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 تنفيذي موجز  
 JIU/REP/2019/6استاضاجل نملر املضاواق با ض ملنق   م   مق األمم املتحدة 

 خلفيق
األمم يف آليات احلوكمة ملؤسسات منظومة اً مهماً متثل خمتلف الوظائف الرقابية جانب 
على  مىدا  األمم املتحدة . ولطاملا شددت اهليئات التشريعية يف مؤسسات منظومة املتحدة

السىنوات على  يةيىة ة دة الشىىفااية واملىىةساكفلة وكفالىة الافىىاكة والفعاليىة يف اسىت دا  مىىوا د 
لداخليىة للحسىا ت والوظىىائف الىدو  األعاىاك. ويسىفر  لىىت عىز تعزيىز وظىائف املراجعىىة ا

 الرقابية األخرى، مبا يف  لت إنشاك جلان استشا ية مستقلة للمراجعة والرقابة.
تقدمي ًا حامساً وتؤدي جلان املراجعة والرقابة كهيئات خرباك استشا ية مستقلة، دو    يف 

يات مشو ة وتوصيات موضوعية بشأن خمتلف جوانب حوكمة املنظمة وإدا ة  امل اطر وعمل
 الرقابة الداخلية.

وسبق لوحدة التفتيش املشرتكة إجراك عدد مز االستعراضات تناولت خمتلف وظائف  
. وكىىان الق ىىد مىىز التوصىىيات الىى  األمىىم املتحىىدةاملىىىةسفاكفلة والرقابىىة يف مؤسسىىات منظومىىة 

مبىىا ايهىا جلىىان صىد ت يف سىىياذ  ىذس االستعراضىىات  ىو توطيىىد وظىائف املىىىةسفاكفلة والرقابىة 
 املراجعة والرقابة. لاز االستعراض احلايل ميثل يو  تقرير لوحدة التفتيش املشرتكة يركز ح ر ً 
على  جلىان املراجعىة والرقابىة. وتىرى وحىىدة التفتىيش املشىرتكة ين وضىو  ىذا املوضىو  يف بىىؤ ة 

ان يف مؤسسات الرتكيز مهم وجيد التوقيت خاصة مو التطو  البا ة الذي يملّ بدو   ذس اللج
 عل  مدى العقد املاضي.األمم املتحدة منظومة 
يلها   واجتهت وحدة التفتيش املشرتكة، و ي تاو األساس الذي ستست دمه يف حتل

للمما سات اجليدة. وواكمىت ًا معيا   13لوالية جلان املراجعة والرقابة ومما ساهتا، إىل حتديد 
لتوجيهيىة ملعىايا الرقابىة الداخليىة للقطىا  العىىا  الوحىدة  ىذس املما سىات اجليىدة مىو املبىاد  ا

ال اد ة عز املنظمة الدوليىة للمؤسسىات العليىا ملراجعىة احلسىا ت، وإطىا  عمىل املما سىات 
االحرتاايىة الدوليىة ملعهىد مراجعىي احلسىا ت الىداخلي ، بعىد ين قامىت بتاييفهىا على   ىىو 

 .األمم املتحدةيالئم مؤسسات منظومة 
 ست تملوملت ا ضئيسيقا  تملئج باال
كشىىىف التحليىىىل الىىىذي يجىىىري لثمىىىاا عشىىىرة جلنىىىة مىىىز جلىىىان املراجعىىىة والرقابىىىىة يف  

جرت د اسىتها يف سىياذ االسىتعراض الىرا ز، عىز التقىد  األمم املتحدة مؤسسات منظومة 
الابىا ارىرة على  مىدى العقىد املاضىي واملىنعاح يف التحّسىز البىا ة يف نطىاذ  ىذس اللجىان 

نسبة جلان  2010دة اخت اصاهتا وميثاقها. وعل  سبيل املثا  مل تزد يف عا  ومامون وجو 
تت ىل  سىتقاللية يعاىاك ًا املراجعة والرقابة الى  يد جىت يف اخت اصىاهتا يو ميثاقهىا يحاامى

يف املائىة مىز إلاليهىا،  ملقا نىة  لوقىت احلاضىر  25اللجان يو احلدود الزمنية لواليتهم عىز 
البية  ذس اللجان معربة عز  ذس األحاا  وإن بد جات متفاوتة. و لرغم الذي  تت ايه غ

كاىل ين تواصىىل املسىا لاىىي األمىىم املتحىدة  مىز  ىذا التقىىد ، ال يىزا  يتعى  علىى  منظومىة 
 حتتذي املما سات اجليدة ال  جرى حتديد ا للجان املراجعة والرقابة.
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إىل املعىايا الثالةىىة عشىىر ًا رة قياسىىويظهىر حتليىىل جلىان املراجعىىة والرقابىة الثمىىاا عشى 
لوحىىدة التفتىىيش املشىىىرتكة، ين هسىىيح  ىىىذس اللجىىان اسىىتند إىل وائىىىق  ىىر ة  اخت اصىىىات 

ياهتا.  يو ميثاذ(، ويهنا جددت وال هتا ومعايا العاوية ايها وطريقة تشغيلها ونطاذ مسؤول
 وميثل  لت مما سة جيدة.

فتيش ولئز خلص االستعراض الرا ز إىل ين مع  ت ظم املؤسسات املشا ِكة يف وحدة ال
للمراجعىة والرقابىىة   سىىتثناك سىىح مؤسسىات(، بىىدت  ىىذس اللجىىان  املشىرتكة ينشىىأت جلىىا ً 

متفاوتة يف استقالليتها وتسلسلها اإلدا ي ونطاقها ومسؤولياهتا وتاوينها وحجمها. كذلت، 
الىى  شىىددت عليهىىا وحىىدة مل يسىتو  ةلىىل آليىىات الرقابىىة ليىىو متطلبىىات املعىىايا الدوليىىة 

التفتيش املشرتكة يف سلسلة التوصيات ال اد ة عنها عل  مدا  العقىد املاضىي. ويف الوقىت 
يش  فت ت احلاضر، ال تستويف سبو جلان للمراجعة والرقابة اتبعة للمنظمات املشا كة يف وحدة ال

 اكلة.عل   ذس الش املشرتكة اشرتاطات االستقاللية، ومل تنشئ سح منظمات جلا ً 
ومياز لو ترتيبات التسلسل اإلدا ي لإلبالغ يف جلان املراجعىة والرقابىة يف ةىال   

اإلبالغ جمللح اإلدا ة والرئيح  اإلبالغ املباشر جمللح اإلدا ة؛  ب( ائات متمايزة  ي:  ي(
اإلبىىالغ للىىرئيح التنفيىىذي وحىىدس. وال تعتىىرب  ىىذس الفئىىة األخىىىاة  التنفيىىذي للمنظمىىة؛   (

 مبوجب معايا املما سات اجليدة. مستقلة
كذلت، يظهر حتليل املعايا األخرى ين يقل مز ن ف عدد املنظمىات املستعرضىة  

استوىف معايا املما سات اجليدة املتعلقة  الستقاللية والرقابة الداخلية، وكفاية الدعم اإلدا ي 
 وامليثاذ وحتديثها.واملوا د، وتقييم األداك يو تنقيح االخت اصات 

وخلص االستعراض الرا ز إىل ين نطىاذ واليىة جلىان املراجعىة والرقابىة واملسىؤوليات  
املنوطىة اىا آخىذ يف االتسىىا  مبىرو  الوقىت، مىز مراجعىىة احلسىا ت واإلبىالغ املىىايل إىل إدا ة 

قا ، امل اطر وتنفيذ إطا  املىةسفاكفلة، مبا يشمل محاية املبّلغ  عز  ت امل الفات مز التعّرض لالن
مو إيالك تركيز قوي عل  اجلوانب التقنية لعمىل املنظمىة. وقىد تسىا عت خطى   ىذا التوسىو 
جراك التطو  املتالحق يف تانولوجيا املعلومات وبيئات إدا ة امل اطر وة دة التوقعات يف جما  

بة السياسات ومعايا األخالقيات ونظم ماااحة الغش. كذلت، ومز م نطلق ين وظيفة الرقا
 قىىو ً ًا تنسىىيقيًا دو  ًا متثىل مسىىؤولية مشىرتكة،  ت علىى  جلىان املراجعىىة والرقابىة ين تتىىوىل يياى

لتحس  االت ا  والتااار ايمىا بى  يصىحاب امل ىلحة الرئيسىي ، و ألخىص ايمىا يت ىل 
 بوظائف املراجعة الداخلية واملراجعة اخلا جية واإلدا ة التنفيذية.

دت اخت اصىىات غالبيىىىة جلىىان املراجعىىىة والرقابىىة يو ميثاقهىىىا متطلبىىات التىىىواةن ويو   
ية الذي  م نا ال اجلغرايف واجلنساا. ومثّل التواةن املالئم ملمثلي البلدان املتقدمة النمو والبلدان 
صىىاداته املفتشىىىة يف حىىىالت  يف غاىىون إجىىىراك االسىىىتعراض، مما سىىة جيىىىدة يتعىىى  يف  ييهىىىا 

 نطاذ واسو. االحتذاك اا عل 
وغابت عز غالبية اخت اصات يو ميثاذ جلان املراجعة والرقابة ال  مشلها االستعراض،  

 لنسبة “ ارتة انتظا ”املباد  التوجيهية التف يلية املتعلقة بتاا ب امل احل،  ستثناك اإلشا ة إىل 
  لعاح. ألعااك جلان املراجعة والرقابة الراغب  يف االلتحاذ  ملنظمة، والعاح
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وختّو  السلطة املمنوحة للجان املراجعة والرقابة، عل  النحو اردد يف اخت اصاهتا  
دون قيود للوصو  إىل املوظف ، مبز ايهم موظفو اإلدا ة العليا واألاراد مز غا  ميثاقها، سبيالً  يو

 الضطال  بواجباهتا.سةبل االطال  عل  يي معلومات ترى لزومها يف ااً املوظف . وتتاح للجان ييا
للجان املراجعة والرقابة التابعة هلا الدعم األمم املتحدة وتوار ليو مؤسسات منظومة  

اللوجس  واإلدا ي مز يجل مساعدهتا يف إجناة املها  الرقابية املنوطة اا. ووجد االستعراض 
راجعىة والرقابىة الثمىاا ين وظيفة األمانة يتوال ا ماتب الرقابة الداخلية يف مثاٍن مىز جلىان امل

عشىىرة؛ واملاتىىىب التنفيىىىذي يو املعىىى   إلدا ة يو االسىىىرتاتيجية والسياسىىىات يف ي بىىىو جلىىىان؛ 
واملاتىىىىب املعىىىى  مبجىىىىالح اإلدا ة يف جلنتىىىى ؛ وماتىىىىىب مراجىىىىو احلسىىىىا ت يف ي بىىىىو جلىىىىىان. 

 ختة ص ملعظم  ذس اللجان ميزانيات مستقلة. وال
ية عل  ومشلت التحد ت ال    واجهتها جلان املراجعة والرقابة يف عملها، القيود الزمن

اجتماعاهتا الرمسية واقرتان  لت بز دة الطلب الواقو عل  كا لها، إضااة إىل التعقد املتزايد يف 
املسىىائل الىى   ت علىى  املنظمىىات مواجهتهىىىا. وإىل جانىىب  لىىت، كشىىفت املقىىابالت الىىى  

هتم، اً يعااك اللجان ليسوا ليع يجريت يف سياذ االستعراض عز ين معاصريز يف جما  خربا
عىز ااتقىا  م إىل جمموعىات املهىا ات الاىىرو ية للت ىدي لىبع  املسىائل احلديثىة الىى   ااىالً 

 يتع  عل  اللجان نظر ا.
وال جتري غالبية جلان املراجعة والرقابة استعراضات دو ية خا جية ألدائها يو د اسات  

امل لحة الرئيسي  ايها. كذلت، ال تتواار لدى يي جلنة منها مؤشرات استق ائية ألصحاب 
ئج  تا ن ال  مسية مةعّدة يف املنظمات ال  تتبعها الست دامها يف قياس يداك  ذس اللجان. وتظهر 

 ال  توصل إليها االستعراض احلاجة الواضحة إلجراك حتسينات يف  ذا اجملا .
اإللىزا  ججىراك تنقىيح ل ىالحيات جلىان املراجعىة  و ستثناك حالت  اةنت ، ال جيري 

والرقابة يو ميثاقها يو استعراضها مز قبفل اهليئات التشريعية و/يو جمالح اإلدا ة عل  ارتات 
ةمنيىىىة ًا حىىىدودًا تتاىىمز ن ىىىف صىىىالحيات  ىىىذس اللجىىان تقريبىىى ةمنيىىة  ىىىددة واضىىىحة؛ وال

ا اخل ىو.. ويعاىح  ىذا اجملىا  لالستعراض والتنقيح الدو ي  يو تنص عل  عملية يف  ىذ
 حاجة واضحة للتحس .

 ا ت صيملت
الغىىرض مىىز التوصىىيات السىىبو الىىوا دة ايمىىىا يلىىي  ىىو مسىىاعدة اهليئىىات التشىىىريعية  

يف مسىىاعيها الراميىىة إىل حتسىىى  األمىىم املتحىىدة جمىىالح اإلدا ة يف مؤسسىىات منظومىىة  و/يو
واملىةساكفلة  حتذاك املما سات اجليدة ال  حددهتا وحدة يدوا  ا ومسؤولياهتا املتعلقة  لرقابة 
 التفتيش املشرتكة يف تقرير ا الرا ز.

 1ا ت صيق 
يتاني أر تضمن اهليئملت ا تشتضيايق بأأب اتمل ا اادا ة   مسسستملت م   متق  

تفاتتذ ك تت  حت، اسر، استتتاضاجل اختوملصتملت أب مي تتمل  نتتملر  ، ا ت  ماألمتم املتحتتدة
إد اج إشمل ات 2021املضاواق با ض ملنق ا تملناق هلمل بحتدي همل حبل ل هنمليق عملم  ، من أوذ 
 تقدمي تقمل يضهمل إىل اادا ي ا ذي تتباه حمددة فيهمل إىل استقال يق هذه ا لجملر با تسلسذ 

 تتباهمل. اهليئملت ا تشضيايق بأأب امل ا اادا ة ا  
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 2ا ت صيق 
، ا   األمم املتحدةيتاني على اهليئملت ا تشضيايق بأأب امل ا اادا ة   م   مق  

ق  م ن تفاذ ك   ح، اسر، أر تضمن مضاواق اختوملصملت أب مي مل  نملر املضاواق با ض مل
،  كي تكت ر مستت عبق نميتظ بفتملئف ا ض ملنتق 2021ا تملناق مل  مملهتمل حبل ل هنمليق عملم 

 من مسسب يملت ا لج ق بأنشطتهمل، حسب انطبمل همل.اً داخليق ا   تشكذ وزءا 
 3ا ت صيق 
األمتم يتاني على اهليئملت ا تشضيايق بأأب امل ا اادا ة   مسسسملت م   مق  
ق  ، ا   ماملتحدة ن ا ض مل تفاذ ك   ح، اسر، أر تضمن إد اج األحكملم املتولق إبطمل  

اختوملصتتملت أب مي تمل  نتملر املضاواتتق با ض ملنتق ا تملناتق هلتتمل ا داخليتق بإدا ة املاتملطض   
، متن أوتتذ نتمملر إيتتالء االهتمتملم ا  اوتتب  لتوتدي ملتت اطن 2021حبلت ل هنمليتق عتتملم 

 ناف ا ض ملنق ا داخليق بم اوهق املاملطض ا بملزغق.
  4ا ت صيق 
األمتم يتاني على اهليئملت ا تشضيايق بأأب امل ا اادا ة   مسسسملت م   مق  
تفاتذ ك ت  حت، اسر، أر تت ع االعتبتمل  ا  اوتب اد اج ا ض ملنتق علتى  ، ا   ماملتحدة

امل قح  لجملر  أنشطق األخال يملت بمكملفحق ا غش   االختوملصملت امل قحق أب املي مل  
، من أوذ تازيز أطض املتتسساملءا ق   2021ل ل هنمليق عملم املضاواق با ض ملنق ا تملناق هلمل حب

 م  مملهتمل شضيطق أر تست   هذه ا لجملر  لمضاواق با ض ملنق مامليري االستقال يق.
 5ا ت صيق 
األمتم يتاني على اهليئملت ا تشضيايق بأأب امل ا اادا ة   مسسسملت م   مق  
تفاتتذ ك ت  حت، اسر، أر ت  تتض متن أوتذ نتتمملر استتيفملء احتيملوتتملت  ، ا ت  ماملتحتدة

م  مملهتمل،   ت قيح اختوملصملت أب مي مل  نملر املضاواق با ض ملنق ا تملناق هلمل بحتدي همل، كي 
همل ات باخلربة ا ف يق االحرتافيق كات ا ولق ألعضملئهمل، مبمل   تتالق ابململً ممل تضّم همل أحكملم

ك   كفمل ق بو د مزيج مت ازر نني خربة ا قطملعني ا املم باخلملص   مست ى اادا ة ا اليمل. 
 لهيكتذ ا ت  يمتي مل   متق مًل  استامًل أر حي ز هسالء األعضملء فهممًل بمن املستو ب أيض

 ق ا دب يق بامل  مملت ا دب يق بسسبذ تسيري أعمملهلمل.بأأب امل  مملت احلك مياألمم املتحدة 
 6ا ت صيق 
األمتم يتاني على اهليئملت ا تشضيايق بأأب امل ا اادا ة   مسسسملت م   مق  
تفاذ ك   ح، اسر، أر تطلب إىل نملر املضاواق با ض ملنق ا تملناق هلمل إوضاء  ، ا   ماملتحدة

 مستقذ كذ ثالث س  ات، بتقدمي تقمل يض عن ا  تملئج.تقييم كايت كذ س ق، بتقييم أداء 
 7ا ت صيق 
األمتم يتاني على اهليئملت ا تشضيايق بأأب امل ا اادا ة   مسسسملت م   مق  
تفاتتتتذ ك تتتت  حتتتت، اسر، أر تضتتتتمن إوتتتتضاء ت قتتتتيح بحتتتتتدي  دب يتتتتني  ، ا تتتت  ماملتحتتتتدة

ن أوتذ إدمتملج األب ت  ت الختوملصملت أب مي مل  نملر املضاواتق با ض ملنتق ا تملناتق هلتمل، مت
 ا بملزغق با تحد ت انديدة ا   ت اوه م  مملهتمل.
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   ا فوذ األبل  
 مقدمق

 مال مملت أسملسيق -أ ف 
اً واق 2018 يد جت وحدة التفتيش املشرتكة االستعراض الرا ز يف بر مج عملها لعا  -1

، الذي يعطت ايه يولوية ملسائل تعزيز بنية احلوكمة 2019-2010إلطا  ا االسرتاتيجي للفرتة 
. وترى الوحدة ين  ذا االستعراض مز شأنه اإلسها  يف اإلصالحات األمم املتحدةيف منظومة 

 ال  تبتغي تعزيز احلوكمة وة دة املىةسفاكفلة والشفااية.األمم املتحدة اجلا ية يف منظومة 
وتنظر اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل وظيفة الرقابة كجانب مهم يف عملية احلوكمة ال   -2

وصناديقها وبراجمها و يئاهتا الفرعية األخرى األمم املتحدة تاطلو اا آليات داخلية وخا جية يف 
  مىدى والوكاالت املت   ة والوكالىة الدوليىة للطاقىة الذ يىة. وعلى  نفىح املنىوا ، اجتهىت على

لة، اً السنوات إىل التأكيد ييا كف ملىةسا ية وا وبشال متار  عل  يةية وجود قد  يكرب مز الشفاا
واسىت دا  مىوا د الىدو  األعاىاك بافىاكة واعاليىة مىز خىال  تعزيىز وظىائف املراجعىة الداخليىىة 

 ة.يف  لت إنشاك جلان استشا ية مستقلة للمراجعة والرقاب والوظائف الرقابية األخرى، مبا
األمم املتحدة يف منظومة اً ويعترب مفهو  اللجنة املعنية  ملراجعة والرقابة ظا رة جديدة نسبي -3

استةهلت مو تسعينيات القرن املاضي؛ ومو  لت، سبق ملثل  ذس اآللية ين وةجدت يف وقت يبار يف 
 .(يف البنت الدويل 1970يف صندوذ النقد الدويل، و 1947إطا  مؤسسات بريتون وودة  

بةوقد يجرت وحدة التفتيش املشرتكة استعراضات متعددة عز وظائف املىةسفاكفلة  -4 يف  والرقا
 األمىىىىىم املتحىىىىىدة"ةغىىىىىرات الرقابىىىىىة يف منظومىىىىة "، يبرة ىىىىىا تقرير ىىىىىا عىىىىز األمىىىىىم املتحىىىىدةمنظومىىىىة 

 JIU/REP/2006/2) الذي يوصت ايه أبن تتوىل اهليئات التشريعية يف كل مؤسسة مز مؤسسات ،
إنشاك جملح مستقل للرقابة اخلا جية. ونتيجة هلىذس التوصىية وتوصىيات األمم املتحدة منظومة 

ضات يخرى، شهد اإلصالح احلوكمي ملنظومة ومباد ات إضااية  ات صلة انبثقت عز استعرا
 .يف السنوات األخاة إنشاك  ذس اللجان يف معظم املنظماتاألمم املتحدة 

عز وظيفة مراجعة احلسا ت اً ، يصد ت وحدة التفتيش املشرتكة تقرير 2010 ويف عا  -5
عىز  (، تاىّمز ا ىالً JIU/REP/2010/5/Corr.1، وJIU/REP/2010/5 األمىم املتحىدة يف منظومىة 

جلىان املراجعىة والرقابىىة. وخلىص االسىىتعراض إىل ين إنشىاك جلىىان للمراجعىة والرقابىىة تنىا  بىىدو  
بة يف استشا ي إةاك اهليئات اإلدا ية والتشريعية خطوة  ئي فة املراجعة والرقا سية  و حتس  وظي

تاز  ذس اللجنة  . بيد ينه يف وقت إعداد االستعراض الرا ز ملاألمم املتحدةمؤسسات منظومة 
 .منشأة يف سح منظمات

تها وتاوينها  -6 وحسبما يلوح اآلن، تتفاوت جلان املراجعة والرقابة يف مسؤوليتها ونطاق
تسلسىىلها اإلدا ي ود جىىات اسىىتقالليتها،  لىىرغم مىىز ين   ( ويفومسىىمياهتا  انظىىر املراىىق األو 

، واملؤسسىات املاليىىة األمىم املتحىىدةشىباة ممثلىي دوائىىر املراجعىة الداخليىة حلسىىا ت مؤسسىات 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2006/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2010/5
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2010/5/Corr.1
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، بىديت العمىل بتعريىف موحىد (1 املتعددة األطرا  وسائر املنظمات احلاومية الدولية املنتسبة
 .(2 2008 بشأهنا يف عا 

ال اد ة عز وحدة التفتيش املشرتكة بشأن اً التقا ير األخرى األحد  عهد وتامنت -7
؛ (JIU/REP/2010/3  األمىىم املتحىىدة"قواعىىد األخىالذ يف منظومىىة "وظىائف املىىىةسفاكفلة والرقابىىة: 

وظيفىىىىة التحقيقىىىىات يف "؛ و(JIU/REP/2011/5  األمىىىم املتحىىىىدة"يطىىىر املىىىىىةسفاكفلة يف منظومىىىىة "و
 األمم املتحدة"مة حتليل وظيفة التقييم يف منظو "؛ و(JIU/REP/2011/7  األمم املتحدة"منظومة 

 JIU/REP/2014/6)األمم املتحدة"منو الغش واكتشااه والت دي له يف مؤسسات منظومة "؛ و 
 JIU/REP/2016/4)األمىم املتحىىدة"حسىا ت يف منظومىة حالىة وظيفىة املراجعىة الداخليىىة لل"؛ و 
 JIU/REP/2016/8)استعراض السياسات واملما سات املتعلقىة  ملبّلغى  عىز امل الفىات يف "؛ و

 .(JIU/REP/2018/4  األمم املتحدة"مؤسسات منظومة 
بة  ومو  لت، مل -8 علقة  لرقا ت يتناو  يي مز التقا ير السابقة لوحدة التفتيش املشرتكة امل

جلان املراجعة والرقابة بشال ح ري؛ وخاعت  ذس اللجان لالستعراض بوصفها احسب يحد 
لقي وحدة اجلوانب الاثاة ال  تنطوي عليها وظائف املراجعة والرقابة. ولذلت،  ةئي ضرو ة ين ت

التفتىيش املشىىرتكة نظىرة يحىىد  على  املسىىألة مىز يجىىل اسىتعراض التقىىد  ارىرة يف إنشىىاك  ىىذس 
النقىا  املرجعيىة  اللجان ووال هتا ونطاقها واعالية تسيا ا، عل  ضوك جمموعىة مىز القواعىد يو

املما سات اجليدة، املبنية عل  معايا ومباد  متفق عليها عل  وجه العمو  بشأن اً ارددة سلف
يف جلان املراجعة يف القطا  العا ، وعلى   ىو ًا مو مراعاة االجتا ات والتطو ات احلاصلة مؤخر 

 .األمم املتحدةيف منظومة اً يكثر حتديد

 األهداف -ابء 
تتحدد ي دا  التقرير الرا ز يف استعراض جلان املراجعة والرقابة عل  نطاذ مؤسسات  -9

للمما سىات اجليىدة، مىز ًا  لرجىو  إىل جمموعىة مىز املعىايا ارىددة سىلفدة األمم املتحىمنظومة 
 يلي: يجل حتقيق ما

إ ا كانت جلان املراجعة والرقابة القائمة منشأة بشال واٍ ،  الوقو  عل  ما  ي( 
 ميثاقها؛ ويهنا ختد  يغراضها األصلية عل  النحو املتوخ  يف اخت اصاهتا يو

__________ 

، شىىباة مسىىىتقلة عىىىز ممثلىىىي دوائىىىر األمىىىم املتحىىىدةممثلىىو دوائىىىر املراجعىىىة الداخليىىىة حلسىىا ت مؤسسىىىات منظومىىىة  (1 
املراجعىة الداخليىىة للحسىىا ت، وينتسىىب يعاىىاك  ىىذس الشىىباة  لتىىزامز إىل عاىىوية شىىباة ممثلىىي دوائىىر املراجعىىة 

 الداخلية للحسا ت.

يةقىر بيىان املوقىىف ال ىاد  عىز شىىباة ممثلىي دوائىر املراجعىىة الداخليىة للحسىا ت بشىىأن املما سىات اجليىدة للجىىان  (2 
، ويةعىىد بيىىان 2008 مراجعىة احلسىىا ت مىز قبفىىل يعاىاك الشىىباة يف اجتماعهىا التاسىىو والثالةى  املعقىىود يف عىا 

ويقىرت شىباة ممثلىىي دوائىر املراجعىة الداخليىىة املوقىف املىذكو   لتشىاو  مىىو معهىد مراجعىي احلسىىا ت الىداخلي . 
جلىىىان مراجعىىىة احلسىىىا ت: الغىىىرض والعمليىىىة "للحسىىىا ت يياىىىاً التوجيىىىه العىىىا  املشىىىمو  بوةيقىىىة املعهىىىد املعنونىىىة 

إطا  تبىاد  لىا اك حىو  مراجعىة احلسىا ت ومسىائل يخىرى  ات يةيىة بى  شىباة ممثلىي دوائىر  . ويف"واالحرتااية
واللجنىىىة اإلدا يىىة الرايعىىىة املسىىتوى التابعىىىة جمللىىح الر سىىىاك  األمىىىم املتحىىدةاملراجعىىة الداخليىىة حلسىىىا ت مؤسسىىات 

ن املوقف ال اد  عز ممثلي دوائر املراجعة املع   لتنسيق، عرضت الشباة بيااألمم املتحدة التنفيذي  يف منظومة 
 19و 18الداخليىىىة للحسىىىا ت علىىىى  اجتمىىىا  اللجنىىىىة اإلدا يىىىة الرايعىىىىة املسىىىتوى املعقىىىىود يف نيويىىىو   يف يىىىىومي 

 .، املراق العاشر(CEB/2008/5 انظر  2008ييلو /سبتمرب 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2010/3
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2011/5
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2011/7
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2014/6
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/4
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/8
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/4
https://undocs.org/ar/CEB/2008/5
https://undocs.org/ar/CEB/2008/5
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 ها احلالية عز املعايا واملباد  املقبولة عل  وجه العمو ؛تقدير د جة ا راا  ب( 
حتديىد املما سىات اجليىدة والىد وس املسىتفادة وتوصىية جلىان املراجعىة والرقابىىة    ( 

 عتماد ا بشال انتقائي على   ىو يتفىق مىو االحتياجىات األمم املتحدة عل  نطاذ منظومة 
 واخل ائص ارددة للايا ت ال  ختدمها.

 نطمل  االستاضاجل -ويم 
يغطي  ذا االستعراض جلان املراجعة والرقابة يف األمانة العامة لألمم املتحدة وصناديقها  -10

يف األمم املتحدة وبراجمها والوكاالت املت   ة والوكالة الدولية للطاقة الذ ية. وتوجد يف منظومة 
الثماا والعشريز املشا كة يف  مز املنظمات 23جلنة للمراجعة والرقابة تغطي  18الوقت الرا ز 

تنشئ حىت  . ومثة سح منظمات مشا كة يف وحدة التفتيش املشرتكة مل(3 وحدة التفتيش املشرتكة
اآلن جلنة للمراجعة والرقابة  ي: الوكالة الدولية للطاقة الذ ية، واملنظمة البحرية الدولية، وبر مج 

ناعىة البشىرية/اإليدة، واالحتىاد الربيىدي العىىاملي، املشىرت  املعى  بفىاوس نقىص املاألمىم املتحىدة 
 ومنظمة السياحة العاملية.

. "الىنهج الواحىد املناسىب للجميىو"وليح الق د مز االستعراض الرا ز اقىرتاح وىو    -11
لاز اهلد  منه  و السعي، عل  يساس تقييم د جة امتثا  اخت اصىات مؤسسىات منظومىة 

املنعاسة يف املعايا الثالةة عشر لوحدة التفتيش املشرتكة، إىل للمما سات اجليدة األمم املتحدة 
وإعطىىاك يمثلىة  ىددة مياىىز  ،حتديىد الفجىوات القائمىىة وإ شىاد التنقيحىات الىى  جتىري مسىتقبالً 

 تبىىا  سياسىىة وإطىىا  عمىىل متسىىىق  األمىىىم املتحىىدة تارا  ىىا علىى  نطىىاذ مؤسسىىات منظومىىة 
 احلا .ومتجه   و حتقيق النتائج، حسب مقتا  

دات -دال   احملدِّّ
دققىت املعلومىات الى  جىرى جتميعهىا عىز املما سىات الفعليىة للجىان املراجعىة والرقابىة  -12

إىل األحاا  الوا دة اً والتعقيبات املقدمة مز املنظمات املشا كة يف وحدة التفتيش املشرتكة، قياس
جمىٍد للتشىغيل الفعلىي للجىىان ميثاقهىا، مىز يجىىل إجىراك حتليىل  يف اخت اصىات  ىذس اللجىان يو

يا ت  ب واألةر الذي هيت به يف تعزيز العمليات والوظائف الرقابية للايا ت ال  تتبعها. لاز ال
املتعلقىة  مليزانيىات واملىوا د املتاحىىة للجىان املراجعىة والرقابىة الىى  ح ىلت عليهىا الوحىدة كانىىت 

تزا  غا مبنيىة بعىد على  منهجيىة  ال ين تقييمات األداك لفرادى اللجان شحيحة للغاية، كما
الى   املؤشىرات القابلىة للقيىاس مىثالً  مقنعة قابلة للمقا نة، كاست دا  االستبيا ت القياسية يو

مياىز مىىز خالهلىىا اسىىت ال. اسىىتنتاجات وتقىىدمي توصىيات مبنيىىة علىى  األدلىىة. وبسىىبب قّلىىة 
افاكة والفعالية النسبية للجان املراجعة ياز  ملستطا  إجراك مقا نة نقدية لل البيا ت املتاحة، مل

 والرقابة الثماا عشرة املستعرضة  ست دا  مؤشرات موضوعية قابلة للقياس.

__________ 

تشىىا ية املسىىتقلة للمراجعىىة عىىالوة علىىى  األمانىىة العامىىة لألمىىم املتحىىدة سىىح منظمىىات يخىىىرى تغطىىي اللجنىىة االس (3 
للتجىىىىا ة والتنميىىىىىة املتحىىىىىدة  مشىىىىا كة يف وحىىىىدة التفتىىىىىيش املشىىىىرتكة  ىىىىي  مركىىىىىز التجىىىىا ة الدوليىىىىىة، ومىىىىؤمتر األمىىىىم

(، األمىم املتحىىدةرية  موئىل للمسىىتوطنات البشىاألمىم املتحىدة للبيئىىة، وبىر مج األمىم املتحىدة  األوناتىاد(، وبىر مج 
 املع   مل د ات واجلرمية(.األمم املتحدة وماتب 
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ويتع  مالحظة ين حتليل وحدة التفتيش املشرتكة واستنتاجاهتا وتوصياهتا نبعت مىز  -13
ية، والىردود الى  تلقتهىا ترتيبات جلان املراجعة والرقابة عل  النحو الظا ر يف اخت اصاهتا احلال

الوحدة مز املنظمات املشىا كة. وتعىي وحىدة التفتىيش املشىرتكة يف  ىذا السىياذ ين املما سىات 
تجه  ت الفعلية مياز ين حتيد عز األحاا  املن و. عليها يف اخت اصات  ذس اللجان. وعليه، 

مىز يجىل ضىمان  نّية  ذا االستعراض إىل إعال  العملية واقىرتاح سةىبل لتحىديل االخت اصىات
 ملما سات الفعلية للجان املراجعة والرقابة إ ا كانت  تقّيد ا  ملما سات اجليدة للقطا  العا  يو

  ذس املما سات تذ ب عملياً إىل يبعد مز اخت اصات اللجان  اهتا.

 ا تامل يف -هملء 
األمىم مىة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة املتعلق بوظيفة مراجعة احلسىا ت يف منظو  -14

، عّراىىت الوحىىدة جلنىىة مراجعىة احلسىىا ت والرقابىىة أبهنىىا  يئىة خىىرباك استشىىا ية مسىىتقلة املتحىدة
لىىىىىإلدا ة الرشىىىىىىيدة ًا يساسىىىىىيًا مىىىىىز  ياىىىىىىل اإلدا ة التىىىىىابو للمنظمىىىىىة ومتثىىىىىل شىىىىىىرطًا تشىىىىىال جىىىىىزك

 JIU/REP/2010/5 ،يلف(. وألغراض  ذا التقرير، تست د  وحدة التفتيش  الفر ، الف ل الرابو
مبعنا ىىا الشىامل، ويتاىىمز املراىق األو  قائمىىة  ألمسىىاك  "جلنىة املراجعىىة والرقابىة"املشىرتكة تعبىىا 

 ارددة للجان ال  جرى استعراضها.
قابة عز ويعّر  معهد مراجعي احلسا ت الداخلي  جلان املراجعة أبهنا كيا ت تؤّمز الر  -15

إ ا كانت حوكمة املنظمة وإدا ة  طريق تزويد جملح اإلدا ة مبشو ة وتوصيات موضوعية حو  ما
امل اطر وعمليات الرقابة الداخلية ايها م ممة بشال مناسب وعاملة عل  النحو املتوخ  مز 

 .(4 يجل حتقيق األ دا 
ر املراجعة الداخلية للحسا ت ويف و قة املوقف غا امللزمة ال  قدمتها شباة ممثلي دوائ -16

قلة اً ، عةّر  غرض جلنة املراجعة عل   و مماةل، أبهنا حتديد2008 يف عا   يئة استشا ية مست
ترمىي يف األسىاس إىل مسىاعدة جملىىح اإلدا ة والىرئيح التنفيىذي للايىىان التىابو لألمىم املتحىىدة 

طال  مبسىؤوليات الرقابىىة واملؤسسىات املتعىددة األطىىرا  األخىرى، حسىب االقتاىىاك، يف االضى
يف  لت كفالة اعالية الاوابط الداخلية وعمليات إدا ة امل اطر واحلوكمة.  واإلدا ة املنوطة ام مبا

لبيان املوقىف، يتحىتم على  جلنىة املراجعىة ين تاىيف القيمىة وين توطىد وظيفى  املىىةسفاكفلة ًا وواق
 واحلوكمة، وتتجنب االةدوا  معهما.

لية إىل التحىىىر  مىىىز الشىىىرو  الىىى  هتىىىدد قىىىد ة النشىىىا  الرقىىىا  علىىىى  وتشىىىا االسىىىتقال -17
يافي مز االستقال  الذايت وعد   االضطال  مبسؤوليات الرقابة أبسلوب متجرد، مو التمتو مبا

 .(5 اخلاو  ألي هةا خا جي

__________ 

 4) IIA, "Global public sector insight: independent audit committees in public sector organizations" 

(Altamonte Springs, Florida, United States of America, June 2014), p. 7. 

 ,IIA, International Professional Practices Framework (Lake Mary, Florida, United States انظىر (5 

2017); and M. Scott Donahey, "The independence and neutrality of arbitrators", Journal of 

International Arbitration, vol. 9, No. 4 (1992). 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2010/5
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وتشا النزا ة إىل حالة   نية يكثىر مىز كوهنىا حالىة تتعلىق  النتمىاك للمؤسسىة. و ىي  -18
حتيز مسبق ل احل  لب التقييم املوضوعي للحقائق املتاحة والتجرد مز يي يحاا   اتية يوتتط

 طر  عل  آخر.
يح  -19 ت ي ويعّر  معهد مراجعي احلسا ت الداخلي  املوضوعية أبهنا موقف عقلي متجرد 

 .(6 يؤدونه ماميح بنوعية  لألاراد إجناة مشا كاهتم أبسلوب يعاح إمياهنم بناتج عملهم وال

 امل هجيق -باب 
عل  مدى الفرتة مز األمم املتحدة يجري استعراض جلان املراجعة والرقابة يف منظومة  -20

يا ا اً . وواق2019متوة/يوليه حىت  2018شبا /ارباير  لقواعد وحدة التفتيش املشرتكة ومعا
املنهجية املتبعة يف إعىداد التقريىر إجىراك ومبادئها التوجيهية وإجراكات عملها الداخلي، مشلت 

استعراض ماتيب واسو النطاذ وحتليل كمي ونوعي للبيا ت اجملّمعة املستمدة مز الوائق الوا دة 
يف  لىىىت الرصىىد التثليثىىىي  والىىردود علىى  االسىىىتبيان واملالحظىىات املسىىتمدة مىىىز املقىىابالت، مبىىا

 .والتحقق مز صحة املعلومات ال  مت احل و  عليها
بالغ  22و د عل  االستبيان  -21 مز إلايل املنظمات املشا كة يف وحدة التفتيش املشرتكة ال

نظراً  مستقالً اً مز املنظمات املشا كة  د (7 تقد  سح منظمة. ومل 28عدد ا  يان،  عل  االستب
يف الرد املقد  لتبعيتها للجنة املراجعة والرقابة يف األمانة العامة لألمم املتحدة و ي مز مث مشمولة 

املشىرت  املعى  بفىاوس نقىص املناعىة األمىم املتحىدة ترد إجابة مز بىر مج  مز  ذس اللجنة. ومل
 توجد به جلنة للمراجعة والرقابة. البشرية/اإليدة الذي ال

وحة ىىىرت آ اك املنظمىىىىات املسىىىىتجيبة املشىىىىا كة يف وحىىىدة التفتىىىىيش املشىىىىرتكة واةتِبعىىىىت  -22
مىز خىال  لقىاكات  عقد االجتماعات  لفيديو، يو د عرب التداو  يومبقابالت يجريت عز بةع

نا  ي ي مباشرة عةقدت يف بروكسل وكوبنهاغز وجنيف ولندن ومونرت   ونيويو   و  يح و وما وا
وواشنطز العاصمة. ويجريت مقابالت مو الر ساك التنفيذي  للمنظمات  يو ممثليهم(؛ و  ساك 

دا ات؛ و  ساك جلان املراجعة والرقابة ويعاائها ويمنائها؛ واملوظف  اهليئات التشريعية وجمالح اإل
 العامل  يف الوظائف الرقابية و يئات التنسيق؛ وموظفي اإلدا ة العليا.

ايهىىىا البنىىىت الىىىدويل  مىىىو ممثلىىي منظمىىىات دوليىىىة يخىىىرى مبىىاًا ويجريىىت مقىىىابالت يياىىى -23
يىة واالحتىاد الىدويل جلمعيىات ال ىليب وصىندوذ النقىد الىدويل ومنظمىة ال ىحة للبلىدان األمريا

نمية  ت األمحر واهلال  األمحر والتحالف الدويل للقاحات والتح    غايف(؛ ومنظمة التعاون وال
يف امليدان االقت ادي وال ندوذ العاملي ملاااحة اإليدة والسل واملال  . وقة د اذس املقابالت 

الىد وس املسىتفادة واملما سىات اجليىدة الى  التعر  قد  اإلماان عل  بع  النقىا  املرجعيىة و 
 .األمم املتحدةمياز الرتويج هلا يف منظومة 

__________ 

 6) IIA, "International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)", 

January 2017, Standard 1100: Independence and Objectivity. 

للبيئىة، وبىر مج األمىم املتحىدة للتجىا ة والتنميىة  األوناتىاد(، وبىر مج األمىم املتحىدة مركىز التجىا ة الدوليىة، ومىؤمتر  (7 
 املع   مل د ات واجلرمية.األمم املتحدة (، وماتب األمم املتحدةللمستوطنات البشرية  موئل دة األمم املتح
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وجرى التعامل مو املعلومات واآل اك الوا دة عز طريق االستبيان واملقابالت عل  يساس  -24
االحرتا  الواجب للسرية الىذي اعتىادت وحىدة التفتىيش املشىرتكة مراعاتىه. ويىو د التقريىر  دودًا 

 اليه بشال  ئيسي.إل
( مز النظا  األساسي لوحدة التفتيش املشرتكة، استة د  إجراك 2 11 لفقرة  وعمالً  -25

داخلي الستعراض األقران بغية التماس احلامة اجلماعية ملفتشي وحىدة التفتىيش املشىرتكة قبىل 
يح يي يخطاك وضو ال يغة النهائية للتقرير. وعمم مشرو  التقرير عل  املنظمات املشا كة لت ح

قرير عل  سبو  ت يف الوقائو وإبداك تعليقات عل  النتائج واالستنتاجات والتوصيات. ويشتمل ال
 توصيات موجهة إىل اهليئات التشريعية و/يو جمالح اإلدا ة يف املنظمات املشا كة.

 األسملس امل طقي الختيمل  مامليري املممل سق انيدة -زاي 
كااية إلجراك تقييم مقا ن ملما سات العمل الفعلية واألةر    لنظر إىل عد  تواار بيا ت -26

 ات ًا معيا   13الذي حتققه جلان املراجعة والرقابة يف الواقو، وضعت وحدة التفتيش املشرتكة 
صلة تتماش  مو املباد  التوجيهيىة ملعىايا الرقابىة الداخليىة للقطىا  العىا  ال ىاد ة عىز املنظمىة 

ملراجعىة احلسىا ت وإطىا  عمىل املما سىات االحرتاايىة الدوليىة ملعهىد الدولية للمؤسسات العليا 
. ويسىتعان اىىذس األمىم املتحىىدةمراجعىي احلسىا ت الىىداخلي ، وواكمتهىا مىىو سىياذ منظمىىات 

املعايا كأداة غا مباشرة لتقييم مدى اقرتاب اآلليات الرقابية مز استيفاك املعايا اجليدة املقبولة 
 تامز اإلطا  الوا د يد س  ذس املعايا ويتناوهلا مبزيد مز الشرح.عل  وجه العمو ، وي

ومبوجىب  لىت جىىرى حتديىد الفجىوات القائمىىة، واملما سىات اجليىدة إةاك االحتياجىىات  -27
ًا واملعوقىات ارىىّددة يف الايىا ت الىى  ختىدمها جلىىان املراجعىة والرقابىىة؛ واسىتنا ت  ملعىىايا يياىى

رتكة الى  اسىتهدات بيىان الىد وس املسىتفادة وتىواا التوجيهىىات توصىيات وحىدة التفتىيش املشى
غية  للتنقيحات ال  جتري مستقبالً  ب لسد  ذس الفجوات وتقدمي يمثلة  ددة للمما سات اجليدة 
إطىا  متجىانح موجىه  ىىو   لتوسىل إىل سياسىة يواألمىم املتحىدة تارا  ىا على  نطىاذ منظومىة 

 ه اخل ائص ارددة للمنظمات املعنية.حتقيق النتائج، يراعي يف الوقت  ات
ويف ضوك تنو  املها  واألنشطة التنفيذية ال  تاّلف اا كل منظمة واختال   ياكل  -28

تشديد عل  األمم املتحدةاإلدا ة والرتتيبات الرقابية يف مؤسسات منظومة  ، ي بح مز األةية ال
.  "للجميىىوًا مناسىىبًا واحىدًا هنجىى"عىد  التعامىىل مىو التوصىىيات املشىمولة اىىذا التقريىىر  عتبا  ىا 

ال ىىىغاة احلجىىم ارىىىدودة املىىىوا د تنفيىىىذ ليىىىو األمىىىم املتحىىىدة يسىىىو منظمىىات  ينىىىه قىىىد ال كمىىا
 ذس احلالة، ساجو إىل اهليئات التشريعية  املما سات اجليدة املوضحة يف االستعراض الرا ز. ويف

و/يو جمالح إدا ة  ذس املنظمات إجراك تقدير متأٍن للعناصر املشمولة اذس املما سات املت لة 
 وكمة منظماهتا.حب



JIU/REP/2019/6 

7 GE.19-16183 

مامليري بحدة ا تفتيش املشرتكق  لمممل سملت انيدة  لجملر املضاواق با ض ملنتق   مسسستملت 
 األمم املتحدةم   مق 
مز اً ميثاذ، تعتمد  مسي ينبغي ين تنشأ جلان املراجعة والرقابة مبوجب اخت اصات يو :1املايمل  

 اهليئة التشريعية و/يو جملح إدا ة املنظمة.
 ذا املعيا  جو ري مز يجل وضو اهليئة التشريعية و/يو جملح اإلدا ة يف املنظمة بع   

االعتبا . ويتع  ين تغطي االخت اصات  لاامل وب و ة شاملة ليو اجملاالت الداخلة يف النطاذ 
  .املتوخ  لعمل جلنة املراجعة والرقابة، وين تتامز ياال الرتتيبات املمانة ألداك عملها الرقا

ينبغىىي ين تتمتىو جلىىان املراجعىة والرقابىىة  السىتقال ، وين تقىىد  تقا ير ىا إىل اهليئىىة  :2املايتمل  
 التشريعية و/يو جملح اإلدا ة، عالوة عل  الرئيح التنفيذي للمنظمة.

متّيز  ذس التوصية ب  بيئت   قابيت  يساسيت  لعمل جلان املراجعة والرقابة يف مؤسسات  
: األوىل  ومتثل األغلبية(، تاون اللجنة ايها حىائزة  لفعىل للوظيفىة الى  األمم املتحدةمنظومة 

ايهىا جلنىة  تنا  عمليًا بلجنة للرقابة ختد  اهليئة التشريعية و/يو جملح اإلدا ة؛ والثانيىة، تاىون
استشا ية  ايعة املستوى لإلدا ة التنفيذية تساعد اهليئة التشريعية و/يو جملح اإلدا ة يف ضمان 

 جلميو معايا املما سات اجليدة املنطبقة.اً إدا ة الايان املع  واق
وخطة ينبغي ين تستعرض جلان املراجعة والرقابة والية وظيفة الرقابة الداخلية وميثاقها  :3املايمل  

 عملها وموا د ا، وين تسدي املشو ة بشأهنا.
يغطي  ذا املعيا  املسؤوليات األساسية للجان املراجعة والرقابىة الى  بىديت يف األصىل   

يتميز  تسا  نطاقه إىل حد  اً  قابياً كلجان ملراجعة احلسا ت قبل ين تتوىل بشال تد جيي دو  
 كبا.

ينبغىي ين تسىىتعرض جلىان املراجعىة والرقابىىة اعاليىة نظىم الرقابىىة الداخليىة يف املنظمىىة  :4املايتمل  
 ايها إدا ة امل اطر املؤسسية وإسداك املشو ة بشأهنا. مبا

يوّسىىو  ىىىذا املعيىىىا  دو  جلنىىىة املراجعىىىة والرقابىىىة إىل يبعىىىد مىىىز جمىىىرد اسىىىتعراض مراجعىىىة  
خليىىىة يف الايىىان الىىىذي ختدمىىه. وعلىىى  مىىىدى احلسىىا ت، ويىىىد جها يف جممىىل إطىىىا  الرقابىىة الدا

العقىديز املاضىي  تزايىدت يف إطىا   ىذس العمليىة يةيىة دو  إدا ة امل ىاطر املؤسسىية مىو الىز دة 
ت فيف مز  الاباة يف تعّقد عملية تقييم امل اطر، وما واكب  لت مز ة دة اصطباغ مها  ال

 امل اطر  لطابو االحرتايف.
ينبغي ين تسدي جلان املراجعة والرقابة مشو ة للهيئة التشريعية و/يو جملح اإلدا ة  :5املايمل  
ية  بشأن اآلا  التشغيلية عل  املنظمة املرتتبة عز القاا  واالجتا ات ال  تعاسها البيا ت املال

للمنظمىة وتقىىا ير مراجعىي احلسىىا ت اخلىىا جي ، وكىذلت بشىىأن مالكمىة السياسىىات اراسىىبية 
 ا سات اإلا اح.ومم

يهىد   ىذا املعيىىا  إىل ضىمان متابعىة اإلدا ة واهليئىىات التشىريعية و/يو جمىىالح اإلدا ة  
بشىال مالئىىم جلميىىو املسىائل  ىىل اال تمىىا  ارىددة يف تقىىا ير مراجعىىة احلسىا ت ايمىىا  ىىص 

 التقا ير املالية للمنظمة.
يفىة األخالقيىات، وين تقىد  املشىىو ة ينبغىي ين تسىتعرض جلىان املراجعىة والرقابىة وظ :6املايتمل  
 بشأهنا.
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يد األةية  7يتوخ   ذا املعيا ،  القرتان  ملعيا    تزا بشأن منو الغش، إدخا  الدو  امل
عزيز ًا لوظيفة األخالقيات يف جما  االستعراض الذي تتوالس جلنة املراجعة والرقابة، ويتوخ  ييا ت

 إطا  املىةسفاكفلة.
كات  :7املايمل   ينبغي ين تستعرض جلان املراجعة والرقابة النةظم ال  تاعها املنظمات واإلجرا

 ال  تت ذ ا مز يجل منو الغش، وين تسدي املشو ة بشأهنا.
ومنظمىىات غىا  حبيىة يخىىرى ين األمىم املتحىدة يظهىر عىدد مىىز قاىا  الغىش البىىا ةة يف  

إىل حتقيق الربح، ويهنا مياز ين تتسبب يف  تقت ر عل  البيئات الساعية قاا  الغش الرئيسية ال
. ونتيجىة لىذلت، تطىو  دو  جلىان املراجعىة والرقابىة األمىم املتحىدةإضرا  جسيم بسمعة كيا ت 

 يتيح تامينها استعراض السياسات واإلجراكات املت لة مبنو الغش. مبا
يما ب  يصحاب امل لحة، ينبغي ين تعزة جلان املراجعة والرقابة االت ا  والتعاون ا :8املايمل  

 واملراجع  اخلا جي  والداخلي ، واإلدا ة، واهليئة التشريعية و/يو جملح اإلدا ة.
لئز كان  ستطاعة كل عن ر مز عناصر نظا  املىةسفاكفلة وإطىا  الرقابىة الداخليىة العمىل  

ا بىى  ليىىو تىىزا  احلاجىة قائمىىة لاىمان حتسىى  التنسىيق والتعىىاون ايمى مبفىردس بشىىال جيىد، ال
 اجلهات الفاعلة املعنية وضمان سالسته.

ينبغىىىي ين جيىىىري التحديىىىد الواضىىىح ملعىىىايا العاىىىوية يف جلىىىان املراجعىىىة والرقابىىىة يف  :9املايتتمل  
 ميثاذ  ذس اللجان. اخت اصات يو

ينطىوي عليىه مىز ضىرو ة التحديىد الىدقيق والواضىح  ياتسي  ذا املعيا  يةية كبىاة، ملىا 
عا   واخلربة الفنية ال  جيب ين تتواار ب و ة لاعية لدى يعااك جلان املراجعة للمها ات وامل
إعىىىىادة حتديىىىد  ىىىىذس املهىىىا ات واملعىىىىا   واخلىىىربة الفنيىىىىة، حىىىىت يتسىىىى  االسىىىىتجابة  والرقابىىىة، يو

 لالحتياجات الرا نة واملتطو ة وخ وصيات الوظيفة.
عل  الدعم اإلدا ي واملىوا د الااايىة، حىىت  ينبغي ين حت ل جلان املراجعة والرقابة :10املايمل  

 يتس  هلا الوااك مبسؤولياهتا الرقابية.
مىز املماىز ين تىذ ب سىىدى اعاليىة سىلطات التىدقيق الواسىىعة النطىاذ للجنىة املراجعىىة  

والرقابة ويعاائها وياال الاما ت ال  تةافل هلم للتمتو  الستقاللية ومما سة ال الحيات إن  
كىىان  دا ي واملىوا د املاليىىة املوضىوعة حتىىت ت ىىر   ىذس اللجىىان غىا كىىاٍ ، يوكىان الىىدعم اإل

 يصحاب امل لحة اآلخريز. عل   و غا مالئم لتأةا اإلدا ة يواً خاضع
ت دي  :11املايمل   ينبغي ين تاو جلان املراجعة والرقابة خطة عمل سنوية مز يجل ضمان ال

 ذس الفرتة.بفعالية ملسؤولياهتا وي دااها ارددة هل
مثة حاجة هلىذا املعيىا   لنظىر إىل ضىرو ة التحديىد املسىبق للرتتيبىات املتعلقىة  لت طىيط  

لعمىل جلنىة املراجعىىة والرقابىة واجتماعاهتىىا الدو يىة وإعىىداد ا وتنظيمهىا واإلبىىالغ عنهىا ومتابعىىة 
يف اخت اصاهتا استنتاجاهتا وتوصياهتا، والقيا  إىل يق   حد وتف يل ممان   لنص عل   لت 

 ميثاقها. يو
 ينبغي تقدير يداك جلان املراجعة والرقابة مز يجل تقييم اعاليتها وكفاكهتا. :12املايمل  
مل ي ىل إىل مسىتوى املما سىة اجليىدة املتعلقىة اىذا املعيىا  سىوى عىدد  ىدود مىز جلىىان  

 ز يةية متزايدة.ينطوي عليه  لت م ،  غم مااألمم املتحدةاملراجعة والرقابة يف منظومة 
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ينبغي، مز يجل مراعاة األولو ت والتحد ت الباةغة ال  تواجهها املنظمات، ين  :13املايمل  
ميثاذ جلىان املراجعىة والرقابىة واستعراضىها يف اهليئىة  جيري بشال دو ي تنقيح اخت اصات يو

 التشريعية و/يو جملح اإلدا ة.

و صىىد  ىىذس  وبغيىة تيسىىا وضىىو التوصىىيات الىىوا دة يف التقريىىر الىىرا ز موضىىو التنفيىىذ -29
إ ا كىان التقريىر مقىد  إىل املنظمىات مىز  التوصيات، يةد   يف املراق اخلامح جدو  يوضح ما

إىل ين التوصيات تستدعي ألغراض اً للعلم، ويتامز اجلدو  إشا ة ييا يجل اختا  إجراكات يو
  ذا التقرير اختا  إجراكات تقت ر عل  اهليئات التشريعية يف املنظمات.

األمىم فتشة واريقها اإلعىراب عىز العراىان جلميىو مىوظفي مؤسسىات منظومىة وتود امل -30
وممثلي املنظمات األخرى الذيز يسدوا املساعدة يف إعداد  ذا التقرير، و ألخص الذيز املتحدة 

 شا كوا يف املقابالت وشاطروا عز طيب خاطر معا اهم وخرباهتم.
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  ا فوذ ا  ملين  
 األمم املتحدةإنشملء نملر املضاواق با ض ملنق   م   مق 

 ا سيمل  -أ ف 
نشاك األمم املتحدة شهدت عمليات إصالح اإلدا ة يف منظومة  -31 يف السنوات األخاة إ

الوقت احلاضر، حتمىل جلىان املراجعىة  جلان للمراجعة والرقابة يف معظم مؤسسات املنظومة. ويف
ظر املراق األو ( وتتفاوت يف نطاقها وتاوينها وحجمها وتسلسلها والرقابة مسميات خمتلفة  ان

 اإلدا ي واستقالليتها.
 انظىىىىر قىىىىىرا  اجلمعيىىىىىة  2005 وعمىىىىاًل  لوةيقىىىىىة اخلتاميىىىىة ملىىىىىؤمتر القمىىىىىة العىىىىاملي لعىىىىىا  -32

يها بارو ة   ( مز القرا 164(، وحتديداً الفقرة 60/1 العامة ، ال  سّلمت الدو  األعااك ا
عا  األمم املتحدةاختا  خطوات إضااية لتعزيز استقاللية  ياكل الرقابة يف  ، وطلبت إىل األم  ال

ين يقد  إىل اجلمعية العامة يف دو هتا الست  مقرتحات تف يلية بشأن إنشاك جلنة مستقلة للرقابة 
معيىة العامىة ين تنشىئ اللجنىة االستشىا ية املسىىتقلة لاىي تنظىر ايهىا يف وقىت مباىر، قىىر ت اجل

للمراجعىىىة كهيئىىىة ارعيىىىة اتبعىىىة هلىىىا للعمىىىل كهيئىىىة خىىىرباك استشىىىا ية تسىىىاعد اجلمعيىىىة العامىىىىة يف 
وقت الحق، يقرت اجلمعية العامة اخت اصات  ذس اللجنة  االضطال  مبسؤولياهتا الرقابية. ويف

 .2008 ودخلت اللجنة حيز التشغيل يف عا  61/275يف قرا  ا 
وإضااة إىل الزخم الذي جنم عز قرا  إنشاك اللجنة االستشا ية املستقلة للمراجعة، اجتهت  -33

مىم املتحىىدة األوحىدة التفتىيش املشىىرتكة يياىًا يف تقا ير ىىا املت ىلة بوظىىائف الرقابىة يف منظومىىة 
 JIU/REP/2006/2 وJIU/REP/2010/5و ،JIU/REP/2010/5/Corr.1و ،JIU/REP/2011/7 ،
بة، ودعت JIU/REP/2016/8و (، إىل التشديد املستمر عل  يةية وجود  ذس اآللية اخلا جية للرقا

ة خا جية مستقلة للمراجعة اهليئات التشريعية و/يو جمالح اإلدا ة يف ليو املنظمات إىل إنشاك جلن
 والرقابة كل يف منظمته.

ومنذ صدو  التقا ير املشا  إليها بعاليىه، ينشىأت معظىم املنظمىات املشىا كة يف وحىدة  -34
 2006للمراجعة والرقابة. وينشئ يكثر مز ن ف  ذس اللجان ب  عامي  التفتيش املشرتكة جلا ً 

وحىىت اآلن. وكانىت جلنىة  2012 ة مىز عىا ، مث تل   لت إنشاك باو منها يف الفرت 2010و
نشئ مز  ذس  للتنمية ال ناعية  اليونيدو(  ي آخر مااألمم املتحدة املراجعة والرقابة يف منظمة  ي

، نتيجىىة لتوصىيات عديىىدة قىىدمها املراجعىىون اخلىىا جيون، 2016 اللجىان وصىىاد   لىىت عىىا 
توصيات الوا دة يف و دت يف التقييم اخلا جي النوعي الذي يجري لشعبة الرقا يو بة الداخلية، وال

األمم املتحدة ايها استعراض التنظيم واإلدا ة يف منظمة  خمتلف تقا ير وحدة التفتيش املشرتكة، مبا
ئدة . وعالوة عل  عدد قليل مز املنظما(JIU/REP/2017/1 للتنمية ال ناعية  اليونيدو(  ت الرا

األمىم املتحىدة ، كىرب مج األغذيىة العىاملي ومفوضىية األمم املتحىدةايما ب  مؤسسات منظومة 
يات القرن  نات وتسعين ي ن السامية لشؤون الالجئ ، اللت  ينشأات جلنت  للمراجعة والرقابة يف مثا

مز جلان املراجعة  18الرا ز تعر  يف الوقت األمم املتحدة املاضي عل  التوايل،  تت منظومة 
 منظمة. 28مز املنظمات املشا كة يف وحدة التفتيش املشرتكة البالغ إلاليها  23والرقابة تغطي 

https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/61/275
https://undocs.org/ar/A/RES/61/275
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2006/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2010/5
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2010/5/Corr.1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2011/7
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/8
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/1
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تنشئ حىت اآلن جلنة مستقلة  ومثة سح منظمات مشا كة يف وحدة التفتيش املشرتكة مل -35
 ىىو. يف التقىىا ير السىىابقة للمراجعىىة والرقابىىة،  غىىم التوصىىيات الىى  وةجهىىت إليهىىا يف  ىىذا اخل

 JIU/REP/2010/5/Corr.1و JIU/REP/2010/5و JIU/REP/2006/2التفتىىىىىىيش املشىىىىىىرتكة   لوحىىىىىدة
املشىىرت  األمىىم املتحىىدة (. و ىذس املنظمىىات  ىىي بىر مج JIU/REP/2016/8و JIU/REP/2011/7و

  ىة   ىي املنظمىة البحريىة املع  بفاوس نقص املناعة البشرية/اإليدة، وةىال  وكىاالت مت 
الدوليىة، ومنظمىىة السىىياحة العامليىىة، واالحتىىاد الربيىىدي العىىاملي( والوكالىىة الدوليىىة للطاقىىة الذ يىىة. 

 2014 حالة االحتاد الربيدي العاملي، اقرتحت اإلدا ة التنفيذية عل  جملح اإلدا ة يف عا  ويف
ة وإعىادة تشىايلها يف مسىع  يهىىد  إىل تغيىا الواليىة املنوطىة بلجنىة املراجعىة الداخليىة القائمى

. وقر  جملح اإلدا ة إبقاك اللجنة عل  حاهلا عل  ين تدمج (8 حتويلها إىل  يئة خا جية مستقلة
. لاز وحدة التفتيش املشرتكة انتهت يف االستعراض الذي (9 ايها وظائف جلنة املراجعة املستقلة

تزا  جلنة  ين  ذس اللجنة ال ، إال(JIU/REP/2017/4 يجرته لتنظيم وإدا ة االحتاد الربيدي العاملي 
يتماشى  مىو  يتقيد  ملما سة اجليىدة وال داخلية وين يعااك ا موظفون يف املنظمة، و و ما ال

 معايا االستقاللية.
دة ا تفتتيش املشترتكق ا تت  بتت د املفتشتق أر تايتد دكيتد ا ت صتتيملت ا ستملنقق   حت -36

تفاتذ  ا ت  ماألمم املتحدة شددت على نضب ة إنشملء ن ق  لمضاواق با ض ملنق   كيملانت 
أمكن،    ك   ح، اسر، من أوذ تازيز املتسساملءا ق بنمملر ا تمملس  باالنسجملم، حي ممل 

 .يتمملشى مظ املممل سملت انيدة ا  فملئف ا ض ملنيق مبمل

 ا غضجل -ابء 
للحوكمىىىة الرشىىىىيدة يف ًا حامسىىىًا متثىىىل جلىىىان املراجعىىىة والرقابىىىىة اخلا جيىىىة املسىىىتقلة عن ىىىىر  -37

القطاع  اخلا. والعا ، ألهنا تع  عل  ضمان موةوقية املعلومات املالية وغا املالية ال  تنشر ا 
 .(10 الايا ت ال  ختدمها ونزا تها وشفاايتها

ئات اً دو اً  ئيسياألمم املتحدة ومة وتؤدي جلان املراجعة والرقابة يف منظ -38 يف مساعدة اهلي
التشريعية و/يو جمالح اإلدا ة عل  االضطال  مبسؤولياهتا الرقابية وتقد  املشو ة إليها يف سياذ 
يداك  ذس املسؤوليات. وإىل جانىب  لىت، ينىا  بىبع   ىذس اللجىان تقىدمي الن ىح واملسىاعدة 

يف  لىت بشىأن اعاليىة الاىوابط الداخليىىة  نظمىىة، مبىاللىرئيح التنفيىذي مىز يجىل حتسى  يداك امل
لة  اكف ملىةسف وإدا ة امل اطر واحلوكمة واإلبالغ املايل والرتتيبات املتعلقة  ألخالقيات، اتتعزة مز مث ا

 والشفااية.
، وحسىبما ي ىو س الشىال األو  يد س، وحسىبما يىىرد األمىم املتحىدةويف إطىا  منظومىة  -39
لتفتىىىيش املشىىىرتكة بشىىىىأن حالىىىة وظيفىىىة املراجعىىىة الداخليىىىة للحسىىىىا ت يف تقريىىىر وحىىىدة اًا يياىىى

 JIU/REP/2016/8) تتموضو جلان املراجعة والرقابة يف ماان يتيح هلا استعراض وتقدمي املشو ة ،
و الىذي حىددس معهىد مراجعىىي بشىأن خىط الىداا  الثالىل يف إطىا  الرقابىة الداخليىىة، على  النحى

__________ 

 .CA C 2 2014.1-Doc 7االحتاد الربيدي العاملي الوةيقة  (8 

 .CA C 2 2015.1-Doc 7االحتاد الربيدي العاملي الوةيقة  (9 

 .24-20الفقرات  ،JIU/REP/2006/2انظر  (10 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2006/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2010/5
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2010/5/Corr.1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2011/7
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/8
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/4
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/8
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2006/2
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. ويتىألف خىىط الىداا  الثالىل مىز وظىىائف الرقابىة املسىتقلة الى  تىىوار (11 احلسىا ت الىداخلي 
تمثل  ضمانة ون ائح موضوعية يخرى بشأن اعالية احلوكمة وإدا ة امل اطر والرقابة الداخلية. وي

 .(12 المتثا خطا الداا  اآلخران يف وظيف  إدا ة العمليات، وإدا ة امل اطر وا
  الشال األو 

 األمم املتحدةم  ظ نملر املضاواق با ض ملنق   هيكذ اادا ة   م   مق 

 
مىىز الوةيقىىة التوجيهيىىة الحتىىاد األمىىم املتحىىدة اقتبسىته وحىىدة التفتىىيش املشىىرتكة بت ىىر  لىىيالئم منظومىة  امل د :

الرابطىىىىات األو وبيىىىىة إلدا ة امل ىىىىاطر واالحتىىىىاد األو و  ملعا ىىىىىد املراجعىىىىة الداخليىىىىة للحسىىىىا ت بشىىىىىأن 
:  صىىىد اعاليىىىة نظىىىم الرقابىىىة 41الثىىىامز املتعلىىىق بقىىىانون الشىىىركات يف االحتىىىاد األو و ، املىىىادة  التوجيىىه"

 21؛ "توجيىىىىه للمجىىىالح وجلىىىان املراجعىىىىة -الداخليىىىة واملراجعىىىة الداخليىىىىة للحسىىىا ت وإدا ة امل ىىىاطر 
 ، املراق الرابو.JIU/REP/2016/8املواكمة الوا دة سابقاً يف الوةيقة اً ، انظر ييا2010ييلو /سبتمرب 

 ااطمل  ا قملن ين -ويم 
بع   مياز ين تةستمد والية جلنة املراجعة يف القطا  العا  مز م اد  قانونية كثاة. ويف -40

د املسؤوليات املنوطة بلجنة املراجعة ويعاائها مبوجب  تشريو و/يو قاعدة الوال ت القاائية، حتدَّ
 وال ت قاائية يخرى، مياز ين تتحدد الوالية مبوجب سياسة حاومية. تنظيمية. ويف

، اإن ليو جلان املراجعة والرقابة منشأة مبقتا  وةيقة  ر ة األمم املتحدةيما يف منظومة  -41
ميثل  ية، و و ماميثاذ( حتدد غرض كل منها وواليتها ومسؤولياهتا وواجباهتا الرقاب  اخت اصات يو

ختاو يف ليو األحوا   مما سة جيدة. لاز االستعراض الرا ز وجد ين  ذس االخت اصات ال
__________ 

، و قىة موقىىف "خطىىو  الىداا  الثالةىة يف اإلدا ة الفعالىىة للم ىاطر والرقابىىة"معهىد مراجعىي احلسىىا ت الىداخلي   (11 
 .3حة ، ال ف2013كانون الثاا/يناير مقدمة مز معهد مراجعي احلسا ت الداخلي ،  

انظىىىر يياىىىىاً احتىىىىاد الرابطىىىات األو وبيىىىىة إلدا ة امل ىىىىاطر واالحتىىىىاد األو و  ملعا ىىىد املراجعىىىىة الداخليىىىىة للحسىىىىا ت  (12 
:  صىىد اعاليىىة 41الوةيقىىة التوجيهيىىة بشىىأن التوجيىىه الثىىامز املتعلىىق بقىىانون الشىىركات يف االحتىىاد األو و ، املىىادة "

 21، "توجيىىه للمجىىىالح وجلىىان املراجعىىىة -ة للحسىىا ت وإدا ة امل ىىىاطر نظىىم الرقابىىة الداخليىىىة واملراجعىىة الداخليىىى
 .2010ييلو /سبتمرب 

 اهليئق ا تشضيايقأالا اادا ة

املراجعة اخلا جية
 

وحدة التفتيش املشرتكة
 

 اادا ة ا اليمل

 خط ا دفملع ا  مل  

 ا ضمملنق باملش  ة املستقلتملر
 املراجعة الداخلية •
 التحقيقات الداخلية•
 التفتيش•
 التقييم•

 خط ا دفملع ا  ملين

 ا ض ملنق اادا يق
 يطر الرقابة الداخلية•
 إدا ة امل اطر يف املؤسسة•
 اإلدا ة القائمة عل  النتائج•
 االمتثا •

 خط ا دفملع األبل

 أنشطق بتدانري ا ض ملنق ا داخليق
 إدا ة العمليات•
ميسىىىىىاون بزمىىىىىا  العىىىىىاملون •

 امل اطر ويديروهنا

 ن ق املضاواق با ض ملنق

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/8
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فتقر  ملوااقة اهليئة التشريعية و/يو جملح اإلدا ة، وين بعاها ال ي بل  يتفاوت احسب يف مامونه 
 ها ونطاذ واليتها.إىل يحاا   ددة حتدد بشال واضح واجبات جلان املراجعة والرقابة وسلطتاً ييا

 مي مل ، تاتمد  مسيملً  ي بغي أر ت شأ نملر املضاواق با ض ملنق مب وب اختوملصملت أب :1املايمل  
 من اهليئق ا تشضيايق بأأب الا إدا ة امل  مق.

جلنىة للمراجعىىة والرقابىىة يف  18مىىز إلىىايل  17ووجىدت وحىىدة التفتىىيش املشىرتكة ين  -42
مشمولة  الستعراض الرا ز، تةنتظم مبوجب اخت اصات  ددة،  ستثناك األمم املتحدة منظومة 

بة األمم املتحدة منظمة واحدة  ي منظمة  للطفولة  اليونيسيف( ال  تةنتظم وحدة املراجعة والرقا
يىدخل يف  جب ميثاذ. وقد استوات ليو جلان املراجعىة والرقابىة  ىذا املعيىا ، و ىو مىاايها مبو 

  ب املما سات اجليدة.
ئة  12ين صالحيات  1ويوضح اجلدو   -43 هلي مز جلان املراجعة والرقابة حظيت مبوااقة ا

ة علىى  ؛ بينمىىا اقت ىرت املوااقى1التشىريعية و/يو جملىح اإلدا ة، على   ىىو يتماشى  مىو املعيىا  
األمم اإلوائي، وصندوذ األمم املتحدة امليثاذ يف ست منظمات   ي بر مج  االخت اصات يو

خلدمات األمم املتحدة للطفولة  اليونيسيف(، وماتب األمم املتحدة للساان، ومنظمة املتحدة 
إلغاةىىىة وتشىىىىغيل الالجئىىىى  الفلسىىىىطيني  يف الشىىىىرذ األد  األمىىىىم املتحىىىىدة املشىىىا يو، ووكالىىىىة 
للمسىاواة بى  اجلنسى  ومتاى  املىرية( على   ئيسىها التنفيىذي األمىم املتحىدة  األونىروا(، و يئىة 

ت افق وحدس.  أر  بتايد املفتشق دكيد ا ت صيملت ا سملنقق   حدة ا تفتيش املشرتكق نضضب ة 
نق،  اهليئملت ا تشضيايق بأأب امل ا اادا ة على اختوملصملت أب مي مل  ن ق املضاواق با ض مل

 يتمملشى مظ املممل سملت انيدة. مبمل
  1اجلدو  

 مي مل  نملر املضاواق با ض ملنق ا  مملين عشضة املستاضنق امل افقق على اختوملصملت أب
 املنظمات املشا كة سلطة املوااقة

جملىىح اإلدا ة  مبىا ايهىىا  اهليئىة التشىريعية/و يو
 األجهزة الفرعية(

، منظمىىة األغذيىىة والز اعىىة  الفىىاو(، منظمىىة الطىىاان األمىم املتحىىدة
املىىىىىىىىدا الىىىىىىىىدويل، منظمىىىىىىىىة العمىىىىىىىىل الدوليىىىىىىىىة، االحتىىىىىىىىاد الىىىىىىىىىدويل 

للرتبيىىىىىىة والعلىىىىىىم والثقااىىىىىىة األمىىىىىىم املتحىىىىىىدة لالت ىىىىىاالت، منظمىىىىىىة 
السىىامية لشىىؤون الالجئىى ، األمىىم املتحىدة  اليونسىاو(، مفوضىىية 

و(، بىىىىىر مج للتنميىىىىىة ال ىىىىىناعية  اليونيىىىىىداألمىىىىىم املتحىىىىىدة منظمىىىىىة 
األغذيىة العىىاملي، منظمىة ال ىىحة العامليىة، املنظمىىة العامليىة للملايىىة 

 الفارية، املنظمة العاملية لأل صاد اجلوية
للسىىاان، األمىىم املتحىدة اإلوىىائي، صىندوذ املتحىدة  بىر مج األمىىم الرئيح التنفيذي

األمىىىىىم للطفولىىىىىة  اليونيسىىىىيف(، ماتىىىىىب األمىىىىىم املتحىىىىدة منظمىىىىة 
إلغاةىىة وتشىىغيل األمىىم املتحىىدة خلىىدمات املشىىا يو، وكالىىة املتحىىدة 

األمىىىىم الالجئىىى  الفلسىىىطيني  يف الشىىىرذ األد   األونىىىروا(،  يئىىىة 
 للمساواة ب  اجلنس  ومتا  املريةاملتحدة 

 واخت اصات وميثاذ جلان املراجعة والرقابة.الردود عل  استبيان وحدة التفتيش املشرتكة،  امل د :

امليثىىاذ عىز ين ةىىال  منظمىىات  وإىل جانىب  لىىت، كشىف حتليىىل لالخت اصىات يو -44
األمم املتحدة للساان، وماتب األمم املتحدة مشا كة  منظمة الطاان املدا الدويل، وصندوذ 
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هلا يف األحاا  املتعلقة أبنظمتها خلدمات املشا يو( يتت عل   كر جلان املراجعة والرقابة التابعة 
ي اقىىت املنظمىة العامليىىة للملايىة الفاريىىة اخت اصىات جلنتهىىا أبنظمتهىىا  وقواعىد ا املاليىىة. كمىا

للسىاان إشىا ة  ىددة للجنىة األمم املتحدة وقواعد ا املالية. وعالوة عل   لت، يو د صندوذ 
للطفولة األمم املتحدة  مج اإلوائي ومنظمة التابعة له يف سياسته املتعلقة  لرقابة، بينما قد  الرب 

جنم عنه تعزيز   اليونيسيف( جلنة املراجعة والرقابة كجزك مز نظاميهما الرمسي  للمةساكفلفة، و و ما
بيس صاتتى  ر يتتضي االحتتذاء ملتتذه املممل ستتملت انيتدة بتكضا هتتمل علتتى واليىة اللجنىىة ودو  ىا. 

 .األمم املتحدةنطمل  م   مق 

 تقال يق ن ق املضاواق با ض ملنق بن ملم تقدمي ا تقمل يضاس -دال 
 االستقال يق  

بة اً متثل االستقاللية والنزا ة واملوضوعية شروط -45 يساسية لتسيا يي جلنة للمراجعة والرقا
ويداك يعماهلا بشال اعا . اهي ضما ت تةؤّمز اسىتقال   ىذس اللجىان وعىد  خاىوعها ألي 

يات ارددة يف هةا غا الئق يف ضغو  يو  يدائها جلميو األنشطة املت لة  لواجبات واملسؤول
بىد ين تتمتىو جلنىة  ميثاقها. وواقًا للمعايا ارددة يف الف ىل األو  يعىالس، ال اخت اصاهتا يو

املراجعة والرقابة  ستقالليتها عز اإلدا ة وعز اهليئة التشريعية و/يو جملىح اإلدا ة وعىز الىدو  
 تاون موضوعية ونزيهة يف االضطال  مبسؤولياهتا الرقابية. األعااك، لاي

اهليئق  :2املايمل   ي بغي أر تتمتظ نملر املضاواق با ض ملنق ابالستقالل، بأر تقدم تقمل يضهمل إىل 
 ا تشضيايق بأأب الا اادا ة، عالبة على ا ضئيا ا ت فيذي  لم  مق.

يب  جلنة للمراجعة  ينشأ كما (13 مز املنظمات املشا كة 16وقد وجد االستعراض ين  -46
عل  استثناكيز مز  لت ةا، منظمة اً االستقاللية. ووقف االستعراض يياوالرقابة تستويف معيا  

إلغاةىة وتشىىغيل الالجئى  الفلسىطيني  يف الشىىرذ األمىم املتحىدة الطىاان املىدا الىدويل ووكالىىة 
ميثىاذ املنظمىىات الثمىىاا  وعىىالوة علىى   لىت اشىىتملت اخت اصىىات يو .(14 األد   األونىروا(

عىىز اسىىتقاللية  حاامىىًا تتعلىىق  سىىتقاللية اللجنىىة كاىىل، ااىىالً عشىىرة الىى  خاىىعت للتحليىىل ي
تةعترب جلان املراجعة اً يعاائها. ومبوجب املباد  املقبولة عموم واملما سات اجليدة، يتع  لاي 

والرقابة مستقلة، ين تراو  ذس اللجان تقا ير ا مباشرة إىل اهليئة التشريعية و/يو جملح اإلدا ة، 

__________ 

للتجىىىا ة والتنميىىىىة األمىىىم املتحىىىدة األمانىىىة العامىىىة لألمىىىم املتحىىىدة  وتشىىىىمل يياىىىاً مركىىىز التجىىىا ة الدوليىىىة، ومىىىىؤمتر  (13 
(، األمىم املتحىىدةتوطنات البشىرية  موئىل للمسىىاألمىم املتحىدة للبيئىىة، وبىر مج األمىم املتحىدة  األوناتىاد(، وبىر مج 

املعىى   مل ىىد ات واجلرميىىة(، ومنظمىة األغذيىىة والز اعىىة  الفىىاو(، ومنظمىىة العمىىل الدوليىىة، األمىىم املتحىىدة وماتىب 
للرتبيىىىة والعلىىىم والثقااىىىة األمىىىم املتحىىىدة اإلوىىىائي، ومنظمىىىة األمىىىم املتحىىىدة واالحتىىاد الىىىدويل لالت ىىىاالت، وبىىىر مج 

السىىامية لشىىؤون الالجئىى ، ومنظمىىىة األمىىم املتحىىدة للسىىاان، ومفوضىىىية األمىىم املتحىىدة وصىىندوذ  اليونسىىاو(، 
األمىم املتحىدة للتنميىة ال ىناعية  اليونيىدو(، وماتىب األمىم املتحىدة للطفولة  اليونيسيف(، ومنظمة األمم املتحدة 

ومتاىى  املىرية، وبىر مج األغذيىىة العىاملي، ومنظمىىة للمسىىاواة بى  اجلنسى  األمىم املتحىدة خلىدمات املشىا يو، و يئىىة 
 ال حة العاملية، واملنظمة العاملية للملاية الفارية، واملنظمة العاملية لأل صاد اجلوية.

األونىروا، يعىى  املفىىوض  يف منظمىة الطىىاان املىدا الىىدويل، تسىمي احلاومىىات يعاىاك جلنىىة املراجعىة والرقابىىة. ويف (14 
 ملراجعة والرقابة  لتشاو  مو مدير إدا ة خدمات الرقابة الداخلية.العا  يعااك جلنة ا
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اّلف مبسؤوليات اإلدا ة التنفيذية وين تشّال أبعااك مستقل  كلّية توااىق تة  يالًا ويتع  ييا
 عليهم اهليئة التشريعية وجملح اإلدا ة.

 تقدمي ا تقمل يض  
عز  سنو ً اً حسبما تقتاي املما سات اجليدة، يتع  ين تعد جلنة املراجعة والرقابة تقرير  -47

يح اللجنة إىل اهليئة التشريعية و/يو جملح اإلدا ة ينشطتها واستنتاجاهتا وتوصياهتا لاي يقدمه  ئ
مباشرة. وينبغي يف  ذا السياذ ين يتاح لرئيح اللجنة عرض التقرير وين يعط  ارصة الرد عل  
يسئلة يعااك اهليئة التشريعية و/يو جملح اإلدا ة. وقد خلص االستعراض الرا ز إىل ينه مياز يف 

ي الذي تتبعه جلان املراجعة والرقابة لتقىدمي تقا ير ىا إىل الوقت الرا ز ت نيف التسلسل اإلدا  
اهليئىىة  إ ا كانىت م ىممة لاىي تقىد  تقا ير ىا بشىال مباشىر إىل:  ي( ةىال  ائىات حبسىب مىا

اهليئىة التشىريعية و/يو جملىح اإلدا ة والىرئيح  التشريعية و/يو جملح اإلدا ة  الفئة يلف(؛  ب(
؛   ( الىرئيح التنفيىىذي وحىدس  الفئىة جىيم(، على  النحىىو  الفئىة  ك( التنفيىذي للمنظمىة سىو ً 
 املب  يف الشال الثاا.

  الشال الثاا
يتالق نتقدمي تقمل يض نملر املضاواق با ض ملنق ا  مملين عشضة املستاضنق إىل  ا ولق ا ضمسيق فيممل

 امل ا اادا ة با ضؤسملء ا ت فيذيني

 
 واخت اصات وميثاذ جلان املراجعة والرقابة.الردود عل  استبيان وحدة التفتيش املشرتكة،  امل د :
األمىىم للتجىا ة والتنميىة  األوناتىاد(، وبىر مج األمىم املتحىدة مركىز التجىا ة الدوليىة، ومىؤمتر اً تشىمل يياى  ي( 

األمىىم وماتىىب  (،األمىىم املتحىىدةللمسىىتوطنات البشىىرية  موئىىل األمىىم املتحىىدة للبيئىىة، وبىىر مج املتحىىدة 
  ات واجلرمية.املع   مل داملتحدة 

جلان املراجعة والرقابة يف األمانة العامة لألمم املتحدة  اللجنة  -وتند   يف الفئة يلف  -48
االستشا ية املستقلة للمراجعة(، ومنظمة الطاان املدا الدويل، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة 

اللجان اخلمح للمراجعة والرقابة ال حة العاملية، واملنظمة العاملية للملاية الفارية. وتسدي  ذس 
املشو ة وتقد  تقا ير ا مباشرة إىل اهليئة التشريعية و/يو جملىح اإلدا ة يف املنظمىة الى  تتبعهىا. 

الخت اصات  ذس اللجان، تشّال اللجنة االستشا ية املستقلة للمراجعة يف األمانة العامة اً وواق

اهليئملت ا تشضيايقأ امل ا 
 اادا ة

 ا ضؤسملء ا ت فيذي ر

 ا فئق أ ف
 )أ(األمم املتحدة

 

 م  مق ا طريار املدين ا دبع
 م  مق ا امذ ا دب يق

 ا وحق ا اململيق م  مق
 امل  مق ا اململيق  لملكيق ا فكضيق

 ويما فئق 
 

  ابءا فئق 
 با ز اعق )ا فملب(م  مق األغذيق 

 االحتملد ا دبع  التوملالت
 ا سملميق  شسبر ا الوئنياملتحدة  مف نيق األمم
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ملنظمة العاملية للملاية الفارية يجهزة ارعية اتبعىة لألمم املتحدة وجلنتا منظمة العمل الدولية وا
 هليئاهتا التشريعية و/يو جمالح إدا هتا  انظر املراق الثاا(.

لألغذية والز اعة األمم املتحدة جلان املراجعة والرقابة يف منظمة  -وتند   يف الفئة  ك  -49
السامية لشؤون الالجئ ، ومنظمة  األمم املتحدة الفاو(، واالحتاد الدويل لالت االت، ومفوضية 

للتنمية ال ناعية  اليونيدو(، وبر مج األغذية العاملي، واملنظمة العاملية لأل صىاد األمم املتحدة 
اجلوية. وقد تولت إنشاك  ذس اللجان اهليئات التشريعية و/يو جمالح اإلدا ة يف املنظمات ال  

اً ارعيًا دا ة التابعة لالحتاد الدويل لالت االت جهاة تتبعها  متثل اللجنة االستشا ية املستقلة لإل
وتقىد   اً،مزدوجى استشىا  ً ًا جمللح االحتاد الىدويل لالت ىاالت(. وتىؤدي  ىذس اللجىان دو  ًا اتبع

تقا ير ا إىل اهليئة التشريعية و/يو جملح اإلدا ة والر ساك التنفيذي  كليهما، و ي مما سة جيدة 
 .األمم املتحدةطاذ منظومة مياز االحتذاك اا عل  ن

األمىم املتحىدة وتند   يف الفئة جيم جلان املراجعىة والرقابىة يف سىبو منظمىات  بىر مج  -50
األمىم املتحىدة للرتبيىة والعلىم والثقااىة  اليونسىاو(، وصىندوذ األمىم املتحىدة اإلوىائي، ومنظمىة 
خلىىىدمات مىىىم املتحىىىدة األللطفولىىىة  اليونيسىىىيف(، وماتىىب األمىىىم املتحىىدة للسىىاان، ومنظمىىىة 
إلغاةىىىة وتشىىىىغيل الالجئىىىى  الفلسىىىىطيني  يف الشىىىىرذ األد  األمىىىىم املتحىىىىدة املشىىىا يو، ووكالىىىىة 
للمساواة ب  اجلنس  ومتا  املرية(. وي ن حتليل اخت اصات األمم املتحدة  األونروا(، و يئة 
ك املشو ة ميثاقها عز ين غرضها  و مساعدة الرئيح التنفيذي للمنظم  ذس اللجان يو ة وإسدا

إليه يف االضطال  مبسؤولياته احلوكمية والرقابية، مو مراعاة األنظمة والقواعد املالية والنظىام  
قيمة املاااة  األساسي واإلدا ي للموظف  يف منظماهتم  انظر املراق الثاا(. وجيري التسليم  ل

كفاكة املنظمات وتعزيز يدائها. لاز للدو  االستشا ي هلذس اللجان كأداة تسهم يف ة دة اعالية و 
تسىىتويف معىىايا االسىىتقاللية الىى  تقتاىىيها املما سىىات اجليىىدة، ألن التسلسىىل   ىذس اللجىىان ال

يشمل سوى الرئيح التنفيذي. وتىرى املفتشىة ين  ىذا  اإلدا ي الرمسي املتَّبو لتقدمي تقا ير ا ال
اهليئىىة ًا لىىرئيح التنفيىذي وين يشىمل يياىعلى  اًا ياىون قاصىر  املسىا  لتقىدمي التقىا ير ينبغىىي يال

 التشريعية و/يو جملح اإلدا ة، لاي يستويف اشرتاطات املما سات اجليدة.
وتتمثل نظم تقدمي تقا ير جلان املراجعة والرقابة يف املنظمات السبو املذكو ة يف الفقرة  -51

 السابقة عل  النحو التايل، حسبما جاك يف اخت اصاهتا وميثاقها:
للساان، يةلحق التقرير السنوي للجنة االستشا ية األمم املتحدة يف صندوذ   ي( 

إىل اهليئىىة  الرقابيىة بتقريىر ماتىىب خىدمات مراجعىة احلسىىا ت والتحقيقىات الىذي يقىىدَّ  سىنو ً 
يل  ية سب ب التشريعية و/يو جملح اإلدا ة. وإىل جانب  لت، يتاح لرئيح اللجنة االستشا ية الرقا

  ( مز سياسة 24صو  إىل اجمللح التنفيذي و ئيسه، حسبما يرد يف الفقرة حر دون قيود للو 
 ؛للسااناألمم املتحدة الرقابة ل ندوذ 

للطفولىة  اليونيسىيف(، يةىد   التقريىر السىنوي عىز األمم املتحدة ويف منظمة   ب( 
 ت ينشىطة اللجنىىة االستشىىا ية ملراجعىة احلسىىا ت يف تقريىىر ماتىب املراجعىىة الداخليىىة للحسىىا

والتحقيقات الذي يةعرض عل  اجمللح التنفيذي. ويةدع   ئيح اللجنة حلاو  اجتما  جملىح 
 ؛اإلدا ة الذي يةعرض ايه التقرير
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خلدمات املشا يو، األمم املتحدة اإلوائي، وماتب األمم املتحدة ويف بر مج    ( 
 ير اللجىان ب ىىو ة سىىنوية للمسىىاواة بى  اجلنسىى  ومتاى  املىىرية تتىاح تقىىااألمىىم املتحىدة و يئىة 

بذلت  للمجالح التنفيذية املعنية، وجيوة عند الطلب ين يعرض الرئيح التقرير، حسبما تقتاي 
للرتبيىة والعلىم والثقااىة  اليونسىاو(  يىل األمىم املتحىدة حالة منظمىة  اخت اصات اللجنة. ويف

مبالحظاته، و ار  ئيح اللجنة االجتما  اً املدير العا  تقرير اللجنة إىل اجمللح التنفيذي مشفوع
 ؛الذي يةعرض ايه التقرير

إلغاةىىة وتشىغيل الالجئىى  الفلسىىطيني  يف الشىىرذ األمىىم املتحىىدة ويف وكالىة   د( 
عل  املفوض  سنو ً ًا األد   األونروا(، تعرض اللجنة االستشا ية املعنية  لرقابة الداخلية تقرير 

 إطال  اللجنة االستشا ية عل  التقرير.بطلب اً العا ، مشفوع
وجىدير  ملالحظىة ين معىايا املما سىات اجليىدة تقتاىي ين يتىوىل  ئىيح جلنىة املراجعىة  -52

وًا مشفوع -والرقابة عرض التقرير السنوي للجنة عل  اهليئة التشريعية و/يو جملح اإلدا ة  غا  ي
يان بد ين تتاح ل مشفو  مبالحظات الرئيح التنفيذي. وال ب ب رئيح اللجنة يياًا ارصة اإلدالك 

 استهاليل وتقدمي شروحات والرد عل  يسئلة الواود.
ويف اخلتا ، وجد االستعراض الرا ز ين إحدى عشرة جلنة للمراجعة والرقابة مز إلايل  -53

يسدت  اللجان الثماا عشرة للمنظمات املشا كة يف وحدة التفتيش املشرتكة، قدمت تقا ير يو
 ة هليئاهتا التشريعية و/يو جمالح إدا هتا ملساعدهتا يف االضطال   ملسؤوليات الرقابية املنوطة املشو 

اا  انظر الشال الثاا يعىالس( يف حى  اكتفىت اللجىان السىبو املتبقيىة بتقىدمي تقىا ير وإسىداك 
 مشو ة للر ساك التنفيذي  يف املنظمات ال  ختدمها.

 صية التالية استقاللية جلان املراجعة والرقابة وتوطد ا.ومز املتوقو ين تعزة التو  -54

  1ا ت صيق 
األمم يتاني أر تضمن اهليئملت ا تشضيايق بأأب امل ا اادا ة   مسسسملت م   مق  
مي تتمل  نتملر املضاواتتق  تفاتذ ك تت  حت، اسر، استتتاضاجل اختوملصتملت أب ، ا تت  ماملتحتدة

، من أوذ إد اج إشمل ات حمددة فيهمل 2021 ق عملمبا ض ملنق ا تملناق هلمل بحتدي همل حبل ل هنملي
إىل استتقال يق هتذه ا لجتتملر با تسلستذ اادا ي ا تتذي تتباته  تقتتدمي تقمل يضهتمل إىل اهليئتتملت 

 ا تشضيايق بأأب امل ا اادا ة ا   تتباهمل.
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  ا فوذ ا  مل    
 نطمل  باليق نملر املضاواق با ض ملنق بدب همل بمسسب يملهتمل

عل  مدى العقىديز املاضىي ، إةاك الاىغو  األمم املتحدة ة سعت مؤسسات منظوم -55
لة، إىل  اكف ملىةسف ال  واجهتها مز الدو  األعااك واجلهات املا ة مز يجل ة دة الشفااية وتعزيز ا
ية  ت تأ اإلنشاك املطّرد للجان املراجعة والرقابة والتب  التد جيي لعدد متزايد مز املما سات اجليدة امل

 ان الرقابة يف القطا  العا  ويوا  عملها اآلخذة يف التطو  املتالحق.مز توجهات جل
و قىرتان  لىت  لتطىو  السىىريو يف تانولوجيىا املعلومىات وبيئىات إدا ة امل ىىاطر وة دة  -56

التوقعات إةاك سياسات ومعايا األخالقيات ونظم وجهود ماااحة الغش، حد  توسو تد جيي 
لرقابة انتقل اا مز الرتكيز القوي عل  الرقابة الداخلية وقاا  اإلبالغ يف والية جلان املراجعة وا

يف الرقابة عل  ليو جوانب اسرتاتيجية املنظمة وإطا  اً املايل يف األصل، إىل مشا كة يوسو نطاق
يف  لت محاية املبّلغ  عز امل الفات مز االنتقا  وسياسات ماااحة  مبا اً،املىةسفاكفلة ايها تقريب

 لفساد.ا

ي بغي أر تستاضجل نملر املضاواق با ض ملنق باليق بفيفق ا ض ملنق ا داخليق بمي مل همل  :3املايمل  
 بخطق عملهمل بم ا دهمل، بأر تسدي املش  ة نشأهنمل.

ويستند حتليل دو  جلان املراجعة والرقابة ومسؤولياهتا مبوجب  ذا املعيا  ليح اقط إىل  -57
علىى  الواليىىة ًا املؤسسىىات علىى  اسىتبيان وحىىدة التفتىيش املشىىرتكة، بىىل يياىالىردود الىىوا دة مىز 

ميثاقهىا. وقىد تبى  نتيجىة لىذلت ين  نىا  مثىان مىز جلىان  املن ىو. عليهىا يف اخت اصىاهتا يو
 بشال جزئي. تستواه اللجان املتبقية إال استوات  ذا املعيا ؛ ايما مل (15 املراجعة والرقابة

 ا ض ملنيقا  فملئف  -أ ف 
 بفيفق املضاواق ا داخليق  

ئة  -58 تطو  الدو  الذي تؤديه جلان املراجعة والرقابة عل  مدى العقديز املاضي  وحوهلا إىل  ي
تزايدة هليال   قابية مستقلة معنية  لد جة األوىل بعمليات املراجعة واإلبالغ املايل. لاز األةية امل

القطاع  العا  واخلا. عل  وجه العمو ، يحا  مهمة  حدة ويفاألمم املتحوكمة امل اطر يف منظومة 
 غ  عز قيا  جلان املراجعة والرقابة اا. إىل مسؤولية  ئيسية إضااية الاً  قابة امل اطر تد جيي

ميثاذ ليو جلان املراجعة والرقابة الثماا  وتب  يف سياذ االستعراض ين اخت اصات يو -59
حددت مسؤوليات اللجان مز  حيىة وظيفىة املراجعىة الداخليىة.  عشرة ال  خاعت للتحليل،

ومشلت والية اللجان استعراض نطاذ خطط املراجعة الداخلية وبرامج عملها وة دة اعالية املراجعة 
 الداخلية واستقالليتها وضمان تاااؤ املوا د املتاحة للوظيفة للمسؤوليات املنوطة اا.

__________ 

للرتبيىة والعلىىم والثقااىىة  اليونسىىاو(، األمىىم املتحىىدة اإلوىىائي، ومنظمىة األمىىم املتحىىدة  ىي اللجىىان التابعىىة لىرب مج  (15 
إلغاةىىة مىىم املتحىىدة األللطفولىىة  اليونيسىىيف(، ووكالىىة األمىىم املتحىدة للسىىاان، ومنظمىىة األمىىم املتحىىدة وصىندوذ 

للمسىاوة بىى  اجلنسى  ومتاىى  األمىم املتحىىدة وتشىغيل الالجئى  الفلسىىطيني  يف الشىرذ األد   األونىىروا(، و يئىة 
 املرية، وبر مج األغذية العاملي، واملنظمة العاملية للملاية الفارية.
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عة والرقابة يف املنظمات املشا كة يف وحدة التفتيش املشرتكة وتؤدي غالبية جلان املراج -60
ايما يت ل بوظيفة املراجعة. وتظهر الردود الوا دة مز املنظمات ين  ذس اللجان اً كبااً مؤةر ًا  دو  

تستعرض  تستعرض ميثاذ املراجعة الداخلية ومهمتها واملوا د الالةمة هلا وبنيتها التنظيمية كما
هتا  اك ا، مبااستقالليتها ويد كا بة وإجرا يف  لت جودة عمل املراجعة املنجز وااللتزا  مبواةيق الرقا

 .(16 واملعايا الدولية للمراجعة، حبسب انطباقها
وتتوىل جلنة املراجعة والرقابة يف املنظمة العاملية لأل صاد اجلوية تقييم اآلليات املنطبقة يف يمانة  -61

راجع  الداخلي ، بينما تشا   بقد  يكرب يف مثاٍن مز املنظمات املنظمة بشأن التوصية بتعي  امل
اإلوائي، وصندوذ األمم املتحدة  منظمة الطاان املدا الدويل، ومنظمة العمل الدولية، وبر مج 

السامية لشؤون الالجئ ، وبر مج األغذية العاملي، األمم املتحدة للساان، ومفوضية األمم املتحدة 
للمساواة ب  اجلنس  ومتا  املرية( يف اختيا  األمم املتحدة واملنظمة العاملية للملاية الفارية، و يئة 

استبداله وتاطلو بدو  نشط   ئيح جلنة املراجعة الداخلية و/يو خدمات الرقابة املع ، وتقييمه يو
 يف  ذا املاما .

يه مز دعم  ويكد ليو موظفي املراجعة الداخلية الذيز جرت مقابلتهم ما -62   لون عل
 ومساندة مز  ذس اللجان ايما يؤدونه مز وظائف عل  املستوي  التشغيلي والوظيفي.

 بفيفق ا تحقيقملت  
قرير تب  خال  االستعراض ين ليو جلان املراجعة والرقابة الثماا عشرة ال  يغطيها ال -63 ت

الرا ز، استعرضت وظيفة التحقيقات والقاا  املت لة  لتحقيق ويسدت املشو ة بشأهنا  غم عد  
تو د   ذا ال دد، مل ميثاقها يف بع  احلاالت. ويف النص ال ريح عل   لت يف اخت اصاهتا يو

حتاد الدويل اخت اصات اللجان التابعة ملنظمة الطاان املدا الدويل، ومنظمة العمل الدولية، واال
السامية لشؤون الالجئ ، األمم املتحدة اإلوائي، ومفوضية األمم املتحدة لالت االت، وبر مج 

فة األمم املتحدة ومنظمة  للتنمية ال ناعية  اليونيدو( يي  كر ملسؤوليات اللجان ايما يت ل بوظي
 قية احرتااية.التحقيقات يف منظماهتا،  لرغم مز ين  ذس املنظمات متلت عناصر حتقي

فة  وتتوىل ليو جلان املراجعة والرقابة ال  تةد   يف اخت اصاهتا يو -64 بة وظي ميثاقها مراق
األمىىم ، اسىىتعراض املىىوا د املتاحىىة هلىذس الوظيفىىة  سىىتثناك جلىىان كىل مىىز منظمىىة (17 التحقيقىات

جلنس  ومتا  املرية، للمساواة ب  ا األمم املتحدةللتنمية ال ناعية  اليونيدو(، و يئة املتحدة 
اخت اصىىات جلىىان املراجعىىىة  ومنظمىىة ال ىىحة العامليىىة، واملنظمىىة العامليىىة للملايىىة الفاريىىة. يمىىا

األمىم للسىاان، وماتىب  األمم املتحىدةوالرقابة يف منظمة األغذية والز اعة  الفاو(، وصندوذ 
__________ 

 اعىىة  الفىاو(، ومنظمىىة الطىاان املىىدا الىىدويل، لألغذيىة والز األمىىم املتحىىدة األمانىة العامىىة لألمىم املتحىىدة، ومنظمىة  (16 
األمىىم املتحىىىدة اإلوىىائي، ومنظمىىة األمىىم املتحىىدة ومنظمىىة العمىىل الدوليىىة، واالحتىىاد الىىدويل لالت ىىاالت، وبىىر مج 

السىامية لشىىؤون األمىم املتحىىدة للسىىاان، ومفوضىية األمىىم املتحىدة للرتبيىة والعلىم والثقااىىة  اليونسىاو(، وصىندوذ 
للطفولىىىة  اليونيسىىىيف(، وبىىر مج األغذيىىىة العىىىاملي، واملنظمىىة العامليىىىة للملايىىىة األمىىىم املتحىىدة ومنظمىىىة  الالجئىى ،

 الفارية، واملنظمة العاملية لأل صاد اجلوية.

األمىىم املتحىىىدة  ىىي اللجىىىان التابعىىة لألمانىىىة العامىىة لألمىىىم املتحىىدة، ومنظمىىىة األغذيىىة والز اعىىىة  الفىىاو(، وبىىىر مج  (17 
للسىاان، ومنظمىىة األمىم املتحىىدة للرتبيىة والعلىىم والثقااىة  اليونسىىاو(، وصىندوذ األمىىم املتحىدة نظمىة اإلوىائي، وم

للمسىىاواة  األمىىم املتحىىدةخلىىدمات املشىىا يو و يئىىة  األمىىم املتحىىدةللطفولىىة  اليونيسىىيف(، وماتىىب األمىىم املتحىىدة 
 ملية للملاية الفارية، ومنظمة ال حة العاملية.ب  اجلنس  ومتا  املرية، وبر مج األغذية العاملي، واملنظمة العا
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 ومتا  املرية، اتنص عل  للمساواة ب  اجلنس األمم املتحدة خلدمات املشا يو، و يئة  املتحدة
إسداك  ذس اللجان مشو ة حو  مالكمة اسرتاتيجية التحقيقىات وسياسىاهتا ومعايا ىا وخطىط 

للطفولة األمم املتحدة عملها، ايما ينص ميثاذ اللجنة االستشا ية ملراجعة احلسا ت يف منظمة 
توخ    اليونيسيف( عل  الرتتيبات الافيلة بتحقيق اعالية التحقيق وتواا املوا د الالةمة له. وت

ميثىاذ  ىذس اللجىان، إضىااة إىل اللجىان التابعىة ملنظمىة العمىل الدوليىة، واالحتىىاد  صىالحيات يو
األمىم للرتبية والعلىم والثقااىة  اليونسىاو(، ومنظمىة األمم املتحدة الدويل لالت االت، ومنظمة 

عاملي، واملنظمة العاملية للملاية الفارية، للتنمية ال ناعية  اليونيدو(، وبر مج األغذية الاملتحدة 
ية  واملنظمة العاملية لأل صاد اجلوية، قيا   ذس اللجان بدو  استشا ي ايما يتعلق بامان استقالل

وظيفىىىة التحقيىىىىق واعاليتهىىىىا وكفاكهتىىىىا. وتعتقىىىىد املفتشىىىىة ين  ىىىىذس املما سىىىىات تىىىىدخل يف  ب 
 .األمم املتحدةمنظومة املما سات اجليدة ال  ينبغي ين حتتذى عل  نطاذ 

 بفيفق ا تقييم  
ميثاقها بشال  يدخلت يف اخت اصاهتا يو (18 ظهر يف سياذ التقييم ين تسعاً مز اللجان -65

يم  تقي واضح استعراض وظيفة التقييم ضمز مسؤولياهتا. واعتربت  قي اللجان ين استعراض وظيفة ال
األمم املتحدة ملنظمة اً يف اخت اصاهتا. وطبقجزك مز وظيفتها الرقابية،  غم عد  النص عل   لت 

تا املراجعة األمم املتحدة للطفولة  اليونيسيف(، و يئة  للمساواة ب  اجلنس  ومتا  املرية، تقو  جلن
 غم وجود جلنة استشا ية مستقلة معنية  لتقييم يف كلتيهما. ويوجد اً والرقابة ايهما بوظيفة التقييم ييا

يان مت   ان ماّلفان يف منظمة األغذية  والز اعة  الفاو( ومنظمة العمل الدولية كيا ن داخل
 تدخل األنشطة ال  ياطلعان اا يف نطاذ عمل جلنة املراجعة والرقابة.  لتقييم. وال

ويف سىياذ املقىىابالت، يخطىىر بعى  املسىىؤول  املفتشىىة أبن الرتتيبىات الرا نىىة جتعلهىىم  -66
التقيىىيم مىز جلنىىة مت   ىىة إىل جلنىة املراجعىىة والرقابىىة، الىى    جمى  عىىز نقىىل مسىؤولية  قابىىة

 تتالك ، حبام طبيعة تاوينها مو وظيفة التقييم. ال
تهم إىل ين  -67 وعل  العاح مز  لت، يشا  بع  آخر مز املسؤول  الذيز جرت مقابل

يعزة  إدخا  والية  ددة بشأن وظيفة التقييم ضمز املسؤوليات املعيا ية للجان املراجعة بة  والرقا
يف جتنىىب ًا يداك املنظمىة، ألنىه يقىوي الواليىىة الرقابيىة هلىذس اللجىان. ومياىىز ين يسىهم  لىت يياى

االةدواجيىة والتىداخل يف خطىىط عمىل جلىان املراجعىىة والرقابىة وجلىان التقيىىيم. و  ىب مسىىؤولون 
نشطة آخرون إىل إماانية إسها   لت يف حتقيق كفاكة التااليف وتعزيز التنسيق والتجا نح يف ي

. وتتفىق املفتشىة مىو  ىذا الىريي، مىىو األمىىم املتحىدةجلىان املراجعىة والرقابىة على  نطىاذ منظومىة 
األخذ بع  االعتبا  الطابو الفريد الذي تاون عليه املنظمة املعنية والظرو  اريطة اا. وواقو 

ًا ياىىون ممانىى مىىة، الاألمىر، و لنظىىر إىل تنىىو  املهىىا  والىىوال ت واألنشىطة التنفيذيىىة لاىىل منظ
 ."النهج الواحد املناسب للجميو"لرتتيبات احلوكمة والرقابة تطبيق يسلوب 

__________ 

للرتبيىىة األمىم املتحىدة اإلوىائي، ومنظمىة األمىم املتحىدة  ىي اللجىان التابعىة ملنظمىة الطىاان املىدا الىدويل، وبىىر مج  (18 
 للطفولىىة  اليونيسىىيف(،األمىىم املتحىىدة للسىاان، ومنظمىىة األمىىم املتحىىدة والعلىم والثقااىىة  اليونسىىاو(، وصىىندوذ 

األمىىم املتحىىدة إلغاةىىة وتشىىغيل الالجئىى  الفلسىىطيني  يف الشىرذ األد   األونىىروا(، و يئىىة  األمىىم املتحىىدةووكالىة 
 للمساواة ب  اجلنس  ومتا  املرية، ومنظمة ال حة العاملية، واملنظمة العاملية للملاية الفارية.
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ومز املتوقو ين يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيىز وظىائف الرقابىة الداخليىة وة دة  -68
 الفعالية والتناسق.

 2ا ت صيق 
املتحدةيتاني على اهليئملت ا تشضيايق بأأب امل ا اادا ة   م   مق   ا   األمم   ،

ق  تفاذ ك   ح، اسر، أر تضمن مضاواق اختوملصملت أب م ن مي مل  نملر املضاواق با ض مل
،  كتتي تكتت ر مستت عبق نميتتظ بفتتملئف ا ض ملنتتق 2021 ا تملناتق مل  مملهتتتمل حبلتت ل هنمليتق عتتملم

 من مسسب يملت ا لج ق بأنشطتهمل، حسب انطبمل همل.اً ا داخليق ا   تشكذ وزء

 املضاواق اخلمل ويق  
بات ًا تاتسي طابعاً خاصاألمم املتحدة مز املهم اإلشا ة إىل ين منظومة  -69 ي ترت يؤةر يف 

يظهر له مثيل يف القطا  العا . وتتسم األدوا  ال  تاطلو اا  جلان املراجعة والرقابة التابعة هلا ال
تمتعون  يمااللجان ا ي يتعلق  ملراجعة اخلا جية مبحدوديتها، مز منطلق ين املراجع  اخلا جي  

 السىتقال  التىا  ويهنىم منت بىون مىز قبفىل  يئىات تشىريعية ومسىتقدمون مىز بى  العىىامل  يف 
املؤسسات الوطنية العليا للمراجعة. وتن ب املسؤوليات الرئيسية للجان عل  إلقاك الاوك عل  

عية  امل اطر تشري ئة ال هلي ال  تنبه هلا تقا ير املراجع  اخلا جي  ولفت انتباس اإلدا ة التنفيذية وا
للشواغل ارددة ايها، واستعراض مدى مالكمة استجابة اإلدا ة للمالحظات والتوصيات ال  
ل ي د  ا املراجعون اخلا جيون وتباد  اآل اك معهم، اتساعد مز مث عل  جتنب يي وجوس للتداخ

ب  املراجعة الداخلية واملراجعة اخلا جية. وواقو األمر، ين معظم جلان املراجعة والرقابة املستعرضة 
 ترصد امتثا  اإلدا ة للتوصيات ال  ي د  ا املراجعون اخلا جيون.

 ا ض انط ا داخليق بإدا ة املاملطض -ابء 

 م ا ض ملنق ا داخليق   امل  مق ي بغي أر تستاضجل نملر املضاواق با ض ملنق فامل يق ن :4املايمل  
 فيهمل إدا ة املاملطض املسسسيق، بإسداء املش  ة نشأهنمل. مبمل

 تشىىىىىال عمليىىىىىىات اسىىىىىتعراض الاىىىىىىوابط الداخليىىىىىىة وإدا ة امل ىىىىىاطر وإسىىىىىىداك املشىىىىىىو ة -70
مسؤوليات معيا يىة تاىطلو اىا  -ال  تتمم عل  وجه العمو  نظا  الرقابة الداخلية  -بشأهنا 
جلان املراجعة والرقابة املستعرضة. ويستند  ذا التحليىل إىل مىدى وجىود العناصىر الثالةىة ليو 

إسىداك املشىىو ة بشىأن الاىىوابط الداخليىة وإدا ة امل ىىاطر يف املؤسسىة؛  ب( إسىىداك  التاليىة:  ي(
املشو ة بشأن يوجه الق و  وامل الفات واالناشا  يما  امل اطر بسبب ضعف نظا  الرقابة 

 إسداك املشو ة بشأن األمز اإللارتوا. ة؛   (الداخلي
ويشا ت جلان املراجعة والرقابة يف األمانة العامة لألمم املتحدة، ومنظمة الطاان املدا  -71

يونساو(، األمم املتحدة الدويل، واالحتاد الدويل لالت االت، ومنظمة  للرتبية والعلم والثقااة  ال
األمم السامية لشؤون الالجئ ، و يئة األمم املتحدة فوضية للساان، وماألمم املتحدة وصندوذ 
للمساواة ب  اجلنس  ومتا  املرية، واملنظمة العاملية للملاية الفارية إىل إماانية تناوهلا املتحدة 

يتماشىى  مىىو  يوجىه الق ىىو  ويوجىىه الاىىعف وامل الفىات واالناشىىا  يمىىا  امل ىىاطر، و ىو مىىا
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باىو منظمىىات  املبىّ  يف معىىايا وحىدة التفتىيش املشىىرتكة. ويف املما سىات اجليىدة علىى  النحىو
يخرى، تدخل خماطر األمز اإللارتوا ضمز املوضوعات ال  تنظر ا جلان املراجعة والرقابة، وإن 

يةد    لت بعد يف بع  االخت اصات. ومتثّل اخت اصات جلنة املراجعة والرقابة يف منظمة  مل
م والثقااة  اليونساو( احلالة الوحيدة ال  تستويف ايها االخت اصات للرتبية والعلاألمم املتحدة 

 العناصر الثالةة للمعيا .
ويف الواقو العملي، تت دى بع  جلان املراجعة والرقابة يف املنظمات ملعاجلة امل ىاطر  -72

ي ميثاقها  لارو ة، و و ما  ات ال لة  غم كوهنا غا مذكو ة يف اخت اصاهتا يو تسو مياز ين 
ليشىمل مما سىة الرقابىة على  ينشىطة احلىد مىز خمىاطر األمىز اإللاىرتوا. بيىد ين املىوظف  الىىذيز 

ك املت      جرت مقابلتهم شددوا عل  احتيا   ذس اللجان إىل تزويد ا مبا يافي مز اخلربا
يف اً ليميثل صعوبة يف ضوك اتسا  نطاذ املها ات املطلوب تواار ا اع ملراقبة  ذس املسائل، و و ما

 يعااك جلان املراجعة والرقابة.
 ومز املتوقو ين يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل ة دة اعالية وكفاكة املنظمات. -73

 3ا ت صيق 
األمتتتم يتاتتني علتتى اهليئتتملت ا تشتتضيايق بأأب اتتمل ا اادا ة   مسسستتملت م   متتق  
تفاتذ ك ت  حتت، اسر، أر تضتمن إد اج األحكتملم املتوتلق إبطتمل  ا ض ملنتتق  ، ا ت  ماملتحتدة

ناق هلمل حبل ل  ا داخليق بإدا ة املاملطض   اختوملصملت أب مي مل  نملر املضاواق با ض ملنق ا تمل
ق ، من أ2021 هنمليق عملم ن وذ نمملر إيالء االهتمملم ا  اوب  لتودي مل اطن ناف ا ض مل

 ا داخليق بم اوهق املاملطض ا بملزغق.

 احململسبق باانالغ اململع باألن مق اململ يق -ويم 
يتعلق  لشؤون املاليىة  ايمااألمم املتحدة تت ف املسؤولية ارو ية ملؤسسات منظومة  -74

 عل  حد سواك  راسبة واإلبالغ املايل. ةدواجيتها يف األساس، وتت ل 

ي بغي أر تسدي نتملر املضاواتق با ض ملنتق مشت  ة  لهيئتق ا تشتضيايق بأأب التا  :5املايمل  
اادا ة نشأر اساث  ا تشغيليق على امل  مق املرتتبق عن ا قضمل  باالجتملهملت ا   تاكسهمل 

مل ويني، بكتتتذ   نشتتأر مالءمتتتق ا بيتتملانت اململ يتتق  لم  متتتق بتقتتمل يض مضاواتتتي احلستتملابت اخلتت
 ا سيملسملت احململسبيق بمممل سملت اافوملح.

ميثاذ  ويستند  ذا التحليل إىل األحاا  الوا دة ايما يلي املستمدة مز اخت اصات يو -75
للمعايا واملباد  الدولية:  ي( استعراض اً جلان املراجعة والرقابة، وال  تةعترب مما سات جيدة واق

تؤديىه ليىو اللجىان الثمىاا عشىرة للمراجعىة والرقابىة؛  ب( اسىتعراض  ية، و و مىاالبيا ت املال
تغياات يف  السياسات اراسبية واملالية، و و ما تؤديه عشرة مز  ذس اللجان؛   ( استعراض ال

 تؤديه سح اقط مز  ذس اللجان. األنظمة والقواعد املالية، و و ما
األمم اإلوائي، وصندوذ األمم املتحدة تابعة لرب مج وإىل جانب  لت، تنا   للجان ال -76

للمساواة ب  األمم املتحدة خلدمات املشا يو، و يئة األمم املتحدة للساان، وماتب املتحدة 
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اجلنس  ومتا  املرية واليىة اسىتعراض حوكمىة نظىم تانولوجيىا املعلومىات الى  تىؤةر يف اإلدا ة 
هتىا وإسىداك املشىو ة بشىأهنا. ويىدخل  لىت يف  ب املما سىات واإلبالغ املالي  وتطوير ا وإدا  

، إ ن يماىز تطبيقىه. وتبىدو  ىذس األمىم املتحىدةاجليىدة ومياىز ين  تىذى على  نطىاذ منظومىة 
األحاىا  املتعلقىة  سىتعراض اإلدا ة املاليىىة مالئمىة بوجىه خىىا. واستشىرااية يف ضىوك املشىىاكل 

يتعىى  مىز مث، وحسىىبما تىرى املفتشىىة، ين حتتىذيها جلىىان املتزايىدة يف جمىا  األمىىز اإللاىرتوا، و 
 .األمم املتحدةاملراجعة والرقابة األخرى عل  نطاذ منظومة 

مو املما سات اجليدة ال  نفذهتا  لفعل بع  جلان املراجعة والرقابة املستعرضة اً ومتاشي -77
 تام  اخت اصات وبع  التوصيات ال اد ة يف السابق عز وحدة التفتيش املشرتكة، يتع 

ية، مهمة  يو مواةيق جلان املراجعة والرقابة ال  تتناو  إسداك املشو ة بشأن البيا ت والتقا ير املال
إسىداك املشىو ة والتوجيىه بشىأن يي تغيىىاات مهمىة يف السياسىات اراسىبية واملاليىة  ات ال ىىلة 

 نظمة والقواعد املالية.يساليب العرض واإلا اح، ويي تعديالت مقرتحة يخرى يف األ ويف

 األخال يملت -دال 
األمىىىم يةضىىفي الطىىابو املؤسسىىىي علىى  وظيفىىىة األخالقيىىات يف ليىىو كيىىىا ت منظومىىة  -78

. ويتجىىىه يةىىىر السياسىىىىات ST/SGB/2007/11منىىىذ صىىىىدو  نشىىىرة األمىىى  العىىىىا  ًا تقريبىىىاملتحىىىدة 
واإلجراكات املت لة  ألخالقيات إىل اكتساب يةية متزايدة،  عتبا  ا يحد العناصر الرئيسىية 

 .األمم املتحدةإلطا  املىةسفاكفلة يف منظومة 

 بفيفق األخال يملت  

تستاضجل نملر املضاواق با ض ملنق بفيفق األخال يملت، بأر تقدم املش  ة  ي بغي أر :6املايمل  
 نشأهنمل.

ثماا  -79 وقد تبّ  يف يةناك االستعراض ين اخت اصات ةال  مز جلان املراجعة والرقابة ال
السامية لشؤون األمم املتحدة عشرة   ي اللجان التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة، ومفوضية 

تةىدخل وظيفىة األخالقيىات يف نطاقىات  للتنميىة ال ىناعية( ملاألمم املتحىدة الالجئ ، ومنظمة 
(. ويوص  جد ا  وظيفة 2نشطتها،  غم ين  ذس الوظيفة  اس ة يف منظماهتا  انظر اجلدو  ي

 األخالقيات يف اخت اصات جلان املراجعة والرقابة تلت لافالة توا مها مو املما سات اجليدة.
ومز  حية األمانىة العامىة لألمىم املتحىدة، جيىد  تسىليط الاىوك على  ين األمى  العىا   -80

، اختا  بع  التدابا لتعزيز استقاللية ماتب 71/263استجابته لقرا  اجلمعية العامة  اقرتح يف
عامة  األخالقيات، مبا يشمل تقدمي ماتب األخالقيات تقا ير سنوية عز ينشطته إىل اجلمعية ال

ماتىب خىدمات الرقابىة الداخليىة واسىتجابة لتوصىيات  مباشرًة، متاشيًا مو املما سة ال  يتبعهىا
وحىىدة التفتىىيش املشىىىرتكة؛ وإضىىااة حلقىىىة يخىىرى يف التسلسىىىل اإلدا ي إىل اللجنىىة االستشىىىا ية 
ك  يم يدا ي املستقلة للمراجعة مز يجل إسداك التوجيه بشأن خطط عمل ماتب األخالقيات، وتق

 ي( و ب((. 94، الفقرة A/73/89يلي   ئيح املاتب مز يجل حتقيق مزيد مز االستقال  التشغ
بتاضب املفتشق عن تضحيبهمل ملذه ا تدانري املهمق بتدع  انمايق ا املمق إىل دييدهمل نغيق تازيز 

 إطمل  املتسساملءا ق.

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11
https://undocs.org/ar/A/RES/71/263
https://undocs.org/ar/A/RES/71/263
https://undocs.org/ar/A/73/89
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عة يف املنظمة وجدير  لذكر ينه جرت إضااة يحاا  جديدة إىل اخت اصات جلان املراج -81
 2017العامليىة للملايىىة الفاريىة ومنظمىىة الطىىاان املىدا الىىدويل يف يةنىاك تنقيحهمىىا يف عىىامي 

ية 2018و بعت  هلما يف عمل ، عل  التوايل. ويشركت  ااتن املنظمتان جلن  املراجعة والرقابة التا
 .يتطابق مو املما سة اجليدة تعي  موظفي األخالقيات وا لهم، و و ما

وكشف التحليل عز وجود البند املتعلق  ألخالقيىات كبنىد دائىم على  جىدو  يعمىا   -82
. ومو  لت، يشا ت بع  مااتب املتحدة جلان املراجعة والرقابة يف العديد مز منظمات األمم

تتاح هلا للقاك يعااك اللجان عل   و منتظم وخ وصي، مثلما  األخالقيات إىل ين الفرصة ال
 لرقابة الداخلية.يفعل مسؤولو ا

من األمهيق ا   تكتسيهمل األخال يملت   تشكيذ ثقملفق مسسسملت م   مق ملً بانطال  -83
بمساتهتمل، بنتضب ة احململف تق علتتى استتقال يق هتذه ا  فيفتق عتن اادا ة، تتتضى األمتم املتحتدة 

املفتشتق نتتضب ة، إنتفملء طتتملنظ مسسستتي علتى ا تاتتملبر نتتني املستسب ني امل تت طني  داء هتتذه 
 فيفق بأعضملء نملر املضاواق باملضا بق بز دة إنضازه، حسب اال تضملء.ا   

 أنشطق م ظ ا غش -هملء 

ي بغتتتتي أر تستتتتتاضجل نتتتملر املضاواتتتتق با ض ملنتتتتق ا تتت س م ا تتتت  تضتتتتاهمل امل  متتتتملت  :7املايتتتمل  
 بااوضاءات ا   تتاذهمل من أوذ م ظ ا غش، بأر تسدي املش  ة نشأهنمل.

يف نطاذ عمل بع  جلان املراجعة اً االستعراض ين منو الغش يةد   مؤخر تبّ  يف يةناك  -84
ميثاذ  ذس املنظمات ةا:  والرقابة. ويرتاز  ذا التحليل عل  وجود عن ريز يف اخت اصات يو

محاية املبّلغ  عز امل الفات. ويوضح التحليل ين اخت اصات سح مز  منو الغش؛  ب(  ي(
نظم  ال (19 ستعرضة الثماا عشرةجلان املراجعة والرقابة امل تو د  كراً ألنشطة ماااحة الغش وال

تتاىىىمز إشىىىىا ة إىل دو  ىىىا الرقىىىىا   ال (20  ات ال ىىىلة، وين اخت اصىىىات وميثىىىىاذ سىىىت جلىىىىان
يتعلىق  لسياسىات والرتتيبىات التنظيميىة حلمايىىة املبّلغى  عىز امل الفىات. ويشىا ت بعىى   ايمىا

قابة التابعة هلا تستعرض  ذس السياسات  غم عد  النص عل  املنظمات إىل ين جلان املراجعة والر 
  لت يف اخت اصاهتا.

وحبسىب املما سىة اجليىدة، تسىتويف اخت اصىات إحىدى عشىرة جلنىة مىز جلىان املراجعىىة  -85
تستواها اللجان األخرى. ويظهر االستعراض ين اخت اصاهتا  ، بينما ال(21 والرقابة  ذا املعيا 

__________ 

 ىي اللجىان التابعىة لألمانىة العامىة لألمىم املتحىدة، ومنظمىة العمىل الدوليىة، واالحتىاد الىدويل لالت ىاالت، ومنظمىة  (19 
 للتنمية ال ناعية  اليونيدو(، ومنظمة ال حة العاملية.األمم املتحدة 

ويل لالت ىاالت، ومنظمىة  ىي اللجىان التابعىة لألمانىة العامىة لألمىم املتحىدة، ومنظمىة العمىل الدوليىة، واالحتىاد الىد (20 
للتنميىىىة ال ىىىناعية  اليونيىىىدو(، ومنظمىىىة ال ىىىحة األمىىىم املتحىىدة للطفولىىىة  اليونيسىىىيف(، ومنظمىىىة  األمىىم املتحىىىدة

 العاملية.

األمىم  ي اللجان التابعة ملنظمة األمم املتحدة لألغذيىة والز اعىة  الفىاو(، ومنظمىة الطىاان املىدا الىدويل، وبىر مج  (21 
للسىىاان، األمىم املتحىىدة للرتبيىىة والعلىم والثقااىىة  اليونسىاو(، وصىىندوذ األمىىم املتحىدة ائي، ومنظمىة اإلوىىاملتحىدة 
إلغاةىة وتشىغيل الالجئى  الفلسىطيني  يف الشىرذ األمىم املتحىدة خلدمات املشىا يو، ووكالىة األمم املتحدة وماتب 

اىى  املىرية، وبىىر مج األغذيىىة العىىاملي، واملنظمىىة للمسىاواة بىى  اجلنسىى  ومتاألمىىم املتحىىدة األد   األونىروا(، و يئىىة 
 العاملية للملاية الفارية، واملنظمة العاملية لأل صاد اجلوية.
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هلذس األنشىطة مىز  تت ل مبنو الغش ومحاية املبّلغ  عز امل الفات  غم ماًا تتامز يحاام ال
 .(JIU/REP/2018/4 اً يبرةس تقرير يصد ته وحدة التفتيش املشرتكة مؤخر  يةية عل   و ما

ومز املتوقو ين تؤدي التوصية التاليىة إىل تعزيىز إطىا  املىىةسفاكفلة يف مؤسسىات منظومىة  -86
 .األمم املتحدة

 4ا ت صيق 
األمتتتم يتاتتني علتتى اهليئتتملت ا تشتتضيايق بأأب اتتمل ا اادا ة   مسسستتملت م   متتق  
عتبمل  ا  اوب اد اج ا ض ملنق على أنشطق تفاذ ك   ح، اسر، أر ت ع اال ، ا   ماملتحدة

املي مل  امل قح  لجملر املضاواتق  األخال يملت بمكملفحق ا غش   االختوملصملت امل قحق أب
، متن أوتتذ تازيتز أطتض املتتسساملءا ق   م  مملهتتتمل 2021 با ض ملنتق ا تملناتق هلتمل حبلتت ل هنمليتق عتملم

 الستقال يق.شضيطق أر تست   هذه ا لجملر  لمضاواق با ض ملنق مامليري ا

 ت سيق أنشطق ا ض ملنق -باب 
ميثل التنسيق والتعاون الفعال  ضرو ة لافالة جناح املنظمة. وتاتسىي دقىة املعلومىات  -87

ونشر ا عل  يصحاب امل لحة  املراجعىون الىداخليون واخلىا جيون، واإلدا ة، واهليئىة التشىريعية 
 الفعالية والافاكة وامل داقية.و/يو جملح اإلدا ة( يةية حامسة لتحقيق 

ي بغتتي أر تاتتزز نتملر املضاواتتق با ض ملنتتق االتوتتملل با تاتملبر فيمتتمل نتتني أصتتحملب  :8املايتمل  
 املولحق، باملضاواني اخلمل ويني با داخليني، باادا ة، باهليئق ا تشضيايق بأأب الا اادا ة.

وينبغي ين يوكل للجان املستقلة للمراجعة والرقابة ضمان التنسيق السليم ألنشطة الرقابة  -88
 لتنسىىىيق ًا ظمىىىة. كىىىذلت، تىىداو االت ىىىاالت املفتوحىىىة واملشىىىاو ات غىىا الرمسيىىىة قىىىدةمداخىىل املن

والتعىاون ايمىا بى  اجلهىىات الفاعلىة الى  تتشىاطر املسىىؤوليات الرقابيىة. وتتاىمز اخت اصىىات 
نشطة األمم املتحدة ميثاذ بع  اللجان املستقلة للمراجعة والرقابة يف منظومة  يو والية تنسيق ي

 وظيف  املراجعة الداخلية واملراجعة اخلا جية. الرقابة ب 
للجمعيىىىة ًا اتبعىىًا ارعيىىًا ومتثىىل اللجنىىة االستشىىا ية املسىىتقلة للمراجعىىىة،  عتبا  ىىا جهىىاة  -89

املالفة جسداك املشو ة للجمعية األمم املتحدة العامة، جلنة املراجعة والرقابة الوحيدة يف منظومة 
 ماتىب األمىم املتحىدة الرقابىة الداخليىة والرقابىة اخلا جيىة يف العامىة بشىأن التعىاون بى   يئىات 

ايهىىىا  خىىدمات الرقابىىة الداخليىىىة، وجملىىح مراجعىىىي احلسىىا ت، ووحىىىدة التفتىىيش املشىىىرتكة، مبىىا
اجتماعاهتا الثالةية(، وتقدمي مقرتحىات بشىأن التىدابا الراميىة إىل ة دة  ىذا التعىاون وتيسىاس. 

لىق األةيىة الى  ياتسىيها االت ىا  والتعىاون ايمىا بى  ليىىو وميثىل  لىت مما سىة جيىدة مىز منط
بفيممل يتوذ نتحستني ا ت ستيق با تاتملبر نتني بفتملئف ا ض ملنتق ا داخليتق يصحاب امل لحة. 

با ض ملنتق اخلمل ويتتق، يتاتتني أر ت  تتض اهليئتتملت ا تشتتضيايق بأأب اتتمل ا اادا ة   حتديتتد دب  
 . ملنق ا تملناق مل  مملهتملاستشمل ي   هذا اخلو ص  لجملر املضاواق با ض 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/4
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  ا فوذ ا ضانظ  
 ا اض يق بعمليق ا تايني

يرهتز يداك جلنة املراجعة والرقابة حبةسز يداك ارادى يعاائها. وياون اختيا  األعااك  -90
يف إجنىىاة واليىة اللجنىىة. وينبغىي ين ياىىون ًا حامسىًا املىؤ ل  على  النحىىو املناسىب مىىز مث عن ىر 

ةة  ات قيمة؛ ويةست وب ين تام اللجنة يعااك لديهم خلفيات مبقدو  كل عاو تقدمي مسا
 ومنظو ات متنوعة مز يجل تعزيز جمموعة املها ات املتاحة هلا.

ثا  يعااك  -91 ت م و ر. القطا  اخلا. عل  التنظيم ال ا   للجان املراجعة ويستوجب ا
نظيم  ذس اللجان القوان ف واألنظمة املنطبقة. وتتوخ  اإلدا ات العامة ح ت مة يف  و  العامل ال را

عاوية  ذس اللجان،  عتبا  ين جلان املراجعة جزك متمم جلهود الدولة يف كفالة اإلدا ة احلاةمة 
 لألموا  العامة واملىةساكفلة عنها عل  نطاذ عملياهتا.

ميثىاذ جلنىة املراجعىة  ، يةنص يف اخت اصات يواألمم املتحدةويف مؤسسات منظومة  -92
 يف  لت عملية اختيا  يعااك اللجنة وتعيينهم. ل  عاويتها وتشايلها مباوالرقابة ع

 تشكيذ ا لج ق -أ ف 
احلسىا ت الىداخلي  بشىأن جلىان املراجعىة  يي نت د اسة عاملية يجرا ىا معهىد مراجعى -93

املستقلة يف منظمات القطا  العا ، عز ين جلان املراجعة تتشال عل  وجه العمو  مز ةالةة إىل 
. لاىىز (22 نيىة يعاىىاك، وين التشىىايل النمطىىي للجنىىة املراجعىة ياىىم ي بعىىة إىل سسىىة يعاىىاكمثا

تشايل جلنة املراجعة والرقابة يتوقف يف الواقو العملي عل  جمموعة متنوعة مز العناصر كحجم 
 الرقابية.املنظمة ود جة تعقد ا ومسؤولياهتا ومدى اخنرا  جلنة املراجعة والرقابة يف األنشطة 

، يتفىىاوت حجىم جلنىىة املراجعىة والرقابىىة ب ىر  النظىىر عىىز األمىىم املتحىدةويف منظومىة  -94
يوضحه الشال الثالل. امثاًل،  حجم املنظمة ال  تتبعها ومهمتها و يال إدا هتا، عل   و ما

ملية للملاية اإلوائي، واملنظمة العااألمم املتحدة يتامز تشايل جلان املراجعة والرقابة يف بر مج 
الفارية، واملنظمة العاملية لأل صاد اجلوية العدد األكرب مز األعااك،  غم االخىتال  البىّ  يف 

 وال ت  ذس املنظمات ويحجامها.

__________ 

 22) "Global public sector insight", p. 10. 
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  الشال الثالل
 عدد األعضملء   نملر املضاواق با ض ملنق املستقلق ا  مملين عشضة املستاضنق

 
 الردود عل  استبيان وحدة التفتيش املشرتكة. امل د :

 ا تم يذ انغضا  با ت ازر ان سملين  
ميثىاذ ليىو جلىان املراجعىة والرقابىة املستعرضىة،  سىتثناك وكالىة  تنص اخت اصات يو -95

إلغاةة وتشغيل الالجئ  الفلسطيني  يف الشرذ األد   األونروا(، عل  مراعاة األمم املتحدة 
التمثيىل اجلغىرايف يف العاىوية. وإىل جانىب  لىت، تشىىا يحاىا  بعى   ىذس اللجىان  كمنظمىىة 

واالحتاد الدويل لالت االت( إىل متثيل البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية، و و العمل الدولية 
 ميثل مما سة جيدة. ما

وعل  يساس الردود ال  تلقتها وحدة التفتيش املشىرتكة على  اسىتبياهنا، نظىرت ليىو  -96
يةعترب مما سة جيدة.  ااملنظمات يف مسألة التواةن اجلنساا يف عاوية جلان املراجعة والرقابة، و و م

 تت ل اذس املسألة.اً ميثاذ ليو  ذس اللجان يحاام تتامز اخت اصات يو ومو  لت مل
و غم األةية ال  ياتسيها التمثيل اجلغرايف والتواةن اجلنساا وضىرو ة وضىعهما بعى   -97

اإلدا ات الذيز جرت االعتبا ، حسب مقتا  احلا ، يكد ليو   ساك اهليئات التشريعية وجمالح 
 مقابلتهم يةية إعطاك األولوية جملموعة املها ات واخلربة الفنية املطلوبة لتلبية احتياجات املنظمة.

 مامليري ا اض يق   ن ق املضاواق با ض ملنق  
تقو   -98 يتوقف حتديد املتطلبات املت لة  ملؤ الت واملها ات عل  املسؤوليات ال  يلز  ين 

التحلىي ب ىفات ًا راجعة والرقابة. وإىل جانب املتطلبات املهنيىة، مىز الاىرو ي يياىاا جلان امل
ش  ىية تشىىمل االسىتقاللية واملوضىىوعية والتجىرد والنزا ىىة ومتانىة األخالقيىىات وقىوة املهىىا ات 
االت الية. ومو االجتاس إىل تاليف يعااك اللجنة مبها  الرقابة عل  مما سات اإلدا ة يف جماالت 

 .امليثاذ يف االخت اصات يواً بد ين تاون معايا اختيا  م  ددة جيد للحوكمة، ال ئيسية 

ااك
ألع

دد ا
ع

 

 املنظمة
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نق    :9املايمل   املضاواق با ض مل ي بغي أر يضي ا تحديد ا  انح ملامليري ا اض يق   نملر 
 مي مل  هذه ا لجملر. اختوملصملت أب

 ا وفملت باملسهالت ا شاويق  
ميثىىىاذ جلىىىان املراجعىىىة والرقابىىىة املستعرضىىىة،  حسىىبما يظهىىىرت بعىىى  اخت اصىىىات يو -99
سىؤولية الش  ىية عىز املشىو ة الى  يتحمىل ياىراد اللجىان يف سىياذ اضىطالعهم بواجبىاهتم امل ال

تقدمها اللجنة كال. ومز األمو  احلامسة يف  ىذا السىياذ التىدقيق يف خلفيىات املرشىح  قبىل 
 ا ز يف الوظائف  تعيينهم ومطالبتهم بتقدمي سجالهتم التأديبية واإلا اح عز يي تناة  سابق يو

يىؤدوا واجبىاهتم أبسىلوب احىرتايف امل ىاحل. وإىل جانىب  لىت، يةطلىب إىل يعاىاك اللجنىة ين  يو
ك  بدا تس  هلم إ ويخالقي ب فاهتم الش  ية واخلاصة، وين ياونوا مستقل  عز املنظمة لاي ي

 املوضوعية والتجرد.
ميثاذ جلان املراجعة والرقابة الثماا عشرة ال  يةخاعت  ويف معظم االخت اصات يو -100

يعاا  ا غا تنفيذي  وخا جي  عز املنظمة، ، جرى الرتكيز عل  ضرو ة ين ياون (23 للتحليل
بعها  يسعوا لتلقي توجيهات مز يي حاومة يو ويال ت ت يي سلطة يخرى مز خا   املنظمة ال  

يافي مز الوقت والطاقة لعمل  ين   ص األعااك مااً مز داخلها. ومز ارتم ييا جلاهنم يو
مات اللجنة؛ وعل   و وو جي، يتع  التحديد الواضح يف  تزا يةناك عملية اختيا  األعااك الل

 الوقت املطلوب ألداك عمل اللجنة.
ميثىىاذ جلىان املراجعىىة والرقابىىة الثمىىاا عشىىرة،  ويظهىرت نتىىائج حتليىىل اخت اصىىات يو -101

وحتليل الردود ال  تلقتها وحدة التفتيش املشرتكة عل  استبياهنا، ين ليو  ذس اللجان تستوجب 
قبل اناما  املوظف  إىل جلان  "ارتة انتظا "استقاللية يعااك جلنة املراجعة والرقابة، واستيفاك 

ملراجعة والرقابة يف منظماهتم. وتتفاوت ارتة االنتظا  ب  سنة واحدة إىل سح سنوات، ويةنص ا
، تنطبىىىق اىىىرتة (25 ي بىىىو منظمىىات . ويف(24 عليهىىا يف اخت اصىىىات وميثىىاذ ي بىىىو عشىىىرة منظمىىة

عل  يعااك جلان املراجعة اخلا جية الذيز يرغبون يف التقىد  للعمىل  ملنظمىات. ًا االنتظا  ييا
ميثاذ سح عشرة مز اللجان عل  شر  اإلعالن عز امل لحة  ييااً يف اخت اصات يووينص 
__________ 

 ىىي اللجىىان التابعىىىة لألمانىىة العامىىىة لألمىىم املتحىىىدة، ومنظمىىة األغذيىىة والز اعىىىة  الفىىاو(، ومنظمىىىة الطىىاان املىىىدا  (23 
األمىىم اإلوىىائي، ومنظمىىة األمىىم املتحىىدة الىىدويل، ومنظمىىة العمىىل الدوليىىة، واالحتىىاد الىىدويل لالت ىىاالت، وبىىر مج 

السىىامية األمىىم املتحىدة للسىاان، ومفوضىية األمىم املتحىىدة للرتبيىة والعلىىم والثقااىة  اليونسىاو(، وصىىندوذ املتحىدة 
للتنميىىىة ال ىىىىناعية األمىىىم املتحىىىدة يسىىىيف(، ومنظمىىىىة للطفولىىىة  اليوناألمىىىىم املتحىىىدة لشىىىؤون الالجئىىى ، ومنظمىىىة 

للمسىاواة بى  اجلنسى  ومتاى  املىرية، املتحىدة  خلىدمات املشىا يو، و يئىة األمىماألمىم املتحىدة  اليونيىدو(، وماتىب 
 وبر مج األغذية العاملي، واملنظمة العاملية للملاية الفارية، واملنظمة العاملية لأل صاد اجلوية.

 ىىي اللجىىان التابعىىىة لألمانىىة العامىىىة لألمىىم املتحىىىدة، ومنظمىىة األغذيىىة والز اعىىىة  الفىىاو(، ومنظمىىىة الطىىاان املىىىدا  (24 
للرتبيىىىة والعلىىىم والثقااىىىة األمىىىم املتحىىدة الىىدويل، ومنظمىىىة العمىىىل الدوليىىة، واالحتىىىاد الىىىدويل لالت ىىاالت، ومنظمىىىة 

السىىامية لشىىؤون الالجئىى ، ومنظمىىىة مىىم املتحىىدة األللسىىاان، ومفوضىىىية األمىىم املتحىىدة  اليونسىىاو(، وصىىندوذ 
األمىم املتحىىدة للتنميىة ال ىناعية  اليونيىىدو(، ووكالىة األمىم املتحىىدة للطفولىة  اليونيسىىيف(، ومنظمىة األمىم املتحىدة 

للمسىاواة بىى  اجلنسىى  األمىىم املتحىىدة إلغاةىة وتشىىغيل الالجئىى  الفلسىطيني  يف الشىىرذ األد   األونىىروا(، و يئىة 
 ا  املرية، وبر مج األغذية العاملي، واملنظمة العاملية لأل صاد اجلوية.ومت

للسىىاان، وبىىر مج األغذيىىىة األمىىم املتحىىدة  ىىي منظمىىة العمىىل الدوليىىة، واالحتىىاد الىىدويل لالت ىىاالت، وصىىندوذ  (25 
 العاملي.
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واإلا اح املايل. وتعترب  ذس املباد  مز قبيل املما سات اجليدة ويتع  ين حتتذى عل  نطاذ 
 .األمم املتحدةجلان املراجعة والرقابة يف مؤسسات منظومة 

 املتطلبملت امله يق  
إدا ة  اراسبة يو بات  خلربة الفنية وسابق اخلربة يف مياديز املالية يوتتعلق معظم املتطل -102

ية  امل اطر يو مراجعة احلسا ت. ونظراً لقيا  عدد مز جلان املراجعة والرقابة جسداك مشو ة  وتين
بشىأن قىد  متزايىىد مىز العمىل التقىى  الرب جمىي والعلمىىي، مياىز ين تنشىأ حاجىىة حليىاةة مهىىا ات 

 ية إضااية كاألخالقيات واخلربة الفنية و/يو املعراية املتجاوبة مو يعما  املنظمة.وخ ائص تقن
إىل ضىىرو ة حيىىاةة  (26 ميثىىاذ عشىىر مىز اللجىىان املستعرضىىة ويشىا يف اخت اصىىات يو -103

مستوى اإلدا ة العليا لل ربة  ات ال لة. ويشا عل  وجه التحديد يف اخت اصات ي بو اقط 
أبي منظمىة حاوميىىة دوليىىة  األمىم املتحىىدة يو ة حيىىاةة خىربة مبنظومىىة إىل ضىرو  (27 مىز اللجىىان

يخرى كمطلب للعاوية. ويشا يف اخت اصات عدد  دود مىز اللجىان إىل ضىرو ة ين تاىون 
 ذس اخلربة حديثة لامان إملا  املرشح  أبحد  التطو ات يف جما  خرباهتم الفنية. وإىل جانب 

ملنظمىة وةقااتهىا وإطا  ىا القىانوا وبيئتهىا اخلا جيىة  لنسىبة  لىت، يشىا إىل حتميىة اهىم واليىة ا
لبع  املنظمات ال  تربة ايها يةية املعراة التقنية واإلملا  أبوضا  العمل يف ال ناعات واملياديز 

 ىىو احلىىا  يف االحتىاد الىىدويل لالت ىىاالت واملنظمىىة العامليىىة للملايىىة  العلميىة  ات ال ىىلة، كمىىا
 العاملية لأل صاد اجلوية. الفارية، واملنظمة

ويشا  املسؤولون الذيز جرت مقابلتهم إىل ين املها ات القيادية ال  يظهر ا  ئيح جلنة  -104
املراجعة والرقابة اائقة األةية لامان اعالية جلنته، ألنه ميثل اللجنة ويتحمل مسؤولية اختا  كثا 

نما غالبية اللجان املست مز املباد ات واإلجراكات. ويف ي ب هنم،  تا  الر ساك مز قبفل يقرا عرضة،  ة
 يتوىل الرئيح التنفيذي يف عدد  دود مز املنظمات تعي   ئيح اللجنة  انظر املراق الثالل(.

إىل عاوية األمم املتحدة ولوحظ انتماك بع  يعااك جلان املراجعة والرقابة يف منظومة  -105
متزامز. ويشا  املسؤولون والر ساك التنفيىذيون يكثر مز جلنة واحدة مز  ذس اللجان يف وقت 

الذيز جرت مقابلتهم إىل ين  ذس العاوية املتواةية متثل ارصة إلغناك جتا ب شاغلي العاىوية 
وتتيح إماانية تالقح األااا  وتشاطر املما سات اجليدة ب  اللجنة ال  ميثلوهنا ويعااك اللجان 

  مياز ين ينتقص مىز اسىتقاللياهتم وقىد هتم على  األخرى، شريطة عد  االخنرا  يف يي نشا
 تاريح الوقت الاايف ألداك ليو التزاماهتم.

__________ 

 ىي اللجىان التابعىة ملنظمىة الطىاان املىدا الىدويل، ومنظمىة العمىل الدوليىة، واالحتىاد الىدويل لالت ىاالت، ومنظمىة  (26 
السىامية لشىىؤون الالجئىى ، ومنظمىىة األمىىم املتحىىدة للرتبيىىة والعلىم والثقااىىة  اليونسىىاو(، ومفوضىية األمىم املتحىىدة 
للتنميىىىة ال ىىىناعية  اليونيىىىدو(، وبىىىر مج األغذيىىىة ملتحىىدة األمىىىم اللطفولىىىة  اليونيسىىىيف(، ومنظمىىىة األمىىم املتحىىىدة 

 العاملي، واملنظمة العاملية للملاية الفارية، واملنظمة العاملية لأل صاد اجلوية.

للرتبيىة والعلىىم والثقااىة  اليونسىىاو(، وماتىىب األمىم املتحىىدة  ىي اللجىىان التابعىة ملنظمىىة العمىل الدوليىىة، ومنظمىىة  (27 
 ت املشا يو، واملنظمة العاملية للملاية الفارية.خلدمااألمم املتحدة 
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 عمليق االختيمل  با تايني -ابء 
 حتديد املضشحني بعمليق االختيمل   

تت ذ صيغتها الرمسية يف معظىم  تبّ  يف يةناك إجراك االستعراض ين عملية االختيا  مل -106
يش اً . وتبّ  يياتحدةاألمم املمؤسسات منظومة  فت ت ال ين ستاً مز املنظمات املشا كة يف وحدة 

السىامية األمم املتحدة املشرتكة  منظمة العمل الدولية، واالحتاد الدويل لالت االت، ومفوضية 
األمم املتحدة للتنمية ال ناعية  اليونيدو(، وصندوذ األمم املتحدة لشؤون الالجئ ، ومنظمة 

باعها  للساان واملنظمة العاملية لأل صاد اجلوية( تعمل بتعليمات منشو ة تتعلق  لعملية الواجب ات
عند حدو  شغو  يف  ذس اللجان. وتتاون  ذس العملية مز إصدا  إعال ت خا جية، وتوجيه 

مسىاك مرشىحيها، واسىتقدا  وكالىة خا جيىة مت   ىة لفىرة الدعوة إىل الدو  األعااك للتقىد  أب
ي   الطلبات وإعداد قائمة خمت رة  ملرشح . ويايدت وحدة التفتيش املشرتكة أبن األعااك احلال
قة  وةي يف اللجنة االستشا ية املستقلة لإلدا ة التابعة لالحتاد الدويل لالت االت اختاوا مبوجب ال

لالت االت الذي يةنشئت اللجنة  راقة بقرا  مؤمتر املفوض  لالحتاد الدويلاملعنية بعملية االختيا  امل
، املراىق (Rev. Busan, 2014  2014، بوسىان، 162مبوجبه  قرا  االحتاد الدويل لالت االت 

ماليىة على  بعى  املنظمىات. ًا يهنىا قىد ترتىب آا    ك(. ويبىدو ين  لىت ميثىل مما سىة جيىدة؛ إال
األمىم يش املشرتكة يف  ذا اخل و. إماانية ين تتبو مؤسسات منظومة واقرتحت وحدة التفت

ناسب  مث إد اجهم عل  املتحدة  عملية اختيا  موحدة عل  نطاذ املنظومة لتحديد املرشح  امل
قائمة للمرشح  املتاح  لاي ختتا  املنظمات مز بينهم مللك الشواغر، عل  يساس استيفاك اخلربة 

 ايها التواةن اجلنساا والتمثيل اجلغرايف. عايا  ات ال لة مباالفنية الشاملة وامل
األمىم وتقاي اخت اصات جلن  املراجعة والرقابة يف منظمة العمل الدولية ومفوضىية  -107

السىىامية لشىىؤون الالجئىى  أبن تتىوىل شىىركة مسىىتقلة مىىز القطىا  اخلىىا. عمليىىة تقيىىيم املتحىدة 
واقو األمر يف االحتاد الدويل لالت ىاالت ومنظمىة ال ىحة املرشح . و د  الشيك نفسه يف 

العاملية،  غم عد  النص عل   لت يف اخت اصىات اللجنتى  التىابعت  هلمىا. وتسىت د   قىي 
يف  لت عز طريق  يئتها التشريعية  املنظمات يساليب خمتلفة لتقييم املرشح  لعاوية جلاهنا، مبا

 اً.ق لالختيا  يشّال داخلياست دا  اري و/يو جملح إدا هتا، يو
وتىىرى املفتشىىة يةيىىة ين تقىىىو  يي عمليىىة لالختيىىا  علىىى  يسىىح الشىىفااية واالحرتاايىىىة  -108

 يتماش  مو املما سات اجليدة. والنزا ة والتنااسية وتاااؤ الفر. يما  اجلميو، مبا

 امل افقق على األعضملء اندد بتايي هم  
عملية االختيا  عل  يساس اجلدا ة، وين هخذ بع   تقتاي املما سات اجليدة ين تقو  -109

االعتبىا  املقتاىيات املهنيىىة واملىؤ الت الش  ىىية، وين تاىون مفتوحىة وشىىفااة وتىتم يف دائىىرة 
بد ين تتسم العملية النهائية الختيا  املرشح   ل رامة واملوضوعية وين تقو   ات ا  واسعة. وال

يها  ؤالك األعااك عل  اجلدا ة وحتظ  مبوااقة اهليئة ا لتشريعية و/يو جملح اإلدا ة ال  يقد  إل
ميثىىاذ جلىىىان  يتماشىى  مىىىو املما سىىات اجليىىدة. بيىىد ين حتليىىىل اخت اصىىات يو خىىدماهتم، ومبىىا

يتعلق  ملوااقة النهائية عل  املرشح وعملية تعيينه، يظهر ين  املراجعة والرقابة الثماا عشرة ايما
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. ابع  اهليئات التشريعية و/يو (28 يو املنظمات املشا كة املستعرضةتطّبقها ل  ذس املما سة ال
تفعىل  جمالح اإلدا ات تعّ  يعااك جلان املراجعة والرقابة الى  تراىو إليهىا تقا ير ىا مباشىرة، يو

يا ًا  لت مز خال  جلاهنا الدائمة؛ يف ح  تع  بع  اهليئات التشريعية و/يو جمالح اإلدا ة ي
ثاا(. اً مزدوج اجعة والرقابة ال  تتبو تسلسالً يعااك جلان املر  يف تقدمي التقا ير  انظر الشال ال

حالة جلان املراجعة والرقابة ال  تقد  تقا ير ا إىل الرئيح التنفيذي وحدس،  مقابل  لت، ويف ويف
 يعّ  الرئيح التنفيذي ييااً يعااك  ذس اللجان.

اللجنىة وتعزيىىز قىد اهتم علىى  مسىاعدة اهليئىىات  وبغيىة ارااظىة علىى  اسىتقاللية يعاىىاك -110
التشىىىىريعية و/يو جمىىىىالح اإلدا ة وإسىىىىىداك املشىىىىو ة هلىىىىىا، يوصىىىى  أبن تتىىىىىوىل اهليئىىىىات التشىىىىىريعية 

جمىالح اإلدا ة اسىىتعراض االختيىىا  النهىىائي ألعاىىاك جلىىان املراجعىىة والرقابىىة يف منظمىىاهتم  و/يو
 هم مز الر ساك التنفيذي .واملوااقة عليه، عل  يساس املعلومات املقدمة إلي

وقد يشا  غالبية   ساك جلان املراجعة والرقابة وكبا  املسؤول  الذيز جرت مقابلتهم إىل  -111
ين مشىا كة الىرئيح التنفيىذي واهليئىة التشىىريعية و/يو جملىح اإلدا ة يف املوااقىة النهائيىة وتعيىى  

الفنيىىة  ات ال ىلة واملىىؤ الت الش  ىىية األعاىاك اجلىىدد يف اللجنىة علىى  يسىىاس حيىاةة اخلىىربة 
وكفالة التمثيل اجلغرايف العاد  والتواةن اجلنساا، حسب مقتاى  احلىا ، يسىهم يف جتّنىب يي 

 تناة  يف امل احل و و  دون التدخل السياسي يف اللجنة.
 األمم املتحدةمي مل  نملر املضاواق با ض ملنق   م   مق  بتضى املفتشق أر صالحيملت أب -112

تتالق نامليق اختيمل  األعضملء اندد بتايي هم. بنشكذ ملً حتتملج إىل تاديلهمل  تضمي همل أحكملم
يالء  إ م ملع، ي بغي أر تت خى هذه األحكملم نذل وهد اتوملع نشط الوتذاب املضشحني مظ 

 .االعتبمل  ملامليري ا تشغيذ امل حدة با ت ازر ان سملين با تم يذ انغضا ، حسب اال تضملء
 ز املتوقو ين تسهم التوصية التالية يف ة دة اعالية جلان املراجعة والرقابة وتعزيز ا.وم -113

 5ا ت صيق 
األمتتتم يتاتتني علتتى اهليئتتملت ا تشتتضيايق بأأب اتتمل ا اادا ة   مسسستتملت م   متتق  
تفاتتذ ك تتت  حتت، اسر، أر ت  تتتض متتن أوتتتذ نتتمملر استتتتيفملء احتيملوتتتملت  ، ا تتت  ماملتحتتدة

مي مل  نملر املضاواق با ض ملنق ا تملناق هلمل بحتدي همل، كي  اختوملصملت أبم  مملهتمل،   ت قيح 
ئهمل، مبمل ممل    تضّم همل أحكملممل تتالق ابملهمل ات باخلربة ا ف يق االحرتافيق كات ا ولق ألعضمل

اليمل.  ا  ك   كفمل ق بو د مزيج مت ازر نني خربة ا قطملعني ا املم باخلملص   مست ى اادا ة 
األمم  لهيكذ ا ت  يمي مل   مق ملً  اساملً ر حي ز هسالء األعضملء فهمأملً بمن املستو ب أيض

 بأأب امل  مملت احلك ميق ا دب يق بامل  مملت ا دب يق بسسبذ تسيري أعمملهلمل.املتحدة 

__________ 

تسىىمي احلاومىىىات يعاىىىاك اللجنىىىة االستشىىا ية للتقيىىىيم ومراجعىىىة احلسىىىا ت يف منظمىىة الطىىىاان املىىىدا الىىىدويل،  (28 
يعاىاك اللجنىة االستشىا ية املعنيىة  يف  لت بد  اإلعاشة اليىومي. يمىا وتغطي احلاومات ييااً نفقات سفر م مبا

إلغاةىىىة وتشىىىغيل الالجئىىىى  الفلسىىىطيني  يف الشىىىرذ األد   األونىىىىروا( األمىىىىم املتحىىىدة لداخليىىىة يف وكالىىىة  لرقابىىىة ا
 اي تا  م ويعّينهم املفوض العا   لتشاو  مو مدير إدا ة خدمات الرقابة الداخلية.
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 ا تد يب ا تمهيدي ا ضمسي -ويم 
 مسىي ينبغي ين   ل األعااك اجلدد يف جلان املراجعة والرقابىة على  تىد يب متهيىدي  -114

مز يجل اإلملا  أبغراض املنظمة وواليتها وي دااها وةقااتها. غا ينه تبّ  يف يةناك االستعراض ين 
تنظيمىه بشىال جيىد  جير حتديىدس يو غا  مسي، وملًا التد يب التمهيدي اكتس  يف يغلبه طابع

و ة يىىىزد عىىىدد املنظمىىات الىىى  يد جىىىت د املستعرضىىة. وملاألمىىىم املتحىىىدة علىى  نطىىىاذ منظمىىات 
للتىىىد يب التمهيىىىدي الرمسىىىي يف اخت اصىىىات جلاهنىىىىا للمراجعىىىة والرقابىىىة عىىىز ةىىىال  منظمىىىىات 

للساان، واملنظمة العاملية للملاية الفاريىة، واملنظمىة العامليىة لأل صىاد األمم املتحدة  صندوذ 
يها يف  اجلوية(؛ وتوار املنظمات املتبقية دو ات تد يبية مماةلة ألعااك جلاهنا  غم عد  النص عل

ميثاقها. وواقو األمر ين يعااك اللجان، حسبما يوضحت الردود املقدمة مىز  اخت اصاهتا يو
ايها مواد للمعلومات األساسية  املنظمات املشا كة، يتلقون إاادات تشمل جمموعات إعالمية مبا

ة للرتبيىاألمم املتحدة الارو ية. وقد اجتهت بع  املنظمات، كمنظمة العمل الدولية، ومنظمة 
للطفولة األمم املتحدة للساان، ومنظمة األمم املتحدة والعلم والثقااة  اليونساو(، وصندوذ 

ية إىل األمم املتحدة  اليونيسيف(، ومنظمة  عامل للتنمية ال ناعية  اليونيدو(، ومنظمة ال حة ال
 ختزيز ليو الوائق ال اد ة منذ إنشاك جلاهنا عل  مواقو شباية مارّسه هلذا الغرض.

، تتوىل يمانة جلنة املراجعىة والرقابىة تقىدمي اإلاىادات التمهيديىة (29 ويف بع  املنظمات -115
حو  العمليات األساسية للمنظمات، بينما يقد    ساك اإلدا ات الرئيسية امل تلفة يف املنظمة 
اإلاىادات الفنيىىة. وإىل جانىىب اإلاىىادات الى  تقىىد  يف املقىىر الرئيسىىي لاىل مىىز منظمىىة العمىىل 

للمساواة ب  األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئ ، و يئة األمم املتحدة لدولية، ومفوضية ا
اجلنسى  ومتاى  املىرية، ومنظمىة ال ىحة العامليىة،  تبىت  ىذس املنظمىات إليفىاد بعثىات ميدانيىة 

 وإجراك ة  ات إقليمية ألعااك جلان املراجعة والرقابة التابعة هلا.
أر ا تد يب ا تمهيدي ا ضمسي ي ط ي على أمهيق اب غق ألنه ميّكتن  بتاترب املفتشق -116

األعضتملء انتدد   نتملر املضاواتق با ض ملنتق متن ااملتملم ن قملفتق امل  متق بأهتدافهمل بأنشتطتهمل 
ا تشتتتغيليق فتتت   ا تحتتتمل هم اب لجتتتملر. بيس صتتتي متتتن ل إبنتتتفملء طتتتملنظ  مستتتي علتتتى ا تتتتتد يب 

 .األمم املتحدةانيدة   مسسسملت م   مق ا تمهيدي على حن  يتمملشى مظ املممل سملت 

__________ 

يىىىة، واالحتىىىاد الىىىدويل  ىىي األمانىىىة العامىىىة لألمىىم املتحىىىدة، ومنظمىىىة الطىىىاان املىىدا الىىىدويل، ومنظمىىىة العمىىل الدول (29 
األمىىىم للطفولىىىة  اليونيسىىىيف(، ومنظمىىىة األمىىم املتحىىىدة اإلوىىىائي، ومنظمىىىة األمىىىم املتحىىىدة لالت ىىاالت، وبىىىر مج 

خلىىىدمات املشىىىىا يو، وبىىىر مج األغذيىىىة العىىىىاملي، األمىىىىم املتحىىىدة للتنميىىىة ال ىىىىناعية  اليونيىىىدو(، وماتىىىب املتحىىىدة 
 ة للملاية الفارية، واملنظمة العاملية لأل صاد اجلوية.ومنظمة ال حة العاملية، واملنظمة العاملي
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  ا فوذ اخلملما  
 سلطق نملر املضاواق با ض ملنق بأسل ب تشغيلهمل

األمىىم مثىة ملمحىىان  ئيسىىيان مييىىزان طريقىىة تشىغيل جلىىان املراجعىىة والرقابىىة يف منظومىىة  -117
لىدويل، ةىىا: عىىز جلىان املراجعىىة يف القطىاع  العىىا  واخلىا. علىى  ال ىعيديز الىىوط  وااملتحىدة 

األجر ونطاذ السلطة املمنوحة للجان، اللذان حتد منهما صىالحيات الىدو  األعاىاك ومتتعهىا 
  لسيادة.

 سلطق نملر املضاواق با ض ملنق -أ ف 
 األمم املتحدةاملممل سملت ا ضاه ق   م   مق   

و  جلان املراجعة والرقابة ليو السلطات الارو ية  -118 تها. يتع  ين ختة ي لالضطال  مبسؤول
وتةسىىتمد سىىىلطة اللجىىان يف يداك يعماهلىىىا مىىز الوائىىىق املىىىةنشئة هلىىىا، سىىواك كانىىىت اخت اصىىىات 

ويتعىى  يف  ىذا ال ىىدد ين يةافىل للجىىان املراجعىة والرقابىىة سىبيل وصىىو  دون قيىىود  اً.ميثاقى ي 
ت  ات صلة ترا ا ملوظفي املنظمة وياراد ا اآلخريز مز غا املوظف  واالطال  عل  يي معلوما

 ضرو ية ألداك واجباهتا.

 احلق   ا تمتظ نسبيذ بص ل دبر  ي د  لمال مملت بنميظ فئملت امل ففني  
ميثاذ عشر مز جلان املراجعة والرقابة يف املنظمات املشا كة يف  تذكر اخت اصات يو -119

يىا ت والتقىا ير، ، يهنىا حتىوة إماانيىة وصىو  كاملىة للسىجالت والب(30 وحىدة التفتىيش املشىرتكة
. وحتدد بع  االخت اصات "دون عوائق"و "دون قيود"وتست د  يف التعبا عز  لت عبا يت 

طبيعة املعلومات ال  ياون بوسو اللجنة التماسها واحل و  عليها وتد   ايها املعلومات  ات 
ة يف االحتىاد اخلاصة. وتشا اخت اصات اللجنة االستشىا ية املسىتقلة لىإلدا   الطبيعة السرية يو

الدويل لالت االت عل  وجه التحديد إىل ينه جيوة للجنة االطال  عل  ليو سجالت املراجعة 
 اخلا جية والداخلية.

 سلطق تايني خربة ف يق خمل ويق مستقلق  
ميثاذ جلان املراجعة والرقابة يف عشر منظمات مشا كة يف وحدة  تشا اخت اصات يو -120

ي  مستقل   ىل إماانية استعانة  ذس اللجان مبستشا  مستقل يو، إ(31 التفتيش املشرتكة ئ يخ ا
ملسىاعدهتا على  يداك  خربة انية مستقلة يخىرى، حسىبما تىراس ضىرو  ً  و/يو يي مشو ة مهنية يو

__________ 

لألغذيىة والز اعىىة  الفىىاو(، ومنظمىة العمىىل الدوليىىة، واالحتىاد الىىدويل لالت ىىاالت، وبىىر مج املتحىىدة  منظمىة األمىىم (30 
األمىىىم املتحىىىدة للرتبيىىة والعلىىىم والثقااىىىة  اليونسىىىاو(، وصىىىندوذ األمىىىم املتحىىىدة اإلوىىىائي، ومنظمىىىة األمىىم املتحىىىدة 

خلىىىدمات املشىىا يو، وبىىىر مج األمىىىم املتحىىدة للطفولىىة  اليونيسىىىيف(، وماتىىب األمىىم املتحىىىدة للسىىاان، ومنظمىىىة 
 األغذية العاملي، واملنظمة العاملية للملاية الفارية.

للسىىاان، األمىم املتحىدة الحتىاد الىدويل لالت ىىاالت، وصىندوذ لألغذيىة والز اعىىة  الفىاو(، وااملتحىدة  منظمىة األمىم (31 
األمىىم املتحىىدة خلىىدمات املشىىا يو، ووكالىة األمىىم املتحىدة للطفولىىة  اليونيسىىيف(، وماتىب األمىىم املتحىدة ومنظمىة 

إلغاةىىة وتشىىغيل الالجئىى  الفلسىىطيني  يف الشىىرذ األد   األونىىروا(، وبىىر مج األغذيىىة العىىاملي، ومنظمىىة ال ىىىحة 
 لعاملية، واملنظمة العاملية للملاية الفارية، واملنظمة العاملية لأل صاد اجلوية.ا
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امليثاذ ختلو عادة مز ترتيبات  ددة يف امليزانية بشأن  ذس  واجباهتا. ولئز كانت االخت اصات يو
  لوااك  لتااليف املرتبطة بذلت.اً ضمنياً اض ين املنظمات املعنية تتحمل التزاماحلاالت، جيوة اارت 

 متملناق ا ت صيملت املتالقق ابملضاواق ا داخليق باخلمل ويق ب صدهمل  
ميثاقهىا، واليىة  تنا  جبميو جلان املراجعة والرقابة املستعرضة مبقتا  اخت اصاهتا يو -121

ال  ت د  ا كيا ت الرقابة الداخليىة واخلا جيىة. ويةظهىر حتليىل  متابعة تنفيذ اإلدا ة للتوصيات
التقا ير املتعلقة أبنشطة جلان املراجعة والرقابة والردود املقدمة مز املنظمات املشا كة يف وحىدة 
قا ير  ت التفتيش املشرتكة، ين ليو اللجان ترصد حالة تنفيذ التوصيات ال  ت د  عنها وتقد  

ستعراض الرا ز ين  نا  إحدى عشرة جلنة ترصد التقد  الذي حترةس اإلدا ة عز  لت. ووجد اال
يف تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة. وعالوة عل   لت، تتابو ليو اللجان املستعرضة 

 (.2 امتثا  اإلدا ة لتوصيات املراجعة اخلا جية  انظر اجلدو 
فيذ  توصيات املراجعة الداخلية، كماوترصد ليو جلان املراجعة والرقابة  -122 ن ت ترصد حالة 

توصيات وظائف التحقيقات الداخلية. ووجد االستعراض الرا ز ين  نا  تسو منظمات اقط 
ترصد تنفيذ التوصيات املت لة  لتقييم، وعشر منظمات ترصد حالة التوصيات الى  ي ىد  ا 

 (.2ماتب األخالقيات  انظر اجلدو  
ذ، ترى املفتشة ينه ينبغي جلميو اللجان ين ترصد تنفيذ كااة توصيات ويف  ذا السيا -123

ًا ايهىىا توصىىيات وحىىدة التفتىىيش املشىىرتكة، تعزيىىز  املراجعىة الداخليىىة واخلا جيىىة وين تتابعهىىا، مبىىا
 لألداك يف املنظمات.اً للتنسيق ودعم

  2اجلدو  
 تود همل ا  فملئف ا ض ملنيقمتملناق نملر املضاواق با ض ملنق  ت فيذ اادا ة  لت صيملت ا   

جلىىىىىان املراجعىىىىىىة والرقابىىىىىىة يف 
املنظمىىىىىىىىىىىىىىات املشىىىىىىىىىىىىىىىا كة يف 

 وحدة التفتيش املشرتكة

التسلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 
لإلبىالغ  اإلدا ي

 يف اللجان

 متابعة جلان املراجعة والرقابة للتوصيات ال اد ة عز:
جلىان املراجعىة 

 والرقابة
وحىىىىىىىىىىىىىىدة 
التفتىىىىىيش 
 املشرتكة

املراجعىىات 
 اخلا جية

املراجعىىىىىىىات 
 الداخلية

وظيفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التحقيقات

وظيفىىىىىىىة 
 التقييم

وظيفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 األخالقيات

 - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  األمانة العامة لألمم املتحدة
املتحىىىىىىىىىىدة  بىىىىىىىىىىر مج األمىىىىىىىىىىم

 اإلوائي
✖ ✔ - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

املتحىىىىىىىىدة  صىىىىىىىىندوذ األمىىىىىىىىم
 للساان

✖ ✔ - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

املتحىىىىىىىىدة  مفوضىىىىىىىىية األمىىىىىىىىم
 السامية لشؤون الالجئ 

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - 

املتحىىىىىىىىىىدة  منظمىىىىىىىىىىة األمىىىىىىىىىىم
 للطفولة  اليونيسيف(

✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

املتحىىىىىىىىىىدة  ماتىىىىىىىىىب األمىىىىىىىىىم
 خلدمات املشا يو

✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔ 
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جلىىىىىان املراجعىىىىىىة والرقابىىىىىىة يف 
املنظمىىىىىىىىىىىىىىات املشىىىىىىىىىىىىىىىا كة يف 

 وحدة التفتيش املشرتكة

التسلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 
لإلبىالغ  اإلدا ي

 يف اللجان

 متابعة جلان املراجعة والرقابة للتوصيات ال اد ة عز:
جلىان املراجعىة 

 والرقابة
وحىىىىىىىىىىىىىىدة 
التفتىىىىىيش 
 املشرتكة

املراجعىىات 
 اخلا جية

املراجعىىىىىىىات 
 الداخلية

وظيفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التحقيقات

وظيفىىىىىىىة 
 التقييم

وظيفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 األخالقيات

إلغاةىىىة املتحىىدة  وكالىىة األمىىم
وتشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىغيل الالجئىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
الفلسىىىىىىىىىىىطيني  يف الشىىىىىىىىىىىرذ 

 األد   األونروا(

✖ ✔ - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

املتحىىىىىىىىىىىىىدة   يئىىىىىىىىىىىىىة األمىىىىىىىىىىىىىم
اجلنسىىىىىىىىى  للمسىىىىىىىىاواة بىىىىىىىى  

 ومتا  املرية

✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 ✔ - ✔ ✔ ✔ - ✔  بر مج األغذية العاملي
املتحىىىىىىىىىىدة  منظمىىىىىىىىىىة األمىىىىىىىىىىم

 لألغذية والز اعة  الفاو(
 ✔ - ✔ ✔ ✔ - ✔ 

منظمىىىىىىىىىة الطىىىىىىىىىىاان املىىىىىىىىىىدا 
 الدويل

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 ✔ - ✔ ✔ ✔ - ✔  منظمة العمل الدولية
 ✔ - ✔ ✔ ✔ - ✔  االحتاد الدويل لالت االت

للرتبيىة املتحىدة  منظمىة األمىم
 والعلم والثقااة  اليونساو(

✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

املتحىىىىىىىىىىدة  منظمىىىىىىىىىىة األمىىىىىىىىىىم
 للتنمية ال ناعية  اليونيدو(

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - 

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  منظمة ال حة العاملية
املنظمىىىىىىىة العامليىىىىىىىة للملايىىىىىىىىة 

 الفارية
 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

العامليىىىىىىىة لأل صىىىىىىىاد املنظمىىىىىىىة 
 اجلوية

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - ✔ 

ميثىىاذ جلىىان املراجعىىة والرقابىىة، وتقريىىر النشىىا  السىىنوي للجىىان، والىىردود املقدمىىة مىىىز  اخت اصىىات يو امل د :
 املنظمات املشا كة يف وحدة التفتيش املشرتكة.

=  يئىىىة تشىىىىريعية و/يو جملىىىىح إدا ة و ئىىىىيح  (  يئىىىىة تشىىىىريعية و/يو جملىىىىح إدا ة؛ = ( ∎ املفتىىىاح  
  ئيح تنفيذي=  (✖ تنفيذي؛ 

 .خلدمات املشا يواألمم املتحدة غا منطبق عل  ماتب  * 

 ا تاملمذ مظ ادعملءات حمددة  
حىىت اآلن حتديىد قنىوات إبىالغ األمىم املتحىدة مل جيىر يف عىدد مىز مؤسسىات منظومىة  -124

 مسيىة لتقىدمي البالغىات والتحقيىق يف ادعىاكات سىىوك السىلو  املوجهىة ضىد الر سىاك التنفيىىذي  
  سىاك اإلدا ات املعنيىة  لرقابىة. وتشىا املفتشىة إىل ين وحىدة التفتىيش املشىرتكة يوصىت يف  يو

األمىم املتحىدة لفات يف منظومة تقرير ا عز السياسات واملما سات املتعلقة  ملبّلغ  عز امل ا
 JIU/REP/2018/4) تىدابا للتأكىد مىىز ين  2020 ، أبن تعتمىد اهليئىات التشىريعية حبلىىو  عىا

ليو السياسات املت لة بسوك السىلو /امل الفات واالنتقىا  تتاىمز حتديىد القنىوات والطرائىق 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/4
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ومنها جلان الرقابة املستقلة، لإلبالغ عز االدعىاكات املوجهىة ضىد الىرئيح التنفيىذي املناسبة، 
للمنظمة وضد يي وظائف يخرى قد تنطوي عل  تعا ض م ىاحل  تمىل يف التعامىل مىو  ىذس 

 القاا  والتحقيق ايها. وتود املفتشة التشديد عل  ضرو ة العمل عل   ذس التوصية.

 نملر املضاواق با ض ملنق مي مل  استاضاجل اختوملصملت أب  
لتزايد املسؤوليات ال  تنا  بلجان املراجعة والرقابة والتطو  الذي يلم  لدو  الذي اً نظر  -125

اً تؤديه،  ت مز الارو ية استعراض إطا  ا القانوا واستاماله ب و ة دو ية، لاي يتس  تد جيي
 نظمات.تامينه التحد ت واألولو ت الباةغة ال  تواجهها امل

ميثاذ جلىان املراجعىة والرقابىة الثمىاا  وقد كشف التحليل التف يلي الخت اصات يو -126
تتعلىق  السىتعراض الىدو ي هلىذس االخت اصىات. لاىز ًا يتاىمز يحاامى (32 عشىرة، ين ن ىفها

ناك  دو ية  ذس االستعراضات تتفاوت وال ث دد بشال جيد يف معظم  ذس االخت اصات  ست حتة
السىامية لشىؤون الالجئى  واملنظمىة العامليىة للملايىة األمىم املتحىدة اللجنت  التابعت  ملفوضىية 

سنت  يف املنظمة األوىل، وكل ةال  سنوات  الفارية، حيل تقاي ججراك  ذا االستعراض كل
 يف املنظمة الثانية. وميثل  لت مما سة جيدة ينبغي ين تاعها املنظمات األخرى يف االعتبا .

 بنظ ا لجملر  ق اعدهمل بإوضاءاهتمل اخلملصق  
ينبغىي ين تتمتىو جلىان املراجعىىة والرقابىة بسىلطة وضىو قواعىىد ا وإجراكاهتىا اخلاصىة مىىو  -127
ميثاقهىىا. لاىز  لىىت غىا حاصىىل  لفعىل حىىىت اآلن يف حالىىة  يف  لىىت  خت اصىاهتا يوالتقيىد 

معظم جلان املراجعة والرقابة،  ستثناك جلان األمانة العامة لألمم املتحدة، ومنظمة العمل الدولية، 
السىىامية األمىىم املتحىدة للرتبيىة والعلىىم والثقااىة  اليونسىىاو(، ومفوضىية األمىم املتحىىدة ومنظمىة 

 للتنمية ال ناعية  اليونيدو(، وبر مج األغذية العاملي.األمم املتحدة ؤون الالجئ ، ومنظمة لش

 ا اقبملت با تحد ت  
 يى بع  مسؤويل املنظمات املشا كة الذيز جرت مقابلتهم ين يعااك جلان املراجعة  -128

نتظر مز ليو يعااك اللجان معاصريز يف جماالت خرباهتم الفنية. وياً والرقابة احلالي  ليسوا ليع
ين يواصىىلوا الىىىتعّلم ومالحقىىة التطىىىو ات يف ميىىىاديز اخلىىربة الفنيىىىة اخلاصىىىة الىى  تشىىىهد تغىىىاات 

بد مز معاجلة يي اجوات عز طريق تطبيق عملية  ّسنة يف اختيا  األعااك يكثر  متسا عة. وال
املراجعة والرقابة عل   موضوعية وصرامة واعتمادًا عل  اجلدا ة، إىل جانب حر. يعااك جلان

ين ياون تطبيق حدود ةمنية ملدة العاوية وسيلة مناسبة لت فيف اً التعلم املتواصل. ومياز ييا
 يتعلق بنوعية اخلربة الفنية ال   وة ا األعااك. امل اطر ايما

__________ 

اإلوىىائي، األمىم املتحىدة  ىي اللجىان التابعىة ملنظمىىة الطىاان املىدا الىىدويل، واالحتىاد الىدويل لالت ىاالت، وبىىر مج  (32 
إلغاةىة وتشىغيل الالجئى  الفلسىىطيني  األمىم املتحىدة السىامية لشىؤون الالجئى ، ووكالىىة األمىم املتحىدة ومفوضىية 

للمسىاواة بى  اجلنسى  ومتاىى  املىرية، وبىر مج األغذيىة العىىاملي، األمىم املتحىىدة يف الشىرذ األد   األونىروا(، و يئىة 
 ومنظمة ال حة العاملية، واملنظمة العاملية للملاية الفارية.
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 أسل ب ا تشغيذ -ابء 
 ا رتتيبملت اادا يق املتالقق ابمليزانيق  

املستعرضىة الىىدعم اللوجيسىى  واإلدا ي للجىان املراجعىىة والرقابىىة تىوار ليىىو املنظمىىات  -129
لتماينها مز االضطال  أبنشطتها الرقابية. لاىز  ىذا الىدعم قىد يتفىاوت  خىتال  مما سىات 

 املنظمات.
يتعلق  ألجو ، جتىد  اإلشىا ة إىل ينىه على  عاىح القطىا  اخلىا.، يقىد  ليىو  وايما -130

خىدماهتم دون مقابىل،  سىتثناك حالىىة املتحىدة  يف منظومىة األمىم يعاىاك جلىان املراجعىة والرقابىة
للساان ال  يتلق  يعاا  ا يتعىاً  على  اخلىدمات الى  األمم املتحدة اللجنة التابعة ل ندوذ 

. ويطبق  ذس املما سة (33 يؤدوهنا لتعوياهم عز الوقت املنفق يف الوااك  ملسؤوليات املالف  اا
ئة صندوذ النقد الاً ييا األمم دويل. ومبقتا  اخت اصات اللجنة االستشا ية للرقابة التابعة هلي

للمساواة ب  اجلنس  ومتاى  املىرية، يتلقى  يعاىاك اللجنىة منحىة سىنوية لقىاك عملهىم املتحدة 
 الرقا ، حتدد ا املديرة التنفيذية يف مطلو كل سنة تقوميية. ويتلق  الرئيح منحة إضااية.

جلىان املراجعىىة والرقابىة يتلقىىون مبقتاى  األنظمىىة والقواعىد املاليىىة لاىىل  بيىد ين يعاىىاك -131
منظمىىة، بىىىد  اإلقامىىة اليىىىومي ونفقىىات السىىىفر املرتبطىىة حباىىىو  م اجتماعىىات املنظمىىىات الىىى  

األمىىم  ىدموهنا،  سىىتثناك منظمىة الطىىاان املىدا الىىدويل الى  متثىىل املنظمىة الوحيىىدة يف منظومىة 
تحملها  بد  إقامة يومي يوتداو  ال  الاملتحدة  ت نفقات سفر ألعااك جلنتها. اهذس النفقات 

احلاومىات الى  ترعىىا م. ومياىز ين تتسىىبب  ىذس املما سىة يف احلىىد مىز عىىدد املرشىح  الىىذيز 
ًا تتعلىق يياىًا يحاامى (34 تستطيو  ذس املنظمة اجتذاام. وتتامز اخت اصات بعى  اللجىان

وتااليف االت االت وبع  النفقات األخرى  ات ال لة.  لنفقات ال  مياز  د ا لألعااك، 
لاز املفتشة يةخطرت أبن الراعة ال  ترتبط خبدمة  ذس اللجان والرضا الذي جتلبىه املشىا كة يف 

 يبدو تقد  عدد كاٍ  مز  وي املقد ة العالية كمرشح . يزا  يامز عل  ما قاا  وجيهة، ال
مثاٍن مز جلان املراجعة والرقابة يف املنظمات املشا كة يف ميثاذ  وتنص اخت اصات يو -132

عل  داو تعوي  ألعااك جلان املراجعة والرقابة عز الدعاوى ال   (35 وحدة التفتيش املشرتكة
قىد تراىىو حبقهىىم جىراك يداك ينشىىطة يف سىىياذ مما سىاهتم واجبىىاهتم حبةسىىز نيىة. وتشىىجو املفتشىىة 

 ملما سة اجليدة.املنظمات عل  النظر يف تطبيق  ذس ا

ا كملفيق،  :10املايمل   ي بغي أر حتوذ نملر املضاواق با ض ملنق على ا دعم اادا ي بامل ا د 
 ح، يتسىن هلمل ا  فملء مبسسب يملهتمل ا ض ملنيق.

__________ 

 .29للساان، الفقرة األمم املتحدة  اخت اصات اللجنة االستشا ية الرقابية التابعة ل ندوذ (33 

األمىىىم املتحىىىىدة للسىىىىاان، وماتىىىب األمىىىم املتحىىىدة اإلوىىىائي، وصىىىىندوذ األمىىىىم املتحىىىدة اللجىىىان التابعىىىة لىىىرب مج  (34 
 خلدمات املشا يو.

للسىىىىاان، األمىىىم املتحىىىدة اإلوىىىائي، وصىىىىندوذ األمىىىىم املتحىىىدة اللجىىىان التابعىىىة ملنظمىىىة العمىىىىل الدوليىىىة، وبىىىر مج  (35 
األمىىم للطفولىىة  اليونيسىيف(، و يئىىة األمىم املتحىىدة السىىامية لشىىؤون الالجئى ، ومنظمىىة األمىىم املتحىدة وضىية ومف

 للمساواة ب  اجلنس  ومتا  املرية، وبر مج األغذية العاملي، واملنظمة العاملية للملاية الفارية.املتحدة 
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 امل ا د اململ يق  
حسبما استبان يف املقابالت ال  يجريت مو   ساك جلان املراجعة والرقابة والردود ال   -133

يد س، تتفاوت يف  3تلقتها وحدة التفتيش املشرتكة عل  استبياهنا، وعل  النحو املب  يف اجلدو  
بة. طرائق خت يص امليزانية لتغطية ينشطة جلان املراجعة والرقااألمم املتحدة مؤسسات منظومة 

و غم خت يص ميزانية لدعم عمل جلان املراجعة والرقابة، اإهنا تةراىق مبيزانيىات يخىرى،  سىتثناك 
للتنميىىة األمىىم املتحىىدة حالىىة األمانىىة العامىىة لألمىىم املتحىىدة، ومنظمىىة العمىىل الدوليىىة، ومنظمىىة 

ا مبيزانية مستقلة. ال ناعية  اليونيدو(، واملنظمة العاملية للملاية الفارية، ال  حتظ  كل جلنة ايه
تذى عل  نطاذ منظومة   .األمم املتحدةويعترب  لت مز قبيل املما سات اجليدة ال  مياز ين حتة

  3اجلدو  
 امل ا د اململ يق  لجملر املضاواق با ض ملنق ا  مملين عشضة املستاضنق

 املنظمة املوا د املالية للجان املراجعة والرقابة
األمىىىم املتحىىىىدة انىىىة العامىىىة لألمىىىم املتحىىىدة، ومنظمىىىىة العمىىىل الدوليىىىة، ومنظمىىىة األم خم ص مستقل يف امليزانية

 للتنمية ال ناعية  اليونيدو(، واملنظمة العاملية للملاية الفارية
 للطفولة  اليونيسيف(األمم املتحدة منظمة الطاان املدا الدويل، ي( ومنظمة  جزك مز ميزانية الرقابة الداخلية

مسىىىىىتقلة يىىىىدير ا ماتىىىىىب املراجعىىىىىة ميزانيىىىىة 
 الداخلية

األمىىم املتحىىدة للرتبيىىة والعلىىم والثقااىىة  اليونسىىاو(، وبىىر مج املتحىىدة  منظمىىة األمىىم
 السامية لشؤون الالجئ األمم املتحدة للساان، ومفوضية 

املتحىىىدة  األمىىماإلوىىائي، وماتىىىب خىىدمات املشىىا يو، و يئىىة املتحىىدة  بىىر مج األمىىم جزك مز ميزانية اإلدا ة
للمسىىاواة بىى  اجلنسىى  ومتاىى  املىىرية، وبىىر مج األغذيىىة العىىاملي، ومنظمىىة ال ىىىحة 

 العاملية، واملنظمة العاملية لأل صاد اجلوية
تىىىىىىىىنص علىىىىىىىىى   اخت اصىىىىىىىىات اللجىىىىىىىىىان ال

 خت يص ميزانية
 منظمىىىىة األغذيىىىىة والز اعىىىىة  الفىىىىاو(، واالحتىىىىىاد الىىىىدويل لالت ىىىىاالت، ووكالىىىىة األمىىىىىم

 إلغاةة وتشغيل الالجئ  الفلسطيني  يف الشرذ األد   األونروا(املتحدة 
 املقابالت والردود املقدمة عل  استبيان وحدة التفتيش املشرتكة. امل د :

تىداو احلاومىات نفقىىات السىفر وبىىد  اإلقامىة اليىومي ملواطنيهىىا األعاىاك يف جلنىىة املراجعىة والرقابىىة يف   ي( 
  ذس املنظمة.

وينبغي ين تاون ميزانية جلنة املراجعة والرقابة كاايىة لتغطيىة ليىو امل ىرواات املت ىلة  -134
حالة بع  اللجان املستعرضة، و غم عد  وجود خم ىص  ىدد يف   ألنشطة ال  تؤديها. ويف

املغاد يز الذيز جرت مقابلتهم يي شااوى  يىةْبد يي مز   ساك اللجان احلالي  يو امليزانية، مل
. عد  تلقي جلاهنم موا د مالية كااية لالضطال  أبنشطتها وخطط عملها. ومثل  لت يياا خب و 

ثماا عشرة نتيجة مرتتبة عل  النص يف اخت اصات يو  (36 ميثاذ اةن  عشرة جلنة مز اللجان ال
 املستعرضة عل  حام ختفيفي يتيح هلا تعي  خرباك خا جي  حيثما وي ن ترى ضرو ة لذلت.

بنغيق تازيز استقال يق نملر املضاواق با ض ملنق بز دة فامل يتهمل، ت صي املفتشتق  ر  -135
 ختوص  لجملر ميزانيق مستقلق متك همل من االنطالع مبسسب يملهتمل ا ض ملنيق.

__________ 

 ىىي اللجىىان التابعىىة لألمانىىة العامىىة لألمىىم املتحىىدة، ومنظمىىة األغذيىىة والز اعىىة  الفىىاو(، ومنظمىىة العمىىل الدوليىىىة،  (36 
األمىىم للسىىاان، ومنظمىة األمىىم املتحىدة اإلوىىائي، وصىندوذ األمىىم املتحىدة واالحتىاد الىدويل لالت ىىاالت، وبىر مج 

سىىىاواة بىىى  اجلنسىى  ومتاىىى  املىىىرية، وبىىىر مج األغذيىىىة للماألمىىم املتحىىىدة للطفولىىىة  اليونيسىىىيف(، و يئىىىة املتحىىدة 
 العاملي، ومنظمة ال حة العاملية، واملنظمة العاملية للملاية الفارية، واملنظمة العاملية لأل صاد اجلوية.
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 دعم األمملنق  
األمىىم املتحىىدة تتلقى  ليىىو جلىىان املراجعىىة والرقابىىة املستعرضىة يف مؤسسىىات منظومىىة  -136

خدمات دعم األمانة مز املنظمات ال  ختدمها  ذس اللجان لاي تتماز مز يداك ينشطتها،  غم 
متمتعة  ستقال   ايت بسبب تبعيتها إلدا ات خمتلفة  ين معظم  ذس األما ت غا قائمة بذاهتا يو

ماهتا. ومتثل اللجنة االستشا ية املستقلة للمراجعة يف األمانة العامة لألمم املتحدة اللجنة ضمز منظ
تتمتىو بىه اللجنىة  الوحيدة ال  تتلق  الدعم مز يمانة مارسة تعمىل يف اسىتقال   ايت يشىبه مبىا
 .(4االستشا ية لشؤون اإلدا ة وامليزانية وجلنة اخلدمة املدنية الدولية  انظر اجلدو  

نة. وبدا  -137 وقد انقسم املسؤولون الذيز جرت مقابلتهم حو  حتديد املوقو األاال لألما
يف امل احل إ ا وقو ماان األمانة يف ماتب املراجعة الداخلية اً يرى تعا ض منهم الاً كبا ًا  ين عدد

ضىىمز اخلىدمات الرقابيىة. وكىذلت،   ىب بعى  مسىىؤويل ًا جيىد واعتىرب يهنىا بىذلت حتتىل ماىا ً 
للسىىاان الىذيز جىرت مقىىابلتهم إىل ين التشىايل الىرا ز يف ال ىىندوذ  األمىم املتحىدة ندوذ صى

 كاٍ  حلماية استقاللية يمانة اللجنة واستقاللية خدماهتا الرقابية الداخلية.
  4اجلدو  

 م  ظ أمملانت نملر املضاواق با ض ملنق ا  مملين عشضة املستاضنق
 نظمةامل موقو يما ت جلان املراجعة والرقابة
اإلوىائي، ومنظمىة األمىم املتحىدة منظمة الطاان املىدا الىدويل، وبىر مج  ماتب املراجعة والرقابة الداخلية

األمىىىىم للرتبيىىىة والعلىىىىم والثقااىىىىة  اليونسىىىاو(، وصىىىىندوذ األمىىىم املتحىىىىدة 
السىىامية لشىؤون الالجئىى ، األمىىم املتحىدة للسىىاان، ومفوضىية املتحىدة 
األمىىم املتحىىدة للطفولىىة  اليونيسىىيف(، ومنظمىىة األمىىم املتحىىدة ومنظمىة 

إلغاةىىىة وتشىىىىغيل األمىىىم املتحىىىدة للتنميىىىة ال ىىىناعية  اليونيىىىدو(، ووكالىىىىة 
 الالجئ  الفلسطيني  يف الشرذ األد   األونروا(

ماتىىىب اإلدا ة  املاتىىب التنفيىىذي يو
 االسرتاتيجية والسياساتماتب  يو

منظمة األغذية والز اعىة  الفىاو(، واالحتىاد الىدويل لالت ىاالت، وماتىب 
للمسىىىاواة بىىى  األمىىىم املتحىىدة خلىىدمات املشىىىا يو، و يئىىة األمىىم املتحىىىدة 

 اجلنس  ومتا  املرية
 بر مج األغذية العاملي، واملنظمة العاملية لأل صاد اجلوية يمانة جملح اإلدا ة

األمانىىىىة العامىىىىة لألمىىىىم املتحىىىىىدة ي( ومنظمىىىىة العمىىىىل الدوليىىىىة، ومنظمىىىىىة  مراقب احلسا ت ماتب
 ال حة العاملية، واملنظمة العاملية للملاية الفارية

 ؛املقابالت والردود عل  استبيان وحدة التفتيش املشرتكة امل د :

 السىتقال  الىىذايت،  غىم وقوعهىا يف ماتىب مراقىىب تتمتىو يمانىة اللجنىة االستشىىا ية املسىتقلة للمراجعىة   ي( 
 احلسا ت.

ويف سىياذ املقىابالت، يشىىا  قلىة مىىز املسىؤول  إىل ااتقىىا  بعى  املااتىىب الى  تتىىوىل  -138
وظيفة يمانة جلنة املراجعة والرقابة إىل املوا د البشرية واملالية الالةمة ألداك اللجنة ألعماهلا. ويؤةر 

 ىىذا  يف عمىل اللجنىة ويعيقهىا عىىز الواىاك بتوقعىات يعاىائها. ويف  ىذا التحىدي بشىال سىىليب
يس صى  ر تزبَّد املكملتب ا   ت فض بفملئف األمملنق  لجملر املضاواق با ض ملنق ابمل ا د ال دد، 

 .ا كملفيق بأر تازز  د هتمل على عمذ ك  
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ي بغتتي أر تضتتظ نتتملر املضاواتق با ض ملنتتق خطتتق عمتتذ ست  يق متتن أوتتذ نتتمملر  :11املايتمل  
 ا تودي نفامل يق ملسسب يملهتمل بأهدافهمل احملددة هلذه ا فرتة.

 خطط ا امذ ا س  يق باالوتمملعملت ا ضمسيق  
برامج األمم املتحدة تعّد ليو جلان املراجعة والرقابة املستعرضة يف مؤسسات منظومة  -139

وية مبساعدة مز األما ت ال  تتيحها هلا املنظمات  ات ال لة. ويعاح بر مج عملها السن
العمل األولو ت والقاا  ال  تت دى اللجنة هلا يف كل دو ة تنفيذية، مىو مراعىاة املىدخالت 
املقدمة مز يصحاب امل لحة يف اللجنة    ساك الوظائف الرقابية واإلدا ة يف األساس(. وتظهر 

 دة على  اسىتبيان وحىدة التفتىيش املشىرتكة ين عىدد اجللسىات الرمسيىة للجىان ومىدهتا الردود الوا
ب ر  النظر عز حجمها وواليتها و يال إدا هتا األمم املتحدة تتفاوت يف مؤسسات منظومة 

 انظر املراق الرابو(. وتةعقد معظم اجللسات يف املقر غا ينه جيوة تاملتها  جتماعات يخرى 
ياا غا  مسية يو ًا ستثنائية، عز طريق التداو   لفيديو، إن اقتا  احلا   لت. وتعد اللجان ي

يف  لىت توصىياهتا، وتعرضىها علىى   تقىا ير سىنوية عىز ينشىطتها والنتىائج الى  تتوصىل إليهىا مبىا
على  جهىة واحىدة منهمىىا  يو اً،اهليئىات التشىريعية و/يو جمىالح اإلدا ة والر سىاك التنفيىذي  معى

 لثاا(. انظر الشال ا

 ناض ا تحد ت  
كشفت املقابالت والردود عل  االستبيا ت عز بع  القاا  املت لة بتعاون اهليئات  -140

التشريعية و/يو جمالح اإلدا ة واإلدا ة العليا مو جلان املراجعة والرقابة التابعة هلا: الم يسبق قط 
ن، إوىا يوكلىوا  ىذس املسىؤولية لبع  الر ساك التنفيذي  عقد اجتماعات مو   ساك  ىذس اللجىا

ين بعى  اهليئىىات التشىريعية و/يو جمىىالح  ملسىىؤول  يقىل يقدميىىة يف منظمىاهتم. كمىىا لنىواام يو
ئها لإلملا   تنتفو  لتقا ير السنوية للجنة املراجعة والرقابة يو اإلدا ة ال تتفاعل مو  ئيسها ويعاا

 تائجها وتوصياهتا واستفادهتا منها.أبنشطة اللجنة، اتاّيو مز مث ارصة تعميق اهمها لن
بة ين بع  يما ت  -141 واستبان مز املقابالت ال  يجريت مو   ساك جلان املراجعة والرقا

تةرسل  بع  احلاالت، ال تستجيب عادةً لطلبات  ذس اللجان يف الوقت املناسب. ويف اللجان ال
يع  عد  كفاية الوقىت املتىاح ألعاىاك  الوائق الالةمة لالجتماعات الرمسية يف وقتها اردد مما

اللجنة لد استها والتأ ب حلاو  االجتماعات أبسلوب كفؤ واعا . وإىل جانب  لت، يشىا  
يسمح  بع    ساك اللجان إىل ين االجتماعات ال  يعقدوهنا شديدة الق ر إىل احلد الذي ال

 دقيقة والتوصيات املناسبة.هلم اام كم املعلومات واهم القاا  واخلرو   الستنتاجات ال
ويف اخلتا ، و لرغم مز التحد ت املذكو ة يعالس، يايدت وحدة التفتيش املشرتكة أبن  -142

ناك عنها  اإلسهامات ال  تقدمها جلان املراجعة والرقابة تعترب مفيدة عز حق، وال غ مياز االست
جمىىالح اإلدا ة الىىىذيز  يعية يوواقىىو األمىىر، ياىىاد   سىىاك اهليئىىات التشىىر  يف يغلىىب األحيىىان. ويف

يمهم  يجريت مقابالت معهم، ااالً  عز مديريز تنفيذي  ومسؤول  آخريز يف املنظمات، بتسل
 لقيمة املاااة لعمىل اللجىان يف مسىاعدهتم على  االضىطال  مبسىؤولياهتم، يف حىدود وال هتىا، 

 أبسلوب يتسم  لافاكة والفعالية.
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  ا فوذ ا سملدس  
 نملر املضاواق با ض ملنقتقييم أداء 

 هدف ا تقييم -أ ف 
ية دو ية  -143 ت ينبغي ين جتري جلان املراجعة والتقييم يف القطاع  العا  واخلا. تقييمات  ا

ألدائهىا. ومثىة اجتىىاس إىل إجىراك  ىذس التقييمىىات الذاتيىة على  يسىىاس سىنوي، وإجىراك التقييمىىات 
تفاوت ب  عام  وسسة يعوا . واهلد  الذي الداخلية واخلا جية عل  ارتات بينية يطو  قد ت

ترجوس  ذس التقييمات  و ضمان عمل اللجان بشال اعا  وعل  النحو املتوقو منهىا؛ وإبىراة 
اجملاالت ال  حتتا  إىل اال تما  والتحس ؛ والت طيط لإلجراكات ال  يتع  اختا  ا لتقييم يي 

 مواطز للاعف جيري حتديد ا.

 ملبملدئ ا دب يق امل طبققاملامليري با -ابء 
تاىىمز التقييمىىات اسىىىتيفاك جلىىان املراجعىىة والرقابىىىة االشىىرتاطات املن ىىو. عليهىىىا يف  -144

هنايىة  ميثاقها، وإسهامها بشال يتسق مو احتياجات املنظمىة وتوقعاهتىا، ويف اخت اصاهتا يو
عا  املطا  مو احتياجات اهليئة التشريعية و/يو جملح اإلدا ة وتوقعاهتما. وينب غي تقييم األداك ال

حسىىبما يوصىى  بىذلت معهىىد مراجعىىي احلسىىا ت  ،هلىذس اللجىىان ويداك اىىرادى يعاىائها سىىنو ً 
 الداخلي ، و يى ايه مما سة جيدة.

ويتحىدد هنىىج التقيىىيم الىذايت ألداك جلىىان املراجعىىة والرقابىة املشىىمو  بتوجيهىىات معهىىد  -145
يم   ي( :(37 عل  ةال   كائز، عل  النحو التايلمراجعي احلسا ت الداخلي ، والذي يقو   ي ق ت

مشا كة يعااك  امتثا  جلنة املراجعة والرقابة لاللتزامات املن و. عليها يف االخت اصات؛  ب(
يداك ينشىطة ماىيفة للقيمىة وإحىراة نتىائج  جلان املراجعة والرقابة يف عمليىة للتقيىيم الىذايت؛   (

 موص  أبهنا متثل مما سة جيدة.

يتالتتتتق نتقتتتتديض نتتتتملر املضاواتتتتق با ض ملنتتتتق بتقييمهتتتتمل    املممل ستتتتملت ا ضاه تتتتق فيمتتتتمل -ويم 
 األمم املتحدةمسسسملت م   مق 

 ي بغي تقديض أداء نملر املضاواق با ض ملنق من أوذ تقييم فامل يتهمل بكفملءهتمل. :12املايمل  

. امىز املماىز  نا  ةال  طرذ تتوخا ا األدبيات لتقيىيم يداك جلىان املراجعىة والرقابىة -146
يقدمها  إجناة  ذا التقييم عز طريق:  ي( يا ت  ب تقييم  ايت غا  مسي يستند إىل  دود عل  است

تقييم  مسي يستند إىل تغذية مرتدة يقدمها ليو يصحاب امل لحة  ارادى يعااك اللجان؛  ب(
 استعراضات جتريها جهات تقييم خا جية. عز طريق د اسة استق ائية؛   (

فق كثا مز   ساك جلان املراجعة والرقابة الذيز جرت مقابلتهم عل  ضىرو ة إجىراك وات -147
األمم املتحدة تقييم ألداك اللجان. بيد ينه تب  يف يةناك االستعراض ين غالبية مؤسسات منظومة 

__________ 

 .17املرجو نفسه، ال فحة  (37 
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تفتقر إىل مؤشرات  مسية مز يي نو  الست دامها يف تقدير اعالية وكفاكة عمل جلاهنا املعنية 
اجعة والرقابة، اااًل عز التفاوت الابا يف املما سات الرا نة هلذس املؤسسات مز  حيى   ملر 

 الطرذ املست دمة ودو يتها.

 ا تقييم ا ذايت غري ا ضمسي من  باذ أعضملء ا لج ق  
مياز إجراك تقييم  ايت  ست دا  استبيان داخلي يف صو ة مسح جمّهل اهلويىة يشىمل  -148

لىىب بعىى  جلىىان املراجعىىة والرقابىة إىل كىىل عاىىو مىىز يعاىىائها اسىىتاما  يعاىاك اللجنىىة. وتط
االستبيان بشال اردي مث حتلل الردود بشال لاعي لتحديد مواطز القوة ومواطز الاعف، 
قة  وبعد  لت جتري مناقشتها يف وقت الحق ايما ب  يعااك اللجنة وحد م. وترد  ذس الطري

يىىىة يف اخت اصىىىات سىىىت مىىز جلىىىان املراجعىىىة والرقابىىىة للتقيىىيم الىىىذايت الىىى  تتاىىىمز إخفىىاك اهلو 
. وقىىد يجىرت جلنىىة مراجعىة احلسىىا ت يف بىر مج األغذيىىة العىاملي يو  تقييماهتىىا (38 املستعرضىة

الذاتيىة على   ىو يتماشى  مىو اخت اصىاهتا ارّدةىىة مىؤخراً. وقة ىد اىذس الطريقىة للتقيىيم الىىذايت 
 ةالةة يعااك ايها لفرتة والية انية.إ ا كان يداك اللجنة يرب  تعي   د اسة ما

 ا تقييم ا ذايت ا ضمسي على أسملس ا تغذيق املضتدة من مجيظ أصحملب املولحق  
يجرت ي بو عشىرة جلنىة مىز جلىان املراجعىة والرقابىة املستعرضىة الثمىاا عشىرة تقييمىات  -149

 اتية  مسية؛ ويجرت سبو منظمات منها  ذس التقييمات عل  يساس سنوي وقدمت تقا ير عز 
النتائج واقاً لتسلسلها اإلدا ي، إما للرئيح التنفيذي للمنظمة  منظمة األغذية والز اعة  الفاو(، 

للسىىاان، املتحىدة  للرتبيىة والعلىىم والثقااىة  اليونسىىاو(، وبىر مج األمىىماألمىم املتحىىدة ومنظمىة 
للتنمية األمم املتحدة جمللح إدا هتا  منظمة  للطفولة  اليونيسيف((، يواألمم املتحدة ومنظمة 

ة األمىم املتحىىدلاليهمىا  مفوضىية  ال ىناعية  اليونيىدو(، واملنظمىة العامليىة لأل صىاد اجلويىة(، يو
قية ال   ب ت السامية لشؤون الالجئ (. واختلفت تارا ية إجراك التقييم الذايت يف اللجان السبو امل

اإلوائي، األمم املتحدة  بر مج  "مز وقت آلخر"توخت اخت اصاهتا إجراك  ذس التقييمات إما 
 ومتاى  للمساواة بى  اجلنسى األمم املتحدة خلدمات املشا يو، و يئة األمم املتحدة وماتب 
عل  يساس مت  ص  مرة كل سنت  عل  األقل  املنظمة العاملية للملاية الفارية( يو املرية( يو

جيوة ألعااك   منظمة الطاان املدا الدويل، ومنظمة العمل الدولية و ي حالة يشد ند ة(. وال
 نة عل  األقل.اللجنة التابعة ملنظمة ال حة العاملية إجراك تقييم  ايت قبل حاو  جلست  للج

إجراك الد اسات االستق ائية ألصحاب  األمم املتحدةوال ينتشر يف مؤسسات منظومة  -150
امل لحة يف جلان املراجعة والرقابة عل  نطاذ واسو. ويقت ر إجراك  ذس الد اسات عل  جلىان 

قااة للرتباألمم املتحدة اإلوائي، ومنظمة األمم املتحدة املراجعة والرقابة يف بر مج  ث علم وال ية وال
خلىدمات األمىم املتحىدة للطفولىة  اليونيسىيف(، وماتىب األمىم املتحىدة  اليونساو(، ومنظمة 

املشا يو، إىل جانب إجراك التقييم الذايت. وتةرسل الد اسة االستق ىائية إىل يصىحاب امل ىلحة 
 اللتماس آ ائهم بشأن يداك جلاهنم.

__________ 

للسىىاان، األمىم املتحىدة وصىىندوذ  للرتبيىىة والعلىم والثقااىة  اليونسىاو(،األمىم املتحىدة  ىي اللجىان التابعىة ملنظمىىة  (38 
إلغاةىة وتشىغيل الالجئى  الفلسىطيني  األمىم املتحىدة للتنميىة ال ىناعية  اليونيىدو(، ووكالىة األمىم املتحىدة ومنظمىة 

 يف الشرذ األد   األونروا(، واملنظمة العاملية للملاية الفارية، واملنظمة العاملية لأل صاد اجلوية.
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 ت ا تقييم اخلمل ويقاالستاضانملت ا دب يق ا   جتضيهمل وهمل  
ميثاذ ةلل جلان املراجعة والرقابة الثماا عشىرة املستعرضىة إىل  تشا اخت اصات يو -151

ميثاذ ةىال   ضرو ة إجراك استعراض دو ي ألداك اللجان. و غم عد  اشتما  اخت اصات يو
منظمىات يخىرى على  حاىم يف  ىذا اخل ىو.، جتىري عمليىًا استعراضىات ألداك جلىان املراجعىىة 
والرقابة التابعة هلا. ومياز القو  يف اخلتا  إن معظم  ذس اللجان،  ستثناك اللجنة االستشىا ية 

ئها وي املستقلة للمراجعة ال  مل جزت و تةنشأ ايها آلية  اتية للتقييم، تتوخ  إجراك تقييمات ألدا
  لفعل  ذس التقييمات.

للجنة االستشا ية اً  مسياً ض  استعراضويف االحتاد الدويل لالت االت، جيري مؤمتر املفو  -152
اللجنىة االستشىىا ية املسىىتقلة للرقابىىة يف  املسىتقلة لىىإلدا ة يف كىىل اجتمىا    عىىي السىىنوات. يمىىا

مرة واحدة حىت اآلن، يةجنىز يف يةنىاك الفىرتة  منظمة العمل الدولية، الم ختاو لتقييم خا جي إال
 ك  ذس اللجنة بشال دائم.ايها اختا  قرا  بشأن إنشااً ال  كان متعين

ت اغ ب و ة  مسية. وقد وجد  وال تتحدد يف معظم املنظمات طريقة يداك التقييمات يو -153
ناك حالة االحتاد  ث االستعراض الرا ز ينه  غم بذ  بع  اجلهود يف جما  اإلةراك املتباد ، و ست

ملشرتكة حىت اآلن إىل صياغة تنته املنظمات املشا كة يف وحدة التفتيش ا الدويل لالت االت، مل
بت صتتي اسىتبيان موحىد للتقيىىيم الىذايت لىىألداك السىت دامه يف تقيىىيم جلاهنىا للمراجعىىة والرقابىة. 

ميكن استادامه على اً م حد املفتشق  ر تويغ شبكق  ؤسملء نملر املضاواق با ض ملنق استبيملانً 
 ملستق األستمل يب باملاتمليري نطمل  امل   مق   تقييم أداء ا لجملر، يضمتي إىل نتمملر حتستني ت

 .األمم املتحدةامل طبقق   مسسسملت م   مق 
ويشا ت الردود على  اسىتبيان وحىدة التفتىيش املشىرتكة واملقىابالت الى  يجرهتىا إىل ين  -154

تاز عل  علم  ملىرة بايفيىة يداك يعاىاك جلىان  بع  اهليئات التشريعية و/يو جمالح اإلدا ة مل
تتلىق  نتظىا  معلومىات يف  ىذا  مل والرقابة التابع  هلا يف اضىطالعهم مبسىؤولياهتم، يواملراجعة 

عل  اإلعالن عز نتائج  (39 اخل و.. وتنص اخت اصات يقل مز ن ف اللجان املستعرضة
التقييم الذايت. ويتع  يف  ذا ال دد إخطا  اهليئة التشريعية و/يو جملىح اإلدا ة بنتىائج تقيىيم 

 تاون واعية لفاعلية اللجان ال  تتبعها.األداك حىت 
 ومز املتوقو ين تعزة التوصية التالية اعالية جلان املراجعة والرقابة. -155

 6ا ت صيق 
األمتتتم يتاتتني علتتى اهليئتتملت ا تشتتضيايق بأأب اتتمل ا اادا ة   مسسستتملت م   متتق  
 ض ملنق ا تملناق هلمل إوضاء تفاذ ك   ح، اسر، أر تطلب إىل نملر املضاواق با ، ا   ماملتحدة

 تقييم كايت كذ س ق، بتقييم أداء مستقذ كذ ثالث س  ات، بتقدمي تقمل يض عن ا  تملئج.

__________ 

اإلوىىائي، األمىىم املتحىىدة نظمىىة األغذيىىة والز اعىىة  الفىىاو(، ومنظمىىة العمىىل الدوليىىة، وبىىر مج  ىي اللجىىان التابعىىة مل (39 
للتنميىة ال ىىناعية  اليونيىدو(، واملنظمىة العامليىة للملايىىة األمىم املتحىدة للسىاان، ومنظمىىة األمىم املتحىدة وصىندوذ 

 الفارية، واملنظمة العاملية لأل صاد اجلوية.
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ويخااً، ومهما كانت الطريقة املست دمة يف التقييم، يتحدد اهلد  املرجو مز  لت يف  -156
جليدة مز يجل تارا  ا حتس  اعالية وكفاكة جلان املراجعة والرقابة، عز طريق بيان املما سات ا

عز الوقو  عل  سةبل وتدابا التغلب على   وبيان يوجه الق و  مز يجل الت دي هلا، ااالً 
 التحد ت الباةغة ال  مياز ين تؤةر عل  يداك اللجنة.
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  ا فوذ ا سملنظ  
 االست تملوملت ا املمق با طضيق إىل األمملم

عل  مدا  السنوات، و ي تواجه األمم املتحدة سعت جلان املراجعة والرقابة يف منظومة  -157
ضغو  ة دة الشفااية واملىةساكفلة الواقعة عليها مز يعااك منظماهتا ومز اجلهات املا ة عل  حد 
سواك، إىل األخذ التد جيي  ملما سات اجليدة املقتبسىة مىز توجهىات جلىان املراجعىة يف القطىا  

يةخىىىىذت بعىىى  االعتبىىىىا   العىىىا  ويوىىىا  عملهىىىىا الىىى  تتطىىىىو  بشىىىال متالحىىىىق. بيىىىد ينىىىىه إ ا مىىىا
، تظل  نا  طريق طويلىة يتعى  قطعهىا قبىل ين األمم املتحدةخ وصيات مؤسسات منظومة 

مواةيىىق  اخت اصىىات يو تتىىاح للجىىان املراجعىىة والرقابىىة يف  ىىذس املؤسسىىات  لفعىىل وال ت يو
 ومالئمة عل  النحو الوايف.ترتيبات عمل حديثة  يو

ي بغي، من أوذ مضاعملة األب   ت با تحد ت ا بملزغق ا   ت اوههمل امل  مملت،  :13املايمل  
مي مل  نملر املضاواق با ض ملنق باستاضانهمل    أر يضي نشكذ دب ي ت قيح اختوملصملت أب

 اهليئق ا تشضيايق بأأب الا اادا ة.

د جىة مىز األمىم املتحىدة يئات عمل مؤسسات منظومىة وقد بلغت خط  التغيا يف ب -158
تها  املواةيق ن وصاً  لية يو السرعة مياز ين ت بح معها ياال االخت اصات يو ي فاعل ااقدة ل

مبرو  الوقت. ويتع  مز مث استعراضها وحتديثها دو  ً يف ضوك النتائج ال  تتوصل إليها تقييمات 
تياجىات واألولىىو ت املتغىاة للمنظمىات واهليئىات التشىىريعية يداك جلىان املراجعىة والرقابىة، واالح
 وجمالح اإلدا ة ويصحاب امل لحة.

و قرتان  لت  لتطو  املتالحق يف تانولوجيا املعلومات وبيئات إدا ة امل ىاطر وة دة  -159
التوقعات إةاك سياسات ومعايا األخالقيات ونظم وجهود منو الغش، حد  حتو  تد جيي يف 
والية اللجان مز الرتكيز األصلي القوي عل  قاا  مراجعة احلسا ت وتقدمي التقا ير املالية، إىل 
نب  العمل كلجان للمراجعة والرقابة  ات جما  ي حب تتوىل عل  وجه التقريب مراقبة ليو جوا

 يف  لت اجلوانب التقنية لعمل املنظمة. االسرتاتيجية واإلدا ة التنفيذية، مبا
 يىأ  لىت حتىد ت متعىددة يمىا  جلىان املراجعىة والرقابىة بتشىايلها احلىايل، نبعىت مىز و  -160

احلاجىىىىىة إىل مالحقىىىىىة التطىىىىىو ات اجلديىىىىىدة الىىىىى  حتىىىىىتم عليهىىىىىا التنقىىىىىيح والتحىىىىىديل املسىىىىىىتمريز 
ميثاقهىا،  و ىو حاىىم تتاىمنه اخت اصىات بعىى   ىذس املنظمىات  لفعىىل(؛  الخت اصىاهتا يو

الىىى  يتعىىى  تواار ىىا لىىىدى يعاىىىائها مىىو احلىىىر. علىىى  حيىىىاد م  وحتديىىد اخلىىىربة الفنيىىىة السىىليمة
وموضوعيتهم واستقالهلم عز امل احل اخلاصة؛ والتوايق ب  جلان املراجعة واملراقبة، ال  تعمل إىل 
حد كبا حىت اآلن مز دون مقابل، وب  النطاذ اآلخذ يف االتسا  والتعقد للعمل املتوقو منها 

ئات واملشا كة  لوقت املطلوب هلي ة مز يعاائها؛ وخدمة لهو يها الرئيسي  املستهدا ، وةا ا
 التشريعية و/يو جمالح اإلدا ة، واإلدا ة التنفيذية، وكفالة  ضاك كل منهما.

بد ين تتحلى  جلنىة املراجعىة  ويف معرض االستجابة هلذس االحتياجات والتحد ت، ال -161
األمم ين جتلب ليو مؤسسات منظومة اً ز ارتم يياوالرقابة أب او قد  مز االحرتااية. و ت م

بسرعة املما سات اجليدة املقبولة عل  وجه العمو  إىل وال ت جلان املراجعة والرقابة ايها املتحدة 
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باةغة  وترتيبات عملها. ومز شأن  لت ين يساعد املؤسسات عل  التعامل اآلا مو يولو هتا ال
 هلذس اللجان. واالستفادة مز الدو  االستشا ي

 ومز املىةنتظر ين تؤدي التوصية التالية إىل ة دة الشفااية وتعزيز املىةسفاكفلة. -162

 7ا ت صيق 
األمتتتم يتاتتني علتتى اهليئتتملت ا تشتتضيايق بأأب اتتمل ا اادا ة   مسسستتملت م   متتق  
تفاتتتتتذ ك تتتتتت  حتتتتت، اسر، أر تضتتتتتمن إوتتتتتتضاء ت قتتتتتيح بحتتتتتتدي  دب يتتتتتتني  ، ا تتتتت  ماملتحتتتتتدة

مي مل  نملر املضاواق با ض ملنق ا تملناق هلمل، من أوذ إدمملج األب   ت ا بملزغق  الختوملصملت أب
 با تحد ت انديدة ا   ت اوههمل م  مملهتمل.

 إنشملء شبكق مه يق  لجملر املضاواق با ض ملنق -أ ف 
طةرحىت يف املقىابالت الى  يجريىت مىو   سىىاك ويعاىاك جلىان املراجعىة والرقابىة، مسىىألة  -163

إنشاك شباة  مسية للجان املراجعة والرقابة كأمر مست وب وعن ر مهم لز دة حتس  القيمة ال  
ئمة،   قا مياز ين هيت اا  ذس اللجان. و ملستطا  إنشاك  ذس الشباة  تبا  وو   الشباات ال

ملتحدة األمم ااريق  يو ،األمم املتحدةكشباة ممثلي دوائر املراجعة الداخلية حلسا ت منظمات 
املعى   لتقيىيم، وإ طتهىىا بىدو  مفيىىد يف تبىاد  املعلومىىات واملما سىات اجليىىدة والتشىاو  حىىو  
املسائل  ات ال لة الرامية إىل تعزيز طريقة تشغيل اللجنة، وة دة تناسق السياسات واملما سات 

وسو  ذس الشباة . وباألمم املتحدةوحتسينها ايما ب  جلان املراجعة والرقابة عل  نطاذ منظومة 
اختىىىىا  مبىىىىىاد ات يعىىىىم إلضىىىىفاك االحرتاايىىىىىة علىىىى  عمىىىىل جلىىىىىان املراجعىىىىة والرقابىىىىة، الىىىىىذي ًا يياىىىى
ية  يستع   عل  ارادى  ذس اللجان،  لقيا  مثالً   مبا جنشاك نقا  ات ا  مو الشباات املهن

  ات ال لة كمؤمتر ارقق  الدولي .
جلىان املراجعىىة والرقابىىة علىى  نطىىاذ مؤسسىىات  وتىرى املفتشىىة ين احلالىىة الرا نىىة لتطىىو  -164

تسىىتدعي دعمهىىا بشىىباة  مسيىىة وترحىىب  ملبىىاد ات القائمىىة مىىز قبيىىىل األمىىم املتحىىدة منظومىىة 
اجتماعات   ساك جلان املراجعة والرقابة الذي نظمته اللجنة االستشا ية املستقلة للمراجعىة يف 

نشاك . وتعتقد املفتشة ين  ذا املنتد2016 نيويو   يف عا  ى مياز ين يست د  كلبنة يوىل يف إ
هذا ا ودد، ت صي املفتشق  ر يق م ا ضؤسملء ا ت فيذي ر   مسسستملت  ب شباة  مسية. 

نتيستري بتشتجيظ بتقتدمي ا تدعم اادا ي باملتملع ا ضتضب ي  كفمل تتق األمتم املتحتدة م   متق 
 لشتبكق باالوتمملعتملت ا دب يتق مشمل كق أعضملء نملر املضاواق با ض ملنتق   األنشتطق ا ف يتق 

 كات ا ولق.

 األمم املتحدةا تودي  لماملطض با تحد ت ا بملزغق على نطمل  م   مق  -ابء 
ك  -165 يعرب معظم املسؤول  الذيز جرت مقابلتهم يف سياذ  ذا االستعراض عز قلقهم إةا

 وا إىل التنامي السريو امل اطر والتحد ت اجلديدة الباةغة، ومنها مسألة األمز اإللارتوا، ويشا
متلىت  جلسامتها. والواضح مو  لت ين جلان املراجعىة والرقابىة غىا مهيىأة يف الوقىت الىرا ز وال

 والقد ات الذاتية للت دي هلذس املسألة.
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ة، اللىىذيز األمىىم املتحىىدويف يو  اجتمىاع  ملمثلىىي جلىىان املراجعىىة والرقابىىة يف منظومىىة  -166
، اعتلت مسألة 2017و 2016 ية املستقلة للمراجعة يف عامي استاااتهما اللجنة االستشا

األمم األمز اإللارتوا قمة املسائل احلرجة املثا ة. وسلط جملح الر ساك التنفيذي  يف منظومة 
جلىان املراجعىىة ًا املعى   لتنسىيق الاىوك على   ىذس املسىألة، وسىلطت عليهىا الاىوك يياىاملتحىدة 

مياز التهويز  ستشا ية املستقلة للمراجعة، ويبرةهتا كشاغل حاسم الوالرقابة و ألخص اللجنة اال
 مز نطاقه ويةرس ارتمل ك طر  ةغ.

ويف الرسالة ال  بعثت اا إىل األم  العا   ئيسة اللجنة االستشا ية املستقلة للمراجعة  -167
يف للة يمو  حينئذ، وخل ت ايها االستنتاجات ال  توصل إليها  ذان االجتماعان اقرتحت 

اعتماد إطا  موحد ومعرت  به عل  نطاذ املنظومىة إلدا ة خمىاطر األمىز اإللاىرتوا، وإدماجىه 
بشىىىىال ات  يف الىىىىىنةهج الشىىىىىاملة إلدا ة امل ىىىىىاطر يف املؤسسىىىىة واسىىىىىتمرا ية ت ىىىىىريف األعمىىىىىا .  

يل يبرةت استمرا  عد  كفاية مستوى التوعية مب اطر الفااك اإللارتوا ايمىا بى  مسىؤو  كما
اإلدا ة واملوظف ، الذي يفاقم منه جتز  بيئة تانولوجيات املعلومات واالت االت عل  نطاذ 

األمىىم املنظومىة ونقىص اخلىىربات الفنيىة يف جمىىا  األمىز اإللاىىرتوا وحتليىل البيىىا ت يف منظومىة 
 يف  لىت يف وظىىائف الرقابىة الداخليىىة. وشىا كها يف الشىىعو  اىذس الشىىواغل معظىىم ، مبىىااملتحىدة

 .األمم املتحدة  ساك جلان املراجعة والرقابة ويصحاب امل لحة الرئيسي  يف مؤسسات منظومة 
 ،نضب  ً مًل ب  هذا ا سيمل ، مي ذ إنشملء شبكق مه يق  لجملر املضاواق با ض ملنق مطلب -168

شتتديد ا  فتتظ   اتتملل ا توتتتدي  بتيستتري ً  حتفيتتتز ً ًا ألر هتتذه ا شتتبكق ميكتتن أر تتتسدي دب  
با تحد ت انديدة ا بملزغق. بإىل وملنب ك  ، ميكن أر توبح ا شبكق م تدى   لماملطض

 لجملر املضاواق با ض ملنق تتبملدل فيه ا د بس املستفملدة باملممل سملت انيدة بتتشملب  ملً مالئم
 ح ل املسملئذ كات ا ولق.

 مالح ملت ختملميق -ويم 
بة يف  لقد سع   ذا االستعراض إىل اإلملا  يف النهاية  حلالة -169 الرا نة للجان املراجعة والرقا

ثاذ  . وكشف التحليل املقا ن الذي يةجري الخت اصات يواألمم املتحدةمؤسسات منظومة  ي م
اللجان الثماا عشرة للمراجعة والرقابة عز التقد  الابا الذي يماز إحراةس عل  مدى العقىد 

 اً:ملحوظىىًا ونوعيتهىا حتسىناملاضىي. وعلى  وجىه العمىو ، شىهد نطىىاذ  ىذس اللجىان وماىموهنا 
ميثىاذ جلىان  وإلعطىاك مثىل واحىد يف  ىذا السىياذ، مياىز اإلشىا ة إىل ين عىدد اخت اصىات يو

بشأن اشرتاطات استقاللية األعااك ومدد اً ال  تامنت يحاام 2010 املراجعة والرقابة يف عا 
قل اليو  اإن الغالبية العظم  منها تعاح عل  األ يف املائة مز إلاليها، يما 25يتجاوة  واليتهم مل

 .بع  يحاا  املما سات اجليدة مثل القواعد ارددة املتعلقة بفرتات االنتظا  والتناة  يف امل احل
مىز الفىروذ يف اهلياكىىل التنظيميىة مل تلىف جلىىان ًا بيىد ين  ىذا االسىتعراض وجىىد عىدد -170

  ليو ، األمر الذي جعل إد ا األمم املتحدةاملراجعة والرقابة ال  تست دمها مؤسسات منظومة 
غا ًا وظائف املىةسفاكفلة والرقابة الداخلية يف نطاذ الوالية االستشا ية للجان املراجعة والرقابة مطلب

متحقىق حىىت اآلن. ومىو  لىت، حىد  توسىو تىىد جيي يف واليىة اللجىان انتقىل اىا مىز مراجعىىة 
بعىى  ًا مل يياىىاحلسىا ت والتقىىا ير املاليىىة إىل نطىاذ يوسىىو لالخنىىرا  يف املراجعىىة والرقابىة يشىى
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جوانىب العمىل التقىى  للمنظمىة. وقىىد تسىا    ىذا التوسىىو يف الواليىة جىىراك التطىو  املتالحىىق يف 
 تانولوجيا املعلومات وبيئات إدا ة امل اطر؛ وة دة التوقعات يف جمايل األخالقيات ومنو الغش.

ملشو ة الفنية يف ومز غا املماز توقو ين ت بح جلان املراجعة والرقابة جهات للتزويد   -171
مل تلف اجلهود ال   "منظر مز علٍ "ينه يقو عليها دو  مهم يف التقا   ليو  ذس اجملاالت، إال

يبىىذهلا املت   ىىىون يف خمتلىىىف اجملىىىاالت علىىى  تنوعهىىىا، واسىىىتنفا  اإلدا ة التنفيذيىىىة واهليئىىىات 
املتاحىىىىة إلدخىىىىىا   التشىىىىريعية و/يو جمىىىىالح اإلدا ة إةاك امل ىىىىاطر واالجتا ىىىىات الباةغىىىىة والفىىىىر.

التحسينات. وإىل جانب  لت، و لنظر إىل كون الرقابة مسؤولية مشرتكة، حتتا  جلان املراجعة 
ين تامز حةسز التنسيق وانفتاح االت االت مز خال  العمل كواجهة للتفاعىل ًا والرقابة ييا

 إلدا ة.ايما ب  وظائف الرقابة واإلدا ة التنفيذية واهليئة التشريعية و/يو جملح ا
ية،  -172 وبغية متا  جلان املراجعة والرقابة مز تنفيذ ليو  ذس الوظائف بطريقة جمدية ومهن

حتتىا  إىل التمتىو بواليىة قويىة وح ىينة تاىمز هلىا اسىتقالهلا وسىلطتها؛ وعمليىة اختيىا  صىا مة 
تاتسي وموضوعية ألعاائها الذيز جيب ين ياونوا متحر يز مز تناة  امل احل؛ ويمانة مارسة 

مدعومة مب  ص مالئم يف امليزانية؛ وتقييمات دو ية صا مة لألداك؛ وتنقيحات اً مؤسسياً طابع
 يافل توا مها مو االحتياجات املتطو ة. ميثاقها، مبا دو ية الخت اصاهتا يو

تقت ر  مز الارو ي يال اً،وختام -173 ياون الدو  االستشا ي للجان املراجعة والرقابة ال  
مبستوى اإلدا ة العليا. و ملستطا  حتقيىق  لىت ًا تقا ير ا إىل الرئيح التنفيذي  دودعل   او 

جنشاك تسلسل إدا ي مزدو  لتقدمي التقا ير إىل الرئيح التنفيذي واهليئة التشريعية و/يو جملح 
ب  دو يها االستشا ي  اللذيز ياتسبان نفح القد   "إغالذ احللقة"اإلدا ة كليهما، مز يجل 

علىىىى  ًا مىىىز األةيىىىىة، إةاك اإلدا ة، وإةاك اهليئىىىة التشىىىىريعية و/يو جملىىىح اإلدا ة، ملسىىىىاعدهتما معىىى
 االضطال   ملسؤوليات املنوطة اما.
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  املضفق األبل  
اهليئملت ا تشضيايقأامل ا اادا ة بنملر املضاواق با ض ملنق   امل  مملت ا  مملين عشضة املشمل كق   بحدة ا تفتيش املشرتكق 

 ا   وضى استاضانهمل

 ستقلة للمراجعة والرقابة مسم  اللجنة امل اللجان الدائمة اهليئة التشريعية/جملح اإلدا ة املنظمة 
يسىىىىىىىىىاس واليىىىىىىىىىة جلنىىىىىىىىىة 

 املراجعة والرقابة
 اخت اصات اللجنة االستشا ية املستقلة للمراجعة  اجلمعية العامة لألمم املتحدة  (1 األمانة العامة لألمم املتحدة 1
 اخت اصات اللجنة االستشا ية ملراجعة احلسا ت والتقييم   اجمللح التنفيذي اإلوائياملتحدة  بر مج األمم 2
 اخت اصات اللجنة االستشا ية الرقابية   اجمللح التنفيذي للسااناملتحدة  صندوذ األمم 3
السىىىىىىىىامية لشىىىىىىىىؤون املتحىىىىىىىدة  مفوضىىىىىىىية األمىىىىىىىىم 4

 الالجئ 
 اخت اصات ملراجعة احلسا ت والرقابةاللجنة املستقلة  اللجنة الدائمة للجنة التنفيذية اللجنة التنفيذية

 ميثاذ اللجنة االستشا ية ملراجعة احلسا ت  اجمللح التنفيذي للطفولة  اليونيسيف(املتحدة  منظمة األمم 5
 اخت اصات اللجنة االستشا ية ملراجعة احلسا ت  اجمللح التنفيذي خلدمات املشا يواملتحدة  ماتب األمم 6
إلغاةىىة وتشىىغيل الالجئىىى  املتحىىىدة  وكالىىة األمىىم 7

 الفلسطيني  يف الشرذ األد   األونروا(
 اخت اصات اللجنة االستشا ية املعنية  لرقابة الداخلية اللجنة االستشا ية اجلمعية العامة لألمم املتحدة

للمسىىىىاواة بىىىىى  اجلنسىىىىى  املتحىىىىىدة   يئىىىىة األمىىىىىم 8
 ومتا  املرية

 اخت اصات اللجنة االستشا ية للرقابة  اجمللح التنفيذي

اجمللىىىىىىىح التنفيىىىىىىىذي لىىىىىىىرب مج األغذيىىىىىىىىة  بر مج األغذية العاملي 9
 العاملي

 اخت اصات جلنة مراجعة احلسا ت 

جلنىىة الشىىىؤون املاليىىة التابعىىىة ملنظمىىىة  جملح منظمة األغذية والز اعة لألغذية والز اعة  الفاو(املتحدة  منظمة األمم 10
 األغذية والز اعة

 اخت اصات جلنة مراجعة احلسا ت

 اخت اصات اللجنة االستشا ية للتقييم ومراجعة احلسا ت  جملح منظمة الطاان املدا الدويل منظمة الطاان املدا الدويل 11
 اخت اصات للرقابةاللجنة االستشا ية املستقلة   جملح إدا ة منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية 12

__________ 

األمىم املتحىدة دوليىة، ومىؤمتر ا ية املستقلة للمراجعة األمانة العامة لألمم املتحدة ومعها سح منظمات يخرى مشا كة يف وحىدة التفتىيش املشىرتكة  ىي  مركىز التجىا ة التغطي اللجنة االستش (1 
 املع   مل د ات واجلرمية(.األمم املتحدة (، وماتب األمم املتحدةوئل للمستوطنات البشرية  ماألمم املتحدة للبيئة، وبر مج األمم املتحدة للتجا ة والتنمية  األوناتاد(، وبر مج 
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 ستقلة للمراجعة والرقابة مسم  اللجنة امل اللجان الدائمة اهليئة التشريعية/جملح اإلدا ة املنظمة 
يسىىىىىىىىىاس واليىىىىىىىىىة جلنىىىىىىىىىة 

 املراجعة والرقابة
 اخت اصات اللجنة االستشا ية املستقلة لإلدا ة  جملح االحتاد الدويل لالت االت االحتاد الدويل لالت االت 13
للرتبيىىىىة والعلىىىىم والثقااىىىىة املتحىىىىدة  منظمىىىىة األمىىىىم 14

  اليونساو(
 اخت اصات اللجنة االستشا ية للرقابة  اجمللح التنفيذي

للتنميىىىىىىىىة ال ىىىىىىىىىناعية املتحىىىىىىىىدة  منظمىىىىىىىىة األمىىىىىىىىم 15
  اليونيدو(

 اخت اصات اللجنة االستشا ية املستقلة للمراجعة  جملح التنمية ال ناعية

 اخت اصات جلنة اخلرباك املستقل  االستشا ية املعنية  لرقابة جلنة الرب مج وامليزانية واإلدا ة اجمللح التنفيذي منظمة ال حة العاملية 16
اجلمعيىىىىىىىىىة العامىىىىىىىىىىة للمنظمىىىىىىىىىة العامليىىىىىىىىىىة  املنظمة العاملية للملاية الفارية 17

 للملاية الفارية
 اخت اصات اللجنة االستشا ية الرقابية املستقلة  جلنة الرب مج وامليزانية

 اخت اصات جلنة مراجعة احلسا ت  اجمللح التنفيذي املنظمة العاملية لأل صاد اجلوية 18
 ميثاذ جلان مراجعة احلسا ت والرقابة. اخت اصات يو امل د :
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  ا  مليناملضفق   
 أغضاجل نملر املضاواق با ض ملنق ا  مملين عشضة ا   وضى استاضانهمل

 سنة اإلنشاك ميثاذ اللجان  ات ال لة( الغرض  اقتباسات مز اخت اصات يو مسم  جلنة املراجعة والرقابة املنظمة 
ات يىىىىىىى  حتىىىىىىىديل 

 مالحظات االخت اصات
األمانىىىىة العامىىىىة لألمىىىىم  1

 املتحدة
االستشىىىىىىا ية املسىىىىىىتقلة اللجنىىىىىىة 
  (1 للمراجعة

اللجنىىىة االستشىىىىا ية املسىىىتقلة للمراجعىىىىة  يئىىىىة ارعيىىىة اتبعىىىىة للجمعيىىىىة 
العامىة، و ىي تعمىل كهيئىة خىرباك استشىا ية تسىاعد اجلمعيىة العامىىة يف 

 االضطال  مبسؤولياهتا الرقابية.

 يئىىىىة ارعيىىىىة للجمعيىىىىة العامىىىىة لألمىىىىم  غا منطبق 2007
 املتحدة

العامىىة لألمىم املتحىىدة تسىاعد اجلمعيىة 
 ح راً وتسدي إليها املشو ة

املتحىىىدة  بىىر مج األمىىم 2
 اإلوائي

اللجنىىىىىىىة االستشىىىىىىىا ية ملراجعىىىىىىىة 
 احلسا ت والتقييم

تقىىىد  املسىىىىاعدة ملىىىدير الىىىىرب مج يف االضىىىطال  مبسىىىىؤولياته يف جمىىىىا  
الرقابىىىىة، واإلدا ة واإلبىىىىالغ املىىىىالي ، واملراجعىىىىة الداخليىىىىة للحسىىىىا ت، 
والتحقيقىىىىات، واملراجعىىىىة اخلا جيىىىىة، وإدا ة امل ىىىىاطر ونظىىىىم الاىىىىوابط 
الداخليىة واملىىىةساكفلة. والىىدو  الرئيسىىي للجنىىة  ىىو تقىىدمي املشىىو ة ملىىدير 

 مج مىىىو مراعىىىىاة األنظمىىىة والقواعىىىد املاليىىىىة والنظىىىام  األساسىىىىي الىىىرب 
واإلدا ي للمىىىوظف  والسياسىىىات واإلجىىىراكات املنطبقىىىة علىىى  بىىىر مج 

 اإلوائي وبيئته التشغيلية.األمم املتحدة 

مسىىىىىىىاعدة وإسىىىىىىىىداك املشىىىىىىىىو ة ملىىىىىىىىدير  2016 2006
 الرب مج

 صىىىىىىىىىىىىىىىىندوذ األمىىىىىىىىىىىىىىىىىم 3
 للسااناملتحدة 

األمىىىم تسىىاعد اللجنىىىة االستشىىا ية الرقابيىىىة املىىدير التنفيىىىذي ل ىىندوذ  االستشا ية الرقابيةاللجنة 
للسىىاان يف االضىىطال  مبسىؤولياته املتعلقىىة  إلدا ة واإلبىىالغ املتحىدة 

املالي ، ومسائل املراجعة اخلا جية للحسا ت، وإدا ة امل اطر، ونظىم 
قبىىىة  املشىىىا  إليهىىىا ايمىىىا يلىىىي الرقابىىة الداخليىىىة واملىىىىةساكفلة، وعمليىىىة املرا

 ملها  الداخلية للمراجعة والتحقيىق والتقيىيم(. والىدو  الرئيسىي للجنىة 
االستشىا ية الرقابيىة  ىىو تقىدمي املشىىو ة للمىدير التنفيىىذي واضىعة بعىى  
االعتبىىا  العمليىىىة الىىى  تاىىىطلو اىىا املنظمىىىة لرصىىىد االمتثىىىا  لألنظمىىىة 

األمىىىىم املتحىىىىىدة  صىىىىندوذ والقواعىىىىد املعتمىىىىدة مىىىىز  يئىىىىىات اإلدا ة يف
 للساان.

مسىىىىىاعدة وإسىىىىىىداك املشىىىىىىو ة للمىىىىىىدير  2018 2006
 التنفيذي

__________ 

األمىم املتحىدة  ي  مركز التجىا ة الدوليىة، ومىؤمتر  تغطي اللجنة االستشا ية املستقلة للمراجعة األمانة العامة لألمانة املتحدة ومعها سح منظمات يخرى مشا كة يف وحدة التفتيش املشرتكة (1 
 املع   مل د ات واجلرمية(.األمم املتحدة وماتب  (،املتحدة للمستوطنات البشرية  موئل األمماألمم املتحدة للبيئة، وبر مج األمم املتحدة للتجا ة والتنمية  األوناتاد(، وبر مج 
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 سنة اإلنشاك ميثاذ اللجان  ات ال لة( الغرض  اقتباسات مز اخت اصات يو مسم  جلنة املراجعة والرقابة املنظمة 
ات يىىىىىىى  حتىىىىىىىديل 

 مالحظات االخت اصات
 مفوضىىىىىىىىىىىىىىىىية األمىىىىىىىىىىىىىىىىىم 4

السىىىىىىىىىىىىىىامية املتحىىىىىىىىىىىىىدة 
 لشئون الالجئ  

اللجنىىىىىىىىىىىة املسىىىىىىىىىىىتقلة ملراجعىىىىىىىىىىىة 
 احلسا ت والرقابة

ينشئت اللجنة املستقلة ملراجعة احلسا ت والرقابة للعمل كهيئىة خىرباك 
املسىىىاعدة للمفىىىىوض السىىىامي واللجنىىىىة التنفيذيىىىىة يف استشىىىا ية تقىىىىد  

ألااىل املما سىات  ات ال ىلة اً االضطال  مبسؤولياهتما الرقابيىة واقى
واملعايا املهنية واألنظمة والقواعىد املاليىة والنظىام  األساسىي واإلدا ي 

 للموظف ، مز حيل سر هنما عل  املفوضية.

 مسىىىاعدة وإسىىىىداك املشىىىو ة للمفىىىىوض 2019 1997
 السامي واللجنة التنفيذية 

املتحىىىدة  منظمىىة األمىىم 5
 للطفولة  اليونيسيف(

اللجنىىىىىىىة االستشىىىىىىىا ية ملراجعىىىىىىىة 
 احلسا ت

الغىىىرض الرئيسىىىي للجنىىىىة االستشىىىا ية ملراجعىىىة احلسىىىىا ت  ىىىو تقىىىىدمي 
املشىىىىىو ة للمىىىىىدير التنفيىىىىىذي وإطىىىىىال  اجمللىىىىىح التنفيىىىىىذي علىىىىىى  يداك 
املسىؤوليات اإلدا يىىة، مىو مراعىىاة القواعىىد واألنظمىة املاليىىة لليونيسىىيف 

، والسياسىىىات األمىىىم املتحىىىدةوالنظىىىام  األساسىىىي واإلدا ي ملىىىوظفي 
كات مز حيل انطباقها عل  اليونيسيف. وتغطي والتوجيهات واإلجرا

مسىىؤوليات اللجنىىة إجىىراك اسىىىتعراض مسىىتقل لعمىىل نظىىا  الرقابىىىة يف 
اليونيسيف؛ واستعراض املما سات اراسبية واإلبالغية ونظم الرقابة يف 
اليونيسىيف؛ واسىىتعراض املسىائل املت ىىلة  ملراجعىة الداخليىىة واخلا جيىىة 

واإلبىىىىىالغ املىىىىىالي . ويتىىىىىوىل جملىىىىىح  للحسىىىىىا ت؛ واسىىىىىتعراض اإلدا ة
املراجعىىىىة اخلا جيىىىة حلسىىىىا ت األمىىىىم املتحىىىدة مراجعىىىي احلسىىىا ت يف 

عمليىىات اليونيسىىيف، ويتىىوىل ماتىىىب املراجعىىة الداخليىىة للحسىىىا ت 
 خدمات املراجعة الداخلية هلا.

مسىىىىىاعدة وإسىىىىىىداك املشىىىىىىو ة للمىىىىىىدير  2012 2006
التنفيىىذي، وإحاطىىة اجمللىىح التنفيىىىذي 

 الطلبعند 

املتحىىدة  ماتىب األمىىم 6
 خلدمات املشا يو

اللجنىىىىىىىة االستشىىىىىىىا ية ملراجعىىىىىىىة 
 احلسا ت

(  ىو مسىاعدة "اللجنىة"غىرض اللجنىة االستشىا ية ملراجعىة احلسىا ت  
املىدير التنفيىىذي يف االضىىطال  مبسىىؤولياته يف جمىىاالت الرقابىىة واإلدا ة 

 ، واملراجعىىة واإلبىالغ املىىالي  ومراجعىىة احلسىا ت والتحقيىىق الىىداخلي
اخلا جيىىىىىىة للحسىىىىىىىا ت، وإدا ة امل ىىىىىىىاطر، ونظىىىىىىىم الرقابىىىىىىىة الداخليىىىىىىىة 
واملىةساكفلة. والدو  الرئيسي للجنة  ىو تقىدمي املشىو ة للمىدير التنفيىذي 
مىىىو مراعىىىىاة القواعىىىد واألنظمىىىىة املاليىىىة والنظىىىىام  األساسىىىىي واإلدا ي 
 للموظف  والسياسات واإلجراكات، مز حيل انطباقها على  ماتىب

 خلدمات املشا يو وبيئته التشغيلية.األمم املتحدة 

مسىىىىىاعدة وإسىىىىىىداك املشىىىىىىو ة للمىىىىىىدير  2015 2007
 التنفيذي
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 سنة اإلنشاك ميثاذ اللجان  ات ال لة( الغرض  اقتباسات مز اخت اصات يو مسم  جلنة املراجعة والرقابة املنظمة 
ات يىىىىىىى  حتىىىىىىىديل 

 مالحظات االخت اصات
املتحىىىىىدة  وكالىىىىة األمىىىىم 7

إلغاةىىىىىىىىىىىىىىة وتشىىىىىىىىىىىىىىىغيل 
الالجئى  الفلسىطيني  
يف الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرذ األد  

  األونروا(

اللجنىىىىىىىىة االستشىىىىىىىىىا ية املعنيىىىىىىىىىة 
  لرقابة الداخلية

االستشىا ية املعنيىة  لرقابىة الداخليىة بوصىفها اريىق خىىرباك ختىد  اللجنىة 
يقد  املساعدة للمفوض العا  لألونروا يف مما سة مسؤولياته  استشا  ً 

اإلدا يىىىة املتعلقىىىىة  إلبىىىىالغ املىىىايل للمنظمىىىىة وعمليىىىىات إدا ة امل ىىىىاطر 
وترتيبات الرقابة الداخلية ونظا  التقييم ووظيفىة األخالقيىات ومسىائل 

ايهىىىىىا  عىىىىة اخلا جيىىىىىة للحسىىىىا ت ووظيفىىىىىة الرقابىىىىة الداخليىىىىىة مبىىىىااملراج
الاما ت  للمراجعة والتفتيش الداخلي ( وخدمات املشو ة والتقيىيم 
والتحقيىىق. وتقىىىد  اللجنىىة مشىىىو هتا بشىىأن  ىىىذس املسىىائل مىىىو مراعىىىاة 
املعىىىىىىىىايا املهنيىىىىىىىىة واألنظمىىىىىىىىىة والقواعىىىىىىىىد واإلصىىىىىىىىدا ات والسياسىىىىىىىىىات 

 ى لألونروا، مز حيل انطباقها.واإلجراكات اإلدا ية األخر 

مسىىىاعدة وإسىىىىداك املشىىىو ة للمفىىىىوض  2016 2007
 العا 

املتحىىىىىىدة   يئىىىىىة األمىىىىىم 8
للمساواة ب  اجلنسى  

 ومتا  املرية

األمم املتحدة تقد  اللجنة االستشا ية للرقابة إىل املديرة التنفيذية هليئة  اللجنة االستشا ية للرقابة
للمسىاواة بىى  اجلنسىى  ومتاى  املىىرية، مشىىو ة خا جيىة مسىىتقلة مبنيىىة 

ايها  عل  املما سات اجليدة بشأن إطا  ونظم املىةسفاكفلة يف املنظمة، مبا
الضىىىىىىطال  إدا ة امل ىىىىىاطر. وتسىىىىىىاعد اللجنىىىىىىة املىىىىىديرة التنفيذيىىىىىىة يف ا

مبسىىىؤولياهتا الرقابيىىىىة مبوجىىىب املما سىىىىات اجليىىىدة  ات ال ىىىىلة. ويقىىىىر 
اجمللىح التنفيىذي اخت اصىات اللجنىة على  النحىو الىوا د طيىه، وجيىوة 
إدخىا  تعىديالت عليهىا مىز وقىت آلخىر، حسىب االقتاىاك. وتىؤدي 

يوجىىىىد يف  و ىىىىي ليسىىىت  يئىىىىة للحوكمىىىىة؛ وال استشىىىىا  ً اً اللجنىىىة دو  
 يةق د به اإليعاة بغا  لت. بنود ا ما يومنطوذ االخت اصات 

مسىىىىىاعدة وإسىىىىىداك املشىىىىىو ة للمىىىىىىديرة  2016 2012
 التنفيذية

بىىىىىىىىىىىىىىىر مج األغذيىىىىىىىىىىىىىىىة  9
 العاملي

ختىىد  جلنىىة مراجعىىة احلسىىا ت كهيئىىة خىىرباك استشىىا ية وتىىوار مشىىىو ة  جلنة مراجعة احلسا ت
االضىىىطال  خىىرباك مسىىتقلة للمجلىىىح التنفيىىذي واملىىىدير التنفيىىذي يف 

يف  لىت ضىمان اعاليىة نةظىم الرقابىة الداخليىة  مبسؤولياهتما اإلدا ية، مبىا
يف بر مج األغذية العاملي، وإدا ة امل اطر، ووظىائف املراجعىة والرقابىة 
وعمليىات احلوكمىة. وهتىد  جلنىىة مراجعىة احلسىا ت إىل حتقيىق قيمىىة 

 األغذية العاملي.ماااة عز طريق توطيد املىةسفاكفلة واحلوكمة يف بر مج 

مسىىىاعدة وإسىىىداك املشىىىو ة للمجلىىىىح  2017 1984
 التنفيذي واملدير التنفيذي

املتحىىىدة  منظمىىة األمىىم 10
لألغذيىىىىىىىىىىىىة والز اعىىىىىىىىىىىىىة 

  الفاو(

ختىد  جلنىىة مراجعىىة احلسىىا ت كلجنىىة خىىرباك استشىىا ية تسىىاعد املىىدير  جلنة مراجعة احلسا ت
العا  وجلنة الشؤون املالية يف وظائف املنظمة املتعلقىة برتتيبىات الرقابىة 
الداخليىة، وعمليىات إدا ة امل ىاطر، واإلبىالغ املىايل واملراجعىة الداخليىىة 

و ة للحسا ت، والتفتيش والتحقيق واألخالقيات. وتقد  اللجنة املشى

مسىىىىىاعدة وإسىىىىىىداك املشىىىىىىو ة للمىىىىىىدير  2018 2003
 العا  وجلنة الشؤون املالية
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 سنة اإلنشاك ميثاذ اللجان  ات ال لة( الغرض  اقتباسات مز اخت اصات يو مسم  جلنة املراجعة والرقابة املنظمة 
ات يىىىىىىى  حتىىىىىىىديل 

 مالحظات االخت اصات
يف  ىىىىذس اجملىىىىاالت واضىىىىعة بعىىىى  االعتبىىىىا  األنظمىىىىة والقواعىىىىد املاليىىىىىة 
والسياسىىات واإلجىىراكات، مىىز حيىىل انطباقهىىا علىى  منظمىىة األغذيىىة 

 والز اعة وبيئتها التشغيلية.
منظمىىة الطىىاان املىىدا  11

 الدويل
ستشىىىىىىىا ية للتقيىىىىىىىىيم اللجنىىىىىىىة اال

 ومراجعة احلسا ت
اللجنىة االستشىىا ية للتقيىيم ومراجعىىة احلسىىا ت  يئىة خىىرباك استشىىا ية 
مستقلة ينشأ ا جملح منظمة الطاان املدا الىدويل لغىرض اسىتعراض 
عمليىىة مراجعىىىة احلسىىىا ت واإلبىىىالغ املىىىايل، ونظىىىا  الرقابىىىة الداخليىىىة، 

ية التقييم، وعملية  صد االمتثا  وعملية إدا ة امل اطر واملراجعة، وعمل
 للقواعد واألنظمة املالية وإطا  األخالقيات.

 مساعدة وإسداك املشو ة للمجلح 2017 2008

اللجنىىىىىىة االستشىىىىىىا ية املسىىىىىىتقلة  منظمة العمل الدولية 12
 للرقابة

اللجنىىة االستشىىا ية املسىىىتقلة للرقابىىة  يئىىة ارعيىىىة اتبعىىة جمللىىىح اإلدا ة. 
خرباك استشا ية وتوار جمللح اإلدا ة واملدير العا  مشو ة وتعمل كهيئة 

خا جيىىىىة مسىىىىتقلة يف مسىىىىتوى اإلدا ة العليىىىىا يف سىىىىياذ اضىىىىىطالعهما 
يف  لىت ضىمان اعاليىة نظىم الرقابىة الداخليىة  مبسؤولياهتما اإلدا ية، مبىا

يف منظمة العمل الدولية، وعمليات إدا ة امل اطر واحلوكمىة. وهتىد  
قيمة ماااة عز طريق توطيد املىةسفاكفلة واحلوكمىة يف  اللجنة إىل حتقيق

 منظمة العمل الدولية.

  يئة ارعية اتبعة جمللح اإلدا ة 2017 2008
مسىىىىىىاعدة وإسىىىىىىىداك املشىىىىىىو ة جمللىىىىىىىح 

 اإلدا ة واملدير العا 

االحتىىىىىىىىىىىىىىىىىاد الىىىىىىىىىىىىىىىىىدويل  13
 لالت االت

اللجنىىىىىىة االستشىىىىىىا ية املسىىىىىىتقلة 
 لإلدا ة

املسىىتقلة لىىإلدا ة  يئىىىة ارعيىىة اتبعىىة جمللىىح االحتىىىاد اللجنىىة االستشىىا ية 
الىىدويل لالت ىىاالت، وتعمىىل كهيئىىة خىىرباك استشىىا ية تسىىاعد اجمللىىىح 

يف  لىت  واألم  العا  يف االضطال  الفعىا  مبسىؤولياهتما اإلدا يىة مبىا
ضمان تسيا نظم الرقابة الداخلية، وإدا ة امل ىاطر وعمليىات احلوكمىة 

ا ة املىوا د البشىىرية. وجيىب علىى  اللجنىة املسىىاعدة يف االحتىاد، شىىاملة إد
يف ة دة الشىفااية وتعزيىز وظىائف املىىةسفاكفلة واحلوكمىة الى  ياىطلو اىا 

 اجمللح واألم  العا .

 يئىىىىة ارعيىىىىىة جمللىىىىىح االحتىىىىىاد الىىىىىدويل  2014 2010
 لالت االت

مسىىىاعدة وإسىىىداك املشىىىو ة للمجلىىىىح 
 واألم  العا 

املتحىىىدة  منظمىىة األمىىم 14
لرتبيىىة والعلىىم والثقااىىىة ل

  اليونساو(

اللجنىىىة االستشىىىىا ية للرقابىىىىة  يئىىىىة استشىىىا ية للمىىىىدير العىىىىا  للمنظمىىىىة  اللجنة االستشا ية للرقابة
ايهىىا املراجعىة الداخليىىة  تسىاعدس يف االضىىطال  مبسىؤوليته الرقابيىىة، مبىا

واألخالقيىىىىات والتقيىىىيم والتحقيىىىق وكفالىىىة اعاليىىىة نظىىىم إدا ة امل ىىىاطر 
والرقابىىىة الداخليىىىىة والىىىنظم والسياسىىىىات واإلجىىىراكات األخىىىىرى، وكااىىىىة 

 املسائل املت لة  لرقابة الداخلية لعمليات املنظمة.

مسىىىىىاعدة وإسىىىىىىداك املشىىىىىىو ة للمىىىىىىدير  2016 2002
 العا 
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 سنة اإلنشاك ميثاذ اللجان  ات ال لة( الغرض  اقتباسات مز اخت اصات يو مسم  جلنة املراجعة والرقابة املنظمة 
ات يىىىىىىى  حتىىىىىىىديل 

 مالحظات االخت اصات
املتحىىىدة  منظمىىة األمىىم 15

للتنميىىىىىىىىىىىىة ال ىىىىىىىىىىىىناعية 
  اليونيدو(

اللجنىىىىىىة االستشىىىىىىا ية املسىىىىىىتقلة 
 للمراجعة

اً اللجنىىىة االستشىىىا ية املسىىىتقلة للمراجعىىىىة جلنىىىة استشىىىا ية منشىىىأة واقىىىى
مىىىز النظىىا  الىىىداخلي جمللىىىح التنميىىة ال ىىىناعية  اجمللىىىح(  63للمىىادة 

إلسداك املشو ة للمجلح واملدير العا  بشأن املسائل الداخلة يف والية 
 جلنة املراجعة.

مسىىىىىىاعدة وإسىىىىىىىداك املشىىىىىىو ة جمللىىىىىىىح  2016 2016
 ال ناعية واملدير العا التنمية 

جلنىىىىىىىىىىىىىة اخلىىىىىىىىىىىىىرباك املسىىىىىىىىىىىىىتقل   منظمة ال حة العاملية 16
 االستشا ية املعنية  لرقابة

جلنىىىة اخلىىىىرباك املسىىىىتقل  االستشىىىىا ية املعنيىىىة  لرقابىىىىة، جلنىىىىة استشىىىىا ية 
مستقلة ينشأ ا اجمللح التنفيذي ملنظمة ال ىحة العامليىة تراىو تقا ير ىا 

وامليزانيىة واإلدا ة، ويتحىدد غرضىها يف تقىدمي املشىو ة إىل جلنة الرب مج 
إىل جلنىىىىىىة الىىىىىىرب مج وامليزانيىىىىىىىة واإلدا ة، وعىىىىىىز طريقهىىىىىىا، إىل اجمللىىىىىىىح 
التنفيىىىذي، يف االضىىىىطال   ملسىىىؤوليات االستشىىىىا ية الرقابيىىىة املنوطىىىىة 
اما، وإسداك املشو ة للمدير العا  حسب الطلب يف املسائل الداخلة 

 يف نطاذ واليته.

مسىىىاعدة وإسىىىداك املشىىىو ة للمجلىىىىح  2009 2009
التنفيىىذي ومسىىىاعدة وإسىىداك املشىىىو ة 

 للمدير التنفيذي، حسب الطلب

املنظمىىىىىىىىىىىىىىىىة العامليىىىىىىىىىىىىىىىىىة  17
 للملاية الفارية

اللجنىىىىىىىة االستشىىىىىىىا ية الرقابيىىىىىىىىة 
 املستقلة

اللجنىة االستشىا ية الرقابيىىة املسىتقلة  يئىة ارعيىىة اتبعىة للجمعيىة العامىىة 
العامليىىىة للملايىىىة الفاريىىىة وجلنىىة الىىىرب مج وامليزانيىىىة. وتعمىىىل  للمنظمىىة 

كهيئىة خىىرباك استشىىا ية مسىىتقلة وتقىىد  املسىىاعدة إىل اجلمعيىىة العامىىة 
للمنظمىىىىىىة العامليىىىىىىة للملايىىىىىىة الفاريىىىىىىة وجلنىىىىىىة الىىىىىىرب مج وامليزانيىىىىىىىة يف 

 االضطال  مبسؤولياهتما الرقابية.

ة  يئىة ارعيىىة للجمعيىىة العامىىة للمنظمىى 2015 2006
 العاملية للملاية الفارية

مسىىىىاعدة وإسىىىىداك املشىىىىو ة للجمعيىىىىة 
العامىىىىىىىة للمنظمىىىىىىىة العامليىىىىىىىة للملايىىىىىىىة 

 الفارية وجلنة الرب مج وامليزانية
املنظمىىىىىىىىىىىىىىىىة العامليىىىىىىىىىىىىىىىىىة  18

 لأل صاد اجلوية
ينيط اجمللح التنفيذي جلنة مراجعة احلسا ت مبهمة إبداك مالحظات  جلنة مراجعة احلسا ت

توصىيات إىل اجمللىح التنفيىىذي واألمى  العىا  خب ىو. ليىىو وتقىدمي 
املسائل املتعلقة  لسالمة القانونيىة للمما سىات اإلدا يىة لألمانىة العامىة 
للمنظمة العاملية لأل صىاد اجلويىة، وامتثاهلىا للقواعىد واعاليتهىا وكفاكهتىا 

عىد يشمل اراسىبة واملاليىة واألخالقيىات والقوا وحتقيقها لالقت اد، مبا
واألنظمىىىىىىىة واإلجىىىىىىىىراكات، ابتغىىىىىىىىاك مسىىىىىىىاعدة اجمللىىىىىىىىح التنفيىىىىىىىىذي يف 

 االضطال  أبنشطته الرقابية.

مسىىىاعدة وإسىىىداك املشىىىو ة للمجلىىىىح  2011 2003
 التنفيذي واألم  العا 

 املنظمات املشا كة.ميثاذ جلان املراجعة والرقابة، والردود ال  تلقتها وحدة التفتيش املشرتكة مز  اخت اصات يو امل د :
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  املضفق ا  مل    
 ن ضة عملمق على ا اض يق بعمليق ا تايني   نملر املضاواق با ض ملنق ا  مملين عشضة ا   وضى استاضانهمل

 املنظمة 
مسىىىىىم  جلنىىىىىة املراجعىىىىىىة 

 والرقابة

مراعىىىىىىىىىاة 
التمثيىىىىىل 
 اجلغرايف

مراعىىىىىىىىىىىىىىاة 
التىىىىىىىىىىىىىواةن 
 اختيا  األعااكجهة  اجلنساا

تعيىىىىىى  األعاىىىىىىىاك 
 مدة العاوية واملوااقة عليهم

تىىىىىىىد يب تىىىىىىىوجيهي  مسىىىىىىىىي 
 لألعااك اجلدد

تسىىىىىىىىىمية واختيىىىىىىىىىا  
 الرئيح

اللجنىىىىىىىىىىىىة االستشىىىىىىىىىىىىىا ية  األمانة العامة لألمم املتحدة 1
 املستقلة للمراجعة

اجلمعيىىىىىىىىىة العامىىىىىىىىىة لألمىىىىىىىىىم  نعم نعم
 املتحدة

اجلمعيىىىىىىىىة العامىىىىىىىىىة 
 لألمم املتحدة

منهمىىا مىىداتن، كىىل 
 ةال  سنوات

 يعااك اللجنة  (1 نعم

اللجنىىىىىىىىىىىىة االستشىىىىىىىىىىىىىا ية  اإلوائياملتحدة  بر مج األمم 2
ملراجعىىىىىىىىىىىىىة احلسىىىىىىىىىىىىىا ت 

 والتقييم

مىىداتن، كىىل منهمىىا  مدير الرب مج  مدير الرب مج نعم نعم
 ةال  سنوات

 مدير الرب مج (1 نعم

املتحىىىىىىىىىىىدة  صىىىىىىىىىىندوذ األمىىىىىىىىىىىم 3
 للساان

االستشىىىىىىىىىىىىىا ية اللجنىىىىىىىىىىىىة 
 الرقابية

مىىداتن، كىىل منهمىىا  املدير التنفيذي املدير التنفيذي نعم نعم
 ةال  سنوات

 يعااك اللجنة (1 نعم

املتحىىىىىىىىىىىدة  مفوضىىىىىىىىىىية األمىىىىىىىىىىىم 4
 السامية لشؤون الالجئ 

اللجنىىة املسىىتقلة ملراجعىىىة 
 احلسا ت والرقابة

مىىداتن، كىىل منهمىىا  املفوض السامي اللجنة التنفيذية نعم نعم
 ةال  سنوات

 يعااك اللجنة (1 نعم

للطفولىة املتحىدة  منظمىة األمىم 5
  اليونيسيف(

اللجنىىىىىىىىىىىىة االستشىىىىىىىىىىىىىا ية 
 ملراجعة احلسا ت

مىىداتن، كىىل منهمىىا  املدير التنفيذي املدير التنفيذي نعم نعم
 سنتان

 املدير التنفيذي (1 نعم

املتحىىىىىىىىىىىىدة  ماتىىىىىىىىىىىىب األمىىىىىىىىىىىىم 6
 خلدمات املشا يو

االستشىىىىىىىىىىىىىا ية اللجنىىىىىىىىىىىىة 
 ملراجعة احلسا ت

مىىداتن، كىىل منهمىىا  املدير التنفيذي املدير التنفيذي نعم نعم
 ةال  سنوات

 املدير التنفيذي (1 نعم

إلغاةىىىىىة املتحىىىىدة  وكالىىىىة األمىىىىم 7
وتشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىغيل الالجئىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
الفلسىطيني  يف الشىىرذ األد  

  األونروا(

اللجنىىىىىىىىىىىىة االستشىىىىىىىىىىىىىا ية 
 املعنية  لرقابة الداخلية

 ئىىىىيح اللجنىىىىة االستشىىىىا ية  نعم ال
املعنيىىىىىة  لرقابىىىىىة الداخليىىىىىىة، 
ومىىىىىىىىىىىىدير إدا ة خىىىىىىىىىىىىدمات 

 الرقابة الداخلية

مىىداتن، كىىل منهمىىا  املفوض العا 
 ةال  سنوات

 يعااك اللجنة (1 نعم

__________ 

 امليثاذ. يو تقد  عمليًا إاادات لألعااك اجلدد  غم عد   كر ا حتديدًا يف ال الحيات (1 
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 املنظمة 
مسىىىىىم  جلنىىىىىة املراجعىىىىىىة 

 والرقابة

مراعىىىىىىىىىاة 
التمثيىىىىىل 
 اجلغرايف

مراعىىىىىىىىىىىىىىاة 
التىىىىىىىىىىىىىواةن 
 اختيا  األعااكجهة  اجلنساا

تعيىىىىىى  األعاىىىىىىىاك 
 مدة العاوية واملوااقة عليهم

تىىىىىىىد يب تىىىىىىىوجيهي  مسىىىىىىىىي 
 لألعااك اجلدد

تسىىىىىىىىىمية واختيىىىىىىىىىا  
 الرئيح

للمسىىىاواة املتحىىدة   يئىىة األمىىىم 8
 ب  اجلنس  ومتا  املرية

اللجنىىىىىىىىىىىىة االستشىىىىىىىىىىىىىا ية 
 للرقابة

مىىداتن، كىىل منهمىىا  املديرة التنفيذية التنفيذيةاملديرة  نعم نعم
 ةال  سنوات

يعاىىىىىىىىىاك اللجنىىىىىىىىىىة  (1 نعم
مبوااقىىىىىىىىىىىىة املىىىىىىىىىىىىديرة 

 التنفيذية
جلنىىىىىىىىىىىىىة اختيىىىىىىىىىىىىىىا  اتبعىىىىىىىىىىىىىىة  نعم نعم جلنة مراجعة احلسا ت بر مج األغذية العاملي 9

 للمجلح 
مىىداتن، كىىل منهمىىا  اجمللح التنفيذي

 ةال  سنوات
 يعااك اللجنة نعم

لألغذيىة املتحىدة  األمىممنظمىة  10
 والز اعة  الفاو(

جملىىىىىىىىىىح منظمىىىىىىىىىىة  اللجنة املالية نعم نعم جلنة مراجعة احلسا ت
 األغذية والز اعة

مىىداتن، كىىل منهمىىا 
 ةال  سنوات

 يعااك اللجنة (1 نعم

اللجنىىىىىىىىىىىىة االستشىىىىىىىىىىىىىا ية  منظمة الطاان املدا الدويل 11
للتقيىىىىىىىىىىىىىىىىيم ومراجعىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 احلسا ت

منظمىىىىىىىىىىة  ئىىىىىىىىىىيح جملىىىىىىىىىىح  نعم نعم
 الطاان املدا الدويل

جملىىىىىىىىىىح منظمىىىىىىىىىىة 
 الطاان املدا

مىىداتن، كىىل منهمىىا 
 ةال  سنوات

 يعااك اللجنة (1 نعم

اللجنىىىىىىىىىىىىة االستشىىىىىىىىىىىىىا ية  منظمة العمل الدولية 12
 املستقلة للرقابة

جلنىىىة اختيىىىىا  اتبعىىىة جمللىىىىح  نعم نعم
 اإلدا ة

جملىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىح إدا ة 
منظمىىىىىىىىىة العمىىىىىىىىىىل 

 الدولية

مىىداتن، كىىل منهمىىا 
 سنواتةال  

 يعااك اللجنة (1 نعم

اللجنىىىىىىىىىىىىة االستشىىىىىىىىىىىىىا ية  االحتاد الدويل لالت االت 13
 املستقلة لإلدا ة

جلنىىىىة اختيىىىىىا  تتىىىىألف مىىىىىز  نعم نعم
يعاىىىىىىىىاك جملىىىىىىىىح االحتىىىىىىىىىاد 

 الدويل لالت االت

جملىىىىىىىىىىح االحتىىىىىىىىىىىاد 
الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدويل 

 لالت االت

مىىداتن، كىىل منهمىىا 
 ي بو سنوات

 يعااك اللجنة (1 نعم

للرتبيىىىة املتحىىىدة  منظمىىىة األمىىىم 14
 والعلم والثقااة  اليونساو(

اللجنىىىىىىىىىىىىة االستشىىىىىىىىىىىىىا ية 
 للرقابة 

مىىداتن، كىىل منهمىىا  املدير العا  جلنة إدا ية داخلية نعم نعم
 ةال  سنوات

 يعااك اللجنة ال

للتنميىىىة املتحىىدة  منظمىىة األمىىم 15
 ال ناعية  اليونيدو(

اللجنىىىىىىىىىىىىة االستشىىىىىىىىىىىىىا ية 
 املستقلة للمراجعة

جلنىىىة اختيىىىا  اتبعىىىة للىىىىدو   نعم نعم
األعاىىىىىىىىىاك/جملح التنميىىىىىىىىىىة 

 ال ناعية

جملىىىىىىىىىىح التنميىىىىىىىىىىىة 
 ال ناعية

مىىداتن، كىىل منهمىىا 
 ةال  سنوات

 يعااك اللجنة ال

جلنىىىىة اخلىىىىرباك املسىىىىىتقل   منظمة ال حة العاملية 16
االستشىىىىىىىىىىىىىىا ية املعنيىىىىىىىىىىىىىىة 

  لرقابة

ي بىىىىو سىىىىنوات غىىىىىا  اجمللح التنفيذي املدير العا  نعم نعم
 قابلة للتجديد

 يعااك اللجنة (1 نعم
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 املنظمة 
مسىىىىىم  جلنىىىىىة املراجعىىىىىىة 

 والرقابة

مراعىىىىىىىىىاة 
التمثيىىىىىل 
 اجلغرايف

مراعىىىىىىىىىىىىىىاة 
التىىىىىىىىىىىىىواةن 
 اختيا  األعااكجهة  اجلنساا

تعيىىىىىى  األعاىىىىىىىاك 
 مدة العاوية واملوااقة عليهم

تىىىىىىىد يب تىىىىىىىوجيهي  مسىىىىىىىىي 
 لألعااك اجلدد

تسىىىىىىىىىمية واختيىىىىىىىىىا  
 الرئيح

املنظمىىىىىىىىىىة العامليىىىىىىىىىىة للملايىىىىىىىىىىة  17
 الفارية

اللجنىىىىىىىىىىىىة االستشىىىىىىىىىىىىىا ية 
 الرقابية املستقلة

جلنىىة اختيىىا  تشىىالها جلنىىىة  نعم نعم
 الرب مج وامليزانية

جلنىىىىىىىىىىىة الىىىىىىىىىىىرب مج 
  (2 وامليزانية

مىىداتن، كىىل منهمىىا 
 ةال  سنوات

 يعااك اللجنة نعم

العامليىىىىىىىىىىة لأل صىىىىىىىىىىاد املنظمىىىىىىىىىة  18
 اجلوية

مىىداتن، كىىل منهمىىا  اجمللح التنفيذي اجمللح التنفيذي نعم نعم جلنة مراجعة احلسا ت
 ةال  سنوات

 يعااك اللجنة نعم

 ميثاذ جلان املراجعة والرقابة، والردود ال  تلقتها وحدة التفتيش املشرتكة مز املنظمات املشا كة. اخت اصات يو امل د :

__________ 

 خطا ت التعي  يوقعها املدير العا . (2 



 

 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

9
/6

 

5
9
 

G
E

.1
9

-1
6

1
8
3

 

 
  املضفق ا ضانظ  

 ن ضة عملمق على طضيقق تشغيذ نملر املضاواق با ض ملنق ا  مملين عشضة ا   وضى استاضانهمل بسلطملهتمل

  ل يلز  تواار يغلبية الختا  القرا ؟ عدد االجتماعات السنوية الرمسية  اللجنة املستقلة للمراجعة والرقابة املنظمة 
 ىل متلىت سىلطة تعيى  

 خا جي ؟خرباك 
 نعم نعم اجتماعات 4 اللجنة االستشا ية املستقلة للمراجعة األمانة العامة لألمم املتحدة 1
 نعم نعم اجتماعات عل  األقل  يف املقر( 4 اللجنة االستشا ية ملراجعة احلسا ت والتقييم  اإلوائياملتحدة  بر مج األمم 2
 نعم نعم اجتماعات عل  األقل 3 اللجنة االستشا ية الرقابية  للسااناملتحدة  صندوذ األمم 3
السىىىىىىىىامية لشىىىىىىىىؤون املتحىىىىىىىدة  مفوضىىىىىىىية األمىىىىىىىىم 4

 الالجئ 
 ال اجتماعات 4-2 اللجنة املستقلة ملراجعة احلسا ت والرقابة

  بتوااق اآل اك(
 ال

  غا مد جة  مليزانية(
 نعم نعم اجتماعات عل  األقل 3 اللجنة االستشا ية ملراجعة احلسا ت  اليونيسيف(للطفولة املتحدة  منظمة األمم 5
 ال نعم اجتماعات عل  األقل  يف املقر( 4 اللجنة االستشا ية ملراجعة احلسا ت خلدمات املشا يواملتحدة  ماتب األمم 6
إلغاةىىة وتشىىغيل الالجئىىى  املتحىىىدة  وكالىىة األمىىم 7

 الشرذ األد   األونروا(الفلسطيني  يف 
 ال  (1 ن اب قانوا اجتماعان اللجنة االستشا ية املعنية  لرقابة الداخلية

للمسىىىىاواة بىىىىى  اجلنسىىىىى  املتحىىىىىدة   يئىىىىة األمىىىىىم 8
 ومتا  املرية

 نعم (1 ن اب قانوا اجتماعات عل  األقل 3 اللجنة االستشا ية للرقابة

 نعم نعم اجتماعات 3 مراجعة احلسا تجلنة  بر مج األغذية العاملي 9
 نعم نعم اجتماعات 3 جلنة مراجعة احلسا ت األغذية والز اعة  الفاو(املتحدة  منظمة األمم 10
 ال اجتماعات 3 اللجنة االستشا ية للتقييم ومراجعة احلسا ت منظمة الطاان املدا الدويل 11

  بتوااق اآل اك(
 مل ترد معلومات

 نعم نعم اجتماعات 3 اللجنة االستشا ية املستقلة للرقابة منظمة العمل الدولية 12
 ال اجتماعان اللجنة االستشا ية املستقلة لإلدا ة االحتاد الدويل لالت االت 13

  بتوااق اآل اك(
 نعم

للرتبيىىىىة والعلىىىىم والثقااىىىىة املتحىىىىدة  منظمىىىىة األمىىىىم 14
  اليونساو(

 ال نعم  (2 اجتماعات 3 للرقابةاللجنة االستشا ية 
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  ل يلز  تواار يغلبية الختا  القرا ؟ عدد االجتماعات السنوية الرمسية  اللجنة املستقلة للمراجعة والرقابة املنظمة 
 ىل متلىت سىلطة تعيى  

 خا جي ؟خرباك 
للتنميىىىىىىىىة ال ىىىىىىىىىناعية املتحىىىىىىىىدة  منظمىىىىىىىىة األمىىىىىىىىم 15

  اليونيدو(
 ال نعم اجتماعان اللجنة االستشا ية املستقلة للمراجعة

 نعم اجتماعان عل  األقل جلنة اخلرباك املستقل  االستشا ية املعنية  لرقابة منظمة ال حة العاملية 16
النظىىىىا  الىىىىىداخلي  حسىىىىبما يىىىىرد يف 
 للمجلح التنفيذي(

 نعم

 ال اجتماعات 4 اللجنة االستشا ية الرقابية املستقلة املنظمة العاملية للملاية الفارية 17
  بتوااق اآل اك(

 نعم

 ال اجتماعان جلنة مراجعة احلسا ت املنظمة العاملية لأل صاد اجلوية 18
  بتوااق اآل اك(

 نعم

 ميثاذ جلان املراجعة والرقابة، والردود ال  تلقتها وحدة التفتيش املشرتكة مز املنظمات املشا كة. اخت اصات يو امل د :
 االارتاضي لثالةة يعااك. يستلز  الن اب القانوا احلاو  املادي يو (1  
 اجتماعان مباشران والل عز طريق التداو   لفيديو. (2  



 

 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

9
/6

 

6
1
 

G
E

.1
9

-1
6

1
8
3

 

  املضفق اخلملما  
 عملمتق علتى ااوتتضاءات ا ت  يتاتني اختملكهتتمل متن  باتذ امل  متتملت املشتمل كق نشتأر ت صتتيملت بحتدة ا تفتتيش املشتترتكقن تضة 
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خى
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األث

 

  لطمل ق ا ذ يقا  كملالت املتاووق با  كمل ق ا دب يق  األمم املتحدة بص ملديقهمل بنضااهمل 
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 ضؤ
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                               الختملك إوضاء

                                لالم

       ش        ش ش ش  ش   ش  ش      أ 1ا ت صيق 

 ش ش ش   ش ش ش  ش ش  ش ش ش ش ش  ش ش  ش  ش    ش  د 2ا ت صيق 

 ش ش ش   ش ش ش  ش ش  ش ش ش ش ش  ش ش  ش  ش    ش  ب 3ا ت صيق 

 ش ش ش   ش ش ش  ش ش  ش ش ش ش ش  ش ش  ش  ش    ش  أ 4ا ت صيق 

 ش ش ش   ش ش ش  ش ش  ش ش ش ش ش  ش ش  ش  ش    ش  ب 5ا ت صيق 

 ش ش ش   ش ش ش  ش ش  ش ش ش ش ش  ش ش  ش  ش    ش  ب 6ا ت صيق 

 ش ش ش   ش ش ش  ش ش  ش ش ش ش ش  ش ش  ش  ش    ش  أ 7ا ت صيق 

 اختا  إجراكات مز ِقبفل   ساك تنفيذي جملح إدا ة  : توصية مز يجل  توصية مز يجل اختا  قرا  مز ِقبفل جهاة تشريعي يو ش: املفتاح:
 حتتا  اختا  إجراك مز قبل  ذس املنظمة توصية ال :    
 حتقيق واو ات مالية كباة ة: : تعزيز الفعاليةو  ى: تعزيز الرقابة واالمتثا  د: تعزيز التناسق والتناغم تعزيز التنسيق والتعاون :  ب: تعميم املما سات اجليدة/الفال  ي: تعزيز الشفااية واملىةساكفلة األثض املت خى: 

  : يخرى ح: تعزيز الافاكة
 .ST/SGB/2015/3عل  النحو الوا د يف التعميم  (1  
 لألمم املتحدة.مشمولة بتغطية اللجنة االستشا ية املستقلة للمراجعة التابعة للجمعية العامة  (2  
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