيششذ الف ششمل أللششش ة مكمىلحشششة مششن نجشش   "الغششخ املفشش ض"  "الغششخ"

ألواا اشهشك  الغشخ  الغشخ املفش ض،    زم امل ما األ ل، هلزا توعية املدهيهن  املوظفني  م الغخ.
 لشششد  ىل شششم  اسشششح هلشششذهن املصششش لحنيي هلشششزا ن  هجلشششوىلال شششلوك احملظشششو ة م ايئشششة عال شششم.  امملثششش ، 

محمل  ني  مياج ي احل شمام   اإلدا ا  ماملنو  هبم   هم  ملكمىلحة الغخ،    الوظمبفالكيملم  
اململيششششة،  مششششدهيي الششششفامل،  إدا ا  املششششوا د الاشششششيهة، لكششششي توشششش ل  اف مليششششة ز شششش  ليم م م جمششششمل 

ي احل ششمام  اةششم جيني للا   ششم  مكمىلحششة الغششخ.  الجل يهششف الواسششح م ششم نهوششمة ل يششما مياج شش
امإلاالغ عن الغخ  الغخ املف ض. ذلة ن  ت يهف املص لحني ت تن علي  آثشم  رملوليشة  هش ثي 
علا م جلو  اإلثام   األدلة امل لوع للجلح ي م ،  علشا اإلجشيا ا  الجلأدهايشة الش  تجلخشذ  ي شمة 

الاشمب ني  املشو دهن مشن رايش  الثملثشة،  اإلجيا ا  امزابية ال  تجلخشذ سشد األلشياف ن  سد املوظفني
  شيمم  الجلنفيذ. 

 ت ريف الغش  -ألف 
األ  ششم  األممدمييششة.   م خجللششف ت ششم هف الغششخ علششا ل ششمح ال  ششمعني ال ششما  اةششمي، -19

ممدهشة عشن علشم حلاش   ةر شاو لإرفشم   ن  لح ي شةلتششوه  "الغخ األش   م ام االك ال ملوين ه ي ف 
.  امملثشش ، ت ي ىلشش  مج يششة املششدر ني امل جلاششدهن (11 "شششخ  آرششي علششا ال يششما اجلصششيف ىليشش  سششي  لشش 

امجلنما عادي عن عا  ه صد ا  رداا ا ريهن،  ن  ني عا  عادي"األ   (12 ل اليم  الغخ
م الجل يهششششف الششششوا د  نمشششم .(13 "هششش دي إق تكاششششد الوشششحية ة ششششم ة  /ن  حت يشششش  ميتكاششش  ملك ششششن  

نمثي اني اإلدا ة، ني  ن  ىل   مجل اد هيتكا  ىليد  ايد"امل مهري الد لية ملياج ة احل مام  ىل و نل  
هن ششوي علششا ا ششجلخداا اةششداا للحصششول   األلششياف الثملثششة،  ن  املششوظفني، ن  املكلفششني امحلوماششة،
 ششمام  األمششم .  رششد تنششم ل ىليهش  املششياج ني اةششم جيني حل(14 "غشري رملوليششة ن  علشا ميششزة غششري عمدلششة

__________ 
 11) Bryan Garner, ed., Black’s Law Dictionary, 8th ed. (2004), s.v., "fraud". 
 www.acfe.com/fraud-101.aspx الغشششششششخ،الظشششششششي املورششششششش  الششششششششاكي ما يشششششششة املشششششششدر ني امل جلاشششششششدهن ل اليشششششششم   (12 

 (.  2015مملو  األ ل/ده اف   15ا لالا علي  م   ا
 ,IIA, American Institute of Certified Public Accountants and ACFE الجل يهشف علشا النحشو الشوا د م (13 

Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide (2008), p. 5   م  شد مياج شي احل شمام[
 مج يششة املششدر ني امل جلاششدهن ل اليششم  الغششخ، إدا ة لششملي  ،الششدارليني،  امل  ششد األميهكششي للاحم ششاني ال ششملوليني

[   اشششو هششششري إق ن  اشششذا الجل يهشششف للغشششخ نعشششد  5(، الصشششفحة 2008ألعاشششمل: دليششش  عالشششي  ا م جمشششملالغشششخ 
م ذلششة تلششة الشش   سشش جل م  رصيصششمة للششدلي  املششذمو ،  ه شش ف م لفششوه اوجششود ت ششم هف نرششي  مثششرية للغششخ، زششم

 امل   م  الياعية  امل هدة للدلي .
 14) International Standard on Auditing 240 (redrafted), para. 11   240]امل يشم  الشد يل ملياج شة احل شمام 

 [.11الف ية   نعيد  صيمغجل (،

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.acfe.com/fraud-101.aspx
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م دليشش  ملياج ششة  "الغششخ"املجلحششدة  الومششم   املجلخصصششة  الومملششة الد ليششة لل مرششة الذ هششة مصشش لح 
 نمثشي مشن اشني اإلدا ة، ن  ىل ش ]اة[ هجل اشد ا تكماش  ىلشيد"، اوصشف  1996 عشما احل شمام  صشد  م

الشششيغم مشششن ن   األلشششياف الثملثشششة،  هنشششجلل عنششش  ت شششدمي ايملشششم  ممليشششة ممذاشششة.  علشششا ن  املشششوظفني، ن 
 شششا ، مشششن امل شششلم اششش  عاومشششمة ن  مف شششومي النيشششة  ملشششم ايئشششم  نرشششي  ت شششي ف الغشششخ ا اشششم ا   مثلشششة

 اةششداا هكانششم    ا  ت يهششف الغششخ امعجلام اششم ن ششلوع ال اشش  اليبي ششي عنششدمم هيتكششن ىل شش  مششن 
نىل ششمل الغششخ.  هشششا  الغششخ لمبفششة  ا شش ة مششن نشششكمل ال ششلوك من ششم، م مجلششة نمششو ، الجلالعششن 

 الجلحششوهي ىلي ششم   ارشجلالر األصششول   إرفششم  آثششم  امل ششممال  ن  تز هياششم ن  الوثششمب  ن  مل شاال ا
ن مر هلم من الصحة    و  ت اي     الوثمب    ت اي  م ممال  ن  ال اال  منيذىل م  ن 

 .(15 "ال يم م  احملم اية
اين اشششم  نماشششم  ُثاششش  مشششم مثشششرياة   "الف شششمد"  "الغشششخ"يخ  هناغشششي اإلششششم ة إق ن  مصششش لح   -20

الكجلماششم  امجملششم     م ما ادىلششني م ت ششم هي   ثششمب  منظومششة األمششم املجلحششدة  ه ششجلخدمم  نييملششمة 
األرششي  ال ممششة  اةمصششة.  اششمليغم مششن  جششود يششم   ميكششن ن  هشششك  ىلي ششم  ششلوك م ششني غشششمة 

من األىل مل "هوصف األ   مم الف مد مثرياة  ن  شة ن  نهمة من الغخ    - ىل مداة م  رع  ايد 
هناغي اإلشم ة إق ن  املف ومني هظشال  مشن الوج شة ال ملوليشة مجلاشمهزهن.  هُف شم مشن  - "ا يجليملية

 امجلنشششما عشششن ىل ششش  ه شششم  ىليششش  ا شششجلخداا ال شششل ة الي يشششة، ن  الف شششمد ت ليشششدهمة نلششش  هششششا  ني ىل ششش 
منف ششة غششري  ه شش ا إق الجلششأثري علششا إ ششم ة ا ششجلخداا ال ششل ة الي يششة، مششن نجشش  احلصششول علششا ن 

م ر ششمبي  ني شش  لنيششد املم ششجلح ة. غششري نلشش  م يششني ميكششن ن  هجل ششان الف ششمد الششذي هيتكاشش  
  علشششا امل   شششةريأثتشششهكشششو  للف شششمد املوشششي  ة    ، ىل شششدف امعجلاشششم ه غششششمة ممليشششة للا   شششة  هصشششن  

شخ  ه مين من ر م ة ل دهة. ىل لا  اي  املثمل، املوظف احلكومي الذي هنف  نموال علا  ن 
 اشد ة مشن ال شكم  عاومشمة علشا  د   غرياشم م م  املمغة اجلوجي  اذه املزاهم إق دابيت  ال يم يةا

إذا  نمششم هكششو  املوششي  ة ميتكاششمة للغششخ  لكششن ىل لشش  اششذا ه جلششف ىل ششمداة.   رششدالنحششو امل صششود هبششم( 
ا جلخدا امل   ل املذمو  ا د اشذه األمشوال لجلادهشد م شكن  اةشمي، ىل شذا مثشمل علشا مش  مشن 

ويركرز هر ا التقريرر علرا موضرو  الغرش فري منظومرة األمرم المتحردة مرع الف مد  الغخ م شمة. 
مراعرراة أن الغررش والفسررااد ف رر ن باهظررا الكلفررة ومتررداخ ن. ومررن اررم، فررإن اإلشررارات هلررا 

زاف هررر ا التقريرررر  رررد تشرررم  أيضررراً ب ررر  جوانرررب الفسرررااد حسرررب أجررر مختلرررفالغرررش فررري 
 اال تضاف. 

__________ 
 15) Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International 

Atomic Energy Agency, Audit Guide No. 204, issued in December 1996, pp. 1-2  ىليهش  املشياج ني[
 204 ة الد ليشششة لل مرشششة الذ هشششة، الشششدلي   رشششماةشششم جيني حل شششمام  األمشششم املجلحشششدة  الومشششم   املجلخصصشششة  الومملششش

[   ا ششجُلخدا اششذا الجل يهششف نهوششمة 2-1، الصششفحجلم  1996ملياج شة احل ششمام ، صششد  م مششملو  األ ل/ده ششاف 
أل  الفيهشش  رششي  ن  هأرششذ م ا عجلاششم  امل ششمهري الصششمد ة عششن اللانششة امل نيششة امملام  ششم  الد ليششة م جمششمل مياج ششة 

 ا ال ما ام حتمد الد يل للاحم اني.احل مام   منة ال  م 
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     هوجشششد ت يهشششف للغشششخ علشششا ل شششمح منظومشششة األمشششم املجلحشششدة، ىلا   شششم  املنظومشششة، -21
هجلاني من امليىل  الثمين هبذا الجل يهشي، ت ي ىلش  ا شيح لجللفشة.  عشال ة علشا ذلشة، هجلفشم   تف شري  مام

هوجششد لشش  ت يهششف   ششي منشششو .  مشششفع    م    ششا ششد امل  م ،اششذا املصشش لح تفم تششمة ماششرياة 
ة    شه نيش  الغشخ يشىت دارش  امل ملشم امل ماال  عن ا ىلجل م ، م ا د احلم  ، إق ىل م مش ك

مششن   ششجل م ةالوايششدة.  مششن امششدهي املششذمي نهوششمة ن  الجل ششم هف، عنششدمم توجششد املف شش ،  يشش  إق ا 
، ل اليشم  الغشخا يشة املشدر ني امل جلاشدهن ال ملفة الذمي مف جل م هالاملامدج األ م ية الوا دة م 

ىليه  املياج ني اةم جيني حل مام  األمشم املجلحشدة  الومشم    امل يم  الد يل ملياج ة احل مام ،   
املجلخصصششة  الومملششة الد ليششة لل مرششة الذ هششة، اشش   الششوا دة نهوششمة م رواعششد  م ششمهري اهليئششم  الد ليششة 

الفنية للح مام   الجلح ي ، مث  م  د مياج ي احل مام  الدارليني  ا حتشمد األري  للاياج ة 
ت يهشششف الغشششخ، م ا شششد هجل ششش  الشششد يل للاحم شششاني  امل  شششد امل جلاشششد للامليشششة ال ممشششة  احملم شششاة.   

يششم     م الشخصششي  امل ششين غششري األرالرششي، م ، ييشش  هشششا  مجيشش  نلششواا ال ششلوك   ششامل
م الوثشششمب   ورشششمب م ل  شششو  الكشششذع م الايملشششم  اململيشششة  تششششوه  الهجلنششش    نرشششي  هوشششي  الجل يهشششف

 الايملششششم  األرششششي .  تنشششششي ا ششششد امل   ششششم  مثشششش  مفوسششششية األمششششم املجلحششششدة ال ششششممية لششششش    
الالجئشششني،  ايلشششممل األغذهشششة ال شششمملي،  منظاشششة الصشششحة ال ممليشششة، رمباشششة ألمثلشششة علشششا نلشششواا  شششو  

 الغخ. ال لوك امل ين ال  ت جلفام من راي  
 م  رشة دارليشة هشري مكجلن الش    ال ملولية امألمملة ال ممة لهمم املجلحشدة، م مشذمية  -22

ي رشششد يجللشششف م ت يهفششش  ذ، إق ن  الغشششخ اشششو لشششوا مشششن ال شششلوك اإلجيامشششي الششش2015نهم /مشششمهو 
 مششن ال ششل م  الولنيششة إ  ميكششن إثامتشش  علشا  جشش  الي ششني ال ششملوين   لجللشف الششد ل األعوششم   نلشش 

الغششخ الشش  هناغششي اإلاششالغ عن ششم إق مياج ششي  علششا ةن وهشش ششيمح لششوا ال اليششم  امل  م املخجلصششة.
ت ششدا املنظاششة "ي ن  ذم هشش 62/63كجلششن إق رششيا  اما يششة ال ممششة املاحل ششمام  اةششم جيني، هشششري 

ا دعشم ا  الش  مملشع موسش  حت يش  عشن الغشخ،  انشدإق جملس مياج ي احل مام ، حتشع  ت يهياة 
نمشم  منش  الويشدا   املكمتشن األرشي ،  تاشني ن  دارلي، نجياه مكجلشن رشدمم  اليرماشة الدارليشة

يني توسشح اشذه امل لومشم  عاليشم  الغشخ الش  هناغشي اإلاشالغ عن شم إق مياج شي   م ."موثورة
ويسرررلم المفتشررران، مرررن الوج رررة تشششن  علشششا ت يهشششف للغشششخ.    احل شششمام  اةشششم جيني، ىل شششي

هذا كران الف ر  غشراً فري الوا رع يت رين البر و في را مرن خر ل الرنظم  مرا سرألةم القانونية، بأن
غيرهررا مررن هيعررات الفصرر  فرري النزاعررات. غيررر أن مررا يريرران أن ت ريررف الغررش  أو القضررا ية

ة. وعر وة علرا ذلرك، ؤسسرضروري من أجر  هي رااد ف رم مشرترك ل ر ا المف روم اداخر  الم
سررل ة  ىصرردر تاألمررم المتحرردة، الرر ي  مررن شررأن الت ريررف المشررترك بررين مؤسسررات منظومررة

مختصرررة، أن يشرررك  ميرررزة كبيررررة، ألنررره سييسرررر  ابليرررة البيانرررات المت لقرررة برررالغش وأنماطررره 
 وات اهاته للمقارنة علا ن اق المنظومة.

 علا غيا  ذلة، ناشيت  اللانشة ا  جلششم هة لشش    اإلدا ة  امليزاليشة م ت يهياشم الصشمد   -23
لكششي هشششك  الغششخ،  ملششم ، احلمجششة إق ت يهششف  ايششد مجلفشش  عليشش 2015م تشششيهن األ ل/نمجلششواي 

،  لكفملششة ات ششمح الايملششم  ذا  الصششلة م منظومششة األمششم جلشش  سشش   يم ششم  ىل ملششة ملكمىلح هجل ششم
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امحلشم    هجل لش  ىلياشماملجلحدة مل م  رماليجل م للا م لة هبدف حت شني م شجلو  اإلىلصشم   الششفمىلية 
 . (16 غة  املوظفنيالد ل األعوم   ام م  املم نمما
 ، رشد اعجلاشد عشدد مششن م   شم  منظومشة األمشم املجلحششدة، مثش  منظاشة األغذهشة  الز اعششة -24

 املنظاششة ال ممليششة للالكيششة الفكيهششة،  ايلششممل األغذهششة ال ششمملي،  صششند ح األمششم املجلحششدة لل ششكم ، 
م املصششم ف ت يهششف  م  ششم  الغششخ امل ششجلخدا   منظاششة األمششم املجلحششدة لل فولششة  اليولي ششيف(،

ندلشششمه(.  عشششال ة علشششا ذلشششة، ت هشششد جماوعشششة األمشششم  1اإلمنمبيشششة املجل شششددة األلشششياف  الظشششي اإللشششم  
املجلحشششدة اإلمنمبيشششة نهوشششمة ت شششم هف املصشششم ف اإلمنمبيشششة املجل شششددة األلشششياف للغشششخ  املام  شششم  ذا  

 . (17 ه اا املجلاوه  ال ماي مم الصلة م إلم  ا تفمرم  ال ملولية املويدة ال  حتكم
للاام  شششم  الاماظشششة الجلكلفشششة   ت شششم هف املصشششم ف اإلمنمبيشششة املجل شششددة األلشششياف املويشششدة -25
الغششخ  الف ششمد  ال  ششي  الجلوالشش   ال يرلششة(، مجلوششانة م اإللششم  املويششد ملنشش  الغششخ املن وهششة علششا  

 (. 1 الف مد  مكمىلحجل ام  اإللم  

__________ 
 16) A/70/380  30، الف ية 2015تشيهن األ ل/نمجلواي  9امل  خ.   
 17) UNDG, standard memorandum of understanding for using pass-through fund management, 26 

June 2015, sect. VII  شششجلخداا إدا ة الجلاوهششش  ]جماوعشششة األمشششم املجلحشششدة اإلمنمبيشششة، مشششذمية تفشششمام مويشششدة  
[. هشششا  الجلاوهشش  ال ششماي صششنمده  "توييششد األدا "،  الصششنمده  ، الفششيا  ششما مة 2015يزهيا /هوليشش   26 ال ششماي،

ا  ششجلئاملية املجل شششددة املشششمغني  الشششفامل املشششش مة الجلما شششة جملاوعشششة األمششم املجلحشششدة اإلمنمبيشششة، الششش  هوجششش  مشششن رالهلشششم 
 ا  الو هم  املجلحدة م ال نة.اليو  د    من د     1 غو
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  1 اإللم  
 اعتمدت ا المصارف اإلنما ية المت دادة األطراف ت اريف الممارسات الباهظة التكلفة التي

اتف شششع املصشششم ف اإلمنمبيشششة املجل شششددة األلشششياف مشششن ييششش  املاشششدن علشششا الجل شششم هف املويشششدة  
الجلملية للاام  م  الاماظة الجلكلفة ألغياض الجلح ي  م اذه املام  م  م األلش ة املاولشة مشن 

 م   م م:
م ذلشششة ا دعشششم   زششم امجلنشششما عششن ىل ششش ، ن   ششش الغشششخ اششي ني ىل املام  ششة املن وهشششة علششا •

  ثششم ل توشششليل ن  عششن إاشششمل إق توششلي  نيششد األلشششياف ن  الكششمذع، هشش دي عشششن علششم
 لجلانن الجلزاا مم  ن  غريام، ن  للحصول علا منف ة مملية

 تل يشش ، ن  ه،إع ششمؤ  ن  الف ششمد اششي عششيض ني شششي  ذي رياششة، املن وهششة علششا ام  ششةامل •
 نىل شششملعلشششا   شششليمغشششري مامششششي، للجلشششأثري اششششك  غشششري ا يهششش   ن  ةمامششششي للاششش ،  شششوا   ن 

 ليف آري 
الوي ، اصو ة  ن  الجل دهد اغحلمح األذ  ن  الوي ، ن   م  ة اإلمياه اي إحلمح األذ  •

  شليمال يف للجلأثري اششك  غشري ذلة زاجللكم   ن  غري مامشية، اأي ليف ن  مامشية
  نىل مل علا 

م  زشم ، شليمنمثي هُ صد ا  حت ي  غشيض غشري  ن  تيتين اني ليىلني م  ة الجلوال  اي  •
 ة علا إجيا ا  ليف آري  لياذلة الجلأثري اصو ة غري 

 اشمتغيري  ن  اشمتز هي  ن  ت اشد تشدمري ندلشة ذا  نايشة للجلح يش   ن( (18 ة اشيعمرش م  ة اإل •
ة للاح  ششني مششن نجشش  ال يرلششة املمدهششة للجلح يشش  م ممذاششاإلد   اايملششم    ن  ب ششمإرفم ن 

ر شيهة   ن  يشةئ م  شة توال ن  الغشخ، ن  الف شمد تن شوي علشاادعم ا  ا تكشمع  م  شة 
خوهفششش  ملن ششش  مشششن اإلىلصشششم  عشششن م يىلجلششش  ز شششمب   ن  موشششمه جل  ن   /ن   دهشششد ني لشششيف
عمرشة املصشيف  ع( ال يما عشن عاشد اغ ن  من مواصلة الجلح ي   ن  ذا  صلة املجلح ي 

الوصششول إق م  ن  ممدهششمة عششن  م  ششة ي ورشش  الجل مردهششة م مياج ششة احل ششمام   الجلح يشش 
 امل لومم . 

 م  من امل   م  األعوم  الجلنفيذ م إلم   يم شمت   إجيا اتش  ذا  الصشلة،   يحدد   
 .(19 هجلامشا م  ا تفمريم  الد لية  زم

__________ 
ت يهششششف " م  ششششم  اإلعمرششششة" م مييلششششة  ي ششششة اغيششششة  ا ششششجلحدثع ا ششششد املصششششم ف اإلمنمبيششششة املجل ششششددة األلششششياف (18 

 ، ملام  م  الغخ  الف مد  ال  ي  الجلوال . 2006 ا جلكامل الجل م هف األصلية، الصمد ة م عما
ا  شيوي،  املصشيف األ    ي لدلششم   الجل اشري،  مصشيف ا  شجلثام  مصيف الجلنايشة األىليه شي،  مصشيف الجلنايشة  (19 

 Uniform Framework األ    ي،  صشند ح الن شد الشد يل،  مصشيف الجلنايشة للالشدا  األميهكيشة،  الانشة الشد يل،

for Preventing and Combating Fraud and Corruption (2006) [ نشش  الغششخ  الف ششمد ملاإللششم  املويششد
 . [(2006  مجل ا مكمىلح
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للشن ل الششذي اعجلادتشش  املصشم ف اإلمنمبيششة املجل ششددة األلشياف عششدد مششن املزاهشم، ىل ششو هي ششي    -26
م ذلشششة حت شششني تاشششمدل  زشششم منششش  الغشششخ  الكششششف عنششش   الجلصشششدي لششش ،جمشششمل ام شششود املشششش مة م 

 امل لومشششم ،  الجل شششم    الجلن شششي  م إجشششيا  الجلح ي شششم ، ىلوشششالة عشششن ىلشششيض امشششزا ا  علشششا مشششيتكيب
 ، الكيملشم ، ني األلشياف الثملثشة مشن رايش  الاشمب ني،  املنظاشم  غشري احلكوميشةاألىلشياد مشن لغخ ا

لاششمب ني ا الششع شششيمم  الجلنفيششذ ا رششيهن.  اششو مششذلة شششي  م ششا  للحظششي املششش ك اششني املصششم ف 
 املو دهن  األلياف الثملثة األري   الظي الفصش  ال مششي ندلشمه(.  رشد ُ سش ع ت شم هف املصشم ف 

ة م ن  شم  الشد ابي اململيشة م شجل ي  تفيشد الجل شم هي اأمشم  2006 عما ة األلياف منذاإلمنمبية املجل دد
 األلياف اةم جية ال  تجل مم  م  تلة املصم ف.  لد الد لية،   

 مششن املجلورشش  ن  هكفشش  تنفيششذ الجلوصششية الجلمليششة  جششود ىل ششم مششش ك ملصشش لح الغششخ دارشش   -27
ني الايملششم  املجل ل ششة اششملغخ  نمنملشش   ايمامتشش  ال ششمبدة ة امل نيششة،  تي ششري إمكمليششة امل م لششة اشش   ششامل

 علا ل مح منظومة األمم املجلحدة،  حت ني اإلاالغ عن الغخ.
 

 1التوصية 
ينبغي لنمين ال رام لنمرم المتحردة والر سراف التنفير يين لمؤسسرات منظومرة األمرم  

ف موحررردة بشرررأن المتحرردة األخررررة، فرري هطرررار م لرر  الر سررراف التنفيرر يين، اعتمرررااد ت رراري
الممارسرررات المن ويرررة علرررا الغرررش والفسرررااد، والتواطرررؤ والقسرررر واإلعا رررة، وتقرررديم تلرررك 

هررر ا  وفررري الت ررراريف هلرررا ال يعرررات التشرررري ية وم رررال  اإلادارة الم نيرررة للموافقرررة علي رررا.
الصررداد، ينبغرري النظررر فرري اعتمررااد الت رراريف الترري تسررتخدم ا المصررارف اإلنما يررة المت رردادة 

الو   نفسه، ينبغي أن ي تمد م ل  الر ساف التنفي يين بياناً مشتركاً يتخ   وفي األطراف.
 ردوة "لب  فيه بشأن الغرش مرن أجر  القيرام علرا نحرو م  رم بإرسراف  ال فيه مو فًا واضحاً 

 علا ن اق المنظومة. "حسنة علا مستوة القياادة

 ت ريف الغش المفترض -باف 
ألمشم املجلحشدة م   شم  امل هُ ي ف مص لح "الغخ املف ض"   يشمة مشن جملشن ني مشن  -28

هششيد ت يهششف هلششذا املصشش لح م ني مششن    الشش  شششم مع م اششذا ا  ششجل ياض.  نُال ششغ املفجلشششم  األشش 
م ميىلش  النظشما املشميل  ال واعشد اململيشة لهمشم  إ  هظ شي    ثمب  األمم املجلحدة  ن  املصش لح ذاتش 

جلحششدة، امل نششو  "الصششالييم  اإلسششمىلية الشش  تششنظم مياج ششة ي ششمام  األمششم املجلحششدة". ايششد ن  امل
ىليه  املياج ني اةشم جيني حل شمام  األمشم املجلحشدة  الومشم   املجلخصصشة  الومملشة الد ليشة لل مرشة 

هشري إق الغخ الذي هجل شان م ‘ الغخ املف ض‘إق ن  "مص لح  1996 عما الذ هة نشم  م
شش مدا  شش ود  ن  هثاع اوسو  انشم  علشا ندلشة  ثمب يشة مل ا  موا د رياة للانظاة،  غم نل ىل د



JIU/REP/2016/4 

13 GE.16-09394 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

6
/4

 

 

إذا مششم  اششذا  مششم ت ششجل   حتدهششد مل  يششدة الجلفجلششيخ املششش مة ن   لكشش. (20 ا تكماشش  مششن راشش  امششمين"
 هزال ريد ا جلخداا الفيه .   الجل يهف

ملفشش ض. ىلصششند ح األمششم م  ن  ت ششد  تف ششريام اةششمي للغششخ ا   شش ارجلششم   ا ششد امل -29
ىليشش  الكفمهشة  تششف   زشم املجلحشدة لل شكم ، علششا  شاي  املثشمل، ه ي ىلشش  األش  "ادعشم ا  موثورششة  حمشددة

هنجلششش  ا شششد".  لغشششيض ت شششدمي الجل شششم هي إق جملشششس مياج شششي ي شششمام  األمشششم  مل إجشششيا  حت يششش  مممششش 
حت يشش  يششميل  ن  ي ادعششم املجلحششدة، هف ششي ايلششممل األمششم املجلحششدة اإلمنششمبي الغششخ املفشش ض األشش  "ن

هُغلشش  ملفشش   ن  امألدلششة هثاششع ا ششد  مل هجل لشش  اغششخ هاششد  نلشش  رششد ند  إق ر ششم ة ممليششة للانظاششة
.  ه جلند ت يهف "الغخ املف ض" الذي  سش   (21 علا ا تكمع لملفة"دلي  ا ان عدا  جود 

النحشو املاشني نعشاله. ايلممل األغذهة ال مملي إق ت يهف ىليه  مياج شي احل شمام  اةشم جيني، علشا 
 تف ششششي د ابششششي اليرماششششة الدارليششششة م منظاششششة األمششششم املجلحششششدة للجلنايششششة الصششششنمعية  اليوليششششد ( "الغششششخ 
املفش ض" األشش  ادعششم ا  ا تكششمع الغشخ الشش  "ثجلاشش  ن  تكششو  صشحيحة، انششم  علششا الورششمب  الشش  

اليشششششم  الغشششششخ ه مشششششدام ا شششششد يكم/رشششششيا  املشششششدهي ال شششششما".  ت جلشششششف ع مل نثاجل شششششم الجلح يششششش ،  لكشششششن
"  ثششي  الجلح يشش  هُششد عا ا تكمهبششم"املفشش ض"، م الومملششة الد ليششة لل مرششة الذ هششة، عاليششم  غششخ "

 .(22 وجود ندلة حمددة ممىلية  إق لوا  ر و ة احلملة املالغ عن ملاشأمم ا جلنمداة إق ت ييم ن  يل 
املف ض علشا النحشو  ز ممة الغخ 2015 اس ل  مكجلن الش    ال ملولية م نهم /ممهو  -30

اشششملغخ املفششش ض"، ل شششنم علشششا علشششم اشششأي توجيششش  ردمجلششش  اما يشششة ال ممشششة م ني  هجل لششش  ىلياشششمالجلشششميل: "
ظشششيف  مثششش  رشششد ه شششمعد مكجلشششن الشششش    ال ملوليشششة علشششا تف شششريه.  انشششم  علشششا ذلشششة، ىلااليظجلنشششم 

ن ن  هف ششي الوييشدة اشي ن  اششذا املصش لح هششدل سشانمة ىلياششم هاشد  علشا عجلاششة ندىن مشن الغششخ،  ميكش
ميكششن تف ششريام إق الشششكوك غششري ال اثيششة    ييش  هشششا  ني شششي  اششد اة مششن املخملفششم  اململيششة الشش 

 مشششششم  م ظششششم الشششششذهن ا ا تصششششمل هبشششششم  .امششششدهية اشششششغجيا  مزهششششد مشششششن الجلح ي ششششم  م  رشششششوا الغششششخ"
نجيهشششششع م  شششششم امل شششششماال  ألغشششششياض إعشششششداد اشششششذا الجل يهشششششي غشششششري مجلأمشششششدهن مشششششن ميفيشششششة تف شششششري   شششششن
 املذمو . جل يهفال

 ه ششششوح عششششدا  سششششو  مصشششش لح "الغششششخ املفشششش ض"  عششششدا  جششششود ىل ششششم مششششش ك لشششش  اششششني  -31
. (23 م  إاششششششالغ مياج ششششششي احل ششششششمام  اةششششششم جيني اشششششششك   ششششششليم عششششششن يششششششم   الغششششششخ   ششششششامل

__________ 
 20) Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International 

Atomic Energy Agency, Audit Guide No. 204, issued in December 1996, p. 2  ىليهش  املشياج ني[
 204 ومملشششة الد ليشششة لل مرشششة الذ هشششة، الشششدلي   رشششماةشششم جيني حل شششمام  األمشششم املجلحشششدة  الومشششم   املجلخصصشششة  ال

 [.2الصفحة ، 1996ملياج ة احل مام ، صد  م مملو  األ ل/ده اف 
 ايلممل األمم املجلحدة اإلمنمبي علا ا جلايم   يدة الجلفجليخ املش مة.   د   (21 
  ىل مة للجل م هف الوا دة م اليد د علا ا جلايم   يدة الجلفجليخ املش مة. (22 
م ظششم مياج ششي احل شششمام  اةششم جيني م م   ششم  منظومشششة األمششم املجلحششدة مكلفشششو  اجل ششدمي ت يهششي إق اهليئشششم   (23 

الجلشششششيه ية مل   ششششم م عششششن يششششم   الغششششخ  الغششششخ املفشششش ض م إلششششم  ت يهششششيام املششششميل ال ششششنوي  الايملششششم  اململيششششة 
دا ة م امل شششما األ ل.  مشششن مث، املياج شششة. غشششري ن  امل ششش  لية عشششن منششش  الغشششخ  الكششششف عنششش  ت ششش  علشششا عشششمت  اإل
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ي ري  ياس ا و/أو جم  ا باستمرار في مختلرف  ال فالم لومات المتصلة بالغش المفترض
والم لومات المقدمة هلا مراج ي الحسرابات الخرارجيين مؤسسات منظومة األمم المتحدة 

.  رشد ناشدهع ماليظشم   مثلشة م نيشدغ ت يهشي جمللشس مياج شي  د تفتقر هلا الد ة والشرمول
اششأ  اإلاشالغ عشن الغشخ  2014 عما ت يهي ملكجلن ردمم  اليرماة الدارلية م  م احل مام ،

 .(24 م األمملة ال ممة لهمم املجلحدة
 املفجلشم  نل  لغيض اإلاالغ عن "الغخ املف ض" م الايملم  اململية للا   م ، هي   -32
 صش لح مشن تا هشة رملوليشة، اش  ماصش لح مشميل، هناغشي تف شريهاشذا املهناغي املوي  ة ن  ه شمجل   
إمكشم  يد ثش   ن  هجلامشا م  م مهري احملم شاة ال ممشة،  رشد هششا  يشم   ا ششجلامه م الغشخ زم

 ثاجلع  ي مة، رد ت ثي علا الايملم  اململية للا   ة.ال ، إذا 
 ال دهششد مششن الششذهن نجيهششع م  ششم امل ششماال  مششملوا مجل الششني   ششجلحداغ ت يهششف مويششد  -33

للغشششخ  الغشششخ املفششش ض ىلياشششم اشششني م   شششم  منظومشششة األمشششم املجلحشششدة.  رشششد  شششلفع اإلششششم ة إق 
جملس اليؤ م  الجلنفيذهني/اللانة علا م جلو   2005 عما ا س الا زحم    هلذا الغيض م

،  لكششن ن رششف عاشش  (25 اإلدا هششة اليىلي ششة امل ششجلو  مششن جملششن ىليهشش  عممشش  نلشششل لد ا ششة الغششخ
ت شششدا   مل ت شششدا للافجلششششني ني  ثشششمب    شششجل ياض األعاشششمل الششش  رشششما هبشششم اشششذا الفيهششش   مل الفيهششش .

 تُ   ن امامة لجلفهي إمم  اذه ال الية. ن  اللانة تف رياة 
ا بررأن ي تمررد األمررين ال ررام لنمررم المتحرردة والر سرراف التنفيرر يون لمؤسسررات يوص ررو  -34

منظومة األمم المتحدة األخرة، في هطار م ل  الر ساف التنفير يين، ت ريفراً موحردًا للغرش 
ض اإلب ع في البيانات الماليرة ينبغري أن يذنظرر فري التفسرير اغر في المنظومة. وأل ضالمفتر 

 الغرش المواو رة التري تبررر هجرراف تحقيرق كامر ارتكرا  "اادعرافات  التالي للغرش المفتررض:
يذنته منه ب د، والتي من شأن ا، فري حرال ابوت را، أن تثبر  فقردان مرواراد  يومرة للمؤسسرة  لم

 هلا تحريف في البيانات المالية". قوادو د ت
__________ 

ه جل لم مياج و احل شمام  اةشم جيو  مشن اإلدا ة عشن ت يشيم لشملي ا يجليشمل املشمدي  ال اليشم  امل ا شة لجلحدهشد 
مششششجلا  م  لشششملي الغشششخ  الجل ممششش  م  شششم،  ه جلف شششي   عاشششم إذا مشششم  لشششد  اإلدا ة ني علشششم اشششأي غشششخ ىل لشششي ن 

تكشششو  لشششد  اإلدا ة إجشششيا ا  م اشششول هبشششم ماششش  اشششذه امل لومشششم ،  م.  عشششمدة مشششد عاة ا تكماششش غشششخ مششش  جشششوده ن 
 ه اشششش  املياراششششو  املششششمليو  زثماششششة من شششش ني، م م ظششششم احلششششم  ، لجلاايشششش  الايملششششم  املجل ل ششششة اششششملغخ ا ششششجلنمداة إق 

 امل لومم  ال  تيد من مكمتن الجلح ي   /ن  ُيا  مامشية من لجللف الكيملم  دار  امل   ة.
 OIOS, audit of the process of reporting cases of fraud or presumptive fraudا  شاي  املثشمل، الظشي، علش (24 

in financial statements, report 2014/051  مكجلشن رشدمم  اليرماشة الدارليشة، مياج شة عاليشة اإلاشالغ عشن[
ز م جلوششششششن للنجلششششششمبل [  مششششششوج2014/051الغششششششخ املفشششششش ض م الايملششششششم  اململيششششششة، الجل يهششششششي  يششششششم   الغششششششخ ن 

(، A/70/322  2014 ا  جلنجلمجم  اليبي شية الشوا دة م ت شم هي جملشس مياج شي احل شمام  للفش ة اململيشة ال شنوهة 
   .53  52الف يتني 

 CEB Finance and Budget Network, Report of the Working Group on Fraud, document الظشي (25 
CEB/2005/HLCM/20   امل شششين ]ششششاكة اململيشششة  امليزاليشششة الجلما شششة جمللشششس اليؤ شششم  الجلنفيشششذهني، ت يهشششي الفيهششش  ال ممششش

 [. CEB/2005/HLCM/20 الغخ، الوثي ة ز ألة
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 مكافحة الغشادارة هطار إل -االثاً  
 ششششجل ياض، ا ششششجلحدثع  يششششدة الجلفجلششششيخ الششششوغ ناششششداف اششششذا ا لليه ششششة منظاششششة  إلثششششمد -35

سي  همة  تاما ه د  مكمىلحة الغخ، دا ة جم  م املنمرشة م الفص  األ ل، إلم اة إل مام  ،املش مة
نثنشم   سش  اشذا   م مل ىل مل ملن  الغخ  الكشف عن   الجلصدي ل  م منظومشة األمشم املجلحشدة.
اششألي لششملي  هجل لشش  ىلياششماإللششم ، ا ششجلفمد  الويششدة مششن املنشششو ا  عششن ال اشش  الششذي اسشش ُل  اشش  

،  اأدلشششة   م  شششم  مكمىلحشششة الغشششخ الششش   سششش  م عشششدد مشششن اهليئشششم  م األ  شششم   مياراجلششش الغششخ 
جيششش  .   غشششم ن  اشششذه املنششششو ا   املام  شششم  تشششوىلي الجلو (26 األممدمييشششة  ال  شششمعني ال شششما  اةشششمي

 ا و ممت ششمجل املوششي  ة ال وششمهم اةمصششة اشش   لوسشش  مششل ىل ملششة ملكمىلحششة الغششخ، ىل ششي رششد الششالتا
 للجل ممششش  مششش اشششذا الجل يهشششي.  مشششن مث ىل شششد  سششش  اشششذا اإللشششم  إلتميشششة ريه شششة ليهششش   امل شششجل دف م

هشوىلي نداة ت يشيم لوسش  م شمهري  ل ل ش نلش ة مكمىلحة الغشخ م م   شم  منظومشة األمشم املجلحشدة   
  ية م امل جل ا .ميج
خجللف م   م  منظومة األمم املجلحدة م الو هم  املنولة هبم  منمذج نعامهلم  ت اش     -36

م مكمىلحشة   ايشداة  مة م  ماش   شت جلاد مجي  امل ىلال لملي غخ لجللفة.  علي ،  ي م ايئم  ت
تجلنم هلششم لجللششف  الشش ا عجلاششم  املاششمدج  املام  ششم   ا ششنيم  ن  تأرششذ    ششالغششخ.  رششد خجلششم  امل

ت ششوهي ا شش اتيايم م اةمصششة ال وهششة ملكمىلحششة  ن  ام ن م ششمة لجلحششده  تجلخششذاششذا الجل يهششي،  نر ششما
 ايجليمجم م  مجل لام م احملددة. انم  علا ة تلة املكمىلحةالغخ  لُشُ ل إدا  

ندلشمه، ه شمجل اإللشم  ثشالغ ىلئشم  مشن نلشش ة مكمىلحشة  1اشني م ن ش م الششك  مام هجل   -37
ملكمىلحجلش .  هششا  ا  هناغي ن  هشال م ني ايلممل موثوح  -املن   الكشف  الجلصدي  - الغخ

الغششخ راششش  يد ثشش .   ششدف نلشششش ة الكشششف عشششن ا تكشششمع منشش  الغششخ األلشششش ة املصششااة ملنشش  
نلشش ة الجلصشدي  نمشم الغخ إق امجلششمف الغشخ م ن شيا  رشع  كشن ا شد ن  هكشو  رشد يشدغ.

ة علششا الششيد اشششك  منم ششن علششا    ششليششم  الشش  ت ششمعد املللغششخ ىلجل ششمجل، اششد  ام، الششنظم  ال ا
امشزا ا   ا ش داد ىلشيض    م الجلح ي شإجشيا  تششا  اي الغخ املد عا يد ث  عندمم ُهكجلشف،   

 ت ا و م ا ومة.من  الغخ  الكشف عن   الجلصدي ل  عاليم  م اا ة  ه ز  هشك  اة مبي.   

__________ 
 26) IIA, American Institute of Certified Public Accountants and ACFE, Managing the Business Risk of 

Fraud: A Practical Guide (2008)  م  ششد مياج ششي احل ششمام  الششدارليني،  امل  ششد األميهكششي للاحم ششاني[
 إدا ة لشششششملي الغشششششخ علشششششا األعاشششششمل: دليششششش  عالشششششيال شششششملوليني  مج يشششششة املشششششدر ني امل جلاشششششدهن ل اليشششششم  الغشششششخ، 

 2008  ])United States, Government Accountability Office, A Framework for Managing Fraud 

Risks in Federal Programs (2015) مكمىلحششةإلششم  إلدا ة ، ة]الو هششم  املجلحششدة، مكجلششن م ششم لة احلكومشش 
 the Australian National Audit Office, Fraud Control in([  2015  الغششخ م الششفامل ا حتمدهششة

Australian Government Entities: Better Practice Guide (2011)   ايل ملياج ششة ]املكجلششن الششولين األ شش
([  2011  الغششخ م الكيملششم  الجلما ششة للحكومششة األ شش الية: دليشش  لجلح ششني املام  ششم  مكمىلحششةاحل ششمام ، 

  مياج  نري .
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  1الشك  
 لمكافحة الغشام  القوي نالدعا م الثماني للبر 

 
  يدة الجلفجليخ املش مة. املصد :

 الجلصشيف الاليش  علا اليغم من نرشذ م   شم  منظومشة األمشم املجلحشدة ت ليشدهمة اشن ل  -38
لف ششش  إتا  الغشششخ،  تيميزاشششم علشششا ال يشششما املجلح ي شششم   اخشششمذ اإلجشششيا ا  اششششأ  يشششم   الغشششخ ل

عنششدمم هششجلم اإلاششالغ عن ششم، مشششف ا  ششجل ياض عششن ن  عششدداة مششن امل   ششم  تجلحششول اششاو  غششو 
 د  اتاما مل نمثي ات مممة امل ما  الورمبي  ا  جلامرية من رالل حتدهد لملي الغخ  ت ييا شم  احلش

اشي إق يشد ا يشد األمثشي ارجلصشمداة  را  ن  تجلا د.  ام شود الش  تيمشز علشا الجلشدااري الورمبيشةمن م 
م ظششم املام  ششني م جمششمل اشش   نرششي   ي ششاام ، ىل مليششةة مششن ييشش  الجلكلفششة م جمششمل مكمىلحششة الغششخ

 م الفصول الالي ة. ةنمرشاممل يايي تنم ل مكمىلحة الغخ   
 1هررو مبررين فرري الشررك   كمررا  مكافحررة الغررش،وترتكررز الفعررات الررث ث مررن أنشرر ة  -39

فررري مكافحرررة الغرررش ادارة أعرر ى، علرررا امررراني ادعرررا م وظيفيرررة تشرررك  فررري م مل رررا هطرررارًا إل
 برنام   وي وف ال لمكافحته.

 8الدعامة 
اإلاالغ عن األدا  
  الجل  يام  علي 

 6الدعامة 
 الجلح ي م 

 4الدعامة 
 سوااو مكمىلحة

 الغخ

 2الدعامة 
عاليم  ت ييم 

 الغخ لملي

 5الدعامة 
آليم  ت دمي الشكم   

 املجل ل ة الغخ

 7الدعامة 
الجلدااري الجلأدهاية 

  امزا ا 

 3الدعامة 

ا   اتيايم   ر و 
 ال ا  م جممل
 مكمىلحة الغخ

 1الدعامة 
 احلوماة  ال يمدة م
 جممل مكمىلحة

 الغخ

 هطار
 مكافحة هادارة

 الغش

 المنع

 االكتشاف

 التصدي
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 ت ماششششش  الفصشششششول الجلمليشششششة مشششششالة مشششششن الشششششدعمبم الثاشششششمين، ىلجل شششششيض املفشششششمايم ذا  الصشششششلة،  -40
ا   /ن  ثغشي ال الورشوف علشا املام  م  احلمليشة م م   شم  منظومشة األمشم املجلحشدة،  عاليشم  

 هلي: مم الجلوصيم  ي ن ا رجلوم .  اي تجلنم ل علا  ج  الجلحدهدت دا املام  م  اميدة،   
 احلوماشة  ال يشمدة م جمشمل مكمىلحشة الغشخ   يم شة مكمىلحشة  (1ممة الفص  الياا   الدع

  الغخ(شأ  الغخ،  األد ا   امل   ليم ،  ث مىلة مكمىلحة الغخ  الوعي ا
  عاليششم  ت يششيم لششملي الغششخ  ت يياششم  املخششملي اةمصششة  (2الفصشش  اةششممس  الدعممششة

  الجل شممح مش  لشملي م شجلوهم  املغخ حتدهداة  األر م  ال  تشكل م األلياف الثملثشة، 
  الغخ  ت م م لملي الغخ(

  ا   اتيايم   ر و ال ا  م جممل مكمىلحة الغخ3الفص  ال مدر  الدعممة )  
  سششوااو مكمىلحششة الغششخ  امل ششم لة  نلششي اليرماششة الدارليششة، 4الفصشش  ال ششما   الدعممششة )

 اششذل ال نمهششة  مشد لم  رواعششد ال ششلوك،  اششيامل اإلىلصششم  املشميل  اإلعششال  عششن املصششمحل، 
الواجاشششة،  ىلحششش  املشششوظفني  األلشششياف الثملثشششة،  حتشششده  الصشششكوك ال ملوليشششة لهلشششياف 
الثملثشششة،  الجلشششششغي  ا يل لوششششوااو مكمىلحششششة الغشششخ،  الجلششششدااري ا  ششششجلامرية للكشششششف عششششن 

  الغخ،  د   املياج ة الدارلية للح مام  م الكشف عن الغخ  مكمىلحجل (
  ت شدمي الششكم   املجل ل شة اشملغخ   يم شم  الجل ممش   ( آليشم 5الفص  الثممن  الدعممشة

م  املالغني عن املخملفم ،  اة و  اهلمتفية ال مرنة لداشالغ عشن املخملفشم ،  صمهشة 
  امليمزهة م م ما  الالميمزهة( -املالغني من ا لجل ما،  ت دد ليح تل ي الجل م هي 

  غجيا  ل شششد ا  املجل ل شششة اششش( الجلح ي شششم   جشششودة الجلوريشششع  ا6الفصششش  الجلم ششش   الدعممشششة
األلشششياف الثملثشششة،  الجلح ي شششم  املشششش مة،  مششش الجلح يششش   لوعيشششة الجلح ي شششم ،  الجلح يششش  

   جلامرية م جيابم الغخ،  لظم إدا ة ال ومهم(ا  الجلح ي م  
  الجلشششدااري الجلأدهايشششة  امشششزا ا   ال اليشششة الجلأدهايشششة للاشششوظفني 7الفصششش  ال مششششي  الدعممشششة )

خ،  الجلحدهم  ال  تواج  ت  ن امنمة،  لظشم توريش  امشزا ا  علشا الذهن هيتكاو  الغ
الاششششمب ني،  ىلششششيض امششششزا ا  علششششا شششششيمم  الجلنفيششششذ،  تاششششمدل امل لومششششم  املجل ل ششششة ز مراششششة 

  األلياف الثملثة(
  اإلاششالغ عششن األدا   الجل  ياششم  عليشش   اإلاششالغ عششن 8الفصشش  احلششمدي عشششي  الدعممششة )

اشني  ظيفش  مياج شة  ياوالد  ر امل جلفمدة  الجل  يام ،  الندا  ايامل مكمىلحة الغخ،   
 .مكمىلحة الغخ( م جمملاحل مام   الجلح ي ،  الجل م    الجلن ي  اني الكيملم  
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 (1الحوكمة والقياادة في مكافحة الغش )الدعامة  -راب اً  
وك ام تفشما م شجلو  ال شل هجل لش  ىلياشم متور م شمشن   تادمن الواسح ن  الد ل األعوشم   -41

األرالري  عدا الجل ممح م ل مة إتا  الغخ م منظومة األمم املجلحشدة،  اشمإلدا ة احلكياشة للشفامل 
 اهليمم  املالباة ملكمىلحة الغخ  الف مد. هشا  زم ف ملة،ال من رالل احلوماة امل   ية

ت   مكمىلحة الغخ م   لية مجمعية إدا ة  من امل لم ا  م ال  معني ال ما  اةمي ن   -42
تجل لشششن الجلشششزاا إدا ة    يششش علشششا مجيششش  األششششخمي ال شششمملني م امل   شششة  ن  ال شششي ية الف ملشششة عل

الجلشزاا األلششياف الثملثششة، مثشش  الاشمب ني  املششو دهن  شششيمم  الجلنفيششذ،   اشش ىلح ششن،   ششمامل   شة  موظفي
جلشش  مششذلة. غششري ن  امل شش  لية اليبي ششية عششن إدا ة لششملي الغششخ   سشش  ال يم ششم  اةمصششة زكمىلح

 ة.    حتدهد م جلوهم  الجل ممح إتا ه، ت   علا عمت  اإلدا ة ال ليم للا
ة    ششامل  اش  ثشن علشا الششيبيس الجلنفيشذي  ماششم  املشدهيهن الجلشملني لشش  مامششية مفملششة ن  ت -43

ث مىلة نرالرية ت معد علشا ج ش  ىلي م د احلوماة امل   ية املنم اة لل ي ية علا الغخ،  ن  توج  
شأ  ة ممىلة.  إذمم  الوعي ا   هجلازن من ال اليم  علا م جلوهم  امل    اة ج ود مكمىلحجل  جز 

ألمشششم املجلحشششدة نمششششيا  م   شششم  االغشششخ  مفملشششة الجل يشششد اششششمل يم  امل شششمهري األرالريشششة اشششني مششششوظفي 
 ن م يم  لنام  ايامل مكمىلحة الغخ.

ومشة األمشم  م د ا ة ا جل صمبية للغخ نجي م  يدة الجلفجليخ املش مة علا موظفي منظ -44
م املمبة ىل و مشن اجملياشني مش  م ولشة إ  "اإلدا ة تشفان اوسشو  علشا  55هجلف   و   مل املجلحدة،

 م املمبششششة ىل ششششو مشششش  م ولششششة إ  "اإلدا ة تالغنششششم مششششية 47  (27 امل شششش  لية/ا لجلزاا زكمىلحششششة الغششششخ"
ن  انششمك جمششم ة  هشششري م ظششم اجملياششني إق  .(28 تجل ششممح إتا  الغششخ"   نمثششي م مشش   ششنة اأمششم ن 

مكمىلحشة م جمشمل " ال شد ة احل شنة علشا م شجلو  ال يشمدةجل زهشز "ا هجل لش  ىلياشمنمما اإلدا ة للجلح ن 
 الغخ.
ت ششمعد علششا الشش   ملكمىلحششة الغششخ اشششك  ىل ششمل، مششن األايششة زكششم   يئششة ايئششة احلوماششة  -45

نمرشششة ثالثشة مششن ا سش الا هبشذا ام ششد.  اشذا ه شجلدعي م ممششة عشدد مشن ال نمصششي.  تشيد ندلشمه م
اذه ال نمصي،  اي:  س   يم ة ملكمىلحة الغخ  توثي  م   إلشم  ايك  لدشياف علا ج ود 
مكمىلحشششة الغشششخ  إ شششنمد األد ا   امل ششش  ليم    ت زهشششز ث مىلشششة ملكمىلحشششة الغشششخ عشششن ليهششش  الجلوعيشششة 

  الجلد هن.

__________ 
م  5نرجللشششف"،   "  نتفششش      ام املمبششة  9"نتفشش  جزبيشششمة"،    ام املمبشششة  20 مششن اشششني املجلا ششني، نجماشششع ل ششاة  (27 

 "  نعيف".  ا م املمبة 6"نرجللف"،    ام املمبة  5"نرجللف جزبيمة"،    ااملمبة 
م املمبشششششة  5نرجللشششششف"،   "  نتفششششش      ام املمبشششششة  10"نتفششششش  جزبيشششششمة"،    ام املمبشششششة مشششششن املجلا شششششني  19نجشششششمع  (28 

 "  نعيف".  ام املمبة  8"نرجللف"،    ام املمبة  12"نرجللف جزبيمة"،    ا
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 سياسة مكافحة الغش -ألف 
ايلششممل ىل ششمل ملكمىلحجلشش . ىل ششي ت ششمعد  ثشش   يم ششة مكمىلحششة الغششخ ياششي الزا هششة م ني  -46

ة للغشخ  تششا  املششوظفني    شاملشوظفني  األلشياف الثملثشة علشا ىل شم الكيفيشة الشش  تجلصشد  هبشم امل
ة    جل ششم.  اششي تششوىلي املاششمدج    ششمجيشش  امل ششجلوهم  علششا املشششم مة الف ليششة م صمهششة مششوا د امل مششن

ني ممىلششة ال يم ششم   اإلجششيا ا  ذا   خششمذ رششيا ا  مكمىلحششة الغششخ  ياشش  اششالالتمششة الجلوجي يششة 
اشششششد لم  رواعشششششد ال شششششلوك، مالصشششششلة الششششش  ُه  ششششششد هبشششششم م ام شششششود املاذ لشششششة ملكمىلحشششششة الغشششششخ،  

 ال يم م  املجل ل ة امملالغني عن املخملفم   صمهجل م من ا لجل ما،  عاليم  الجلح ي   امشزا ا  
 اململية،  نلي الووااو الدارلية  امل م لة. الجلدااري الجلأدهاية،  ال يم م  اةمصة امإلريا ا  

 ماششم اششو ماششني م امليىلشش  األ ل هبششذا الجل يهششي، توجششد لششد  عششدد مششن م   ششم  منظومششة  -47
الجلوجيش   ت اش  زثماشة  جلشيح، ت(29 األمم املجلحدة  يم ة عممة م   ية ملكمىلحة الغخ رمباشة اشذا م

 غخ.م جلودا لل يم م   اإلجيا ا  ذا  الصلة املجل ل ة امل
، موتعشة (30 نرشي  م    شغري ن  ال يم م   األلش ة امليتا شة زكمىلحشة الغشخ، م م -48

، مش  ارشجلالف املخجللفشة علا صفيفة مشن ال واعشد  اللشوابح  املاشمدج الجلوجي يشة  املنششو ا  اإلدا هشة
هش دي اشذا الجلاشزؤ  مشم ام م  صمياة ال يم م   تامهن الكيملم  امل ش  لة عشن تنفيشذام.  مثشرياة 

ة األشششش ة    شششىل مليشششة اسششش الا امل شششو ض عشششدا ا ت شششمح،  ه نششششكملإق ا تد اجيشششة م ال اششش    
 مكمىلحة الغخ.

م     ش انم  علا تشاي  ايئم  املياج شة الدارليشة  اةم جيشة للح شمام ، ت كشف امل -49
ال  لي ع لده م  يم م  رمباشة اشذا م ا   علشا حتشده   يم شم م لال ت شم  هبشم إق م شجلوهم  
نىلوشش  املام  ششم . ىلأىلششمد  األمملششة ال ممششة لهمششم املجلحششدة   مملششة األمششم املجلحششدة إلغمثششة  تشششغي  
الالجئششني الفل شش ينيني م الشششيح األدىن  األ لششي ا(، علششا  ششاي  املثششمل، اغلشششم  مشش  من اششم، علششا 

ملشة ىليح عا  للاد  م إعداد  يم م   ا  اتيايم  نرو  ملكمىلحشة الغشخ. غشري ن  الوم ،الجلوايل
تشششي  سشششي  ة لوسششش   يم شششة منفصشششلة ملكمىلحشششة الغشششخ    الد ليشششة لل مرشششة الذ هشششة نششششم   إق نمشششم

 .هال يم م   ا ليم  ال مباة ممىلية م الجلصدي ملخملي   عجل مدام ن 

__________ 
ىل  األ ل  امد ل املوجز ل يم م  مكمىلحة الغخ(  ال يم شم  ال مباشة اشذا م ملفوسشية األمشم املجلحشدة الظي املي  (29 

ال ممية لش    الالجئني،  ايلممل األغذهة ال مملي،  منظاة األغذهة  الز اعة،  منظاة الصشحة ال ممليشة،  مكجلشن 
،  صششند ح األمششم املجلحششدة لل ششكم ،  منظاششة األمششم املجلحششدة ةششدمم  املشششم ه ،  ايلششممل األمششم املجلحششدة اإلمنششمبي

األمششم املجلحششدة لل فولششة  اليولي ششيف(،  منظاششة ال ششريا  املششدين الششد يل،  منظاششة ال اشش  الد ليششة،  منظاششة األمششم 
املجلحدة لل اية  ال لم  الث مىلة  اليول كو(،  منظاة األمم املجلحدة للجلناية الصشنمعية  اليوليشد (،  املنظاشة ال ممليشة 

 ة الفكيهة.للالكي
األمملة ال ممة لهمم املجلحدة،  ايلممل األمم املجلحدة للايئة،  ايلممل األمشم املجلحشدة للا شجلولنم  الاششيهة  موبش   (30 

األمشششم املجلحشششدة(،  مكجلشششن األمشششم املجلحشششدة امل شششين امملخشششد ا   اميميشششة،  الومملشششة الد ليشششة لل مرشششة الذ هشششة،  ا حتشششمد 
  املنظاة ال مملية له صمد اموهة. ،ية ال مملية،  ا حتمد الفهدي ال ممليالد يل لالتصم  ،  منظاة ال يم
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ات التررري توجرررد لررردي ا سياسرررات ؤسسررروخلرررص االسرررت راض هلرررا أنررره حترررا فررري الم -50
ت ريرررف واضرررح لرررنادوار والمسرررؤوليات  يوجرررد ال مؤسسرررية لمكافحرررة الغرررش  ا مرررة بررر ات ا،

توجرررد توجي رررات واضرررحة بشرررأن كيفيرررة تف يررر  السياسرررات. فال  رررة  وال وطررررق المسرررافلة
سياسة مكافحة الغش، علا سربي  المثرال، غيرر محردادة بوضرو ، فري م ظرم  المسؤولة عن
 توجد مؤشرات أاداف لتقييم ف الية تنفي ها. وال الحاالت،

ىلحششة الغششخ الشش  جششي  ا جل ياسشش م مششن ييشش  الجلغ يششة:  مششذلة تجلفششم    يم ششم  مكم -51
ىلششا د ال يم ششم  ميجلششد ل ششمح تغ يجل ششم إق األلششياف الثملثششة، مششن رايشش  الاششمب ني  املششو دهن  شششيمم  

 .(31 ميجلد ل مح غريام إلي م   الجلنفيذ، اينام
م  اجلحششده   يم ششمت  مششن نجشش     شش  شششيمة مشش  املام  ششة اميششدة، اسشش ل  عششدد مششن امل -52

ل مح تغ يجل م.  من األمثلة علا ذلة  يم ة الفلممل اإلمنمبي، ال  تن  علا ن  "اذه  تو ي 
م ذلشششة ني مششششي ا ميولششش   زشششم ال يم شششة تن اششش  علشششا مجيششش  نلشششش ة الفلشششممل اإلمنشششمبي  عاليمتششش ،

".  علشا غشيا  ذلشة، تشن   يم شة من شيمم  الجلنفيشذالفلممل،  ني مشي ا هنفذه الفلممل،  ني 
 ال شششممية لشششش    الالجئشششني علشششا ن  "اشششذا اإللشششم  ا  ششش اتياي هن اششش  علشششا ني غشششخ املفوسشششية

 لي   ن 
تُاشذل حمم لشة   تكماش ( هجلشو   ىليش  موظفشو املفوسشية  ني  ن  مششجلا  م يد ثش  ن  ىل مد  ىل 

 ميشو ل مليشمة  ن  غشري مامششية مش  املفوسشية ن  م   ة، ل  عالرة ت مردهة مامششية ن  ليف، ىليداة مم 
 ".امبيمة زوا دجز  ن 
نمششم م منظاششة األغذهششة  الز اعششة، ىل يم ششة مكمىلحششة الغششخ: "تن اشش  علششا مجيشش  نلششش ة  -53

اششأموال  ن   عاليششم  املنظاششة، اغششد  النظششي عششن مور  ششم،  ششوا  مملششع  ولششة مششن الفلششممل ال ششمدي
نظاششة  /ن  تنفششذام امل ن  تشششغيلية  ن  ت نيششة ن  رم جششة عششن امليزاليششة    ششوا  مملششع إدا هششة ال ششما 

م ذلششة نهششة  مملششة يكوميششة.  تن اشش  اششذه ال يم ششة علششا مجيشش  مششوظفي  زششم نيششد شششيمم  الجلنفيششذ،
 املشششو دهن، ن  منظاشششة األغذهشششة  الز اعشششة  مجيششش  ال تياشششم  الجل مردهشششة اشششني املنظاشششة  ششششيمم  الجلنفيشششذ،

ن اشش   يم ششة منشش  .  ت(32 الجلشششغيلية" ن  الجل نيششة ن  األلششياف الثملثششة األرششي  لهغششياض اإلدا هششة ن 
الغششخ  املام  ششم  الفم ششدة م منظاششة األمششم املجلحششدة لل ايششة  ال لششم  الث مىلششة  اليول ششكو( اشششك  

 صيهح علا األلياف الثملثة.
اششني  كمىلحششة الغششخ   سشش  م ال ششملوين خجللششفملن  عاليششة اعجلاششمد  يم ششة   لششويت نهوششمة  -54

ة    شششلشششذي اعجلاشششد  اهليئشششة الجلششششيه ية للااملنظومشششة.  ام شششجلثنم  ايلشششممل األغذهشششة ال شششمملي، ا نجشششزا 
م  األرشي  اأششكمل    ش يم جل  ال ممة ملكمىلحة الغخ، تصد   يم م  مكمىلحة الغخ م امل

 توجي مة من اإلدا ة ال ليم. ن  لجللفة اوصف م ت ايامة إدا همة 
__________ 

 لاللالا علا الجلفمصي ، هيجا اليجوا إق الفيا  ا  من الفص  ال ما . (31 
 32) FAO, policy against fraud and other corrupt practices, administrative circular 2015/08 of 12 March 

]منظاششششة األغذهششششة  الز اعششششة،  يم ششششة مكمىلحششششة الغششششخ  غششششريه مششششن املام  ششششم  الفم ششششدة، الجل اششششيم اإلدا ي  2015
 [. 2015آذا /مم ر  12امل  خ  2015/08
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 علشششا الشششيغم مشششن ن  م   شششم  منظومشششة األمشششم املجلحشششدة رشششد خجلشششم  ن  توششش   يم شششجل م  -55
كمىلحشششة الغشششخ ا شششجلنمداة إق ايجليمجم شششم اةمصشششة، ىلشششغ  املام  شششم  اليابشششدة تششششري إق ن  اةمصشششة ز

 :(33 هلي مم  يم ة مكمىلحة الغخ هناغي ن  تشا  علا األر 
 ة ييمل    ت يهف الغخ  اة و  ال يهوة ملورف امل  
 األعامل ال  تشك  الغخ  
  م   لية اإلدا ة عن من  الغخ  امجلشمىل  
   امل   ل عن ت اي  ال يم ة ال ممةالويدة/الشخ  
  مجلما ة  ا  ا لجلصمف الف ملة األري  ن  ا لجلزاا املجلح ي  م الغخ  امل مسمة علي  
 املجل ل ششة زنشش  الغششخ  مشششف   اإلجششيا ا  املجل ل ششة  ةف الثملثششالششي  األ نيم شش  ليم  املششوظف

   اكيفية اإلاالغ عن
 عوارن الجلصيف ا يح تن وي علا الغخ  
  هة م م مملة ا دعم ا   الجلح ي م سام  ال ي  
  توجي م  اشأ  ميفية الجل مم  م  ادعم ا /يم   الغخ 
  امألمششممن الشش  ميكششن ىلي ششم ا لششالا علششا م لومششم  إسششمىلية  هجل لشش  ىلياششمإ ششدا  املشششو ة

ال يم م   الجلوجي م  األري  ذا  الصلة من راي  مد لة رواعشد ال شلوك،   حتدهداة، 
 مكمىلحة ا لجل ما،   يم م  اإلىلصشم ،  املالغني عن املخملفم   يم م  الجل مم  م    

 .إق ذلة(  مم
ال شمبم  ،من املجلور  ن  ه زت تنفيذ الجلوصية الجلملية اإلجنمت الف مل لفلممل مكمىلحة الغشخ   -56
 ة.   م امل ،لا املام  م  اميدةع

 

 2 التوصية
يكونرروا  ررد  لررم المتحرردة، هنيضررع الر سرراف التنفيرر يون لمؤسسررات منظومررة األمررم  

يضرر ل ون  أو ف لرروا ذلررك ب ررد، سياسررة عامررة لمكافحررة الغررش فرري المؤسسررات التاب ررة ل ررم
بتحديس السياسة الموجوادة، مع مراعاة الممارسات الرا ردة فري الق راعين ال رام والخراو. 
وينبغرررررري أن تذ رررررررض هرررررر ى السياسررررررة علررررررا ال يعررررررات التشررررررري ية وم ررررررال  اإلادارة لل لررررررم 

 عتمااد و/أو التأييد وينبغي است راض ا وتحديث ا بانتظام.اال أوو/

__________ 
 ACFE, Occupational Fraud in Government and Australia, Commonwealth م جلشاس اجلصشيف مشن (33 

Fraud Control Guidelines (2011) امل شين م علشا الصش يد الغخ  امل جلادهن ل اليم  الغخ، ]مج ية املدر ني
 ([.2011  لكومنول م ا املامدج الجلوجي ية ملكمىلحة الغخ  اليم، ن،   احلكومة
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 هسنااد األادوار والمسؤوليات -باف 
 امل شش  لية عششن لششي املام  ششة اميششدة اششأ  ت ششند اششيامل مكمىلحششة الغششخ امل   ششية الف ملششة  -57

ة م شة  اسشحة  ن  حتشدد ند ا   م ش  ليم  لجللشف الكيملشم     ش يم ة مكمىلحة الغشخ م امل
م ذلة اإلدا ة،  اإلدا ا  اململية،  احمل  و ،  مياج شو  زم  ام م  ال  تو ل  اوظمبف م ينة،

 احل مام ،  اإلدا ا  ال ملولية،  إدا ا  املوا د الاشيهة،  إدا ة الفامل،  املوظفو  اصفة عممة.
ن ششمع  يم ششة مكمىلحششة الغششخ، هناغششي ن  ت عششنيبي ششي ال امل شش  ل امإلسششمىلة إق حتدهششد  -58

تفششوهد ال ششل ة مششن اإلدا ة  ن ششمركمىلحششة اشششك  ت ششمريب لششز  ة إق ال معششدة علششا املم شش  ليم  
 مملوظفني.  م  ن   ثي ة  يم ة مكمىلحة الغخ علشا م شجلو  امل شي رشدىلال ليم م اإلدا ة الو  ا 

علشششا مششش  مشششن امل شششجلوهم  األدىن، ىلاشششن  جلششش مكمىلح ةلشششش نتشششوىلي الجلفمصشششي   اإل ششششمدا  اششششأ    
كمىلحششة ا ششجلنمداة إق لششملي امللية املششدهيهن علششا مشش  مششن اششذه امل ششجلوهم  ن  ه ششمموا نلششش ة م شش   

اخشششملي ىلالغشششخ الششش  هشششجلم حتدهشششدام مشششن رشششالل ت يياشششم  املخشششملي اةمصشششة اشششفاجم م  نلشششش جل م. 
ي اام اشو ماشني م الفصش  اةشممس  ت يياشم  لشملي الغشخ(، تجلاشمهن تا شمة لنشوا ال اليشة  ،الغخ
 امل ينة.ة وظيف ال
ت شششششدا صشششششو ة  اسشششششحة عشششششن ند ا     م    ششششش مششششششف ا  شششششجل ياض عشششششن ن  م ظشششششم امل -59

زكمىلحة الغخ.  م ظشم  يم شم  مكمىلحشة الغشخ الش   هجل ل  ىليام م   ليم  اإلدا ة  املوظفني 
جشششي  ا جل ياسششش م غمموشششة م اشششذا الصشششدد، ىليششششري ا وششش م، علشششا  شششاي  املثشششمل، إق ن  املشششدهيهن 

هششري الشا د ا رشي     م ينشة مشن ال يم شم  د   حتدهشد تلشة اموالشن.م   لو  عن جوالشن 
م ،  ىل ششمة    شش.  مثششري مششن املغششخإق مششن هجلششوق امل شش  لية ال ممششة عششن تنفيششذ نلششش ة مكمىلحششة ال

لليد د امل دمة علا ا شجلايم   يشدة الجلفجلشيخ املشش مة، تنظشي إق مكمتشن اليرماشة/الجلح ي  اوصشف م 
 ه مهوجششد لششد   رششي األم     شش ا ششد املة.    ششحششة الغششخ دارشش  امل ششية ملكمىليالكيملششم  اليب

مششن ذلششة علششا ام ششد الجل ششم ين ل ششدة ميملششم ،  ني ميششم   بي ششي م اششذا الصششدد، اشش  ت جلاششد اششد ة 
إق   مشششم مثششش  إدا ا  الجلح ي شششم ،  املشششوا د الاششششيهة،  الشششش    اإلدا هشششة،  مكمتشششن األرالريشششم ،

م  إق ن  اإلدا ة    شششش نرششششرياة، نشششششم   ا ششششد املذلششششة، علششششا ن ششششمر م شششش  ليم  مشششش  من ششششم. 
 م ذلة اليؤ م  الجلنفيذهو ، اي ال  تو ل  املد   ال يمدي. زم  ال ليم(،

. ىل لششا  ششاي  املثششمل، تششن  مششن ذلششة م  نمثششي حتدهششداة    ششايششد ن   يم ششم  ا ششد امل -60
نظاشششة، هجلحاششش   يم شششة منظاشششة الصشششحة ال ممليشششة اوسشششو  علشششا ن  املشششدهي ال شششما، اوصشششف   بشششيس امل

األري   امجلشمىل م.  توجز  الالب ةامل   لية الشمملة عن من  الغخ  ا رجلالر  ال لوميم  غري 
 يم شششة مكمىلحشششة الغشششخ م مفوسشششية شششش    الالجئشششني علشششا  جششش  الجلحدهشششد م ششش  ليم  املشششوظفني 

ت ششني   املششدهيهن  شششيمم  الجلنفيششذ  األلششياف الجل مردهششة األرششي   تششد ج، م ميىلشش ، مصششفوىلة ميج يششة 
ش ة" ملخجللشف اجملشم   احل م شة  غرياشم مشن اجملشم   الش  تنشد ج م إلشم   يم شة  اإلدا ا  "املن  
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.  تصشششف  يم شششة مكمىلحشششة الغشششخ م اليول شششكو األد ا  احملشششددة  ال شششل م  (34 مكمىلحشششة الغشششخ
لشششمملة امل ششم لة م األمششو  املجل ل ششة اششملغخ.  تشششري إق نلشش  "تنششم  امملششدهي ال ششما امل شش  لية ا  جشش  ن

،  لكن شم نهوشمة توسشح ن  علشا  (35 عن تنفيذ الجلدااري اليامية إق من  الغخ  املام  م  الفم شدة"
 ششيام املوظششف الششذي     زنشش  الغششخ  الكشششف عششن يم تشش ، هجل لشش  ىلياششممشش  موظششف م شش  لية 

دهششششة هفو سشششش  املششششدهي ال ششششما ا ششششد ال ششششل م  إلدا ة املششششوا د الاشششششيهة  ا ششششجلخداا املششششوا د اململيششششة  املم
للانظاة.  تصف ال يم ة اهليمم  املخجللفة دار  املنظاة املخولة  ل م  حمشددة م منش  الغشخ 

الجلح يششش  ىلي شششم  ني دابشششية اليرماشششة الدارليشششة،  مكجلشششن  ن  الكششششف عن شششم ن   املام  شششم  الفم شششدة
 األرالريم ،  مكجلن إدا ة املوا د الاشيهة،  مكجلن امل مهري الد لية  الش    ال ملولية(.

ف ني مشن ماشم  املشدهيهن ا يشمدة هكل ش    م عدد من م   م  منظومة األمم املجلحشدة، -61
تنفيذ  يم ة امل   ة  ايلمجم م م جممل مكمىلحة الغخ.  ااجلدا ة امملام  م  اليابدة  اشملنظي إق 

م "  خمذ مورشف رشوي ملكمىلحشة الغشخ ال د ة احل نة علا م جلو  ال يمدة" إ  م ناية ال يمدة   
ىليهششش ( اوصششششف   ن  املشششوظفني نيشششد ماشششم امل   شششة، هُنص شششح اششششدة اجل يشششني ميشششم  ملكمىلحششششة الغشششخ  

 " املجلاثلة م مجي  األلش ة ذا  الصلة املغخ.م    ة عن ت يري األعامل"
مخ ررف فرري  و تقررد، وهرريويبرردو أن عرردادًا مررن مؤسسررات منظومررة األمررم المتحرردة  -62

ي أن تضررر لع بالررردور الر يسررري فررري هادارة أنشررر ة ذلرررك، أن مكاترررب الر ابرررة الداخليرررة ينبغررر
في  قعمكافحة الغش. ومن الم م اإلشارة هلا أن الكيان الرا د لمكافحة الغش ينبغي أن ي

يتخرر  مقرررى فرري مكتررب الر ابررة الداخليررة، ألن مررن الضررروري ل رر ا  وأال الوظررا ف اإلاداريررة
 اته الر ابية.لكي ين   بمسؤولي اه ويحافظ علي يتالمكتب أن يواص  استق ل

 مشششن املجلورششش  ن  ه شششزت تنفيشششذ الجلوصشششية الجلمليشششة الجلنفيشششذ الف شششمل لفلشششممل مكمىلحشششة الغشششخ م  -63
 امل   ة،  هكف   جود امل   ليم  الواسحة  امل م لة م اذا الصدد.

 

 3 التوصية
ينبغي للر ساف التنفي يين لمؤسسات منظومرة األمرم المتحردة أن يتخر وا هجررافات  
ليكرون أمينرراً لسياسررة مكافحررة رفيررع المسررتوة  عررام كيرران مؤسسري أو مرردير بتسررميةعاجلرة 

 السياسة ورصدها واست راض ا بصفة ادورية.ه ى الغش ومسؤواًل عن تنفي  

__________ 
 34) UNHCR, Strategic Framework for the Prevention of Fraud and Corruption (2013), sect. 6 and 

annex 2  مفوسشششششية األمشششششم املجلحشششششدة ال شششششممية لشششششش    الالجئشششششني، اإللشششششم  ا  ششششش اتياي ملنششششش  الغشششششخ  الف شششششمد[
 [.2 امليىل   6(، الفيا 2013 

 35) UNESCO, Administrative Manual (2012), item 3.14 "Prevention of Fraud and Corrupt Practices", 

para. 4.2   [2-4"من  الغخ  املام  م  الفم دة"، الف ية  14-3( الاند 2012]اليول كو، الدلي  اإلدا ي. 
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 الثقافة المت لقة بمكافحة الغش والوعي بشأنه -جيم 
للاششوظفني اإلعششياع  تشششا  تششدااري الجلوعيششة اششملغخ اخششمذ إجششيا ا  حمششددة مششن نجشش :  ن( -64

ة ملكمىلحشة الغشخ  دعشم ث مىلشة    ش ام م  صشمياة املصشلحة األرشي  عشن األايشة الش  تولي شم امل
تث يف نصحمع املصلحة اشأ  ا ليم  املجلمية هلم لداالغ عن الغخ  عامدام األرالح   ع(

 دا األشششخمي الششذهن ميكششن ن  هيتكاششوا الغششخ ازهششمدة إد ام ششم لجل يسشش م  يد ثشش    ج( اكششنامل
 مجلشمف.لال 
  د م املنمرشششششة، اششششد   ييششششوي م تهششششمدة الششششوعي اششششملغخ  ماششششم  ،توشششش ل  اإلدا ة ال ليششششم   -65

 الجل يششد اششمل يم  امل ششمهري ىلياششم اششني مششوظفي م   ششم  منظومششة األمششم املجلحششدة.  ت شش  علششا عششمت  
 " املجلصشيف علشا غشو نرالرشي،ال د ة احل نة علا م جلو  ال يمدةاإلدا ة ال ليم م   لية حتدهد "
للاشششوظفني،   يئشششة ايئشششة إثمايشششة لل اششش ،  ت يشششني  تيريشششة  م املن شششاة اإلعشششياع صشششياية عشششن تور م ششش

املششوظفني األمفششم  الششذهن هلجلزمششو  اأرالريششم  ال اشش  الصششحيحة،  تنفيششذ مد لششة ل واعششد ال ششلوك، 
 يظششع اللانششة   ماششم سششوااو الغششخ،  اخشمذ اإلجششيا ا  الجلأدهايششة عنششد ا رجلوشم . ذيشش سشام  تنف

اد من ن     ض،ا جل ي شاولة ام م  امل    جلشم هة ملياج ة احل مام   اليرماة م إيد  املا 
  اغيششة إلفششمذ  يم ششة عششدا منشش تجل لشش  زنشش  الغششخ  احلششدمششن امل ششجلوهم  ال ليششم تصششد    ششمب  روهششة 

 .(36 ة   املإلي م الجل ممح م ل مة إتا ه ال  تدعو 
ل  تشششششدااري لجللفشششششة إلذمشششششم  الشششششوعي اشششششملغخ.  شششششجلخدا م منظومشششششة األمشششششم املجلحشششششدة ُمششششش ت -66

ىلامإلسمىلة إق الجلد هن علا مكمىلحة الغخ  مام هجلاني من املنمرشة ندلمه(، تششا  اشذه الجلشدااري 
 إصششششدا ، مششششن رايشششش  جلواصشششش تنظششششيم "نهششششما ملكمىلحششششة الغششششخ"  منم ششششام  عممششششة نرششششي ،  نلششششش ة لل

امل ششماال ، إجششيا  ليششة  اةم جيششة،    امل ششم   علششا املوارشش  الشششاكية الدار ، الكجلياششم  نشششيا ،ال
منظاششة ال اشش  الد ليششة، علششا  ششاي  املثششمل،   م إق ذلششة(. مششم له ششئلة  األجواششة إثششمد نر ششما  
. (37 2014 عششما دمع ملكمتششن املنظاششة ع ششة عششي ض عششن الجلوعيششة زكمىلحششة الغششخ  من شش  مرُشش

د هايشة لجلادهشد امل لومشم  مشن  ت وي املام  ة اميشدة اشأ  ُيشي  مايش  املشوظفني  شنوهمة د  ا  ت
م يملشة اإلدا ة ال ليشم، ىلجل وششي  نمششم نجش  مواماشة لشملي الغششخ اغشد  النظشي عششن نردميشة املوظشف.

اشششم لجلزاا  هجل لششش  ىلياشششمنىلوششش  املام  شششم  اجلوجيششش    شششمب  حمشششددة إلشششي م مشششية م ال شششنة علشششا األرششش  
 امألرالح  النزااة.

الجلوعيشة اشملغخ املجل شددة ال نمصشي الش  تنظا شم   صش  وا نررياة، ميكن ن  تكو  صشال  الجل -67
املاششششششمد ا  املششششششش مة اششششششني اإلدا ا   إدا ا  املششششششوا د الاشششششششيهة  مكمتششششششن األرالريششششششم ،  مياج ششششششو 

__________ 
 ,EC/66/SC/CRP.26, Report of the Independent Audit and Oversight Committee, 2014-2015 الظشي (36 

para. 35  [.35، الف ية 2015-2014]ت يهي اللانة امل جل لة ملياج ة احل مام   اليرماة، الف ة 
 37) ILO, report of the Chief Internal Auditor for the year ended 31 December 2014, GB.323/PFA/8, 

para. 11  مششششملو    31]منظاششششة ال اشششش  الد ليششششة، ت يهششششي  بششششيس مياج ششششي احل ششششمام  الششششدارليني لل ششششنة املنجل يششششة م
 [.11، الف ية GB.323/PFA/8، 2014األ ل/ده اف 
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إق ذلة( ىل ملة اششك  رشمي. ىل لشا  شاي  املثشمل، ت جلشزا مفوسشية األمشم املجلحشدة   مم احل مام 
ىلحشة الف شمد إللشالح ن شاوا للجلوعيشة اششأ  لش    الالجئشني ا شجلخداا اليشوا الشد يل ال شنوي ملكم

الغخ هش ك م تنظيا  مكجلن األرالريم   مكجلن امليارن املميل.  نعد  ىليه  املياج ة الدارليشة 
م مكجلششن األمششم املجلحششدة ةششدمم   مكجلششن األرالريششم ام ششش اك مشش  للح ششمام   الجلح ي ششم  

ال وشمهم الش  ثجلاش   ماليظشةعلشا  جلشد هن املشوظفنيليل ة عا  اشأ  م شمهري ال شلوك،  املشم ه 
الششكوك.  تشوىلي الومملشة الد ليششة  ن  هشجلم إاالغ شم املشششواغ الش  لششوؤام علشا الفشو   م يىلشة ام ششة 

لل مرة الذ هة الجلد هن ألعوم  جملس موظفي م علا ال يم م  املجلا ة إتا   و  ال لوك  املالغني 
إق مجيششش   2015 عشششما   م شششج  م ايشششم    عشششن املخملفشششم .  نعلشششن املشششدهي الجلنفيشششذي لليولي شششيف 

ثششة املششوظفني نلشش  رششد يوششي الششد  ة اإللزاميششة  اشششأ  األرالريششم   هجلورشش  مششن مجيشش  املششوظفني ن  احملد 
.  توتا املنظاة ال مملية للالكية الفكيهة ت ايامة  نوهمة علشا مجيش  املشوظفني اششأ  (38 ثذ ا يذ ه

و يلة للجلوعية  اليدا عن ا تكمع مزهد من الغشخ.  امملثش ، الجلدااري الجلأدهاية امل ا ة م املنظاة، م
م صند ح األمم املجلحشدة لل شكم ، هي ش  لمبشن املشدهي الجلنفيشذي  الشش    اإلدا هشة( املجلظشما إق 

ىليش  الكفمهشة مشن احلشم    زشم مجي  املوظفني موجزاة للجلدااري الجلأدهاية املجلخشذة م  جشود عشدد ميتفش 
منظاشة األغذهشة  الز اعشة، ه شد  مكجلشن املفشجلخ ال شما لششيا    م ملنظاشة.ذا  األثي ال ليب علا ا

 ملصشش م   ششدف إق الجلوعيششة اشششأ  الغششخ.  امإلسششمىلة إق ذلششة، ه ششجلفيد املكجلششن املجلظششما مششن 
 ليشششم  اإلاشششالغ  امل لومشششم  ا هجل لششش  ىلياشششما ثشششم  الجلح يششش  لجل شششدمي عشششي ض عشششن نلشششش جل   الجلوعيشششة 

جلششن نهوشمة اا ثششم  رمباشة اششذا م  اجل شدمي إيملششم  ألصششحمع األرشي  ذا  الصششلة.  هوش ل  املك
 م  شششششي ض صشششششميااملصشششششلحة الشششششدارليني  مشششششوظفي املشششششش هم  ا رشششششيهن اششششششأ  اإلجشششششيا ا  الششششش  ت

 ازا ا   إجيا ا  توري  امزا ا  علا الامب ني.لل
 علششا الششيغم مششن ام ششود امل ششجلاية الشش  تاششذهلم ا ششد امل   ششم  مششن نجشش  تهششمدة الششوعي  -68
ميكن ال يشما اش  م اشذا   م خ، نشم  ال دهد  ن نجيهع م  م م ماال  إق ن  انمك الكثرياملغ

م ششألة ن  غملايششة اجملياشني علششا ا جل صشم   يششدة الجلفجلشيخ املششش مة اششأ  الغششخ ناشيت ا  ماشم  اجملشمل.
 5إق  1الجلوعيششة اشش  امعجلام اششم نيششد اجملششم   الشش  حتجلششمج إق حت ششينم  ماششرية. ىل لششا م يششمر مششن 

هلزا إدرشمل حت شينم  ماشرية"(،  ن  غملايشة " 5"  ينم "عدا احلمجة إق ني حت  1 يي  ميث  
 ندلمه(. 2املوظفني ن  انمك يمجة إق الجلح ني  الظي الشك  

__________ 
 38) UNICEF, message from the Executive Director on the online course "Ethics and Integrity at 

UNICEF", 24 June 2015   اليولي يف،   ملة موج ة من املدهي الجلنفيذي عن الد  ة اإللك  لية "األرالريشم[
 [.  2015يزهيا /هولي   24 النزااة م اليولي يف"، 
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  2الشك  
 الغششأن التوعية ب

 

 .ا جل صم   يدة الجلفجليخ املش مة اشأ  الغخ املصد :

ات فرري تقررارير سررابقة ؤسسررج رر  هلررا المويؤكررد المفتشرران م رردادًا الرردعوة الترري وذ  -69
 ض    بمباادرات للتوعية بشأن الغرش، وم ال رة منرع الغرش والكشرف عرن ل (39 للوحدة

 ة.ؤسسحاالته علا جميع مستويات الم

 الجلد هن علا مكمىلحة الغخ  
الغششخ  إ  ششم  شششأ  ا مششن عنمصششي الجلوعيششةالجلششد هن علششا مكمىلحششة الغششخ عنصششي  بي ششي  -70

ة الالتمشة مشن نجش  الف مليشة م منش  الغشخ د اهشد املشوظفني املة. ىل و هشز      ث مىلة ملكمىلحجل  م امل
__________ 

 ،(JIU/REP/2006/2جلششيخ املششش مة م ت يهياششم عششن ثغششيا  اليرماششة م منظومششة األمششم املجلحششدة  ن صششع  يششدة الجلف (39 
"علا اهليئم  الجلشيه ية م م  منظاة من املنظام  ن  توعز إق  ؤ شمب م الجلنفيشذهني املجل شدا  ، اأ   15الجلوصية 

 شششيام  ريشششم  لكششش  املشششوظفني،   اممل  يشششم  مشششن نجششش  ]...[ تشششوىلري الجلشششد هن اإللزامشششي م جمشششمل النزااشششة  األرال
املوظفششششششو  احلششششششدهثو الجل يششششششني".  ار يششششششع الويششششششدة م ت يهياششششششم عششششششن األرالريششششششم  م منظومششششششة األمششششششم املجلحششششششدة 

 JIU/REP/2010/3م ذلششششششة، "هجلششششششوق مكجلششششششن  (، عششششششدداة مششششششن امل ششششششمهري مل شششششش  ليم  مكجلششششششن األرالريششششششم ، زششششششم
زاميششة  الجلشد هن األ يل  الجلششد هن الجلادهششدي(  يل ششم  األرالريشم  الششد   ال يششمدي م  سش  اششيامل الجلششد هن اإلل

جششم  م ت يهياششم عششن ا ششجل ياض إدا ة شششيمم  الجلنفيششذ م م   ششم  منظومششة  ال اشش  مايشش  مششوظفي املنظاششة"، ماششم
: "هناغششي لليؤ ششم  الجلنفيششذهني مل   ششم  منظومششة األمششم املجلحششدة 8(، الجلوصششية JIU/REP/2013/4األمششم املجلحششدة  
فني الششذهن ه الششو  مشش  شششيمم  الجلنفيششذ    مصششة للاششوظفني م املكمتششن ال  يهششة( تششد هامة للجلوعيششة ن  هششوىلي ا للاششوظ

 املغخ  من  ، م  ال ميز علا يم   الغخ املجلصلة املغري".

 صفيهة منخفوة مجلو  ة ميتف ة ميتف ة للغمهة

 ثجلمج األمي إق حت ينم    هلزا إدرمل حت ينم  مارية

 "ه  تحتاج التوعية بشأن الغش هلا تحسين؟"

 مجي  املوظفني

 مام  املدهيهن
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 ششيام م اجملششم   الكثششرية الجل ششيض لشش .  علششا الششيغم مششن نايششة الجلششد هن علششا      الكشششف عنشش ،
 ىل ششمة   جل صششم   يششدة الجلفجلششيخ املششش مة اشششأ  الغششخ م منظومششة األمششم ىلغلشش   مكمىلحششة الغششخ،

م املمبة من املوظفني الذهن نجيهع علشي م الد ا شة ا  جل صشمبية  77هكن نمثي من  مل املجلحدة،
 ندلمه(. 3رد تل وا ني تد هن ميتاو املغخ م ايئة عال م م ال نوا  األررية  الظي الشك  

  3الشك  
 ب علا مكافحة الغشالتدري

 
 .ا جل صم   يدة الجلفجليخ املش مة اشأ  الغخ املصد :

اششششأ   مة  إلزاميششش مة عممششش مة م ظشششم م   شششم  منظومشششة األمشششم املجلحشششدة ملوظفي شششم تشششد ها  تشششوىلي -71
مفوسششية األمششم املجلحششدة لششش    الالجئششني د  ا   ششنوهة  تششنظماألرالريششم . ىل لششا  ششاي  املثششمل، 

مايششش  املكمتشششن.  لكشششن م ظشششم الشششد  ا  ىلي شششم لجلادهشششد امل لومشششم  اششششأ  مد لشششة رواعشششد ال شششلوك 
ا ششجل ياض لل وششمهم املجل ل ششة  جلصششي علششانظومششة، اوجشش  عششما، ت املالجلد هايششة املجل ل ششة امألرالريششم  م 

تششا  م لومشم  حمشددة عشن منش  الغشخ  الكششف عنش   الجلصشدي لش .  رشد     م عاملشةاملغخ 
م  م ال يما اذلة. ىل لا  اي  املثمل، توجد لد  اليولي شيف  يشدة عشن    ادن  رلة من امل

فت رشالح"   هُش"من  الغخ  صمهة املالغني عشن املخملفشم " سشان د   شم الد ا شية "ن م شيم  األ
 مملة األمم املجلحدة إلغمثة  تششغي  الالجئشني م الششيح األدىن عشدداة مشن م ايلممل األرالريم  

   هجلنششم ل مششن ر اشش  املششوظفني منشش  الغششخ  امجلشششمىل م جلوششيم  "عالمششم  اإللششذا " اششملغخ  هوسششح 
ي  ا شششد الجلشششد هن الشششذي هجليحششش  صشششند ح األمشششم املجلحشششدة لل شششكم  م جمشششمل األرالريشششم  املجلفصششش

عنمصشششي الغشششخ علشششا  جشششش  الجلحدهشششد.  ت جلشششزا منظاشششة األغذهششششة  الز اعشششة إد اج الجلوعيشششة اششششملغخ م 
األمملة ال ممة لهمم املجلحشدة، ه كشف   م ة.نظااملعلا ل مح الجلد هن الذي توىليه اشأ  النزااة 

امي مكجلن األرالريم ، ام ش اك م  مكجلن ردمم  اليرماة الدارلية، علا تصايم ايلممل إلز 
للشششششجل لم اإللكششششش  ين م جمشششششمل الجلوعيشششششة اشششششملغخ  من ششششش .  هُ صشششششد هبشششششذه الويشششششدة الجلد هايشششششة املجل ل شششششة 
امألرالريم  ن  تكو   يدة للورمهة األ م ية م مواسي  من راي  الجل يف علا الغشخ  الف شمد 

نمششم  ششجلجل يح إق ني مششن الشششواغ  الالي ششة اشششأ   ماششم  ،جل ام اجملششماية زنماوشش اششم الكشششف عن 
 لجل شششما،  تجلنشششم ل ت زهشششز ا مجلثشششمل للنظشششممني األ م شششي  اإلدا ي للاشششوظفني  م شششمهري ال شششلوك مشششن ا

 جملن مجي  موظفي األمم املجلحدة.

Yes

No  

 ل م

 م املمبة 77

 م املمبة 23

 الماضية" 3  "تلقي  تدريباً علا مكافحة الغش فيما يت لق ب ملي خ ل السنوات ال
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هششششزال ا ششششد الجلششششد هن م جمششششمل األرالريششششم  ه ششششدا م د  ا  مامشششششية، ىل ششششد     ايناششششم -72
  املششوظفني م ال ششنوا  نصششاحع د  ا  الششجل لم اإللكشش  ين شششمب ة  علششا غششو مجلزاهششد إلزاميششة مايشش

.  مشششن مث ىل شششي تصششش  إق جماوعشششة  ا ششش ة مشششن املششششم مني  تششششا  مواسشششي  م ال شششلوك (40 األرشششرية
ال ششششششليم.  ا ششششششد الششششششد  ا  املجل ل ششششششة امل ششششششين األرالرششششششي  ال واعششششششد  األلظاششششششة  النزااششششششة  ال ششششششلوك 

يهة، امألرالريششششم  ت ششششجل دف ىلئششششم  حمششششددة مششششن املششششوظفني، ماششششوظفي املششششش هم ،  املششششوا د الاششششش
 .(41 إق ذلة،  اي ىلئم  ا اي جل م نمثي عيسة للاخملفم   مم  احملم اة  اململية

، نل  م يني تشا  ا د الد  ا  اةمصة   د م املنمرشة مام  اني  اذا ا  جل ياض،ه   -73
 امألرالريشششم  مواسشششي  تجل لششش  زكمىلحشششة الغشششخ، مشششن رايششش  األمثلشششة املشششذمو ة نعشششاله، ىلشششغ  غملايجل شششم

ات فررري أن تررردم  فررري ؤسسرررا برررأن تنظرررر المويوص رررىليششش  الكفمهشششة.  زشششم املوسشششوا تغ شششي اشششذا  
وحرردات تدريبيررة بشررأن منررع  أو الترردريب الرر ي تقدمرره بشررأن األخ  يررات والنزاهررة، عناصررر

 ن روي علراالغش والكشف عن حاالته، مرن  بير  األمثلرة علرا السرلوك غيرر األخ  ي/الم
الغش، وم لومات عن االلتزام باإلب ع عن سوف السلوك والغش، والسياسات واإلجررافات 

 ة للحماية من االنتقام، وغير ذلك من تدابير المنع واالكتشاف.ؤسسالتي تتب  ا الم
م  الششش  ت شششدا تشششد هامة مكي شششمة ملكمىلحشششة الغشششخ  منفصشششالة عشششن    ششش انشششمك عشششدد مشششن امل -74

األمم املجلحدة للجلناية الصنمعية  اليوليد ( تجلشيح اصشفة إلزاميشة علشا  د  ا  األرالريم . ىلانظاة
اإلل لششششع "م دمششششة إق الششششوعي اشششششأ  الغششششخ" موج ششششة إق مجيشششش  املششششوظفني.  لششششده م مششششذلة د  ة 
إلك  ليششة   يدهششة رمصششة اشششأ   يم ششة مكمىلحششة الغششخ،  د  ة لجل لششيم املششوظفني ميفيششة امجلشششمف 

مشش  م  ششم.  ت ششدا  يششدة املششش هم  م منظاششة األغذهششة  الز اعششة الجلوششم ع م الوثششمب   الجل من جشش  
ه شد  مكجلشن املفشجلخ ال شما م  ماشم   يدة لصصة للجلد هن علا من  الغخ  الكشف عن يم ت 

 هن للاكمتشن ال  يهة/اإلرليايشة علشا مكمىلحشة الغشخ مشيتني  داملنظاة ا  اتياية لالس الا املجل
، اشدن ايلشممل األغذهشة ال شمملي د  ة 2015 عشما  م هو.م  ثالثة نش ي عن ليه  الجلشدا ل املفيشد

هشوىلي الجلشد هن علشا منش   ماشم  ،(42 د ا ية إلك  لية إلزامية للاوظفني عاوممة علا مكمىلحة الغخ
__________ 

نللششش  صشششند ح األمشششم املجلحشششدة لل شششكم ،  ايلشششممل األغذهشششة ال شششمملي،  منظاشششة األغذهشششة  الز اعشششة،  ايلشششممل األمشششم  (40 
مبي  اليولي ششيف، علششا  ششاي  املثششمل، د  ا ششم امدهششدة اإللزاميششة للاششوظفني اشششأ  األرالريششم  علششا املجلحششدة اإلمنشش

 اي م مييلة ت ايل م هبم.  اإلل لع م ال نة املمسية ن 
ت دا األمملة ال ممة لهمم املجلحدة د  ة عن "األرالريشم   النزااشة م جمشمل املشش هم " ملشوظفي شش اة املشش هم   (41 

الجلما ة لهمم املجلحدة  ايلممل األمم املجلحدة اإلمنمبي(  غريام من املكلفني اواجاشم  مجلصشلة امملشش هم .  ه شدا 
ه ششدا  منششمبي د  ا  لل ششمملني م جمششمل املششوا د الاشششيهة ماششممكجلششن األرالريششم  الجلششما  لفلششممل األمششم املجلحششدة اإل

جلوعيششة امألرالريششم  إلزاميششة للاششوظفني مشششن للاليولي ششيف ىلا لششع د  ة  إيملششم  إعالميششة لل يششمدا  ال ليششم. نمششم
إيملشم   وىليتش ىلور م،  مذلة مايش  لشواع املاثلشني،   ؤ شم  مكمتشن الجلششغي   املنشمل ، ماشم  مم 5-اليتاة ف
رالريشششم  ملشششوظفي املشششوا د الاششششيهة الشششذهن هنجل لششو  إق املكمتشششن ال  يهشششة.  ت شششدا الومملشششة الد ليشششة لل مرشششة اشششأ  األ

 املش هم   اململية. ش    الذ هة تد هامة إلزاميمة م جممل األرالريم  ملوظفي 
ل  اإلهششذا  امن ششيني"، د  ة ايلشممل األغذهششة ال ششمملي اإللك  ليششة "مكمىلحششة الغششخ  الف شمد  احلامهششة مششن ا  ششجلغال (42 

، إلزاميشة املن شاة مايش  املشوظفني.  إق جملشن ذلشة، ثشيي تشوىلري الجلشد هن املامششي 2015 ال  ال ل شع م عشما
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الغششششششخ انششششششم  علششششششا للششششششن اإلدا ة.  هششششششز  د حم  ششششششو ايلششششششممل األمششششششم املجلحششششششدة اإلمنششششششمبي املكمتششششششن 
ىلحششة الغششخ املجلحدهششد رششالل  جششودام م ا ثششم . ال  يهة/اإلرليايششة نييملششمة املجلششد هن علششا مكم

 مشن تششدااري املام  ششة اميششدة ن  اليولي ششيف ج لشع املشششم مة م الجلششد هن املجلصشش  املجلوعيششة اششملغخ 
يي ىلور م(.  رد ا جلحدثع نهومة ايلمجممة لجلد هن مي     مم 5-إلزامية املن اة لكام  املوظفني  ف

ذلشة  يششدة مجل ل شة زنش  الغشخ  صمهشة املالغشني عششن  احلشوا  امليشداليني اششأ  األرالريشم ،  هششا 
األمملششة ال ممششة لهمششم املجلحشششدة، ت ششمجل د  ة للجلششد هن م جمششمل املششش هم  هوىلياشششم   م املخملفششم .

امل  ششششد امل جلاششششد للاششششش هم   اإلمششششداد م ششششألة الششششوعي اشششششأ  الغششششخ،  هنششششجلظم موظفششششو املششششش هم  
 د الشششششد يل لالتصشششششم  ، م اشششششذه الشششششد  ة لوعشششششمة م  األرشششششي ، مم حتشششششم   شششششامألمملشششششة ال ممشششششة  امل

ماششز  مشششن عاليشششة اعجلاشششمد امل  ششد إهشششمام.  ندجمشششع مفوسشششية األمششم املجلحشششدة لشششش    الالجئشششني  ن 
م  ةاململيشش الششش    للااثلششني  مششوظفيامل دمششة ا ششد ال نمصششي املجل ل ششة اششملغخ م الويششدة الجلد هايششة 
ل ششمباني   رمصششة مجل ل ششة زكمىلحششة الغششخ لامليشدا .  ه  ششد صششند ح األمششم املجلحششدة لل شكم  د  ا

 وظيفة ردمم  املش هم  م إلم  الفلممل الجلد هيب للا  د امل جلاد للاش هم   اإلمداد.ا
 اششملنظي إق ال نمصششي املششش مة ال مباششة اششني الجلششد هن الششذي تششوىليه امل   ششم  علششا ل ششمح  -75

ظومرررررة األمرررررم المتحررررردة ا برررررأن يقررررروم الر سررررراف التنفيررررر يون لمؤسسرررررات منيوص ررررراملنظومشششششة، 
تقاسررم المرروااد التدريبيررة المتاحررة والنظررر فرري الت رروير المشررترك لرردورات مسررألة باستكشرراف 

تدريبية هلكترونية علا مكافحة الغش، وصيغ أخرة، حسب اال تضراف، مرن خر ل م لر  
الر سرررررراف التنفي يين/الل نرررررررة اإلاداريرررررررة الرفي رررررررة المسرررررررتوة وشررررررربكات ا، وفريرررررررق مكاترررررررب 

 وممثلي ادوا ر التحقيق باألمم المتحدة.األخ  يات، 
 ناششيتمكمىلحششة الغششخ، ا لششع علششا الششيغم مششن املاششمد ا  املششذمو ة نعششاله للجلششد هن املكششير  -76

الجلشد هن اوصشف  نيشد اجملشم   اشذا اجملياو  علا ا جل صم   يدة الجلفجلشيخ املشش مة اششأ  الغشخ 
اشذل ج شوداة هال  حتجلمج إق حت ني ماري م جمشمل مكمىلحشة الغشخ.  مش  ن  عشدداة مشن امل   شم  

مل، ثشن ال يشما امملزهشد مشن نجش  تو شي  حمجلشو  اشذا اجملشجدهية املثنم  لجل زهز الجلوعية  الجلد هن م 
املنمرششششة،  هجلاشششني مشششنماشششم  ا ،مشششواد الشششد  ا  الد ا شششية  مايجل شششم  ل شششمح ا شششجلخدام م.  اشششذا هشششش

إدممج  يدا  عن مكمىلحة الغخ م مواد الجلد هن ال مباة  مشذلة تشوىلري تشد هن لصش  علشا 
 ششششيام للاششششدهيهن  املششششوظفني ال ششششمملني م اجملششششم   الوظيفيششششة األمثششششي عيسششششة    مكمىلحششششة الغششششخ،

لششا توصششيف لششملي ع   نا الششد  ا  الجلد هايششة إلزاميششة ج شش  إذا مششم  هناغششي مششم .  هجلورششف حلد ثشش
 امل   ة  الد جة امل لواة من م جلوهم  احلد من يم   الغخ.

__________ 

 ,WFP, Annual Report of the Inspector General for 2014, WFP/EB.A/2015/6-F/1علشا منش  الغشخ  

para. 27, and Add.1, para. 112014ال شمملي، الجل يهشي ال شنوي للافشجلخ ال شما عشن ال شما  ( ]ايلشممل األغذهشة ،
WFP/EB.A/2015/6-F/1 27، الف ية  ،Add 1 ا جلحدثع اليوليد  الجلد هن 2013 عما [.  م11، الف ية ،

 اإللك  ين اإللزامي اشأ   يم ة اليوليد  املجل ل ة املجلوعية املغخ  من  .
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 نرشرياة، هناغششي النظشي م ت ششدمي الجلشد هن علششا مكمىلحشة الغششخ لهلشياف الثملثششة  ام ششم   -77
 امل نية األري  امل   لة عن سوااو الغخ.

ة ملكمىلحششة الغششخ    ششمل مششن املجلورشش  ن  ه ششزت تنفيششذ الجلوصششية الجلمليششة مششن ىل مليششة ايلششممل ا -78
  مفم ت  من رالل الن وض اجلد هن املوظفني  املدهيهن علا مكمىلحة الغخ  توعيجل م اشأل .

 

 4 التوصية
اسرررررتناادًا هلررررا تقيررررريم شررررام  ل حتياجرررررات، أن ي رررردو الر سررررراف التنفيررررر يون  ،ينبغرررري 

لمؤسسررات منظومررة األمررم المتحرردة اسررتراتي ية مخصصررة للترردريب علررا مكافحررة الغررش 
المؤسسرررة. وكحرررد أادنرررا، ينبغررري أن يكرررون التررردريب علرررا  فرررراادوالتوعيرررة بشرررأنه ل ميرررع أ

ة األكثرر عرضرة للغرش والمروظفين مكافحة الغرش هلزاميرًا للمروظفين فري الم راالت الوظيفير
 ال املين في بيعات ميدانية هشة وعالية المخاطر.
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 (2الغش )الدعامة  حدوثهجراف التقييمات لمخاطر  -خامساً  
 ثشش  ت يياشششم  لششملي الغشششخ نيشششد ال نمصششي األ م شششية للفلشششممل الف ششمل ملكمىلحشششة الغشششخ  -79

الجلحدهد املن اي ألمشممن يشد غ الغشخ  ميفيشة  . ذلة نمم ت معد م من شي ل  شيلمة م ا مة 
.  هجلوشان ت يشيم لشملي  يد ث ، لكي توس  الووااو املنم شاة للجلخفيشف مشن املخشملي املجل ل شة اش
املاكنششة   ت يششيم  ا تكماشش  الغششخ ال نمصششي الجلمليششة: حتدهششد عوامشش  ر ششي الغششخ املجلأصششلة  ل  ششم 

الجل اشش  ة ششي الغششخ   حتدهششد مششد   م ششجلوهم  الورششوف علششاايجلاششم   تلششة املخششملي  نثياششم    
املاكنشة  تيتيششن لشملي الغشخ املجلا يششة مشن ييشش    مال مشة سشوااو الغششخ ال مباشة ملواج شة ل  متشش

 .(43 األ لوهة   توثي  النجلمبل  ا  جلنجلمجم  اليبي ية   ارجلام  ىل ملية سوااو الغخ
 اي إلششششششم اة ، نصششششششد   منششششششة املنظاششششششم  الياعيششششششة الجلما ششششششة للانششششششة تيهششششششد2013 عششششششما  م -80

م شششجلكاالة لجلصشششايم لظشششم الوشششوااو الدارليشششة  تنفيشششذام  إدا  شششم  ت يشششيم ىل مليجل شششم.  زوجشششن اشششذا 
، هششوق ا   اعجلاششم  رششمي لجل يياششم  2014م مششملو  األ ل/ده ششاف  هلفششمذاششدن اإللششم ، الششذي 

د(  ماششدن جدهشش 8لشملي الغششخ م  ششيمح لظششما إدا ة املخششملي امل   شية للانظاششة.  ه جلوششي املاششدن 
من إلم  منة املنظام  الياعية علا  ج  الجلحدهد ن ، "تنظي املنظاة م إمكمليشة يشد غ الغشخ 

 لد  ت ييم املخملي ال  ت  ي حت ي  األاداف".
منظومشة عدهشدة م م   شم   انشمكللغشخ،  ةم يسش  شمعالو اكمىلشة نم       غم ن  امل -81

ت اشش  م ايئششم  عمليششة املخششملي، م ششيمرم   مششم ألمششم مثششرياة  ممششن غرياشش األمششم املجلحششدة نمثششي ت يسششمة 
ة  اياجم شم  منشوذج    شا شد الجل شم  النشزاا،  يشم   ال شوا ج اإلل شملية.  تا شمة هليكش  امل  مم النزاا

 (44 اةشمي هبششم ملخشمليانعامهلشم، تجلشيح الجل يياششم  الششمملة ملخشملي الغششخ لشددا ة حتدهشد توصششيف 
 اةشم جي  م ششجلوهم  حتاشش  املخشملي امليتا ششة هبششم الورشوف علششا لششملي الغشخ الششدارلي عشن ليهشش  

مشششن املخشششملي تششششا  املشششوا د املجلنم شششاة  حشششد   ت يشششيم اشششذه املخشششملي  امل شششجلوهم ، مث  سششش  لُشُ شششل لل
 للجلصدي مل جلوهم  الغخ.

 تشششدعو املام  ششششم  اليابشششدة إق إجششششيا  عاليشششم  ت يششششيم ملخشششملي الغششششخ علشششا م ششششجلوهم   -82
كمتششن اإلرليايششة  امليداليششة،  هناغششي ن  تجل مرششن اششذه امل ششجلوهم  تنظيايششة مجل ششددة، مششن امل ششي إق امل

م ذلششة إق األلششياف الثملثشششة  زششم م  ل ششلة لششز  ة إق م ششجلوهم  الششفامل  املششششم ه   امل ششممال ،
نشششم  جملششس مياج ششي احل ششمام  نهوششمة، هلششزا ت يششيم   ماششم  املجل  ششد    الاششمب و   شششيمم  الجلنفيششذ(.

__________ 
 43) International Professional Practices Framework, Internal Auditing and Fraud, Practice Guide, and 

United States Government Accountability Office, A Framework for Managing Fraud Risks in 

Federal Programs (2015)  ،الششدلي  املياج ششة الدارليششة للح شمام   الغششخ]إلشم  املام  ششم  امل نيششة الد ليشة ،
 ([.2015 إلم  إلدا ة لملي الغخ م الفامل ا حتمدهة كجلن م م لة يكومة الو هم  املجلحدة، ال الي،  م

 44) United States, Government Accountability Office, A Framework for Managing Fraud Risks in 
Federal Programs (2015) إلم  إلدا ة لملي الغشخ م الشفامل ، ة]الو هم  املجلحدة، مكجلن م م لة احلكوم

 .([2015 ا حتمدهة 
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م ذلشششة، علشششا  شششاي   زشششم ،  عاليمتشششال اششش  املن شششاة لكششش  مشششن جمشششم   لشششملي الغشششخ الجلفصشششيلية 
املثشششششمل، املشششششدىلوعم  الن دهشششششة،  اإلهشششششيادا  الن دهشششششة،  الششششششيا ،  لف شششششم  الششششششيمم ،  املوجشششششودا ، 

إق ذلة.  هناغشي املوا مشة اشني ذلشة  اشني النظشما احلشميل للاياراشة الدارليشة   مم  مشوف امليتام ،
 .(45  ت ييا  علا ن م  ام  ايئة األعامل م الكيم 

 الغشالخاصة بلمخاطر احالة تقييمات  -ألف 
خلررص االسررت راض هلررا أن م ظررم مؤسسررات منظومررة األمررم المتحرردة، فيمررا عرردا  -83

ت تبرررى أحررد المخرراطر  ال أو ت ررري تقييمررات من  يررة لمخرراطر الغررش ال اسررتثنافات  ليلررة،
ملمبششة مششن اجملياششني علششا ا جل صششم   يششدة م ا 28هشششي  ششو   مل . ىل لششا  ششاي  املثششمل،المؤسسررية

الجلفجلشششيخ املشششش مة إق نمشششم ثشششي   ت يياشششم  ملخشششملي الغشششخ م إدا  م/مكجلا م/ يشششد م  الظشششي 
 ندلمه(. ايد ن  احلملة رد تكو  ن شون، أل  لجلشمبل الد ا شة ا  جل صشمبية املشذمو ة نعشاله 4الشك  

 شششجلايملم  املنفصشششلة الششش  ن  شششلع إق ا مج ششش  مأدلشششة إسشششمىلية مشششن الشششيد د علشششا ا  مشششم ت كشششس  
توشششش ل   مل امل   شششم   لجلششششمبل امل ششششماال  الشخصششششية الالي ششششة.  تشششدل األدلششششة املجلميششششة علششششا نلشششش 

جلني ىل شششو  مفوسشششية شششش    الالجئشششني    شششاجل يياشششم  ملخشششملي الغشششخ امل   شششية اةمصشششة  شششو  م
 ق م ال شششششنجلني .  نجيهشششششع اشششششذه الجل يياشششششم  للاشششششية األ(46  املنظاشششششة ال ممليشششششة للالكيشششششة الفكيهشششششة(

اذا دلي  علا اخنفمض م جلو  الوعي م منظومة األمم املجلحدة اشأثي الغشخ علشا   م املمسيجلني.
  م جلواه.اه ي  ملخملي الغخ م إد اك مدعاليم  امل   م   اأاية الجل ييام  ال  يُ 

  4الشك  
 عمليات تقييم مخاطر الغش

 
 ا جل صم   يدة الجلفجليخ املش مة اشأ  الغخ املصد :

هكششو  مششن  مششم لاخششملي، مثششرياة مليمزهششة لددا ة الششم  الشش  لششده م لظششما    شش مششذلة، م امل -84
الششششمملة  امليمزهشششة دا ةاإلإذا مشششم  ثشششيي ت يشششيم لشششملي الغشششخ م  شششيمح عاليشششم   مشششم غشششري الواسشششح

__________ 
 45) A/70/322 48، الف ية.  
   ي شششو مكجلشششن األمشششم املجلحشششدة 2012 م عشششما لشششملي منششش  الف شششمد م األ لشششي ا لهجلنشششم  نجشششي  األ لشششي ا حتلشششيالة  (46 

 ةدمم  املشم ه  لالس الا ا الية  مثلة.

No

Yes

I don't know

 هادارتي/مكتبي/وحدتي""ن ري عمليات تقييم لمخاطر الغش في 

  

 ل م

   نعلم

 م املمبة 38

 م املمبة 28

 م املمبة 34
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م ، مثش  اليولي شيف  اليول شكو  منظاشة الصشحة ال ممليشة  صشند ح    ا د امل  م لاخملي.ل
األمشششم املجلحشششدة لل شششكم ، هشششد  ج الغشششخ اوصشششف  نيشششد املخشششملي امل   شششية اليبي شششية،  نىلشششمد  اشششذه 

م  نرششي ، مثشش  الومملششة الد ليشششة    ششا عجلاششم  الواجششن.  انششمك مامل   ششم  اأمششم تششويل للغششخ 
لل مرششة الذ هششة  ايلششممل األمششم املجلحششدة اإلمنششمبي  املنظاششة ال ممليششة له صششمد اموهششة  ا حتششمد الفهششدي 
ال شششمملي  منظاشششة ال شششريا  املشششدين الشششد يل، نىلشششمد  اشششأ  لشششملي الغشششخ تششششك  نيشششد ا عجلاشششم ا  م 

مل ممشة  رمصشةل يشما ا اليشة ت يشيم ملخشملي تشي  سشي  ة ل      شية  نمشمعاليم  إدا ة املخملي امل
لغششخ. غششري ن  ايلششممل األمششم املجلحششدة اإلمنششمبي نشششم  املف شش  إق نلشش ، م إلششم  الجلن يحششم  امل الششة ا

الشش   م  لل يم ششم ، رششد هنظششي م سششي  ة إجششيا  ت يياششم  حمششددة اهلششدف ملخششملي الغششخ م اجملشش
 ميتف ة.رمصةة لغخ ات جلف ىلي م لملي 

ر ي الغخ  هفمد امشجلامهلم علا م ايلممل األغذهة ال مملي، ه ي م املدهي   املخملي ال   -85
د ج م خ ششيو األدا  ال ششنوي إعششداد  ششا  للاخششملي  هُشش .(47 لاخششمليامليمزهششة لدا ة اإلم إلششم  

ثشي   ىلشال لهمم املجلحشدة، م منظاة األغذهة  الز اعة نمم  ثي  ت ييم للاخملي ميتني م ال نة.
م إلشم  نلشش جل م احلمليشة لشددا ة امليمزهشة للاخشملي.  علشا  جش  الجلحدهشدغشخ الني ت يشيم ملخشملي 

 ،للغشششخ ةعيسششرششد ي ل شششم الششش   رصشششو  الوششوااو،  ايجلاششم    رشششوا األر ششم نظاشششة ن  امل تششي  
 الفلمجميشة  املجل ل شة امل شا ة. ملخشملي األرشي  اململيشة ايجلاشم   ا ن ج  سش ف نمشمات ان نهومة 

ت يششيا م املخششملي األ  شش    لششذلة، نىلششمد  املنظاششة اششأ  املششدهيهن ه ي اششو  لششملي الغششخ م نثنششم 
 جممل م   ليجل م. ال  هجل يض هلمل مرمة 
هجلوان امليىل  الثمل  هبذا الجل يهي حملة عممة عن ميفية م ممة لملي الغخ م ت ييام     -86

م  شششيمح عاليشششم  اإلدا ة امليمزهشششة الششش  تجلخشششذام م ذلشششة  زشششم م ،   شششه شششم املاملخشششملي الششش  يي 
 .ىلي م للاخملي

  اششششدن  منظاششششة الصششششحة ال ممليششششة م تنفيششششذ مششششل إدا ة املخششششملي علششششا ل ششششمح املنظاششششة م -87
 نىلشمد  اشأ  لشملي الغشخ هُنظشي ىلي شم حتدهشداة م إلشم  تلشة ال اليشة.   سش  مكجلشن  2014 عما

ششششد  م تشششششيهن ا مجلثششششمل  إدا   ة املخششششملي  األرالريششششم   يم ششششة إلدا ة املخششششملي امل   ششششية، اعجُلا 
 .م  من مم ذلة م جلوهم  حتا    زم ،  او ا   اصدد حتلي  املخملي،2015الثمين/لوىلاف 

 انششم  علششا يشش  جملششس مياج ششي احل ششمام ، توشش ل  مفوسششية األمششم املجلحششدة لشششش     -88
غشششخ اغلالر شششم مششششي عمة ملنششش  الغشششخ هجلشششألف مشششن ىليهششش  عممششش  الالجئشششني اشششد    ابشششد م مكمىلحشششة ال

م م ف املدهيهن م ممىلة جمم   األعامل.  رد ا حتدهد ا شد لشملي الغشخ  مند  جلفيمكير ه
. 2015 عششما الدارليششة  اةم جيششة مششن رششالل جماوعششة مششن يل ششم  ال اشش  الشش  ع ششد  م ن ابشش 

مششن  د  احلششميل لجلحدهششد الثغششيا  م سششوااو احلشش  ثششيي يمليششمة ت يششيم تلششة املخششملي  ىلشش  إلششم  اليرماششة
 املخملي  الوروف علا لملي الغخ املجلا ية م عاليم  املفوسية.

__________ 
 47) Enterprise Risk Management Policy, WFP/EB.A/2015/5-B (2015) .]يم ة اإلدا ة امليمزهة للاخملي [ 
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شششششش   علشششششا املكمتشششششن إجشششششيا  عاليشششششم  الجل يشششششيم الشششششذا  للاخشششششملي  م اليولي شششششيف، هُ  -89
اشششذه الجل يياشششم   ي  ن سشششحع اشششذه املكمتشششن ن  الغشششخ نيشششد جمشششم   اة شششي الششش  ت ي ا شششم.  ُيششش

 ششنجلني إق ن اشش   ششنوا ،  مثشة ر ششو إلجياب ششم  ششنوهمة يمملششم ىلشش ة مشد م مششن ذاتيشة يمليششمة مششية مشش  ال
ت ا  ايجميم  ت ييم املخملي الش  ثشيي  سش  م م الورشع الشياان.  نىلشمد صشند ح األمشم املجلحشدة 

ة،  ششنوهمة ت يياششم  ذاتيششة للاخششملي ا  شش اتياية  الجلشششغيلي يلل ششكم  اششأ  املكمتششن ال  يهششة يششي 
  اي تشا  لملي الغخ.

  رشششد ُنجشششيي ن ل ت يشششيم ميمشششزي للاخشششملي علشششا ل شششمح األمملشششة ال ممشششة لهمشششم املجلحشششدة م -90
حتدهششد  ت يشششيم املخشششملي  هجلاثششش  م مشششم  اهلشششدف منشش   ،ايعمهشششة منششة الشششش    اإلدا هششة 2014 عششما

تيتيا ششششم ي ششششن هبششششم،    هجل لشششش  ىلياششششمة  ا ششششجلامام  اإلدا ة    ششششا  شششش اتياية األاششششم املن ششششاة للا
ة ملخشملي رمصشي  ت يياشم  ُيش    ه جلف الغشخ نيشد املخشملي امل   شية ىلال األ لوهة.  م  ذلة،

 الغخ.
هششدل علشا ن  ا ششد اة ششوا  رشد اخششذ  م ا يششمه  الشوا د نعششاله مش  ن  ال ششيض ال ششما  -91

عشن ت يياشم   غشم   مشن جدهشد،جلأميد  علا  اي  الهجل ني ال يما ا .   م الصحيح، انمك املزهد
جللشششة ة ل   ششش، ألمشششم تجلشششيح الورشششوف علشششا مشششد  ت شششي ض املجلششش لف مليشششة اشششيامل مكمىلح لشششملي الغشششخ

ة  لكن م    نلش ة امل ن  خملي  حتدهدام.  لملي الغخ لي ع م صو ة علا ا د  ظمبفامل
 ة.  اي نهومة تجل و  زي   الورع،  من مث هلشزا إجشيا  الجل يياشم  املشذمو  لجللف ال  معم  شا ت
 ا جل ياس م اصفة د  هة. ن 
، هناغشي ملجلشميلتجل لن عاليم  ت ييم املخملي املجل ل ة املغخ رشفة  م شم ا  حمشددة.  ا   -92

ة تشششوىلري اشششذا الجلشششد هن للاششششم مني م إدا ة    شششن  هششششا  الجلشششد هن علشششا مكمىلحشششة الغشششخ م امل
 ،  احمل  و .لملي الغخ،  من م مدهي  الفامل،  م   لو املخملي،  مياج و احل مام 

 مشششن املجلورششش  ن  ه شششزت تنفيشششذ الجلوصشششية الجلمليشششة احلشششد  مشششن لشششملي الغشششخ ىلوشششالة عشششن الجلنفيشششذ  -93
 ة.   املجل  م الف مل لفلممل مكمىلح

 

 5 التوصية
يكونرروا  ررد  لررم ينبغرري للر سرراف التنفيرر يين لمؤسسررات منظومررة األمررم المتحرردة، هن 

باعتبرارى همرا ، يالمؤسسر الصر يدف لوا ذلرك ب رد، هجرراف تقيريم شرام  لمخراطر الغرش علرا 
تلرررك ك مليرررة مسرررتقلة، وم ال رررة  أو يت رررزأ مرررن نظرررام اإلادارة المركزيرررة للمخررراطر ال جرررزفاً 
فرررري ذلررررك المقررررار والمكاتررررب  بمررررا مؤسسررررات م،فرررري مسررررتويات المخرررراطر علررررا جميررررع ال

ر الغرش الداخليرة والخارجيرة. وت ررة هر ى التقييمرات مررة كر  عرن مخراط الميدانية، فضر ً 
علا المستوة التشغيلي،  سنتين علا األ   علا المستوة المؤسسي، وبشك  أكثر تواتراً 

 .اال تضافحسب 
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 ت ييام  لملي الغخ ال  ييه م مكمتن مياج ة احل مام   
ة اي مشن م ش  ليم  اإلدا ة،    ن  م اة اإلدا ة امليمزهة الشمملة للاخملي م امل  غم -94

ىلشغ  مكمتشن املياج شة الدارليشة للح شمام  توش ل  نهوششمة اجل يشيم ر شي الغشخ  غشريه مشن املخششملي 
تشششدري  احل شششمام .  مششش  ذلشششة، مشششن امل شششم مل شششما م شششم يتياعنشششدمم توششش  ر شششو عال شششم ال شششنوهة  ت

ي خجللف عن م   ليم  لاخملل املن اةاإلشم ة إق ن  م   ليم  املياج ة الدارلية للح مام  
  ظيفششششة اإلدا ة امليمزهششششة للاخششششملي. ىلششششد   املياجشششش  الششششدارلي للح ششششمام  هجلاثشششش  م تششششوىلري تأميششششد

 ة اششششأ  امل شششمب  املجل ل شششة امملخشششملي،  لكنششش    شششاششششأ  إدا ة املخشششملي  ت شششدمي املششششو ة للا عشششما
مزهشششة للاخشششملي م هكشششو  نيشششد امل ششش  لني اليبي شششيني عشششن تصشششايم  /ن  تنفيشششذ لظشششما اإلدا ة املي   
م ششجلوهم  حتاشش  املخشششملي.  رلشش  ا  ششجل ياض إق نلششش  م  ن   ششاال  املخشششملي، ن  ة،   ششامل

يني هأرذ مياج و احل شمام  الشدارليو  م ا عجلاشم  املخشملي الش  حتشددام عاليشة اإلدا ة امليمزهشة 
 ششة   شششو للاخششملي، ىل ششم م م ظشششم األييششم  ه جلاشششد   علششا ت يياشششم م اةمصششة للاخشششملي املجل ل

ولرررري  اعتمررررااد وظيفررررة اإلادارة المركزيررررة علششششا  جشششش  الجلحدهششششد.  الجلزامم ششششم مياج ششششة احل ششششمام  
ال كر ،  أو للمخاطر علا تقييمات المخاطر التي ت ري ا المراج رة الداخليرة للحسرابات،

مررن هرر ا التقريررر. و  ألغررراضات الترري جرررة است راضرر ا ؤسسررأمرررًا كثيررر الحرردوث فرري الم
 من ما يكم  اآلخر. التواص  بين ه ين النشاطين ألن ك ً و توايق التنسيق الضروري 

 م مكجلشششن املياج شششة الدارليشششة للح شششمام  م ايلشششممل األغذهشششة ال شششمملي، تشششد ج ال نمصشششي  -95
م  مهبش لال  ششمداملجل ل ة زخشملي الغشخ م الجل يشيم ال شنوي للاخشملي الشذي هوش ل  اش  املكجلشن 

الف شمد  ل يشمر زثماشة دليش ذلشة ا شجلخداا م ششيا  املخشملي اشذه  ياج ة.  هشا املر و عا  
علا ايملم  الوشام  ال شنوهة  الش  تصشن م امل نية م منمل  ال اليم ،   د د الويدة اإلدا هة 

علشا  نمشم فلممل عن اليرماة الدارليشة(،  لجلشمبل ت شم هي مياج شة احل شمام   الجل يشيم ال شما ة.الايم  
ظششششي م لششششملي الغششششخ ززهششششد مششششن الجلفصششششي  املن ششششاة لكشششش  جمششششمل مششششن جمششششم   ُينىل ا لجلششششزاا،صشششش يد 
 .يم ال ال
، م صشند ح األمشم املجلحشدة لل شكم ، هأرشذ مكجلشن رشدمم  مياج شة علا غيا  ذلة   -96

مياج شششة م إلشششم  ال شششنوهة للاخشششملي   احل شششمام   الجلح يششش  م ا عجلاشششم  لشششملي الغشششخ م ت ييامتششش
لف شمد، ىلوشالة  يمر اليم  امليدالية م شيا  دلي  الانة الد يل ل هدمل املن اة لل ا ،احل مام 

 ة الجلح ي .الكيم  ال مبم اوظيف م عنالغ هاملجل ل ة املغخ ال   األدلةعن 
م ر شششي الغشششخ إق جملشششن نلشششواا نرشششي  مشششن هشششجلم النظشششي  م منظاشششة األغذهشششة  الز اعشششة،  -97

ملي الش  ثيه شم مكجلشن املفشجلخ ال شما ر شة مياج شة احل شمام  علشا ن شمر املخش م إلم املخملي 
للاياج ة م ل مح مياج ة احل مام .  رمس لاخملي لك  ميم  ل عما حتدهد تصنيفمن نج  

الشش  جششي  ال ششيف علششا نمششم  م   هكششو  ة ششي الغششخ عششمدةة ث شش  نمششف م الجل يششيم ال ششما م اجملشش
ملشششششش هم ،  ا شششششجلح مرم  م يسشششششة للغشششششخ، ا شششششجلنمداة إق احلشششششم   الف ليشششششة املالشششششغ عن شششششم  مثششششش  ا

املوظفني(.  ه لن مكجلشن رشدمم  اليرماشة الدارليشة م منظاشة الصشحة ال ممليشة إق ام شم  الش  
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 شش اج   ي ششمام م ن  تكاشش  ا ششجلايملمة للجل يششيم الششذا  ملخششملي الغششخ ماششز  مششن مييلششة الجلخ ششيو 
آ ا   بشيس  لاللشالا علشاإجيا  ارجلام  تفصيلي  ن  ملياج ة احل مام ، را  ال يما ازهم ة ميدالية،

 املكجلن ال  يي.
 رشششششد ششششششيا عشششششدد مشششششن الكيملشششششم  اليرمايشششششة األرشششششي  مثششششش  مكجلشششششن مياج شششششة احل شششششمام   -98

 الجلح ي شششم  الجلشششما  لفلشششممل األمشششم املجلحشششدة اإلمنشششمبي  مكجلشششن رشششدمم  اليرماشششة الدارليشششة الجلششششما  
 م إجشششيا  ا جل ياسشششم  ا شششجلامرية ملخشششملي الغشششخ، ةييهايششش اصشششفةلهمملشششة ال ممشششة لهمشششم املجلحشششدة، 

 ال يما اجلح ي م  ا جلامرية  الظي نهوم الفص  الجلم   ندلمه م اذا الصدد(. ن 

 ت ييم لملي الغخ ال  تشكل م نلياف ثملثة  
جلاششني مششن املنمرشششة، م يسششة ملخششملي هماششم  مثششري مششن م   ششم  منظومششة األمششم املجلحششدة، -99

ن  شششيمم  الجلنفيششذ( هد  املششو   نيالاششمب   حتدهششداة، علششانلششياف ثملثششة   شششدهدة ا ششان اعجلامداششم علششا
  يام عندمم ت ا  م الايئم  اهلشة  موار  املشم ه  النمبية.   إلجنمت اياجم م،

 رلششش  ا  شششجل ياض إق ن  حتشششدهم  ال اششش  مششش  األلشششياف الثملثشششة م الايئشششم  الششششدهدة  -100
تشجلال ا    م ظم احلشم  ،  م ممم .اشك    لحةمجي  نصحمع املصهد ك ياا م    اة و ة

الووااو اليرماية،  امل م لة،  ال تيام  اإلدا هة ال مباة م  ا تفما لملي الغشخ  الف شمد املوجشودة 
 م تلة الايئم .

يشرررير المفتشررران هلرررا التوصررريات ذات الصرررلة الررروارادة فررري تقريرررر  م اششذا الصشششدد،  -101
 م الجل يهشي جشم   ماشم (.JIU/REP/2013/4  )يرنفترة شركاف الوحدة التفتيش المشتركة عن هادا

ت يياشششم  ششششيمم  الجلنفيشششذ م شششدممة  عاليشششم  ال نمهشششة الواجاشششة اأايشششة رمصشششة إجشششيا  جل شششم ه، املشششذمو 
م ذلشة  زشم لجلحدهد ال د ا   موالن الو ف  املخملي احملجلاش  ن  ه شاا م نيشد ششيمم  الجلنفيشذ،

خفيف تلة املخملي إجيا ا  هصمين ذلة من  ملم ن م مة  لملي الغخ.  توىلي اذه الجل ييام 
مششن املخششملي، مششن رايشش  اليصششد  د  لاكمىلحششة  احلششلجلششدااري املنم ششاة ال اجلحدهششدام ، املجل ل ششة اششملغخ(

  الجلح    اإلاالغ  املام  م  األري   انمة ز جلوهم  املخملي ال  ه في عن م الجل ييم.

 الغشمستويات التسامح هزاف مخاطر  -باف 
واسح علا ال الجلصايمه جلف اعجلامد  يم ة عدا الجل ممح م ل مة يمه الغخ عالمة علا  -102

.  مششن ىلوابششد (48 إجششيا  حت يشش  مممشش  م مجيشش  يششم   الغششخ  امل مراششة علي ششم م اششم مملششع صششغرية
ملكمىلحششة الغششخ،  إيششداغ نثششي  ادا  ال ششد ة احل ششنة علششا امل ششجلوهم  ال ليششماششذه ال يم ششة توسششيح 

ة علششا مكمىلحششة الغششخ اكشش  الو ششمب . ايششد ن  تنفيششذ اششذه ال يم ششة م    ششغصششيا  املششش م  ا اإل
 امات الجلكلفة. ن  ايئم  م ينة رد هكو  غري عالي

__________ 
 48) Newborn and Jones 2007 ،الظي www.U4.org. 
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رشد ه شين احلمجشة إق  هلذه ال اشم ة ذلة ن  عدا الجل ممح م ل مة إتا  الغخ اممل م الدري  -103
 . الشش  تن ششوي عليششعششن مجيشش  األلششش ة جماوعششة ممملششة مششن الوششوااو ملنشش  الغششخ  الكشششف  سشش  

م ، مشن ييش  املششوا د    شش لكشن  سشوااو ال شي ية علششا لشملي الغشخ تن ششوي علشا تكشمليف للا
اململيششة  الاشششيهة  غرياششم.  رششد تجلفششم   لششملي الغششخ تا ششمة ل ششدد مششن ال وامشش ، منششوا األلششش ة  ايئششة 

الش  ت اش  ىلي شم منظومشة األمشم  ال ا . ىلفي ال يمرم  املجل اة ا دا ا  جل يا   ظي ف ال وا ج،
 اشذه احلشم  ، رشد  م املجلحدة م مثري مشن األييشم ، رشد تكشو  املخشملي ميتف شة اششك  رشمي.

إق الف مليششة  الكفششم ة مششن   يششمرهكششو  تنفيششذ مششل عششدا الجل ششممح امل لشش  مشش  الغششخ عاليششمة امل  
 ال يشششما اشششغجيا   شششيه  ييششش  الجلكلفشششة.  رشششد ه شششوح مشششذلة إجنشششمت الو هشششة األ م شششية، عنشششدمم هلشششزا

ليرماششة ل يم ششية لجششيا ا  ااإلهكششو   كنششمة إذا مملششع    رششد مششم ، علششا  ششاي  املثششمل،  اششو عمجشش 
  الجلح   ميا ة  م جلنفدة للورع.

م ذلشة ا شد امل   شم  م منظومشة األمشم املجلحشدة، هبشذه  زشم  ت ي املنظام  الد ليشة، -104
م ممة الجل ممح إتا  الغشخ م إلشم  إدا ة لشملي الغشخ.  رد ادن  ماحل مب   ال يود الجلنفيذهة،   

 ايناششم خجللششف الششنُشُ ل املجلا ششة م ذلششة مششن منظاششة إق نرششي ، ىلششغ  حتاشش  املخششملي ه كششس مششد  
ا ششجل داد املنظاششة ل اششول م ششجلو  نعلششا مششن لششملي الغششخ، األمششي الششذي رششد هجلفششم   تا ششمة لظششي ف 

 النشم  امل ين. ن  الفلممل
   ششم  تجلششيح م ششجلوهم  ت اشش  املخششملي امل لنششة دلششيالة إق م ششجلوهم  حتاشش   م ا ششد امل -105

املخششملي املنم ششاة م ايئششم  م ينششة.  رششد  سشش ع املنظاششة ال ممليششة للالكيششة الفكيهششة الايششم  املجل لشش  
 ن  ت اششششش  املخشششششملي مشششششدمل م  يم شششششة املنظاشششششة اةمصشششششة اشششششغدا ة املخشششششملي ماشششششم  اجل ا ششششش  املخشششششملي،

املخششملي الجلشششغيلية  زششم ىلي ششم  امل يششمر إق:  ن(ىلي ششم اششة ت اشش  املخششملي .  حتششدد املنظ2014 ل ششما
سشششو    م األثشششي علششا ال شششا ة.  د( املخشششملي ا  شش اتياية   ج( املخشششملي اململيششة  الغششخ(   ع(

راششول املخشملي ال ليلششة الجلشأثري م يششمل   ن( ذلشة، هجلاثش  مششل ت اش  املخششملي م املنظاشة ىلياششم هلشي:
راشششول   ع( هكشششمد هُشششذمي    ن  مشششنخفد ن  يشششد غ اة شششي األششش  م جلشششدلت يشششيم مشششد  ايجلاشششمل 
 لحششششوا م يششششمل ت يششششيم مششششد  ايجلاششششمل يششششد غ اة ششششي األشششش  مششششنخفداملاملخششششملي ذا  الجلششششأثري 

إذا مشششم  ايجلاشششمل يشششد غ  إ  عشششدا راشششول املخشششملي ذا  األثشششي احلم شششم  ج( هكشششمد هُشششذمي    ن 
املنظاششة اجل يششيم ني م ملخششملي اامل  /ن  منششة هوشش ل  مششدهي  الششف   هكششمد هُششذمي.  اة ششي سششئيالة  

لملي تابدة عن م جلو  ت ا  املنظاة للاخملي، آرذهن ا ني ا عجلاشم  د جشم  حتا ش  املخشملي. 
 .  لياة  تُ ا  اذه املخملي ا د الجلأمد من ن  تدااري الجلخفيف املوسوعة منم اة

ا ة امليمزهشششة للاخشششملي الصشششمد ة م  م ايلشششممل األغذهشششة ال شششمملي، تششششا  ا ششش اتياية اإلد -106
ايملششمة اشششأ  ت اشش  املخششملي هششذمي علششا  جشش  الجلحدهششد لششملي الغششخ: "ل اشش  ن   2015نهم /مششمهو 

ايئة ال ا  لدهنم تزهد من الجل يض ة ي الغخ  الف مد  املام  م  الجلوالئيشة.  تجلنشما املام  شم  
ت ال ششم       ال ششيم األ م ششية للفلششمملالغششخ  الف ششمد  الجلوالشش   ارششجلالر املششوا د مششعلششا ة هششن و امل

املنظاششششة.  هلجلششششزا الفلششششممل زنشششش  اششششذه املام  ششششم   اخششششمذ اإلجششششيا ا  للحششششد من ششششم ييثاششششم هجلاششششني  
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هلششي:  مششم .  تششن   يم ششة اإلدا ة امليمزهششة للاخششملي م ايلششممل األغذهششة ال ششمملي علششا(49 يششد ث م"
 هجل لش  ىلياشموهم  حتاش  املخشملي امل اولشة "هي ي ت ا   املخشملي م الفلشممل األ شمر لجلحدهشد م شجل

  ششيوج  مششد  ت اششش  املخششملي م الفلششممل رشششيا ا  املششدهيهن،  اششم ميلكشششو   ... اكشش  مششن ناداىلششش 
 .(50 هجلامشا م  اإللم  ال ما إلدا ة املخملي" زم ال ل ة الالتمة  لولو  اخمذ ال يا ا 

رشد اعجلاشد   يم شة ت شوا علشا  ذمي  م   م  منظومشة األمشم املجلحشدة األرشي  نمشم  -107
 عدا الجل ممح م ل مة إتا  الغخ  تجل يد اجللشة ال يم شة ت يشداة صشم ممة.  نىلشمد الفلشممل اإلمنشمبي األش 

هجل ششممح م ل ششمة إتا  الغششخ عنششد النظششي م ا  ششجلثام  م سششوااو ت وهوششية.  علششا غششيا  ذلششة،   
 ل ششمة إتا   ششو  ال ششلوك  ىل ششمة ه اشش  صششند ح األمششم املجلحششدة لل ششكم  ادرششة ماششدن عششدا الجل ششممح م

ل يم ششجل  اةمصششة امليرماششة.  رششد اعجلاششد  اليول ششكو   يششمة ماششمة ه ششوا علششا عششدا الجل ششممح م ل ششمة 
إتا  الغششششخ علششششا النحششششو املاششششني م  يم ششششجل م ملنشششش  الغششششخ  املام  ششششم  الفم ششششدة. غششششري ن  منظاششششة 

عالششي م ايئششة عال ششم  األغذهششة  الز اعششة نىلششمد  اششأ  الجلحدهششد الكاششي لجلحاشش  لششملي الغششخ غششري
 ذا  نصحمع املصلحة املجل ددهن.

اهلشششدف الن شششمبي  الشششن ل للغشششخ  ايناشششم هناغشششي ن   ثششش  حمم لشششة حت يششش  ا ل شششداا الكممششش   -108
، مثششة ميششزة م ال يششما اكفششم ة  ىل مليششة مششن ييشش  الجلكلفششة اجلحدهششد مششد ة  الصششحيح م الجل ممشش  م شش

م  علششا اخششمذ تششدااري مجل شش ة للجلخفيششف مششن املخششملي    ششلجل اشش  املخششملي مششن شششأل  ن  ه ششني امل
هجلاني مشن املنمرششة نعشاله، رشد   مام املخملي.تلة  الجلصدي هلم ا جلنمداة إق م جلوهم  م اولة من 

 تجلاششمهن م ششجلوهم  املخششملي امل اولششة  الوششوااو امليتا ششة هبششم تا ششم لنششوا النشششم   الايئششم  الجلشششغيلية.
هلششة، رشد هُنظشي م راشول م شجلوهم  لجللفشة ملخشملي الغشخ، أل  ا د الايئم  غري امل شجل ية  ا  م

تششدااري الجلخفيششف  ياششمهكششو   كنششمة م سششو     ا لجلششزاا الششدري  اششن ل عششدا الجل ششممح م ل ششمة رششد
هناغشششي  سششش  سشششوااو للغشششخ، اششش  هناغشششي تشششوري    ه شششين اشششذا نلششش     تلشششة  املشششوا د امل لواشششة هلشششم.

اششششذا ال ششششيمح، هناغششششي   م خششششملي امل اولششششة الشششش   لي ششششم الايئششششة.الوششششوااو املجلنم ششششاة ا ششششجلنمداة إق امل
 م  ن  تو ل  اجل يهف  توثي  م جلوهم  حمددة  رمالة لل يمر لجلحا  املخملي.   للا

   هناغششي ن  هشش جم عششدا الجل ششممح م ل ششمة إتا  الغششخ إق عششدا الجل اشش  م ل ششمة ملخششمليه.  -109
إق د جشششة الصشششفي   إمنشششم ميكشششن احلشششد من شششم  رفوششش م ن  ميكشششن ال وشششم  علي شششم   ىلاخشششملي الغشششخ

اشششك  ىل ششمل مششن رششالل ت ايشش  ايلششممل رششوي إلدا ة لششملي الغششخ  مكمىلحجلشش .   سشش  ايلششممل مششن 
عششدا الجل ششممح ‘اششذا ال ايشش   اخششمذ إجششيا ا   ششيه ة عنششد امجلشششمف الغششخ نمششي هجلامشششا مشش  م ششم 

  ال صد من . ‘م ل مة إتا  الغخ
لتنفيرر يون لمؤسسررات منظومررة األمررم المتحرردة ال املررة ا بررأن ينظررر الر سرراف اويوص رر -110

فرري البيعرررات ال مركزيرررة و/أو ال شرررة المحفوفرررة بالمخرراطر فررري تحديرررد مسرررتويات تشرررغيلية 
__________ 

 49) Enterprise Risk Management Policy, WFP/EB.A/2015/5-B, annex, para. 8  يم شة اإلدا ة امليمزهشة [
 للاخملي[.

  .37-35، الف يا  امليج  لف   (50 
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مخراطر الغرش واتخراذ تردابير تناسرربية لتقيريم محردادة عمليرات لتقبور  المخراطر علرا أسراس 
ات التشررري ية للمؤسسررات للتخفيررف من ررا. وينبغرري تقررديم بيانررات تقبرر  المخرراطر هلررا ال يعرر

علي ررا كبررار المسرراهمين   هطرر  وم ررال  هادارت ررا، حسررب اال تضرراف، لل لررم و/أو التأييررد و 
 غرض ال لم.ل

 مخاطر الغش تقاسم -جيم 
املصشششلحة ت م شششم  نصشششحمعلجللشششف  اشششنيمشششن اجملشششم   امشششدهية ززهشششد مشششن ا  جلكششششمف  -111

ة األمشششم املجلحشششدة،  امل شششجلفيدهن مشششن لشششملي الغشششخ ىلياشششم اشششني ام شششم  املمغشششة  م   شششم  منظومششش
الفامل.  رد نشم  مثري  ن نجيهع م ماال  م  شم إق ن  ت م شم املخشملي مشل يكشيم م  يئشة 

لجلنفيذ الفامل.  لكن ا  ا  خجللف ارجلالىلمة  ا  مة اشأ  ميفيشة ت م شم املخشملي  مال مة يثنمايئة 
 لة.إذا مم  ميكن ذ  مم اني ام م  املمغة  امل   م 

 املام  ة احلملية م م ظم احلم   اي نل  عندمم حتو ل ام شم  املمغشة ماشملغ ممليشة إق  -112
م  ن  ت ششجلوعن م ظششم املخششملي امليتا ششة اجلنفيششذ    ششمنظومششة األمششم املجلحششدة، ىل ششي تجلورشش  مششن امل

 يم ة عدا هشا  لملي الغخ.  ه ملن م ظم املمغني امتاما  زم هكن مجي  م، مل الفلممل، إ 
الجل ششممح م ل ششمة يشششمه الغششخ، الشش  تششش جم م يششم   مثششرية نهوشششمة إق عششدا الجل ششممح م ل شششمة إتا  
اة شمبي النممجششة عششن الغششخ. غششري ن  اششذا األمششي هششزداد صشش واة عنششدمم تنفششذ منظومششة األمششم املجلحششدة 

 ئشم  النزاعشم م يشم   ال شوا ج  األتمشم  اإلل شملية،  اي ماشم  ايامل م ايئم  عملية املخملي،
املنمرشششة م الفششيا ال ششما ،  سشش  سششوااو  هجلاششني مششن ماششم  هجل ششم،   ا ششد الجل ششم  النششزاا.  رششد  مششم

هكشششو  عاليشششمة مشششن ييششش  الجلكلفشششة    صشششم مة مل شششجلو  الغشششخ م اشششذه ال شششيمرم ، أل  ذلشششة رشششد
ا عشششد‘هششش دي ت ايششش  امل   شششة ل يم شششة     الجلنفيشششذ الف شششمل للو هشششم  األ م شششية.  ا اشششم ة نرشششي ،

 اخمذام تدااري ملن   املوي  ة إق من  اة مبي مشن احلشد غ م مجيش  ‘ الجل ممح م ل مة إتا  الغخ
 الظي ف.
م     شششتجل لششش  زاشششيد مشششد  مفمهشششة  يم شششم  مكمىلحشششة الغشششخ املجلا شششة م امل   ىلممل شششألة -113

اششني مجيشش    ت م  ششم ىلياششم (51  مال مجل ششم، اشش  تجل لشش  نهوششمة اجلحدهششد ن لوهششم  لششملي الغششخ املجلا يششة
الجلاوهشش  املجل لشش  امة ششمبي النممجششة عشششن  يد  ام ششم  املمغشششة اشش م ملاششم نصششحمع املصششلحة.  تاششد  

م  رششد اششذلع    ششن ششس  جي ششة عنششدمم تكششو  املني الغششخ  غششري ال مالششة لال شش داد( مفجل ششية إق 
إذا مششم   مشم مشن املخششملي املجلور شة.  مششن امل شمب  ذا  الصششلة د  تشدااري احلشش عال نمهشة الواجاشة   سشش 

م  مشن الجلفعشم . ذلشة ن  ا ش داد ر شمبي الغشخ    ميكن ل   امل   لية اململية عندمم  ول امل
ة الجلاوهش     شالذي ه ملن اش  مشملح م شني املن شاة ملششي ا/ايلممل حمشدد ه شجللزا ن  ت شجلخدا امل

 امليمزي الذي هجلألف م م ظم احلم   من نموال م جلادة من ام م  املمغة األري .
__________ 

جلا شششا ا شششد ن  تنظشششي امل   شششة م مشششد  خفيشششف نلشششش ة اليرماشششة ال مباشششة مشششن تاملخشششملي املجلا يشششة اشششي املخشششملي الششش   (51 
  املخملي املجلأصلة.ريأثتايجلام     
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 رشششد هكشششو  مشششن املفيشششد املن شششاة لكششش  مشششن ام شششم  املمغشششة  م   شششم  منظومشششة األمشششم  -114
املجلحدة ن  تف ح اجملشمل للشدرول م منمرششم   مفم سشم  اششأ  امل شجلوهم  امل اولشة مشن لشملي 
الغخ،  ال تيام  املاكنة لجل م م املخملي.  هناغي ن  تشا  املنمرششم  حتدهشد م شجلوهم  حتاش  

تششششدااري خششششمذ ميكششششن راوهلششششم، تا ششششمة للايئششششم  الجلشششششغيلية، ىلوششششالة عششششن املششششوا د املجلميششششة  املخششششملي الشششش  
م  اشأ  تكشو  نمثشي ا شجل داداة    شالجلخفيف املالباة.   وف هجل لن اشذا الجلزامشمة مشن جملشن امل

أل  تنششمرخ مشش  ام ششم  املمغششة اإلجششيا ا  الدارليششة إلدا ة املخششملي  ن  ُت ل   ششم علششا امل لومششم  
عشن املخششملي  الجلحشدهم  الش  تواج  ششم.   شيجل لن نهوشمة ا ششجل داد املشمغني لالتفشمح علششا  الالتمشة

ملخشششملي املجلصشششلة اجلكشششمليف ملامششششي لا الجل شششدهيعلشششا  ن  م شششجلوهم  م اولشششة حمشششددة للاخشششملي اململيشششة
 املغخ.
 ت م شم املخشملي املشذمو  اشو مشن املام  شم  اميشدة م ال  شمعني اةشمي  ال شما اللششذهن  -115
 يمرم   مثلة علا ل مح ال ممل.  تواجش  م   شم  منظومشة األمشم   م ال  م ايئم  منم بةه ا

املجلحشششدة  سشششش مة غشششري م ششششجل ي هجلاثششش  م اسشششش يا ام إق ا شششجلي مع مجيشششش  املخشششملي  موخمششششم الوييششششدة 
 امل   لة م يملة تكاد ر مبي م الايئم  الشدهدة اة و ة.

منظومررررة األمررررم المتحرررردة فرررررو المنا شررررة ا بررررأن تستكشررررف مؤسسررررات ويوص رررر -116
 يت لرررق فيمرررامرررع ال  رررات المانحرررة   اوالتفررراوض بشرررأن ترتيبرررات تحمررر  المخررراطر وتقاسرررم

برررالبرام  والمشررراريع ال اليرررة المخررراطر. وينبغررري أن ت كررر  االتفا رررات مرررع المرررانحين هررر ى 
 اد المواراد التناسبية ال زمة للتخفيف من ه ى المخاطر.تحدو  وأنالترتيبات 
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 (3االستراتي يات وخ ط ال م  المت لقة بمكافحة الغش )الدعامة  -ساادساً  
رلشششش  ا  ششششجل ياض إق نلشششش  ايناششششم رششششما عششششدد مششششن م   ششششم  منظومششششة األمششششم املجلحششششدة  -117

 سشششش   ن   الظششششي الفصشششش  اليااشششش ، نعششششاله( اجلحششششده  ال يم ششششم  الشششش  ت ششششمجل إدا ة لششششملي الغششششخ
اششو نا شد مششن  مشم عششدد رليش  من ششم ىل شو إق  يم شم  جدهشدة م اششذا الصشدد، ىللششم هشذان  شو 

ذلشششة ىلي جلاشششد ا شششش اتيايم  م   شششية ملكمىلحششششة الغشششخ  ر ششششو عاششش  لجلف يشششش  تلشششة ال يم ششششم  
دا ة إلاأللششششش ة الجلنفيذهششششة امل   ششششية ال مباششششة  ن  اة ششششو ا  شششش اتياية، ن   إدممج ششششم م الششششنظم،

مثشري مشن األييشم  لصصشمة   م م  تجلاش  ماشمة جمشزنة،   شاملخملي.  لجلياة لشذلة، ىلشغ  م ظشم امل
م  الشششش  تجلخششششذ ر ششششوا     ششششاملىلششششغ  عششششال ة علششششا ذلششششة،    عششششدمي ا ت ششششمح ملكمىلحششششة الغششششخ. 

 ،مشش رياة  إ  ت ششم اششذلة مل للجلصششدي للغششخ ا يه ششة نمثششي ات ششمممة امملن ايششة  املنحششا ا  شش اتياي
ث ش    شم مت"،م "عا  ريد اإلجنشأميملة ج ودام املاذ لة ا م إىلمدا مم     ع م ظم امل صف  

 من الص ن علا اذا ا  جل ياض ت ييم يظ م من الجلنفيذ  النام .
كمىلحة م  لملي الغشخ  ىل شمة للجل شدهيا ، أل  الشفامل امل هلزا ن  تجلنم ن ا  اتيايم   -118

تواجشش  مجي  ششم لفششس امل ششجلو  مششن املخششملي.  ميكششن ن  ت ششمعد اششذه ا  شش اتيايم      األلششش ة
ل ىل شمل مششن ييش  الجلكلفششة ملكمىلحشة الغشخ مششن رشالل ال ميششز علشا اجملششم   علشا الجلوصش  إق مشش

األرشذ اشن ل ا ش اتياي   شمعدال  رد هكو  للا ود ىلي م نمف األثشي.  عشال ة علشا ذلشة، رشد ه
جلحدهششد امل ششجلو  الصششحيح مششن املششوا د الالتمششة ل م ن  ششة ياششل مي ششدتعلششا امل نيششة ة    شششششمم  امل

 م ود مكمىلحة الغخ.
رلشش    ششألة تثششريمكمىلحششة الغششخ م لم جمششم اشش  ال شش اتيايم   ر ششو ا  ا ىلجل ششم  إق  -119

عششدد مشششن املشششدهيهن  املشششوظفني الشششذهن نجيهشششع م  شششم م شششماال .  هن اششش  اشششذا اصشششفة رمصشششة علشششا 
م  ذا  اهليممششش  الالميمزهشششة  املجل شششاة اجلفشششوهد ال شششل ة للاكمتشششن امليداليشششة، الششش  هكشششو     شششامل

لا م م ظم احلم  .  هي  غملاية األشخمي الذهن نجيهشع م  شم ر ي يد غ الغخ ىلي م نع
م شماال  سشي  ة  جشود ا ش اتياية ملكمىلحشة الغشخ مجلواباشة مش  ا  ش اتياية ال ممشة للا   ششة م 

 حت ي  األاداف امل   ية.
ميملششمة   13، انششمك (52  ماششم نشششري م ت يهششي صششد  مشش رياة عششن جملششس مياج ششي احل ششمام  -120

ة اجمللششس لششيس لششده م ا شش اتياية مالباششة ملكمىلحششة الغششخ.  مششن الناششمذج اإلثمايششة م رمسش مة ليرماشش
اكمىلحشة لاذا الصدد مكجلن األمم املجلحدة ةدمم  املشم ه ، الذي  س  ا ش اتياية مجلكمملشة ل

شششز علشششا مجيششش  نلشششواا الغشششخ  الشششدارلي  اةشششم جي علشششا يشششد  شششوا ( .  مشششن األمثلشششة اميشششدة (53 تيم 
ن ششششلفع املنمرشششششة، م  ماششششم  مششششم املجلحششششدة لششششش    الالجئششششني، الشششش  شششششيعع،األرششششي  مفوسششششية األ

__________ 
 52) A/70/322 45، الف ية.  
   .45، الف ية امليج  لف   (53 
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ا س الا زشي ا ملنش  الغشخ،  رممشع م اشذا ال شيمح ام شجلكامل  يم شجل م امل   شية ملكمىلحشة 
 الغخ  تو  يمليمة ا  اتياية  ايلمجممة ملكمىلحجل .

اتيايم   ر شششو  تششششري املام  شششة اميشششدة م املنظاشششم  الد ليشششة األرشششي  إق ن  ا  ششش   -121
ال اشششش  الياميششششة ملكمىلحششششة الغششششخ هناغششششي ن  تجلنششششم ل تششششدااري املنشششش   الكشششششف  الجلصششششدي علششششا مجيشششش  

 :(54 هلي مم م جلوهم  املنظاة،  هناغي ن  تشجلا  محد ندىن علا
 ن جششش  الجل شششيض هلشششم الششش  ا الورشششوف علي شششم  ن  مشششوجز ملخشششملي الغشششخ الشششدارلي  اةشششم جي

  مبف م ظ ن  األش ة املنظاة هجل ل  ىليام
 زششم م ذلششة ايممشش   إجششيا ا  ال يم ششم   احلوماششة   سششواا  ن  ا شش اتيايم  ال ششالج 

ن جش  الوش ف الش   ن   اهليمم  األري ،  اإلجيا ا ( املوسوعة للجلخفيف من املخملي
  هجلم حتدهدام

 ن  املوظفني امل   لني عن الجلنفيذ وظمبفامل لومم  املجل ل ة املجلنفيذ، مجلحدهد ال/   
 عشن  ة دمشاملالد  هشة  اشمدا ة ال ليم لشهدا ،  ا جل ياسش م اة شو  الجلشدااري،  ت م هي  صد اإل

  تنفيذ  يم ة مكمىلحة الغخ
 األلششششياف الثملثششششة  ن  املجل مرششششدهن ن  ال تياششششم   ال نششششوا   ال اليششششم  املجلميششششة للاششششوظفني

  الغخ املشجلا  ىلي  ن   الامب و   املو د    شيمم  الجلنفيذ( لداالغ عن الغخ
  ا  شششش اتيايم  الياميششششة إق سششششام   ىلششششم  املنظاششششة اميجليمجم ششششم م جمششششمل الجلششششد هن علششششا

  مكمىلحة الغخ
 إ  م  ث مىلة ىل لية ملكمىلحة الغخ  إثمد  عي ىل لي هبم  
 سشششده  ن  دارششش  الكيشششم  د عا ا تكماششش الغشششخ املششش ن  آليشششم  ماششش  عشششدد يشششم   الغشششخ

   حتليل م  اإلاالغ عن م  عن لاي جل م
   ا شششجلامه م  ن  لجلحدهششد ميفيششة ت ممشش  الكيششم  مشش  ادعششم ا  يششد غ الغششخ اي تومششو

م ذلشششة ت يششيم ا دعشششم ا ،  إجشششيا  الجلح ي ششم   حتدهشششد اةيشششم ا  املجلميشششة  زشششم ،يد ثشش 
احلشششوادغ  مثششش  اإليملشششة إق ال شششل م  الولنيشششة  توريشششع  ميفيشششة الاشششد  م  لجلصشششيف مل

 إجيا ا  ا   داد(.
ششششة، هناغشششي ن  ت شششجلند ا ششش اتيايم  مكمىلحشششة الغشششخ إق م شششجلوهم   ماشششم جشششم  م املنمر -122

م اولششة للاخششملي، مشش  إهششال  ا عجلاششم  الواجششن لجلنم ششن تششدااري مكمىلحششة الغششخ  ت يششيم الجلكششمليف 
 املن اة للانظاة امل نية  الفوابد ال  ت ود علي م.

__________ 
ة كمىلحش]"إلشم  م" Commonwealth Fraud Control Framework (2014)" Australiaم جلا شة اجلصشيف مشن  (54 

، اجمللششششد األ ل(، A/69/5(" ن شششش اليم   م  يششششم  جملششششس مياج ششششي احل ششششمام   2014  الغششششخ م الكومنولشششش 
   .158 الف ية
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مفم تشش  اجل ليشش  الجل ششيض  هجلورشش  مششن تنفيششذ الجلوصششية الجلمليششة ن  هزهششد ىل مليششة إجنششمت الششفامل    -123
 للغخ إق ندىن يد .

 

 6 التوصية
يكونرروا  ررد  لررم ينبغرري للر سرراف التنفيرر يين لمؤسسررات منظومررة األمررم المتحرردة، هن 

ف لوا ذلك ب د، أن يض وا استراتي يات شاملة لمكافحة الغرش خاصرة بكر  مؤسسرة علرا 
أن تقرررروم حررردة وخ رررط عمرررر  لتنفيررر  سياسررررات الغرررش فررري كرررر  مرررن مؤسسررررات م. وينبغررري 

استراتي يات مكافحة الغش ه ى علا أساس تقييمات مخراطر الغرش ال امرة فري المؤسسرة 
يت رررزأ مرررن االسرررتراتي يات التنظيميرررة واألهرررداف التنفي يرررة الشررراملة.  ال وأن تشرررك  جرررزفاً 

واسررتناادًا هلررا مسررتوة الخ ررر الرر ي يمثلرره الغررش، ينبغرري تخصرريص مررواراد متناسرربة لتف يرر  
 ال م  الم كورة.االستراتي يات وخ ط 
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 (4ضوابط مكافحة الغش )الدعامة  -ساب اً  
م مشششن اجملشششم   أمشششالوشششوااو الدارليشششة  امل شششمب  املجل ل شششة ام مجلثشششمل ا  صشششفجشششي  مشششيا اة  -124

موسششش  ا اجلاشششما الششششدهد م لجللشششف ت شششم هي مياج شششة احل شششمام  م مثشششري مشششن م   شششم  منظومشششة 
الش  م      اةم جيو  للح مام  م ال دهد من امل األمم املجلحدة.   جد املياج و  الدارليو 

اششذا الجل يهششي رصششو اة، علششا  جشش  اةصششوي، م الوششوااو الدارليششة م  جششي  ا جل ياسشش م ألغششياض
اجملششم    األلششش ة األمثششي عيسششة للغششخ مششن رايشش  املششش هم ،  شششيمم  الجلنفيششذ،  املششوا د الاشششيهة، 

 إدا ة األصششششول.  ثجلشششش  الفصشششش  اششششني الواجاششششم    الجلوظيششششف،  إدا ة املشششششم ه ،  ا  ششششجلح مرم ،
 يام م عاليم  مياج شة ي شمام       اليصد نهومة ميتاة عملية م النجلمبل  الجلوصيم  احلم ة،

ويررروادو المفتشررران أن ي يررردا املكمتششن امليداليشششة  ال اليششم  م  شششيمرم  ال شششوا ج  الايئششم  اهلششششة. 
الو رر  المناسررب للتوصرريات ذات  وفرري كامرر التأكيررد علررا أن اضرر    اإلادارة بالتنفيرر  ال

غنررا  وال الصرلة بالضروابط الداخليررة المقدمرة مرن هيعررات مراج رة الحسرابات عنصررر حاسرم
 عنه لف الية برام  مكافحة الغش.

 رد نعيع عدد من مدهيي الفامل الذهن نجيهع م  م م ماال ،  غشم اعش اىل م اجلشأثري  -125
هي لش  ت اي شمة "ث شيالة" للوشوااو علشا نلششش جل م.  مششم اغالغشخ علشا اشياجم م، عشن رل  شم   شجلحد

 اششم هششي   ن  ني سششوااو إسششمىلية ت اشش  علششا تفششمرم الجلوششم ع ال ششمبم اششني اششدىل م اليبي ششي مششن 
إجنششمت اششياجم م  ال ششمب  الششذي  ثلشش  الوششوااو الث يلششة  تششدااري امل ششم لة الشش  تجل لا ششم ام ششم  املمغششة 

اششو  ماششم  الجلصششدي للغششخ،جمششمل غششري ن  ت ايشش  الوششوااو م   اهليئششم  الجلشششيه ية/جمملس اإلدا ة.
هجل لشن املوشي  ة ا شجلحداغ ايممش  جدهشدة  ممشمة  عاليشم     ماني م مجي  نجزا  اذا الجل يهي،

م  دة رد تن شوي علشا آثشم  ممليشة  تششغيلية ر شرية. ىل لشا ال كشس مشن ذلشة، هناغشي ن  هنصشن  
مثشششي ىل مليشششة  ت ايششش  الجلنم شششن علشششا سشششوااو اشششو موجشششود من شششم ن مشششم ال ميشششز  ام شششد علشششا ج ششش 

الجلصدي للغخ ا جلنمداة إق املخملي.  اخمذ الجلدااري الورمبية  املكمىلحة ا  جلامرية للغخ نر  ملفشة 
 اجلكمليف ا س يا  إق الجل مم  م  الغخ الذي ا ا تكما  املف  . اكثري م م لةة 

لدارليشة املخجلشم ة الش  تجل لش  مامششية اشغدا ة  ت ي  الفي ا الجلملية عشدداة مشن تشدااري اليرماشة ا -126
 ميكن عيض رمباة شمملة املنظي إق ال يود علا ل مح اذا ا  جل ياض.    لملي الغخ.

 أطر المسافلة -ألف 
ت ششششي ف اما يششششة ال ممششششة امل ششششم لة اأمششششم " اجششششن األمملششششة ال ممششششة  موظفي ششششم ن  هجلحالششششوا  -127

 رششششيا ا   إجششششيا ا   عششششن الوىلششششم  املجلزامششششم م، د   حتفششششتهجلخذ لشششش  مششششن  مششششم امل ششش  لية عششششن مجيشششش 
م   م  األمم املجلحدة امل  نة علا م مام  الد ل األعوم ، هجل ل  اذا   م .(55 ا جلثنم " ن 

م ذلة من  اة شمبي النممجشة عشن الغشخ.  زم اذا األمي علا  ج  اةصوي اغدا ة تلة األموال،
__________ 

 .  64/259ريا  اما ية ال ممة  (55 
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   شششم ، عنشششد حتدهشششدام علشششا النحشششو الواجشششن، ن شششمر اإلدا ة تلشششة امل تي شششي نلشششي امل شششم لة م 
مشششن رشششالل حتدهشششد ايئشششة امل شششم لة الجلنظيايشششة ال ممشششة، حتشششدد اشششذه األلشششي   الف ملشششة ملخشششملي الغشششخ. 

هششششا  سشششوااو الغشششخ.  رشششد  زشششم الاشششم ام ا  الدارليشششة  اةم جيشششة الششش  ت اششش  م ظل شششم الوشششوااو،
م نلشياة   يشة للا شم لة   توجشد لشد  غرياشم لظشم م  ال  جي  ا جل ياس    اعجلاد عدد من امل

 إلم    ي شمم . د  لجللفة ا
مش  من شم، اعجلاشد جملشس   ال  تاشذهلم لجلاكني امل   م  من املوا مة اني ج ود امل م لة  -128

"منوذجشششمة ميج يشششمة  2014 عشششما م امل شششين املجلن شششي م منظومشششة األمشششم املجلحشششدة  اليؤ شششم  الجلنفيشششذهني
.  ه جلاشد منشوذج (56 لي  اإلششياف علي شم  امل شم لة اششأمم م منظومشة األمشم املجلحشدة"إلدا ة املخم

لشذي  سش   م  شد مياج شي احل شمام  الشدارليني. ا (57 لس علا مل "ر و  الدىلما الثالثة"اجمل
 ني مشناكشجلال  ظشمبفمألد ا  ال  تو ل  هبم اإلدا ة،   ا لجل يهفناوذج لاذا اله جلخدا  مم  مثرياة 

هجلاثش  امل جل لة املخجللفة، م تشوىلري سشام  اششأ  الوشوااو الدارليشة.    وظمبفعامل،  الألت يري ا
مشن   و  ظمبف الجلاكنيىلرو الدىلما الثمين  نمم إدا ة ال اليم   املوظفني. مرو الدىلما األ ل 

ألعاششششمل امليمزهششششة ذا  امل ششششم ا  املجلخصصششششة، مششششن رايشششش  إدا ة امليزاليششششة،  إدا ة املخششششملي، ا ت ششششيري
 رو الدىلما الثمل  او الوام  امل جل  ،  مجلثمل لل والني  اللوابح الجلنظياية،  سام  امودة.  ا 
ه جلاشششد مششش  مشششن اة شششو  الثالثشششة علشششا ا رشششي، مششش    م ذلشششة املياج شششة الدارليشششة للح شششمام .  زشششم

، مششششن نجشششش  سششششام  الف مليششششة ال ممششششة مشششش  مششششن اششششذه الوظششششمبفاحلمجشششة إق الجلواصشششش  الواسششششح اششششني  
 .(58 املكمىلحة   إدا ة املخملي،  اليصد،  ،وماةحلاام  م  مل

ه ششيع مششن لصششف م   ششم  منظومششة األمششم املجلحششدة الشش  ا جل يسششجل م  يششدة  مششم  نشششم  -129
منوذج "ر شو  الشدىلما الثالثشة" مايجش  إللم اشم الششمم  إلدا ة  هدمإق اعجلا (59 الجلفجليخ املش مة

املخملي  اليرماشة  امل شم لة. ىل لشا  شاي  املثشمل، هششري إلشم  امل شم لة الش  اعجلادتش  املنظاشة ال ممليشة 

__________ 
 56) CEB Finance and Budget Network, Conclusions from the Working Group on the proposal of a 

reference risk management, oversight and accountability model for common positioning by the 

UN system with governing bodies, document CEB/2014/HLCM/FB/3/Rev.1 [ ششاكة اململيشة  امليزاليشة
الجلما ششششة جمللششششس اليؤ ششششم  الجلنفيششششذهني، ا ششششجلنجلمجم  للفيهشششش  ال ممشششش  امل ششششين اششششمر ا  منششششوذج ميج ششششي إلدا ة املخششششملي 

جلوييد املوارف من جملن منظومة األمم املجلحدة م  اهليئشم  اإلدا هشة، الوثي شة  اإلشياف علي م  امل م لة اشأمم ل
CEB/2014/HLCM/FB/3/Rev.1]. 

 57) IIA, The Three Lines of Defence in Effective Risk Management and Control (2013)  م  شد مياج شي[
([.  رششششد ارششششش   2013  لاخششششملي  اليرماشششششةر شششششو  الششششدىلما الثالثشششششة م اإلدا ة الف ملششششة لاحل ششششمام  الششششدارليني، 

الناشوذج أل ل مشية احتشمد الياا شم  األ   ايشة إلدا ة املخشملي  ا حتشمد األ    ي مل ماشد املياج شة الدارليشة م مششملو  
 .  2011األ ل/ده اف 

 58) CEB/2014/HLCM/FB/3/Rev.1, pp. 17-18.  
 59) State of Internal Audit Function in the United Nations System [ يملششة  ظيفششة املياج ششة الدارليششة

 ([.2016  هنجلظي صد  ه م عما للح مام  م م   م  منظومة األمم املجلحدة

https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=49f44a12-2f8f-44aa-ad82-7f5c8daf1199&eRef
https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=899cc756-fc87-4715-a224-083109f73525&eRef
https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=cd34c5a2-9dcd-4ae4-b875-e0dee3f27e43&eRef
https://www.unsceb.org/CEBPublicFiles/Finance%20%26%20Budget%20Network/Document/201406/Reference%20Risk%20Management,%20oversight%20and%20accountability%20model%20for%20UN%20common%20positioning-Rev1.pdf


JIU/REP/2016/4 

GE.16-09394 46 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

6
/4

 

 

توسشششششيح األد ا   املشششششذمو  لزهشششششمدةإششششششم ة حمشششششددة إق الناشششششوذج  2014 عشششششما للالكيشششششة الفكيهشششششة م
 .(60 دا ة املخملي  الووااو الدارلية امل   ليم  املجل ل ة اغ

  غششششششم ن  نلششششششي امل ششششششم لة ال مباششششششة تشششششششدد املف شششششش  علششششششا م ششششششجلوهم  امل ششششششم لة  األد ا   -130
األلشي م منظومشة األمشم اشذه  امل   ليم  الجلنظيايشة اصشفة عممشة، ىلشغ  ال نصشي املفجل شد م م ظشم 

اوسش  سشوااو  هجل لش  ياشمىلاملجلحدة او الجلحدهد الواسح للا   لية عن الجلصدي للغشخ،  رمصشة 
ت يشششيم مششش  رشششو مشششن ر شششو  الشششدىلما  "حتدهشششد يااششش  عشششن  ششش  لية ذلشششة ن  املالغشششخ املنم شششاة. 

، اششي اششملغخ هجل لشش  ىلياششمالكمىليششة م ذلششة  سشش  الوششوااو  زششم روتشش  الن ششاية، إعاششملالصششحيح"   
 .(61 م   جمملس اإلدا ة علا يد  وا    امل ة انيش مم   لية م

 يةالضوابط الداخل -باف 
"سششام  تجلششألف الوششوااو  نلششش ة اليرماششة الدارليششة مششن مجيشش  ال اليششم  الياميششة إق تششوىلري  -131

.  هبششذا امل ششم تكششو  (62 م  ششول اشششأ  حت يشش  األاششداف املجل ل ششة امل اليششم   اإلاششالغ  ا مجلثششمل"
اشة هجلاشزن مشن الوشوااو  نلشش ة اليرماشة الدارليشة.  توش  نلشي اليرم   سوااو مكمىلحة الغخ جز اة 

الدارليششششة، اوصششششف م مششششن  ثششششمب  ال يم ششششم  الشششششمملة، توجي ششششم  لجلف يشششش   حتدهششششد امل شششش  لية عششششن 
 ملغخ.املجل ل ة اووااو الم ذلة  زم الووااو الدارلية،

 رشششد ششششدد  ايئشششم  املياج شششة الدارليشششة  اةم جيشششة للح شششمام  م م   شششم  منظومشششة  -132
 يسششششة للاخششششملي الشششش  ت اشششش  ىلي ششششم ا ششششد اششششذه األمششششم املجلحششششدة مششششيا اة علششششا ن  الايئششششة امل  ششششدة  امل

امل   م  تجل لن نلياة روهة لليرماة الدارلية م  ال ميز الشدهد علا الغخ سشان نلشش ة اليرماشة 
جششم  م املنمرشششة م الفصشش  اةششممس، هجل ششني إثششمد تششوات  اششني نلششي اليرماششة   ماششم .(63 املوشش ل  هبششم

ملياراششة الغششخ  املخششملي األرششي   اششني احلمجششة إق الدارليششة الصششم مة  إجششيا ا  الجلشششغي  املويششدة 
 شيمرم  ال شوا ج.  علشا اشذا النحشو، هناغشي ن    م املي لة  ا اجلكم ،   مصشة م الايئشم  اهلششة

 هجلفم   م جلو  سوااو الغخ املوسوعة تا مة مل جلو  حتا  املخملي احملدد للا   ة.
__________ 

 . 4، الصفحة WO/PBC/22/12 هاو، الوثي ةااملنظاة ال مملية للالكية الفكيهة، إلم  امل م لة م الو  (60 
 61) CEB/2014/HLCM/FB/3/Rev.1, pp. 17 ff. 
 COSO, Internal Control - Integrated Framework, p. 3 ، International Organization of الظشي (62 

Supreme Audit Institutions, Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector 

، 3، الصششششفحة لششششم  املجلكممشششش اإل -اليرماششششة الدارليششششة ]منششششة املنظاششششم  الياعيششششة الجلما ششششة للانششششة تيهششششد اي،  (2013)
 املاششمدج الجلوجي يششة مل ششمهري املياراششة الدارليششة لل  ششما ال ششما املنظاششة الد ليششة للا   ششم  ال ليششم ملياج ششة احل ششمام ، 

 2013.]) 
 ت يهشششي  2013مشششملو  األ ل/ده شششاف   31الجل يهشششي املشششميل  الايملشششم  اململيشششة املياج شششة عشششن ىلششش ة ال شششنجلني املنجل يشششة م  (63 

  نلشش ة اللانشة ا  جلششم هة امل شجل لة 106، الف شية Corr.1 اجمللشد األ ل(   A/70/5جملس مياج شي احل شمام ، 
 ,OIOS  89(، الف ية A/70/284  2015 وت/هولي   31إق  2014آع/نغ  س  1للاياج ة م الف ة من 

Audit of the delegation of authority framework in the OHCHR, report 2014/092, para. 10  مكجلشن[
 ال ممية حل وح اإلل م [. األمم املجلحدة ردمم  اليرماة الدارلية، مياج ة إلم  تفوهد ال ل ة م مفوسية 
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مة اششأ  الغشخ، نششم  ماشم  املشدهيهن م  م الد ا ة ا  جل صمبية لويدة الجلفجليخ املشش   -133
ا ششد م   ششم  منظومششة األمششم املجلحششدة إق ن  نلششي اليرماششة الدارليششة ال وهششة اششي ال ششان األمثششي 

هشجلاكن  مل تيجيحمة  خنفمض م جلوهم  الغخ املالغ عنش  م م   شم م. غشري ن  اشذا ا  شجل ياض
هكفشي  زشم م  مشن ال شوة   شاملة لشد  امل ا من احلصول علا ندلة علا ن  نلي اليرماة الدارلية 

لجلشششوىلري سشششاملم  اششششأ  الوشششوااو الششش  تجلصشششد  ملخشششملي الغشششخ.  هششششري لجللشششف ت شششم هي املياج شششة 
 الدارلية  اةم جية املذمو ة نعاله إق رالف ذلة.

مششن م   ششم  منظومششة األمششم املجلحششدة الشش  لششده م إلششم    ششي م اشش  لليرماششة  14ىل نششمك  -134
مشششن اشششذه امل   شششم   صشششند ح األمشششم املجلحشششدة لل شششكم ،  ايلشششممل األمشششم  .  عشششدد(64 الدارليشششة

 منظاة الصحة ال مملية  ا حتشمد  (65 املجلحدة املش ك اني منظام  األمم املجلحدة ملكمىلحة اإلهدت
نلشش  يمليششمة اصششدد حتششدهث م  ن  جل يششد املف شش  اششألي اليرماششة الدارليششة،ه( إمششم نلشش  (66 الفهششدي ال ششمملي
 م  األرشي ،   شامل نمشم   إلم  منة املنظام  الياعيشة الجلما شة للانشة تيهشد اي.م ل م تجلامشا م

اششذا إجششيا   إا ششم  ششيام الومششم   املجلخصصششة، ىللششم هكششن لششده م إلششم  شششمم  لليرماششة الدارليششة    
 ت جلاششششد منظاششششة األغذهششششة  الز اعششششة إلششششم اة لليرماششششة الدارليششششة مل ا  ششششجل ياض. ىل لششششا  ششششاي  املثششششمل،

 ن  ا ىلجل شم  إق إلشم    شي لليرماشة الدارليشة  غشمهشجلم تنفيشذه املكممش  ا شد.     مل و،م رياة ىل  إ 
  إمكمليشة يشد غ إرفمرشم  م ن إ  للغشخ،موسشوعة ه ين املوي  ة عشدا  جشود ني سشوااو   
  يام م املنمل  ال ملية املخملي امل يسة للغخ.    ماة تزداد،  اذا نيد الشواغ  اليبي يةرالي 

ال ة علششششا ذلششششة، هاششششني اششششذا ا  ششششجل ياض ن  الوششششوااو الدارليششششة املوسششششوعة خجللششششف  عشششش -135
جلورششف تم .      ششارجلالىلششمة ماششرياة، تا ششمة لناششوذج األعاششمل احملششدد  جمششم   اة ششي الشش  حتششددام امل

إذا مملششع  مششم نلششي اليرماششة الدارليششة علششا م إق سششوااو الغششخ عششدا اإلشششم ة ن  صششياية اإلشششم ة
. ىل لششا يهحتششدده ت يياششم  لششمل ملششم انششمك لششملي رمصششة مجل ل ششة اششملغخ،  ىل ششمة م  تششي  ن     ششامل

 ت جلششف مل  ششاي  املثششمل، لششد  إلشششم   ششا  للاخششملي علششا ل ششمح األمملششة ال ممششة لهمششم املجلحششدة،
 ة.   شششملذه ااملخشششملي "احلم شششة" املن شششاة هلششش ن  امل شششجلو " ة"ال مليششش خشششمليامللشششملي الغشششخ سشششان 

__________ 
ال  لده م إلم  ممم  موسوا للووااو الدارلية اي: الومملشة الد ليشة لل مرشة الذ هشة،  منظاشة  14  الامل   م   (64 

ال شششششريا  املشششششدين الشششششد يل،  ايلشششششممل األمشششششم املجلحشششششدة اإلمنشششششمبي،  منظاشششششة األمشششششم املجلحشششششدة لل ايشششششة  الث مىلشششششة  ال لشششششم 
لششش    الالجئششني،  منظاششة   اليول ششكو(،  صششند ح األمششم املجلحششدة لل ششكم ،  مفوسششية األمششم املجلحششدة ال ششممية

األمشششم املجلحشششدة لل فولشششة  اليولي شششيف(،  منظاشششة األمشششم املجلحشششدة للجلنايشششة الصشششنمعية  اليوليشششد (،  مكجلشششن األمشششم 
املجلحشششدة ةشششدمم  املششششم ه ،  ايئشششة األمشششم املجلحشششدة للا شششم اة اشششني امن شششني   كشششني املشششينة  ايئشششة األمشششم املجلحشششدة 

 املنظاششة ال ممليششة للالكيششة  ، ايلششممل األغذهششة ال ششمملي،  منظاششة الصششحة ال ممليششةللاششينة(،  ا حتششمد الفهششدي ال ششمملي، 
 الفكيهة. 

نل  م مييلة  س  إلم  اليرماة الدارلية  شيمة م  إلم  منشة املنظاشم  الياعيشة الجلما شة إق نشم  الفلممل املش ك  (65 
  .2013 للانة تيهد اي ل ما

م لشملي  "ت شي   8إق نل  ه ا  املف   إلم  منة املنظام  الياعية، أللش  ه شي م املاشدن  نشم  ا حتمد الفهدي ال مملي (66 
 الغخ"( اصفة  نوهة.
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ناشم ىلئشم  املخشملي امل   شية  إيشد خ  إ شم ة ا شجلخداا املشوا د ميشثال  ملغىلش ،اليولي شيفم  نمم
 إلدا ة امليمزهة للاخملي.ال  ت مم م ا

  هُ جلشششف الغشششخ م م ظشششم م   شششم  منظومشششة األمشششم املجلحشششدة نيشششد املخشششملي امل   شششية    -136
ىليشش   زششم وشش ي  اششأمم ميشش  ماشم  املششدهيهن  املششوظفني إق عششدا الشش و  ميال مليشة امل ششجلو .  مششن مث، 

، مششن رششالل األلششي  ال تياششم  الشش  حتكششم آليششم  اليرماششة الدارليششة، إق ال اشش  علششا ت زهششز الكفمهششة
 الووااو املجل ل ة املغخ  نلش ة اليرماة ال مباة.

 مششن املجلورششش  ن  ه شششزت تنفيشششذ الجلوصشششية الجلمليشششة احلششد  مشششن لشششملي الغشششخ مشششن رشششالل حت شششني  -137
 .جل مم   مال م   ة للاىل ملية نلي اليرماة الدارلي

 

 7 التوصية
يكونرروا  ررد  لررم ينبغرري للر سرراف التنفيرر يين لمؤسسررات منظومررة األمررم المتحرردة، هن 

ف لوا ذلك ب رد، أن يبراادروا باسرت راض هطرار الر ابرة الداخليرة لردي م لكفالرة وجرواد ضروابط 
الر ابرررة متناسررربة لمكافحرررة الغرررش بالف ررر ، ولضرررمان التصررردي علرررا نحرررو م  رررم فررري أطرررر 

 الداخلية لمخاطر الغش التي يتم تحديدها في تقييمات مخاطر الغش.

 الجلصشده  علشامن املام  م  اميشدة ن  هُ لشن إق املشدهيهن  الووااو الدارلية: ايملم  -138
.  علشششا (67 شششش مدا  ر يشششة اوجشششود الوشششوااو املنم شششاة م جمشششم   ال اششش  الوظيفيشششة لكششش  مشششن م

  ت ششمعد آليششم  الششش مدة اششذه ا ششد ذلششة م إعششداد الايملششم  ال ششنوهة امل ششجلو  اإلمجششميل، ميكششن ن
عن الووااو الدارلية، ال  اي م جوايام   شملة مور شة مشن نيشد ماشم  امل ش  لني الجلنفيشذهني م 

ة تششوجز ما ششم املجلاشش  إتا  الوششوااو الدارليششة،  توششان م شش  ليجل م عن ششم.  هشششك  اششذا    ششامل
املوششوااو  هجل لشش  ىلياششم للا   ششة،  هناغششي ن  هشششا  تأميششداة للحملششة الايششم  جششز اة مششن الايششم  املششميل

 عن مفمهة سوااو الغخ املوسوعة. الدارلية،  إدا ة املخملي  عاليم  احلوماة، ىلوالة 
 اذه الش مدا  اة ية امل لواة من املدهيهن "نداة روهة جشداة لجل ايش  امل شم لة يشىت ندىن  -139

م ، مثش  منظاششة ال ششريا  املششدين    شش ه ششوا عشدد رليشش  مششن امل. (68 م شجلوهم  الجل ل شش  اإلدا ي"
الشششد يل،  ا حتشششمد الشششد يل لالتصشششم  ،  اليول ششششكو،  ايلشششممل األغذهشششة ال شششمملي  منظاشششة الصششششحة 
ال ممليششة  املنظاششة ال ممليششة للالكيششة الفكيهششة  املنظاششة ال ممليششة له صششمد اموهششة، املف شش  اغعششداد ايششم  

 يشششة  ت جلشششزا األمملشششة ال ممشششة لهمشششم املجلحشششدة ا شششجلحداغ ايشششم  يلشششول شششنوي اششششأ  الوشششوااو الدارل
.  عندمم تياج  مكمتن املياج ة الدارلية للح مام  اذه الايملشم ، ىل شي ت شدا (69 2018 عما

ة امل نيشة.  اشذا اشو احلشمل، علشا  شاي  املثشمل،    ساملمة نمف اشأ  إلم  اليرماة الدارلية م امل
__________ 

  .12(، امل يم  JIU/REP/2011/5نلي امل م لة م منظومة األمم املجلحدة   (67 
  .111(، الف ية JIU/REP/2011/5نلي امل م لة م منظومة األمم املجلحدة   (68 
  .A/70/284الظي  (69 
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ال مملي، الذي مم  م للي ة  س  اشذه الايملشم  ا شد تنفيشذ نيشدام أل ل مشية م ايلممل األغذهة 
فلشششممل عاليشششة سشششام  ال.  رشششد  اجششش  مكجلشششن املياج شششة الدارليشششة للح شششمام  م 2011 عشششما م

.  اشذا ه كشس  م  شة جيشدة (70  مملع النجلمبل جيشدة اوجش  عشما 2014 عما اليرماة الدارلية م
  الوششوااو اشششأرششي  زاششيد امجلاششمل عاليششة للجلصششده  علششا ايششم  م  األ   ششميكششن ن  تجلا  ششم امل

 الدارلية.
ة    ش من املجلور  ن  ه زت تنفيذ الجلوصية الجلملية امل م لة  ن  ه ش م م ىل مليشة ايلشممل امل -140

 ايملم  الووااو الدارلية  شيمة م  املام  م  اميدة. ا جلحداغملكمىلحة الغخ من رالل 
 

 8 التوصية
للر ساف التنفي يين لمؤسسات منظومة األمم المتحدة، لدة عرض البيانرات ينبغي  

تحرررديث ا، أن يكفلررروا تنررراول هررر ى البيانرررات لمررردة كفايرررة  أو المت لقرررة بالضررروابط الداخليرررة
ضوابط مكافحرة الغرش علرا ن راق المؤسسرة، وفقرًا للممارسرات ال يردة والم رايير الدوليرة 

بيرران رسررمي بالضرروابط الداخليررة، ينبغرري للر سرراف  حالررة عرردم وجررواد وفرري الواجبررة الت بيررق.
وا فررري تقررراريرهم السرررنوية المقدمرررة هلرررا ال يعرررات التشرررري ية وم رررال  شررر دالتنفيررر يين أن ي

اإلادارة أن مؤسسة كر  مرن م لردي ا ضروابط متناسربة لمكافحرة الغرش علرا أسراس تقييمرات 
عنرره والتصرردي لرره منررع الغررش والكشررف المناسرربة ل مليررات الجرررافات و اإللمخرراطرى، وأن 

 وجمع البيانات بشأنه موجوادة.

مششن لششملي الغششخ، م مجلششة  د   تشششا  جمششم   نلششش ة اليرماششة ذا  الصششلة اةمصششة امحلشش -141
املواىل شم   ألغياض من متفوهد  اسح لل ل ة،   ع( الفص  اني الواجام    ن( هلي: مم نمو ،

 صمهشششة  ج(  ششجل ياض األدا  الجلشششغيلي علششا الششدىل ،  اإلذ ،  الجلح شش ،  الجلصشششده ،  الجل ششوهة،  ا
 سوااو الغخ م إدا ة املش هم   ال  ود.  د( األصول 
نيد الووااو الدارلية اليبي شية  ه شدف إق الجل ليش  مشن الفص  اني الواجام  هشك     -142

يششد غ األر ششم   /ن  الغششخ إق ندىن يشششد .  هكفشش  ىلصشش  الواجاششم  ىلياشششم اششني املششوظفني عشششدا 
علششا اماشش  اششني ا تكششمع الغششخ  إرفمبشش  م ال ششيمح ال ششمدي ل يممشش  اواجامتشش .  موظششفني رششد ة 

املواىل ششششة عششششن ت  ششششد األصششششول  ت اي /ت ششششوهة  ن   الفصشششش  م لششششوع للواجاششششم  املجل ل ششششة اششششمإلذ 
ألمشششم املجلحشششدة، مثششش  الومملشششة الد ليشششة م   شششم  اامل شششممال  اململيشششة  مياراجل شششم.  مششش  ن  عشششدداة مشششن 

األمششششم املجلحششششدة لل ششششكم ،  منظاششششة األمششششم املجلحششششدة للجلنايششششة الصششششنمعية لل مرششششة الذ هششششة،  صششششند ح 
 اليوليد (،  منظاة األمم املجلحدة لل ايشة  ال لشم  الث مىلشة  اليول شكو(،  ايلشممل األغذهشة ال شمملي، 
 املنظاششششة ال ممليششششة للالكيششششة الفكيهششششة تششششدمل تيتياششششم  الفصشششش  اششششني الواجاششششم  م لظا ششششم اةمصششششة 

__________ 
، 2013م   اليشششة سشششام  املياراشششة الدارليشششةلايلشششممل األغذهشششة ال شششمملي، مكجلشششن املفشششجلخ ال شششما، املياج شششة الدارليشششة  (70 

  .AR/14/14 الوثي ة
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تزال انمك ا د الجلحشدهم  عنشدمم هجل لش  األمشي امملكمتشن امليداليشة    وا د،املجلخ يو امليمزي للا
ت ششششاح    م  ششششيمح يششششم   ال ششششوا ج، الشششش  ن  الصششششغرية الشششش  ه اشششش  ىلي ششششم رلششششة مششششن املششششوظفني،

 شيام م يشم       ا اليم  الفص  علا النحو الواجن.  إسفم  ال ما  امليمزي علشا امل شما،
تف شششش  ششششش اة اإلمششششداد  ماششششم  ما احلششششم   ال مباششششة ليصششششد إسششششمم،علششششا األرشششش  إروشششش ن  الشششششيا ،

والضررروابط اآلليرررة علرررا امليولي شششيف،  م  شششة جيشششدة للجلخفيشششف مشششن لشششملي الغشششخ امليتا شششة هبشششم. 
أسرراس نظررم التخ رريط المركررزي للمررواراد، الترري تفررووض سررل ة االسررت راض والموافقررة، علررا 

يكرون الفصر  الواجرب برين الواجبرات  ال سبي  المثال، للوحدات المركزية المناسربة عنردما
علا الص يد الميداني ممكناً، يمكن أن تساعد في الحدو من مخراطر الغرش وينبغري هادمراج 

 ه ى الضوابط وتنفي ها حيثما تدعو الضرورة هلا ذلك.
عنصشششي  بي شششي آرشششي مشششن عنمصشششي منششش  الغشششخ  الكششششف عنششش  هكفششش  تفشششوهد ال شششل ة   -143

 امل شش  ليم . ىلفششي ايلششممل األغذهششة ال ششمملي، علششا  ششاي  املثششمل، توتهشش الوسششو  م حتدهششد األد ا    
د   إعشششمدة ال لاششم  ال شششما  إصششدا ام إق ل  شششة  جلو هششدميكششن ت ششده  ن امشششي الشششيا   للاشششم  ال  

ثششول د   ال يششما األششش ة غششري مششأذ   هبششم  ميكششن ن  تن ششوي علششا الغششخ.  الجلفششوهد   ششم الاداهششة،
 نلششش ة األمششم املجلحششدة امل  ششدة  املشششجلجلة علششا ل ششمح ال ششممل. املنم ششن لل ششل ة سششي  ة  ظيفيششة م

ظشششش  اششششذه اةلفيششششة، ن صششششا جملششششس مياج ششششي احل ششششمام  م ت يهششششي صششششد  مشششش رياة اششششأ  هكششششو    م
.  رشششد  شششا  ن  ا جل يسشششع (71 م  م شششجلودا ميمشششزي مايششش  عاليشششم  تفشششوهد ال شششل ة   شششللا

ة دارش  منظومشة األمشم املجلحشدة ، تيتيام  تفوهد ال شل 2004 عما  يدة الجلفجليخ املش مة، م
 رششدمع مثمليششة م ششمهري  بي ششية ل تياششم  الجلفششوهد الف ملششة.  هوصششا اششأ  تواصشش  امل   ششم  ت ايشش  

 .(72 تلة اإلجيا ا  اذه امل مهري عند ا جل ياض إجيا ا  تفوهد ال ل ة  إصال 
اششي الغششخ  املن وهششة علششا لششش ةاألمششن الوششاملم  الشش  تكفشش  صمهششة نصششول امل   ششة   -144

م منظومششة  مثششرية احلششد غجمششمل آرششي مششن األايششة زكششم  أل  اة ششمبي م األصششول املجل ل ششة الغششخ  
األمشششم املجلحشششدة.  هناغشششي ن  تششششا  اشششذه الوشششاملم  الشششد  ة الكمملشششة  رجلنشششم  األصشششول  ت شششايل م 

ا ملجلظششعلي ششم ام  عاليششم  الجلصششده  رششوابم جششيد األصششولإعششداد وششان ه ششم  ششش ا م.   ىلي صششي ف الجل
اذه األصول املشك  املنم ن. ىل لشا  شاي  املثشمل، هجلاش  صشند ح األمشم املجلحشدة لل شكم    عمهة

م ، مثشششش  املنظاششششة ال ممليششششة    شششش يم شششم   إجششششيا ا  حمششششددة إلدا ة األصششششول الثماجلششششة،  ا ششششد امل
لجلخ ششششيو امليمشششششزي ا للالكيششششة الفكيهشششششة، ت ششششجل ني م إدا ة األصشششششول اشششششك  مجلزاهشششششد  مصششششية لظشششششم

 .ي مىل للاوا د

__________ 
 71) A/70/322 الف يا  الجلملية.  48، الف ية  
ومشششششة األمشششششم املجلحشششششدة تفشششششوهد ال شششششل ة  امل شششششم لة، امشششششز  الثشششششمين مشششششن  ل شششششلة اإلدا ة مشششششن نجششششش  النجلشششششمبل م منظ (72 

 JIU/REP/2004/7  38-6(، الف يا . 
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سششي  هة اصششفة رمصششة أل  اششذه  (73 سششوااو الغششخ ال وهششة م إدا ة املششش هم   ال  ششود  -145
اششني الاششمب ني  املششوظفني،  ن    الجلوالشش  اششني الاششمب نين رايششاجملششم   شششدهدة الجلششأثي األششش ة الغششخ مشش

 اليششششوة،  الجلالعشششن م ال  شششم ا ،  ل  شششم  ال اشششو   غشششري املششششي عة،  ت  شششيم ال  شششود لكشششي 
موجششن علششا ارجليششم  ال  ششود، ىلوششالة عششن  اششال جلاششة احملششددة لجلفششوهد ال ششل ة،  الجلششأثريتظشش  د   ال 

م ل  شششم  الفشششواتري املزد جشششة.  علشششا  جششش  اةصشششوي،  ماشششم  اشششملفواتري،  اششش تغيشششري ال لاشششم   ال
م  ذا  ال اليشم  امليداليشة الوا ش ة الن شمح، مثش  ايلشممل األمشم املجلحشدة اإلمنشمبي    شنشم   امل

م  نري  مث  منظاة األغذهشة    املجلحدة لل كم   اليولي يف، ا   مذلة م صند ح األمم 
 الز اعششة  اليول ششكو، م  داششم علششا ا ششجلايم   يششدة الجلفجلششيخ املششش مة إق ن  الغششخ م املششش هم  

كاشششرية مشششن المشششن ييششش  تشششواتي يم تششش   األياشششما اللجلشششني حتشششجلال  امليتاشششة ال ليشششم فئجلشششني ال إيشششد اشششو 
  .اة مبي امليتا ة ا

م يملشة اإلجشيا ا  املجل ل شة  ،تيتاو ن ج  ال صو  املالغ عن م م سوااو الغخ مم مثرياة    -146
ملجلحمه  علشا اإلجشيا ا   ال اليشم  امل اشول هبشم. ىل لشا  شاي  ام ، هاملش  من  انود الكارية"ال"  ا

  اشششأ  ملكجلششن رشدمم  اليرماششة الدارليششة عشن الجلوصششيم مة يشدهثصششد  ت يهشي مياج ششة   رششفاملثشمل، 
 دمششة مششن جملششس مياج ششي احل ششمام    يششدة الجلفجلششيخ املجل ششم هي ا ششد النلششش ة الشششيا ،  مششذلة 

الجل ممم  مجلكي ة مل جلوهم  ال ل ة  ا مجلثشمل لدجشيا ا   ال اليشم  امل اشول هبشم علا املش مة، 
 .(74 إق ذلة(  مم  شي   املنمىل ة،  ىلجلح ال  م ا 

األرشي  الششيا  احمللشي  الالميمشزي  رمصشة م الالشدا  الش   من اجملم   ال ملية املخشملي  -147
تصنف م ميتاة عملية علا م شي الانة الد يل للف مد، يي  رد ت شمعد ايئشة ال اش  ىلي شم علشا 

م  إق ال اششش  م ن شششواح غشششري    شششتوششش ي امل مشششم الف شششمد  احملماشششمة  املام  شششم  الجلوالئيشششة.  مثشششرياة 
 ميكشن ن  يلش  منمرشمة ه شاح اشملجلوال   شم  املو دهن املنم اني مألوىلة  م  عدد حمد د من الامب ني

يوشش  م مثششري    ن  الشششيا  حتششع عجلاششة م ينششة  رششي األامشش  و  ال مششنالجلالعششن م ال  ششم ا .    ن 
م .  انمك نهومة ن ج  رصو  دارلية، همن األييم  لال جل ياض من را  ني منة من مم  املش  

ياض ال  شششم ا ،  الفصششش  غشششري ال شششليم اشششني الواجاشششم ،  ال شششداا مثششش  ال شششد ة احملشششد دة علشششا ا شششجل 
رششششم  املششششذمو ة آلفششششمة اد جششششة ماششششرية د   الشششششفمىلية األرششششي .  حتششششول امل و   آليششششم  الوششششاو اإلدا ي

عاليششم  الششششيا   تزهششد لششملي الغشششخ تهششمدة ماششرية.  ال دهشششد  ششن نجيهششع م شششماال  م الجلنمىل ششية   
رم   ة الن مح امل ا  م اذه الايئم ، هي   م اذه امل و   يام من ذ ي اةفة الوا     م  م،

 ششاامة  بي ششيمة لكايششم  ماششرية مششن اة ششمبي النممجششة عششن الغششخ م منظومششة األمششم املجلحششدة.  امملثشش ، 
 ج  عدة جمياني علا ا جل صم   يدة الجلفجلشيخ املشش مة اششأ  الغشخ ا اجلاشما إق الغشخ املشيتاو 

 ر رية.املشيا  اوصف  م ألة مجلكي ة   
__________ 

الفصشش  ال ششما (  لظششم مششن ا جشش  نهوششمة إق األىلششيا ذا  الصششلة املجل ل ششة امل نمهششة الواجاششة يششمه الاششمب ني  الفششيا اششم   (73 
 الفص  ال مشي(.من امزا ا  سد  الامب ني  الفيا جيم 

مب  احملشددة م ت شم هي اليرماشة الصشمد ة مش رياة عشن نلشش ة الششيا  مكجلن ردمم  اليرماة الدارليشة، ا شجل ياض امل ش (74 
 AH2012/513/02 .) 
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اووااو الغخ م نثنم  إدا ة ال  ود ا د منح م، رلش  ت يهشي صشد  مش رياة  هجل ل  ىليام   -148
الجلخفيشف مشن املخشملي امليتا شة اشغدا ة رصشو  اليصشد    عشدا مفمهشةإق  (75 لويدة الجلفجليخ املش مة

ا شد منح شم  ع ود الامب ني علا ل مح منظومة األمم املجلحشدة.  الجل شا الجل يهشي إق ن  إدا ة ال  شود
 ثش   ايششداة مششن نشششد اجملشم   ت يسششمة للاخششملي م د  ة الشششيا .  تجلاثش  الجلحششدهم  املجلكششي ة الشش  
ذميام الجل يهي م عدا مفمهة ىلح  األدا  ال شما  للاشمب ني غشري املش الني،  عشدا مفمهشة  صشد ندا  

صششالييجل م،  عششدا توثيشش   ال  ششود،  ن امششي الجلغيششري غششري املششأذ   هبششم،  عششدا إدا ة ال  ششود راشش  الجل ششم 
  دهدا  ال  ود.

ض تششدااري للجلخفيششف مششن لششملي الغششخ ا ششجل ي شششاولة ام م  امل   شش هجلخششذ عششدد مششن امل -149
علشا امجلششداد مممشش  د  ة إدا ة املششش هم   ال  ششود.  تششا  اششذه الجلششدااري سششوااو الغششخ املنصششوي 

وظفي املششش هم   اششش ا  ن  سششيمىلة" ملشش    علي ششم م ال يم ششم  ال ششلياة مششن رايشش  "  اششداهم،
اشذا الصشدد، نلششأ    م إق ذلشة.  مشم هفصح الامب و  عن يم   احلظي ال ما  ت يس م هلشم

م  مثششرية م ال ششنوا  األرششرية مملششمة   ششجل ياض ال  ششود  /ن  ا ششجل ياض املششش هم ، علششا    ششم
 الز اعششة،  صششند ح  ششاي  املثششمل م مكجلششن األمششم املجلحششدة ةششدمم  املشششم ه ،  منظاششة األغذهششة 

األمم املجلحدة لل كم ،  ايئة األمم املجلحدة للا م اة اني امن ني   كني املشينة،  ايلشممل األمشم 
امل نمهشششة الواجاشششة  هجل لششش  ىلياشششماملجلحشششدة اإلمنشششمبي، مشششن نجششش  سشششام  ا مجلثشششمل لهلظاشششة امل اشششول هبشششم 
.  ت وشششي املام  شششة املجلا شششة م  مياعشششمة األصشششول ال ملوليشششة ملكمىلحشششة الغشششخ م إدا ة الششششيا /ال  ود

م ، لظياة ل اي ة عال م امل يض للاخملي، اأ  هجلل شي املوظفشو  املششم مو  م إدا ة    ا د امل
مشششن املشششش هم   ال  شششود تشششد هامة منجلظاشششمة  حمشششدد اهلشششدف علشششا مكمىلحشششة الغشششخ  الظشششي الفشششيا جشششيم 

ألد ا   امل شششششش  ليم  م  ا   ششششششالفصششششش  اليااشششششش ، نعششششششاله(.  هشششششو د دليشششششش  املششششششش هم  م ا شششششد امل
عشششن ا سششش الا ااشششذل ال نمهشششة  هلشششماشششملغخ، ما ششش  لية مشششوظفي املشششش هم  املشششأذ    هجل لششش  ىلياشششم

الواجاششة إتا  الاششمب ني رششالل عاليششة الجلحدهششد  ا رجليششم . ىل لششا  ششاي  املثششمل، م املنظاششة الاحيهششة 
ميملم  تنظياية لجللفة ااذل ا د ريما   إ  ميكن إسمىلة امب  جدهد إق  ا  الامب ني   الد لية،

ال نمهششششة الواجاششششة، ماوظششششف املششششش هم  لوششششام  مال مششششة الاششششمب   موثوريجلشششش ،  إدا ة الششششش    اململيششششة 
 للجلح   من جودة املكملة اململية،  اةفا  الجل نيني للجلأمد من م جلوهم  اةدمم   ال ل .

رادة فري تقرارير وحردة ويكرر المفتشان اإلعرا  عن أهمية االمتثال للتوصريات الروا -150
، JIU/REP/2014/9التفتررررررررررريش المشرررررررررررتركة المت لقرررررررررررة برررررررررررإادارة المشرررررررررررتريات وال قرررررررررررواد )

( ويشررريران باإلضرررافة هلرررا ذلرررك هلرررا أنررره ينبغررري JIU/NOTE/2011/1، وJIU/REP/2013/1و
، بكرر  من ررا تحديررد عتبررات اإلذن بالمشررتريات المحليررة علررا أسرراس المخرراطر ذات الصررلة

ن بين را ح رم المكترب وبيعرة المخراطر التري ي مر  في را، وأح ررام مرع مراعراة جملرة أمرور مر
المرروظفين، والفصرر  الكررافي بررين  أهيرر المشررتريات، و رردرات الشررراف الحاليررة، ومسررتوة ت

 وترتيبات تفوي  السل ة. ،الواجبات
__________ 

  (.JIU/REP/2014/9إدا ة ال  ود  تنظيا م م م   م  منظومة األمم املجلحدة   (75 



JIU/REP/2016/4 

53 GE.16-09394 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

6
/4

 

 

 مدونات  واعد السلوك -جيم 
 اليبي شية لل شلوك مد لة رواعد ال شلوك اشي مشن ناشم الو شمب  إلاشالغ املشوظفني اممل شمهري -151

م ذلشششة الغشششخ  غشششريه مشششن نششششكمل  شششو  ال شششلوك.  ت شششزت مشششد لم  رواعشششد  زشششم امل اشششول  احملظشششو ،
ت يهف شم م نمشممن  رشد هشيدال لوك الوعي اشملغخ، ألمشم ياش  اشني م شمهري ال شلوك األرالرشي الش  

الاششششيهة،  ندلشششة ،  مجلياشششم  املشششوا د    شششم ال واعشششد  األلظاشششة اململيشششة للام م ذلشششة  زشششم نرشششي ،
إق ذلششة.   ىل ششمة لد ا ششة ا جل صششمبية نجي ششم مج يششة املششدر ني امل جلاششدهن ل اليششم    مششم املششش هم ،

 ،(76 يملششششة غششششخ ىل ليششششة م ال  ششششمعني ال ششششما  اةششششمي علششششا ل ششششمح ال ششششممل 1 483الغششششخ علششششا 
مبشة م امل 46 معد  املد لة ال وهة ل واعد ال لوك علا احلد  مشن مجلو شو ر شمبي الغشخ ان شاة 

 م املمبة م املجلو و. 37 من لول املدة ال  ا جلاي ىلي م ل و الغخ را  امجلشمىل  ان اة 
 األيكما ال  تنظم ال لوك األرالرشي للاشوظفني م م   شم  منظومشة األمشم املجلحشدة  -152

مجلوششا نة عششمدة م عششدد مششن املصششمد ،  من ششم ميثششمح األمششم املجلحششدة  النظممششم  اإلدا ي  األ م ششي 
ظفي األمشششم املجلحشششدة.  تششششك  م شششمهري ال شششلوك للخدمشششة املدليشششة الد ليشششة، الششش  اعجلاشششد م منشششة ملشششو 

، الن  شششة امليج يشششة احملو هشششة لهلظاشششة املجل ل شششة ا شششلوك املشششوظفني  ال ششششيم (77 اةدمشششة املدليشششة الد ليشششة
م  األرالريششششة دارشششش  منظومششششة األمششششم املجلحششششدة ا ششششجلنمداة إق ا عجل ششششمد األشششش  م يششششني تجلاششششمهن الث مىلشششش

 م ، ىلغمشششم تواجششش  حتشششدهم  نرالريشششة مجلامثلشششة.  رشششد نرشششي  اما يشششة ال ممشششة م   شششالدارليشششة للا
امل شمهري، م ششكل م احلشميل، اشذه .  تيمشز (78 لانشةالآري ل خة من امل مهري نصد  م  2013 عما

 تشري حتدهداة إق   اشك  رمي علا ا جل الل موظفي اةدمة املدلية الد لية  لزااجل م،  لكن م
تيمششششز علششششا تششششوىلري الجلوجيشششش  ال الششششي مل ششششمعدة املششششوظفني م اخششششمذ اةيششششم ا  األرالريششششة.  ن  الغششششخ

ز ششمهري  هجل لشش  ىلياششم املجلششميل، توششي  ىليصششة لزهششمدة الششوعي اشششأ  الغششخ  لجلششوىلري الجلوجيشش  للاششوظفني 
 عن توجي  م إق ا لية املجلمية لداالغ. ال لوك املالباة، ىلوالة 

غملاية امل   م  دارش  منظومشة األمشم املجلحشدة إق م شمهري ال شلوك الش   سش جل م  شري ت -153
جلني رد ارجلم تم عدا اعجلامد اذه امل مهري  مكجلن األمم    منة اةدمة املدلية الد لية. غري ن  م

  سشششش جلم  (79 املجلحششششدة ةششششدمم  املشششششم ه   مفوسششششية األمششششم املجلحششششدة ال ششششممية لششششش    الالجئششششني(
.  مششن لمييششة (80 عششد ال ششلوك رمصششجلني هباششم لجلالباششم ايجليمجم اششم الجلنظيايششة اةمصششةمششد لجلني ل وا

__________ 
 76) ACFE, Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2016 Global Fraud Study 

(Austin, Texas, 2016)  ،ت يهششششي م ششششدا إق الششششد ل اشششششأ  الغششششخ ]مج يششششة املششششدر ني امل جلاششششدهن ل اليششششم  الغششششخ
 ([.2016 ن  نت، تك مر،  2016  ا  جلغالل امل نيني: د ا ة الغخ علا ل مح ال ممل ل ما

نصشاح اجمللشس ىلياشم ا شد  ، مث1954 ا جلحدغ اجمللس ا  جلشم ي للخدمشة املدليشة الد ليشة نصشالة امل شمهري م عشما (77 
 منة اةدمة املدلية الد لية.

 .  67/257ريا  اما ية ال ممة  (78 
 (. A/64/30  2009 ت يهي منة اةدمة املدلية الد لية ل ما (79 
  .22( الف ية A/64/30  2009 ت يهي منة اةدمة املدلية الد لية ل ما (80 
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لانشة ا شد ت شدهل م رلشيالة لجلجلشوا ا مش  النري ، اعجلاد  منظاة ال ريا  املدين الد يل صيغة مل مهري 
همملة ال ممة لهمم املجلحدة لظي ىل م اةمصة.  رد نصد  جملس مياج ي احل مام  توصية حمددة 

.  ن جشششأ  اما يشششة (81 د مد لشششة  اسششحة ل واعشششد ال ششلوك مشششن نجششش  إذمششم  الشششوعي اششملغخامعجلاششم
مد لة ل واعد األرالريم  ملوظفي األمم املجلحدة وس  ال ممة مامد ة  ما ة علا ص يد املنظومة ل

شع املد لشة م ممهشة امل شمف رما هب م ىليه  األمم املجلحدة لهرالريم ،  ا شد منمرششم  مثشرية، ندجم 
 .(82 مل مهري منة اةدمة املدلية الد لية 2013 عما يحم تن 
لانة، موج ة م الغملن الم ذلة م مهري  زم  م  ن  مد لم  رواعد ال لوك املوجودة، -154

د لشششة لجلششششا  غشششري املإق املشششوظفني  زشششن ىلشششي م املشششدهي  (، ىلاشششن املام  شششم  اميشششدة تو شششي  ل شششمح 
م  ة اي ال  تجلا  م منظاة األمم املجلحدة للجلنايشة الصشنمعية املوظفني  األلياف الثملثة.  اذه املا

علششا "يششمملي اتفمرششم    اليوليششد ( جزبيششمة م مد لششة رواعششد ال ششلوك األرالرششي الشش  تن اشش  نهوششمة 
اةدمة  اةمصة(،  األىلياد امل م هن علا ن مر  داد الجلكمليف  امل م هن علا ن شمر عشدا  شداد 

.  مششذلة تو شش  (83  ششنة،  غششريام مششن األىلششياد املششيتا ني امليوليششد "الجلكششمليف،   ششفيا  النواهششم احل
م شمهري ال شلوك   يشمة،  ىل شمة لشدلي  ل شمح منظاة األمم املجلحدة لل هاة  ال لم  الث مىلة  اليول كو( 

ت ششدمي  اجل مرششديماملشوا د الاشششيهة امملنظاششة  نيكشما ال  ششود ذا  الصششلة، لجلشششا  املشوظفني املشش رجلني  
 .اةدمم 
 يشششد  اإلششششم ة نهوشششم إق ن  اوااشششة األمشششم املجلحشششدة ال ممليشششة للاشششش هم ، الششش  يشششي  مشششن  -155

رالهلشم م ظششم مششش هم  منظومششة األمشم املجلحششدة، رششد ن  ششع مد لشة رواعششد ال ششلوك ملششو دي األمششم 
األرالريششة،  تششدعو   ة يششل  ي ششوح اإلل ششم ،  امل ششمهري الايئماملجلحششدة.  تشششا  املد لششة ي ششوح ال اشش

إق الجل يد اأعلا امل مهري األرالرية،  ايش اا ال شوالني احملليشة،  عشدا الجلشو   م املام  شم  ني امب ال
(.  مشش  ذلششة، ىلششغ  الل اششة امل ششجلخدمة م منششف الاوااششة 18م ذلششة الغششخ  الف ششية  زششم الفم ششدة،

 من ن  س يفة ل ايمة من يي  إمم "تنجلظي" من الامب ني الجل يد امأليكما الوا دة م املد لة، اد ة 
 ي   ذلة الجل يد، علا  اي  املثمل، شيلمة من الشي  .

  إللفشششمذ ا مجلثشششمل ملشششد لم  رواعشششد ال شششلوك مشششن جملشششن املشششوظفني  اإلدا ة ال ليشششم، مثشششرياة  -156
اشذه ال اليشة، علشا النحششو   م م  علشا املام  ششة اميشدة م ششك  عاليشة إرششيا .   شحتش  امل مشم

__________ 
 ت يهشششي  2013مشششملو  األ ل/ده شششاف   31املياج شششة عشششن ىلششش ة ال شششنجلني املنجل يشششة م الجل يهشششي املشششميل  الايملشششم  اململيشششة  (81 

 . 136 اجمللد األ ل(، الف ية  A/69/5 جملس مياج ي احل مام ،
 د( مششن ريا اششم 161للاششع اما يششة ال ممششة م الاداهششة  سشش  مد لششة لهرالريششم  علششا صشش يد املنظومششة م الف ششية  (82 

60/1  . 
 83) UNIDO, Code of Ethical Conduct, Director-General's bulletin UNIDO/DGB/(M.).115  ، اليوليشد[

ل ششمح مششن املد لششة  1تو شش  احلمشششية  [ UNIDO/DGB/(M.).115 مد لششة ال ششلوك األرالرششي، لشششية املششدهي ال ششما
ارليني احلصششي، املجلششد اني الششد شششا ، "زششم م ذلششة، علششا  ششاي  املثششمل  يمصشش لح "املششوظفني" نمثششي مششن ذلششة ل

   . األلياف األري  م ال الرم  الجل مردهة م  اليوليد  الوا دة م نيكما اذه املد لة"
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، ه ششي  الشششخ  األشش  رششد رششين مد لششة رواعششد ال ششلوك (84 الد ليششة الششذي ن  ششجل  مشش رياة منظاششة ال اشش 
 ىل ا ششم   ششوف ميجلثشش  هلششم.  اششذا هي ششي ني إجششيا ا  رملوليششة ميكششن ن  تجلخششذ سششد املششوظفني غششري 
 املاجلثلني  هزهد من ىل مليجل م،  ه جلف مشن املام  شم  الف ملشة مشن ييش  الجلكلفشة ملنش  الغشخ.  عشمدة

نلش   إ  ة،   شاإللك  لية عند اد  الجلحشمح املشوظفني امشدد اممل ن  تجلم  عاليم  اإلريا  الو رية مم
د لشششة. امللشششد  إدرشششمل ني تن يحشششم  علشششا  ن  ميكشششن نهوشششمة إعشششمدة تأميشششده علشششا ىلششش ا  منجلظاشششة

م ، مثششش  منظاشششة ال اششش  الد ليشششة  ايلشششممل األمشششم املجلحشششدة اإلمنشششمبي، نهوشششمة    ششش تفشششيض ا شششد امل
، املشش هم .  نرشرياة جمشمل م  ماشم  الوظشمبف ال مليشة املخشملي،عاليم  إريا  إسشمىلية للاشوظفني م 

املن اة لهلياف الثملثة من راي  ششيمم  الجلنفيشذ، مشن املام  شم  اميشدة ن  تشجلم عاليشة اإلرشيا  م 
 إلم  إاياا ا تفمرم  ال ملولية املويدة  الظي الفيا  ا  ندلمه(.

سررات منظومررة األمررم المتحرردة، مررن ا بررأن ي تمررد الر سرراف التنفيرر يون لمؤسويوص رر -157
ق، عمليررة ه رررار خ رريو بالنسرربة ل ميررع يرر بواجبررة التأجرر  زيرراادة الرروعي بم ررايير السررلوك ال

الموظفين ال داد والحاليين، يؤكد الموظفون والمديرون بموجب را م ررفت م بم رايير السرلوك 
 .لك الم اييرالتي وض ت ا ل نة الخدمة المدنية الدولية وف م م وامتثال م المستمر لت

 وبيان المصالح ةالمالي ه رارات ال مةبرام   -ادال 
 إلرشيا ا  الذمشة ألمشم املجلحشدة الش  جشي  ا جل ياسش م ايلشمملم   م  اهوجد م م ظم  -158

 /ن  لايششششم  املصششششمحل.  ميثششششش  اششششذا حت ششششنمة ماششششرياة امل يشششششمر إق ال ششششنوا  ال ششششما ة،  ت شششششو اة  ةمليششششامل
ز اليبي شششششي هلشششششذه الشششششفامل علشششششا اإلرشششششيا  اجلوشششششم ع املصشششششمحل املاكشششششن .  هنصشششششن  ال ميششششش(85 إثمايشششششمة 
نلشششش ة رم جيشششة  احلشششد  منششش   املجلشششميل هُ جل شششد نمشششم  ن  النشششمجم  شششوا  عشششن ن صشششدة ممليشششة (86  الف لشششي

 ت  م م من  الغخ  الف مد  امجلشمىل ام.
املجلغ ية، تيمز الفامل احلملية اصشفة  بي شية علشا ماشم  املشدهيهن  علشا جماوعشة  هجل ل  ىليام   -159

لجلششم ة مششن املششوظفني م الوظششمبف امل يسششة للاخششملي،  رمصششة املششش هم ،  امل ششممال  اململيششة،  إدا ة 
إق ذلششة(  ا ششد   مششم ال  ششود،  م ششما اليرماششة  األرالريششم ،  مياج ششة احل ششمام ،  مششم  املياج ششة،

 م  الشششش  رششششدمع م لومششششم  إق  يششششدة الجلفجلششششيخ املششششش مة،   شششش.  مششششن امل(87   لني املنجلخاششششنيامل شششش
__________ 

 ILO, Ethics and Standards of Conduct, circular DIR 01/2015  ،Ethics in the Office, office الظشي (84 
directive IGDS No. 76 (Version 1)   م شمهري ال شلوك، الجل اشيم]منظاشة ال اش  الد ليشة، األرالريشم  DIR 

 ([.1 الن خة  76  رم IGDS ،  األرالريم  م املكجلن، الجلوجي 01/2015
رلصششع إق ن  ايلششممل إرششيا ا   ،2010 نجششي  جملششس اليؤ ششم  الجلنفيششذهني د ا ششة ا جل صششمبية، م عششما ششا  ن   (85 

اليؤ ششم  الجلنفيششذهني  شششاكة  منظاششة  الظششي حموششي جملششس 16مششن نصشش  ىل ششو منظاششة  11الذمششة اململيششة م اشش  م 
 (.CEB/2010/HLCM/FB/30 اململية  امليزالية، الوثي ة

 (. A/66/98الظي ت يهي األمني ال ما عن الجلوم ع الشخصي م املصمحل   (86 
م ت يهي  يدة الجلفجليخ املشش مة عشن ثغشيا  اليرماشة م  ايملم  الكشف املميلالظي الجلوصية املجل ل ة اجلغ ية ايامل  (87 

 (. JIU/REP/2006/2نظومة األمم املجلحدة  م
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ه جلصششي علششا اإلدا ة ال ليششم د   تغ يششة إسششمىلية للاششوظفني الفنيششني م اجملششم   الشششدهدة املخششملي   
برالنظر هلرا أن المروظفين الر ين  و  ايلمجمي منظاشة ال شيمية ال ممليشة  منظاشة الصشحة ال ممليشة.  

ا بررررأن تسررررت رض يررررديرون عمرررر  شررررركاف التنفيرررر  م رضررررون بالمثرررر  لمخرررراطر الغررررش، يوص رررر
 ات مدة الحاجة هلا هادراج م في برنام  ه رارات ال مة المالية، حسب اال تضاف.ؤسسالم

رشالل ايلشممل إرشيا ا  الذمشة مشن  ييثام هجلم الكشف عن إمكملية  جود توشم ع مصشمحل  -160
عشن ال يشما انششم   ياشملجلنح ن  و  املجلاي د من ييشمتة املاجللكشم  اململيشةهُنصح املوظف مم اململية، عمدة

جملششن مششن م ششمم م الي يششة.  اششذا اششو احلششمل، علششا  ششاي  املثششمل، م إلششم  ايلششممل األمملششة  ن  م ششني
ال ممة لهمم املجلحدة، الذي هن ا  علا عدة ميملم ،  من م مفوسية ش    الالجئني   مملة األمشم 

 تششغي  الالجئشني الفل ش ينيني م الششيح األدىن  األ لشي ا(  مفوسشية األمشم املجلحشدة  املجلحدة إلغمثة
م ايلشممل األمشم املجلحشدة اإلمنشمبي  منظاشة األمشم املجلحشدة لل فولشة  نمشم .(88 ال ممية حل وح اإلل شم 

يفيشة  م  ة جيدة تجلاث  م توجيش    شمب  إ ششمدهة إق املشوظفني امل نيشني عشن مىل نمك  اليولي يف(، 
منشش  توششم ع املصششمحل املاكششن مششن ن  هجلح شش .  هلششزا ن  هورشش  املوظفششو  علششا تلششة الي ششمب  تأميششداة 

 دا م معدة ماشرية للاششم مني هم  افامل تد هاية      و ل  عدد من امل هلف ا م الجلوجي م . 
مشششن اإلرشششيا ا  احلشششمليني  احملجلالشششني م اشششيامل إرشششيا ا  الذمشششة اململيشششة، مشششن نجششش  ت زهشششز ا مجلثشششمل  احلشششد  

علششا  شاي  املثششمل، ت شجلخدا رششدمم  الجلشدا ل عششف شششاكة  ،اةملئشة. ىلمألمملششة ال ممشة لهمششم املجلحشدة
 .(89 اإلل لع لجل دمي امل معدة م الورع احل ي ي إق م دمي اإلريا ا 

   ُهكشف عاللية م ال مدة عن امل لومم  ال  ُثص  علي م من رالل اشيامل إرشيا ا   -161
اململية. غري ن  األمملة ال ممة لهمم املجلحدة لده م  م  ة جيدة م اول هبم اي إعال  مام  الذمة 

ىلور م( ايملم  إرشيا ا م اململيشة   مم م معد،   مي  األمني ال ما عما امل   لني ال ممني  ايتاة نمني
 علا ن مر لوعي.

اششملجلح   مششن امل لومششم  امل دمششة م إلششم  اششيامل إرششيا ا  الذمششة اململيششة، هششجلم  هجل لشش  ىلياششم   -162
 ذلششة م م ظششم الششفامل عششمدة علششا ن ششمر لظششما لكلاششة الشششيف تكالشش  عاليششم  تششدري  إسششمىلية،

م ذلة مشن جملشن األلشياف الثملثشة، جملاوعشة ىليعيشة مشن الجل شم هي الش  ارجلشري  عششوابيمة.  مشن  زم
ذ ان ل حمدد اهلدف رمبم علا حتدهد املخملي للجلح   من ايامل إرشيا ا  نىلو  املام  م  األر

 (90 الذمششة اململيششة  إرششيا ا  الجلوششم ع م املصششمحل مشش  ا اجلاششما امل المششم  املنششذ ة ام تفششما املخششملي
  هناغي ن  تنظي م   م  منظومة األمم املجلحدة م اتامع .

__________ 
 (.ST/SGB/2006/6الظي لشية األمني ال ما   (88 
 (. A/70/307ت يهي األمني ال ما عن نلش ة مكجلن األرالريم    (89 
 90) World Bank and UNODC, On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption 

(Stolen Asset Recovery Initiative, 2012)  ،الانة الد يل  مكجلشن األمشم املجلحشدة امل شين امملخشد ا   اميميشة[
 ماششششششمد ة ا شششششش داد األصششششششول  الاحشششششش  عششششششن الثششششششيا : يششششششيمي اإلثششششششيا  غششششششري املشششششششي ا مششششششن نجشششششش  مكمىلحششششششة الف ششششششمد

 ([. 2012 امل ي رة،
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دة است راضراً لبرام  ررا الماليررة ا بررأن ت رري مؤسسررات منظومررة األمرم المتحررويوص ر -163
المصررلحة، ب رردف ت زيررز ف اليت ررا، وتحديررد مرردة كفايررة بيرران الخاصررة باإلفصررا  المررالي و 

 لموظفين ال ين يلزم أن يشاركوا في البرنام .ل شمول ا

 ال ناية الواجبة في م ال مكافحة الغش: فرز الموظفين واألطراف الثالثة -هاف 
الواجاشششة م جمشششمل مكمىلحشششة الغشششخ مشششن نلشششش ة لجللفشششة  شششدف إق تجلشششألف تشششدااري ال نمهشششة  -164

 لششيف ثملشش  للفحشش  املن اششي ألهششة م شششيا  تششدل علششا  جششود نلششش ة مششم ن  إروششما شششخ 
را  الجلو   م عالرة يم هشة م ش .  ميكشن توجيش   تن وي علا الغخ يملية ن   ما ة  لوميم  ن 

  الاشمب ني نياأللشياف الثملثشة  اةشفا  ا  جلششم ه املوظفني الشدارليني   ع(  ن( ال نمهة الواجاة إق
 ت ششششششجلند تشششششدااري ال نمهششششششة الواجاشششششة اششششششذه إق إد اك ن  اخششششششمذ  .إق ذلششششششة(  مشششششم  ششششششيمم  الجلنفيششششششذ،

ميكششن ن  هكششو  غشمشششمة م  مششم ا يجليملششم  الوششي  هة  إجششيا  الفحشش  الكششمم راشش  ت يششني ميشششح
امة م  ليف ثمل ، نمثي ىل ملية مشن ييش  إسفم  ال ما  الي ي علا الشي  ن  ف،مبوظإيد  ال

ا  ال ملوليششششة ال وهلششششة األمششششد  الاماظششششة جششششيا ىلي ششششم اإل زششششم الجلكلفششششة يناششششمة للاصششششمعن ىلياششششم ا ششششد،
، الجل يشنيالجلكمليف.  تدعو املام  ة اميدة إق عدا الجلورف عن توري ال نمهة الواجاة عنشد ل  شة 

 الفحشش  امل ششجلايهن، علششا ىلشش ا  منجلظاششة، اشش   دهششدام علششا ن ششمر املخششملي، لجلشششا  الجلششدري  
 لل الرم  الجلام هة  عالرم  ال ا  ال مباة.

 ىليت املوظفني  
ميكششن تنفيششذ تششدااري ال نمهششة الواجاششة ملكمىلحششة الغششخ املن ششاة ملششوظفي األمششم املجلحششدة عششن  -165

حل  للكشششف عششن إمكمليششة  جششود توششم ع م املصششم ةليهشش  تششدااري لجللفششة، من ششم: اإلرششيا ا  الذاتيشش
 اإلرششششيا ا  الذاتيششششة اشششششأ  الجلششششدااري الجلأدهايششششة ال ششششما ة   عاليششششم  الجلح شششش  ا يل مششششن املششششش اال  

 ششششم، علششششا  ششششاي  املثششششمل، صششششند ح األمششششم املجلحششششدة لل ششششكم ( ملنشششش  احملجلششششملني مششششن هاألممدمييششششة  ثي 
للا   ة   إجيا ا  الكشف علشا مشوظفي األمشم املجلحشدة ال شما ني  ا لواما إق ال وة ال مملة

 عاليشششم   (91 اشششمليجوا إق يشششم   الفصششش  ال شششما ة   ت شششوا هبشششم األمملشششة ال ممشششة لهمشششم املجلحشششدة(
  ،م    ششالكششف اةمصششة علششا املشوظفني امششدد م الوظششمبف ال مليششة املخشملي.  ت ششجل ني اوشش  م

ماكجلششن األمششم املجلحششدة ةششدمم  املشششم ه ،  املنظاششة ال ممليششة للالكيششة الفكيهششة،  صششند ح األمششم 
ايلششممل األمششم  نمششم لل ششكم ،  ششدمم  الشششيمم  اةاششرية إلجششيا  ىلحششوي ال نمهششة الواجاششة. املجلحششدة

فيت امليشحني للانمصن ال ليم، يثمة عن مجلة نمو  من م ني  ا   ما   وا ااملجلحدة اإلمنمبي ىلي
 لجل ممششم  ي ششوح اإلل ششم ،  هُلششزا مجيشش  املششوظفني امل ينششني يششدهثمة اغماششمل منششوذج للكشششف عششن 

__________ 
هلشي: "ني موظشف  شما  م النظشما   مة إق مشمنشم   األمملة ال ممة م  داشم علشا ا شجلايم   يشدة الجلفجلشيخ املشش (91 

إذا مشم   شا  ىلصشل  د    شما    مشماملويد لهمشم املجلحشدة يوش  تل مبيشمة   شجل ياض هشد ي للاشوا د الاششيهة لجلاشني  
ه ششجلاي ا ششجل ياض م ششدا ال لششن نمثششي  ىلصششل  ا ششان  ششو  ال ششلوك ]...[.  إذا مششم  األمششي مششذلة، ىلششال إلششذا  ن 

 من ذلة".
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املصمحل. ايد ن  الجل م هي ال ما ة لويشدة الجلفجلشيخ املشش مة اششأ  امل شمب  املجل ل شة اشمملوا د توم ع 
الاشيهة  جد  ندلة علا عدا مفمهة عاليم  الجلثاع من امل جلندا    ا  الكششف األرشي  م 

من الجلوصيم  هبذا امل مم   م  ام ظم   .(92 ألمم املجلحدة  ردمع عددا ة
 لمه رمباة غري يصيهة امملام  م  اميدة م اذا الصدد.ند 2 هجلوان اإللم   -166

  2 اإللم  
 بالمواراد البشرية يت لق فيماممارسات جيدة في تدابير ال ناية الواجبة 

كششن   ميانشمك عششدد مششن تششدااري ال نمهششة الواجاششة الياميششة إق الجلخفيششف مششن لششملي الغششخ الشش 
 امملوا د الاشيهة،  من م الجلدااري الجلملية: هجل ل  ىلياميد ث م 

 :سششوااو الجلح شش  مششن امل لومششم   ميكششن ن  ت ششمعد الجلح شش  مششن  ثششمب  إثاششم  الشخصششية
  املنا  ة ن  الشخصية  الجلأمد من تم هخ ال ا  م مشف الوثمب  املز  ة

 : ميكشن ن  هكششف الجلثاشع مشن امل شجلندا  عشن عالمشم  اإللشذا   الجلثاشع مشن امل شجلندا
  اشأ  ال ومهم املجل ل ة املنزااة الشخصية  ال ا ة، ال  رد تجل م ض م  الجلوظيف

 :ميكن ن  هكو  الجلحيي عن ال واا  يثمة عن ال شاال   الجلحيي عن  واا  امليشحني
لشششغ    ششدمنيجلاملىلية لجل يششيم األ سششما اململيششة الشخصششية مصششد اة مل لومشم  إسششم ن  امنمبيشة

 جلوششي هششنظم ال شملو  م ال ششمدة لاي شة  ل ششمح الجلحيهشم  عششن ال شواا   رششد ه  . الوظشمبف
  املوظفني امليت اني األمي مواىل ة

 :ميكشششششن لال جلف شششششم ا  مششششششن  عاليشششششم  الجلشششششدري  اشششششششأ  اإلجشششششيا ا  الجلأدهايشششششة ال ششششششما ة
جشيا ا  الجلأدهايشة ال ششما ة إلي شم عشن اإل  مشم ألمشم املجلحشدة األرشي ،  احملشمممم   شم  ا

 .لهىلياد ن  تكا  تدااري ال نمهة الواجاة
 يشششدة الجلفجلشششيخ املشششش مة، ا شششجلنمداة إق الشششيد د علشششا ا  شششجلايم   اوا ششش ة لاام  شششم  اميشششدةل تصشششنيف املصد :

  ا جل ياض امل لفم .

  ل ششش  املشششوظفني لل اششش  لشششد  ميشششم  آرشششي مشششن ميملشششم  األمشششم املجلحشششدة نمشششي ششششمب  دارششش  -167
مششن الشذهن نجيهشع م  ششم م شماال  نعياشوا عششن رل  شم إتا  ال شداا تاششمدل  هننظومشة. غشري ن  مثشري امل

للشياغاني امل لومم  ىليام اني م   م  األمم املجلحدة اشأ  اإلجيا ا  الجلأدهاية ال شما ة  امم هشة 
من امل   شم ،  اصشفة رمصشة األمملشة ال ممشة لهمشم املجلحشدة،  ةة .   غم ن  رلم الجل دا للوظمبف

ذمشششي  نمشششم توششش ل  اشششغجيا ا  للجلح ششش  مشششن اإلجشششيا ا  الجلأدهايشششة املمسشششية دارششش  النظشششما املويشششد 
ت ا  اصو ة من اية  املن شاة مايش  نلشواا ال  شود، علشا    لهمم املجلحدة، ىلغ  اذه املام  م 

__________ 
 ششششجل داا ا عاليششششة  - املششششوظفني م م   ششششم  منظومششششة األمششششم املجلحششششدة: حتليشششش  م ششششم    إلششششم  م يششششم يا ششششجل داا  (92 

 JIU/NOTE/2012/2 صوي عاليم  الجلثاع من امل جلندا ( 66(، الف ية  .  
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 .  اغشد  (93 ييش  منش  نلشش ة الغشخ، م مجلشة نمشو  نرشي اليغم من إتميجل م ىلوابد  اسحة من 
النظششي عششن امل ششمب  املجل ل ششة امل ششيهة  مياعششمة األصششول ال ملوليششة  مثشش  اىلشش اض الششفا ة(، هناغششي ن  

م اعجلاشمد صشيغة منم شاة م منشمذج  ،هكشن لشده م يمليشمة اشذا الجلشداري مل م ، إ    شتنظي مجيش  امل
 إلجششششيا ا  تأدهايششششة يمليششششمة  ن  عششششن روششششوع  للجلح يشششش ال لاششششم   ششششش ا  مشششششف م ششششدا ال لششششن 

تأدها  من را  ميشم  آرشي تشما  لهمشم املجلحشدة  الظشي املنمرششة الشوا دة م  ن    الجلح ي  م  اخ     ن 
 الفص  ال مشي اشأ  اذه امل ألة(.

الشذهن ه مشو   ة املشوظفنيا شجل مل كجلشنن اشي لاملجلحلي  ال   ممهة اةدمة إجيا  م ماال   -168
غشري ذلششة، هششك  مصشد اة جيششداة  ن  إمشم  اةدمشة، ن  ا  ششجل ملة، ن  ا شان الجل معشد،   شم  امل

 شششا  ن   جشششد ، ني  ن  ع توجشششد،إذا مملششش مشششم ملشششدهيي املشششوا د الاششششيهة حتدهشششد هجلشششيحللا لومشششم  
روشششمهم مجل ل شششة املنزااشششة هجل شششني نرشششذام م ا عجلاشششم .  مششش  ن  اشششذه  م  شششة جيشششدة م ال دهشششد مشششن 

 ما اةمي، ىل ي لي ع  م  ة شمب ة م منظومة األمم املجلحدة.منظام  ال  

 (94 اذل ال نمهة الواجاة إتا  الامب ني  
، هجلاجلش  عشدد مشن م   شم  الجل ممش  م  شم جلاش ذهن ث م  يمح الجل مرد مش  الاشمب ني الش -169

 منظومشششة األمشششم املجلحشششدة اشششمحل  م ىلحششش  دىلشششمتي اششش    الاشششمب ني  املشششو دهن.  مششش  ذلشششة، ىلا ظشششم
نجيهشششع م  شششم امل شششماال   نششششم  مياج شششو  مشششنتف ششش  ذلشششة، ي شششاام نىلشششمد  مشششم م  لشششمد اة    شششامل

املن شششاة احل ششمام  اةشششم جيو   الشششدارليو .  محشششد ندىن، هناغشششي ن  تشششجلم عاليشششم  الجلفجلشششيخ اشششذه 
 الامب ني ذ ي ال  ود املجل ددة، اصيف النظي عن رياجل م. ةيمل  م ةكاري ل  ود الل

لاشششمب ني امل شششالني  تامدهلشششم علشششا جل ل شششة امملاة للايملشششم  اإللك  ليشششة   جشششود مصشششم ف روهششش -170
ل مح منظومة األمشم املجلحشدة اشم مشن املجل لاشم  اهلممشة امل شا ة  خشمذ تشدااري ال نمهشة الواجاشة ذا  
الصلة  الظي نهومة الفصش  ال مششي ندلشمه اششأ  ىلشيض امشزا ا  علشا الاشمب ني(.   ثش  اوااشة األمشم 

مليشششة للاشششش هم  املنجلشششد  اليبي شششي لجلاشششمدل امل لومشششم  املجل ل شششة املاشششمب ني علشششا ل شششمح املجلحشششدة ال م
اوااشششة  جلشششيح.  اشششي لظشششما آيل لجل شششاي  الاشششمب ني ألغشششياض املشششش هم ، ه(95 منظومشششة األمشششم املجلحشششدة

إلك  ليشششششة مشششششش مة للا لومشششششم  املجل ل شششششة املاشششششمب ني،  هششششششا  رشششششد ة علشششششا ىلحششششش  ندا  الاشششششمب ني 
م رشدمم  الششيا  م األمشم املجلحشدة.  مشن ناشداف الاوااشة تا شيو عاليشم    مشم مجل م ال ما ة

 الشيا  من نج  رفد الورع الذي ت جلغير   تهمدة مفم  م.

__________ 
 اإللششششم  امل   ششششي - ا ششششجل داا املششششوظفني م م   ششششم  منظومششششة األمششششم املجلحششششدة: حتليشششش  م ششششم    إلششششم  ميج ششششي (93 

 JIU/NOTE/2012/1 12(، الصفحة.   
الفصششش  مشششن ا جششش  نهوشششمة إق األىلشششيا ذا  الصشششلة املجل ل شششة املوشششوااو م جمشششمل الششششيا   إدا ة ال  شششود  الفشششيا اشششم   (94 

 الفص  ال مشي(.من ال ما (  لظم امزا ا  سد  الامب ني  الفيا جيم 
 حششششششششششششدة ال ممليششششششششششششة للاششششششششششششش هم ،الظششششششششششششي نهوششششششششششششمة، عششششششششششششن يملششششششششششششة اوااششششششششششششة األمششششششششششششم املجل  www.ungm.org الظششششششششششششي (95 

CEB/2015/HLCM_PN/17 52، الف ية.  
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 مشم   لظا شم  10، ندجمع 2.0 منذ إلالح اوااة األمم املجلحدة ال مملية للاش هم   -171
امل لومشششم  تلشششة م الاوااشششة حتشششمل  لششش  عنشششدمم ه شششا  الاشششمب و إاةمصشششة املششششيا  م الاوااشششة، ييششش  

 يشدغ امل لومشم واىلي نهكفش  تش  م مامشية  اصو ة تل مبية إق لظم الشيا  لد  ىلياد  الومم  ،
 . ىل لا  اي  املثمل، ا د لشي لظشما ن موجشم م عاليشم  يفشت ال شالا،  شع تن يشة ال شوابملده م
، مث جي   ا  7 000 ريااةمن  اال  الامب ني  رفو م إق  75 000 نععدده هزهد   م

 .(96 م  لظما ن موجم جل مزامن ماوااة الحتايل م علا 
إق إلششم  رواعشد ايملشم  مشن نجش   (97  دعع الجل م هي ال ما ة لويشدة الجلفجلشيخ املشش مة -172

 تاششششمدل امل لومششششم  اشششششأ  ت يياششششم  ندا  الاششششمب ني دارشششش  امل   ششششم   منظومششششة األمششششم املجلحششششدة.
نجيهششششع مششششن نجشششش  اششششذا الجل يهششششي نشششششم  مششششدهي اوااششششة األمششششم املجلحششششدة ال ممليششششة امل ششششماال  الشششش    م

 الفشيا اشم   الظشي نهوشمة  2016 عشما م مة للاش هم  إق ر و الاوااة للجلو ش  م اشذا اجملشمل ريهاش
 الفص  ال مشي، ندلمه(. من

الاشمب ني  نشري نهومة إق سي  ة ن  حتش ر م   شم  األمشم املجلحشدة املششم مة م ارجليشم   -173
من املخملي النمشئة عن الشيمم  الواية. ىلملشيمم  الواية، ال  ميكن ن  تجلخذ شك  صند ح 

 تكششششو  مصششششد  نلششششش ة الغششششخ، مششششم ايهششششد م ششششا  م نيششششد املششششالذا  الوششششيهاية م اةششششم ج، مثششششرياة 
 شيام م الايئششم  اهلششة  امل يسششة للنزاعشم ،  رششد رممشع اششد   يم شم م ل ششو الغشخ الششذي    
"ايلششممل الششنفو م ماش  الغششذا ".  للجلح شش  اةششم جي مشن الشششيمم  الشش   ششيايي الجل مرششد  يض لشش ت ش

م  الش  جشي  ا جل ياسش م اششيمم  يم هشة    شم م لني، ت جل ني ا شد امل ن  م  م اصفة امب ني
لجل شدمي رشدمم  الجلح ش  مشن  Kompass مومامر ن  Dun & Bradstreetاياد  هع آلد مث  د   

 جل ل ة املشيمة  م لومم  ا بجلام .امل لومم  امل

 اذل ال نمهة الواجاة إتا  شيمم  الجلنفيذ  
ألمششم املجلحششدة علششا شششيمم  الجلنفيششذ إلجنششمت نجششزا  ماششرية مششن م   ششم  ا جلاششد مثششري مششن ه -174

عاليمت .  ميكن ن  هكو  شيمم  الجلنفيذ منظام  غري يكومية  لنية  د لية،  ميملم  يكوميشة 
 ج ششم  نرشي .   جششد ت يهشي  ششما  لويششدة  ،حمليششة تما شة للااجلاشش  املشدين  لنيشة،  ج ششم  ىلمعلشة

اجلشششدااري ال نمهشششة الواجاشششة م يملشششة ششششيمم   هجل لششش  ىلياشششمعشششدة مشششوالن سششش ف  (98 الجلفجلشششيخ املشششش مة
__________ 

 (. A/69/676ت يهي األمني ال ما عن الجل يهي املييلي الياا  عن لظما امل م لة م األمملة ال ممة لهمم املجلحدة   (96 
 Corporate consultancies،  8(، الجلوصشية JIU/REP/2014/9إدا ة ال  شود  تنظيا شم م منظومشة األمشم املجلحشدة   (97 

in United Nations system organizations: overview of the use of corporate consultancy and 

procurement and contract management issues [م  الجلما ششة    ششا ششجلخداا شششيمم  اةششفة ا  جلشششم هة م امل
 [فة ا  جلششم هة  ال وششمهم املجلصشلة اششغدا ة املشش هم   ال  ششودملنظومشة األمشم املجلحششدة: ا شجل ياض ا ششجلخداا ششيمم  اةشش

 JIU/NOTE/2008/4 18(، الجلوصية  . 
(. الظشششي نهوشششمة ثغشششيا  JIU/REP/2013/4ا شششجل ياض إدا ة ششششيمم  الجلنفيشششذ م م   شششم  منظومشششة األمشششم املجلحشششدة   (98 

منظومششششششششة األمششششششششم املجلحششششششششدة (  رواعششششششششد األرششششششششالح م JIU/REP/2006/2اليرماششششششششة م منظومششششششششة األمششششششششم املجلحششششششششدة  
 JIU/REP/2010/3  نلي امل م لة م منظومة األمم املجلحدة  )JIU/REP/2011/5 .) 
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وت تبر  اعدة األادلة التي أنشع  الجلنفيذ، را  الدرول م عالرم  يم هة م  م  نثنم ه  ا ده. 
ات ذات الصلة علا  در كبير من األهمية لتصدي منظومة األمرم في ذلك التقرير والتوصي

 نياجملياششىلششغ   عششال ة علششا ذلششة،  المتحرردة لتحرردي الغررش المتزايررد المت لررق بشررركاف التنفيرر .
غششخ الشششيهة املنفششذ م ميتاششة عمليششة اششني رمباششة ىلي ششم  واالغششخ  سشش  اشششأ لويششدة اعلششا ا جل صششم  

ياشششني يشششد غ يملشششة لغشششخ الششششيهة املنفشششذ م غوشششو   شششا ة نلشششواا ششششمب ة للغشششخ،  تورششش   اششش  اجمل
 ش ياة الجلملية. 24-12 ىل ة

 الجل يياشششششم  "الكليشششششة"  "امزبيشششششة"( م إلشششششم  الشششششن ل املن شششششش   (99  ت يياشششششم  ال شششششد ا  -175
مصششااة لزهششمدة توييششد نلششش ة ال نمهششة الواجاششة.   اىل ششع جماوعششة األمششم  (100 للجلحششوهال  الن دهششة
علا إلم  مشن ح للشن ل املن ش   ثشيي ت اي ش  اششك  مممش  مشن  2014 عما املجلحدة اإلمنمبية م

جملشن ايلششممل األمشم املجلحششدة اإلمنشمبي،  منظاششة األمشم املجلحششدة لل فولشة  اليولي ششيف(،  صششند ح 
 ال ا  م  شيمم  الجلنفيذ. ألغياضاألمم املجلحدة لل كم  اوصف  اإللم  الوييد إلدا ة املخملي 

هيمشز تيميشزاة رمصشمة    ق ن  الن ل املن   للجلحوهال  الن دهة م  ذلة، هناغي اإلشم ة إ -176
ه مم شششم املجلفصشششي .  ششششيمم  الجلنفيشششذ     اشششملغخ حتدهشششداة  هجل لششش  ىلياشششمعلشششا لشششملي ششششيمم  الجلنفيشششذ 

جماوعة مجلنوعة من الكيملم  ذا  ايمم  رملولية لجللفة  املنظام  غري احلكومية  اجملجلا  املشدين 
تكششششو   مششششم يملششششة املنظاششششم  غششششري احلكوميششششة، مثششششرياة   م إق ذلششششة(. مششششم    الكيملششششم  احلكوميششششة،

إق ذلششششة، غششششري   مششششم امل لومشششم  األ م ششششية عششششن املنظاششششة، مثششش  ايملششششم  الششششدابنني  امليمششششز ال شششملوين
م م م  تيتيام  احلوماة ؤ واتيني هغ ي الن ل امجلثمهلم     م .(101 غري مجلمية ا  ولة ن  موجودة

تششزال توجششد ثغششيا ،     مششذلة مش  ال ششد ا  اإلدا هششة  الجل نيششة  اململيشة، م منظومشة األمششم املجلحششدة،
مثالة املجلثاع املن اي من امل جلندا  اةمصة امإلدا ة ال ليم للانظاشم  غشري احلكوميشة  هجل ل  ىليام

__________ 
زنششمخ إدا ة اململيششة ال ممششة الششذي تششوىلي الومششم     عششي مششمف   جششود سششام   مالغششيض مششن الجل يششيم الكلششي هجلاثشش   (99 

الجل يياششم  امزبيششة، ىلجل ششي م رششد ة اإلدا ة اململيششة لششد  الشششيهة  دارلشش  الجلحششوهال  الن دهششة إق شششيمم  الجلنفيششذ. نمششم
حتدهششد ميتاششة املخششملي الشششمملة ا لششعإق ذلششة(  املنفششذ  ني، احملم ششاة  الشششيا   اإلاششالغ،  الوششوااو الدارليششة،  مششم

 نلش ة الوام .   
ششش  عليشششش  تن شششيح ماششششري م 2005 أل ل مشششية م عششششما الششششن ل املن ششش  للجلحششششوهال  الن دهشششةا شششجُلحد غ إلشششم   (100  ،  ندر 

اللانشششة ا  جلششششم هة امل نيشششة اشششملن ل املن ششش  للجلحشششوهال   مششش  مشششن  ملياعشششمة ن جششش  ال صشششو  الششش  نثم اشششم 2014 عشششما
الشن ل املن ش  للجلحشوهال  الن دهشة  دا ةإلياج ة املش مة املتيتين   ، الن دهة الجلما ة جملاوعة األمم املجلحدة اإلمنمبية

انششم   هششةالن د  لجلحششوهاللإلششم  الششن ل املششذمو ، خجلششم  م   ششم  منظومششة األمششم املجلحششدة ن ششملين  (.  م2012 
حتشدد امل ششجلو  امل لششوع مشن  صششد ال اشش   مياج ششة  الشش  اششيمم  الجلنفيششذ  الشش  حتيشش علشا عاليششم  ت يششيم املخشملي 

 يرماشششة علشششا.  هنجل ششش  م شششجلو  سشششام  الجلحشششوهال  الن دهشششة م إلشششم  الشششن ل املن ششش  مشششن الاملجل ل شششة اششش   شششمام احل
، إق الوام  الذي حتشدده الجل يياشم  الش  ُيشي  علشا م شجلو  املنظومشة  املياج شم  احل مام املشم ه   مياج ة 

   ا لجل مبية للح مام .
 .  امليج  لف   (101 
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ىلوشالة عشن ا ىلجل شم  إق  (102 إق ذلشة(  مشم املشش هم   الجلاوهش م جمم    موظفي م اليبي يني  
يملشة املجلما شة عنششدمم   م للجل يشد ز شمهري  ششلوك امل   شة مشن جملشن مجيشش  املشوظفني.عاليشة تأميشد 

ت لياششششم  الششششن ل املن شششش  للجلحششششوهال  الن دهششششة  خلششششوميملششششم  يكوميششششة،   شششششيمم  الجلنفيششششذهكششششو  
 .من اإلشم ة إق ذلة  توجي مت 

 افوسششية األمشششم املجلحششدة لششش    الالجئششني  مكجلششن تن شششي م ت ششجلخدا ميملششم  نرششي    -177
شش ة، ل اليششم  ال نمهششة الواجاششة م إلششم  الشششن ل  مل الششش    اإلل ششملية صششيغمة  مثلششة،  إ  تكششن مو  

املن ش  للجلحششوهال  الن دهششة، عنششد الجل ممشش  مشش  األلشياف الثملثششة.  هجلوششان دليشش  املفوسششية للشششيمم  
اشع املن اشي املنفذهن  ال وابم امليج يشة ة شو ال اش  ذا  الصشلة مثشرياة مشن األيكشما املجل ل شة املجلث

مشششن م شششجلندا  مشششوظفي املنظاشششم  غشششري احلكوميشششة  إدا  شششم ال ليشششم  ميشششثال   م  شششة جيشششدة م اشششذا 
 الصدد.
 امإلسشمىلة إق امل شمب  املشذمو ة نعشاله، مشن عوامش  اة شي اليبي شية األرشي  الش  هلششزا ن   -178

لجل ممشش  مشش  الاششمب ني م  عنششد الجل ممشش  مشش  شششيمم  الجلنفيششذ لششملي  مثلششة ملخششملي ا   ششحتجلششم  هلششم امل
اةششدمم  امل دمششة  ن  : املاملغششة م الجلكششمليف،  ت ششدهي مايششة املنجلاششم هلششي مششم مششن رايشش   املششو دهن

 واصششششفم  امششششودة،  يششششم   الجلششششأرري م ت ششششليم املنجلاششششم ملفششششم  خملاششششأمثي مششششن ي ي جل ششششم،  امل
الواجاشششة  .  تجل لششش  إيشششد  رصشششمب  عاليشششة اشششذل ال نمهشششة(103 اةشششدمم ،  عشششدا اإلجنشششمتإجنشششمت  ن 

الفواتري املوج ة من جملن ا شد ششيمم   ن  امل لواة اوي  ة ا ي ار من إمكملية اتد اج الجل مرد
 .(104 الفامل ن  ج م  ممغة مجل ددة عن لفس األلش ة ن  الجلنفيذ إق شيمم  مجل ددهن

ت زهششز اليصششد  عاليششم  املياج ششة  عششن ليهشش  هلششزا ن  تجلح شش  عاليششم  ال نمهششة الواجاششة،  -179
مشن اةشدمم  ذا  الصشلة    ن  د رشد ا  ممىليشة علشا ت شدمي املنجلاشم و  جشمشن  الجلفجليخ املنجلظاة، 

ارشششجلالر األمشششوال. ىل لشششا  شششاي  املثشششمل، هجلوشششان جشششيابم  للحامهشششة مشششنلظشششم رمباشششة  عمملشششة  جشششود 
م  املششش مة م يششم   اإللششم  املششن ح للششن ل املن شش  للجلحششوهال  الن دهششة ا   نيكممششمة للوششامل

ن ل رذ اشنمثي من الكيملم  الجلما ة لهمم املجلحدة م شيمم  الجلنفيذ.  ه جلف األ ن  اش اك ميملني
عاليم  الجلح    الجلفجليخ علا املشم ه  م مجلامهز نمثي مفم ة  ىل ملية م اذا الصدد، ألل  هيمز 

 ال ملية املخملي  /ن  ال ملية ال ياة.
املخشملي مشن ييش   ميتفش جمشمل   شمهومة علا ن  ارجليم  شيمم  الجلنفيشذ  إدا    م هفان ن -180

. ىل لششا  ششاي  مايجلاششم   يششد غ الغششخ، عششدد يششم   الغششخ ذا  ال ياششة امليتف ششة املالششغ عن شش
املثششمل، نالغششع ششش اة الجلح ي ششم  الجلما ششة ملكجلششن رششدمم  اليرماششة الدارليششة امألمملششة ال ممششة لهمششم 

__________ 
 Micro Assessment questionnaire", question No. 3.9, in UNDG, HACT framework (2014) and"الظي  (102 

others إلششم  الششن ل املن شش  جماوعششة األمششم املجلحششدة اإلمنمبيششة، م ، 9-3 ]"ا ششجلايم  الجل يششيم امزبششي"، ال شش ال  رششم
 [.ري األ ئلة األ(   2014  للجلحوهال  الن دهة

 اذه ال وام  املجل ل ة اميجلامل  روا الغخ اي ا رجليم ،  ال  ي،  امودة،  الكاية،  الجل ليم. (103 
  .43(، الصفحة JIU/REP/2013/4ا جل ياض إدا ة شيمم  الجلنفيذ م م   م  منظومة األمم املجلحدة   (104 



JIU/REP/2016/4 

63 GE.16-09394 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

6
/4

 

 

 6.7يششششم   م الصششششوممل هجلاششششني من ششششم ىل ششششدا  نمثششششي مششششن  2015  2014املجلحششششدة م عششششممي 
مالهني د    من د   ا  الو هم  املجلحدة عشن ليهش  الغشخ الشذي ا تكاش  ششيمم  الجلنفيشذ.  اشذا 

علشا  شاي   ا شجلح مر م الش  اد عشيم املمبة مشن نمشوال األمشم املجلحشدة املدىلوعشة  73ميث  نمثي من 
 ح يش  جشي  الجل ومهم الش ال.  اذا امإلسمىلة إق (105 تلة الف ةرالل   ند هلم   ال  ن  الغخ
 لششد تششزال جم هششة    مملششع  ذا  صششلة أ  عششدة حت ي ششم اشش علاششمة م ال ششنوا  ال ششما ة،    اشششأمم

 إعداد اذا الجل يهي.
  يرد التو ير تأكيردهما ألهميرة التنفير  الكامر  والعرن ويكرر المفتشران اإلعررا   -181

تقريرررر وحررردة التفتررريش المشرررتركة السرررالف الررر كر عرررن شرررركاف  للتوصررريات ذات الصرررلة مرررن
 ، وبخاصة أن اختيار شركاف التنفي  وهادارت رم يسرتندان هلرا(106 (JIU/REP/2013/4التنفي  )

اتفا رات  انونيرة سرليمة ‘ 2‘تقييمات مت مقة لقدرات م وب ل ال ناية الواجبة، ‘ 1‘يلي:  ما
‘ 4‘الرصرد واإلبر ع المت لقرين بالمخراطر، ‘ 3‘لحماية مصالح األمم المتحردة وأموال را، 

تحسررين الرروعي والترردريب واإلرشررااد بشررأن الغررش ‘ 5‘ رروة مراج ررة الحسررابات والتقيرريم، 
لدعم القيام ب  د من  ي لمكافحة الغش عنرد االرتبراب بشرركاف التنفير  وهادارت رم. كر لك 

اف الثالثرة وتحسرين ق حقروق التحقيرق علرا األطرر ان برايلزم القيام بالمزيد من أج  ضمان 
ات علا ك  مرن الصر يد الق رري، ؤسستباادل الم لومات بشأن شركاف التنفي  فيما بين الم

الفصش   مشن الفشيا اشم   الفصش  الجلم ش ،  مشن الفشيا اشم  ، حتدهداة، الظي واإل ليمي وص يد المقر
 الفص  احلمدي عشي، من اذا الجل يهي(. من الفيا دال  ال مشي، 

 القانونية في حالة األطراف الثالثة تحديس الصكوك -واو 
 األيكما املجل ل ة زكمىلحة الغخ م يملة الامب ني  شيمم  الجلنفيذ  

م الفصشول ال شما ة، جشي  ال شمدة علشا ن  ه جلصشي ال اشمح  يم شم     د مم  علا غو -182
ني مكمىلحششة الغششخ م م ظششم م   ششم  منظومششة األمششم املجلحششدة علششا املششوظفني  اةششفا  ا  جلشششم ه

 يم ششم  إق  جششود الاششمب ني  شششيمم  الجلنفيششذ الششذهن، م تلششة ال املجلششد اني الششدارليني. ىللششم تجل ششيح 
 ال دهد من امل   م ، ميثلو  األد ا  اليبي ية م تنفيذ الفامل.

 م األعشششواا األرشششرية، جشششي  حتشششده  م ظشششم مواثيششش  املياج شششة  اليرماشششة م منظومشششة األمشششم  -183
 تشششا  احلشش  م مياج ششة ي ششمام  األلششياف الثملثششة،يششىت املجلحششدة لجلو ششي    هششة رششدمم  اليرماششة 

__________ 
 105) A/70/318  68-65، الف يا  A/69/308  48-44، الف يا.  
 . الظششي نهوششمة 43(، الصششفحة JIU/REP/2013/4ا ششجل ياض إدا ة شششيمم  الجلنفيششذ م م   ششم  منظومششة األمششم املجلحششدة   (106 

A/RES/69/249 مشن املن شوح.  رشد تنشم ل جملشس مياج شي احل شمام  نهوشمة امل شمب  املجل ل شة اششيمم  الجلنفيششذ  20، الف شية
مل   ششم  لجلششم ة  ام املن ششاةة عششن يملششة توصششيمت   تنفيششذرششدا م لومششم  م ششجلكال م ال دهششد مششن ت ششم هيه األرششرية، ماششم

، A/70/5/Add.6،  128-90 ، الف ششيا A/69/5 (Vol I)  41-35، الف ششيا  A/70/322  الظششي علششا  ششاي  املثششمل
 .(60  49  48الصفحم  
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م ذلشششة ششششيمم  الجلنفيشششذ،  احلششش  م الجلحشششيي عن شششم.  عشششال ة علشششا ذلشششة، ن صشششا ت يهشششي  يشششدة  زشششم
اشأ  تجلوشان ا تفمرشم   مشذميا  الجلفشمام مش  ششيمم   (JIU/REP/2013/4) 107  الجلفجليخ املش مة

الجلنفيشششذ نيكممشششمة  ششششي لمة اشششنفس امل شششم.  تاشششني مشششن ا شششجل ياض عينشششة مشششن ا تفمرشششم ، اسششش ُل  اششش  
 شششيام الششش  رممشششع مششش رياة اجلحشششده   يم شششم م     م ،   شششألغشششياض اشششذا الجل يهشششي، ن  م ظشششم امل

املجل ل ششة اشششيمم  الجلنفيشذ، مثشش  منظاششة األغذهشة  الز اعششة،  صششند ح ملكمىلحشة الغششخ  /ن   يم شم م 
األمشششم املجلحشششدة لل شششكم ،  ايلشششممل األغذهشششة ال شششمملي،  مفوسشششية األمشششم املجلحشششدة لشششش    الالجئشششني 
 مكجلششن تن ششي  الششش    اإلل ششملية، ت اشش  جوالششن مششن اششذه األيكششما.  علششا  جشش  اةصششوي، 

، اجلحششششده  اتفمرم ششششم 2015 عششششما وششششمة، م منجلصششششفرممششششع جماوعششششة األمششششم املجلحششششدة اإلمنمبيششششة نه
ال ملوليششة الشش  تششنظم الصششنمده  ا  ششجلئاملية املجل ششددة املششمغني  األلششش ة املششش مة األرششي . غششري ن  

 م  من ييش   وهلشم  تفمصشيل م  رو شم.  ا شد ا تفمرشم    األيكما تجلفم   م عدد من امل
الجلفجلشششيخ،  لكشششن لشششيس اشششمحل  م إجشششيا   ن   اشششمحل  م عاليشششم  مياج شششة احل شششمام إ  ت شششاح  

الجلح ي شششم .  ا وششش م هو ششش  ل شششمح ي شششوح اليرماشششة لجلششششا  املجل مرشششدهن مشششن الاشششملن مششش  الششششيهة 
م  نهششمة مششن األيكششما ذا     ششتششد ج ا ششد امل مل هف شش  ذلششة.  نرششرياة،   اششمغري املنفششذ،  لكششن 

 مذميا  الجلفمام. ن  الصلة علا اإللالح م ا تفمرم 
ندلشششمه رمباشششة غشششري يصشششيهة امأليكشششما املجل ل شششة اشششملغخ م ا تفمرشششم   3د م اإللشششم   تشششي  -184

 املفمة م  نلياف ثملثة.
  3 اإللم  

 األحكام المت لقة بالغش في االتفا ات القانونية المبرمة مع أطراف االثة
  ،ت ششم هف الغششخ  غششريه مششن املصشش لحم  األ م ششية   ششو  ال ششلوك،  الجلاششم تا  اململيششة

  إق ذلة(  مم  ا رجلالر
  ا لجلششزاا اششمإلاالغ علششا الفششو  عششن ني اشششجلامه م يششد غ غششخ  زششم م ذلششة اليجششوا إق

  كمىلحة الغخ(مي زةاة األمم املجلحدة    اةو ال مرن/املور  الشاكي مل
 ،مإلدا ة اششش هجل لششش  ىلياشششمم ذلشششة  زشششم احلشششد األدىن مشششن م شششمهري املياراشششة الدارليشششة  امل شششم لة

  إق ذلة  مم اململية،  املش هم ،  إشياك املجل مردهن من الاملن
    شششششي   اإلمششششم  احملششششددة م يششششم   الغششششخ،  شششششي   ياششششن املششششدىلوعم  م يششششم

  ادعم ا  الغخ ذا  املصدارية
 شي   الجلحكيم  
  الانششششششود املجل ل ششششششة يامهششششششة املالغششششششني عششششششن املخملفششششششم   زششششششم م ذلششششششة اليجششششششوا إق اةششششششو

  كمىلحة الغخ(مي زةاة األمم املجلحدة    الشاكي ملال مرن/املور  
__________ 

  .43(، الصفحة JIU/REP/2013/4ا جل ياض إدا ة شيمم  الجلنفيذ م م   م  منظومة األمم املجلحدة   (107 
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  اششششش الم  تششششوىلري امل لومششششم   إمكمليششششة الوصششششول إق الوثمب /املوار /ال اليششششم /املوظفني
 احل  م مياج ة احل مام   الجلفجلشيخ  الجلح يش ،   اجشن الجل شم   مش  عاليشم  مياج شة 

  الاملنهشا  املجل مردهن من  زم احل مام ،  الجلح ي ،  الجلفجليخ،
  امزا ا   دىل  الجل وهوم  
 اإليم   إق  ل م  إلفمذ ال ملو  الولنية. 
   .2015 يدة الجلفجليخ املش مة،  املصد : 

 نهشد  آ ا  املشوظفني عاومشمة م ا جل صشم   يشدة الجلفجلشيخ املشش مة املجل لش  اشملغخ نهوششمة  -185
 عنشد ال ش ال عشن احلامهشة مشن الغشخ ة من الغخ الذي تيتكا  نلياف ثملثة.    سي  ة صمهة امل

، نظ ي اجملياو  ندىن رد  من الث ة م مفمهة احلامهة مشن الغشخ املجل لش  ةامليتكن من نلياف لجللف
م املمبششة ىل ششو مششن اجملياششني ث ششة تممششة اششأ  احلامهششة   27اشششيمم  الجلنفيششذ  الاششمب ني. ىللششم هاششد  ششو  

 ييشش لشش  نجيهششع مشش  املششوظفني م امليششدا  ممىليششة.  نُعششي ع عششن شششواغ   مثلششة رششالل امل ششماال  ا
 جلفمع  اجلواتي نمف م  األلياف الثملثة.هكو  ال
 لوششام  مصششمحل منظومششة األمششم املجلحششدة  صمهجل ششم، مششن الوششي  ي اخششمذ تششدااري مصششمياة  -186

الصششكوك ال ملوليششة ال وهششة، ني ا تفمرشششم    ششلفع اإلشششم ة ماششم  للاياراششة  خفيششف األثششي، تشششا 
 م زششم لشة،و   مشذميا  الجلفشمام مش  شششيمم  الجلنفيشذ.  لشيس احلشش  م اليرماشة املنم شاة علششا األمشوال احمل

الجلح يشش  مشش  شششيمم  الجلنفيششذ  املجل مرششدهن مششن الاششملن  مياج ششة ي ششمام م  الجلفجلششيخ علششي م،  ذلششة
اذه ا تفمرم    تشا  األيكشما األرشي  ا لجلشزاا غم عن م م     و   ايد من ال نمصي ال 

إق   مشششم اشششمإلاالغ عشششن الغشششخ،  إلشششم  اليرماشششة الدارليشششة الكمىليشششة،  ا ششش داد األصشششول،  الجلحكشششيم،
 .ذلة
 ثششمل ال ششم ج نهوششمة، م اششذا ال ششيمح، إق الجلوصششيم  امليتا ششة اششذلة م الفصشش  ال مشششي  -187

م ،  مششذلة عاليششة إيملششة ال وششمهم إق ال ششل م     ششاملندلششمه اشششأ  امششزا   النظششما الجلششأدهيب م 
 م ذلة ا  داد األصول. زم الولنية  خمذ اإلجيا ا  امنمبية  املدلية،

ة    ششش مششن املجلورششش  ن  ه شششزت تنفيششذ الجلوصشششية الجلمليشششة ىل مليشششة ايلششممل مكمىلحشششة الغشششخ م امل -188
  مفم ت .

 

 9 التوصية
ينبغرررري للر سرررراف التنفيرررر يين لمؤسسررررات منظومررررة األمررررم المتحرررردة أن يرررروعزوا هلررررا  

المت لقررة المكاتررب القانونيررة فرري مؤسسررات م القيررام باسررت راض وتحررديس الصرركوك القانونيررة 
األطراف الثالثررة، مررن  بيرر  البررا  ين وشررركاف التنفيرر ، مررع هيرر ف اهتمررام خرراو برر باالسررت انة

 كافحة الغش.لبنواد واألحكام المت لقة بمل
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 التشغي  اآللي لضوابط الغش -زاي 
الوشششوااو الدارليشششة  اليصشششد  ت اششش  ىلي شششمالششش   الشششنظم ال مباشششة علشششا تكنولوجيشششم امل لومشششم  -189

 تشششك   غششخت  ششي دىل ششة أللششش ة مكمىلحششة ال ، مثشش  الششنظم امليمزهششة لجلخ ششيو املششوا د،ا يه ششة آليششة
جششز اة اششملغ األايششة مششن ايلششممل إدا ة لششملي الغششخ م امل   ششة.  نمششف ىلمبششدة للوششوااو ا ليششة نمششم 

 شيام املن ششاة ل اليشم  ت شيري األعاششمل    تجلشيح عاليشم  الجلشدري  األ م ششية م الورشع احل ي شي،
ي م  ال نمهشششة امل يم هشششة  الي تينيشششة.  اشششذه تششششا  ي يشششز املشششدىلوعم ،  املواىل شششة علشششا ال شششفي،  تشششدر

 إق ذلة.  مم الواجاة املجل ل ة امملش هم ،  عاليم  الجلوظيف
الجلحشششيي  الجلحليششش  ال يم شششي،  الايملشششم   ا ، م مجلشششة نمشششو ، رشششد  جلششششغي  ا يلجلشششيح اله   -190

ا لية،   صد م مهيس عاليم  ت شيري األعاشمل،  لويشم  املجلما شة،  الجلشدااري األرشي  الش   شدف 
جل شم هي الجلجلاش  مجيش  ل   توليد امل م ف املجلصلة املغخ. ىل لا  اي  املثمل، ميكن  لومماملإق ت دمي 

الغششخ  النجلششمبل الشش  ن ششفي  عن ششم ال وششمهم ن  ه ششزت إق يششد ا يششد إدا ة لششملي الغششخ اجلششوىلري عششن 
حتليشش  ا يماششم   علششا ه ششمعدن  م لومششم  ملاو ششة للا م لششة اممل ششمهري امليج يششة م اششذا اجملششمل،   

 توجي  الجلصدي للغخ.  ه ني م
  الوششوااو ا ليششة ملكمىلحششة الغششخ   صششده ىل ملششة اشششك  رششمي م الكشششف عششن الغششخ. -191
ال مباشششة علشششا ال واعشششد م حتدهشششد امل شششممال   ال شششلوميم  الششش  ميكشششن ن   ند ا  الفشششيتت شششمعد  إذ

دد تن شوي علششا الغششخ،  هشدعم حتليشش  الايملششم  امجلششمف ا رششجلال    األمنششم  غشري ال مدهششة،  حتشش
يششششة لششششملي الغششششخ احملجلالششششة،  ه ششششمعد حتليشششش  شششششاكم  الجلواصشششش  ا ججلاششششمعي علششششا ئالناششششمذج الجلنا

 امجلشمف احلم   عن ليه  الجلحلي  املن اي للصال  اني األشخمي  امل ممال .
م ،   مصششششة ايلششششممل األغذهششششة ال ششششمملي،  ا حتششششمد الششششد يل    شششش ه ششششجلخدا عششششدد مششششن امل -192

مملشششة الد ليشششة لل مرشششة الذ هشششة، ند ا  الفاجميشششم  املجلخصصشششة، مثششش  لالتصشششم  ،  اليول شششكو،  الو 
،   ششششششجلاواع الايملششششششم  احلمليششششششة عششششششن األلششششششش ة ‘إي  ششششششي إل‘،  ‘نجمهشششششش  إر آي‘،  ‘نهششششششدهم‘

رد تششري إق إمكشم   رشوا الغشخ.   م املشاواة،  عالمم  اإللذا ،  املدىلوعم  املزد جة،  غريام
آمجلششف ‘ مششن يلششول الفجميششم  امل ششالة امللكيششة األرششي  الشش  ت ششجلخدم م منظومششة األمششم املجلحششدة 

مكمتشن مشن جملشن  جلخدا اذه الفامل ن م مة ت.   ‘إر إي إر‘لال جلخداا م  إم     ‘دهجلم
تجل و  ام شجلايا   ششيمة مش  احل مام .  هناغي اإلشم ة إق ن  نمنم  الغخ تجلغري    ياليرماة  مياج 

م ،  هبششششذا امل ششششم، هلششششزا تكييششششف لظششششم الكشششششف ال مباششششة علششششا تكنولوجيششششم    ششششالجل ششششو ا  م امل
 .لوهلة ددملاملف    عا جلخدممملع رد  يام إذا      امل لومم ،

هنظشي املجلفصشي  م رمصشية لظشم الجلخ شيو امليمشزي للاشوا د  مل   غم ن  اشذا ا  شجل ياض -193
ا يل األرشششي  م منظومشششة األمشششم املجلحشششدة، لشششويت ن  م ظشششم امل   شششم  تشششدمل   لظشششم الجلششششغي 

وجد ذلة نل  هم لظا م اةمصة املجلخ يو امليمزي للاوا د.  ا ليةن م ية من الووااو  نشكم ة 
م النظششما ال ششمدي للجلخ ششيو امليمششزي للاششوا د م امل   ششم  الشش  جششي  ا جل ياسشش م رمصششية تجلششيح 
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ذ  للا شششششجل الني،  إ شششششنمد األد ا  املخجللفشششششة علشششششا ن شششششمر الفصششششش  اشششششني  شششششاالة للاياج شششششة   اإل
عاليششششم   إللششششالح تشششش ديالواجاششششم    ا ششششد ال جلاششششم  احملششششددة للا ششششممال  ال مليششششة ال ياششششة الشششش  

ا ششجل ياض إسششمىلية،  مواىل ششم  املشششيىلني   لويششم  مجلما ششة  إعششداد آيل للجل ششم هي املجل ل ششة ز شششيا  
دعم منشش  الغششخ  الكشششف عششن يم تشش . ايششد ن  األشششخمي األدا   ا مجلثششمل.  اششذه رمصششيم  تشش

للجلح شني م اشذا اجملشمل لظشياة أل   ةماشري   م شميةالذهن نجيهع م  م م شماال  نششم  ا إق  جشود 
 ت جلكشف املكمم . مل رد ا  مكمىلحة الغخ م لظم الجلخ يو امليمزي للاوا د

م تا  اإلدا ة للوششوااو ىل لششا  ششاي  املثششمل، هلششزا ن  تششوىلي اششذه الششنظم سششاملم  سششد يشش -194
 اششي الجلششدرال  الياميششة إق الجلحمهشش  علششا الوششوااو الدارليششة  -ال مباششة.   ثشش  يششم تا  اإلدا ة 

نيشششد ال وامششش  املجلكشششي ة م نلشششش ة  -ال مباشششة انشششم  علشششا احلششش  املجلايشششز م الوصشششول  /ن  ال شششل ة 
تشششا  اششذه الجلاششم تا ، م  ششيام إذا ار لششع اجلششو   املششوظفني م الجلوالشش .  ميكششن ن      الغششخ،

امل ششجلندا  الداعاششة املنم ششاة،  إدرششمل تغيششريا  علششا األ امششي،  اششد  مجلششة نمششو ، للاششم  الصششيف 
تنجلشششششي  مششششم إق ذلششششة.  مثششششرياة   مششششم الجلوظيششششف اششششد   الصششششالييم  الواجاششششة، ن   ال يششششما زششششش هم 

ا الجلخ ششيو امليمششزي يششم تا  اإلدا ة م يششم   الغششخ الاششم تة الشش  تصششحا م ر ششمبي ماششرية. ىلنظششم
املشوظفني،  مشن  ن  للاوا د ميكن ن  ه ا  ني يم   لجلام ت الووااو ال مباة من راش  اإلدا ة

تشير الم لومات المتباادلة خ ل و  ة علا إمكملية يد غ الغشخ. األمنم   األدلة املوث   ددمث ث
الم راالت المثيررة المقاب ت واألادلة التي جرة جم  ا هلا أن ت راوزات اإلادارة هري أحرد 

علرا ن راق منظومرة األمرم المتحردة، ب ملرة طررق  شرك  ملرحو للقلق التري يت رين م ال ت را ب
 تشم  الحد من الت اوزات وتوايق حدوا ا، والتحقق من نتا   ا.

حتششششده  لظششششما رششششمبم ىليصششششة  ن  تنفيششششذ لظششششما جدهششششد للجلخ ششششيو امليمششششزي للاششششوا دهجلششششيح    -195
 ودام اليامية إق ت زهز الكشف عن الغخ  من   اغدممج م  لكي حت ن اشك  ماري ج   للا

سوااو روهة  رصمب  مجل و ة م لظا م اةمصة املجلشغي  ا يل.  ل   اذا اشو احلشمل م  مملشة 
 مكجلشن األمشم  (األ لشي ا األمشم املجلحشدة إلغمثشة  تششغي  الالجئشني الفل ش ينيني م الششيح األدىن 

األمملة ال ممة لهمشم املجلحشدة  ايئم شم الفيعيشة الش  ت شجلخدا   يام    املجلحدة ةدمم  املشم ه ،
لظما ن موجم. غري نل  اينام توجد لد  ىليهش  ن موجشم  يشدة لجلحليش  امل لومشم  املجل ل شة امألعاشمل 

هشدل، م  رشع  مشم هكن انمك مل ميكن ن  تنظي م ا د اموالن من راي  سوااو الغخ ا لية،
ه جلششزا  ن  رمصششيم  حمششددة  لصصششة ملكمىلحششة الغششخ رششد ا إدمششمج  إعششداد اششذا الجل يهششي، علششا نلشش

 إدممج م م اذا النظما.
 رششد لششويت مثششمل جيششد علششا الوششوااو ا ليششة للغششخ م مفوسششية األمششم املجلحششدة لششش     -196

 2015 عشما الالجئني، ال  اغجلناع الفيصة رالل حتده  لظمم م للجلخ شيو امليمشزي للاشوا د م
 مششن الجلح شش م  آليششة لجل زهششز الوششوااو ا ليششة امليتا ششة هبششذا النظششما، ميكن ششم لجلصششايم جماوعششة ايجميشش
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ا رجلال    األمنم  غري ال مدهشة.  اشذا مشن ششأل  ن  ه شمعد م حتدهشد عالمشم  اإللشذا   ت زهشز  
 .(108 م  من مياراة الغخ  الكشف عن 

ىلشيا  م ا عجلاشمد "  اإللجلششغي  ا يل هلزا توجيش  ملاشة حتشذهي اششأ  املخشملي املاكنشة "ل -197
علشا الوششوااو ا ليشة الدارليششة. ىلحشىت نىلوشش  الوشوااو ا ليششة ميكشن ا لجلفششمف يوهلشم، علششا  ششاي  

  ششل م  مواىل ششة لجللفششةا الششذهن هجلاجل ششو املوظفششو   د كهشش ن  يدجملشش ن  املثششمل مششن رششالل الجلوالشش ،
ة نهوشمة م يملشة  ظششمبف هولشوه ااجلاممششمة ممىليشمة.  مش  ن  اشذه املشششكلة رمباش   ن  هواىل شو  عليش  مشم

لظششم م  ششدة  فاملياراششة الجل ليدهششة  الو ريششة، ميكششن ال ششول اأمششم تشششجلد يششدة يششني ت  ششا املواىل ششم  عشش
 هكو  رد نتيح الجلد هن الكمم علي م.    ا د الشي   رد تفجل ي إق   ولة ا  جل امل

ة    شششالغشششخ م امل  مششن املجلورششش  ن  ه شششزت تنفيششذ الجلوصشششية الجلمليشششة ىل مليشششة ايلششممل مكمىلحشششة -198
  مفم ت .

 

 10 التوصية
ينبغرري للر سرراف التنفيرر يين لمؤسسررات منظومررة األمررم المتحرردة ضررمان أن تشررك   

يت ررزأ مررن خاصرريات نظررم التشررغي   ال القرردرات التناسرربية لمنررع الغررش والكشررف عنرره جررزفاً 
فررري نظرررم  سرررتخراج البيانررراتووحررردات اعرررن األنشررر ة  اآلليرررة تقررراريراليشرررم   بمرررا ،اآللررري

 .ك  من ملدة  التخ يط المركزي للمواراد 

 ادور المراج ة الداخلية للحسابات في الكشف عن الغش ومكافحته -حاف 
اعجلاشششد  مجيششش  مكمتشششن املياج شششة الدارليشششة للح شششمام  دارششش  منظومشششة األمشششم املجلحشششدة  -199

، الش  حتشدد لشدارليللجلدري  ام مهري م  د مياج ي احل مام  الدارليني الد لية للاام  ة امل نية 
د   مياج ي احل مام  الدارليني م نلش ة مكمىلحة الغخ.  تن  اشذه امل شمهري علشا ن  هجلاجلش  

 الكيفيششة  ا يجليششمل"امل يىلششة الواىليششة الشش   كششن م مششن ت يششيم لششملي   امياج ششو احل ششمام  الششدارليو  
جلورشش  مششن مكمتششن (  عششال ة علششا ذلششة، هُ 2. .1210الشش  تششدهي هبششم امل   ششة تلششة املخششملي"  

 ميفيششششة إدا ة املنشششششأة  ايجليششششملاملياج ششششة الدارليششششة للح ششششمام  "ت يششششيم ايجلاششششمل يششششد غ عاليششششم  
(  مششن مياج ششي احل ششمام  ن  "هأرششذ ا م اعجلاششم ام ايجلاششمل 2. .2120"  يجليششململخششملي ا 

ملي نرشششي " عنشششد حتدهشششد لششش ن  ت ي شششديشششم   عشششدا  ن  ايجليشششملعاليشششم   ن   جشششود نر شششم  اممشششة
(.  ثشن ن  ه شدا  بشيس املياج شة الدارليشة للح شمام  ت شم هي 2. .2210ناداف م  م اة  
جبالشة نمشو  من شم "املخشملي امليتف شة الش  تجل شيض هلشم املنششأة  امل شمب   هجل ل  ىليامد  هة إق اإلدا ة 

 (.2060اليرماية، ]زم م ذلة لملي الغخ["  

__________ 
اللانشششة الجلنفيذهشششة لفلشششممل املفشششوض ال شششممي، مجلما شششة توصشششيم  جملشششس مياج شششي احل شششمام  اششششأ  الايملشششم  اململيشششة  (108 

 . 17، الف ية EC/66/SC/CRP.4 لل نوا  ال ما ة،
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جلور  من مياج ي احل مام  الدارليني ال يما ا  م الد   الكاري الذي هُ  علا اليغم من  -200
مكمىلحة الغخ، مشف اذا ا  جل ياض عن ن  م ظم مكمتشن املياج شة الدارليشة للح شمام  م 

تشششويل     منظومشششة األمشششم املجلحشششدة تيمشششز م امل شششما األ ل علشششا نلشششش ة ا مجلثشششمل  الوشششام   املششششو ة
، م م ظشم احلشم  ، أللشش ة مكمىلحشة الغشخ.  نششم   امل شماال  نهوششمة ااجلاممشمة ميمشزاة املوشي  ة
مكمتششن املجل ششم   اششني مكمتششن املياج ششة الدارليششة للح ششمام     هجل لشش  ىلياششمإق احلمجششة للجلح ششني 

 يام عن ليه  اإليملشة املن ايشة  الفو هشة لل وشمهم عنشد ا رجلوشم   الظشي الفشيا جشيم    الجلح ي ،
 لمه(.الفص  احلمدي عشي، ندمن 
 انشششمك نهوشششمة جمشششمل أل  تصشششاح مكمتشششن مياج شششة احل شششمام  م منظومشششة األمشششم املجلحشششدة  -201

نمثششششي ا ششششجلامرية ما ششششم  ىلمعلششششة م مكمىلحششششة الغششششخ.  ه ششششدف الكشششششف ا  ششششجلامري إق حتدهششششد 
األلششش ة املشششاواة  "عالمششم  اإللششذا "( عششن ليهشش  الوششوااو ا ليششة،  عاليششم  الجلششدري   اليصششد 

كششن يششد ث م مششن رششالل ت نيششم  املياج ششة   زلكشششف عششن يششم   الغششخ الششااحملششددة اهلششدف،   
ا  جلامرية ألغياض الجلح ي  امنمبي،  الجلح ي م  ا  جلامرية.  تشا  اذه األلش ة الاح  عشن 

الغششخ م لجللششف رواعششد الايملششم   مصششمد  الايملششم  النميششة ايجلاششمل  جششود األمنششم  الشش  تشششري إق 
م ذلششششة "الجلن يششششن" م ايملششششم  النظششششما  امل ششششجل الني  زششششم للاششششوا د، عششششن لظششششما الجلخ ششششيو امليمششششزي

 مومامة مصمد  الايملشم  املخجللفشة. ىل لشا  شاي  املثشمل، ميثش  الجلحدهشد ا  شجلامري ملخشملي الغشخ 
، (109 لايملشم   امل لومشم االكارية من رالل ا جلخداا املياج شة امل شجلاية ال مباشة علشا تكنولوجيشم 

ألمششم املجلحششدة  مثشش  صششند ح األمششم املجلحششدة ام  م   شش رلششة مششناحلششميل  الشش  ت ششوا هبششم م الورششع
 املنظاششة ال ممليششة للالكيششة الفكيهششة(، ماششمة  ةششدمم  املشششم ه ،  صششند ح األمششم املجلحششدة لل ششكم ،

ميكشششن ملكمتشششن املياج شششة الدارليشششة للح شششمام  اتامعششش  إلرنشششما اإلدا ة ال ليشششم اجل زهشششز الجلشششدااري اليرمايشششة 
 ملكمىلحة الغخ.

م  داششم علششا ا  ششجلايم  نمششم ت جلششف لششملي  (110 ياج ششة احل ششمام مل ةنششع مكمتششن مثششري  اي   -202
م ذلشة ال شوابم امليج يشة املويشدة.  ه لشن ايلشممل  زشم ، مم شمالغخ جز اة مشن الجلخ شيو املويشد مل

ق األمم املجلحشدة املشش ك اشني منظاشم  األمشم املجلحشدة ملكمىلحشة اإلهشدت  منظاشة الصشحة ال ممليشة إ
مجيشش  ام ششم  الشش   ششع مياج ششة ي ششمام م إماششمل ت يششيم ذا  ملخششملي الغششخ م إلششم  خ ي  ششم 

راشش  ال يشششما اششأي ا ثششة مشششن الا ثششم  امليداليشششة.  نشششم   م   ششم  نرشششي ، مثشش  صشششند ح   ششماللا
األمششششم املجلحششششدة لل ششششكم ، إق ن  مكمتششششن مياج ششششة احل ششششمام  لششششده م حتيشششش  "عالمششششم  اإللششششذا " 

مش    هشم  مش  من شم. ايشد ن  اشذه املام  شة  لي الغخ إق احمل  شني  ال كشس،  ششيمة املجل ل ة زخم
__________ 

تهشمدة ه ي ف م  د مياج ي احل مام  الدارليني املياج ة امل جلاية للح مام  اأمم ال يه ة ا ليشة امل شجلخدمة م  (109 
 املياراة  ت ييم املخملي. تكيا 

لانظاشة ال ممليششة للالكيششة الفكيهشة،  مكجلششن األمشم املجلحششدة ةششدمم  املششم ه ،  اليوليششد ،  منظاششة ل  من شم الجلما ششة (110 
األمشششششم املجلحشششششدة لل فولشششششة،  مفوسشششششية األمشششششم املجلحشششششدة لشششششش    الالجئشششششني،  صشششششند ح األمشششششم املجلحشششششدة لل شششششكم ، 

جلحدة للايئة،  ايلممل األمم املجلحشدة اإلمنشمبي،  ايئشة األمشم املجلحشدة للاشينة،  الومملشة  اليول كو،  ايلممل األمم امل
 الد لية لل مرة الذ هة،  منظاة األغذهة  الز اعة. 
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وينبغري لمكاتررب المراج ررة الداخليررة للحسررابات، فرري هطررار تقييم ررا لي شع  ا شش ة ا لجلشششم . 
خاصررة لاللمخرراطر الداخليررة، أن ترردرج مخرراطر الغررش بصررورة من  يررة فرري هعرردااد عمليات ررا 

 مراج ة الحسابات.ب
ا  شششجل ياض مشششذلة عشششن ن  م ظشششم مكمتشششن املياج شششة الدارليشششة للح شششمام  م   مششششف -203

يششي  مياج ششة شششمملة حلملششة ام ششود املاذ لششة ملكمىلحششة الغششخ م مشش  مششن  مل منظومششة األمششم املجلحششدة
تكرن  رد  لرم ويوصا بشدة بأن تنظر مكاتب المراج ة الداخلية للحسرابات، هنم   م م. 

ناداف علا ن اق المؤسسة في ك  مرن مؤسسرات ا مرن لف ل  ذلك ب د، في هادراج مراج ة 
فرري ذلررك سياسررات  بمررا حيررس الف اليررة والترردابير الترري اتخرر ت ا هادارت ررا لمكافحررة الغررش،

مكافحررة الغررش، والسياسررات المت لقررة باألخ  يررات، واالسررتراتي يات وخ ررط ال مرر  فرري 
 م ال مكافحة الغش وتنفي ها.
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 (5لقة بالغش )الدعامة آليات تقديم الشكاوة المت  -اامناً  
مة و  ال شششمرنة لداشششالغ عشششن املخملفشششم  مششآليششم  ت شششدمي الششششكم   املجل ل شششة اشششملغخ،   -204

 رنششوا  اإلاششالغ املجلميششة األرششي ، اششي األداة اليبي ششية للكشششف عششن نلششش ة الغششخ.  اششي تششوىلي  
رششد هششجلم للاششوظفني  األلششياف الثملثششة عششن ا تكششمع الغششخ عنششدمم ه لاششو  نلشش   مة روهشش مة دعششا   مششذلة

امجلشمف نميام  اإلاشالغ عشن م.  تاشني مشن ا  شجل ياض ن  ياشم الغشخ  الف شمد الشذي هجل شان 
تكششششف  مجيششش  الجلشششدااري األرشششي   مشششم املالغشششو  عشششن املخملفشششم   يشششدام م الكششششف عنششش  هجلاشششم ت

تاشني   ماشم  مجلشمف الغخ جمجلا ة.  اشذا ا  شجلنجلمج ت هشده إيصشم ا   مثلشة م اجملجلاش  الشد يل.
، ىلششغ  نمثششي 2014 عششما  جل صششمبية نجي ششم مج يششة املششدر ني امل جلاششدهن ل اليششم  الغششخ مد ا ششة ا
م املمبشششششة مشششششن احلشششششم   م املجلو شششششو هكشششششو  منشششششش ام لصشششششمبح  ا دة مشششششن املالغشششششني عشششششن  40مشششششن 

.  مل شششدمي امل لومشششم  ال شششيهة  املالغشششني عشششن املخملفشششم  نايشششة املغشششة م يشششم   (111 املخملفشششم 
 تجلخلشف عن شم ندلشة   ريشة،   ل  شم  الغشخ املجل شو ة الش   م الجلوالش ا تكمع الغخ عشن ليهش  

حتدهششد  مجشش  األدلششة اشششأمم، مششن رايشش  الغششخ املجل لشش  زاششملغ  ةاو صشش تشششجلد ىلي ششم احلششم   الشش   ن 
 ميتف ة م جمم   املش هم   املنح  األموال املدىلوعة إق شيمم  الجلنفيذ.

جلحششدة رششد اعجلاششد   يم ششم  اشششأ  املالغششني عششن  مشش  ن  م   ششم  منظومششة األمششم امل -205
املخملفم   آليم  نري  لداالغ عن الغخ، نعيع مثري  ن نجيهع م ماال  م  م عن ا شد 
الششواغ  إتا  ىل مليششة تنفيشذام.  رششد نششري إق ن  ال ششدد الكاشري مششن نمشممن اإلاششالغ املخجللفشة  يششزؤ 

سشم  اإلاششالغ ال شليم عشن نلششش ة الغشخ املشششجلا  لظشما اإلاشالغ اششم ال  اجلشم  اليبي شيجلم  اللجلششم  ت   
علشا ن  األلشياف الثملثشة، مثش  الاشمب ني  ششيمم  الجلنفيشذ  جشي  الجلششدهدىلي م.  عال ة علا ذلشة، 

تجلششم  هلششم امل لومششم   إمكمليششة الوصششول إق اة ششو  ال ششمرنة لداششالغ عششن     امل ششجلفيدهن، رششد
 املخملفم   رنوا  اإلاالغ األري .

 ات المت لقة بالمبلِّغين عن المخالفاتالسياس -ألف 
مل شششمهري ال شششلوك ملشششوظفي اةدمشششة املدليشششة الد ليشششة، الششش  لششششي م منشششة اةدمشششة املدليشششة   ىل شششمة  -206

  ا لجلزاا امإلاالغ عن الغخ  عالية اإلاالغ اوسو  م ال يم م :الد لية، هلزا ن  هاني  
ني لملفششة ل واعششد املنظاششة "مششن  اجششن مششوظفي اةدمششة املدليششة الد ليششة إاششالغ  

موظشف هكشو  مشن م ش  ليجل  اخشمذ اإلجشيا  املنم شن،  الجل شم   م  ن   نلظاجل م إق ايئشة
 عاليشششم  الجلشششدري   الجلح يششش  املشششأذ   هبشششم.  لكششش  موظشششف د يل ه شششوا زثششش  اشششذا اإلاشششالغ

__________ 
 111) ACFE, Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse (2014), p. 4  مج يشة املشدر ني[

 [. 4(، الصفحة 2014  دا إق الد ل عن الغخ  الف مد امل نينيالغخ، ت يهي م امل جلادهن ل اليم  
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الجلح يشش ، ي ششن ليششة، احلشش  م صمهجلشش  مششن الجل ششيض  ن  الجل ششم   مشش  عاليششم  الجلششدري  ن 
 .(112 لجل ما"لال

ألمششم املجلحششدة نيكممششمة تششنظم اإلاششالغ عششن املخملفششم  ام  م   شش رششد اعجلاششد  غملايششة  -207
لانشة   هشذان ال و  ال لوك  مشيمة مش  م شمهري نشكمل  " اجن اإلاالغ" عن الغخ  غريه من 

اششششو نا ششششد مششششن ذلششششة امعجلاششششمد  يم ششششة مكي ششششة حلامهششششة املالغششششني عششششن  مششششم م  إق   ششششم ظششششم امل
المقرراب ت واستقصرراف وحرردة التفترريش المشررتركة فرري غيررر أن . (113 مششن ا لجل ششمااملخملفششم  
شررير هلررا أن مرروظفي منظومررة األمررم المتحرردة ليسرروا جمي رراً علررا علررم تررام ي مررا بشررأن الغررش

 بواجب اإلب ع تمشريًا مرع م رايير ل نرة الخدمرة المدنيرة الدوليرة. أو بسياسات مؤسسات م
 الم يبررين فرري الدراسررة االستقصررا ية للوحرردة بشررأن الغررشالوا ررع أن أكثررر مررن نصررف  وفرري
" واإلبر ع عرن المخالفرات فري عرن الخ رأ "عردم السركوت   ل اقافرة  ويرة بوجواد ونش ر ي ال

 (.5مؤسسات م )انظر الشك  
  5الشك  

 اقافة اإلب ع عن المخالفات

 
 .ا جل صم   يدة الجلفجليخ املش مة اشأ  الغخ املصد :

املنظاشم  امل نيشة علشا لششو  تواىلش  م  ة مشن دمشتدل الكجلمام  الاحثيشة  الجلوجي شم  امل   -208
جلا  إتا  املالغني عن املخملفم .  تيد م   ت يم م  الملة ايتا ا  ا  اشأ  املام  م  اميدة امل

 ة هبذه املام  م .يصيهندلمه رمباة غري  4اإللم  

__________ 
   .20(، امليىل  الياا ، الف ية A/67/30ت يهي منة اةدمة املدلية الد لية   (112 
اإلاالغ عن املخملفم  الجلحدهثم  ال  ندرلجل شم منظاشة الصشحة ال ممليشة  م جمملاألمثلة علا ال ا  نيدغ من  (113 

لششية إدرمهلشم علشا ر   مكجلشن األمشم املجلحشدة لهرالريشم    ا الجلن يحم  ال ،علا ال يم م  2015 م عما
هشي اشأ  احلامهة من ا لجل ما ا ان اإلاالغ عشن  شو  ال شلوك. الظشي نهوشمة ت ي  ST/SGB/2015/21 األمني ال ما

   .17(، الصفحة A/70/361احل  م ييهة اليني  الجل اري   ةامل ي  اةمي امل ين اجل زهز  صمه

Disagree, partially disagree,
don't know, neither

Agree, partially agree

 واإلب ع عن المخالفات"‘ عدم السكوت عن الخ أ‘  "توجد في منظمتي اقافة  وية ل

غششششششششري مواىلشششششششش ، نرجللششششششششف ا ششششششششد الشششششششششي ، 
 نعيف، ل ع مواىل مة    غري مواىل   

 اىل ، مواىل  ا د الشي مو 

 م املمبة 57

 م املمبة 43
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  4 اإللم  
 حصرية(ممارسات جيدة في السياسات المتب ة حيال المبلغين عن المخالفات )غير 

   سششو  اللغشة امل ششجلخدمة اششأ  األيكششما املجل ل شة اششمملالغني  :المكتوبرةاألحكررام وضرو 
  عن املخملفم     ولة ىل ا م

 :ولة ا لالا علي م  اإلعال  عن م اشك  جيد اإلتاحة علا ن اق واسع    
 رشششد   ل شششمح الجل يهشششف ات شششما لمبلرررغ عرررن المخالفرررات:اتغ يرررة ت ريرررف فررري شرررمول ال

اإلمكشششم   املوظفشششو   املجلشششد او  الشششدارليو   املجل وعشششو   األلشششياف الثملثشششة  امل شششجلفيد  ، 
   اكذا(

 : األلششواا األرششي  مششن  ششو     ،شششا  نلششواا الكشششف الغششختن   اتسررا  تغ يررة الموضررو
  (114 كشف حت ي مة للاصلحة ال ممةلل ني عاليم   ،ال لوك

   ا د ت دمي الاالغ ذامم ن هف  ملالواسح  حدهدالجل األادوار والمسؤوليات:وضو  
 :اة ششو  ال يهوششة لل اليششة  اة ششوا  الشش   سششو   األحكررام المت لقررة ب مليررة اإلبرر ع

  تجلا 
  اهلوهشة عشن كششف الإتميشة اإلاشالغ د    ال ويرة: ادون الكشف عرنالسما  باإلب ع

  ال لن لكن نهومة توىلري احلامهة املوثورة إلرفم  اوهة املالغني عن املخملفم  عند 
  األيكما املجل ل ة امحلامهة من ا لجل ما جود. 

 .، ا جلنمداة إق ا جل ياض امل لفم 2015 م يدة الجلفجليخ املش مة  املصد :

ت شدمي الجل شم هي  ن   ه جلف  جود  يم م   اسحة حتكم عالية اإلاالغ مش  إغفشمل اهلوهشة -209
ل شششمح اجملجلاششش  الشششد يل  علشششاة ال شششيهة عشششن الغشششخ  غشششريه مشششن نششششكمل  شششو  ال شششلوك  م  شششة جيشششد

 د   الكششف عشن اهلوهشة ال  معني اةمي  ال شما.  رلش  ا  شجل ياض إق ن  احلش  م اإلاشالغ 
ثجلشش  ميتاششة عمليششة اششني  اإلد   اششش مد م غاششوا م  مششم صمهششة  ششيهة املالغششني عششن املخملفششم  إذا  م

ة اشني املشوظفني الشذهن نجيهشع اجملياني علا ا جل صم   يدة الجلفجلشيخ املشش مة اششأ  الغشخ  مشذل
اهلوهششة م  يم ششم   رفششم إ الجلشششاي  علششام  ششم م ششماال  مششن نجشش  اششذا الجل يهششي.  ايناششم ثششيي 

  مياعششششمة األصششششول  جلوششششيمم ظششششم م   ششششم  منظومششششة األمششششم املجلحششششدة، يششششد  اإلشششششم ة إق ن  م
اهلوهشششة. ىلملششششخ  املشششجل م ا شششو   رفشششم ال ملوليشششة رشششد ت لشششو نييملشششمة علشششا اليغاشششة م احملمىلظشششة علشششا إ

__________ 
 املجل ل شششة ياجشش اللدليششش  مكجلششن األمشششم املجلحششدة امل ششين امملخشششد ا   اميميششة،  منششششو  الظششي نهوششم الجل ليششش  الششوا د م (114 

املصشلحة ‘(: "م ل مح ال ملو   ال يم ة ال ممشة هجلشيح مف شوا 2015  مملام  م  اميدة م جممل صمهة املالغنيا
لل وشششمة   اسششش ي ال يم شششم  ن  هنظشششي ا م املصشششمحل امل يسشششة للخ شششي  غشششري املاث لشششة املوشششي  ة م ال وشششية ‘ ال ممشششة

املصششلحة  املخجللفششة الشش   ششس امل شألة امل ي سششة علششي م.  اششذه املي لششة م صششودة للجل ممشش  مش  ال وامشش  امدهششدة ن  ن 
 لظي ف م  يملة." ال ممة  ىل مة 
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الدىلما.  ثن ن  تجلم  للاشجل م ىليصشة   م إتا ه ال لوك ل  نهومة احل  م مياعمة األصول ال ملولية
 ال وششششمبية. ن  الجلأدهايششششة ن  عمدلشششة لل  ششششن م الششششش مدة امل شششجلخدمة سششششده م اإلجششششيا ا  اإلدا هشششة

املخملفشم ، الشذي رشد حتشدد اوهجلش  ا د احلم   رد تشا  اذه الش مدة ش مدة املالشغ عشن   م
ا ششجلنجلمجمة اوصششف  مصششد  الشششكو  األصششلية.  رششد نعياششع احملكاششة اإلدا هششة  ن  املجلششميل إمششم صششيايةة 
ذمششي نعششاله ىلغلشش  هناغششي ايشش اا اليغاششة م    ششم .  اششمليغم(115 هبششذا امل ششم ىلجلششو لهمششم املجلحششدة عششن 

م احلششششم   ال صششششو   إ  ذا الكجلاششششم يىلشششش  اششششهُ  ن  مجلاشششم  اهلوهششششة  احلامهششششة مششششن ا لجل ششششما  هناغششششي
  زواىل ة من املالغ عن املخملفم .

ادون المسررراس بحقررروق األفررررااد المت مرررين بسرررروف السرررلوك فررري مراعررراة األصررررول و  -210
ا بوضع تدابير  ا مة علا الممارسات ال يدة لضمان عدم الكشف القانونية هزافهم، يوص  

ترردل نتررا   االستقصرراف المت لررق بررالغش سررريت م. و  أو عررن هويررة المبلغررين عررن المخالفررات
يلررررزم القيررررام برررره لت زيررررز السياسررررات  ممررررا وال ديررررد مررررن المقرررراب ت علررررا أن هنرررراك الكثيررررر
 واإلجرافات والممارسات القا مة في ه ا الم ال.

ة ت شاح زام  شة اإلاشالغ د   اإلىلصشم  عشن اهلوهشة    شإذا مملشع امل مم  امإلسمىلة إق -211
مملششع الجل ششم هي اجمل ولششة اهلوهششة ت ممشش  اششنفس ال يه ششة الشش  ت ممشش  هبششم الجل ششم هي إذا   مششم انششمك م ششألة

.  رد ه دي الجلاييز سد الجل م هي الغف  إق تهمدة ايجلامل عدا اإلاالغ  لومةالوا دة من مصمد  م
عشن احلشم   اة شرية.  انشمك اوش  م   شم  م منظومشة األمشم املجلحشدة  منظاشة ال اش  الد ليششة 

حيهة الد لية  ا حتمد الد يل لالتصم    ايلممل األمم املجلحدة املش ك اني منظام   املنظاة الا
تجلشششيح ريشششم  اإلاشششالغ د   اإلىلصشششم  عشششن اهلوهشششة مشششن رشششالل    األمشششم املجلحشششدة ملكمىلحشششة اإلهشششدت(

اة و  ال مرنة للاالغني عن املخملفم .  هناغي ن  تنظي اشذه امل   شم  م تششاي  اإلاشالغ 
  يهجل م. ن  اهلوهة م  لمة ا ليم  حلامهة اوهة املالغني عن املخملفم  عن كشفد   ال
تششا   ن   من اموالن اليبي ية األرشي  لل يم شة الف ملشة يشمه املالغشني عشن املخملفشم  -212

ىل و املشوظفني  غشريام مشن األىلشياد، اش  ن  هو  ش  ل شمح الجل ايش  رشد  اإلمكشم  لجلاكشني األلشياف 
الاششششمب ني  شششششيمم  الجلنفيششششذ، مششششن اإلاششششالغ  تشششششاي  م عليشششش .  ت ششششاح م ظششششم  الثملثششششة نهوششششمة، مثشششش 

ال يم م  م منظومة األمم املجلحدة من يي  املاشدن اشمإلاالغ مشن جملشن األلشياف الثملثشة. غشري 
إق اإلعششال  عششن اةششو ال ششمرن لداششالغ عششن املخملفششم  تاششمد     نظومششةاملن  م ظششم م   ششم  

تششاي  م  ن  الجلامر إاالغ األلياف الثملثة إق ن  رم ج امل   ة ال  هل ل  لد  األلياف من 

__________ 
للاششجل م مششن م يىلششة مصششد  ا دعششم  ىلي ششم اششد  يششم     احملكاششة اإلدا هششة لهمششم املجلحششدة: "مششن الواسششح نلشش  توجششد (115 

مصششداريجل .  انششمك يششم   ثششن ىلي ششم حتدهششد الششش ود    جلشش  ن  سششده لجلاكينشش  مششن ال  ششن م لزااششة الشششماد ن 
احملكاششة لششد  دىلششما  مثشش .    للشششخ  الششذي لدهشش  دىلشش  املغياششة ن ‘ األصششول ال ملوليششة مياعششمة‘للششجلاكن مششن مفملششة 

م اششذه احلششم  ، ت لششو علششا ي ششوح الشششخ  الششذي هششود إرفششم   ،ارجلنششما اششأ  ي ششوح املششجل م م احملمماششة ال مدلششة
  ا  ششما ثششي الكشششف عششن اوهششة موجشش مل ه ششجلاي النظششي م امل ششألة مششم ظشش  تلششة الظششي ف، هناغششي ن  اوهجلشش .  م

 .((AT/DEC/983، إد هس  983  احلكم  رم .الشماد ي ن احلملة" ن 
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الغشخ  ن  الجلوال  علا ا تكماش ، ن  امل  دة لغخانايجل  الاملغة للكشف عن ل  م    غمعلي ، 
 م املوار  الا يدة ال  رد ت وح الوصول إلي م شواغ  مجل ل ة امل المة  األمن.

مرم المتحردة سر ولة االطر   علرا أحكام را وال تتيح جميع مؤسسرات منظومرة األ -213
الخاصرررة برررالمبلغين عرررن المخالفرررات علرررا موا   رررا الشررربكية الخارجيرررة. ومرررن الممارسرررات 

البنك الردولي(  وتحديداً ال يدة التي تتب  ا ب   المؤسسات المت دادة األطراف األخرة )
ن عن المخالفات أن ت لن علا المو ع الشبكي ال ام للمؤسسة عن آليات اإلب ع للمبلغي

 تلتم  الب غات من األطراف الثالثة علا وجه التحديد.أن و 
أن تتضررمن ال قررواد واالتفا ررات القانونيررة أحكامرراً كرر لك ومررن الممارسررات ال يرردة   -214

لتوسيع ن اق واجب اإلب ع عن الغش وغيرى من أشركال سروف السرلوك ليشرم  المروظفين 
المتدربين الداخليين، وغيرهم مرن غيرر المروظفين، المت ا دين، ومت وعي األمم المتحدة، و 

 ادين وشركاف التنفي .فضً  عن البا  ين والمورو 
 امإلسمىلة إق " اجن اإلاالغ"، تشا  ا د ميملم  ال  معني ال ما  اةمي املالغني  -215

املكمىل  .  ميكن ن  تشا  اذه  ن  عن املخملفم  علا ال يما اذلة من رالل ر و للحواىلز
غششري اململيششة  مملجل شششدهي  ن  اىلز مكمىلشش   ممليششة  علشششا  ششاي  املثششمل، ال ريششم  م لفشششس اليتاششة(احلششو 

غري ذلة من املزاهم  ا  جلح مرم  املانوية لداالغ الشذا ، مشن رايش  إصشدا  نيكشما  ن  ال لين(
صشدرع لففة م يملة املوظفني املجلو لني.  تجلوان اتفمرية األمم املجلحدة ملكمىلحة الف مد، الش  

علي شششششم الغملايشششششة ال ظاشششششا مشششششن الشششششد ل األعوشششششم  م األمشششششم املجلحشششششدة، ا شششششد األيكشششششما لجلششششششاي  
شششششم موا م نعاششششمل ىل ششششمد علششششا ت ششششدمي امل لومششششم ، ا ششششيح من ششششم  ن  األشششششخمي الششششذهن هشششششم مو 
إلششم  منظومششة األمششم   م ((.3 37((  "مششنح احلصششملة"  املششمدة 2 37"خفيششف ال  واششة"  املششمدة 

ت دمي احلواىلز للاالغني عن   ا د من نجيهع م  م م ماال  ن  الا د رد هي املجلحدة، ن سح 
 ايششش تصشششلح ر شششو احلشششواىلز م   املخملفشششم  منمىليشششمة ملن ششش   اجشششن اإلاشششالغ.  مششش  ذلشششة، ايناشششم

   ششم   انششم  علششا مششوالن ال ششوة  الوشش ف اةمصششة م ا شش اتياية مكمىلحششة الغششخ املوسششوعة، امل
 يد اةيم ا  لجل زهز ماية الاالغم  الوا دة.ىلغل  ميكن اعجلام  تلة اة و ن

 ة  مفم ت .    من املجلور  ن  ه زت تنفيذ الجلوصية الجلملية ىل ملية ايلممل مكمىلحة الغخ م امل -216
 

 11 التوصية
يكونرروا  ررد  لررم ينبغرري للر سرراف التنفيرر يين لمؤسسررات منظومررة األمررم المتحرردة، هن 

المت لقرررة برررالمبلغين عرررن المخالفرررات ب ررردف اعتمرررااد ف لررروا ذلرررك ب رررد، تنقررريح سياسرررات م 
الممارسررات ال يرردة، وتوسرريع ن رراق واجررب اإلبرر ع عررن الغررش وغيرررى مررن أشرركال هسررافة 
السلوك ليشرم  المروظفين المت ا ردين، ومت روعي األمرم المتحردة، والمتردربين الرداخليين، 

فري ذلرك البرا  ون  بمرا وال املين اآلخررين مرن غيرر المروظفين، فضرً  عرن األطرراف الثالثرة،
 والموروادون وشركاف التنفي .
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 الخ وب الساخنة لمب ع عن المخالفات -باف 
اششي ال نشششمة األمثششي ششششيوعمة   شششجلخداا  (116 اة ششو  ال شششمرنة للاالغششني عشششن املخملفشششم  -217

شجلا  ىليش  مشن الغشخ  نلشواا املخملفشم  األرشي .  تجلوشان اتفمريشة األمشم املالغني م اإلاالغ عام هُ 
املجلحدة ملكمىلحة الف مد نيكممشمة اششأ  اة شو  ال شمرنة للاالغشني عشن املخملفشم  تشدعو الشد ل 
األعوششم  إق النظششي، سششان مجلششة نمششو ، "م إ  ششم  تششدااري  لظششم تي ششي ريششما املششوظفني ال اششوميني 

 هبيئشششم ((،  مفملشششة "ت يهشششف النشششمر 4 8ن نىل شششمل الف شششمد"  املشششمدة اشششغاالغ ال شششل م  امل نيشششة عششش
مكمىلحششة الف ششمد ذا  الصششلة املشششم  إلي ششم م اششذه ا تفمريششة،  ن  تششوىلي هلششم، ي ششن ا رجلوششم ، 

م ذلشة د   ايشم  اشوهجل م، عشن ني يشوادغ رشد  زشم  ا  ا تصمل اجللة اهليئم  لكشي هال غواشم،
((.  تن ا  اذه املامدج ذا م علشا 2 13تشك   ىل الة جمي ممة  ىل مة هلذه ا تفمرية"  املمدة  نممهُي  

 .(117 م   م  منظومة األمم املجلحدة
 رد نلشأ  م ظم م   م  منظومة األمم املجلحدة ال  جي  ا جل ياس م آليشم    يشة  -218

ه مشششن نششششكمل  شششو  للخ شششو  ال شششمرنة لداشششالغ عشششن ششششكم   ا ششششجلامه م يشششد غ الغشششخ  غشششري 
م ، مثشش  منظاششة ال اشش  الد ليششة  املنظاششة الاحيهششة    ششال ششلوك. ايششد ن  الشششكم   م ا ششد امل

الد لية  ا حتمد الشد يل لالتصشم    ايلشممل األمشم املجلحشدة املشش ك اشني منظاشم  األمشم املجلحشدة 
املفهشششششد  ن  عشششششن ليهششششش  الفهشششششد ال شششششمدي، ن  شخصشششششيمة، إ  ميكشششششن ت شششششدمي م   ملكمىلحشششششة اإلهشششششدت،

 من رالل مكجلن األرالريم . ن  املفممس، ن  اإللك  ين،
دارليشمة.  انشمك اوش   تلشة اة شو  تشدهي م  ال  لده م ر شو   شمرنة    غملاية امل -219

م   ايلشششممل األمشششم املجلحشششدة اإلمنشششمبي،  الومملشششة الد ليشششة لل مرشششة الذ هشششة،  منظاشششة ال شششيمية    شششم
حم ىلشششة إق ج شششة رم جيشششة  ة اة شششو فوششش  إ شششنمد ع شششود إدا  تل شششمملي(  ا حتشششمد الفهشششدي ا ،ال ممليشششة

 لجل دمي اةدمم .
املام  م  اميدة م ن  م  اجملجلا  الد يل ال  تششك  م شمهري ا د  5 ه يض اإللم   -220

 ر و   مرنة ىل ملة للاالغني عن املخملفم .  جلشغي ل

__________ 
 "ل دا ال كو  عن اة أ".  م ا د األييم  هشم  إلي م نهومة ام م اة و  ال مرنة "للاالغني" ن  (116 
 117) UNODC "The Institutional Integrity Initiative", p. 60  ،مكجلشن األمشم املجلحشدة امل شين امملخشد ا   اميميشة[

[. الظششي نهوششم الجلوصششية الشش  رششدم م امل ششي  اةششمي امل ششين اجل زهششز  صمهششة 60"ماششمد ة النزااششة امل   ششية"، الصششفحة 
"تششششوىلري رنششششوا  ىل ملششششة   رمبيششششة للاالغششششني حلفششششز إجششششيا ا    ا A/70/361احلشششش  م ييهششششة الششششيني  الجل اششششري م الوثي ششششة 

 (.64"  الف ية عالجية
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  5 اإللم  
 بالخ وب الساخنة للمبلغين عن المخالفات )غير حصرية( يت لق فيماالممارسات ال يدة 

 :ميكن للاجل  دهن  الامب ني  امل جلفيدهن  غشريام  همكانية وصول األطراف الثالثة هلي ا
  الوصول إلي م

 : ميكشن الوصشول إلي شم علشا مشدا   اإلتاحرة علرا مردار السراعة سرب ة أيرام فري األسربو
  ال معة

 :اششمتفي مشش  حتايلشش    رششمميكششن الوصششول إلي ششم عششن ليهشش   المكالمررات ال اتفيررة م انيررة
  الي وا

 :مجلمية الغم  اجملاوعم  اليبي ية من نصحمع املصلحة ت دواد اللغات  
  هُ لشششن إق املالغشششني عشششن املخملفشششم   ن  هناغشششي اإلفصرررا  عرررن ال ويرررة: ادوناإلبررر ع

  الجل يهف األف  م
 :لي ششم عششن ليهشش  اهلششمتف، الوصششول إ هجلششم  همكرران الوصررول مررن خرر ل  نرروات مت رردادة

  مور  علا شاكة اإلل لع،  شخصيمة  الفهد اإللك  ين،  من رالل 
 :الاالغ املوج  املفهشد  تشفريهناغي  تشفير البريد اإللكتروني/صفحة المو ع الشبكي

 .اإللك  ين/املور  الشاكي يفمظمة علا إرفم  اهلوهة
 إق املام  م  اميدة. ياي   يدة الجلفجليخ املش مة ا جلنمداة  املصد :

 م إلششم  اششذا ا  ششجل ياض، نجششي   يششدة الجلفجلششيخ املششش مة ت يياششمة للخ ششو  ال ششمرنة  -221
احلملية للاالغني عن املخملفم  م منظومة األمم املجلحشدة اممل م لشة اممل شمهري امليج يشة املاينشة نعشاله. 

  ماة شو  ال شمرنة م ا وشم  نغلن تلة امل شمهري.  مش  ذلشة، لشويت ن      تنفذ م ظم امل
اغرفم  اهلوهة تنشأ عند ا جلخداا لظشم الفهشد اإللكش  ين،  ن   ةجل ل ملي ع جمملية،  ن  مشمم  

م ، لي ششششع مجلميششششة الغششششم     ششش، م عششششدد مششششن املهبششششم ةيتا ششش الجلوجي ششششم  امل ال ششششمرنة شششو  اة
 مجل ددة.
الغششني عششن املخملفششم  د   للا ادهلششة مششن املام  ششم  اميششدة األرششي  تششوىلري رنششمة اتصششمل  -222

اإلىلصم  عن اوهجل م.  ت دي رنمة ا تصمل اذه  ظيفة مزد جة ىلجلجليح للاح  ني ىليصشة للاجلما شة 
يل،  إاشششالغ النجلشششمبل مششش  الششششخ  اجمل شششول اهلوهشششة اششششأ  ا  جلف شششم ا  الششش  ت  شششن الجل يهشششي األ   
ملي، علشا  شاي  املثشمل، الالي ة للُاالغ عن املخملفم  م  مواصلة إرفم  اوهجلش . ىلللصشند ح ال شم

حتدهشد اهلوهشة الشخصشية  توصشي اليول شكو املالغشني  يرمرنمة اتصمل إلك  لية هلذا الغشيض ت اش  اش



JIU/REP/2016/4 

GE.16-09394 78 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

6
/4

 

 

الكجلاشم  ام تصشمل زكجلشن الجلح ي شم  عشن ليهش   عن املخملفم  الشياغاني م إا شم  ن شمب م لشي  
 .(118 عنوا  ايهد إلك  ين جممين علا اإلل لع

ن نجيهششع م  ششم م ششماال  إق ن  اة ششو  ال ششمرنة هناغششي نهوششمة ن   نشششم  ا ششد الششذه -223
تششوىلي م ششم اة اششدهالة لداششالغ املن ششاة للحششم   الشش  تجل لشش  اششمإلدا ة ال ليششم.  ميكششن ن  هشششك  اششذا 
 امل م ، علا  اي  املثمل، ر مة لداالغ هياو املالغني عن املخملفشم  الانشة مياج شة احل شمام ،

ه ششمد الجلأميششد انششم علششا توصششية   د  م   ة.    ششنحششو الششذي حتششدده املا نششمة نرششي ، علششا ال ن 
 دعششششع إق إيملششششة يششششم   الجلح يشششش  مشششش  اليؤ ششششم   (119 ت يهششششي  ششششما  لويششششدة الجلفجلششششيخ املششششش مة

 الجلنفيذهني املجلظما إق ميم  منفص   م جل  .
ا مؤسسررات منظومررة األمررم المتحرردة باسررت راض ترتيبررات خ وط ررا السرراخنة وتوص رر -224
 5غرين عرن المخالفرات ب رردف اعتمرااد م رايير الممارسرات ال يرردة المبينرة فري اإلطررار للمبل
تنشرف ب رد خ رًا سراخناً لمبر ع عرن المخالفرات علرا القيرام  لرم ات التريؤسسرع الموتش   

 ب لك وفقا ل  ى الم ايير.
ام شششود املاذ لشششة  و ششش ةمنظومشششة األمشششم املجلحشششدة، هناغشششي نهوشششمة ت عاششش  م ا شششد ايئشششم   -225

لدعال  عن اةو ال مرن للاالغني عن املخملفم  م امل   ة لجلشا  امل جلفيدهن، ا يح من شم 
تي ششري ا ششجلخدام م اجل ششدمي اةششدمم  امللغششم  احملليششة م يملششة ال اليششم  الوا شش ة الن ششمح،  تششوىلري 

اشم  الالجئشني،  توتهش  صنمده  الشكم  ، علا  اي  املثشمل، م لي ن  اةدمم  اهلمتفية اجململية
افوسشية األمشم املجلحشدة لشش    ىلامل لومم  عن اةو ال شمرن اشني مجمعشم  ال شكم  امل شجلفيدة. 

إشششش م ا  م املنشششو ا  املوتعششة علشششا  سشش  ت اششش  ا ششد اششذه الجلشششدااري،  من ششم ، مششثالة، الالجئششني
مل لومششم  عششن ال ششكم  امل ششجلفيدهن لجلحششذهيام مششن الغششخ املجل لشش   ششدمم  املفوسششية  تز هششدام ام

.  اششذه تششدااري ىل ملششة  مجل ششاة (120 مكششم  إيملششة الشششكم   م يششم   ا شششجلامه م يششد غ غششخ
املكفششم ة مششن ييشش  الجلكلفششة لجلل ششي امل شششيا   امل لومششم  مششن امليششدا  عششن ني نعاششمل غششخ رششد 

 حتدغ.
بب ل ج واد متضافرة  اب   مؤسسات منظومة األمم المتحدة، يوص  ب يت لق فيماو  -226

المسرررتفيدين، علرررا تنررراول ال ميسرررورةخ ررروب السررراخنة للمبلغرررين عرررن المخالفرررات ل  ررر  ال
 باإلضافة هلا الشركاف اآلخرين ال ين ترب  م بالمؤسسة روابط برنام ية.

__________ 
-www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/how-we الظشششششششششششششششي املورششششششششششششششش  الششششششششششششششششاكي لليول شششششششششششششششكو (118 

work/accountability/internal-oversight-service/report-fraud-corruption-or-abuse/   ا ا لششششششالا عليشششششش 
 (.  2015مملو  األ ل/ده اف   7م 

 . 36(، الف ية JIU/REP/2011/7املجلحدة   ظيفة الجلح ي  م منظومة األمم  (119 
 "UNHCR, "Service Guide for Syrian Refugees valid as of January 2015 الظشي، علشا  شاي  املثشمل، (120 

 "[. 2015]"الدلي  الصحيح للخدمم  امل دمة لالجئني ال و هني م مملو  الثمين/هنمهي 



JIU/REP/2016/4 

79 GE.16-09394 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

6
/4

 

 

 الحماية من االنتقام -جيم 
صمهة املالغني عن املخملفم  مشن ا لجل شما نمشي ييشوي لانشم  الث شة ال وهلشة األجش  الالتمشة  -227

 عششن اة ششأ اششني صششفوف املششوظفني  إلثششمد ث مىلششة ل ششدا ال ششكو  امعششن الغششخ  ا ششجلايا  لداششالغ 
د  اشششششد ن  هكشششششو  لششششش    احلفشششششما علي شششششم.  لجلششششششاي  املالغشششششني عشششششن املخملفشششششم  علشششششا اإلاشششششالغ،

ثاششع إذا اللجلصششمف مششن ا لجل ششما لم  نيكششما  إجششيا ا  مل ممششة الشششكم   مششن ا لجل ششما      ششملا
 يم ششم  اإلاششالغ عششن املخملفششم  م منظومششة األمششم املجلحششدة اششذه يششني رششد تشششا    م  روعشش .

األيكشششما، ىلشششغ  جنمي شششم هجلورشششف علشششا ميفيشششة ت ايششش  اشششذه األيكشششما علشششا غشششو ىل شششمل  علشششا ث شششة 
 املوظفني عاوممة م  يم م  احلامهة من ا لجل ما.

مثشي  مشفع لجلمبل الد ا ة ا  جل صمبية لويدة الجلفجليخ املش مة اشأ  الغخ عشن ن  ن -228
من لصف اجملياني غري مجلأمدهن من نمشم  شيجلاجل و  امحلامهشة مشن ا لجل شما م يشمل إاالغ شم عشن 

هلششزا عالشش  لجل زهششز آليششم  اإلاششالغ عششن   ششم الغششخ.  تاششني الششيد د املششذمو ة نعششاله ن  انششمك الكثششري
 ة  لجل يهف املوظفني اشأمم.   املخملفم   مكمىلحة ا لجل ما م امل

  6الشك  
 ن االنتقامالحماية م

 
 الغخا جل صم   يدة الجلفجليخ املش مة اشأ   املصد :

 -  رد لي  األشخمي الذهن نجيهع م  م م ماال  نهومة م ألة اةوف مشن ا لجل شما -229
امعجلام اشم م شألة تثشري اشملغ ال لش .  تشدل الد ا شم   - مملشع مجلصشو  ة ن  هف اشم مم  وا  مم  هلم

مة ا  جل صمبية  الجل م هي عن النزااة  األرالريم ، ال  تو ل  هبم دارليمة ا د م   م  منظو 
األمششم املجلحششدة، علششا ن  ريششما املالغششني عششن املخملفششم  اششمإلاالغ  صششمهجل م مششن ا لجل ششما هشششغال  
ميتاشششة عمليشششة اشششني جمشششم   املششششمم  الششش  ذمياشششم املوظفشششو . ىل لشششا  شششاي  املثشششمل،  يشششت مكجلشششن 

 و  لاششم ، ن  األشششخمي الششذهن ثجلاشش  ن  ه ششدموا شششكم   ه   ششم إيششد  امل ،األرالريششم 
ا شجلخدام م ا شان اةشوف مشن ا لجل شما.  اشذا  عشنو  اام   ا ليم ،  لكن م ثال يم  اأمي

الششش   2012 ل ششما هجلامشششا مشش  الششيد د الششوا دة م إلششم  الد ا شششة ا  جل صششمبية ال ممليششة للاششوظفني
ة الششش  ت كشششس ن  "املخشششم ف مشششن ا لجل شششما  عشششدا الث شششة م ن  مشششن ه ومشششو     شششلفشششس امل نجي شششم

ك  يل و  احلامهة من ا لجل ما رد  ن  املوظفني من ام ي  اإلاشالغ عشن امإلاالغ عن  و  ال لو 

Disagree, partially disagree,
don't know, neither

Agree, partially agree

 "هذا أبلغ  عن غش أشتبه فيه، لديو اقة كاملة بأني سألقا الحماية من االنتقام"

غششششششششري مواىلشششششششش ، نرجللششششششششف ا ششششششششد الشششششششششي ، 
 نعيف، ل ع مواىل مة    غري مواىل   

 مواىل ، مواىل  ا د الشي 

 م املمبة 53

 م املمبة 47
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ة نرششي ، نشششم  مكجلششن اليرماششة  مكجلششن األرالريششم     ششم  م  ششو  ال ششلوك م امل ششما األ ل".
م ت م هيام إق ن  "الجل  يام  الوا دة رالل يل م  ال ا  مشن نجش  الجلوعيشة امألرالريشم  تشدل 

ة    ششم  م تالششوا هششش ي   اششمل ل  إتا  إمكمليششة ا لجل ششما م مكششم  ال اشش ". مششم علششا ن  املششوظفني
 نرششي  مششذلة، هششذمي ت يهششي مكجلششن األرالريششم  ن  "املششوظفني نثششم  ا م ششألة رششوىل م مششن ام ششي

ة اةمصة حتدهداة يامهة املالغني عن    ش و ام امإليام  ييمل "، علا اليغم من  يم ة امل ن 
ة نرششي  إق ن  "مششن امششدهي املجلنوهشش  ن     ششي مكجلششن األرالريششم  م ماملخملفششم .  نشششم  ت يهشش

انششمك عششدداة مجلزاهششداة مششن الجلحيهششم  الشش  هششجلم اإلاششالغ عن ششم اصششو ة مجمعيششة، مششن راشش  جماوعششة مششن 
 غري م لومة اهلوهة". ن  مصمد  جم ولة ن  امل جلخدمني،

باة اةمصة يامهة املالغني عن   جد ت يهي نيد امل ي هن اةمصني نهومة ن  األيكما ال م -230
املخملفشششششم  تجلوشششششان ا شششششد الثغشششششيا   ا  شششششجلثنم ا  م تغ يجل شششششم م م   شششششم  منظومشششششة األمشششششم 

مثشري مشن احلشم  ، تفجل شي ا ليشم  ال مباشة إق ا  شجل اللية احل ي يشة  الف مليشة،   م .(121 املجلحدة
جلنفيشذ مشن لل شجللزا إجشيا ا  رنشوا  اإلاشالغ الدارليشة ت ىلام دامشعي ن النية.  غم ال الر م من 

تجلاجلششششش  امملصشششششدارية الششششش  تشششششأ  مشششششن ا  شششششجل ياض  لشششششن جملشششششن نىلشششششياد مجل شششششددهن م إدا ة امل   شششششة،
 مشن لشده م امل يىلشة اششملغخ  مشن املاكشن ن  هكشو  لشذلة آثشم   ادعششة مشن ييش  إ  .(122 امل شجل  

، ىلشششغ  مشششن هكشششو  لشششده م ا  شششجل داد للاشششو  هبشششم.  امإلسشششمىلة إق ذلشششة   الغشششخ املفششش ض رشششد ن 
 هجل دمو  لداالغ رد ثد   نلف  م عيسة لاللجل ما د    ا  الجلصمف مالباة.

مكمتششن األرالريششم  علششا ل ششمح منظومششة األمششم املجلحششدة حتششدي "ا ششجلخالي"   تواجشش  -231
املجل ل ششة ا وششمهم مكششم  ال اشش   األدا .  نشششم  عششدة نشششخمي مششن  احلششم  لف ليششة مششن ااحلششم   

  نهومة إق ن  ادعم ا  ا لجل شما ت شجلخدا نييملشمة حتشع ذ ابش  ممذاشة الذهن نجيهع م  م م ماال
هجلخششذ مكجلششن األرالريششم  الجلششما  لهمششم املجلحششدة رششيا اة ممبيششمة   مل إللملششة نمششد الا ششم  م الوظيفششة.

(، ا ششششد ا ششششجل ياض ماششششدبي 2015-2006 ششششنوا  مششششن  جششششوده   10يششششد غ الجل ششششما، رششششالل 
 .  مثشرياة (123 م ن ا  يم   ىل شو إ  اليرماة الدارلية، حت ي م   ي ة نجياام مكجلن ردمم  

ة، "زثماة آلية ملة ال ممالجلما  لهم ت جلخدا  يم ة مكمىلحة ا لجل ما،  ىل مة ملكجلن األرالريم  مم
، األمي الذي ميمث  يياة مكمتن األرالريم  األرشي  م منظومشة (124 للجلظلم  منمتعم  ال ا "

ا ا  ششجل ياض، مملششع األمملششة تششن  ح  يم ششجل م ملكمىلحششة ا لجل ششما األمششم املجلحششدة.  لششد  إجششيا  اششذ
 ىل مة ألىلو  املام  م  ال مملية النمشئة، هبدف إعشمدة ال ميشز علشا صمهشة املالغشني عشن املخملفشم  

هجل ششم لو  مشش  الجلح ي ششم  م يششم   اإل ششم ة الشش  تلحشش  سششي اة   ن  الششذهن هالغششو  عششن ادعششم ا 

__________ 
 (،A/70/361اجل زهششششششششز  صمهششششششششة احلشششششششش  م ييهششششششششة الششششششششيني  الجل اششششششششري  الظششششششششي نهوششششششششمة ت يهششششششششي امل ششششششششي  اةششششششششمي امل ششششششششين  (121 

  .69-51الف يا  
   .55، الف ية امليج  لف   (122 
  .A/66/319  A/67/306  A/68/348  A/69/332  A/70/307الجل م هي عن نلش ة مكجلن األرالريم ،  (123 
   .2015مكجلن األرالريم  الجلما  لهمملة ال ممة لهمم املجلحدة،  (124 
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احلوماششة ىلي ششم.  مششن املجلورشش  ن  حتششد  ال يم ششة امدهششدة مششن  ن  اليم ششمع ن  ماششرياة زصششمحل امل   ششة
 صلة هلم امملوسوا.   عدد الجل م هي الوا دة ال 

 ماشششم هجلاشششني مشششن املنمرششششة، تششششري املام  شششة اميشششدة إق ن  إسشششفم  املصشششدارية علشششا ادعشششم   -232
ه جلوشي ن  ت مم ش  امل لومشم  الش  هجل م،  شي   ن  احملمىلظة علشا إرفشم  اوهشة املالغشني عشن املخملفشم 

إلشم  منظومشة األمشم املجلحشدة،   م  عدد من الوشاملم .توىلري جلم  هفيد هبم املالغو  ي م ية  ن  ه
هلشششي: تشششأمني نمشششممن عاششش  املكجلشششن الشششذي هجلنشششم ل ت شششم هي املالغشششني عشششن  مشششم تششششا  اشششذه الجلشششدااري

 كاششة اإلغششالحزابن حمُ املخملفششم    ىلششيض ريششود رمصششة علششا  ششا  ا لششالا علششا ال ششاال   رشش
م ذلششة  سش  نيكششما رمصششة اممللفشم  اإللك  ليششة، موجشود يم ششوع رششمدا  زشم إق ذلششة(،  مشم

 شيهة سشي  هة ملجد ا  لم هة للحامهة اإللك  لية.  الشي   املجل ل ة ا ن  منفص  علا  اي  املثمل
ه جلصششي  ن  ناغشيمجيش  األششخمي الششذهن ميكشن م ا لشالا علشا امل لومششم  احل م شة.  هم يملشة 

ال امح سي  ة احلفشما علشا  شيهة امل لومشم  علشا املشوظفني الشذهن ه شممو  يشم   اإلاشالغ عشن 
املخملفششم  ىلح ششن، اشش  ن  ميجلششد  نهوششمة إق األشششخمي ا رششيهن الششذهن هجلششم  هلششم ا لششالا علششا 

 .(125 تكنولوجيم امل لومم ،  الش ود  من إلي م يامل لومم  ال يهة، ماوظف
األمملشششة ال ممشششة،  ايلشششممل األمشششم املجلحشششدة اإلمنشششمبي،  امل ا شششة ماملام  شششم  اميشششدة  مشششن  -233

 مفوسششششية األمششششم املجلحششششدة لششششش    الالجئششششني،  منظاششششة ال ششششيمية ال ممليششششة،  اليول ششششكو،  منظاششششة 
 اخمذني  -منح إغمثة م رجلة  ،األغذهة  الز اعة،  ايلممل األغذهة ال مملي،  منظاة الصحة ال مملية

للاالغشني عشن املخملفشم  الشذهن يششو   -جلدااري اليامية إق ينن املزهشد مشن األذ  م رجلشمة الا د 
خصشششي  مششششيف لجللشششف.  ن  ا لجل شششما.  ميكشششن ن  تششششا  اشششذه الجلشششدااري الن ششش  إق إدا ة نرشششي 

 نشم  عدد  شن نجيهشع م  شم م شماال  إق ن  تشدااري اإلغمثشة امل رجلشة تثشري صش وام  إدا هشة ماشرية 
الجلنفيشذ  وشام  مفشم ة، مشن الوشي  ي ن  ت مم شم اإلدا ة علشا  جش  ا  شجل امل لار  ال اليالو م 

تجلخشششذ  ن  ل يم ششم  مكمىلحششة ا لجل شششما.  ارشش   ا شششد مششن نجيهششع م  شششم امل ششماال  نهوشششمة ا ششوة
 زواىل ة املالغني عن املخملفم  لكيال ت جلخدا ألغياض الجل ممية م ن  ة. إ  تدااري اإلغمثة امل رجلة

 ثشششدغ ذلشششة داباشششمة    م   سششش ع نيكممشششمة حلامهشششة املشششوظفني،   شششم ظشششم املمششش  ن     -234
 املن شششاة لغشششري املشششوظفني الشششذهن ت شششجل ني هبشششم منظومشششة األمشششم املجلحشششدة، مثششش  اةشششفا  ا  جلششششم هني،

 املجلشششد اني الشششدارليني، ن  مجل شششوعي األمشششم املجلحشششدة، ن  نصشششحمع اتفمرشششم  اةشششدمم  اةمصشششة، ن 
 سشش ع نيكممششمة رمصششة لجلو ششي  ل ششمح الشش  م     ششملنجلششداني.  انششمك عششدد مششن املاملششوظفني ا ن 

تدااري احلامهة من ا لجل ما لجلن اش  مشن ييش  املاشدن علشا األششخمي م ىلئشة غشري املشوظفني، الشذهن 
هلشششششم صشششششلة ت مردهشششششة اممل   شششششة. ىلفلشششششممل األمشششششم املجلحشششششدة اإلمنشششششمبي،  منظاشششششة الصشششششحة ال ممليشششششة، 

الاحيهششة الد ليششة  منظاششة األمششم املجلحششدة للجلنايششة الصششنمعية  األ لششي ا(، علششا  اليول ششكو،  املنظاششة 
 اي  املثمل، تشا  صيايةة غري املوظفني، من راي  املجل شوعني  املجلشد اني الشدارليني،  املجل  شدهن، 

ت جلصشششي األمملشششة ال ممشششة      اةشششفا  ا  جلششششم هني م إلشششم   يم شششم م املجل ل شششة زكمىلحشششة ا لجل شششما.
__________ 

 لفيا نلف من اذا الفص .االيجوا إق نهومة  هيجا (125 
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( صششياية علششا تششوىلري احلامهششة مششن ا لجل ششما ST/SGB/2005/21املجلحششدة م  يم ششجل م ال ممششة   لهمشم
هشش مو  م لششم  آرشي مششاول امحلامهشة زوجشن  ن  للاوظفني الذهن هالغو  عن  شو  ال شلوك

اششذه ال يم ششة ىلح ششن، اشش  توىلياششم نهوششمة لششا د الفئششم  مششن غششري املششوظفني،  حتدهششداة للاجلششد اني 
 وعي األمم املجلحدة.الدارليني  مجل 

ا بأن تتوسع مؤسسرات منظومرة األمرم المتحردة فري ن راق التردابير الم  مرة ويوص   -235
 علررررا فقررررط تقتصررررر ال كرررريلحمايررررة المبلغررررين عررررن المخالفررررات مررررن االنتقررررام وت بيق ررررا، ل

فري ذلرك المت ا ردون  بمرا أيضراً مختلرف الفعرات مرن غيرر المروظفين، ب  تشم الموظفين، 
ادامرر  هنرراك  مررا دمات الشخصررية، والمت وعررون والمترردربون الررداخليون،علررا تقررديم الخرر

 صلة ت ا دية مع هؤالف األفرااد.
الش    ألمشم املجلحشدة ملكمىلحشة ا لجل شما الش  ت شجلخدم م م   شم  ا  تفجل ي األلي ال دهدة -236

نششششأ عنشششدمم هشششجلم ت  توشششم ع املصشششمحل الشششيشششم   جشششي  ا جل ياسششش م إق نيكشششما للجلخفيشششف مشششن 
 ميششم  م شش  ل عششن  ظششمبف ن  ألرالريششم مششن مكمتششن اعششن لملفششم  ا تكا ششم مكجلششن  اإلاششالغ

 اجششش  مكجلشششن األرالريشششم  الجلشششما   2010/2011لجلح يششش . ىل لشششا  شششاي  املثشششمل، رشششالل الفششش ة ا
ة الجلح يش ،  عومشع الكيشم  ال شمبم اوظيفشلهمملة ال ممة لهمم املجلحدة يملة الجل ما ظشماي ا تكاش  

م  اشششذه امل شششألة    شششغلششششم  ىليهششش  حت يششش  اشششده .  ت شششمجل ا شششد املااحلملشششة علشششا ن شششمر لصششش  
 ةه ششوا  بششيس مكجلششن األرالريششم ، م يملشش يشش  ميكششن ن ي علششا اششذا النحششواجل ششده   يم ششم م 

 إمكم  يد غ توم ع م املصمحل، اغيملة ا  جل ياض إق ايئة ا جل ياض ادهلة لل يما ا .
ت جلششف مششن املام  ششم  اميششدة م جمششمل صمهششة   سشش  عششدد مششن اهليئششم  الد ليششة  يم ششم   -237

يشششني ن  ا شششد اشششذه املام  شششم  تجلا  شششم املف ششش    م .(126 املالغشششني عشششن املخملفشششم  مشششن ا لجل شششما
 م   م  منظومة األمشم املجلحشدة، مثشة جمشمل إلجشيا  ا شجل ياض م شجلفيد لجللشة ال يم شم  مل يىلشة

__________ 
 126) UNODC, Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons  األمشم ]مكجلشن

[  ملام  ششششششم  اميششششششدة م جمششششششمل صمهششششششة املالغششششششنيامدليشششششش  املششششششوا د املجل ل ششششششة امل ششششششين امملخششششششد ا   اميميششششششة، املجلحششششششدة 
Transparency International, Whistleblower Protection and the UN Convention against Corruption 

 صمهششششة املالغششششني عششششن املخملفششششم   اتفمريششششة األمششششم املجلحششششدة ملكمىلحششششة الف ششششمد]منظاششششة الشششششفمىلية الد ليششششة،  (2013)
 2013  ])OECD, Whistleblower Protection: Encouraging Reporting (2012)    منظاششة الجل ششم[

 Council of([  2012  صمهة املالغني عن املخملفم : الجلشاي  علشا اإلاشالغ الجلناية م امليدا  ا رجلصمدي، 

Europe, recommendation CM/Rec(2014)7 of the Committee of Ministers to member States on the 

Protection of whistleblowers  ،الجلوصشية]جملس ن   ام CM/Rec (2014) 7   للانشة الشوت ا  إق الشد ل األعوشم
 ,G20, Study on Whistleblower Protection Frameworksاشششأ  صمهشششة املالغشششني عششن املخملفشششم [  

Compendium of Best Practices and Guiding Principles for Legislation (2011)   جماوعشة الالشدا[
مهشششة املالغشششني عشششن املخملفشششم ،  رالصشششة ألىلوششش  املام  شششم   املاشششمدج الجلوجي يشششة د ا شششة عشششن نلشششي صال ششششيهن، 
 U4 Anti-Corruption Resource Centre (2008), "Making whistleblower([  2011  للجلشششيه م 

protection work: elements of an effective approach"   2008]ميمشز ن تششجلمهن ملشوا د مكمىلحشة الف شمد ،)
  .A/70/361امهة املالغني عن املخملفم : عنمصي الن ل الف مل"[  حلف ملية ال "حت ي 
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يجليمجشم  اةمصشة اكش  م   شة  ميفيشة إذا مم  ميكن ن  تجلال ا م  ايئشة األعاشمل احلمليشة  ا  مم
ذلششة. ىل لششا  ششاي  املثششمل، مششن املام  ششم  اميششدة تششوىلري الجلغ يششة الشششمملة ا يم ششم  اإلاششالغ عششن 
املخملفشم ، لجلشششا  "ا لجل ششما املجلا يششة"، الشذي هشش ثي علششا األشششخمي الشذهن هُفشش ض نمششم مالغششو  

يشدة نهوششمة علشا سشام   ششيهة عشن املخملفشم .  تشن  ال يم ششم  الش  تجلامششا مشش  املام  شم  ام
"عن  اإلثام " لجل يشيم اإلجشيا ا  ا لجل مميشة احملجلالشة علشا  ع   املالغني عن املخملفم ،  تل ي ا

ال ا  يمملم تأمد   جماة الدعو ،  تجليح إمكملية اللاو  إق لظم ال دالة الي ية.  تن  اذه 
م  اجل  ياشم  عشن لجلشمبل الاالغشم  ال يم م ، عال ة علا ذلة، علا تز هد املالغني عن املخملف

 امل دمة  علا ع وام   /ن  إجيا ا  تأدهاية حمددة تجلخذ سد الذهن هشم مو  م ا لجل ما.

 السب  المركزية في مقاب  ال مركزية لتلقي الب غات - ت داد طرق اإلب ع -ادال 
ل ششششششي م  تجلاشششششش  ماششششششمة لجللفششششششة م إدا ة عاليششششششة ت   ششششششمشششششششف ا  ششششششجل ياض عششششششن ن  امل -238

إجيا  الجل ييام  األ لية للششكم   املجل ل شة اشملغخ  غرياشم مشن الششكم   املجل ل شة   م الشكم  ،
تكليششف الويششدة امل شش  لة اششغجيا    م حتدهششد  جماششة يششم   ادعششم  ا لجل ششما،  م ا ششو  ال ششلوك،
ماشة( ة الجلح يش   ن  مكجلشن اليرالكيشم  ال شمبم اوظيفش  شني  هم ،    شعشدد مشن امل  م الجلح ي م .

اوصشششششف  الكيشششششم  اليبي شششششي املكل شششششف اجلل شششششي ادعشششششم ا  الغشششششخ،  إدا ة اةشششششو ال شششششمرن، مث إجشششششيا  
الغششخ ن ششوي علششا الجلح ي ششم . غششري ن  ت ششدمي الاالغششم  اشششأ  ادعششم ا  ا شششجلامه م ال ششلوك امل

م ، هششجلم نهوششمة مششن رششالل رنششوا  لجللفششة،     شش  غششريه مششن نشششكمل  ششو  ال ششلوك(، م م ظششم امل
ليهشششش  املشششششيىلني املامشششششيهن  اإلدا ة ال ليششششم،  إدا ا  املششششوا د الاشششششيهة،  مكمتششششن عششششن أ  هكششششو  مشششش

 األرالريم ،  اليؤ م  الجلنفيذهني،  ج م  نري .
  جود رنوا  مجل ددة م اإلاالغ عن الغخ  غشريه مشن نششكمل  شو  ال شلوك هش دي إق  -239

    املكمتششن الشش  تجلل ماششم، ال ششداا الوسششو  اشششأ  ميفيششة ا تاششم  مشش  من ششم اششم ري،  نلششواا الشششكم
 الكيفيششة الشش  هناغششي ن  تششجلم هبششم امل مالششة اششني ا دعششم ا   /ن  اإلاششالغ عششن اإلجششيا ا  املجلخششذة. 

تكو  رواعد الجلح ي م  األ لية م ا دعشم   ت يياش      عال ة علا ذلة، م مثري من احلم  ،
ا جل صشششم   يشششدة الجلفجلشششيخ   م موسشششوعة م صشششيغة   يششة. ن   الفششيت امل شششا  لالدعشششم ا   اسششحة

م املمبششششة مششششن اجملياششششني إق ن  "الجل لياششششم   اإلجششششيا ا   40املششششش مة اشششششأ  الغششششخ، نشششششم  ريااششششة 
غششري م لومششة  الظششي  ن  املجل ل ششة اكيفيششة اإلاششالغ عششن ا شششجلامه م يششد غ غششخ" إمششم غششري  اسششحة

 ندلمه(. 7الشك  
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  7الشك  
 اإلب ع عن الغش

 
 .ا جل صم   يدة الجلفجليخ املش مة اشأ  الغخ املصد :

بشرأن كيفيرة اإلبر ع عرن الغرش، والخروف مرن االنتقرام، و د يمنع ان دام الوضرو   -240
وان رردام الثقررة فرري اإلجرررافات الواجررب اتباع ررا المبلغررين عررن المخالفررات مررن اإلبرر ع عررن 
 االادعافات ويصدوهم عنه، ومن ام تس م ه ى األمرور فري نقرص اإلبر ع عرن الغرش. وذكرر

فترريش المشررتركة بشررأن فرري الما ررة مررن الم يبررين علررا استقصرراف وحرردة الت 47م موعرره  مررا
الغررش هرر ى ال وامرر  الث اررة بوصررف ا السرربب الر يسرري فرري عرردم اإل رردام علررا اإلبرر ع عررن 

 شد هش دي ىلا لجلاشمر،  مشنت د د نمممن اإلاالغ  ه اا  مم  امإلسمىلة إق الغش هلا سل ة أعلا.
ملثشمل، إق  يم   تأرري عندمم حتشمل ادعشم ا  الغشخ، علشا  شاي  ا الجل دهينهومة إق نر م  م 

م امل ششما غششري املكجلششن الصششحيح.  مششذلة ه ششين غيششمع ج ششة  ايششدة لداششالغ عششن يششم   الغششخ 
 شن نجيهشع م شماال  م  شم اشأ   مثري  .  نري   (127 م ا يه ة مجل  ةت ي   لن ا دعم ا  األ ل ن 

مجيششششش  ا دعشششششم ا   لجلشششششمبل علشششششا الجلح يششششش   الكيشششششم  ال شششششمبم اوظيفشششششة إلشششششالا سشششششو  إجشششششيا ا  
 ة ىل ششم ل ششمح ا دعششم ا  دارل ششم،   ششهجلششيح للامششن شششأل  ن   /الجل يياششم  الجلا يدهششة الجلح ي م

 م ذلة الغخ،  الكيفية ال  ييي هبم م ممجل م. زم
ض م اششذا الجل يهششي، اشششك  عششما، م إيششد  ىلئجلششني ا ششجل ي شششاولة ام م  امل   شش ت شش  امل -241

ندلششششمه.  توجششششد م عششششدد مششششن  8لشششششك   بي ششششيجلني  امليمزهششششة  الالميمزهششششة(، علششششا النحششششو املاششششني م ا
الكيم  ال شمبم تجلاث  م مكجلن اليرماة  ن   مم م  آلية ميمزهة لجلل ي الاالغم ،  اي عمدة   امل
هف اششم،  مششم وظيفششة الجلح يشش ( الششذي ثششيي ت يياششمة ماششدبيمة مايشش  ا دعششم ا  الششوا دة،  إذا مششم  هلششما

م  نرشي ،    شم  م آرشي. م ش  ل   لة إق مكجلن  ثي  احلم ن  ىلغمم ن  ُثيي حت ي مة مممالة ىلي م
ميمزهششششمة،  املجلششششميل ميكششششن ن  هجلل ششششي ا دعششششم ا   الشششششكم   عششششدد مششششن    هكششششو  تل ششششي الاالغششششم 

 ة اليرماشششة،الكيشششم  امل شششين ال شششمبم اوظيفشششاحلشششم   إق تلشششة  الويشششدا  املخجللفشششة الششش  حتيششش  اشششد  ام
الالميمشششزي مششش  ريشششم  اإليملشششة إق مكجلشششن  يشششي  الجل يياشششم  املادبيشششة لوجماجل شششم علشششا امل شششجلو  ن 

 اليرماة.

__________ 
 127) A/69/5  145 اجمللد األ ل(، الف ية.   

Disagree, partially disagree,
don't know, no position

Agree, partially agree

 "الت ليمات/اإلجرافات المت لقة بكيفية اإلب ع عن الغش المشتبه فيه واضحة"

غششششششششري مواىلشششششششش ، نرجللششششششششف ا ششششششششد الشششششششششي ، 
 نعيف، ل ع مواىل مة    غري مواىل   

 مواىل ، مواىل  ا د الشي 

 م املمبة 38

 م املمبة 62
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  8الشك  
 اإلب ع عن الغش

 

 .  2015 يدة الجلفجليخ املش مة،  املصد :

دارشش   (8والنظررام المركررزي لتلقرري جميررع االادعررافات )التسررمية ألررف فرري الشررك   -242
وظيفششششة الجلح يششششش ( اشششششو الشششششن ل امل جلاشششششد م ا شششششد الكيشششششم  ال شششششمبم امكجلششششن اليرماشششششة الدارليشششششة  ن  

م   ششم  منظومششة األمششم املجلحششدة مل ممششة اششذه امل ششألة  مثشش  املنظاششة الاحيهششة الد ليششة،  صششند ح 
األمشششم املجلحششششدة لل شششكم ،  منظاششششة الصششششحة ال ممليشششة،  مفوسششششية األمششششم املجلحشششدة ال ششششممية لششششش    

مشششم توشششان "امجلاشششمل الصشششو ة" اغتميجل شششم الالجئشششني(.  لوجشششود آليشششة ميمزهشششة لجلل شششي الاالغشششم  ميشششزة ن
إجشششيا  ا شششجل ياض من شششام  مجل ششش   ت يشششيم ن يل مايششش  ا دعشششم ا   الششششكم   م ل  شششة درشششول 
 ايدة،  ت اي  لفس ال الية علا مجي  ا دعم ا .  اي، اذلة، تجليح حتدهد ن لوهم  ال ومهم 

ية، م  ال ميز علا مل رمبم علشا ملوا د احملد دة للجلح ي م  الجلملاا جلخداا م  ة م الكف يةالف مل  
حتششول د   إمكمليشششة توشششم ع   اشششي مشششذلةاملخششملي للجلصشششدي  دعششم ا  الغشششخ  الجلح يششش  ىلي ششم. 

و ل  املجل ييم امل شا  او الذي ه ثي  الصلة ام دعم ،  مة ميمل ليس  ، م جل الة  مة ميملأل   املصمحل، 
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ششي ام ششة ن   الاششع  م ىلششجلح حت يشش  امليمزهششة لجلل ششي الاالغششم   ششما  عدمشش .  عششال ة علششا ذلششة، تي  
 .(128 اإلاالغ عن الغخ  الغخ املف ض إق مياج ي احل مام  اةم جيني

ة الجلح يش  ااالغشم  اةشو الكيشم  ال شمبم اوظيفشكلشف هغري ن  من امدهي امإلشم ة نلش  ايناشم  -243
مشن ا لجل شما  الظشي الفشيا ال مرن  املجلما ة م النظما امليمشزي لداشالغ، ىلشغ  الششكم   املجل ل شة امحلامهشة 

دال ندلشششمه( ت شششمجل م اششش  إسشششمم مشششن ر اششش  مكجلشششن األرالريشششم ، الشششذي ثشششيي ت يياشششمة ماشششدبيمة لوجماشششة 
ة الجلح يشششش .  عنششششد ا لجل ششششم  مششششن الجلح يشششش  ثششششيي الكيششششم  ال ششششمبم اوظيفششششاحلششششم    مششششن مث ثيل ششششم إق 

اإلدا ة الجلنفيذهشششة اششششأ   ا شششجل ياض الجل يهشششي مشششن جملشششن مكجلشششن األرالريشششم ، الشششذي ه شششدا توصشششية إق
 مملششششة األمششششم املجلحششششدة إلغمثششششة  تشششششغي  الالجئششششني   م ي هجل ششششني اخششششمذه.ذاإلجيا /الجلششششداري املنم ششششن الشششش

الفل شش ينيني م الشششيح األدىن  األ لششي ا(  املنظاششة الاحيهششة الد ليششة، هجلاشش  مشش  مششن مكجلششن األرالريششم  
 جلصشششوع الفصششش  اشششني اشششمتني الشششوظيفجلني، م ة الجلح يششش  لفشششس املدهيهشششة.  مشششن املالكيشششم  ال شششمبم اوظيفششش  

م ، مثش  ايلشممل    شا شد امل  م جلني، يناشمة إلمكمليشة  جشود ني توشم ع م املصشمحل.   شاشمتني امل
األمشششم املجلحشششدة اإلمنشششمبي  صشششند ح األمشششم املجلحشششدة لل شششكم ،  غشششم ن  مكمتشششن اليرماشششة تششششك  احملشششم   

اشملغخ  غشري ذلشة مشن نلششواا  هجل لش  ىلياشم ششمرن  اليبي شية لجلل شي الاالغشم   تجلشوق تششغي  رشو اشمتفي
إ ششم ة ال ششلوك، ىلشششغ  مكمتششن األرالريششم  نهوشششمة ت ششوا اجلششششغي  رششو اششمتفي للا شششمعدة ىلياششم يششش  
األرالريشششم  ت شششليامة اوشششي  ة ت شششدمي م املششششو ة األرالريشششة  اسششش الع م اشششد   ج شششم  الجلن شششي  مل ممشششة 

مملشششششة ال ممششششششة لهمشششششم املجلحششششششدة، هشششششدهي مكجلششششششن .  امملثشششششش  م األامل اششششش روشششششمهم األرالريشششششم  املجلصششششششلة 
 األرالريم  ر مة للا معدة من نج  ت دمي املشو ة ال يهة م جممل األرالريم .

 علشششا امملشششن ال شششليب، ميكشششن ن  تششش دي امليمزهشششة م تل شششي الاالغشششم  إق إث شششمل مماششش   -244
الششوا دة ميمزهششمة،  هلششزا  االغششم م  ذا  املششوا د احملششد دة، اششمحلام الكاششري مششن ال   ششالنظششما، م امل

 اة ماششري   اة عندبشذ إيملجل ششم إق ج ششة نرششي . ىلخششالل امل ششماال ، علشا  ششاي  املثششمل، نشششري إق ن  عششدد
من املكمملم  الش  هجلل ماشم اةشو ال شمرن للاالغشني عشن املخملفشم  الجلشما  ملفوسشية األمشم املجلحشدة 

 هلم ا و  ال لوك  /ن  الغخ. صلة    امهة الالجئنيرمصة يلش    الالجئني هجل ل  ا ومهم 
اجلل شي  (8وتت لق اآللية ال مركزية لتلقي الب غات )التسمية باف وجريم فري الشرك   -245

 نلياف مجل ددة هلم  تجل لن حتدهد الفئم   الجل م هف ملخجللف نلواا  و  ال لوك اوسو  شدهد.
اوسشششو  لجللششف ىلئشششم  اششذا ال شششينم هو، هلششزا ن  هف شششم مششن ه جلزمشششو  اإلاششالغ عشششن املخملفششم    م

إ شششم ة ال شششلوك، ليجل شششم هلشششم لملاشششة رنشششوا  اإلاشششالغ املنم شششاة.  اشششذه ال تياشششم  الالميمزهشششة نمثشششي 
م  ذا  اهليكشش  الالميمشزي ال ششوي،  الش  هلششم مكمتشن إرليايششة  ر يهشة مجل ششددة.    شششيوعمة م امل

لة اشد  ه مخ، ىليحي  احلتوج   عنمهة املشيف املامشي إق ا دعم ا  اغمكم  يد غ الغ مم  عمدة
ثيي إاشالغ امل شي    ن  من ميثل .  ا د ذلة، تا مة للجل ييم األ يل، رد ثيي ن  إق  بيس املكجلن

ا د   م اإلرلياي. ن  ام دعم ، ني ن  احلملة رد تجلم م ممجل م  ت وهجل م علا امل جلو  ال  يي

__________ 
 هجل ل  امألمملة ال ممة لهمم املجلحدة(.  ىليام 89، الف ية A/70/284 الظي نهومة  (128 
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احلشششم   الجلأدهايشششة  م ممجل شششم م ، توجشششد علشششا امل شششجلو  امليشششداين  يشششدا  مكلفشششة اجلل شششي    شششامل
 هجل ل  من م امدعم ا  الغخ. مم م ذلة زم انف  م،
الجلح يششش ،  هجلنم هلشششم م األمملشششة ال ممشششة لهمشششم املجلحشششدة، انشششمك ىلئجلشششم  مشششن احلشششم   الششش   -246

الفئشة  نمشم إق ذلشة،  مشم تشا  الفئشة األ ق الغشخ اة شري،   شو  ال شلوك،  األعاشمل اإلجياميشة  
جلششششا  امل شششمب  الشخصشششية  احلشششوادغ املجلصشششلة اشششمملي  ،  ال شششيرم  الا شششي ة،  منمتعشششم  ىلالثمليشششة، 
 إق ذلشششة.  يشششم   الفئشششة األ ق ه مم شششم عشششمدةة مكجلشششن رشششدمم  اليرماشششة الدارليشششة  مشششم املشششوظفني

يم   الفئشة الثمليشة ىلجل مم شم ميملشم  نرشي ، مشن رايش  مكجلشن إدا ة املشوا د الاششيهة،   ؤ شم   نمم
  يششدا  ال ششلوك  ا لوششام   ماششم اششو احلششمل م إدا ة عاليششم  يفششت ال ششالا/إدا ة  املكمتششن،

ه مشد مشذلة اشذا ي شاام نشم   اللانة ا  جلششم هة امل شجل لة للاياج شة،     مام الدعم امليداين(.
تكشن اشذه الفشي ح  اسشحة م مجيش  احلشم    رشد نعيشد  إيملشة ا شد احلشم    مل ا  شجل ياض،

م  هناغشششششششي ن  ه مم شششششششم مكجلشششششششن رشششششششدمم  اليرماشششششششة الدارليشششششششة،  ال كشششششششس إق اإلدا ة عنشششششششدمم مششششششش
ميششم  دارشش  األمملششة  ن  هوجششد يمليششمة ني مكجلششن   .  عششال ة علششا ذلششة، هاششد  نلشش (129 صششحيح

ال ممشششة ملجلما شششة مجيششش  الجلح ي شششم  امم هشششة علشششا ل شششمح األمملشششة.   غشششم ن  مكجلشششن رشششدمم  اليرماشششة 
ظي إق عشدا لششو  مجيش  احلشم   عشن الجلح ي شم  الش  ذه امل ش  لية، ىلاشملنهب و ل الدارلية رد ه

تششزال انششمك يمجششة علششا األرشش  إق  صششد اإليصششم ا  املجل ل ششة    هوصششا هبششم املكجلششن، ن  هاششدؤام
.  تشششري امل ششماال  الشش  نجيهششع (130 جبايشش  الجلح ي ششم  امم هششة  اإلجششيا ا  الجلأدهايششة املوصششا هبششم

 ة األمم املجلحدة األري  تواج  حتدهم   مثلة.ألغياض اذا ا  جل ياض إق ن  م   م  منظوم
 نررياة، رد هكشو  ال تيشن الالميمشزي الكممش  لجلل شي الاالغشم  إق جملشن إجشيا  ت يياشم   -247

اشششم ال اششش  الشششذي ه دهششش  مكجلشششن اليرماشششة، حل املن شششاةمادبيشششة علشششا امل شششجلوهم  الالميمزهشششة نرششش  إ امرشششمة 
ال يششوع إمكششم  يششد غ توششم ع م املصششمحل دارششش   لكششن لشش  عششدداة مششن ال يششوع.  مششن اشششني اششذه 

الكيملم  الالميمزهة لجلل ي الاالغم ،  ا ىلجل م  إق م لومشم  ميمزهشة عشن الجلششم  الغشخ  ا يماشم  
 عشششدا مفمهشششة توثيششش  احلشششم  .  اشششذه اةصشششمب  جمجلا شششة رشششد ي ششش   ،ال شششمبدة علشششا ل شششمح امل   شششة

 م .    ييم املادبي غري منم ن ل دد من املالناوذج الالميمزي لجلل ي الاالغم  إق جملن الجل
إق ن  ادعشششم ا  الغشششخ   غشششريه مشششن نششششكمل إ شششم ة ال شششلوك(، م نهوشششمة  هناغشششي اإلششششم ة  -248

. ىل لششا امل نيششة ة   ششم ، ت مم ششم نىليرششة/مم  لصصششة علششا م ششجلوهم  لجللفششة م امل   ششا ششد امل
اشش  رواعشششد األمشششم املجلحششدة  نلظاجل شششم، ثشششيي  ششاي  املثشششمل، م ايلششممل األمشششم املجلحشششدة للايئششة، الشششذي هجل

إذا مملشع احلملشة تشف  إجشيا  مزهشد  زشم ا جل ياض الشكم   املالغ عن م  الاع ىلي م دارليشمة  اخشمذ رشيا 
مششن الجلح ي ششم .  إذا اعجلُششف  احلملششة عمليششة املخششملي  جششدهية اششملجلح ي ، حتششمل إق مكجلششن رششدمم  

فلششششممل ن  امل ششششألة منخفوشششششة اللهمششششم املجلحشششششدة.  إذا  ن   اليرماششششة الدارليششششة الجلششششما  لهمملشششششة ال ممششششة
__________ 

 2014 وت/هوليش   31إق  2013آع/نغ ش س  1نلش ة اللانة ا  جلشم هة امل جل لة للاياج شة م الفش ة مشن  (129 
 A/69/304 69(، الف ية.  

  .103، الف ية Corr.1 اجمللد األ ل(   A/70/5 الظي (130 
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املخملي، ىلغل  هنشل ىليه مة لصصمة للجلح ي  م نميام.  علا ال كس من ذلة، عنشدمم هشجلم اإلاشالغ 
فلششششممل مامششششية إق مكجلششششن رشششدمم  اليرماششششة العشششن ادعششششم  ا شششو  ال ششششلوك مشششن جملششششن موظشششف م 

مششي ه ششجلح  الجلح يشش ،  عندبششذ ت ششمد إيملششة امل ششألة، إذا  إذا مششم  األ مششم الدارليششة، ىلششغ  املكجلششن ه ششي 
مملع احلملة ت جلف منخفوة اة و ة، إق ايلممل األمم املجلحدة للايئة إلجيا  الجلح ي  من ر ا  ىليهش  

 لص .  هجلا  ايلممل األمم املجلحدة للا جلولنم  الاشيهة  موب  األمم املجلحدة(  م  ة  مثلة.
عنش  ا  شجل ياض اشو  هشنم   مشم م ،   شذج امل شني الشذي  سش جل  امل اصيف النظي عن الناشو  -249

احلمجششة املم ششة إق  جششود  ششل ة ميمزهششة لجلل ششي الشششكم  ،  ي يزاششم  الجلح يشش  ىلي ششم  تششوىلري م ششجلودا 
الكيشششم  كشششو  هموثشششوح للا لومشششم  عشششن امشششيابم ذا  الصشششلة اشششملغخ.  مشششن املام  شششم  الششششمب ة ن  

م  زششم ل امليمزهششة  امل ششجلودا لجل ششاي  احلششم   امليتا ششة اششملغخ،ة الجلح يشش  ل  ششة الششدرو ال ششمبم اوظيفشش
ذلششة ا دعششم ا  الششوا دة مششن رششالل ال نششوا  املخجللفششة  النجلششمبل الشش  ت ششفي عن ششم الجل يياششم  املادبيششة، 

ة الكيششم  ال ششمبم اوظيفشش للاششع ىلياششم إذا مششم  هجل ششني علي ششم ىلششجلح حت يشش    ششي مششن عدمشش .  هجلورشش  مششن 
مل   لية عن سام  جودة عالية الجل ييم املادبي  ت شدمي الشدعم لشددا ة اششأ  و ل  امهالجلح ي  ن  

إجششيا ا  املجلما ششة  تششدااري الجلخفيششف، مملجلششدااري الجلأدهايششة،  امششزا ا ،  الجلوصششيم  اإلدا هة/الجلنظيايششة، 
 إيملششة احلششم   إق األج ششزة الولنيششة إللفششمذ ال ششملو .  ه جلششف  جششود آليششة  ييششدة للشششكم   الششوا دة 

 ار يش  مشم اشملنظي إق ن  ذلشةلداالغ عن الغخ  غريه من نشكمل إ م ة ال لوك  م  ة جيشدة،   
، (132 نعمد  تأميده اللانة ا  جلشم هة امل شجل لة للاياج شة   (131 مذلة جملس مياج ي احل مام 

 ا لية املالباة لا د امل   م  م منظومة األمم املجلحدة.تكو  ل ل م ىل
 ة  مفم ت .   ه زت تنفيذ الجلوصية الجلملية ىل ملية ايلممل مكمىلحة الغخ م امل من املجلور  ن   -250

 

 12 التوصية
يكونروا  رد ف لروا  لرم منظومرة األمرم المتحردة، هنمؤسسرات ينبغي للر ساف التنفير يين ل 

ذلرك ب رد، أن ي بقروا الممارسررة ال يردة المتمثلرة فرري هنشراف آليرة مركزيررة لتلقري جميرع اادعررافات 
ذلررك، ينبغرري فرري حالررة المؤسسررات الترري  وهلررا أن يررتمارتكررا  الغررش فرري مؤسسررة كرر  مررن م. 

رض الترزام فر )أ( مركزية لتلقي الب غات، أن تتخ  اإلجرافات الفورية التالية: ال توجد ب ا آليات
لب غررات بتقررديم تقريررر هلررا سررل ة مركزيررة عررن أيررة اادعررافات التلقرري  ةوحرردات ال مركزيررالعلررا 

 وارادة، وعررن الحرراالت ال اريررة  يررد التحقيررق والقضررايا المنت يررة، مررع بيرران اإلجرررافات المتخرر ة 
يلري:  مرا وضع هجرافات رسمية لتلقي الشكاوة ومباادو توجي ية في هر ا الصرداد، تشرم  ) (

الوظيفررة  أو مالمررأذون لرره بررإجراف التقيرري المكتررب أو لرري، والموظررفم ررايير واضررحة للتقيرريم األوو 
 ، وال ملية التي ستتبع، وترتيبات اإلب ع عن نتا   التقييمات األولية.ب لك االمأذون ل 

__________ 
 ت يهشششي  2013مشششملو  األ ل/ده شششاف   31الجل يهشششي املشششميل  الايملشششم  اململيشششة املياج شششة عشششن ىلششش ة ال شششنجلني املنجل يشششة م  (131 

 . 148 اجمللد األ ل(، الف ية  A/69/5 جملس مياج ي احل مام ،
 132) A/70/284 89، الف ية . 
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 (6التحقيقات )الدعامة  -تاس اً  
غشششخ  اشششي املغشششة األايشششة لجلح ي شششم  عممششش   بي شششي مشششن عوامششش  رشششوة ايلشششممل مكمىلحشششة الا -251

الالي شششة جلشششدااري الجلششش .  اششي لي شششع سششي  هة م الكششششف عشششن الغششخ اوصشششف م مششن كمىلحلف مليششة م
،  إمنم هلم  ظيفة م اة م ات مب ، ايدا من ت و ل ح نلف     نييملمة من الجلدااري ا  جلامرية( ىلل

الغششخ م مجششش   اششششأ لشش  لف شش  ا تكشششمع الغششخ عششن ا تكماششش .  هجلاثشش  اهلشششدف اليبي ششي للجلح يشش  
 علشششااألدلشششة املجل ل شششة امدعشششم ا  غشششخ حمشششددة لجلحدهشششد الورشششمب  امليتا شششة امحلملشششة  م شششمعدة اإلدا ة 
 نية.ىلحتدهد اإلجيا ا  ال  هناغي اخمذام م يمل ثاو  ا دعم ا  من رالل عالية حت ي  

مكمتشن  مشن اة جشز  ثش   ظم م   م  منظومة األمم املجلحدة نىليرة حت ي  ىلنية توجد ز   -252
اليرماششششة ىلي ششششم،  ت جلاششششد امل   ششششم  األصششششغي يااششششمة اشششششك  نمثششششي علششششا تششششواىلي الد اهششششة اةمصششششة 

مششششن رششششالل اةششششفا  ا  جلشششششم هني  ن  املجلح ي ششششم  اششششني صششششفوف مياج ششششي ي ششششمام م الششششدارليني
إيملشششة احلشششم   إق مكمتشششن الجلح يششش  م امل   شششم  األرشششي  زنظومشششة األمشششم علشششا اةشششم جيني   

 املجلحدة.
ة الجلح ي  ذا  الصلة ادعم الفلشممل  ظيف تجلنم ل الفي ا الجلملية اصو ة الجل مبية جمم    -253

الف مل ملكمىلحة الغخ.  هناغشي ن  ت شين اشم ر ا  مش  الجل يهشيهن ال شما ني لويشدة الجلفجلشيخ املشش مة 
 .(JIU/REP/2011/7  JIU/REP/2000/9ة الجلح ي  املجلفصي    ظيفم   مماللذهن ه

 تو ي  التحقيقات والقدرة علا هجرا  ا ونوعيت احسن  -ألف 
ة الجلح يششش  موسشششوعمة لجل شششم هي  شششما ة الكيشششم  ال شششمبم اوظيفشششمملشششع مال مشششة املشششوا د  رشششد ة  -254

 ا جل ياسشششم  جم هشششة مشششن جملشششن د ابشششي اليرماشششة.  اشششي تششششا  ت شششم هي لويشششدة الجلفجلشششيخ املشششش مة، 
عشششن ا جل ياسشششم   ي احل شششمام ، ىلوشششالة  اللانشششة ا  جلششششم هة امل شششجل لة للاياج شششة،  جملشششس مياج ششش

.  مشش  ن  الجلحششدهم  الشش  تواجشش  م اششة الجلح يشش  ن  شش  ل مرشششمة (133 م    ششاألرششيا  م ا ششد امل
إق ل شششمح اشششذا ا  شششجل ياض، ه شششلو الوشششو  ندلشششمه علشششا ا شششد اموالشششن املثشششرية  اجلاشششما   يشششمرامل

 موسوا الغخ. مرمي 

 ي ن توريع الجلح ي م   ال د ة علا إجياب م  
مششن مششذلة  ن  عشدد مششن الششذهن نجيهششع م  ششم م ششماال   ششن هشششغلو  منمصششن إدا هششة    -255

هناغششي.   ششم املششوظفني اصششفة عممششة ن  الجلح ي ششم  م منظومششة األمششم املجلحششدة ت ششجلغيح  رجلششمة نلششول
الغششخ  ن  م يشم   الجلوالش   املجلحدهشد نىلشمد احمل  شو  اشأ  الجلح ي شم  امل  شدة امليتا شة اشملغخ، 

ا وشش م مششدداة نلششول    (134 ششش ياة م املجلو ششو 18-12ت ششجلغيح  رششدلششياف ثملثششة، امليتكششن مششن ن
__________ 

  .66-63، الف يا  A/70/284  70-55، الف يا  JIU/REP/2000/9 الظي علا  اي  املثمل (133 
  .53، الف ية A/69/304 الظي (134 
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ثاجلشع  مشم  ث  عالية الجلح يش   شو  اة شوة األ ق،  إذا   يىت من ذلة.  امإلسمىلة إق ذلة،
هجلخشششششذ مششششششن  مششششششم   ، ىلشششششغ  اإلدا ة  جل شششششجل يض ت يهششششششي الجلح يششششش  لجلحدهشششششدمدعإيشششششد  الششششششصشششششحة 

اإلجشششيا ا  الجلصشششحيحية.  ت شششجلغيح عاليشششة املجلما شششة مشششن جملشششن الجلأدهايشششة  غرياشششم مشششن  اإلجشششيا ا 
ال ششمدة، ملاششم لملششع مششدة الجلح يشش  ملاششم نصششاح مششن   م ششش و  م املجلو ششو. 8-4اإلدا ة اششذه 

 احملجلا  ن  تزداد ص واة تأمني األدلة الوي  هة  مج  م  إثام م.
أدهايني، رشد تلشي ذلشة عشدة  م احلشم   الش  ه شجلألف ىلي شم املوظفشو  ال شيا   الجلشداري الجلش -256

نششششششش ي مششششششن اإلجششششششيا ا  م حمشششششششممم منظومششششششة األمششششششم املجلحششششششدة م إلشششششششم  عاليششششششة إرممششششششة ال شششششششدل 
 .(135 الدارلي
وأشررار ال ديررد مررن الرر ين أجريرر  م  ررم مقرراب ت هلررا أن ادورة حيرراة هرر ى ال مليررة  -257

المحاكم ت زز و عملية التأاديب متاب ت ا من خ ل ، و اتفي ا التحقيق بما ال ويلة والممتدة،
الشر ور برراإلف ت مررن ال قررا  بررين مرتكبرري الغررش فرري منظومررة األمررم المتحرردة. وينررت  عررن 
ذلرك عرردم راد  مررن يمكررن أن يرتكبرروا الغررش عررن ارتكابرره، وهح ررام المرروظفين عررن اإلبرر ع 

أن  أو تمي  هلا اتخاذ هجرراف للمتاب رة ال ةؤسسخ ًأ، أن الم أم عتقاادهم، صواباً ال (136 عنه
 هجلامشا اذا م  اليد د الشوا دة مشن رشالل  ي ا ب حتا حين تتوافر أادلة كافية. ال دال اني  

، م الفص  ال مشي ندلشمه. 9هجلاني من الشك   مام  ا جل صم   يدة الجلفجليخ املش مة عن الغخ،
 تشششدل لجلشششمبل ا  جل صشششم ا  األرشششي  ذا  الصشششلة، مم جل صشششم  األمشششم املجلحشششدة املجل لششش  املنزااشششة، 

 ، علا  جود تصو ا   مثلة.2014 عما ن األرالريم  مالذي نجياه مكجل
 (137 التوصيات التي  دمت ا مختلف ال يعرات الر ابيرة ويؤكد ه ا التقرير من جديد -258
منظومة األمم المتحدة بأن ت ال  المؤسسات علا سربي  األولويرة مشركلة طرول المرداد  في

 التي تستغر  ا التحقيقات.
راحرات التري  ردم ا عرداد مرن مكاترب التحقيرق التري أجرير  ويشار أيضرًا هلرا اال ت -259

م  ررا مقرراب ت ومقتضرراها، فرري جملررة أمررور، أن ترروفر اإلادارة وال يعررات التشررري ية وم ررال  
اإلادارة المواراد الم  مة لم ال ة مسألة القدرات التحقيقية، آخ ة في االعتبرار احتمراالت 

 .ت رض ا لهمدة ة و ؤسسفي الم (سوف السلوك األخرةأشكال و )حدوث الغش 

__________ 
 ملنظاة ال ا  الد لية.حمكاة األمم املجلحدة للانمتعم ،  حمكاة األمم املجلحدة لال جلئنمف،  احملكاة اإلدا هة  (135 
 نلشششش ة مكجلشششن األرالريشششم  الجلشششما  لفلشششممل األمشششم املجلحشششدة اإلمنشششمبي م ت يهشششي مكجلشششن األرالريشششم  الظشششي نهوشششمة  (136 

  .61(، الف ية DP/2015/23  2014 ل ما
  صششششنمده  66-63، الف ششششيا  A/70/284   70-55، الف ششششيا  JIU/REP/2000/9 الظششششي علششششا  ششششاي  املثششششمل (137 

املفوض ال ممي لش    الالجئني: الجل يهي املميل  الايملشم  اململيشة املياج شة عشن ال شنة املنجل يشة  ال  هدهيامالجلفعم  
 A/68/5/Add.5   )A/69/304 ت يهشششششششي جملشششششششس مياج شششششششي احل شششششششمام    2012مشششششششملو  األ ل/ده شششششششاف   31م 

  .66-63، الف يا  A/70/284   53 الف ية
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 يششششد  اإلشششششم ة إق ن  تهششششمدة الجلأميششششد، م إلششششم  األمملششششة ال ممششششة لهمششششم املجلحششششدة، علششششا  -260
 يام الغخ من جملشن ششيمم  الجلنفيشذ، رشد ند  إق    ،الجلح ي م  املجل ل ة ا اليم  غخ مارية

املمغة علا  وه  ىليه  للجلح ي  م الغشخ تشما  ملكجلشن رشدمم  اليرماشة  م كوماحلمواىل ة إيد  
م شيه الدارلية، هجلألف من ثالثة موظفني من الفئة الفنية  موظف  ايشد مشن ىلئشة اةشدمم  ال ممشة 

 م لري  ي، ملدة ن ا   نوا .  اذا ج د مشكو  من جملن تلة ام شة املمغشة رشد يفشف ا وشمة 
 ة الجلح ي م  ىليام هجلص  امملوا د. ظيف من الص وام  ال  تواج 

ة    ششش مششن املجلورششش  ن  ه شششزت تنفيششذ الجلوصشششية الجلمليشششة ىل مليشششة ايلششممل مكمىلحشششة الغشششخ م امل -261
  مفم ت . 

 

 13 التوصية
ينبغي للر ساف التنفي يين لمؤسسات منظومة األمم المتحدة، بالتشاور مرع الل ران  

وظيفة التحقيق في مؤسسة  الكيان القا م بحداد ياالستشارية لمراج ة الحسابات، كفالة أن 
 ررا، وأن تكرررون لديرره  ررردرة  مماتكرر  مررن م مؤشررررات األاداف الر يسررية إلجرررراف التحقيقررات وه

 ادًا هلا تصنيف المخاطر ونو  التحقيقات وادرجة ت قيدها.كافية علا التحقيق، استنا

 لوعية الجلح ي م   
مششد  نشششم  األشششخمي الششذهن نجيهششع م  ششم م ششماال  إق ن  لوعيششة الجلح ي ششم ، ني  -262

ا لجلزاا زياعمة األصول ال ملولية  املام  م  امل نية، مملع موسش  الجل شمد مشن روشمة حمشممم األمشم 
م  ن  ل شششاة الشششدعم      شششة ألرشششي .  ذمشششي  ا شششد امل   شششاحلملشششة مشششن ماملجلحشششدة.  خجللشششف 

م  نرشي  إق    شالنمجحة ال   ىل جل شم اإلدا ة رشد تزاهشد  رشالل ال شنوا  املمسشية.  نششم   م
عشدا جودتش .  ن  نل  ثيي ال  ن انام  م عدد من الدعم   ا ان لوعية الجلح ي  األ م شي،

 الششدعم  ا ششد ن  مكمتا ششم ال ملوليششة نغل ششع  م  نرششي  غششري اششذه  تلششة ذمششي    ششملكششن   
ششششنيخ إيصششششم ا   مل ميكششششن ن  تصششششاد نمششششما تششششدري  ا  ششششجلئنمف.    ن  نمششششم ألمششششم  تُششششجلح للافجلش 
هجل شششششن  ا شششششجلخالي  مل ايملشششششم  حمشششششددة لجلأهيشششششد ني مشششششن احلشششششم   ال شششششملفة الشششششذمي.  املجلشششششميل، ن 

غل شششع ا شششان م شششمب  تجل لششش  إذا مملشششع الشششدعم   الجلأدهايشششة رشششد ن مشششم ا شششجلنجلمجم   اسشششحة اششششأ 
 ايدا ة الجلح ي م   /ن  عوام  نري .

  امملث ، م يملة األمم املجلحدة، يثع اللانة ا  جلششم هة امل شجل لة للاياج شة م ت يهياشم -263
ة الجلح ي  احلملية م األمملشة ال ممشة تيرشي إق م شجلو   ظيفإذا مملع  مم  ألةم (138 2014 ل ما

مششم املجلحشدة، الششذي هششا  حمكاششة األمشم املجلحششدة للانمتعشم   حمكاششة لظشما ال دالششة امدهشد م األ
األمششم املجلحششدة لال ششجلئنمف.  رلصششع اللانششة إق نلشش  علششا الششيغم مششن جششودة ندا  مشش  مششن حم  ششي 
مكجلن ردمم  اليرماة الدارلية  احمل  ني غشري الجلشما ني للاكجلشن ل شايمة علشا م شجلو  احملكاجلشني، 

__________ 
 138) A/69/304.  
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حت ي ششم  مييششش  إق ن  هكشششو  نىلوششش  مشششن ثيهششش   ىلياشششملدارليششة ىلششغ  ندا  مكجلشششن رشششدمم  اليرماشششة ا
 .(139 رليالة 
ن  النظشششي م احلشششم   الششش  الجل شششا  اشششمت يهي م  اللانشششة نهوشششمة  ع ،  يظشششذاتششش م الورشششع  -264

 ششي  ت رملششع اإلدا ة إمششم م ا ششد األييششم  إذ ي ي ال صششة ممملششة،هشش   نمياششم إق احملكاجلششني  يششده
 إجششيا ا  تأدهايششة،  ه ششز  ذلششة جزبيششمة إق اعجل مداششم ن  تلششة الششدعم  إمششم  الششدعم   د   اخششمذ 

 ظيفششة الجلح يشش  ‘.  نالغششع اإلدا ة اللانششة مششذلة اششأ  (140 تصششاد نمششما لظششما ال دالششة احلششميل لششن
تجلنم ن م  لظما ال دالشة امدهشد ذي ال شما  امل شين أل  امإلسشمىلة إق    احلملية م األمملة ال ممة

  اشو اهليئشة الوييشدة الش  توشم حم  شني  ه م مكجلن رشدمم  اليرماشة الدارليشة،الجلح ي م  ال  ثي 
حم ىلني(، تشم ك نهوشمة م عاليشة الجلح يش  نىليرشة لصصشة تجلشألف مشن  ؤ شم  املكمتشن  اإلدا ا ، 

إق   مششم  إدا ة ششش    ال ششالمة  األمششن،   يششدا  الجلح ي ششم  اةمصششة م ا ثششم  يفششت ال ششالا،
  شششششو  غشششششري حم ىلشششششني ز ظشششششم الجلح ي شششششم  الششششش  ييه شششششم اشششششذه األىليرشششششة ذلشششششة.  مشششششن مث  هوششششش ل  حم

 .(141 ‘املخصصة
 ذمششي ال دهششد مششن مكمتششن الجلح يشش  الشش  نجيهششع م  ششم م ششماال ، ىلوششالة عششن املكمتششن  -265

"م يششم  اإلثاششم " الششذي ت جلوششي  حمششممم األمششم   ا هجل لشش  ىلياششمال ملوليششة، الجلحششدهم  الشش  تواج  ششم 
 2011من حمكاة األمم املجلحدة لال جلئنمف م تشيهن األ ل/نمجلواي  املجلحدة.  ا د صد   ريا 

ه جلوي حتدهد "ندلة  اسحة  م ن ة" اد  من امل يم  امل ا   ما مة  املجلاث  م " جحم  األدلة"، 
.  اذا امل جلو  امدهشد (142 ة الجلح ي م نوعيا هجل ل  ىليامنصاحع توجد ا   مجل لام  إسمىلية 

 لشذهن نجيهشع م  شم امل شماال ، نعلشا مشن امل شجلوهم  امل شجلخدمة راش ن سشح ا ماشم  من اإلثاشم ،
ه شششمدل م شششجلو  اإلثاشششم  امل شششجلخدا م  مشششم م املام  شششة ال اليشششة ت يهاشششمة إق هجل ششش ،   2011 عشششما

الششدعم   امنمبيششة م مثششري مششن الو هششم  ال وششمبية،  اششو "زششم هجلاششم ت ني شششة م  ششول".  تفيششد 
جلش .  هناغشي اإلششم ة إق ن  لوعيإسشمىلية اششأ  عاش  الجلح يش    الجل م هي اأ  اشذا هفشيض مجل لاشم  

 الانشششة الشششد يل ه اششش  املجلظشششما م شششجلو  ندىن مشششن اإلثاشششم   "مشششن األ جشششح"( علشششا األدلشششة اجملا شششة،
 هكو  ل  نثي امح  هجلاث  م ت لي  مدد الجلح ي م   املوا د امل لواة.  م

__________ 
 139) A/69/304 ، 66الف ية.  
 140) A/69/304 67، الف ية.  
 141) A/69/304 الظششششششي نهوششششششمة 63، الف ششششششية   A/70/284  رششششششيا  اما يششششششة ال ممششششششة  الظششششششي نهوششششششمة     66-63، الف ششششششيا

مشششن  4مشششن املن شششوح اششششأ  نلشششش ة مكجلشششن رشششدمم  اليرماشششة الدارليشششة،  الف شششية  18-14، الف شششيا  70/111
 ة امل جل لة للاياج ة.املن وح املجلصلة األش ة اللانة ا  جلشم ه

  .101، الف ية Corr.1 اجمللد األ ل(   A/70/5الظي  (142 
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اصشششفة رمصشششة م نيكشششما احملكاجلشششني عيشششوع هششششوا  مشششن   مشششم  يشششوثجل هشششفت ا ىلجل شششم  إق ال -266
رششالل اإلجششيا ا  الدارليششة إلرممششة ال ششدل، ييشش  تُششيىلد ا ششد الششدعم   ا ششان عششدا مال مششة 

 .(143 الوثمب 
 إيملششة ال وششمهم إق  ششل م  إلفششمذ ال ششملو  الولنيششة مششن امل ششمب  احل م ششة  ذا  الصششلة  -267

املجلحششدة إدا هششة  لي ششع جنمبيششة اصششفة رمصششة.  لظششياة أل  الجلح ي ششم  الشش  ييه ششم منظومششة األمششم 
ال وششمبية تكششو  ممىليششة لدجششيا ا     ا اي جل ششم، ىلششغ  ت ششم هي الجلح يشش   األدلششة الشش  هششجلم مج  ششم رششد
ه شان يشم   تشأرري لوهلشة راشش    ششم الولنيشة   مشن انشم هلشزا مجشش  ندلشة إسشمىلية م اشذه احلشم  

 14، الفششيا اششم ،  الجلوصششية هيجششا اليجششوا إق الفصشش  ال مشششي  عيسشش م علششا ال ششل م  الولنيششة. 
 ز ألة اإليم  . هجل ل  ىليامندلمه 

 األطراف الثالثة والتحقيقات المشتركةمع تحقيقات ال -باف 
الجلح ي ششم  مشش   اصششفة رمصششة  ،عششما شششك نلششياف ثملثششة ا   مشش  الجلح ي ششم  الشش  يششي  -268

تصشششحا م غخ، ملاششش هجل لششش  ىلياشششم املنظاشششم  غشششري احلكوميشششة  الكيملشششم  احلكوميشششة(  ششششيمم  الجلنفيشششذ
 حتدهم   مشمم  إسمىلية.

الفصش  ال شما ، م احلمجشة إق مشن م الفشيا  ا   نششري ماشم  ،ذلشة هجلاث  نيد جوالشن   -269
م ذلة  زم   هة مكمتن اليرماة علا األلياف الثملثة  املجل مردهن م  م من الاملن، تو ي  ل مح

 ال  ود  الصكوك ال ملولية األري .إد اج شي   روهة ملكمىلحة الغخ م مذميا  الجلفمام،   
 رد تنشأ م مب  إسشمىلية م احلشم   الش  هكشو  ىلي شم الششيهة  املنفشذ( ميملشمة يكوميشمة.  -270

ىلاششملنظي إق ا عجلاششم ا  ال ملوليششة  ال يم ششية  ال وششمهم ذا  الصششلة، ىلششغ  ايجلاششمل إجششيا  حت ي ششم  
 مشششش  ي ششششعدهم  إسششششمىلية.  لاشششششأ  اشششش    الشششششيمم  ا يششششد  هكششششو  مصششششحوامة  صوصششششيم   حتشششش

مشششذميا  الجلفشششمام  ا تفمرشششم  مششش  الششششيمم  الششش  جشششي  ا جل ياسششش م تجلوشششان نيكممشششمة اششششأ  اشششذه 
انوداة هبذا امل م.  نششم  األششخمي الشذهن نجيهشع م  شم م شماال  إق ن  ام شة الش   ن  امل مب 
لالشد امل شين،  لكششن لح اليجشوا إلي شم م اشذه احلششم   اشي مكجلشن مياج شة احل ششمام  الشولين هشيج  

 اإليملة إق تلة اهليئم  اي ا  جلثنم   لي ع ال معدة.
ايد ن  املصم ف اإلمنمبية املجل ددة األلياف، مث  الانة الد يل  مصشيف الجلنايشة للالشدا   -271

األميهكيشششة، تشششفا اتفمرشششم  ت شششم   مششش   شششل م  إلفشششمذ ال شششملو  الولنيشششة حتشششدد ىلي شششم ليابششش  إجشششيا  
مجلزامنشة.  تشيد  ن     ىلي شم.  ت جلشف اشذه األلشواا مشن الجلح ي شم  حت ي شم  مواتهشةالجلح ي م   الجل شم

__________ 
 OHRM (2011), Lessons Learned from the Jurisprudenceاملششم  إلي شم م  ، الوثي شةUNDT/2011/096 الظشي (143 

of the System of Administration of Justice: A guide for managers [  2011مكجلشن إدا ة املشوا د الاششيهة ،)
رشد تزهشد الجل شم هي   . [الد  ر امل جلفمدة من ا ججل مدا  ال ومبية املناث ة عشن لظشما إرممشة ال شدل: دليش  للاشدهيهن

اشو ت يهشي األمشني ال شما عشن م اشذا الصشدد الد  هة جمللس ال دل الدارلي من توسيح اذه احلملشة  نيشدغ ت يهشي 
 .(A/70/187م املجلحدة  إرممة ال دل م األم
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ليابششش  الجل شششم   م مششش  مشششن مشششذميا  الجلفشششمام املفمشششة اشششني املصشششم ف اإلمنمبيشششة املجل شششددة األلشششياف 
  ل م  إلفمذ ال ملو  الولنية لك  من الالدا  امل نيشة، الش  تششا  نهوشم ششي لمة اششأ  ال شيهة، 

 إق ذلة.  مم ا  اني األلياف توته  ال 
ملجلوري  مامشششية علششا مششذميا  تفششمام اششاملصششم ف اإلمنمبيششة املجل ششددة األلششياف نهوششمة   ششوا ت -272

مشش  ايئششم  الجلح يشش  املجل ششددة امن ششيم  األرششي ، مثشش  املكجلششن األ    ي ملكمىلحششة الغششخ الجلشششما  
   مثلششة مششن راشش  مشش  عششدد مششن لالحتششمد األ    ي، م إجششيا  الجلح ي ششم .  رششد ناششيا املكجلششن اتفمرششم

يىت  رشع مجلماشة اشذا الجل يهشي، مش  ايلشممل األمشم املجلحشدة  ، م   م  منظومة األمم املجلحدة   ر  
اإلمنمبي  ايلممل األغذهة ال مملي  مكجلن األمشم املجلحشدة ةشدمم  املششم ه ،  ثشيي ماميثشم  مش  

 ت جلف اذه من راي  تيتيام  الجل م    منظاة األغذهة  الز اعة  الصند ح الد يل للجلناية الز اعية(.
اإلدا ي، ال  تجليح الفيصة لجلن ي  الجلح ي م ،  ذلة هجلورف علا ا جل داد مال الكيملني إلجيا  

 .(144 اني األلياف امل نيةىليام اذه الجلح ي م   /ن  تامدل امل لومم  
اصششيمغة  ملجلحششدة ثلششو د ابششي الجلح يشش  اششمألمم ا علششا صشش يد منظومششة األمششم املجلحششدة، رششما  -273

كششششي ه ششششجلخدا مناشششوذج ل تياششششم   مثلششششة اششششني ل (145 اتفشششمح للجل ششششم   اشششششأ  الجلح ي شششم  املششششش مة
م   م  منظومة األمم املجلحدة.  هجلا  اذا ا تفمح امدهي املثنم  منوذج اتفمح املياج ة املش مة 

م  األمشم املجلحشدة، للح مام  الذي نريه  ثلو د ابي املياج ة الدارلية للح مام  الجلما شة مل   ش
الجلح ي شششم   مجل لامتششش  اةمصشششة.  ه صشششد هبشششذا ا تفشششمح إسشششفم  مششش  مشششن مششش  مياعشششمة رصوصشششيم   

ال شما  الي ششي علشا الجل ششم   ال شمبم اشششأ  الجلح ي شم  ىلياششم اشني م   ششم  األمشم املجلحششدة، الششذي 
مشش ممة، هجلم يىت ا   علا ن مر لص .  ثشيي ال ميشز علشا يشم   املششم ه  املاولشة  شوهالة 

إق ق نىلوشش  املام  ششم    إ  ششجلندتن ششي مة ه ي ششنمششل ناتاششما الشش  هكششو  ىلي ششم ال لششن ماششرياة علششا 
 إلم    ي للجل م  .

سريما التري تقروم بأنشر ة برنام يرة  وال مؤسسرات منظومرة األمرم المتحردة، وتوصا   -274
كة علررا النحررو كبيرررة مررع شررركاف التنفيرر ، باعتمررااد اتفرراق الت رراون بشررأن التحقيقررات المشررتر 

 ال ي أ رى ممثلو ادوا ر التحقيق باألمم المتحدة.

__________ 
هشششا  الجل ششم   اششني الشششيمم  األلششش ة الجلمليششة: تاششمدل   ىل ششمة لناششوذج تيتياششم  الجل ششم   اإلدا ي امل ششجلخدا، عششمدة مششم (144 

املجلواتهششششة   امل ششششمعدة الجل نيششششة   الوصششششول إق لظششششم  امل لومششششم    امل ششششمعدة الجلشششششغيلية   الجلح ي ششششم  املششششش مة ن 
  الجلحلي  ا   اتياي   الجلد هن  تامدل املوظفني. امل لومم   رواعد الايملم  

  2ه م     يششمة اششذا ا تفششمح رششالل ا ججلاششما ا ىل اسششي الششذي ع ششد  ثلششو د ابششي الجلح يشش  اششمألمم املجلحششدةاعجلاششد  (145 
 29م مششششششول  ، ا وه ششششششيا، م  لااثلششششششني، ا ششششششد يثشششششش  م ا ججلاششششششما ال ششششششنوي ل2015مششششششملو  األ ل/ده ششششششاف 

   .2015نهلول/ اجلاف 
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 التحقيقات االستبا ية بشأن الغش -جيم 
 ت شششششم هي ن  رالىلشششششمة "للجلح ي شششششم  الالي شششششة للف ششششش "، الششششش  ُيشششششي  ا شششششجلاماة  دعشششششم ا  -275
يوادغ، ىلغ  الجلح ي م  "ا  شجلامرية" اششأ  الغشخ اشي "حت ي شم   شدف إق حتدهشد  مياراشة  ن 

املخملفشششم   ن  هشششجلم الجل شششيف عليششش  ا شششد( املجل لششش  ام تكشششمع الغشششخ مل مكاشششن اة شششي ال شششمبم   لكشششن
 .(146 اململية"
يي علشششا األرششش  ششششكالة ُثشششم  الششش   ل شششم ا  شششجل ياض إق نلششش     ششش نششششم  عشششدد مشششن امل -276

 م    شن م يمة من نشكمل الجلح ي شم  ا  شجلامرية. غشري ن  مشن الواسشح ن  ال ميشز م م ظشم امل
هشزال منصششامة علششا الجلح ي ششم  الالي ششة للف شش .  املجلششميل، ىلششغ  م ظششم م   ششم  منظومششة األمششم   

منششش  الغشششخ  امجلششششمىل ، ت جلاشششد اعجلاشششمداة ماشششرياة علشششا ىل مليشششة الوشششوااو الدارليشششة،  جمشششمل املجلحشششدة، م
جششم  م املنمرشششة، لي ششع اششذه الششنظم  ماششم   لظششم اإلاششالغ عششن املخملفششم . ، اإلاششالغ عششن الغششخ

 هناغي م مجي  احلم    الظي الفصلني ال ما   الثممن نعاله(. مام  ي  ة روهةاملو
 نششششم  ال دهشششد  شششن نجيهشششع م  شششم م شششماال  إق ن  ال يشششود املجل ل شششة امل شششد ا   املجل ل شششة  -277

 ت  سششم  الجلح ي ششم  ا  ششجلامرية.  تفيششد الجل ششم هي اششأ  مششل ني اللجلششجلني اليبي ششينيال  اجلشش  ثشش اششمملوا د 
 ال ليش  جشداة من شم يصش  ملجلما شة  م لغخ ميجل  ج   موا د الجلح ي ا  الالي    تكمع الجلح ي

املزهششد مششن الجلششدااري الورمبيششة  ا  ششجلامرية ملكمىلحششة الغششخ.  نشششم   ا ششد مكمتششن اليرماششة إق نمششم 
 ششوف تنظششي م خصششي  مششوا د ماششرية لهلششش ة الورمبيششة شششيه ة  جششود تغ يششة ممىليششة مششن نعاششمل 

 م هة ال مباة علا  د الف  .الجلح ي  ام
األمملة ال ممشة لهمشم املجلحشدة   هشة حمشددة م جمشمل  م ملكجلن ردمم  اليرماة الدارلية  -278

ا  لشششة األرششششرية،   م ملنششششئة للاكجلششششن.ا (147 الجلح ي شششم  ا  ششششجلامرية،  ىل شششمة لنشششششية األمشششني ال ششششما
من نجش  ال ميشز علشا الغشخ كجلن الويدة املخصصة ملخملي الغخ مملنلشأ  ش اة الجلح ي م  ا

م ال اليششششم  امليتف ششششة املخششششملي مششششن رششششالل الجل ششششم   مشششش  ُششششش  ن املياج ششششة الدارليششششة للح ششششمام  
  م  شودة علشا ن  م الجلفجليخ  الجل ييم الجلما ة للاكجلن.  اذا ج د جدهي املثنم ،  انمك آممل ماش

 لغخ   دع .ت دي اذه ام ود  ام ود ا  جلامرية املامثلة إق حت ني الكشف عن ا
تجل لشش  ا  ششجل ياض ا  ششجلامري للنزااششة ماششمد ة جدهششدة ميثشش   م ايلششممل األغذهششة ال ششمملي،  -279

ال اليششم  ال مليششة  ن  الجلح يشش ، ت ششجلند إق ت يششيم لششملي الغششخ املن ششاة إلجششيا ا  ال اشش اوظيفششة 
لشششممل إجشششيا ا  ال اششش  م اي  احششش نداة ل ا  شششجل ياضة.      شششاملخشششملي علشششا مجيششش  م شششجلوهم  امل

ألغششششياض م اعاليششششم  الفلششششممل للجلأمششششد مششششن ا ششششجلخداا األمششششوال  األصششششول  ن  األغذهششششة ال ششششمملي
__________ 

 146) UNDP, Policy against Fraud and Other Corrupt Practices, para. 4.3  ،ايلشممل األمشم املجلحشدة اإلمنشمبي[
 [.3-4 يم ة مكمىلحة الغخ  غريه من املام  م  الفم دة، الف ية 

 147) Establishment of the Office of Internal Oversight Services (ST/SGB/273), para. 17  إلششم  مكجلشن[
 [.17(، الف ية ST/SGB/273ردمم  اليرماة الدارلية  
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نثنششم  ال يششما اششذلة، لجل يششيم رماليجل ششم للف ششمد املجل لشش  اششملغخ  /ن  املخملفششم    م امل صششودة من ششم،
ىلمهلشششدف اليبي شششي مشششن الجلح يششش  اشششو  -فلشششممل، لشششيس ا  شششجل ياض حت ي شششمة الاشششني    ماشششم األرشششي .

 إمنششم لشش  ناششداف ن  شش  ل مرششمة تجلاثشش   - إذا مششم  ميكششن إثاششم  ادعششم ا  حمششددة مششم الورششوف علششا
الف شمد  "عالمششم   ن  لغشخا ت شمين مششن إدا تش  ن  إذا مملشع إجشيا ا  ال اشش  مششم هلشي: يش  ىلياشم

م ذلشة حتدهشد تشدااري  زشم اإللذا "(   ت ييم يام املشكلة،  حتدهشد جمشم   للاجلما شة  الجلشدر ،
 .(148 فيفالجلخ
ا شجلامري" ثشدد م شجلو  لشملي الغشخ املاكشن  م  ه ا  الفلممل اإلمنمبي "منشوذج حت ي ش -280

املكمتششن ال مليششة املخششملي.  الورششوف علششايد ثشش  م مشش  مكجلششن مششن املكمتششن ال  يهششة مششن نجشش  
حتدهشششد   ن( لجلح ي شششم  ا  شششجلامرية مشششن ثشششالغ ميايششش :غشششياض ا تجلكشششو   عاليشششة ت يشششيم املخشششملي أل

ملكمتشن اتيتيشن   ع( عوامش  اة شي  مد  نايةلجلصنيف،  ت يني لعوام  اة ي،   س  م يمر 
دارش   اشأمم الجلح ي  هجل ني ال  ددةاحملم   اجمل الوروف علا  ج( املخملي من يي  ال  يهة 

 املكمتن ال  يهة.
 رشششد نلششششأ  مفوسشششية األمششششم املجلحشششدة لشششش    الالجئشششني  ظيفششششة جدهشششدة لكاشششري حمللششششي  -281

مششن نجشش  ت زهششز رششد ا  ا ششجلخياج الايملششم  هبششدف حتدهششد املزهششد مششن احلششم   اشششك   م لومششم 
ا ششجلامري.  امملثشش ، هوجششد م صششند ح األمششم املجلحششدة لل ششكم  حملشش  ايملششم  مكششير ه اشش  اصششفة 

 ه  م نهومة م نعامل الجلح ي م  ا  جلامرية.م جلاية علا مياج ة احل مام    
ي  ة اتاشما مشل نمثشي  رمهشة سش (149 ت  م ت م هي  ما ة لويشدة الجلفجلشيخ املشش مةاي   رد نُ  -282

ل الجلح ي ششم  الالي ششة للف شش .  هناغششي اإلشششم ة إق ن  مزاهششم ماششمالجلح يشش  إل نعاششمل  ا ششجلامرية م 
موسشششششش  ل ششششششمس م املشششششش  ي ال ششششششنوي للاح  ششششششني ت زهششششششز الجلح ي ششششششم  الورمبية/ا  ششششششجلامرية مملششششششع 

.  نري  امل  ي األش  هناغشي للومشم   ن  توجش  مزهشداة مشن ال ميشز إق إجشيا  الجلح ي شم  (150 الد ليني
مششن ا  ششجلامرية امعجلام اششم تششدارياة  رمبيششمة.  اششش ك مثششري    ششن يوششي ا املشش  ي م الششيني ال مبشش  اششأ  

حت ششششني تششششدىل   ةا  ششششجلامري م م ششششية مششششن عاليششششة الجلح ي ششششهلششششزا ن  تشششششك  نجششششزا  ن األمششششو  الشششش  
  ام ششم  الفمعلششة م ر معششم  ،اإللششذا عالمششم     ،ا دعششم ا امل لومششم ،  حتدهششد   صششد نمنششم  

 .(151 الدا  م ينة ن  منمل  ن 
ايد ن  عدداة من الشذهن نجيهشع م  شم م شماال  ألغشياض إعشداد اشذا الجل يهشي نششم  ا إق  -283
  هششة ن م ششية لوظيفششة مكجلششن اليرماششة،  مششن مث ،  مامعجلام اشش ةا  ششجلامري م الجلح ي ششهُنظششي إق    نلشش 

__________ 
، امليىلشششش  اةششششممس "ميثششششمح WFP/EB.A/2015/6-F/1ايلششششممل األغذهششششة ال ششششمملي، الجل يهششششي ال ششششنوي للافششششجلخ ال ششششما، (148 

   .19-18مكجلن املفجلخ ال ما"، الف يتم  
 149) JIU/REP/2011/7 9، الف ية  JIU/REP/2000/9  75-71، الف يا.  
  .2015  2014م م  يي ال ممني  (150 
 151) JIU/REP/2011/7 9، الف ية.  
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أعاشمل مكمىلحشة الغشخ مشن اشذا ال ايش ، س الا الي ع جم زة ي يزاة مالبامة   الد ابيىلغ  اذه 
 سمىلية.اإلوا د املجلد هن   ال   اةمصة فةاةال  تجل لن 

نظم الجلخ ششيو امليمششزي اششم ال ششنوا  األرششرية ا  ششجل ملة مإلشششم ة ن  تهششمدة اي هدمششن امشش   -284
نظم الششششم ذلششششة  زششششم ،احملو ششششاة رواعششششد ايملششششم  الجلنظششششيم  اإلدا ة  م مششششو نظمللاششششوا د  غرياششششم مششششن 

الجلح ي ، توىلي ن  مة نمثي مال مة إلجيا  الجلح ي م  ا  شجلامرية  الورمبيشة   ومهمال لياة إلدا ة ل
 لجللة ا جلخالي الايملم   النجلمبل الجلحليلية الالتمة الغخ، ألمم ميكن ن  توىلي امل لومم   اشأ 

 الجلح ي م .
أهمية التنفير  الكامر  للتوصريات الروارادة فري التقرارير  من جديد تقريرال اؤكد ه يو  -285

السررابقة لوحرردة التفترريش المشررتركة مررن أجرر  ت زيررز التحقيقررات الو ا ية/االسررتبا ية. وينبغرري 
ات في ه ا الم رال ؤسسلتقدم ال ي أحرزته ب   الماالستفاادة من الت ار  المكتسبة وا

ومن الممارسات ال يدة خارج منظومة األمم المتحدة )كما فري مصررف التنميرة األفريقري، 
 ومصرف االستثمار األوروبي والبنك الدولي(.

 التحقيق  ضايانظام هادارة  -ادال 
ملوسششوعية، هجل ششم م  الشش  توشش ل  ا ششن  عاشش  م جمششمل الجلح ي ششم  ا   ششم م ظششم امل -286

م الجلخ ششيو الف ششمل لل وششمهم امم هششة  إدا  ششم،  إمنششم لششيس ىل ششو لظششما إدا ة ال وششمهم اأايششة ىلمب ششة 
نهوشمة ألغششياض حتليشش  امل لومششم   الايملششم  الشش  هشجلم مج  ششم مششن رششالل الجلح ي ششم  ال ششما ة.  مششن 

الششش  يشششي  م ششششأ  اشششذا النظشششما ن  هششششا  عشششمدةة م لومشششم  عشششن مجيششش  ا دعشششم ا   الجلح ي شششم  
 يشششدة  ن  ة  لجلمبا شششم، اصشششيف النظشششي عاشششم إذا مشششم  الشششذي ه شششوا هبشششم مكجلشششن الجلح ي شششم    شششامل

نرششي  م امل   ششة،  ن  هششوىلي الايملششم  اششد اة مششن تل ششي ا دعششم  إق ممهششة عاليششة الجلح يشش .  مششن 
   إيملشششة م ذلشششة الجلشششدااري الجلأدهايشششة  امشششزا ا زشششم ششششأل  ن  هشششدعم نهوشششمة مجلما شششة ت يهشششي الجلح يششش ،

ال ومهم إق ال ل م  الولنية إللفمذ ال ملو  من نج  اخمذ اإلجيا ا  امنمبية  املدلية  ا شجل مدة 
 األصول.
لظششما آيل إلدا ة ال وششمهم،   مسششا جل ي   جششي  ا هوجششد م عششدد مششن مكمتششن الجلح يشش  الشش -287

ن  احلمل ليس مذلة  ا د اذه النظم نمثي ت دممة من غريام  الظي الفص  الثممن نعاله(  غري 
داباشششمة مششش  الويشششدا  األرشششي  الششش  رشششد توششش ل  املجلح ي شششم ، مثششش   يشششدا  ا لوشششام ،  املشششوا د 
الاششيهة،  املكمتشن ال ملوليششة.  علشا الشيغم مششن ن  امل لومشم  املجل ل شة اششملغخ رشد تكشو  مجلميششة م 

م ظششم   م ةميكششن الوصششول إلي ششم ا يه ششة  شش لة  مويششد   ة، ىلغلشش    ششمكمتششن لجللفششة دارشش  امل
 األييم  هجل لن األمي توييدام  ا  جمع م هد همة.

لا لومشششم  عششن ا دعششم ا  املجل ل شششة لة    شش اششذه الصششو ة غششري املكجلالشششة علششا ل ششمح امل -288
ت ششاح اجلوثيشش  لجللششف ا دعششم ا   ال وششمهم    اششملغخ،  الجلح ي ششم  امم هششة  املناششزة،  املجلما ششة،



JIU/REP/2016/4 

GE.16-09394 98 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

6
/4

 

 

 " او الن م  اا و م".  اذا ه وح عالية اخمذ ال يا ا  امل جلنرية  املجلما ة املنم اة اششأ  روشمهم 
 الجل  يام ،  الد  ر امل جلفمدة. اإلىلمدا  املجلامدلة منالجلح ي ،  تي ري 

 رششد اخششذ  ششش اة الجلح ي ششم  الجلما ششة ملكجلششن رششدمم  اليرماششة الدارليششة امألمملششة ال ممششة  -289
ة إجشيا ا  لجلح شني لظمم شم اةشمي اشغدا ة ال وشمهم عشن ليهش  ا شجلحداغ لظشما آيل لهمم املجلحشد

.  مشن املجلورش  ن  هجلشيح 2015ندلمه( اعجلام اة من نهلول/ شاجلاف  6، الظي اإللم  GoCaseجدهد  
النظشششما اشششذا النظشششما حت شششني مجششش  الايملشششم  ذا  الصشششلة املجلح ي شششم   توثي  شششم  حتليل شششم.   شششيجليح 

ششي عاليششة تل ششي الاالغششم ، ىلوششالة عششن مجلما ششة ت ششم هي الجلح يشش .  مشش  إجششيا  الاحششوغ امل جل دمششة  هي  
امل ششجلخدا م مكجلششن رششدمم   GoCaseذلششة، يششد  اإلشششم ة إق نلشش  علششا الششيغم مششن ن  لظششما 

يمليشمة ه اح    اجململاليرماة الدارلية ميلة ال د ة الجل نية علا ال ا  منظما ا جلالا ميمزي، ىلغ  
 .(152 نحوعلا اذا ال   الا

  6 اإللم  
 GoCaseبرم يات هادارة  ضايا التحقيق: نموذج 

امعجلام اششم نداة  GoCase سش  مكجلشن األمشم املجلحشدة امل شين امملخشد ا   اميميشة ايجميشم   
إلدا ة روشششمهم الجلح يششش  ت شششجلخدم م  مشششم   إلفشششمذ ال شششملو   الجلح يششش   ا  شششجلخام ا   املالي شششة 

رمصششششية تل ششششي امل لومششششم   إدرمهلششششم،  GoCaseال وششششمبية م الششششد ل األعوششششم .  مششششن نمششششف مزاهششششم 
كششن ن  هكششو   خزهن شم،  الجلثاششع من ششم  تصشنيف م  حتليل ششم  ا ششجل مد م  إدا  ششم اصشو ة منجلظاششة.  مي

 هجل لششش  ىلياشششمهلششذه احلزمشششة مششن الفجميشششم  نثشششي ماششري علشششا لجلشششمبل الجلح يشش   ن  ت شششزت توثيششش  احلششم   
اششمل يض  ي ششمة نمششما احملششممم اإلدا هششة.  هن اشش  ذلششة اصششفة رمصششة علششا يششم   الغششخ امل  ششدة، 

 ال  ميكن ن  تجل لن رد اة اماظمة من املوا د.

ادارة  ضررايا إلوينبغرري أن تنظررر مؤسسررات منظومررة األمررم المتحرردة فرري ت بيررق نظررام  -290
النظرام هر ا التحقيق، بناف علا ح م القضايا و/أو تواترها و/أو ت قيدها. وينبغري أن يردعم 

آليررررة مركزيرررررة ل سررررت م، وت  يرررررز/هادارة الم لومررررات الررررروارادة مررررن التحقيقرررررات ال مركزيرررررة 
وم بتقييمرررات أوليرررة. وينبغررري أن يذسرررتخدم النظرررام بوصرررفه والوحررردات األخررررة التررري  رررد تقررر

مستوادعًا مركزيًا لملمام بالم لومات والبيانات عن جميع االادعافات والتحقيقات المتصرلة 
 بالغش )وأشكال سوف السلوك األخرة(، وعن نتا   ا وهجرافات المتاب ة المتخ ة.

__________ 
 152) A/70/284 64، الف ية . 



JIU/REP/2016/4 

99 GE.16-09394 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

6
/4

 

 

 (7التدابير التأاديبية وال زافات )الدعامة  -عاشراً  
ة امألدلششة تفيششد ثماجلششا ليششم  الشششمملة للجلششدااري الجلأدهايششة  امششزا ا  مل ممششة يششم   الغششخ ال -291

 مة  ششلوم  ال ششيف الثملشش    تكماشش ن  م اخشمذ رششيا  اشششأ  اإلجششيا ا  ال  مايشة الشش  تور شش  علششا الفشيد
ن مث  ثشش  ت اشش  زثماششة  ادا عششن ا تكششمع نىل ششمل  مثلششة م امل ششجل ا .  مشش ماششم  الغششخ هن ششوي علششا

ث مىلششة روهششة ملكمىلحششة الغششخ  إثششمد الجلششزاا زكمىلحجلشش .    ششم إمششن عنمصششي امششزا ا  عنصششياة ن م ششيمة 
 تكفشششش  امششششزا ا ، إق جملششششن الجلششششدااري األرششششي  ملكمىلحششششة الغششششخ، يصششششي الوششششي  الششششذي هلحشششش  

 ة م نسي  ل مح  الجلخفيف من لملي ل  م  الغخ املامثلة.   اممل

 ة للموظفين ال ين يرتكبون الغشال ملية التأاديبي -ألف 
تو  م ظم م   م  منظومة األمم املجلحدة، سان إلم ام  مجلشمف الغشخ  الف شمد  -292
،  يم شم   إجشيا ا  لجلحدهششد الجلشدااري الجلأدهايشة املنم شاة الشش  هناغشي اخمذاشم م احلششم    اشم من 

ك(.  اشذه ال اليشة م ننشة ال  هثاع ىلي م ا تكمع املشوظفني للغشخ   غشريه مشن نششكمل  شو  ال شلو 
م النظشششممني اإلدا ي  األ م شششي للاشششوظفني،  تكال اشششم، م م ظشششم احلشششم  ، ماشششمدج توجي يشششة 

 إسمىلية.
 تجلفشششم   اإلجشششيا ا  الششش  ت ا  شششم لجللشششف م   شششم  منظومشششة األمشششم املجلحشششدة م إلفشششمذ  -293

 علا النحو املاني ندلمه.الجلدااري الجلأدهاية من ا د الوجوه  لكن م تجلا  مامة عمممة مجلامثالة، 
  ثششوت ن  ه ششدا ت يهششي الجلح يشش  اشششأ  ا تكششمع نيششد املششوظفني الغششخ إق مكمتششن لجللفششة -294
 ،  املشششششوا د الاششششششيهة،  اإلدا ة ال ليشششششم،ةال ملوليشششششالشششششش    مشششششوظفني لجللفشششششني، مشششششن رايششششش  مكجلشششششن  ن 
تجلخشذ  ن  جلوصشيم ا د احلم   اليبيس الجلنفيذي.  ثيي ا جل ياض الجل يهشي  توسش  ا شد ال  م

 هشششششجلم الششششششي ا م عاليشششششة تأدهايشششششة   إذا مشششششم  األمشششششي مشششششذلة،  ن( إذا مشششششم : مشششششم ال شششششيا ا  اششششششأ 
ا شد   م ىليض تدااري تأدهاية  تدااري نري ، ا جلنمداة إق الظي ف اةمصشة للحملشة الفيدهشة.  ع(
 م ، تشششش ك عشششدة مكمتشششن علشششا م شششجلوهم  لجللفشششة  رشششد تششششم ك م ال اليشششة مشششن رشششالل   شششامل

ممهششششششة امل ششششششمف، ه ششششششدا الجل يهششششششي مشششششششفوعمة املجلوصششششششية   م  ا .اال ششششششي  ن  الجلوصششششششيم  ن  الجلشششششششم  
إق الششخ   ن  املشدهي األرشدا ن  لمبشن الشيبيس، ن  ة   ش الجلوصيم ( إق الشيبيس الجلنفيشذي للا

ة ييي ا جلشم ة مكجلن الش    ال ملوليش مم امل ين املفوسة ل   ل ة اخمذ إجيا ا  املجلما ة.  عمدة
  املكمتن األري ، ي ن ا رجلوم ، عن مثن لوال ال الية.

 ثششيي ىلششيض الجلششدااري الجلأدهايششة عنششد الجل ششم  الجلح يشش  م الورششمب  احملي ششة امل وششية  ُي ششي  -295
املوظف ر يمة املجلدااري املجلخشذة سشده  الشجل م املوج شة إليش .  مشن النمييشة اإلجيابيشة، هُالشغ املوظشف 

دعشششم ا ،  رشششد ه شششي  الجلاشششمر امل شششمعدة مشششن حمشششما للشششدىلما عنششش .  رشششد ي ششش  م الشششيد علشششا اشششذه ا 
جمششملس لجل ششدمي الششدعم ا  جلشششم ي إق  ن  نلشششأ  ا ششد م   ششم  منظومششة األمششم املجلحششدة مملششمة 

ثششيي توري شش  مششن تششدااري تأدهايششة منم ششاة.  مششم ال ششل ة اشششأ  خششولنيالشيبيس الجلنفيششذي  امل شش  لني امل
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ة الجلأدهايششة املششش مة لششد  اليول ششكو،  املنظاششة الاحيهششة الد ليششة، ىل لششا  ششاي  املثششمل، توجششد اللانشش
 منظاششة األمششم املجلحششدة للجلنايششة الصششنمعية  اليوليششد (،  جملششس الجلأدهششن املششش ك م الومملششة الد ليششة 
لل مرة الذ هة،  اللانة امل نية اممل م لة م منظاة ال ا  الد لية،  اللانة ا  جلششم هة املشش مة م 

 الد يل لالتصم  .ا حتمد 
ل اليشة إرممششة ال شدل الششدارلي   للاوظشف يش  ال  ششن م الجلشداري الجلششأدهيب املفشي ض،  ىل ششمة  -296

منظاششة ال اشش  الد ليششة  حمكاششة األمششم املجلحششدة للانمتعششم   حمكاششة  ن  م حمششممم األمششم املجلحششدة
 األمم املجلحدة لال جلئنمف،  احملكاة اإلدا هة ملنظاة ال ا  الد لية(.

م  ُتوات   اني املخملي ال ملولية  ا يجليمجم      مشف ا  جل ياض عن ن  م ظم امل -297
هجلنم ن م  ر و ة احلملة عند الاع م ىليض تشدااري تأدهايشة مشن عدمش   زم من املوا د ذا  الصلة

ال ملولية ال  نجيهشع م شماال  م  شم إق نمشم تنظشي الش     لوا تلة الجلدااري.  نشم   مكمتن 
م مب  مجلصلة ا ري الجلح يش ، مشن رايش  ا لجل ممشم  املاكنشة لدجشيا ا   ن  هة م ني عيوعا نم

ال ملوليشششة الواجاشششة  اموالشششن اإلجيابيشششة األرشششي   املششششمم  م مجششش  امل شششجلو  امل لشششوع مشششن األدلشششة 
ة  اإلثام .  هُنظي نهومة م ال واا  ال ملولية لوام  ات مح ال  واة امل  يشة مش  احلشم   ال شما 

 املامثلة.
 نعششاله، هشششري ت يهششي اللانشة ا  جلشششم هة امل ششجل لة للاياج ششة جششي  منمرششجل  مششم  علشا غششو -298
 ه شز  إق ن  ال وشمهم، م ا شد احلشم  ، تُغلش  د   ىلشيض إجشيا ا  تأدهايشة  (153 2014 ل ما
 تصاد نمما لظما ال دالة احلميل. لن جزبيمة لالعجل مد اأ  ا د ال ومهمذلة 
مهم املغل ششة د   اخششمذ إجششيا ا  تأدهايششة م ششجلح ة  يششل ايئششة لدىلششال  مششن ال  ششمع  ال وشش -299

ة زكمىلحشة الغشخ.  تثشري اشذه احلملشة اشملغ    ش تا   اغشم ة رملئشة إق املشوظفني اششأ  الجلشزاا امل
م ذلشششة احمل  شششو   املياج شششو   املشششدهي    زشششم ال لششش  لشششد  ال دهشششد  شششن نجيهشششع م  شششم م شششماال ،

 موظفشو املشوا د الاشششيهة  موظشف األرالريشم  علششا يشد  شوا .  اششي تشن كس نهوشم م ا جل صششم  
 يششدة الجلفجلششيخ املششش مة املجل لشش  اششملغخ الششذي ه جل ششد نمثششي مششن لصششف اجملياششني عليشش  ن  ال ششلوك 

 لمه(.ند 9جل م  الظي الشك     ميي د   ع مع م م املن وي علا الغخ

__________ 
 153) A/69/304.  
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  9الشك  
 المن وي علا الغشالسلوك 

 
 .اشأ  الغخا جل صم   يدة الجلفجليخ املش مة  املصد :

 مشششن د اعشششي ال لششش  األرشششي  ن  ىلشششيض اإلجشششيا ا  الجلأدهايشششة، إذا ارجلوشششا األمشششي، ع شششن  -300
هششيد م  مشم علششا غشوارجلجلشما الجلح يش ، ه شجلغيح  رجلششمة لشوهالة للغمهشة.  ت ششوح يشم   الجلشأرري اشذه، 

 ت زت إىلال  ميتكيب الغخ من ال  مع. مام  املنمرشة ندلمه، جنم  اإليم  

 التحديات التي تواجه ت قب ال ناة -باف 
نجيهع م  م م ماال ، مملشع انشمك يشوادغ لجللفشة ه شجل ي  ال  م     م م ظم امل -301

ال اليشششة  ن  ة نرششي  راششش  عاليششة الجلح يششش    شششىلي ششم الششششخ  موسشش  ا دعشششم   /ن  هنجل شش  إق م
ور ش  ىلياشم ا شد سشد األىلشياد امل نيشني ت مل م نثنمب م.  نُالغ املفجلشم  اأ  الجلدااري الجلأدهاية ن  الجلأدهاية

 لششة  ششل ة إلفششمذ اششذه الجلششدااري علششا املششوظفني    ة   ششأل  امل م م ظششم اششذه احلششم  ، لظششياة 
د توسشش  مششذمية م ملششف ششش    املششوظفني املجل لشش  اششمملوظف رششم ،    ششا ششد امل  م ال ششما ني.

 خجلجلم. مل ال وية ل الية تأدهاية،  ن  ن  ال ما  هشم  ىلي م إق نل  رو  لجلح ي 
م  اشأ  لشده م ال شل ة الجل دهيهشة ملواصشلة    ش نىلمد   يشدا  الجلح يش  م عشدد مشن امل -302

الجلح ي شششم  اششششأ  ايجلاشششمل إ شششم ة ا شششجلخداا املشششوا د الاششششيهة  اململيشششة،  شششوا  مشششم  موسشششوع م مشششن 
ه ششد حتششع  مل هكششن.  مشش  ذلششة، ىلاااششيد ا ششجل ملة املوظششف، مل ن  ال ششما ني ن  املششوظفني احلششمليني

ي رشد هكشو  ذاكشن إجاشم ه علشا الجل شم   مش  الجلح يش  الشامل مشنه ود    ة.  من مث ،    ل ة امل
اشأ  اشذه  2010 عما جم همة.  الوار  ن  حمكاة األمم املجلحدة للانمتعم ، م يكم صمد  م

ميكن ن  .   (154 امل ألة، ت ي  ن  املوظف ال ما  "  ميكن إلزام  امملشم مة، لماية عن الجل م  "
 إ نششد  صش واة اكثشري نمشياة   شمن  ه وح ذلة الجلح ي  إق يد ماري، ألل  ث   مج  األدلشة  حتليل

__________ 
لششويت نلشش  م م ظششم م   ششم  منظومششة األمششم املجلحششدة، إذا مملششع للاوظششف ا ششجلح مرم  ممبيششة، ثششوت ا مجلنششما  (154 

علشششا م شششدا  اشششذه  ذلشششةعشششن دىلششش  اشششذه ا  شششجلح مرم  لجلششششاي  املوظشششف علشششا الجل شششم   مششش  الجلح يششش .  هجلورشششف 
هششي ا ن   ياض ملن  م ظششم األشششخمي الششذهن نجيهششع م  ششم م ششماال  م  ششيمح اششذا ا  ششجل  ا  ششجلح مرم   إ 

م يم   الغخ الكف  يي  تجلام ت املاملغ ال  هشجلم احلصشول   حتدهداة اذا احلكم نداة روهة لجلشاي  الجل م  ، 
 علي م عن ليه  الغخ اكثري ا  جلح مرم  الن مبية امل ل ة املاكنة.

Disagree, partially disagree,
don't know, neither

Agree, partially agree

 "السلوك المن وي علا الغش يمرو ادون عقا  في مكان عملي"

غششششششششري مواىلشششششششش ، نرجللششششششششف ا ششششششششد الشششششششششي ، 
 نعيف، ل ع مواىل مة    غري مواىل   

 مواىل ، مواىل  ا د الشي 

 م املمبة 40

 م املمبة 60
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م جلحيالة.  لويت ن  لد  ا د الكيملم  املجل شددة امن شيم  األرشي  نيكممشمة م ا شة  هكن مل
ت شمعد املجلح ي شم .    هجل لش  ىلياشملوام  الجلزاا املشوظفني ال شما ني املجل شم   مش  تلشة املنظاشم  

اشذه األيكشما علشا منش  املششوظفني اةمسش ني للجلح يش  مشن إعمرششة  شري الجلح ي شم  افشة ا  تاششم  
 م  امل   ة من جملن  ايد.

ويوص رررا برررأن يررروعز الر سررراف التنفيررر يون لمؤسسرررات منظومرررة األمرررم المتحررردة هلرررا  -303
التي يستقي   تبع هزاف الحاالتالقانونية لك  من ا باست راض الن   ال ي يذ الشؤون مكاتب 

في ا الشخص موضع التحقيق من جانب واحد، بغرض كفالة اسرتمرار التحقيقرات، حسرب 
فررري ذلرررك الترررزام الشرررخص المررر كور بالت ررراون مرررع المحققرررين، فضرررً  عرررن  بمرررا اال تضررراف،

في ذلك من الم اشات التقاعديرة للمروظفين، حسرب اال تضراف  بما الت وي  عن األضرار،
 ندلمه اشأ  اإليم  (. 327إق  306 من نهومة إق الف يا  هناغي ن  هيج  ال م ج 

ا الكششششف نهوشششمة م نثنشششم  امل شششماال  الشخصشششية عشششن نلششش ، ا شششان الششششواغ  ال ملوليشششة    -304
الشششذي  ن  ثشششيي تاشششمدل امل لومشششم  عشششن املوظشششف الشششذي ثشششيي الجلح يششش  م ششش     املجل ل شششة امل شششيهة،

األمم املجلحدة لشد  توظيشف اشذا الفشيد مشن جملشن ت يض للجلأدهن، م   مبي م   م  منظومة 
م  م إد اج ن ششئلة م ا شششجلام ا  للشششن    شششانظومشششة.  تنظشششي ا ششد امللم   ششة نرشششي  تما ششة ل

هُ لشن ىلي شم إق م شدا ال لشن، امإلسشمىلة إق األ شئلة الششمب  ا شجلخدام م اششأ  لشوابح  هبم ال ا 
جلأدهشن لشد  اللجلح يش    ل ت يسش  رشد  شا  عاشم إذا مشم ا  ما امنمبيشة ال شما ة، ت شدمي م لومشم  

ن امع عا  آريهن علا غيا  "ا  منع موس  حت ي   /ن  عالية تأدهاية من جملن  ع عاش  
منظاششة د ليششةا إذا مششم  األمششي مششذلة،  ن  م ذلششة مششن جملششن منظومششة األمششم املجلحششدة زششم آرششي،

ال ملوليششة  مكمتششن     الشششريششد لظششي مكمتششن  اةمصششة اششذلةتششزال الصششيغة     .ىلرُيجششا الجلوسششيح"
 م .   املوا د الاشيهة م اذه امل

ا بأن تدرج مؤسسات منظومة األمم المتحدة في استمارات طلب التوظيف ويوص   -305
فرري أنشرر ة الغررش ونتررا   هرر ى األنشرر ة و/أو  قن تررورب الموظررف السررابعررأسررعلة محرردادة 

ب ررر ى اإلجررررافات  لرررقيت  فيمررراالتحقيقرررات. وينبغررري اسرررت راض أي مسرررا    انونيرررة ممكنرررة 
. وعررر وة علرررا ذلرررك، ينبغررري استشرررارة ةالقانونيرررالشرررؤون وه رارهرررا مسررربقاً بواسررر ة مكترررب 

توحيرد الشبكات القانونية وشبكات المواراد البشرية لل نة اإلادارية الرفي ة المستوة بشرأن 
 في تناول ه ى المسألة. ةوالصيغة المستخدم المتبع ن  ال

 لفمذ ال ملو إل  الولنية  ل مالإيملة ال ومهم إق   
 شششيام م الشششدعم       إيملشششة ال وشششمهم إق ال شششل م  الولنيشششة نايشششة إسشششمىلية، يتكجل ششش -306

جل زهشز ل لشيس ىل شو املن شاة ،ام ش داد اة شمبي النممجشة عشن الغشخ هجل لش  ىلياشمامنمبية  املدليشة  /ن  
 لكشششششن نهوشششششمة اشششششملنظي إق الجلشششششدااري الجلأدهايشششششة الششششش  تفيسششششش م م   شششششم  منظومشششششة األمشششششم املجلحشششششدة، 

 م  ال  تواج  مجلما ة اإلجيا ا  سد املوظفني ال ما ني.ص واال
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الششششد ل   تجل ششششم   األمششششم املجلحششششدة مشششش   ششششل م  إلفششششمذ ال ششششملو   ال ششششل م  ال وششششمبية م -307
األعوم  امل نية  ىل شمة حل ور شم  الجلزامم شم زوجشن اتفمريشة امجليشمتا  األمشم املجلحشدة  يصشملم م، الش  

،   شششمبي ا تفمرشششم  الد ليشششة ذا  الصشششلة 1946ششششام /ىلفاهي  13اشششد م اما يشششة ال ممشششة م اعجل
 .(155  املامدج ال ملولية الواجاة الجل اي 

مشششن اتفمريشششة امجليشششمتا  األمشششم املجلحشششدة  يصشششملم م  "ا تفمريشششة ال ممشششة"(  21هشششن  الانشششد    -308
للشد ل األعوشم  الجلما شة املخجلصشة  علا ن  تجل م   األمشم املجلحشدة م مجيش  األ رشم  مش  ال شل م 

لجل  ي   ري ال دالة  رياة ي نمة  سام  الجل يشد امأللظاشة،  احليلولشة د   يصشول ني ت  شف م 
ا ششجل امل ا مجليششمتا   احلصششملم   الجل شش يال  املششذمو ة م املششمدة اةمم ششة مششن ا تفمريششة ال ممششة. 

 ىل شششمة للنظشششممني األ م شششي  اإلدا ي  ،ز شششماني كلفششش عشششال ة علشششا ذلشششة، ىلشششغ  املشششوظفني  اةشششفا  امل
 .(156 ملوظفي األمم املجلحدة، ملزمو  ام مجلثمل لل والني احمللية  الوىلم  املجلزامم م ال ملولية اةمصة

 ت وي ال يم ة ال ممة لهمم املجلحدة ز م لة موظفي شم  رفاب شم املكلفشني ز شما عنشدمم  -309
علششا  ه شش  الف ششمد، لششيس ىل ششو ا ششان األذ  الششذي  م ذلششة الغششخ زششم هيتكاششو  نىل ششم ة إجياميششة،

و  صشو  م.  املجلشميل، إذا توصشلع ششواالوحمهم  إمنم نهومة ألمم ه و سو  عا  األمم املجلحدة  ه
األمم املجلحدة، ا د إجيا  الجلح ي م  الدارلية املنم اة ام جلخداا عاليم  الجلح يش  اةمصشة هبشم، 

 نيشد مشوظفي األمشم املجلحشدة ا تكمعشف عن إمكملية ا دعم ا  ال  تك يةراصدمهثاع  مم إق
ا يميشششة مشششن امشششيابم، ىلشششغ  ااجلاشششما الد لشششة الششش  يوششش  ال شششلوك املشششدع  مرفاب شششم املكلفشششني ز شششما  ن 

شششش حتششششمل إلي ششششم  ن  املوثششششوح اصششششحجل م  عششششمدةة إق اششششذه ا دعششششم ا  ا تكماشششش  لو هجل ششششم ال وششششمبية هوج 
ل  تن وي علي م اإليملة إق الد لة امل نية،  آثم ام املجل ل ة ا دعم ا .  لظياة للا مب  ال ملولية ا

اممجليششششمتا  األمششششم املجلحششششدة  يصششششملم م، ه ششششوا مكجلششششن الششششش    ال ملوليششششة ام ششششجل ياض مجيشششش  اششششذه 
كجلششن مشش  مششدهيي الششفامل املاحلششم   راشش  الاششع  ممبيششمة م إيملششة ال وششية إق ال ششل م .  هجلشششم   

هششد املصششمحل األعششم  لهمششم املجلحششدة م مجلما ششة يملششة م ينششةامل نيششني، ي ششن ا رجلوششم ، لجلحد
 157) .

عشن  كجلن امإليم   ال  خ  مجي  اإلدا ا  م األمملة ال ممشة لهمشم املجلحشدة، ىلوشالة امل ه وا 
 مجي  الصنمده   الفامل الجلما ة لهمم املجلحدة.

إق  ذا  املصشششداريةة ا دعشششم ا     ششش عنشششدمم هجلخشششذ رشششيا  زجلما شششة روشششية مشششم، حتيششش  امل -310
جل ششدمي ت يهششي مكجلششوع اشششأ  اششذه ا دعششم ا  إق الا ثششة الداباششة للد لششة ا ششل م  إلفششمذ ال ششملو  

ال وششو امل نيششة لجلجلخششذ اإلجششيا ا  املنم ششاة اشششأمم.  اششملنظي إق ييمششة حمفوظششم  األمششم املجلحششدة، 

__________ 
(، A/70/208وىلشششدهن م ا ثشششم   ت يهشششي األمشششني ال شششما عشششن امل شششم لة امنمبيشششة ملشششوظفي األمشششم املجلحشششدة  رفاب شششم امل (155 

   .33 الف ية
ت يهششي األمششني ال ششما عششن  م  ششم  تاششمدل امل لومششم  اششني األمششم املجلحششدة   ششل م  إلفششمذ ال ششملو  الولنيششة  إيملششة  (156 

(، A/63/331الشششدعم   امنمبيشششة احملجلالشششة املجل ل شششة زشششوظفي األمشششم املجلحشششدة  م ششش  لي م  رفاب شششم املكلفشششني ز شششما  
   .3  2الف يتم  

  .13  12، الظي الف يتني امليج  لف   (157 
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ة الجل يهششي املجل لشش     ششا املمششن املششمدة الثمليششة مششن ا تفمريششة ال ممششة، ت ششد 4املنصششوي علي ششم م الانششد 
ام دعششم ا  إق الا ثششة الداباششة علششا ن ششمر لششوعي، د   م ششمر ام مجليششمتا   احلصششملم  الششش  

، ه اش  األمشني ال شما ذه ال يه شةتجلاجل  هبم األمشم املجلحشدة  موظفواشم  رفاؤاشم املكل فشو  ز شما.  هبش
رمسش مة لشش ،  ن  رششيا ه     بي ملششزاامملاشدن ال مبشش  اشأ  اششذا الجل شم   لششيس لميششمة عشن ني إجششيا  روشم

 الجل شم   ان  اشذإق ،  يشده د   غشريه   نهشم ، توصشل اشأ  لاي ة اذا الجل م    مداه او لجلياة 
ت دا  ل م  إلفمذ ال ملو  إق  مم ميس زصمحل األمم املجلحدة اأي يمل من األيوال.  عمدة لن

شش  علششا  ششاي  املجلما ششة للح مششواد إسششمىلية،  ن  صششول علششا م لومششم األمششم املجلحششدة ني للاششم  توج 
رفاب شششم املكلفشششني ز شششما، عشششن ليهششش  الا ثشششة الداباشششة  ن   /ن  الوصشششول إق مشششوظفي األمشششم املجلحشششدة

امل نية لد  األمم املجلحدة  ثيي الجل مم  م  تلشة ال لاشم   ىل شمة لدجشيا ا  املاي نشة م ت يهشي ذي 
 هناغشي اإلششم ة إق نلش  مشىت  .(A/63/331) 158صلة اشأ  اشذه امل شألة صشمد  عشن األمشني ال شما  

إذا مششم  هجل ششني  مششم نييلششع ال وششية، ىلششغ  األمششي هيجشش  إق  ششل م  الد لششة ال وششو امل نيششة لجلحدهششد
ن  تشششششك  غشششششمة زوجششششن  ، ميكششششنم ششششو ثا م يششششملإذا مملششششع ا دعششششم ا ،   مششششم مجلما ششششة امل ششششألة،

 روالين م.
يششد  الششد ل األعوششم  ششش مدة   يششة مششن  إذا للاششع  ششل م  إلفششمذ ال ششملو  الجلما ششة إل -311

ن اد   ىلشششش  دعششششو  جنمبيششششة سششششده  ن  رفاب ششششم املكلفششششني ز ششششما ن  نيششششد مششششوظفي األمششششم املجلحششششدة
اةاشري، ثشن  ن  اأمي لششأ م  شيمح الواجاشم  الي يشة الش  هوش ل  هبشم ذلشة املوظشف هجل ل  ىليام

 ثجل شم الداباشة لشد  األمشم عشن ليهش  ا ة، عشمدةة    ن  تجل دا اذه ال ل م  ا لن ر ي إق امل
 20هشن  عليش  ميثشمح األمشم املجلحشدة  الانشد  ملشم املجلحدة، ليىلش  احلصشملم  عشن الفشيد امل شين.   ىل شمة 

من ا تفمرية ال ممشة " شنح ا مجليشمتا   احلصشملم  للاشوظفني حت ي شمة ملصشمحل األمشم املجلحشدة  لشيس 
هجلوجشن عليش   ىلش  احلصشملة عشن ني  مماش  للانف ة الشخصشية لهىلشياد نلف ش م.  ثش  لهمشني ال شما

موظشششف م نهشششة يملشششة هشششي  ىلي شششم ن  تلشششة احلصشششملة حتشششول د   ن  تأرشششذ ال دالشششة جميااشششم  نلششش  مشششن 
 .(159 املاكن  ىل  م د   اإلسيا  زصمحل األمم املجلحدة"

 تجلاشش  الومششم   املجلخصصششة إجششيا ا    م  ششم   مثلششة.   انششمة  صششمب  احلششم  ، رششد  -312
نظششي، ن  تالومششم   ن  حتيشش  ال وششمهم إق ال ششل م  الولنيششة  خششمذ مزهششد مششن اإلجششيا ا    ت ششي   

 اصفة ا جلثنمبية، م الجلنمتل عن احلصملة، إذا اعجُلف ذلة مالبامة.
 رشد  سش ع اما يشة ال ممشة لهمشم املجلحشدة توجي شم  حمشددة لهمملشة ال ممشة  صششنمده  م  -313

، علشا  شاي  املثشمل، ه لشن إق األمشني 70/114. ىلشمل يا  (160  اياجم م اشأ  م ألة اإليشم  
 اميجلاشششمل ن  هكشششو  موظفشششو األمشششم املجلحشششدة هجل لششش  ىلياشششمال شششما "ن  ثيششش  ا دعشششم ا  املوثشششوح هبشششم 

رفاؤاششم املوىلششد   م ا ثششم  رششد ا تكاششوا جيميششة إق الششد ل الشش  ُ ج ششع تلششة ا دعششم ا  سششد  ن 
__________ 

  .14، الظي الف ية امليج  لف   (158 
  .25إق  19، الظي الف يا  من امليج  لف   (159 
   .70/114  69/114  62/63ريا ا  اما ية ال ممة  ، حتدهداة،الظي (160 
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... عاشم الجل شع إليش  ج وداشم م  م لومشم  م شجلوىلمة  عمهمام،  ن  ه لن إق تلة الشد ل ت شدمي
الجلح يشش  م امششيابم اة ششرية  حممماششة ميتكاي ششم، ي ششن ا رجلوششم ،  عششن نلششواا امل ششمعدة املالباششة 
الشششششش  رششششششد تيغششششششن الششششششد ل م تل  ي ششششششم مششششششن األمملششششششة ال ممششششششة ألغششششششياض إجششششششيا  تلششششششة الجلح ي ششششششم  

 .(161  احملممام "
،     ع اما ية ال ممة ل مح الجلزامشم  األمشني 70/114 عال ة علا ذلة، م ال يا   -314

 هجل لش  ىلياشمامل لومم  الش  هجل شني توىلرياشم  25ال ما اجل دمي الجل م هي.  اصفة رمصة، تصف الف ية 
"ميششم  األمششم املجلحششدة امل ششين اششمألمي،   ششنة اإليملششة،  م لومششم   اكشش  يملششة، علششا النحششو الجلششميل:

 املييلششششة الشششش  الغجل ششششم الجلح ي ششششم ،  إجششششيا ا  احملمماششششة  عششششن لششششوا اميميششششة،  مششششوجز لالدعششششم ا ،
هجلص  من م امألشخمي امل نيني الذهن غمد  ا الا ثة  مم م ذلة زم  اإلجيا ا  الجلأدهاية املجلخذة،

الجل ع ردمجل م م األمم املجلحدة،  ني للام  تنمتل عن احلصملة، ي شن  ن  ال  ه الو  ىلي م
غشري ذلشة مشن  ن    شمب  اإلثاشم  ن  املجل ل شة املو هشة ال وشمبيةا رجلوم ،  م لومم  عن ال وابش  

ال وابشش  الشش  حتششول د   إجششيا  احملمماششة، مشش  ال يششما م الورششع لف شش  يامهششة رصوصششية الوششحمهم 
.  ت لشششن اما يشششة ال ممشششة ن  ت شششدا اشششذه (162  ايششش اا ي شششوح األششششخمي موسشششوا ا دعشششم ا "

،  اشي ال شنة الش  2007 وت/هولي   1 ود تم ي م إق امل لومم  املن اة ماي  اإليم   ال  ه
 .(163 ادن األمني ال ما ىلي م اإلاالغ عن اإليم  

 علشششششم املفجلششششششم  مشششششن مكجلشششششن الشششششش    ال ملوليشششششة ن  األمشششششم املجلحشششششدة  شششششوف تكششششششف  -315
لل شششل م  الولنيشششة، علشششا ن شششمر مششش  يملشششة علشششا يشششدة، عشششن الوثشششمب   /ن  امل لومشششم  املجل ل شششة 

ن  ت شوح  شري ال دالشة. ذلشة نلش   مريىل  األمني ال ما احلصملة ييثام هكو  من ششأمامل ومهم،   
ونتيجة لذلك، ميكن تقدمي املعلومات  الا    زصمحل األمم املجلحدة. اميكن  ىل  احلصملة د   إسي 

إطالعهات علاا الوئاتره ًا اتا اةاعات   مم املجلحدة إق ال شل م  املخجلصشة،  ميكشنحصلت عليهت األ
 للت قياااه ةج تريااا ةقضاااتري   هشششةلعااادت  تااا  األماااب املت اااد   ااا    زا  واحلصاااتنت ن ون اااةاا االمتيااات

م ذلشة م اوليجل شم  زشم ،هاتاملعلومات  املقدماة م  ن  احملتكمة، يشكل اساتددات ي  مان الوئاتره ن 
اات اللاالات  القضااترية املدتصااة الاا  تقاادقت  اات ًااذ  الوئااتره م ني إجششيا ا   قتنونيااة، ملاا لة تقةًا

 ن(164 املعلومت  ن 

__________ 
 من املن وح. 15، الف ية 70/114ريا  اما ية ال ممة  (161 
 من املن وح. 25، الف ية 70/114ريا  اما ية ال ممة  (162 
مششن املن ششوح. الظششي نهوششمة مششذمية امل جلشششم  ال ششملوين لهمششم املجلحششدة،  25، الف ششية 70/114رششيا  اما يششة ال ممششة  (163 

  الظشششي الجل يهششششي 2016شششششام /ىلفاهي  1اصشششيغجل  امل ااشششة علششششا مكمتشششن األمشششم املجلحششششدة  صشششنمده  م  اياجم شششم م 
لذي نعده األمني ال ما، ت يهي األمني ال ما عن امل م لة امنمبية ملوظفي األمم املجلحدة  رفاب م املوىلشدهن األرري ا

 (.A/70/208م ا ثم   
  .33، الف ية A/70/208 الظي (164 
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،  مذلة م ال يا ا  الالي ة اشأ  امل م لة امنمبيشة ملشوظفي األمشم 62/63 م ال يا   -316
م أمشش، دناششع اما يششة ال ممششة علششا حتدهششد عجلاششة اإليملششة ا(165 املجلحششدة  رفاب ششم املوىلششدهن م ا ثششم 

 "ا دعم ا  املوثورة" ام تكمع  لوك إجيامي.
الشش  يششدد م اما يششة ال ممششة، عل شش  مكجلششن الششش    ال ملوليششة ألغششياض مشش  ال جلاششة    شششيمة  -317

هجل لششششن إثاششششم  ا دعششششم ا   هشششششيا م اإليششششم   يششششني هجل ششششي  ن     إعششششداد اششششذا الجل يهششششي األشششش 
يششت ن  لجلششمبل الجلح ي شم  سششي  هة لجلحدهشد   غشما دعشم ا  ذا  مصشدارية. عششال ة علشا ذلششة، 

ه جلوششي إ ششما الجلح يشش  م مجيشش  جوالششن    ن  اششذا كجلششنامل ىل ششد  يششت ،صششداريةمششن امل ا دعششم 
كجلششششن هاليششششت ن  إيملششششة ا دعششششم ا  ذا  املوثوريششششة إق ال ششششل م  الولنيششششة املا دعشششم . غششششري ن  

كجلششششن مششششذلة إق ن  املمصششششدارية تلششششة ا دعششششم ا .  نرششششرياة، نشششششم   لجلأهيششششدهجل لششششن  جششششود ندلششششة 
مشن املام  شم  امل اشول هبشم لشد  األمملشة علشا ال اليشم  الجلأدهايشة  نلش  لشيس   جلاشدت   اإليم  

ال ممششششة  الصششششنمده   الششششفامل ذا  اإلدا ة امل ششششجل لة ن  تنجلظششششي إق يششششني ا لجل ششششم  مششششن اإلجششششيا ا  
 الجلأدهاية را  إجيا  اإليملة.

   د م ت يهشششششششششششي اللانششششششششششة ا  جلشششششششششششم هة امل ششششششششششجل لة للاياج شششششششششششة م ماششششششششششم   مشششششششششش  ذلششششششششششة، -318
نمد اذا ا  جل ياض، ه وا مكجلن الشش    ال ملوليشة م الوارش  امإليملشة   مام ،(166 2014 عما

شز حت يش  ه شوا علشان   جلورش  عشمدةة هُ  مشم  اشو، هشف ه مشم لش م م ظم األييم  انم  علا ادعم   . منا 
شش ياة، ارشش   مكجلشن رششدمم   18 اشملنظي إق ن  إ ششما حت يش  م  ششد رشد ه ششجلغيح مشدة تصشش  إق 

نل  إذا "ري  ، م نثنم  عال ، ن  مثة ادعم  ام تكمع لشم  إجيامي ر شري،  اليرماة الدارلية اشدة
ىليناغي ن  هكو  م  س  ه اح ل  ااد  ال ا  م  ال ل م  الولنية ىلو  حتدهشد ن  ا دعشم ا  

.  علا اليغم من ن  اذه امل شألة ظلشع عشدة (167 "هلم مصدارية، د   الجلظم  ن  هكجلا  حت ي  م
مم  اليرماشة الدارليشة،  مكجلشن الشش    ال ملوليشة،  املكمتشن األرشي  نش ي ريد لظشي مكجلشن رشد

هكشششن رشششد اُخشششذ رشششيا   رشششع إجشششيا  اشششذا ا  شششجل ياض اششششأ  راشششول ارششش ا  مكجلشششن  مل ذا  الصشششلة،
 ردمم  اليرماة الدارلية  تنفيذه.

ال ملوليششة م منظومشة األمششم املجلحشدة الشش  الشش    ت ششدا، ىلشغ  م ظششم مكمتشن   شم  اشمليغم -319
نجيهع م ماال  م  م اشأ  اذه امل شألة نعياشع اششك  مامششي جشداة عشن حتفظشم  اششأ  رشد ة 

نظومشششة علشششا املجلما شششة الف ملشششة لل وشششمهم مششش  ال شششل م  الولنيشششة، مششششرية إق لجللشششف املخشششملي الششش  امل
 م ذلة املخملي ال ملولية  الجلنفيذهة.   ث  اة ي ال ملوين اليبي ي الشذي زم تشكل م اإليم  ،

ذُمششي م  ىلشش  يصششملم  األمششم املجلحششدة  امجليمتا ششم ألغششياض مجلما ششة  دعششم اإلجششيا ا  املدليششة  /ن  
أل  األمششي هجل لشش  نهوششمة ايىلشش  احلصششملة عششن   حتدهششداة امنمبيششة نمششما احملششممم  /ن  ال ششل م  الولنيششة، 

__________ 
   .70/114  69/114ريا ي اما ية ال ممة  ، حتدهداة،الظي (165 
 166) A/69/304  54-52، الظي الف يا.   
 167) A/69/304 53، الف ية . 
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   ألمششم املجلحششدة لششدعمم   ششم  اض الششش ود  عششن  ثششمب  األمششم املجلحششدة ذا  الصششلة،  رششد ه ششي  
 مومدة.
ىلأششششري، علششششا  ششششاي  املثششششمل، إق يملششششة يدهثششششة إليششششد  امل   ششششم  املجل ششششددة األلششششياف  -320

األري   مصيف إمنمبي مجل دد األلياف( تشا  إيملة روع ىلي م حمكاشة ااجلدابيشة اشأ  املصشيف 
 م زشم اإلمنمبي املجل دد األلشياف امل شين، ا شان لاي شة ت م لش  مش   شل م  إلفشمذ ال شملو  الولنيشة،

ذلششة مشششم مجل  م الجلح ي ششم  الشش  نجي ششم اششذه ال ششل م ، رششد تنششمتل سششانيمة عششن يصششملجل  مششن 
 رع مجلماة اذا الجل يهشي، مملشع ال وشية م ي سشة م ي اام جي  إهومي    اإلجيا ا  ال ملولية. 

 علششششا احملكاششششة ال ليششششم للالششششد امل ششششين.  لششششويت نلشششش ، ايناششششم اششششدن  اإلجششششيا ا  م اششششذه ال وششششية م
هكن رد ا الاع ىلي شم  مل ىلغ  األ س املوسوعية ال  ت جلند إلي م ادعم ا  الف مد، 2011 عما

 ا د عندبذ،  هثام هجلم ي  م ألة احلصملة.
الشششذهن نجيهشششع م  شششم م شششماال  نهوشششمة ن   ة  ال ملوليشششالشششش     ن سشششح عشششدد مشششن مشششوظفي -321

اإليششششم   تجل لششششن رششششفة رملوليششششة  مشششششو ة تجلأتيششششم  م ماشششش  تكلفششششة علششششا امل   ششششة.  لششششذلة ىلششششغ  
هُنظي إلي مة نهومة م سو  نىلو  رياة م ما  الثان  غشري ذلشة مشن ا عجلاشم ا   مم اإليم   مثرياة 

تكشو     .  لويت نهوم ن  اإليشم   رشد(168 ال الية  الفلمجمية، امإلسمىلة إق امل مب  ال ملولية
 دا ت يد الالشد امل شين ز شمهري ي شوح اإلل شم  ا مجل ل ةمنم اة م احلم   ال  توجد ىلي م شواغ  

 الد لية امل اولة عاوممة.
م  ال ملولية  اإلجيابية  املورف الجل ييشدي املجلخشذ زشواتاة ذلشة مشن ص وا م سو  اذه ال -322

ال ملوليششة، ىلششغ  إيملششة ال وششمهم علششا ل ششمح منظومششة األمششم املجلحششدة  ثشش  إق الششش    راشش  مكمتششن 
، يششىت م احلشم   امل هششدة جيششداة الجل ششم هي  اش  نىلششمد يشد ماششري ا  شجلثنم   لششيس ال معششدة،  ي شاام

تششجلم ا ششد ا لجل ششم  مششن مشش  مششن  مششم امألدلششة.  عششال ة علششا ذلششة، اششملنظي إق ن  اإليششم   عششمدة
جلأدهايشششة، ىل نشششمك ىلششش ة تمنيشششة لوهلشششة،  جلشششد نييملشششمة ل شششدة  شششنوا ، اشششني يشششد غ الجلح يششش   ال اليشششة ال

اإلجيامششي  الورششع الششذي ميكششن ن  تشششيا ىليشش  ال ششل ة الولنيششة م  ن  ن ششوي علششا الغششخال ششلوك امل
ه ل  اد جة ملاو ة ىليي النام  م الجلصدي ل و  ال لوك  امل مراة علي    م اخمذ اإلجيا ا ،

 .(169 علا األص دة الولنية
توجششد م      نرششرياة، نشششم  الششذهن نجيهششع م  ششم م ششماال  إق نلشش  ا ششد ال يششما امإليملششة، -323

مثري من األييم  مجلما ة جيدة الجلوريع  /ن  ممىلية اشأ  اإليم   من جملن ال ل م  احمللية 
 ألمششششم املجلحششششدة.ام  م   ششششمجلما ششششة  تجلاشششش  لوسشششش  اإليششششم   مششششن جملششششن  ن  للششششد ل األعوششششم ،

نمششم "حتشش  ا ششوة الششد ل علششا اخششمذ  70/114الصششدد، تششذمي اما يششة ال ممششة م ال ششيا   اششذا  م
__________ 

تن اشش  علي ششم لظششياة أل  اإليششم   تششجلم ام  ششجلنمد إق  عل  ششع األمملششة ال ممششة لهمششم املجلحششدة اششأ  اششذه ال اششم ة   (168 
 الجلوجي م  ال  توىليام ريا ا  اما ية ال ممة. 

ألمملششة ال ممششة لهمششم املجلحششدة هجل لشش  ام  رششد ناششيت  اللانششة ا  جلشششم هة امل ششجل لة للاياج ششة اششذه امل ششألة نهوششمة ىلياششم (169 
 (.54-52، الف يا  A/69/304 الظي 
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مجيشش  الجلششدااري املنم ششاة لكفملششة امل مراششة علششا امششيابم الشش  هيتكا ششم موظفششو األمششم املجلحششدة  رفاؤاششم 
 املوىلد   م ا ثم   حممماة ميتكيب تلة اميابم، د   امل مر ام مجليمتا   احلصشملم  املانويشة
 هلشش    األىلششياد  لهمششم املجلحششدة زوجششن ال ششملو  الششد يل   ىل ششمة للا ششمهري الد ليششة حل ششوح اإلل ششم ،

.  اششي مششذلة "تشششا  مجيشش  الشششد ل (170 م ذلششة احلشش  م حممماششة  ىلشش  األصشششول ال ملوليششة" زششم
تي شششري إجشششيا    م  األمششم املجلحشششدة علشششا ن  تجل شششم   مششش  ا وششش م ا وششمة م جمشششمل تاشششمدل امل لومشششم 

ي م  م  موظفي األمم املجلحدة  رفاب م املوىلدهن م ا ثم  الذهن هشدعا نمشم ا تكاشوا جشيابم حت 
ر ششرية  حمششمماجل م علششا تلششة امششيابم، ي ششن ا رجلوششم ،  ىل ششمة ل والين ششم الولنيششة  رواعششد األمششم 

علشا املجلحدة  نلظاجل م ال م هة، م ظ  ا ي اا الجلما للح  م احملمماة  ىل  األصشول ال ملوليشة،   
 .(171 ن  تنظي م ت زهز رد ة  ل م م الولنية علا الجلح ي  م تلة اميابم  احملمماة علي م"

 ا  داد اة مبي  
توجيشش  الششجل م املدليششة  امنمبيششة سششد امششمين  هجل ششم   لششن املنمرشششة نعششاله، اينششع مششم علششا غششو -324

ذلشششة م احلشششم   الششش    اخشششمذ ني إجشششيا ا    ششش داد األصشششول  الجل شششوهد عشششن األسشششيا   زشششم م
 اشمملي   مشن رشالل ال شل م   احملشممم الولنيشة، إ  ه ا  ىلي م الجلحكيم  هلشزا ىلي شم إلفشمذ ريا اتش (،

.  تفيشششد الجل شششم هي اشششأ  اشششذا األمشششي ث ششش  امل شششين م ذلشششة ا ششش داد امل شششمس الجل معشششدي للاوظشششف زشششم
لصششش واة.  ن سشششح الشششذهن ا ششش داد األصشششول، مشششن ر شششمبي  نسشششيا   شششاا م ىل ششش  الغشششخ، نمشششياة اشششملغ ا

م ظشم   م -نجيهع م  م امل ماال  ن  ذلشة اشو ال شان م رلشة ا ش داد األصول/الجل وهوشم  
م منظومة األمم املجلحدة.  الوار  ن  املوظشف ال شما ، علشا الشيغم مشن إرممشة  -  احلم   ال دام

عاليم  الجلح يش  الدارليشة الشدلي  علشا ا تكماش   شو  ال شلوك  /ن  الغشخ،  شوف هجلاجلش  ز مشش  
هصد  يكشم  مل مم عن ليه  الغخ(،جنمام الجل معدي مممالة  امإلسمىلة إق ني مكم ن ل دهة 

لصششمحل امل   ششة الجلما ششة ملنظومششة األمششم املجلحششدة.  مششن شششأ  اششذا احلكششم  مششمبي مششن حمكاششة  لنيششة
اإلثم ي ن  هجليح إمكملية احلصول، م ا د الو هم  ال ومبية، علا امل مس الجل معدي للاوظف 

.  رششد هجلششيح اششذا (172 امل ششين علششا  ششاي  ا شش داد اة ششمبي النممجششة عششن الغششخ  األصششول املجلششأثية اشش 
 ششمة لاششد  الششدعم   املدليششة   شش داد اة ششمبي  الجل وهوششم  مششن األصششول احلكششم نهوششمة ىليصششة  ن م

األري  للشخ  املدا  م ا د الو هشم  ال وشمبية م ظشي ف م ينشة. ايشد نلش ، للحصشول علشا 
مجيشششش   م  جششششودمإليملششششة ال يششششما ايكششششم ميكششششن ن  هكششششو  م اتيششششمة ملنظومششششة األمششششم املجلحششششدة، هلششششزا 

 .الجلحدهم   امل مب  املاينة نعاله

__________ 
 من املن وح. 6، الف ية 70/114ريا  اما ية ال ممة  (170 
 من املن وح. 8، الف ية 70/104ريا  اما ية ال ممة  (171 
ة، عاشالة امملشمدة هجل ل  امملوظفني املدالني ام تكمع جيابم مملع األمم املجلحدة سحيجل م، رد تلشجلاس امل   ش ىليام (172 

مكي اة من النظشما األ م شي للصشند ح املشش ك للا مششم  الجل معدهشة ملشوظفي األمشم املجلحشدة، احلصشول علشا  45
جشششز  مشششن ا  شششجلح مرم  الواجاشششة الشششدىل  إق اشششذا الششششخ     شششيكو  ا ششش داد األصشششول مشششن امل شششمس الجل معشششدي 

   الي ية علا ا   داد من الصند ح.للاوظف من الصند ح  كنمة إذا نعيع اذا املوظف عن مواىل جل
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للا لومشششم  الششش  رشششدم م مكجلشششن الشششش    ال ملوليشششة مشششن نجششش  اشششذا الجل يهشششي، ىلشششغ     ىل شششمة  -325
صششششدارية اشششششأ  ال ششششلوك اإلجيامششششي الششششذي هن ششششوي علششششا غششششخ الششششغ امل دعششششم ا  ذا  اإيششششم   
إيملششة لهمملششة ال ممششة  24، من ششم 2014 عششما إق 2008 عششما يملششة م الفشش ة مششن 61جماوع ششم 

كجلششن، صششد  يكاششم  امإلدالششة رششالل املن سششح   ماششم صششند ح  الششفامل.لل 37لهمششم املجلحششدة  
ا وشششي  غشششخ  م الفششش ة لف ششش م، علشششا رشششد  امل لومشششم  املجلشششواىلية،  غشششم ن  اشششمتني اإلدالجلشششني تجل ل ششش

 ت جلصشششي امل لومشششم   . ىل جل اشششم  شششل م  الشششد ل األعوشششم  د   إيملشششة م شششا ة مشششن األمشششم املجلحشششدة
 ة الزمنيششة املششذمو ة نعششاله علششا روششمهم الغششخ الشش  تيىل  ششم املجلميششة عششن ا شش داد اة ششمبي رششالل الفشش

 شششل م  الشششد ل األعوشششم  د   إيملشششة م شششا ة مشششن جملشششن األمشششم املجلحشششدة   الغشششع رياشششة املاشششملغ 
د     850 000،  2008 عما د   اة من د   ا  الو هم  املجلحدة م 932 165امل  دة 

د   اة مششششن د   ا  الو هششششم   128 153،  2009 عششششما مششششن د   ا  الو هششششم  املجلحششششدة م
تششجلاكن  يششدة الجلفجلششيخ املششش مة مششن احلصششول علششا م لومششم  عششن   مل .2012 عششما املجلحششدة م

ا شش داد اة ششمبي، إ   جششد، املن ششاة للحششم   الف ليششة الشش  نيمهلششم مكجلششن الششش    ال ملوليششة م 
 لومشششششم  عشششششن عشششششدد تشششششجلح ني م مل .  مششششذلة2014 عشششششما إق 2008 عشششششما اإللششششم  الشششششزمين مشششششن

 اإلدالم  الف لية النمية عن ال ومهم احململة.
 هناغي اإلشم ة نهومة إق ن  جملس مياج شي احل شمام ، م ت يهشي صشد  مش رياة، ناشيت ن   -326

هُ مسششو     م ظششم املششوظفني  األلششياف اةم جيششة الششذهن هيتكاششو  يششم   غششخ سششد امل   ششم 
 ،دعم  اشذه الش  ىلش  اسشحة حتشدد مشىت هناغشي الجلفكشري م  يم شة  ي ع انمكنمما احملممم،  نل  ل

ت يهششي   م .(173 هناغشي املوششي ىليش  اعجليمدهششمة  ية م شم اة بموششهوجشد دليشش  علشا اعجلاششم  الشدعم   ال    
تنفذ،  ذمي نل  "مل هشماد اجمللس  مل (174 لس إق ن  الجلوصية ذا  الصلةاجمل ي ، نشم  ت ييم 

.  مششم  (175 من ايششة مايشش  روششمهم الغششخ ]امل مششد[" اجمللششس ني دليشش  علششا  جششود م مسششمة رملوليششة
جملششس مياج ششي احل ششمام  رششد نعششيع عششن شششواغ  م دااششم نلشش  "مل هششجلم يششىت ا   ا شش داد ني مششن 
اة شششمبي املجلكاشششدة النممجشششة عشششن الغشششخ الششش  يشششدد م شششش اة املياج شششة الدارليشششة للح شششمام   تصششش  

إق ا شششششش داد  يا ا  رملوليششششششة  شششششش يمة ثششششششيي تنفيششششششذ ني إجشششششش    د   اة، 9 354 949رياجل ششششششم إق 
.   داة علشششا ذلشششة نالغشششع اإلدا ة اجمللشششس اأمشششم رشششدمع ل شششخمة مشششن ت شششم هي مكجلشششن (176 األمشششوال"

 رششششدمم  اليرماششششة الدارليششششة املجل ل ششششة امل وششششمهم األ اشششش  املشششششم  إلي ششششم إق الششششد ل األعوششششم  امل نيششششة.

__________ 
 173) A/69/178 69، الف ية  A/69/5  150 اجمللد األ ل(، الف ية.   
"هوصششي اجمللششس اششأ  توشش  اإلدا ة إلششم اة إلجششيا ا   تيتياششم  امل مسششمة ال ملوليششة املن ايششة مايشش  يششم   الغششخ  (174 

  .151 اجمللد األ ل(، الف ية  A/69/5. امل مد"

 175) A/70/5 (Vol. I)  Corr.1 يشد  اإلششم ة إق ن  اإلدا ة هلشم  ج شة لظشي لجللفشة م اشذا الصشدد 69، الصشفحة  .
ت شول "تاليششت اإلدا ة نمشم لششده م املف ش  إلششم اة لل اشش   تيتياشم  م اششول هبشم للا مسششمة ال ملوليشة املن ايششة ل وششمهم 

 ىل الة". الغخ.  علا اذا ىلغ  الجلوصية ا تنفيذام
 .  125، الف ية  امليج  لف  (176 



JIU/REP/2016/4 

GE.16-09394 110 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

6
/4

 

 

  عشششن احلملشششة الياانشششة هلشششذه  يشششدة الجلفجلشششيخ املشششش مة احلصشششول علشششا م لومشششمم إمكشششم  كشششن ه  مل
 ال ومهم.
 م األمم املجلحدة، م  يمح يم   الجلأدهن، ُت ش د اة شمبي اململيشة الش  تجلكاشدام امل   شة  -327
مششن النظششما اإلدا ي للاششوظفني، الشش  تششن  علششا نلشش  عنششدمم هششي    ع(1-10زوجششن ال معششدة  يمليششمة 

ة تكاشد  ر شم ة ممليشة لجلياشة ألىل شمل املوظشف، األمني ال ما ن  تصيىلمة هشك   شو   شلوك  ن  املنظاش
تن شوي علشا إاشمل ج شيم، ثشوت ن  هُ لشن إق املوظشف ن   ن  مجل شو ة ن  ال  ثاع نهوم نمم مجل ادة

تكادتششش  مشششن ر شششمبي ممليشششة.   ىل شششمة لدهوشششم  امل شششدا ألغشششياض اشششذا  مشششم مششش  ن  ه يشششد للانظاشششة ا شششد
علششششا األمششششي اإلدا ي املجل لشششش  املجلح ي ششششم   امل ششششمب   الجل يهششششي، هجلاثشششش  نيششششد الجلغيششششريا  امل شششش   إدرمهلششششم

الجلأدهايشششة، ريشششد الجلن شششيح يمليشششمة مشششن جملشششن األمملشششة ال ممشششة، م ايشششم  تفمصشششي  إجشششيا ا  ي شششمع ماشششملغ 
ثاشششششع  ا ششششش داد تلشششششة املاشششششملغ، عاشششششالة امل   شششششة مشششششن جشششششيا   شششششو  ال شششششلوك امل اة شششششمبي الششششش  تجلكاشششششدام

ال شملوين إللفشمذ عاليشة ا  ش داد.  امملثش ، تشن  ال معشدة  ع(،  من مث ت زهز اإللشم  1-10 امل معدة
هلشششي: "ني موظشششف  مشششم ملنظاشششة األمشششم املجلحشششدة للجلنايشششة الصشششنمعية  اليوليشششد ( علشششا 2-1-101اململيشششة 

األ امشششي اإلدا هشششة املجلصشششلة هبشششم رشششد يوششش  للا شششم لة الشخصشششية  ن  يشششملف النظشششما املشششميل  ال واعشششد اململيشششة
 من النظما اإلدا ي للاوظفني". 06-101اململية عن تصيىلمت   ىل مة لل معدة  هجلحا  امل   لية 

 له شامع املششذمو ة نعششاله،   مصششة مششن نجشش  ال اش  علششا توجيشش    ششملة روهششة إق مششن ثجلاشش   -328
ن  هيتكاششوا الغششخ  إ  ششم  ث مىلششة روهششة ملكمىلحششة الغششخ،  لكششن نهوششمة لجلوجيشش    ششملة  اسششحة ام  ششجلاماة 

مشيتكيب الغشخ مشن   شنوي  ي ن  هكو  لد  منظومة األمم املجلحدة آليم  ىل ملة لجل للاا و ، من ال
املشششوظفني  األلشششياف الثملثشششة  م شششمراجل م.  هلشششزا ن  هششششا  ذلشششة اي تومشششو ة  اسشششحمة  إجشششيا ا   اسشششحة 
لديملة إق  شل م  إلفشمذ ال شملو   احملشممم الولنيشة اغشيض مامششية الشدعم   امنمبيشة  املدليشة،  مشذلة 

م ذلة إمكملية احلصول علا امل شمس الجل معشدي للاوظشف.  هلشزا حتدهشد الث ش   زم  جل مدة األصول، 
اململيشة  الجلششغيلية  ال يم شية اششك  منم شن املخشملي ال جيحي للاخشملي ال ملوليشة  املجل ل شة امل شا ة   

 ميث  املصلحة املثلا ملنظومة األمم املجلحدة. زم م اذا ال يمح م  ا   شمد
ة    ششش مششن املجلورششش  ن  ه شششزت تنفيششذ الجلوصشششية الجلمليشششة ىل مليشششة ايلششممل مكمىلحشششة الغشششخ م امل -329

  مفم ت .
 

 14 التوصية
ينبغي للر ساف التنفي يين لمؤسسات منظومة األمم المتحدة، بالتشراور مرع مكترب  

الشرررؤون القانونيرررة لنمرررم المتحررردة، والمكاترررب القانونيرررة لكررر  من رررا، ت زيرررز البروتوكررروالت 
الغرش )وغيررى مرن أشركال هسرافة السرلوك( هلرا سرل ات   ضراياواإلجرافات القا مة إلحالة 

اإلنفاذ والمحاكم الوطنية بغرض مباشرة اإلجرافات ال نا يرة والمدنيرة، واسرت اادة األصرول، 
 وضمان أن تتم اإلحاالت في الو   المناسب وب ريقة ف الة.
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 ال زافات علا البا  ينتو يع نظم  -جيم 
امششششزا ا  علششششا الاششششمب ني إق جلوريشششش  أللظاششششة املجل ل ششششة اهشششش دي ا ىلجل ششششم  إق ال يم ششششم   ا -330

يشششم   تكشششو  ىلي شششم رواعشششد امشششزا ا   اإلجشششيا ا  الجلصشششحيحية  عاليم شششم غشششري  اسشششحة  مياكشششة 
اشأ  من ه ي   علا ن مر ني م مهري  لوا األصول ال ملوليشة الواجاشة الش  هجل شني اتامع شم. ذلشة 

ر لص  ه شي  لشملي رملوليشة  رشد ه شجلدعي ن  ىليض امزا ا  علا غو غري مجل    علا ن م
ت يسشع مشزا   ن  دعم   مومدة من جملن الكيملم  ال  تي  نمم نُد  جع م ال مباشة ال شودا 

م  مثششش  ايلشششممل األمشششم املجلحشششدة اإلمنشششمبي  مكجلشششن األمشششم    شششآرشششي ظلاشششمة.  انشششمك عشششدد مشششن امل
ا حتشمد الفهشدي ال شمملي،  منظاشة املجلحدة ةدمم  املشم ه ،  صند ح األمشم املجلحشدة لل شكم ،   

األغذهششة  الز اعششة لششده م نلظاششة للاششزا ا  الشش  تفششيض علششا الاششمب ني  املششو دهن  م ششدمي اةششدمم  
امشششزا ا  علششا الاشششمب ني توريشش  د م  ششم زوجشششن عاليششم  الششششيا .  ا ششد نلظاشششة الجلام هششة املجل مر ششش

 هني/اللانة اإلدا هة اليىلي ة امل جلو .ت جلند إق إلم  ال يم م  الناوذجي جمللس اليؤ م  الجلنفيذ
م  الجلما شة لهمشم املجلحشدة    شاملاشني  هجليح إلم  ال يم م  الناوذجي ن م مة مشش ممة  -331

لجلنفيششششذ إجششششيا ا  م مراششششة املششششو دهن الششششذهن هشششششم مو  م  م  ششششم  حمظششششو ة  املام  ششششم  الفم ششششدة 
اإلعمرة غري األرالرية(.  ُه جل دف مشن   ن  ا يجليملية  ال  يهة  الجلوالئية  غريام من املام  م 

ششش غشششري املششش النيملاشششمب ني ااإللششم  حتدهشششد رمباشششة  امل لومشششم  الششش  تفصشششح عن شششم الومشششم    ىلي شششم  يا 
ت جلوششيف م اوااشة األمششم املجلحششدة ال ممليشة للاششش هم   تكششو  م مجلنشم ل املششوظفني الششذهن   املجلوشي ة، 

ع الشششششاكة ال ملوليششششة للانششششة اإلدا هششششة اليىلي ششششة ا جل يسششششرششششد م  املشششششم مة.      ششششت يششششن م مجيشششش  امل
 . 2011امل جلو  إلم  ال يم م  الناوذجي  نريت  شاكة املش هم  م آذا /مم ر 

مفوسششية األمشششم املجلحشششدة  من شششمم ،    ششا  شششجل ياض، مملششع عشششدة مهبششذا  لششد  ال يشششما   -332
ة  تشششششغي  الالجئششششني لششششش    الالجئششششني  ايلششششممل األغذهششششة ال ششششمملي   مملششششة األمششششم املجلحششششدة إلغمثشششش
 مراشة الاشمب ني، مصشة زةاالفل  ينيني م الشيح األدىن  األ لي ا( اصشدد تن شيح  ت شده   يم شجل م 

لم ،  لكن شم اإلا جلنمداة إق إلم  ال يم م  الناوذجي.  تنظي منظاة الصحة ال مملية م اعجلامد 
 مالششششة هجل ششششام  املجل  يششششد  يظششششع ن  إلشششششم  جملششششس امششششزا ا  املششششيتاو امإللششششم   اإلجششششيا ا  امل

نظاششششة تششششم ك مشششششم مة ممملششششة م الجل ششششم   املشششش ك اششششني الومششششم    تاششششمدل امل الصششش واة. غششششري ن  
(،  ماملششششجلا  ىليششش  مشششن جشششملا ن  هجل لششش  اشششملغخ الف لشششي مشششم امل لومشششم  املجل ل شششة املاشششمب ني  زشششم ىلي شششم

ششاكة املشش هم    م عوشو م جماوعشة نلشش ة املشش هم  املشش مة م جنيشف أل امع من م نمشم
الجلما ششششة للانششششة اإلدا هششششة اليىلي ششششة امل ششششجلو .  تجلاشششش  منظاششششة األمششششم املجلحششششدة لل ايششششة  ال لششششم  الث مىلششششة 

  ىلشششش  الاششششمب ني مششششن ال مباششششة هششششأ  اليول ششششكو( ماششششمدج األمششششم املجلحششششدة املن شششش ة مل مراششششة الاششششمب ني    
تشششش ك ىلي شششم  يشششدا  الشششش    عاليشششة ا شششجل ياض دارلشششي، م إثشششي إه شششمىل م اوا ششش ة اليول شششكو  ن 

 اململية  ال ملولية  الجلح ي م .
 هلشششيب إلشششم  ال يم شششم  الناشششوذجي احلمجشششة إق حت شششني الششششفمىلية  امل شششم لة  الف مليشششة م  -333

م  الش  اخشذ     شعالية الشيا .  منذ مواىل ة جملس اليؤ م  الجلنفيذهني علا اإللم ،  عدد امل
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م ذلة إلشم  مشم  ا شجل ياض الاشمب ني، م شجلاي م ا تدهشمد.  زم الجلدااري الالتمة لجلنفيذ نيكمم ،
 الجلأهيششد للاوا مششة اششني لظششم امششزا ا  رششوي للغمهششة م ن  ششم  ماششم  املششدهيهن  ىل ششمة لنجلششمبل ا جل صششم  

 ي شوام املمبشة ل 13م املمبشة   82 الغشع ل شاة امل هشدهن إذ  يدة الجلفجليخ املش مة اششأ  الغشخ،
 (.ا د الشي  نيلجللف ن  غري مواىل نيم املمبة  5  اىل نيغري مو     نيمواىل 
 ظشيللح مة  تل مبيش مشممالة   مة لظممشن  هكشو    غم ن  إلم  ال يم م  الناوذجي ه صي عن  -334

ي لش ىل ىليض يظياملش ك،  او  م  ة جيدة اني املصم ف اإلمنمبية املجل ددة األلياف، ىلغل  هجليح 
  املن ششاة أللششواا لجللفششة مششن امششزا ا   توجيشش  اللششوا،  عششدا مششش ك او ششم الاششمب ني ا المششم  إلششذا

 إق ذلة( م  ايجلفما امل   م  امحل  م عدا الجل يد ا .  مم األالية للجل اي   اإله مف
 امإلسمىلة إق ام ود اليامية إق املوا مة اني الجلشدااري ال  مايشة، هجلوشان إلشم  ال يم شم   -335

تأايشششش  الاششششمب ني.  الوارشششش ، م يياششششة ايلششششممل األمششششم املجلحششششدة الناششششوذجي نهوششششمة نيكممششششمة إلعششششمدة 
  م  رشع ماكشي، ن  الغملايشة هش جلادمشن ملشم    اإل،  اشو إيشد  ال شو  الداىل شة   ا  (177 اإلمنمبي

 ال ظاا من احلم   ت مجل من رالل ال اليم  اإلدا هة اد ة من ال اليم  ال ملوليشة،  اشي مثشرياة 
الجلكلفشة مشن اإلجشيا ا  ال ملوليشة امل ولشة.  يشد  اإلششم ة إق ن   تكو  نمثي ىل ملية مشن ييش  مم

منظومششة األمششم املجلحششدة، رالىلششمة للانششة الششد يل، مشش  ا ششجلثنم ا  رليلششة مثشش  مكجلششن األمششم املجلحششدة 
ةشششدمم  املششششم ه   الفلشششممل اإلمنشششمبي، رشششد ارجلشششم   عشششدا لششششي رمباجل شششم املجل ل شششة ا شششدا األاليشششة، 

 هي، انم  علا ار ا  من امل جلشم هن ال ملوليني.ي اام نىلمد  الجل م   ذلة، 
عششششن املوظفششششو  الششششذهن نجيهششششع م  ششششم م ششششماال  ألغششششياض إعششششداد اششششذا الجل يهششششي نعششششيع    -336

لششششم  ال يم ششششم  الناششششوذجي اوصششششف  إلششششم اة ري اششششمة لجلاششششمدل امل لومششششم   ن م ششششمة  خششششمذ ت ششششدهيام إل
ال ممش  ا  ش اتياي إلدا ة شش     إجيا ا  مش مة لفيض جشزا ا  علشا الاشمب ني.  ه شوا الفيهش 

 اش  م لليي شز  غعشدادششاكة املشش هم ، يمليشمة ا - الامب ني الجلما  للانشة اإلدا هشة اليىلي شة امل شجلو 
اوااششة األمششم املجلحششدة ال ممليششة للاششش هم  ميكششن ىليشش  مايشش  امل   ششم  املشششم مة تاششمدل املام  ششم  

، م حمم لشششششة لزهشششششمدة عشششششدد 2016 عشششششما هُفجلشششششجلح م اةشششششفا  اميشششششدة ىلياشششششم اين شششششم، مشششششن امل شششششي  ن  
 لم .اإلم  الجلما ة لهمم املجلحدة ال  ت جلاد    امل

ميكششن الاشمب ني،    عش اض مشن املام  شم  اميشدة األرشي  الش  ا الورشوف علي شم آليشم  ا -337
ُيشي   ىل شمة  مل عن ليه  م للاجلنمىل ني  الامب ني ت دمي اع اسم    ية إذا  ن ا ن  عالية ال  م ا 

ل يم م  املش هم .  آليم  ا عش اض مفيشدة اششك  رشمي للكششف عشن الغشخ، م يشم   
دي املششششش هم .  هكششششو  املجلنمىل ششششو  مجلنا ششششني  تاششششما اإلجششششيا ا  الواجاششششة  ميكششششن م ارجليششششم  مششششو   

ا عشش اض م يششم   ا شششجلامه م  جششود توالشش  اششني ا ششد الاششمب ني  /ن  اششني الاششمب ني  مششوظفي 
م  الجلما ششة لهمششم املجلحششدة الشش  جششي     شش هم .  توجششد آليششم  ا عشش اض م عششدد مششن املاملششش

__________ 
 177) CEB, summary of conclusions of the seventeenth session of HLCM-PN, CEB/2015/HLCM_PN/17 

ششاكة  - ]جملس اليؤ م  الجلنفيشذهني، ملخش  ا شجلنجلمجم  الشد  ة ال شما ة عششية للانشة اإلدا هشة اليىلي شة امل شجلو 
 [. CEB/2015/HLCM_PN/17 املش هم ،
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ا جل ياس م. ىل لا  اي  املثمل، رممع إدا ة املش هم  م صند ح األمم املجلحشدة لل شكم  مش رياة 
 تدهي ش اة اإلمدادا  م منظاة األمم املجلحشدة  ،اغلشم  آلية لل  ن م ريا ا  إ  م  ال  م ا 

للانظاشششششة الد ليشششششة لجلوييشششششد  9001 للا يشششششم فولشششششة  اليولي شششششيف( لظممشششششمة إلدا ة امشششششودة ميجلثششششش  لل 
جلل شششي  مجلما شششة الششششكم  .  تجلشششيح شششش اة املشششش هم  م األمملشششة ال ممشششة لهمشششم ا هجلكفششش امل شششمهيس، 

املجلحشششدة عشششن ليهششش  جملشششس ا شششجل ياض مشششنح ال  شششود آليشششة لل  شششو   الششششكم   املجل ل شششة امملشششش هم  
 م ا  غشششري الفشششمبزهن ع شششن ا شششجلخالي امل لومشششم    يشششمة مشششن الشششذهن ه جل شششد   نمشششممل شششدمي ال  ششش

 .  حتجلفت منظاة األغذهة  الز اعة نهومة ا لية  ع اض الامب ني.(178 ه مملوا م مملة منصفة مل
يكونروا  رد  لرم ا الر ساف التنفي يون لمؤسسرات منظومرة األمرم المتحردة، هنويوص   -338

نظررم م ا بررة البررا  ين اسرررتناادًا هلررا هطررار السياسررات النمررروذجي  ف لرروا ذلررك ب ررد، باعتمرررااد
 لم ل  الر ساف التنفي يين/الل نة اإلادارية الرفي ة المستوة.

 تو يع ال زافات علا شركاف التنفي  -ادال 
هششن  اإللششم  الجلشششيه ي إلدا ة شششيمم      م م ظششم امل   ششم  الشش  جششي  ا جل ياسشش م، -339

حمشششدد للاشششزا ا . ايشششد ن  الجلوجي شششم   ا تفمرشششم   مشششذميا  الجلفشششمام الجلنفيشششذ علشششا لظشششما   شششي 
. (179 للحششد  منشش جلششدااري ال الصششكوك األرششي  ال ششم هة تجلششيح اخششمذ ا ششد األلششش ة ملكمىلحششة الغششخ   

اشششمإلدا ة  هجل لشش  ىلياششم  مياعشششمة ال نمهششة الواجاششة، مجل لاششم  ن رايشش تشششا  اششذه الجلششدااري الورمبيششة، مشش
انشم  علشا األدلشة  الجل شم هي املجلل شمة عشن يملشة تنفيشذ الشفامل.  انشمك نهوشمة اململية،  الدىل  م ششيابح 

م  لدشششيافاملياج ششم   الفحشش  ال شششوابي  لظششم الجلفجلششيخ  اليصششد األرششي  الشش  تشششا  نلششش ة 
 نثنم  تنفيذ الفلممل.

ششششيمم   توريششش  امشششزا ا  علشششانيكشششما مويشششدة تفصشششيلية م جمشششمل  توجشششد مل مشششم غشششري نلششش  -340
غشري ذلشة  ن  وا م إمم  الجل مرشدا ،   رشف املشدىلوعم الجلنفيذ، ُه ك لجل دهي مدهيي الفامل ن  هاجل  

من اإلجيا ا  ال  ماية.  ه ش  األ شمر ال شملوين ألعاشمل الجلخفيشف  "امل مراشة" املشذمو ة م م ظشم 
ة م  رشششف   ششش  احلشششم   م ا تفمرشششم  الجل مردهشششة مششش  ششششيمم  الجلنفيشششذ، الششش  رشششد تششششا  يششش  امل

 ة.   ا  داد رياة األسيا  ال  حل ع اممل ن  الجلاوه  مثالة عند امجلشمف الغخ،
 توجششششد لششششد  منظاششششة األغذهششششة  الز اعششششة،  مفوسششششية األمششششم املجلحششششدة لششششش    الالجئششششني،  -341

 صششند ح األمششم املجلحششدة لل ششكم   منظاششة األمششم املجلحششدة للجلنايششة الصششنمعية  اليوليششد (  ايلششممل 
ال مملي نيكما هبذا امل م م مذميا  الجلفمام  ا تفمرم  ال  تفم شم. غشري نلش ، م يشني األغذهة 
__________ 

 www.un.org/Depts/ptd/complaints/complaints-guideline ال ممة لهمم املجلحدة، شش اة املشش هم ،األمملة  (178 
 (.  2015تشيهن الثمين/لوىلاف  27 ا ا لالا علي  م 

م مكجلششن األمششم املجلحششدة ةششدمم  املشششم ه ، ت يهششف املكجلششن للاششمب ني ن  شش  مششن إلششم  ال يم ششم  ا  شش اتياي  (179 
( ]الجلوجيشش  UNOPS organizational directive No. 41, para. 3.12   الجلنفيششذ  الظششي لششذلة هشششا  شششيمم

 [.12-3، الف ية 41 الجلنظياي ملكجلن ردمم  املشم ه   رم
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رد تشا  اذه األيكما ا شد ال نمصشي، مثش  انشدي اإلمشم   الجلحكشيم، ىلشغ  إلشم  م مراشة ششيمم  
م  زششم لي ششع امل ششمهري امل ا ششة  عاليششة اخششمذ ال ششيا   اسششحة،  عششما. اوجشش   الجلنفيششذ جمششزن  غششري رششوي

إلشم  ني هوجد مشذلة     ىليد،  علا ني م جلو . ن  إذا مملع ال يا ا  هجلخذام ىليه  مم لةذ
   ي ملجلما ة  إلفمذ امزا ا  م يمل ىليس م.

 ماششم هجلاششني مششن األمثلششة علششا يششم   الغششخ امليتكششن مششن شششيمم  الجلنفيششذ م الصششوممل،  -342
نجل يششة  املدعومششة امألدلششة،  اة ششمبي ىل لششا الششيغم مششن حت ي ششم  مكجلششن رششدمم  اليرماششة الدارليششة امل

ُت شش د  ني نمششوال  مل مالهششني د    مششن د   ا  الو هششم  املجلحششدة، 9الن دهششة الشش  تجلاششم ت مالششغ 
 هجل لشش  ىلياششمم نيششدغ ت يهششي لشش   مياج ششي ي ششمام  األمششم املجلحششدةنشششم  جملششس   ماششم يششىت ا  .

م   الشش  نثاجلششع ىلي ششم ششش اة الجلح ي ششم  امحلششم   ال ششملفة الششذمي  احلششم   امليتا ششة هبششم "م احلشش
ت ششم اإلدا ة ا ششد اجلف يشش  انششود الجلحكششيم الششوا دة م اتفمرششم  املشششم ه  مششن نجشش   مل يششد غ الغششخ،

 مزهششد مششن ةيششم   اإليملشش ثششملفا ششد األييششم ،   م .(180 الجلاششمر ا لجلصششمف  جششف األسششيا "
نرشي ،  لكشن نهوشمة م اشذه  ة   شز هجل ل  ىليام 2006 عما م روية لشأ  منذ مام  ،الجلوىلي 

هشششجلم ا شششد ا ششش داد األمشششوال  مل ة، ىلغلششش    شششاحلملشششة،  غشششم ن  يكشششم احملشششممم احملليشششة مشششم  لصشششمحل امل
 املكمم .
هجل ن   مل ال دام م عن م ألة اإليم    ا  داد األصول، ن   ا ان ل   امل لومم  -343

ندلة موجزة عن م جلو  ا  داد األصول املف ودة لجلياشة للغشخ  ل شاة الناشم  ىلي شم   مج  ايملم  
 الشششجلاس حتليل شششم ألغشششياض اشششذا الجل يهشششي.  مشششم  ا  شششجلايم  الشششذي ن  ششش  إق مجيششش  امل   شششم  رشششد 

ال ششششنوا  اةاششششس املمسششششية.  هشششششري ا ششششجل ياض  حتليشششش   رششششاللم لومششششم  عششششن األمششششوال امل شششش د ة 
مششة، ىلوششالة عششن املجلميششة م الجل ششم هي اليرمايششة األرششي ، ني ت ششم هي مياج ششي امل لومششم  احملششد دة امل د

 تكن من دمة. مل سئيلة إ  ع    حتاحل مام  الدارليني  اةم جيني، إق ن  امل  دا  ال
املفجلشم  الجلأميد علا نايشة الجلشدااري الورمبيشة ملكمىلحشة الغشخ، علشا النحشو املاشني م  هود     -344

مشن الكاشري احلاشم  آرشذ هخن م اعجلام اشم ،  مياراة الغخ  الكشف عن يم تش الفصول نعاله اشأ
املاشششملغ احملولشششة إق ششششيمم  الجلنفيشششذ مشششن راششش  ا شششد م   شششم  منظومشششة األمشششم املجلحشششدة، ىلوشششالة عشششن 

ليابشش  تنفيششذ شششيمم  الجلنفيششذ.  مششذلة حتجلششمج   تن ششوي علي ششم لششاىلي ششم الغششخ،  زششم املخششملي ال مليششة،
، ا ششششيمم  الجلنفيشششذلشششعامشششزا ا    شششم لفشششيض لظمم الالي شششة للف ششش  مهشششز إجيا ا شششم  إق ت ز    شششامل

املف ششش  توجششد إتا اشششم له ششامع املامثلشششة الششش  لورشششع نعشششاله املن شششاة للاششمب ني  املشششو دهن، الشششذهن 
اإلجشششششيا ا  ال ملوليشششششة الواجاشششششة، هششششششا   زشششششم زهشششششد مشششششن الجلشششششدري  الشششششدؤ ع،ز تجل شششششم عاليشششششة رمباشششششة

  سوااو من  الغخ. ،إشياك اللام    جلنمىل ية،ال م نمرص امل
 هناغششششي ن  تن اشششش  إجششششيا ا  م مراششششة شششششيمم  الجلنفيششششذ نهوششششمة علششششا املجل مرششششدهن م  ششششم مششششن  -345

الاملن، ىلوالة عشن الششيمم  ا رشيهن الشذهن تل شوا الجلاوهش  مشن م   شم  منظومشة األمشم املجلحشدة، 

__________ 
 180) A/70/5  125 اجمللد األ ل(، الف ية.   
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ال ميششز  هياعششاهناغششي ن   ،رشششةم املنم   د مششم علششا غششومششن رايشش  ام ششم  امل ششجلفيدة مششن املششنح.   
 اشك  رمي علا اةصمب   احل م يم  املجل ل ة زشم مة الكيملم  احلكومية  "م مراجل م".

ا الر ساف التنفي يون لمؤسسات منظومرة األمرم المتحردة برأن يقومروا بحلرول ويوص   -346
القانونيرة بتحديس سياسات م هزاف شركاف التنفي ، وهجرافات م وصركوك م  2016 عام ن اية

فرري  بمررا يكونرروا  ررد ف لرروا ذلررك ب ررد، للسررما  بم ا بررة شررركاف التنفيرر ، لررم ذات الصررلة، هن
 ذلك هحالة  ضايا الغش ذات الصلة هلا السل ات الوطنية واست اادة األصول.

 تباادل الم لومات بشأن م ا بة األطراف الثالثة -هاف 
ة نايششششة تاششششمدل امل لومششششم  ىلياششششم اششششني ناششششيت  الجل ششششم هي ال ششششما ة لويششششدة الجلفجلششششيخ املششششش م -347

م   م  منظومة األمم املجلحدة اشأ  األلياف الثملثة،  الامب ني  املو دهن  شيمم  الجلنفيذ،  اشو 
 م ألة حتظا اماجلاما مكمتن اليرماة  الد ل األعوم  املمغة علا ال وا .

ة األمشششم املجلحشششدة ملاشششمب ني  املششو دهن، نيشششيت ال دهشششد مشششن م   ششم  منظومشششا هجل لششش  ىلياششم   -348
ت ششدممة جيششداة علششا اششذه اما ششة. ىلفششي ششش اة املششش هم  الجلما ششة لهمملششة ال ممششة، علششا  ششاي  املثششمل، 

نشي ن م  الامب ني اةمسش ني للاشزا ا  علشا املورش  الششاكي الشدارلي للشش اة املجلشم  مشن دارش  تُ 
مراني م اوااششة األمشششم شششاكة منظومششة األمشششم املجلحششدة   توسششش  عالمششم  إلششذا  اششششأ  الاششمب ني امل ششش

املجلحشششدة ال ممليشششة للاشششش هم ، الششش  ت جلشششف زثماشششة اوااشششة منظومشششة األمشششم املجلحشششدة املشششش مة لجل شششاي  
ششالاششمب ني   تُ    رمباششة اأ ششم  الاششمب ني اةمسشش ني للاششزا ا  إق نمششني شششاكة املششش هم  الجلما ششة ي  

م مش  مشن  مش  الششاكة ج شم  الجلن شي للانة اإلدا هة اليىلي ة امل شجلو   املجلشميل ثشيي تامدهلشم مش  
 م  األمم املجلحدة.   م

املنمرشششة م الفششيا اششم  مششن الفصشش  ال ششما ، ىلششغ  املنششف اليبي ششي لجلاششمدل  اينششعام ي ششا   -349
 .(181 امل لومشششم  ذا  الصشششلة املاشششمب ني اشششو مشششن رشششالل اوااشششة األمشششم املجلحشششدة ال ممليشششة للاشششش هم 

م إلششم  شششاكة   حتدهششداة   ششم  منظومششة األمششم املجلحششدة، تششزال املنمرشششم  جم هششة ىلياششم اششني م     
اوااة ال مملية من نجش  ا شجلي مع الاملش هم  الجلما ة للانة اإلدا هة اليىلي ة امل جلو ، ملواصلة ت وهي 

 اوااششششة ال ممليششششة اوجشششش الت ششششاي  ىلششششياد  اةششششفا  ا  جلشششششم هني  إدا ة ششششش  مم.  رششششد دعششششم نعوششششم  
ششش  مششش رياة علشششا   شششيام م   اشششذه املاشششمد ة، عششما مشششن  الاشششمب ني نداة ىلشششيتسشششو  الجلح شششني الششذي ندر 

موششششمام م اششششمل وابم املويششششدة للاششششمب ني اةمسشششش ني  مششششن رالهلششششما   يي  ثشششش الشششش ييشششش  األاليششششة،
 .(182 للازا ا  الصمد ة عن جملس األمن

__________ 
 م ،هجل لشششششش  يملششششششة اوااششششششة األمششششششم املجلحششششششدة ال ممليششششششة للاششششششش ه   الظششششششي نهوششششششمة، ىلياششششششمwww.ungm.org الظششششششي (181 

CEB/2015/HLCM_PN/17 52، الف ية.  
 182) CEB/2015/HLCM_PN/17 116، الف ية.  
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 رد ُشي ا م منمرشم   مثلة اشأ  تو ي  ل مح اوااة األمم املجلحدة ال مملية للاش هم   -350
نشششري م الششد  ة الثممنششة  ال شششيهن للانششة   ماششم شششيمم  الجلنفيششذ.  حتدهششداة لجلشششا  الشششيمم  ا رششيهن، 

جلنفيششذ علششا غششو   شششيمم  الاوااششة ال ممليششة ال مباششة لجلجلا ششالاإلدا هششة اليىلي ششة امل ششجلو ، ىلغلشش  ميكششن ت ششده  
ميكششن ن  هششوىلي منششفاة لجلاششمدل امل لومششم .  رششد نعششيع  ثلششو   ششم  مثشش  لجلجلا  ششم الاششمب ني املشششجلا  هبششم،

د ابي املياج ة الدارلية للح مام  الجلما ة مل   م  األمشم املجلحشدة   ثلشو د ابشي الجلح يش  اشمألمم 
عن ا جل دادام ملواصشلة  لو املاث ر و اللانة لوس  إلم  مش ك.  نعيع عن تأهيدام املجلحدة

اوااشة ال ممليشة الت دمي امل معدة م ال ا  م امل جل ا .  ذمي ا نمم ه هد   الن ل الذي ت شجلخدم  
 إمكمليم  لجل اي   علا شيمم  الجلنفيذ مذلة. هي  اشأ  نالية الامب ني   

إلشششم  ىليرششة عاشش ،  م الششد  ة الثممنششة  ال شششيهن للانششة اإلدا هششة اليىلي ششة امل ششجلو  اُششدج م  -351
للانة  نعوم  اللانشة ا  جلششم هة ال شما ة امل نيشة اشملن ل املن ش  لجلما ة ش هم  اامللجلشا  شاكة 

عنشدمم تُ جلشف منظاشة غششري  -  سش  ت يهشف لال شجلخداا  ن( هلشي: مشم للجلحشوهال  الن دهشة مشن نجش 
يشيم جشد   تكييشف ت   ع( يكومية نيد الامب ني،  عنشدمم هناغشي اعجلام اشم نيشد ششيمم  الجلنفيشذ 

 جل  ششششششن يششششششم   الغششششششخ املجلصششششششلة اشششششششيمم  الجلنفيششششششذ لُت ششششششجلخدا  منصششششششةلجلصششششششاح   ممليششششششةاوااششششششة الال
ت يشيم الفششيي املجلميششة لجلو ششي  اجملششم   الشش    د( ا جلكششمف  ششا  ادهلششة لجلاششمدل امل لومششم    ج(

م، تغ ي شششششم يمليشششششمة عاليشششششم  ت يشششششيم الشششششن ل املن ششششش  للجلحشششششوهال  الن دهشششششة  ال يشششششود املفي سشششششة علي ششششش
 ا جلكشمف إمكمليشة ت ايش  ند ا   صشكوك إدا ة املخشملي اةمصشة اشملن ل املن ش  علشا الاشمب ني 

ة من إلم  ناليشة الاشمب ني،  جلادرياة  إمكملية تكييف اإلجيا ا  امل دهيت   ه(  شيمم  الجلنفيذ 
ارششش ا  لُشُ شششل مشششش مة للجلخفيشششف مشششن    ( ي شششن ا رجلوشششم ،   شششجلخدام م مششش  ششششيمم  الجلنفيشششذ 

 .(183 خمليامل
 رشششد نعشششيع الشششذهن نجيهشششع م  شششم امل شششماال  عشششن آ ا  لجللفشششة اششششأ  عاششش  اوااشششة األمشششم  -352

اوااششة ت اشش  علششا النحششو املجلورششش ، الاملجلحششدة ال ممليششة للاششش هم   نداب ششم.  نشششم  الكثشششري   إق ن  
للاششزا ا .  نشششم   تجلششيح احلظششي الف لششي املششش ك، لظششياة لجلششواىلي امل لومششم  عششن الاششمب ني اةمسشش ني 

ميكششن ن  ه اشش  علششا النحششو    إق ن  انششمك يمجششة إق ا ششد الجلح ششينم   ن  النظششما  ما وشش
م  الجلما شة لهمشم    شا د  حتده  الايملم   امل لومم  املجلظما من جملشن مجيش  امل إ  املجلورا

م  نهوشششمة    شششاملام  شششة ال اليشششة، توششش ل  امل  م املجلحشششدة.  اشششذه امل شششألة ريشششد منمرششششة م شششجلاية.
ابم امشششزا ا  اةمصشششة هبشششم، الششش  رشششد تكشششو  لجللفشششة م ا شششد و ام شششجل ياض الاشششمب ني زوشششمام م ا ششش

م  الجلما شة    شاشني املىلياشم األييم ، لظشياة لوجشود ارشجلالف م عاليشم   م شمهري توريش  امشزا ا  
 لهمم املجلحدة.  اذه ا د الجلحدهم  ال مباة  اي تدل علا  جود مجل   لجلح ني النظما.

 امإلسششمىلة إق تاشششمدل امل لومشششم  اششششأ  الاشششمب ني اةمسششش ني للاشششزا ا  مشششن رشششالل اوااشششة  -353
م  مششذلة، مثشش  ايلششممل األمششم    ششاألمششم املجلحششدة ال ممليششة للاششش هم ، هجلششيح عششدد رليشش  مششن امل

املجلحشششدة اإلمنشششمبي  مكجلشششن األمشششم املجلحشششدة ةشششدمم  املششششم ه ، م لومشششم  عشششن الاشششمب ني اةمسششش ني 
__________ 

  .CEB/2014/5 جملس اليؤ م  الجلنفيذهني، ا جلنجلمجم  الد  ة الثممنة  ال شيهن للانة اإلدا هة اليىلي ة امل جلو ، (183 
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علا موار   الشاكية،  اي  م  ة هأرذ هبم نهومة الانة الد يل.  تُنشي ن شم  الاشمب ني  للازا ا 
اةمس ني للازا ا  علا املور  الشاكي الدارلي لشش اة املشش هم  الجلما شة لهمملشة ال ممشة لهمشم 

 املجلحدة،  هجلم  الوصول إلي  من دار  شاكة منظومة األمم املجلحدة.
لششويت مششية نرششي  م نثنششم    ماششم (184  ششما  لويششدة الجلفجلششيخ املششش مة ماششم اششني  ت يهششي  -354

إجششيا  اششذا ا  ششجل ياض، ثششيي رششد  حمششد د مششن تاششمدل امل لومششم  عششن شششيمم  الجلنفيششذ علششا صشش يد 
، لششششذلة امل ششششي  علششششا الصشششش يدهن اإلرلياششششي  ال  ششششيي.   غششششم  جششششود ا ششششد ا ليششششم   املام  ششششم 

لفيهش  األمشم الجلما شة   الجلنفيشذ م جماوعشة اإلدا ة الجلنفيذهشة تاشمدل امل لومشم  املجل ل شة اششيمم  حتدهداة 
  تاشمدل امل لومشم  هشجلم علشا غشو ىلشغإلم  الن ل املن   للجلحوهال  الن دهة،   م املجلحدة ال  يي

لصششش   لشششيس ا يه شششة من ايشششة م مثشششري مشششن األييشششم . غشششري نلششش  توجشششد آليشششم  إسشششمىلية لجلاشششمدل 
، م إلششم  تيتياششم  احلوماششة لصششنمده  الجلاوهشش  اماششمعي،  مششن امل لومششم  املجل ل ششة اشششيمم  الجلنفيششذ

 رالل  يد  إدا ة املخملي اللجلني نلشئجلم من نج  الصوممل  نىلغمل جلم .
ن شششيمم  الجلنفيششذ م لششملي ماششرية  عششاملنم ششن املشششك   هجل ششان عششدا تاششمدل امل لومششم   -355

 شششا  هلشششم ن  مملشششع  يكوميشششة مغمكمليشششة ن  تجل مرشششد  مملشششة تما شششة لهمشششم املجلحشششدة مششش  منظاشششة غشششري
رشد هجلشيح للانظاشم   ماشم  م  مملة نري . تن وي علا الغخسمل ة م نعامل  ن  س يفة األدا 

اششمألموال الشش  تجلل ماششم لجللششف م   ششم   هجل لشش  ىلياششم لششيسغششري احلكوميششة الك ششن مششن لششمييجلني، 
املجل شششددة األلشششياف  مشششن املنظاشششم امملاشششملغ املجلل شششمة منظومشششة األمشششم املجلحشششدة ىلح شششن،  إمنشششم نهوشششمة 

 األري  مث  ا حتمد األ    ي،  املصم ف اإلمنمبية املجل ددة األلياف  املمغني الثنمبيني.
الصشششوممل، ىلشششغ  اخشششمذ م  (185  ماشششم هجلاشششني مشششن الجلاياشششة مششش  عاششش   يشششدة إدا ة املخشششملي -356

صشلة اششيمم  الجلنفيشذ، تدااري من راي  حت ني الفيت،  مياعمة ال نمهة الواجاشة،  تاشمدل امل لومشم  املجل
ي األدا   منشش  سشش يفشششيمم  الجلنفيششذ مششيتكيب الغششخ    م الورششوف علششات ششمعد اشششك  ماششري نمششو  

،   مام يد غ يم   غخ  مثلة. منجل يشة  ن  الشي ا م عدة حت ي م  جم هةا  ذُم ي للافجلشنيخ
احلم   املشذمو ة م ذلة ا د  زم من جملن شيمم  الجلنفيذ م الصوممل،امليتكن الغخ  اشأ 

شششششن تاشششششمدل ع انششششم  ،180نعششششاله م الف شششششية  لشششششا امل لومششششم  امل دمشششششة مششششن الويشششششدة،  لجلياششششة لجلح  
 .امل لومم  ىليام اني م   م  منظومة األمم املجلحدة م اذا ال يمح

__________ 
 184) JIU/REP/2013/4.  
نلشئع  يدة إدا ة املخملي ماز  من مكجلن املن ش  امل يم/من ش  الشش    اإلل شملية للصشوممل امل ش  لة نمممش ،  (185 

 اششي ت شششدا املششششو ة الجلششششغيلية اششششأ  امل شششمب  املجل ل شششة اشششغدا ة املخشششملي إق ىليهششش  األمشششم املجلحشششدة ال  شششيي  املن ششش  
مم   املنفشششذهن( الشششذهن ت يشششن م  تجل مرشششد م  شششم ت شششدا امل لومشششم  عشششن الششششي  امل يم/من ششش  الشششش    اإلل شششملية، ماشششم

 13  لم   م  منظومة األمم املجلحدة.  هلشذا الغشيض، نعشد   يشدة إدا ة املخشملي رمعشدة ايملشم  توشم ع شوداة 
مليشو  د    مشن د   ا  الو هشم   419( تالشغ رياجل شم غشو 2013  مملشة مشن  مشم   األمشم املجلحشدة  م عشما

من شيمم  الجلنفيذ  الششيمم  ا رشيهن.  تجلشيح رمعشدة الايملشم  نهوشمة الجلح ش  مشن  1 200املجلحدة مفمة م  يوايل 
همشششم املجلحشششدة  ال مباشششة ل الجلشششما ني مشششن ششششيمم  الجلنفيشششذ اشششمليجوا إق رشششوابم امشششزا ا  الششش   سششش  م جملشششس األمشششن 

 ال ودا  للامب ني الجلما ة للانة الد يل. 
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 م ال نوا  األررية،  لو جملس مياج ي احل شمام    يشدة الجلفجلشيخ املشش مة الوشو   -357
ن ششششي  اششششني م   ششششم  منظومششششة األمششششم املجلحششششدة ال مملششششة م لفششششس املنششششمل  مششششيا اة علششششا ل شششش  الجل

م  إق  جششششود آليششششة   يششششة لجلاششششمدل    ششششمة لششششنفس األلششششياف الثملثششششة.  تفجل ششششي اششششذه امل امل ششششجلخد  
 .(186 امل لومم  اشأ  ندا  الشيمم 

بيششة  ا شجلاماة هلششذه الششواغ ، ىل ششد نلشششأ  اللانشة الجلنفيذهششة جملاوعششة األمشم املجلحششدة اإلمنم -358
 جملس اليؤ م  الجلنفيذهني/اللانة اإلدا هة اليىلي ة امل جلو  ىلير  عا  للنظي م  سش  ششي    شي 

 .(187 ه جلوي تامدل امل لومم  اشأ  ندا  شيمم  الجلنفيذ
ويوص ررا الر سرراف التنفيرر يون لمؤسسررات منظومررة األمررم المتحرردة، بصررفت م أعضرراف  -359

لررا ت رروير بوابررة األمررم المتحرردة ال الميررة فرري م لرر  الر سرراف التنفيرر يين، الرر ي يشرررف ع
للمشررتريات، باإلسرررا  فرري النظررر فرري اسررتخدام البوابررة كمنبررر للقيررام آليرراً ب مليررات ال نايررة 
الواجبة هزاف شركاف التنفي  والخبراف االستشاريين، فضً  عن تباادل الم لومات الشاملة عن 

 أادا  م فيما بين المؤسسات.

__________ 
 186) A/70/322 40، الف ية  JIU/REP/2013/4 60، الصفحة . 
 187) A/70/322 الظششي نهوششمة 40، الف ششية   CEB/2014/5  ا ششجلنجلمجم  الششد  ة الثممنششة  ال شششيهن للانششة اإلدا هششة اليىلي ششة 

 .  68-53، الف يا  (امل جلو 



JIU/REP/2016/4 

119 GE.16-09394 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

6
/4

 

 

 (8اداف واآلراف الت قيبية )الدعامة اإلب ع عن األ -حاادي عشر
 اإلب ع عن بيانات وأنش ة مكافحة الغش -ألف 

 اإلاالغ غري املوثوح عن الغخ  
هشك  مج  الايملم  الدري ة عشن الغشخ  نلشش ة مكمىلحجلش  جشز اة اممشمة مشن مياراشة الغشخ  -360

 الايملششم  املجل ل ششة امليتكششن سششد  منظومششة األمششم املجلحششدة.  مشششف ا  ششجل ياض عششن ن  امل لومششم  
تكو  غري موثورة  ميا كة. ىل د  مم املغخ الوا دة م الجل م هي امل دمة إق املياج ني اةم جيني مثرياة 

إق نلششش  "رشششد  2014 ل شششما نششششم  جملشششس مياج شششي ي شششمام  األمشششم املجلحشششدة م مشششوجزه امل جلوشششن
املالششغ عن ششم م اجمللششد تياج ششع نهوششمة يششم   الغششخ  الغششخ املفشش ض م عاليششم  األمششم املجلحششدة 

ه شششدا تفمصشششي  عشششن يشششم   الغشششخ الششش    مل األ ل، غشششري ن  عشششدداة ماشششرياة مشششن اإلدا ا   املكمتشششن
 .  لششششذلة لششششيس م م ششششد   اجمللششششس ت ششششدمي ني سششششاملم  علششششا  ششششالمة2014 عششششما ُمششششفع م

فس ال يه شة اشن   .(188 درة املاشملغ الش  ن  د شم اإلدا ة م إىلمدا شم  مششوىل م سشان اجمللشد األ ل" ن 
اشششأ  اإلاششالغ عششن الغششخ م  (189 2014 ل ششما رلشش  ت يهششي ملكجلششن رششدمم  اليرماششة الدارليششة

األمملشششة ال ممشششة لهمشششم املجلحشششدة إق ن  امل لومشششم  امل دمشششة إق مياج شششي احل شششمام  اةشششم جيني رشششد 
 تفجل ي إق الدرة  الشاول.

ن اة مبي النممجة عن الغخ ال   امملث ، ىلغ  نعداد ال ومهم املجلصلة املغخ  الايملم  ع -361
ا اإلاشششالغ عن شششم إق  يشششدة الجلفجلشششيخ املشششش مة مشششن جملشششن عشششدد مشششن امل   شششم  م  شششيمح اشششذا 
ا  جل ياض مملع لملفة جداة للايملم  ال  ردمجل م اذه امل   م    يمة إق مياج ي احل مام  

علشا  شاي  املثشمل،    اذا الجل يهي. ت جلف جدهية املث ة ألغياض الجلحلي  م مل اةم جيني لد جة نمم
، مملششششع اة ششششمبي املجلصششششلة اششششملغخ الشششش  نالششششغ ايلششششممل األمششششم 2014-2012املن ششششاة لل ششششنوا  

املجلحششدة اإلمنششمبي عن ششم مياج ششي احل ششمام  اةششم جيني لجللفششة ارجلالىلششمة ملحوظششمة عششن املاششملغ امل دمششة 
ه د هصد  ت شم هي عشن مالشغ اة شم ة  مل إق  يدة الجلفجليخ املش مة.  ن سح الفلممل اإلمنمبي نل 

إل  اصدد  س  من اية من شأمم ن  تجليح مزهداة مشن  إذ املجلكادة عن ليه  الغخ م املش هم ،
الدرششة م ال يششمر الكاششي لجللششة اة ششمبي.  رششد نلشششئع ىليرششة عاشش  دارشش  الفلششممل اإلمنششمبي مل ممششة 

دة ا شدد الششكم   املجل ل شة اششيمم  الجلنفيشذ هالشغ الويش مل اذه امل ألة.  ن سح الفلممل مذلة نل 
ه ششاح اغلجلششمج    احلكشوميني  الشششيمم  مششن املنظاششم  غششري احلكوميشة، أل  لظششما إدا ة ال وششمهم ىليشش 

تلشششة اإليصشششم ا  م ذلشششة الورشششع.  ثشششيي حتشششده  لظشششما إدا ة ال وشششمهم لدملشششما هبشششذا النشششوا مشششن 
 .امل لومم 
__________ 

 188) A/70/322 44، الف ية.  
 189) OIOS, audit of the process of reporting cases of fraud or presumptive fraud in financial statements, 

report 2014/051  الغشششخ  ]مكجلشششن رشششدمم  اليرماشششة الدارليشششة، مياج شششة عاليشششة اإلاشششالغ عشششن يشششم   الغشششخ ن
 .[2014/051املف ض م الايملم  اململية، الجل يهي 
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املشش مة اششأ  الغشخ علشا ل شمح منظومشة األمشم   تدعم لجلمبل ا جل صم   يدة الجلفجلشيخ -362
املجلحششدة املاليظششم  ال ششملفة الششذمي. ىللششم هكششن عششس  ن ا ششو  م املمبششة مششن اجملياششني علششا الد ا ششة 

 ششيام لدىلششياج     جل م لجل ششدمي امل لومششم  عششن الغششخ،   ششا  جل صششمبية مجلأمششدهن مششن ا ششجل داد م
 الايملششم   املجلخششذة خ  اإلجششيا ا  الجلأدهايششةعششن إيصششم ا  دري ششة عششن ال وششمهم املوث ششة،  لششوا الغشش

 األري  ذا  الصلة.

 دا ة عن نلش ة مكمىلحة الغخالجل م هي الشمملة لد غيمع  
م  امل جل يسشة،  حتدهشداة    شاإلاالغ عن الفامل املجلصشلة زكمىلحشة الغشخ، م م ظشم امل -363

ليرماشة االجل شم هي، مثش  ت يهشي  مشجلع اني لجللف ،عن لملي الغخ  الكيفية ال  ييي هبم م ممجل م
ت يهششششي املياجشششش  اةششششم جي للح ششششمام   الايملششششم  اململيششششة   ال ششششنوي،  ت يهششششي مكجلششششن األرالريششششم ، 

الكم الكاري من الجل شم هي الشوا دة مشن اذا للا   ة،  ت يهي  بيس امل   ة عن الجلدااري الجلأدهاية.   
ئم  اإلدا ة علشا يشد  شوا  ن  حتصش  املكمتن املخجللفة ث   من الص ن علا اإلدا ة ال ليم  اي

ة للغششخ،  إدا ة لششملي الغششخ،  م ششجلو  اة ششمبي    ششمششد  ت ششيض املعششن علششا صششو ة  اسششحة 
 النممجة عن الغخ.

 عششال ة علششا ذلششة، مشششف ا  ششجل ياض عششن ال ششداا م شششيا  األدا  اشششك  تششما م ني  -364
املجلحشششدة.  اششد   الف شششم الششششمم  مششن الشششفامل احلمليششة ملكمىلحشششة الغششخ علشششا ل ششمح منظومشششة األمششم 

ميكششن ت يششيم    منشش ،  م شششيا  األدا  امل ا ششة، د  ل اي ششة الجل ششيض للغششخ،  مششد  مفمهششة تششدااري احلشش
تكششششو  الششششد ل    .  رششششدجلشششش مفششششم ة ا  ششششجلخداا ملششششوا د مكمىلح ن  ىل مليششششة نلششششش ة مكمىلحششششة الغششششخ

م  م امل ششمب     ششهن للااألعوشم ،  احلششمل مششذلة، رشمد ة علششا تششوىلري اإل شششمد  الجلوجيش  امل ششجلنري 
ه اح اشذا نهوشمة امخشمذ رشيا ا  م شجلنرية مشن نجش  حتدهشد م شجلوهم      املجل ل ة زكمىلحة الغخ.

م   الششد ل األعوشششم     ششليابششش  ت م ششم املخششملي اشششني امل علششام اولششة لجل اشش  املخشششملي  ا تفششمح 
 امل نية  الظي الفص  اةممس(.

ملن ششم  ا تلششم  ىليشش ندا  نلششش ة مكمىلحششة الغششخ  عششن شششممالة  اة إلدا ة ت يهششي ا  سشش   مششن شششأ  -365
ة إق اهليئم  الجلشيه ية    اليبيس الجلنفيذي للا   دمهالام تة م لجللف الجل م هي املجلصلة املغخ   

امل ششجلوهم  الالتمششة مششن امل ششم لة  الشششفمىلية م امل ششمب  املجلصششلة اششملغخ.  وىلي جمششملس اإلدا ة، ن  هشش
ه ية/جمملس اإلدا ة اذا الجل يهي الشمم  عن الغخ م ا عجلام  اصو ة  هلزا ن  تأرذ اهليئم  الجلشي 

 من اية م الوىلم  ز   ليم م اليرماية.
الششششفمىلية  امل شششم لة، ىلوشششالة عشششن ىل مليشششة  جلنيالجلشششملي جلني مشششن املجلورششش  ن  ه شششزت تنفيشششذ الجلوصشششي -366

 ة  مفم ت .   ايلممل مكمىلحة الغخ م امل
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 15 التوصية
ينبغي للر ساف التنفي يين لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن يقدموا هلا هيعات ا  

التشرررري ية وم رررال  هادارت رررا بصرررفة سرررنوية تقريررررًا هاداريررراً موحررردًا وشرررامً  عرررن أاداف أنشررر ة 
، باالستنااد هلا مؤشرات األاداف الر يسية. ويتضمن التقريرر، فري جملرة أمرور، الغشمكافحة 

، واإلحصررافات المت لقررة برره، تررهوحالررة االمتثررال لسياسررات مكافح مسررتوة الت رررض للغررش،
األصررررول، والرررردروس  رادااد، واسررررتالغررررش وال ررررزافات المفروضررررة، والخسررررا ر الناجمررررة عررررن

 المستفاادة.

 
 

 16 التوصية
ينبغري لل يعررات التشررري ية وم ررال  اإلادارة فرري مؤسسررات منظومررة األمررم المتحرردة  
اابتراً يت لرق بمنرع الغرش  أو بنردًا ادا مراً   افي جدول أعمال يلي: أن تدرج ك  من ا بما القيام

والكشف عنه والتصدي له  وأن ت ري است راضاً سرنوياً للتقريرر اإلاداري الموحرد والشرام  
سياسرررة وأنشررر ة مكافحرررة الغرررش  وأن تررروفر التوجيررره  عرررنالررر ي يقدمررره الرررر ي  التنفيررر ي 

 بالغش. واإلشراف الرفي ي المستوة بشأن المسا   ذات الصلة

 الدروس المستفاادة والت قيبات -باف 
توجد عالية من اية   جلخالي  مجش     م م ظم م   م  منظومة األمم املجلحدة، -367

الشششد  ر امل شششجلفمدة مشششن مياج شششة احل شششمام   الجلح ي شششم  املجل ل شششة اشششملغخ.   غشششم نلششش ، م ا شششد 
تصشحيحية حمششددة  مششفوعة اشغجيا ا احلشم  ، ثشيي إعشداد   شمب  إدا هشة  توجي  شم إق اإلدا ة 

هجلم، م املام  ة ال اليشة، علشا غشو    ن  ذلة إ  م عاليم  مياج ة احل مام   الجلح ي م ،
منظم  من اي، ا  علشا غشو لصش  تا شمة ألىليرشة الجلح يش  امل ش  لة.  الششي  املفجل شد اشو  جشود 

امل تاشة  فية امجلشمىل ،  النجلمبل ،  ميمتامألر م  ال  يدثع،  ظي ف الغخ  ل   رمعدة ايملم 
مجلما ة تنفيشذ ييي     مذلة. مل   ل عن رمعدة الايملم  املذمو ةا حتدهد إق ذلة،   مم ،علي 

الجلجلاش  الي شي للجلوصشيم  غشري ن   ماشم  اذه الجلوصيم   الجلوجي م ،  إجشيا ا  الجلششغي  املويشدة،
 موجود.
م حتشششششمد األ    ي  الانشششششة الشششششد يل، م ،   تجلاشششششمدل املنظاشششششم  املجل شششششددة األلشششششياف األرشششششي  -368

م، لجلششمبل الجلح ي ششم   ت ششم هي مياج ششة احل ششمام  عنششدمم تجل لشش  اممل ششمب  م   ششم املف شش ، دارشش  
اإلدا هششة  الجلنظيايششة، مثشش  الثغششيا  م الوششوااو الدارليششة  اجملششم   الشش  ميكششن إدرششمل حت ششينم  

م  ال مدهشة،   ششيمة مشش  ماشمدج توجي يششة علي شم، م إلشم  عاليششة مياج شة احل شمام   /ن  الجلح ي شش
حمددة م اذا الصدد.  من األمثلة علا ذلشة عاليشة الورمهشة مشن الغشخ الش  هوش ل  هبشم املكجلشن 
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ال ملوليششة(،  ىلي ششم ثششيي اصششو ة   حتدهششداة،األ    ي ملكمىلحششة الغششخ املجلشششم   مشش  الششد ابي األرششي   
 ة ا حتشششمد األ    ي ال مباشششة  امدهشششدة،مجيششش  تششششيه م   رواعشششد  نلظاششش حتشششده  د  هشششة ا شششجل ياض 

ا تفمرششم   مششذميا  الجلفششمام، مشش  مياعششمة لجلششمبل ت ششم هي الجلح يشش   توصششيم م ذا  الصششلة، مششن  ن 
نجشش  حت ششني الصششكوك ال ملوليششة   ششد  الثغششيا  ال ملوليششة ام ششجلايا .  مثششة مثششمل آرششي اششو الكجليششن 

يشة  ميفيشة امجلششمىل م نا خ الكشف   الاملنشو  الصمد  عن الانة الد يل، الذي هصشف روشمهم الغش
 م ذلة الد  ر امل جلفمدة. زم  م ممجل م،

ومن الضروري أن تضع مؤسسات منظومة األمم المتحدة هجرافات تشغي  موحدة  -369
التحقيررق ومراج ررة الحسررابات نظررر من  رري فرري الرردروس المسررتفاادة  تقررارير   لرريتقتضرري أن ي

شفية من أج  تحسين أنش ة مكافحرة الغرش. وينبغري أن بالتدابير الو ا ية والك يت لق فيما
برر  تقدم ه ى الدروس المستفاادة هلرا اإلادارة ل  لكشي  ىلياشم هلشي توصشية ذا  صشلة   د   ها.ت رد 

"هناغي لليؤ م  الجلنفيشذهني ن  هوشانوا ن  تششا  اشيامل  5: الجلوصية JIU/REP/2000/9م الجل يهي 
 سشش  اإلدا ة تشدااري  رمبيشة ت شجلند إق حت ي شم  م ششا ة عاش  الويشدا  امل ش  لة عشن الجلح ي شم  
  د  ر م جل مة من الجلح ي م  املنازة".

 الربط بين وظيفتي مراج ة الحسابات والتحقيق -جيم 
م ذلشة تاشمدل امل لومشم  اشني لجللشف  زم  مشف ا  جل ياض عن ن  الجلن ي   الجل م  ، -370

ثجلمجم  إق مزهد من الجلح شني  ،الجلفجليخ  الجل ييم( ظمبف اليرماة  مياج ة احل مام   الجلح ي    
ن  م ظم املكمتن ال  نجيهشع   غممكمىلحة الغخ علا غو ىل مل.     من نج    م دار  امل

اشك  لص   ليس ذلة هجلم  مم م ماال  م  م نشم   إق نل  ثيي تامدل امل لومم ، ىلكثرياة 
جلاثشششش  الششششيني ال ششششمبد م ن  مياج ششششي علششششا غششششو مجل ششششم ام ت ششششمح  جششششودة الجلوريششششع  النظششششما.  ه

زياج ششم   مجلشششمف  ن  مششد اني لل يششما زياج ششم  رملوليششة ي ي يششة    احل ششمام  لي ششوا مكلفششني
مششن ال ميشز علي ششم  اششم  ن  يصشش  احمل  شو  رلششيالة مششن الورشع للوششوااو مششم الغشخ.  امملثشش ، عشمدةة 

 رششد ذُمششي  يشم   حمششددة توششانع ،   مصشة الوششوااو اململيشة. جل ششمغشري مششد اني علشا ت يششيم ىل ملي
ىلي ششششم ت ششششم هي مياج ششششة احل ششششمام  عششششدداة مششششن عالمششششم  اإللششششذا  الواسششششحة، مثشششش  ت  ششششيم ال  ششششود، 

تلشششة  مشششن ششششأ    ا لجلفشششمف يشششول الوشششوااو  عشششدا ا مجلثشششمل لل واعشششد  اإلجشششيا ا  امل اشششول هبشششم، 
املن ايششة مملششع  حت يشش  اشششأ  الغششخ   لكششن املجلما ششة ن   يششدام ن  تششف  إجششيا  مياج ششة ال المششم 

هشششششجلم ىلي شششششم إاششششالغ مياج شششششي احل شششششمام   مل لششششمد ة.  مشششششن األمثلشششششة األرششششي  الششششش  رشششششدمع يششششم  
 املكمتن ال  يهة امم ي مياج جل م. ن  املجلح ي م  امم هة املجل ل ة املفلممل امم ي مياج جل 

 ششني م  يششد  اإلشششم ة إق نلشش  لششويت تفمعشش  ن ثشش  مثششرياة اششني مياج ششي احل ششمام   احمل  -371
مكمتشششن اليرماشششة الدارليشششة األصشششغي يااشششمة ييششش  هجل شششذ  ا يجلفشششما اويشششدا  م شششجل لة لكششش  مشششن 
املياج شششة الدارليشششة للح شششمام   الجلح ي شششم .  رشششد ايشششأ ال شششمب  املجلاثششش  م رلشششة املشششوا د إق جملشششن 
 جود م نيني مكي ني مجل ددي الجلخصصشم   مياج شو ي شمام  هلشم رشفة اشملجلح ي   ال كشس( 
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ؤ ششم  مكمتششن مششن ذ ي اةششفة، تلششة الايئششة الجلكمىلليششة املالباششة. غششري ن  ا ششد الششذهن حتشع ريششمدة   
نجيهع م  م م ماال  دعوا إق توري احلذ  إتا  اشش اك مياج شي احل شمام  علشا ل شمح  ا ش  

هصشش ن الوثششوح ىلششي م ماششوظفني  إذ م الكشششف عششن الغششخ  /ن  الوششامم م إق نىليرششة الجلح يشش ،
  الا اد  ام م املياج ة الدارلية احملوة.ا د ذلة عند عود م لالس

 نُاششي ت  نهوششمة احلمجششة إق حت ششني الجلن ششي  اششني لجللششف الوظششمبف اليرمايششة م ت يهششي صششد   -372
م رياة للانة ا  جلششم هة امل شجل لة للاياج شة توصشي ىليش  اشغجيا  ا شجل ياض ملكجلشن رشدمم  اليرماشة 

م م إلشم  اشذا ا  شجل ياض، م مجلشة نمشو ، "ت يشيم الدارلية لهمملة ال ممة لهمشم املجلحشدة  ن  هشجل
امل ششششمب  امل ي يششششة منششششذ ىلشششش ة لوهلششششة   ىلششششيي حت ششششني الجل ششششم   م عاليششششم  الجلح يشششش ،  مياج ششششة 

 .(190 احل مام ،  م ما الجلفجليخ  الجل ييم"
لجل م    تاشمدل امل لومشم  ذا  الصشلة م الورشع املنم شن ىلياشم ف ملية ا من الواسح ن  ل -373

 ظمبف اليرماة ناية رمصة لنام  األعامل املو ل  هبم ملكمىلحة الغخ. ىلذلة هجليح  اني لجللف
نششششكمل الجلششش ت   الجلكممششش  اشششني اةشششفا  املجلنوعشششة  املزاهشششم الن شششاية ملخجللشششف  ظشششمبف اليرماشششة.  هشششود  

 اليششششم  مياج ششششة لجلخ ششششيو الاملفجلشششششم  ن  ه مششششدا علششششا نايششششة الجلن ششششي  اصششششفة رمصششششة م مييلششششة 
إ  ملجلششم الششوظيفجلني  جل ششجلفيدا  مششن تاششمدل امل لومششم .  إذ  ي ششم  علششا ال ششوا ،احل ششمام   الجلح

 الكيششم  ويلهشش ييثاششم ت ششف عاليششم  مياج ششة احل ششمام  علششا عالمششم  تنششذ  اششمة ي، هناغششي ن  
وظيفة الجلح ي  ا عجلام  اصو ة من اية ملجلما ة اذه اجملم  .  امملث ، م ا د احلم  ، ال مبم ا

 ة م جمشششمل املياج شششة لفيهششش  الجلح يششش  رشششالل الجلخ شششيو للجلح يششش  م ال وشششمهمهناغشششي ن  تجلشششم  رشششف 
وظيفششة الجلح يشش  الكيششم  ال ششمبم اويل هششرششالل إجيابشش  ا ششد ذلششة.  عششال ة علششا ذلششة، هناغششي ن   ن 

ا اجلاششما الواجششن ألي مششوالن سشش ف م الششنظم  الوششوااو اةمصششة زكمىلحششة الغششخ ُتكجلشششف م 
املجلن ششي  مشش  مياج ششي احل ششمام ، اششغاالغ اإلدا ة لجلي ششري إجششيا  املجلما ششة  ششوا، هنثنششم  الجلح يشش   ن  

 املالباة.
ا بررأن يحسورن ر سرراف مكاترب الر ابررة فري مؤسسررات منظومرة األمررم المتحرردة ويوص ر -374

الررداخلي فيمررا بررين مختلررف التخصصررات الر ابيررة اداخرر  علررا الصرر يد التنسرريق والت رراون 
الغش ونشر الدروس المسرتفاادة. وينبغري أن ينظرروا  مكاتب ا من أج  ت زيز أنش ة مكافحة

في هادراج فرر  عرن حالرة هر ا التنسريق فري آليرات هب غ رم الحاليرة هلرا ال يعرات التشرري ية 
 وم ال  اإلادارة.

 بمكافحة الغش يت لق فيماالت اون والتنسيق بين الكيانات  -ادال 
من الوي  ي ن  توس  ا ليشم   اإلجشيا ا  لجلح شني الجل شم    الجلن شي  اشني م   شم   -375

منظومة األمم املجلحدة م الجلصدي للغخ علا غو شمم   علا ل مح املنظومة.  تشا  جمم   

__________ 
 190) A/70/284 65، الف ية.  
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  د م لجللف نر ما اذا الجل يهي، تامدل امل لومشم  اششأ  الاشمب ني  مام  الجل م    الجلن ي   الجل ت ،
جلنفيششششذ،  شششششن احلاششششال  املششششش مة ملكمىلحششششة الغششششخ،  تاششششمدل املششششواد الجلد هايششششة،  إجششششيا   شششششيمم  ال

املواتهششة،  املوا مششة اششني م مراششة املششوظفني  األلششياف الثملثششة.   غششم ام ششود  ن  الجلح ي ششم  املششش مة
 مثششةاحلايشدة امششم ي ا سشش الا هبششم م جوالششن م ينششة مشن الجل ششم  ، علششا النحششو املاششني م الجل يهششي، 

م . ىليناغشششي ن  تشششوىلي    شششمل ماشششري لجلح شششني ال اششش  مشششن نجششش  مكمىلحشششة الغشششخ ىلياشششم اشششني املجمششش
الكيملم  من راي  جماوعة األمم املجلحدة اإلمنمبية  اللانة اإلدا هشة اليىلي شة امل شجلو ،   ثلشي د ابشي 

دل لجلاششمالالتمششة نجلششدهم  املالجلح يشش  اششمألمم املجلحششدة،   ثلششي د ابششي املياج ششة الدارليششة للح ششمام ، 
اةششفا  اشششأ  ال وششمهم املجلصششلة اششملغخ،  هناغششي ن  تكششير الورششع املنم ششن م جششدا ل نعامهلششم 
للانمرششششة امشششمدة الششش  ه شششجلح  م موسشششوا الغشششخ. ذلشششة ن  الغشششخ موجشششود علشششا ل شششمح منظومشششة 

املجلحششدة  مكمىلحجلشش  لي ششع الجلزامششمة علششا ىلششياد  امل   ششم  ىلح ششن، اشش  اششي الجلششزاا علششا  األمششم
 املنظومة ايمجل م.
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 الرابعهلا  المرفقات األول
علررررا المو ررررع الشرررربكي لوحرررردة التفترررريش  هال الرابررررعهلررررا  ال تصرررردر المرفقررررات مررررن األول

 ( هلا جانب التقريرwww.unjiu.orgالمشتركة )
 جل ياي  لل يم م  املجل ل ة املغخ  غريام من ال يم م  املجل ل ة زكمىلح - األ ل

 ت م هف الغخ  الغخ املف ض - الثمين
 عاليم  ت ييم لملي الغخ - الثمل 
 من اية الد ا م  ا  جل صمبية - الياا 
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 1لحق الم

الخسررا ر الناجمرررة عررن الغرررش واألر رررام المت لقررة بررره الررروارادة فرري البيانرررات الماليرررة المقدمررة هلرررا مراج ررري   
 (191 2014هلا  2008 ات، في الفترة منؤسسالحسابات الخارجيين للم

اجملاشششوا الفيعي/املجلو شششو لل شششنوا   2014 13-2012 11-2010 2009-2008 املشم مة م  يدة الجلفجليخ املش مة امل   م 
2008-2014 192) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

األمملششششششششة ال ممششششششششة لهمششششششششم 
 (193 املجلحدة

 53 5 18 9 21 عدد يم   الغخ
 د   اة  13 272 434 د    600 000 د    11 876 000 د   اة  66 385 د   اة  730 049 رياة احلم   

 6 170 000 000 ادوالر 10 631 000 000 ادوالر 10 634 000 000 ادوالر 9 280 000 000 النفقات اإلجمالية
 ادوالر

 مليون ادوالر 36 725

 في الما ة 0.0325 في الما ة 0.0097 في الما ة 0.1117 في الما ة 0.0006 في الما ة 0.0079 النسبة المعوية 
ايلششششششممل األمششششششم املجلحششششششدة 
املششششش ك اششششني منظاششششم  
األمشششم املجلحشششدة ملكمىلحشششة 

 اإلهدت

  توجد يم   " "  توجد يم   غخ" (194 "  توجد يم   غخ" عدد يم   الغخ
 "غخ

  توجد يم   "
 "غخ

 صفي "  توجد يم   غخ"

 صفي صفي صفي صفي صفي صفي رياة احلم   
 مليون ادوالر 1 999.7 ادوالر 295 700 000 ادوالر 575 100 000 ادوالر 604 800 000 ادوالر 524 100 000  النفقات اإلجمالية

 في الما ة صفر في الما ة صفر في الما ة صفر في الما ة صفر في الما ة صفر النسبة المعوية
مشششششششش  ي األمششششششششم املجلحششششششششدة 
للجلاششششششششششششششششششششششم ة  الجلنايششششششششششششششششششششششة 

  األ لكجلمد(

  إشم ة إق  عدد يم   الغخ
 (195 ذلة

 ---   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة

 ---   إشم ة إق ذلة إشم ة إق ذلة     إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة رياة احلم   
 37 000 000 النفقات اإلجمالية

 ادوالر
000 800 38 
 ادوالر

000 200 39 
 ادوالر

000 000 39 
 ادوالر

000 000 36 
 ادوالر

000 400 40 
 ادوالر

 مليون ادوالر 269.2 ادوالر 38 800 000

 غير متا  غير متا  غير متا  غير متا  غير متا  غير متا  غير متا  غير متا  النسبة المعوية

__________ 
   .2014إق  2008ي اام   د م الايملم  اململية امل دمة إق مياج ي احل مام  اةم جيني للا   م  م الف ة من  املصد : (191 
ا  شاة مالشغ  2014إق  2008. ا ي شمع مجلو شو الن شاة املئوهشة علشا مشد  ال شنوا  مشن 2014إق  2008الايملشم  امل دمشة عشن ال شنوا  مشن إق ا جلنمداة  (192 

جششد  ال ششنوهة  مشش   ششنجلني( هلششذه ال ششنوا ، م يملششة تششواىلي الايملششم ، علششا عششدد الفشش ا  الزمنيششة الشش  نمكششن ىلي ششم حتدهششد الن ششن املئوهششة.  ييثاششم    الن ششن املئوهششة
 نف م  اإلمجملية م ياة. نسيفع إق مجلو و الن اة املئوهة، علا الجلوايل. ن رما ال ميكن ىلي م حتدهد الن ن املئوهة، ند جع عام ة "غري مجلم "، ن  ىل ا  تمنية  

 اجمللد األ ل من ت يهي جملس مياج ي احل مام  امل دا إق األمملة ال ممة لهمم املجلحدة. (193 
 تشري ال ام ة "  توجد يم   غخ" إق ن  ت يهي املياج ة اةم جية للح مام  هذمي ن  عدد يم   الغخ او صفي. (194 
 /املاملغ املجل ل ة املغخ.أعداد احلم  ا رمصةجلوان ىل ية ه ا ن  ت يهي املياج ة اةم جية للح مام   تدل ال ام ة "  إشم ة إق ذلة" عل (195 
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اجملاشششوا الفيعي/املجلو شششو لل شششنوا   2014 13-2012 11-2010 2009-2008 املشم مة م  يدة الجلفجليخ املش مة امل   م 
2008-2014 192) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 صفي "  توجد يم   غخ" "  توجد يم   غخ" "  توجد يم   غخ" "  توجد يم   غخ" عدد يم   الغخ ميمز الجلام ة الد لية
 صفي صفي صفي صفي صفي رياة احلم   

 101 872 000 000 ادوالر 155 580 000 000 ادوالر 157 769 000 000 ادوالر 129 453 000 النفقات اإلجمالية
 ادوالر

 مليون ادوالر 415 350

 في الما ة صفر في الما ة صفر في الما ة صفر في الما ة صفر في الما ة صفر النسبة المعوية
ايلششششششممل األمششششششم املجلحششششششدة 

 اإلمنمبي
 137 27 38 27 16 29 عدد يم   الغخ

 د   اة  19 125 269 د    3 350 000 د   اة  3 345 269 د    5 900 000 د    3 270 000 د    3 260 000 رياة احلم   
 5 260 000 000 ادوالر 11 430 000 000 ادوالر 10 900 000 000 النفقات اإلجمالية

 ادوالر
000 000 240 5 
 ادوالر

000 000 310 5 
 ادوالر

 مليون ادوالر 38 140

 في الما ة 0.0595 في الما ة 0.0631 في الما ة 0.0638 في الما ة 0.1122 في الما ة 0.0286 في الما ة 0.0299 النسبة المعوية 
ايلششششششممل األمششششششم املجلحششششششدة 

 للايئة
 10 "  توجد يم   غخ" 3 5 2 عدد يم   الغخ

 د   اة  953 842 صفي غف مجلم  د   اة  20 449 د   اة  933 393 رياة احلم   
 مليون ادوالر 2 795.7 ادوالر 552 400 000 ادوالر 751 400 000.00 ادوالر 809 200 000 ادوالر 682 700 000 النفقات اإلجمالية
 في الما ة 0.0696 في الما ة صفر ين بق ال  في الما ة 0.0025 في الما ة 0.1367 النسبة المعوية 

صشششند ح األمشششم املجلحشششدة 
 لل كم 

 45 9 2 5 9 20 عدد يم   الغخ
 د   اة  434 055 د    20 000 د    20 000 غري مجلم  (196 غري مجلم  د   اة  394 055 رياة احلم   

 830 400 000 ادوالر 1 650 000 000 ادوالر 1 530 000 000 النفقات اإلجمالية
 ادوالر

000 300 913 
 ادوالر

000 100 002 1 
 ادوالر

 مليون ادوالر 5 925.8

في  0.0022 ين بق ال  ين بق ال  في الما ة 0.0258 النسبة المعوية 
 الما ة

 في الما ة 0.01 في الما ة 0.0020

ايلششششششممل األمششششششم املجلحششششششدة 
 للا جلولنم  الاشيهة

 5 1 1 1 2 عدد يم   الغخ
 د   اة  356 444 "  ر مبي مملية" د   اة  243 233 د    47 000 د   اة  66 211 رياة احلم   

 مليون ادوالر 1 071.9 ادوالر 208 032 000 ادوالر 348 642 000 ادوالر 426 900 000 ادوالر 296 400 000 النفقات اإلجمالية
 في الما ة 0.0258 في الما ة صفر في الما ة 0.0698 في الما ة 0.0110 في الما ة 0.0223 النسبة المعوية 

__________ 
رياجلشش (. تشششري ال اششم ة "غششري مجلششم " إق ن   الغششخ املفشش ض  إمششم عششدد يششم   الغششخ ن  هجلوششان ت يهششي املياج ششة اةم جيششة للح ششمام  ا ششد امل لومششم  عششن الغششخ ن  (196 

 اجل ، علا الجلوايل، غري  ا د م الوثي ة.ير  عدد يم   الغخ، ن
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اجملاشششوا الفيعي/املجلو شششو لل شششنوا   2014 13-2012 11-2010 2009-2008 املشم مة م  يدة الجلفجليخ املش مة امل   م 

2008-2014 192) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
مفوسشششية األمششششم املجلحششششدة 
ال ششششششششششششششششششششششممية لششششششششششششششششششششششش    

 الالجئني

 55 6 16 2 19 2 4 6 عدد يم   الغخ
-189 240 د    67 000 د    35 000 د   اة  13 065 د    94 800 رياة احلم   

000 224 
000 15-
000 261 

 د   اة  678 485 د    124 000

         620 206 
د   اة 
 197) 

    د    138 000

 1 602 200 000 النفقات اإلجمالية
 ادوالر

000 900 759 1 
 ادوالر

000 200 878 1 
 ادوالر

000 100 181 2 
 ادوالر

000 700 357 2 
 ادوالر

000 000 972 2 
 ادوالر

000 000 355 3 
 ادوالر

 م يين ادوالر 16 106

في  0.0059 النسبة المعوية 
 الما ة

في  0.0007
 الما ة

في  0.0031 في الما ة 0.0019
 الما ة

في  0.0088
 الما ة

في  0.0046
 الما ة

 ي الما ةف 0.0041 ي الما ةف 0.0037

منظاششششششة األمششششششم املجلحششششششدة 
 لل فولة  هولي يف(

 143 32 20 30 32 29 عدد يم   الغخ
 د   اة  7 805 958 د    1 800 000 د   ا  193 803 د   اة  145 737 د    5 520 000 د   اة  146 418 رياة احلم   

 3 620 000 000 ادوالر 7 420 000 000 ادوالر 6 320 000 000 النفقات اإلجمالية
 ادوالر

000 000 090 4 
 ادوالر

000 000 560 4 
 ادوالر

 م يين ادوالر 26 010

ي ف 0.0040 ي الما ةف 0.0744 ي الما ةف 0.0023 النسبة المعوية 
 الما ة

ي ف 0.0047
 الما ة

 ي الما ةف 0.025 ي الما ةف 0.0395

مكجلشششششن األمشششششم املجلحشششششدة 
امل ششششششششششششششششششين امملخششششششششششششششششششد ا  

  اميمية

 8 1 6 "توجد يم   غخ  " 1 عدد يم   الغخ
 د   اة  56 022 د   اة  18 115 د   اة  23 598 صفي د   ا  14 309 رياة احلم   

 مليون ادوالر 1 795 ادوالر 325 400 000 ادوالر 523 000 000 ادوالر 450 146 000 ادوالر 496 099 000 النفقات اإلجمالية
 ي الما ةف 0.0032 ي الما ةف 0.0056 ي الما ةف 0.0045 في الما ة  صفر ي الما ةف 0.0029 النسبة المعوية 

مكجلشششششن األمشششششم املجلحشششششدة 
 ةدمم  املشم ه 

 46 6 9 16 9 6 عدد يم   الغخ
 د   اة  521 950 د   اة  206 972 د   اة  85 758 غري مجلم  د   اة  229 220 غري مجلم  رياة احلم   

 676 600 000 ادوالر 2 467 000 000 ادوالر 2 258 000 000 النفقات اإلجمالية
 ادوالر

000 700 703 
 ادوالر

 مليون ادوالر 6 771.9 ادوالر 666 600 000

ي ف 0.0122 ال ين بق  ي الما ةف 0.0093 ين بق ال  النسبة المعوية 
 الما ة

 ين بق الفي الما ة/ 0.0175 ي الما ةف 0.0310

__________ 
 لغخ.ال  ت يسع لاملغ املذ مجلو و الن مح الذي  ثل  ر  ألغياض احل مع، نُ  (197 
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اجملاشششوا الفيعي/املجلو شششو لل شششنوا   2014 13-2012 11-2010 2009-2008 املشم مة م  يدة الجلفجليخ املش مة امل   م 
2008-2014 192) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 مملششششششششة األمششششششششم املجلحششششششششدة 
إلغمثششششششششششششششششششششششة  تشششششششششششششششششششششششغي  
الالجئششششششني الفل شششششش ينيني 
م الششششششششششششششششششششششششششششششششششششششيح األدىن 

  األ لي ا(

 109 25 20 26 22 16 عدد يم   الغخ
 د   اة  209 879 د   ا  123 004 د    20 000 د   اة  33 079 د   اة  20 256 د   اة  13 540 رياة احلم   

 991 600 000 ادوالر 1 921 000 000 ادوالر 1 578 000 000 النفقات اإلجمالية
 ادوالر

000 460 118 1 
 ادوالر

000 490 298 1 
 ادوالر

 م يين ادوالر 6 907.5

ي ف 0.0033 ي الما ةف 0.0011 ي الما ةف 0.0009 النسبة المعوية 
 الما ة

ي ف 0.0018
 الما ة

 ي الما ةف 0.0033 ي الما ةف 0.0095

ايئشششششششششة األمشششششششششم املجلحششششششششششدة 
للا ششششم اة اششششني امن ششششني 

   كني املينة

  توجد يم   "       يم   الغخعدد 
 "غخ

  توجد يم   "
 "غخ

 4 "  توجد يم   غخ" 4

 د   اة  667 548 صفي د   اة  667 548 صفي صفي       رياة احلم   
 198 300 000       النفقات اإلجمالية

 ادوالر
000 900 235 
 ادوالر

000 100 264 
 ادوالر

 مليون ادوالر 968.8 ادوالر 270 530 000

ي ف 0.2528 في الما ة  صفر في الما ة صفر       النسبة المعوية 
 الما ة

 ي الما ةف 0.0632 في الما ة صفر 

 غري مجلم  غري مجلم  غري مجلم  غري مجلم  غري مجلم  غري مجلم  غري مجلم  15 عدد يم   الغخ ايلممل األغذهة ال مملي
 د   اة  3 735 451 د   اة  850 436 د   اة  444 349 د   اة  99 533 د   اة  38 951 د   اة  382 458 د   اة  1 349 724 د    570 000 رياة احلم   

 3 725 000 000 النفقات اإلجمالية
 ادوالر

000 100 228 4 
 ادوالر

000 700 237 4 
 ادوالر

000 800 016 4 
 ادوالر

000 700 395 4 
 ادوالر

000 800 514 4 
 ادوالر

 مليون ادوالر 30 333 ادوالر 5 214 600 000

ي ف 0.0153 النسبة المعوية 
 الما ة

ي ف 0.0319
 الما ة

ي ف 0.0010 ي الما ةف 0.0090
 الما ة

ي ف 0.0023
 الما ة

ي ف 0.0098
 الما ة

 ي الما ةف 0.0122 ي الما ةف 0.0163

منظاششة األغذهششة  الز اعششة 
 لهمم املجلحدة

 69 6 9 26 28 عدد يم   الغخ
   هن ا  غري مجلم  غري مجلم  غري مجلم  د   اة  90 199 رياة احلم   

 مليون ادوالر 7.964 ادوالر 553 770 000 ادوالر 2 484 904 000 ادوالر 2 736 561 000 ادوالر 2 189 063 000 النفقات اإلجمالية
 ين بق الفي الما ة/ 0.0041 ال ين بق ال ين بق  ال ين بق  في الما ة 0.0041 النسبة المعوية 

الومملششششششة الد ليششششششة لل مرشششششششة 
 الذ هة

 22 3 4 4 3 1 1 6 عدد يم   الغخ
 غري مجلم  غري مجلم  غري مجلم  غري مجلم  غري مجلم  غري مجلم  غري مجلم  غري مجلم  رياة احلم   

 367 832 409 النفقات اإلجمالية
 يوروهات

761 399 404 
 يورو

145 084 445 
 يورو

000 200 404 
 يورو

000 200 446 
 يورو

000 900 456 
 يورو

 مليون يورو 3 000 يورو 476 000 000

 ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق النسبة المعوية
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اجملاشششوا الفيعي/املجلو شششو لل شششنوا   2014 13-2012 11-2010 2009-2008 املشم مة م  يدة الجلفجليخ املش مة امل   م 

2008-2014 192) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
منظاششششششة ال ششششششريا  املششششششدين 

 الد يل
   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة ذلة  إشم ة إق    إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة عدد يم   الغخ

   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة رياة احلم   
 244 200 000 اإلجماليةالنفقات 

 ادوالر كندي
000 341 254 

 ادوالر كندي
000 089 235 

 ادوالر كندي
000 963 217 

 ادوالر كندي
000 956 218 

 ادوالر كندي
000 921 246 

 ادوالر كندي
ادوالر  258 413 000
 كندي

 مليون ادوالر كندي 1 421

 ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق النسبة المعوية
  توجد يم   "   إشم ة إق ذلة عدد يم   الغخ منظاة ال ا  الد لية

 "غخ
  توجد يم   "

 "غخ
  توجد يم   "

 "غخ
  توجد يم   "

 "غخ
 صفي   إشم ة إق ذلة

 صفي   إشم ة إق ذلة صفي صفي صفي صفي   إشم ة إق ذلة رياة احلم   
 670 600 000 ادوالر 1 174 500 000 اإلجمالية النفقات

 ادوالر
000 700 755 
 ادوالر

000 000 689 
 ادوالر

000 000 801 
 ادوالر

 مليون ادوالر 4 863 ادوالر 772 000 000

 في الما ة/ال ين بق صفر ال ين بق في الما ة صفر في الما ة صفر في الما ة صفر في الما ة صفر ال ين بق النسبة المعوية
  توجد يم   "   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة عدد يم   الغخ املنظاة الاحيهة الد لية

 "غخ
  توجد يم   "

 "غخ
  توجد يم   "

 "غخ
 صفي "  توجد يم   غخ"

 صفي صفي صفي صفي صفي   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة رياة احلم   
 43 977 726 جني اً استرلينياً  76 162 321 النفقات اإلجمالية

 جني اً استرلينياً 
046 993 45 

 جني اً استرلينياً 
282 525 49 

 جني اً استرلينياً 
734 606 47 

 جني اً استرلينياً 
جني ات  45 012 703

 استرلينية
 م يين ادوالر 308

 في الما ة/ال ين بق صفر في الما ة صفر في الما ة صفر في الما ة صفر في الما ة صفر ال ين بق ال ين بق النسبة المعوية
ا حتشششششششششششششششششششششششششمد الشششششششششششششششششششششششششد يل 

 لالتصم  
  توجد يم   " "  توجد يم   غخ" عدد يم   الغخ

 "غخ
  توجد يم   "

 "غخ
  توجد يم   " 

 "غخ
  توجد يم   "

 "غخ
 صفي  "  توجد يم   غخ"

 صفي صفي صفي صفي صفي صفي صفي رياة احلم   
 في الما ة صفر في الما ة صفر في الما ة صفر في الما ة صفر في الما ة صفر في الما ة صفر في الما ة صفر النسبة المعوية

منظاششششششة األمششششششم املجلحششششششدة 
لل ايشششششششة  ال لشششششششم  الث مىلشششششششة 

  اليول كو(

يم     توجد "   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة عدد يم   الغخ
 "غخ

   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة

 صفي/  إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة صفي   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة رياة احلم   
 ين بق الصفر/ ال ين بق ال ين بق ين بقال  في الما ة صفر ال ين بق ال ين بق النسبة المعوية

منظاششششششة األمششششششم املجلحششششششدة 
للجلنايششششششششششششششششششششة الصششششششششششششششششششششنمعية 

  هوليد (

 7 6   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة 1   إشم ة إق ذلة عدد يم   الغخ
 هو   19 123 هو   6 423 إشم ة إق ذلة     إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة هو   12 700   إشم ة إق ذلة رياة احلم   

 171 398 200 يورو  390 053 200 النفقات اإلجمالية
 يورو

600 092 190 
 يورو

700 769 237 
 يورو

800 811 239 
 يورو

 مليون يورو 1 420 يورو 190 831 000

 ين بق الفي الما ة/ 0.0054 الما ة يف 0.0034 ال ين بق ال ين بق ال ين بق ي الما ةف 0.0074 ال ين بق النسبة المعوية
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اجملاشششوا الفيعي/املجلو شششو لل شششنوا   2014 13-2012 11-2010 2009-2008 املشم مة م  يدة الجلفجليخ املش مة امل   م 
2008-2014 192) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة عدد يم   الغخ منظاة ال يمية ال مملية
   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة ذلة  إشم ة إق    إشم ة إق ذلة رياة احلم   
 ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق النسبة المعوية

  توجد يم   " عدد يم   الغخ ا حتمد الفهدي ال مملي
 "غخ

  توجد يم   "
 "غخ

 صفي/  إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة

 صفي/  إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة صفي صفي رياة احلم   
 ين بق الفي الما ة/ صفر ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق في الما ة صفر في الما ة صفر النسبة المعوية

 
 منظاة الصحة ال مملية

  توجد يم   " 2 3.00 4 عدد يم   الغخ
 "غخ

5 14 

 غري مجلم  غري مجلم  صفي غري مجلم  غري مجلم  د   اة  259 689 رياة احلم   
 2 080 000 000 ادوالر 4 593 000 000 ادوالر 3 941 550 000 النفقات اإلجمالية

 ادوالر
000 000 252 2 
 ادوالر

 مليون ادوالر 15 183 ادوالر 2 316 000 000

 في الما ة/ال ين بق 0.0033 ال ين بق في الما ة صفر ال ين بق ال ين بق ي الما ةف 0.0066 النسبة المعوية
للالكيشششة املنظاشششة ال ممليشششة 

 الفكيهة
 43 3 19 21   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة عدد يم   الغخ

   هن ا  غري مجلم  غري مجلم  غري مجلم    إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة رياة احلم   
 308 400 000 فرنك سويسري  582 800 000 النفقات اإلجمالية

 فرنك سويسري
000 400 325 

 فرنك سويسري
000 500 321 

 فرنك سويسري
000 500 336 

 فرنك سويسري
فرنك  333 200 000

 سويسري
م يين فرنك  2 209.8
 سويسري

 ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق النسبة المعوية
املنظاششة ال ممليششة له صششمد 

 اموهة
  توجد يم   "   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة يم   الغخعدد 

 "غخ
  توجد يم   "

 "غخ
 صفي "  توجد يم   غخ"

 صفي صفي صفي صفي   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة   إشم ة إق ذلة رياة احلم   
 85 000 000 اإلجماليةالنفقات 

 فرنك سويسري
000 800 91 

 فرنك سويسري
000 200 90 

 فرنك سويسري
000 500 91 

 فرنك سويسري
000 500 84 

 فرنك سويسري
000 300 76 

 فرنك سويسري
فرنك  96 900 000

 سويسري
مليون فرنك  616.2
 سويسري

 ين بق الفي الما ة/ صفر في الما ة صفر في الما ة صفر في الما ة صفر ال ين بق ال ين بق ال ين بق ال ين بق النسبة المعوية
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 2لحق الم

لمجررافات التري يت رين أن تتخر ها المؤسسرات المشراركة بشرأن توصريات وحردة التفتريش  عرام است راض  
 JIU/REP/2016/4 المشتركة

 

الجلأثري املجلورا
 

  الومملة الد لية لل مرة الذ هةالومم   املجلخصصة  األمم املجلحدة  صنمده  م  اياجم م

 
جملس اليؤ م  الجلنفيذهني

 
 

األمم املجلحدة*
 

 
ايلممل األمم املجلحدة املش ك ملكمىلحة اإلهدت

 
 

م  ي األمم املجلحدة للجلام ة  الجلناية 
 

 
ميمز الجلام ة الد لية

 
 

ايلممل األمم املجلحدة اإلمنمبي
 

 
ايلممل األمم املجلحدة للايئة

 
 

صند ح األمم املجلحدة لل كم 
 

ايلممل األمم املجلحدة للا جلولنم  الاشيهة
 

 
مفوسية األمم املجلحدة لش    الالجئني

 
 

منظاة األ
م

م املجلحدة لل فولة  اليولي يف(
 

 
مكجلن األمم املجلحدة امل ين امملخد ا   اميمية

 
 

مكجلن األمم املجلحدة ةدمم  املشم ه  
 

 مملة األمم املجلحدة إلغمثة 
 تشغي  الالجئني

 
ايئة األمم املجلحدة للاينة

 
 

ايلممل األغذهة ال مملي
 

 
منظاة األغذهة  الز اعة

 
 

الومملة الد لية لل مرة الذ هة
 

 
منظاة ال ريا  املدين الد يل

 
 

منظاة ال ا  الد لية
 

 
املنظاة الاحيهة الد لية

 
 

ا حتمد الد يل لالتصم  
 

 
منظاة ال اية  ال لم  الث مىلة  ال

يول كو(
 

 
منظاة الجلناية الصنمعية  اليوليد (

 
 

منظاة ال يمية ال مملية
 

 
ا حتمد الفهدي ال مملي

 
 

منظاة الصحة ال مملية
 

 
املنظاة ال مملية للالكية الفكيهة

 
 

املنظاة ال مملية له صمد اموهة
 

 ت يهي
                                خمذ إجيا 

                               لل لم

                                أ، اد 1الجلوصية 

                                                          أ 2الجلوصية 

                                                          أ، ه 3الجلوصية 

                                                            و، 4الجلوصية 

                                                          ه، و 5الجلوصية 

                                                          ه، و 6الجلوصية 

                                                          أ، ه 7الجلوصية 

                                                          ه، أ 8الجلوصية 

                                                          و،   9الجلوصية 

                                                          و،   10الجلوصية 

                                                          و،   11الجلوصية 

                                                          و،   12الجلوصية 



 

 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

6
/4

 

 

1
3

3
 

G
E

.1
6

-0
9

3
9

4
 

 

 

الجلأثري املجلورا
 

  الومملة الد لية لل مرة الذ هةالومم   املجلخصصة  األمم املجلحدة  صنمده  م  اياجم م

 
جملس اليؤ م  الجلنفيذهني

 
 

األمم املجلحدة*
 

 
ايلممل األمم املجلحدة املش ك ملكمىلحة اإلهدت

 
 

م  ي األمم املجلحدة للجلام ة  الجلناية 
 

 
ميمز الجلام ة الد لية

 
 

ايلممل األمم املجلحدة اإلمنمبي
 

 
ايلممل األمم املجلحدة للايئة

 
 

صند ح األمم املجلحدة لل كم 
 

ايلممل األمم املجلحدة للا جلولنم  الاشيهة
 

 
مفوسية األمم املجلحدة لش    الالجئني

 
 

منظاة األ
م

م املجلحدة لل فولة  اليولي يف(
 

 
مكجلن األمم املجلحدة امل ين امملخد ا   اميمية

 
 

مكجلن األمم املجلحدة ةدمم  املشم ه  
 

 مملة األمم املجلحدة إلغمثة 
 تشغي  الالجئني

 
ايئة األمم املجلحدة للاينة

 
 

ايلممل األغذهة ال مملي
 

 
منظاة األغذهة  الز اعة

 
 

الومملة الد لية لل مرة الذ هة
 

 
منظاة ال ريا  املدين الد يل

 
 

منظاة ال ا  الد لية
 

 
املنظاة الاحيهة الد لية

 
 

ا حتمد الد يل لالتصم  
 

 
منظاة ال اية  ال لم  الث مىلة  ال

يول كو(
 

 
منظاة الجلناية الصنمعية  اليوليد (

 
 

منظاة ال يمية ال مملية
 

 
ا حتمد الفهدي ال مملي

 
 

منظاة الصحة ال مملية
 

 
املنظاة ال مملية للالكية الفكيهة

 
 

املنظاة ال مملية له صمد اموهة
 

                                                          و،   13الجلوصية 

                                                          و،   14الجلوصية 

                                                          أ 15الجلوصية 

 ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح  أ، ب 16الجلوصية 

 ية هجلخذ اليبيس الجلنفيذي إجيا  اشأمم.: توصت : توصية هجلخذ ام مت الجلشيه ي ريا اة اشأممق مفتا  ال دول: الرموز:
 توصية   تجل لن ن  تجلخذ اذه امل   ة إجيا  اشأمم. : 

  الف مليششششششة ت زهششششششز و:  ت زهششششششز املياراششششششة  ا مجلثششششششمل ه:  ت زهششششششز ا ت ششششششمح  املوا مششششششةاد:   ت زهششششششز الجلن ششششششي   الجل ششششششم   ج:الفوششششششلا  لشششششششي املام  ششششششم  اميدة/  :  ت زهششششششز الشششششششفمىلية  امل ششششششم لة أ: :التأاير المتوخا 
              غري ذلة. ب:، ت زهز الكفم ة  :  مملية مارية  ىلو ا  ز: 

عشدا مشش  ي األمشم املجلحشدة للجلاششم ة  الجلنايشة  األ لكجلشمد(،  مكجلشن األمششم املجلحشدة امل شين امملخششد ا   اميميشة،  ايلشممل األمششم  ST/SGB/2002/11تششا  مجيش  الكيملشم  املد جششة م الوثي شة  * 
لالجئششني الفل شش ينيني م الشششيح إلغمثششة  تشششغي  ااملجلحشدة للايئششة،  ايلششممل األمششم املجلحششدة للا شجلولنم  الاشششيهة،  مفوسششية األمششم املجلحششدة ال شممية لششش    الالجئششني،   مملششة األمششم املجلحشدة 

       األدىن  األ لي ا(.
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