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 موجز تنفيذي

 معلومات أساسية

 يف مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة، االســتعراض مــرة أخــرى وظيفــة التحقيــقيتنــاول هــذا   
 2000يش املشــرتكة يف عــام تــ ذلك املوضوع الذي سبق حبثــه يف تقريــرين ســابقني صــدرا عــن وحــدة التف

)JIU/REP/2000/9 ( 2011عــام يف ) وJIU/REP/2011/7 قــد إىل أن الوضــع االســتعراض ). وخلــص
نشــاء وظي فــة التحقيــق وإضــفاء الطــابع املهــين         ً                                             حتســن كثــريا  علــى مــدار العقــدين املاضــيني فيمــا يتصــل 

م احملـــرز، فقـــد وقـــف هـــذا االســـتعراض علـــى عـــدد مـــن أوجـــه القصـــور عليهـــا. وعلـــى الـــرغم مـــن التقـــد
ســتمرار جتــزؤ املســؤولية عــن إجــراء التحقيقــات واألنشــطة  ومكــامن الضــعف، وال ســيما فيمــا يتصــل 

لطابع املهــين.  ذات الصلة، ومستوى استقالل وظيفة التحقيق، وهيكلها التنظيمي، ودرجة اتسامها 
ه إطــار  االســتعراض املشــهد الــذي يتعــني علــى وظيفــة التحقيــق أن تعمــل يفحبــث وعــالوة علــى ذلــك، 

ت      ً حاليــــا   ت ومتطلبــــات جديــــدة، ومــــا هــــي تلــــك التحــــد ، وحبــــث مــــا إذا كانــــت قــــد ظهــــرت حتــــد
 ات، وكيف جيري التصدي هلا.واملتطلب

علــى معــايري النزاوملــا كانــت املؤسســات تنتظــر مــن مو    هــة يف مجيــع املســائل ظفيهــا التحلــي 
م الرمسيـــة ومصـــلحة األمـــم املتحـــدة، فـــال غـــىن عـــن وجـــود وظيفـــة حتقيـــق فعالـــة  الـــيت تـــؤثر علـــى واجبـــا

على ذلك، فــإن العبــارة املــذكورة يف  لكفالة النزاهة واملساءلة على الصعيدين الفردي والتنظيمي. وبناء
، ومفادهـــــا أنـــــه يلـــــزم تـــــوفري وظيفـــــة حتقيـــــق فعالـــــة لـــــردع 2000 كة لعـــــامتقريـــــر وحـــــدة التفتـــــيش املشـــــرت 

    ً                                                                   ضما  لتحقيق املســاءلة املناســبة واحلفــاظ علــى ثقــة الــدول األعضــاء وغريهــا مــن اجلهــات  ،املخالفات
 تزال حمتفظة بوجاهتها. ال ،صاحبة املصلحة يف نزاهة املؤسسات اليت تدعمها

ت املســـــا، فـــــإن وظيفـــــة التحقيـــــق، بوصـــــفها مولـــــذا   ءلة والنزاهـــــة    ً       ً               كـــــو  أساســـــيا  مـــــن مكـــــو
ملثــل تنيالتنظيمي            ً     ً                                                              ، تؤدي دورا  مهما  يف دعــم الرؤســاء التنفيــذيني والــدول األعضــاء واهليئــات التشــريعية 

لس ا الرقابية. وتتمتع الدول األعضاء  لطة املطلقة يف حتديد ما تعتربه وظيفة يف االضطالع مبسؤوليا
املــوارد الالزمــة هلــذه لك املستوى الكايف من االستقاللية واهليكل املالئم، وبتوفري حتقيق فعالة، مبا يف ذ

لنظــــر إىل هــــذه الســــلطة، يتضــــمن هــــذا االســــتعراض عــــددا  مــــن التوصــــيات املوجهــــة إىل                                                        ً                       الوظيفــــة. و
مــــم املتحــــدة، واهلادفــــة إىل حتســــني املســــاءلة والنزاهــــة علــــى اهليئــــات التشــــريعية ملؤسســــات منظومــــة األ

 د التنظيمي من خالل تعزيز وظيفة التحقيق.الصعي

 أهداف االستعراض

 أهداف االستعراض هي:  

تقيــيم مــدى كفايــة الرتتيبــات التنظيميــة واهليكليــة والتنفيذيــة لوظيفــة التحقيــق، يف   (أ)  
ً                                       ، فضال  عن التعاون والتنسيق على نطاق املنظومة؛2011ضوء التقدم احملرز منذ استعراض عام       

ــراتحتديـــ   (ب)   ــيم  د الثغـ ــتنادا  إىل التقيـ ــزوم، اسـ ــد اللـ ــيات عنـ ــدمي توصـ ت، وتقـ ــد                                           ً            والتحـ
 ه؛إطار  مراعاة التغيريات يف املشهد الذي يتعني أن تعمل وظيفة التحقيق يف املذكور أعاله ومع

حتديــد املمارســات اجليــدة والــدروس املســتفادة يف أرجــاء منظومــة األمــم املتحــدة،   (ج)  
ــةواستكشـــــاف الفـــــرص  ــادل املعلومـــــات، وتنســـــيق وظـــــائف التحقيـــــق  املتاحـــ ــاون، وتبـــ لتحســـــني التعـــ
 منظومة األمم املتحدة.ملؤسسات يف أرجاء 
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 النتائج واالستنتاجات الرئيسية

                            ً                                              لقد تطورت وظيفــة التحقيــق كثــريا  علــى مــدى العقــدين املاضــيني، وأصــبحت، بصــفة خاصــة يف    
ن مجيـــع مؤسســـات منظومـــة األمـــم املتحـــدة قـــد  خـــالل العقـــد األخـــري، هـــي "التيـــار الســـائد". وتكـــاد تكـــو 

ز  يف مكاتــب الرقابــة الداخليــة. وترجــع أســباب تعزيــ      ً  غالبــا   قــع  ت            ً                           أنشــأت حاليــا  قــدرة داخليــة علــى التحقيــق،  
وظيفة التحقيق خالل السنوات املاضية إىل مجلة أمور من بينها: األمهية املتزايدة اليت توىل آلليات املساءلة  

نظومــة األمــم املتحــدة، ويشــمل ذلــك "ثقافــة املســاءلة والنزاهــة" مــع "عــدم التســامح  والرقابــة الســليمة يف م 
، وال ســيما  واملضــايقة إزاء الغــش والفســاد    ئمــة     ً                                              مطلقا " مــع ســوء الســلوك؛ وضــرورة اختــاذ تــدابري تنظيميــة مال 

دة الكبرية يف نطــاق األنشــطة التنفيذيــة  ملؤسســات    التحرش اجلنسي واالستغالل واالنتهاك اجلنسيان؛ والز
يف ذلــك    منظومة األمم املتحدة ويف تعقد هذه األنشطة، ومن مث احلاجة إىل امتالك آليات رقابة قويــة، مبــا 

           ً                                                عالة، ضما  للنزاهة واملساءلة على الصعيدين الفردي والتنظيمي. وجود وظيفة رقابة قوية وف 

ومعاجلــة جتــزؤ الوظيفــة، وعلى الرغم من التقدم احملرز يف حتســني اســتقاللية وظيفــة التحقيــق،   
 لتحقيق تواجه مشاكل كبرية، من بينها ما يلي:وإنشاء قدرات حتقيق مهنية، ال تزال وظيفة ا

  ــة ــتمرار درجـــ ــؤولية عـــــن التحقيقـــــات يف اســـ ــري مقبولـــــة مـــــن جتـــــزؤ املســـ ــرة وغـــ منتشـــ
لتحقيـــق (أي  ــلة  ــال املتصـ لتحقيقـــات واألعمـ ــطلع  ــرية، حيـــث ي ضـ                   ُ                                          مؤسســـات كثـ

التقييم األويل) عن طريــق مكاتــب ووظــائف أخــرى متنوعــة. ء راإجتلقي البالغات و 
 ومـــن بـــني املخـــاطر النامجـــة عـــن هـــذا التجـــزؤ مـــا يلـــي: عـــدم ضـــمان اتســـام وظيفـــة

ــة واملوضـــوعية؛ واخلطـــر  الســـتقاللية واحلياديـ ــا  ـ التحقيـــق واألنشـــطة الـــيت تضـــطلع 
ــث ر الســـلبية مـــن حيـ ــارب املصـــاحل؛ واآل ــامن املتمثـــل يف حـــاالت تضـ اجلـــودة  الكـ

واملساءلة والثقة. ومن أوجه القصور األخــرى عــدم وجــود إجــراءات ومعــايري موحــدة 
لرغم من أن ك                             ً فاءة احملققني املهنية تشكل عنصــرا  للتحقيق يف بعض املؤسسات، و

يف  ال    ً                                                  حامســــا  يف التحقيقــــات، فــــال يوجــــد حمققــــون مهنيــــون يف بعــــض املؤسســــات، 
ــذا املوضــوع األ رز أي تقــدم يف ســت مؤسســات مجيعهــا. وفيمــا يتصــل        ُ                        خــري، مل حيــ 

 .2011عام منذ 

 ــتقالل ــة مــــن االســ ــزال غــــري كافيــ ــة ال تــ ــود درجــ ــتقالل ةاهليكليــــ  ةالذاتيــــ  يةوجــ  يةواالســ
ت يف مواجهــــة تــــدخل التنفيذيــــة  لتــــايل عــــدم كفايــــة الضــــما لوظيفــــة التحقيــــق، و

التحقيــق اإلدارة. واالســتقالل شــرط حاســم ال غــىن عنــه لفعاليــة االضــطالع بواليــة 
والوفـــاء حبياديـــة وموضـــوعية وفعاليـــة مبســـؤوليات التحقيـــق. وقـــد جـــرى تقيـــيم درجـــة 

 ه    ً     ُ           مؤشــــرا . وت بــــني نتيجــــة هــــذ 14يف أثنــــاء هــــذا االســــتعراض يف مقابــــل  يةاالســــتقالل
ــتقالل يف عــــــدد مــــــن  اوظيفــــــة التحقيــــــق ال يــــــزال يتعــــــني تعزيزهــــــ  يةاملمارســــــة أن اســــ

 املؤسسات.

  ت جديــدة لوظيفــةبيئــة متطــورة للتحقيقــات، مــع التحقيــق، وخباصــة  طلبــات وحتــد
دة كبــرية يف عــدد الشــكاوى وجممــوع حــاالت التحقيــق. فقــدرة وظيفــة التحقيــق  ز
ومواردها (املالية والبشرية) ال تواكب هــذه الطلبــات املتزايــدة يف أغلبيــة املؤسســات، 

تت تشكل حتــد  مســتمرا  إلدارة حافظــة  ســتمر              ً       ً             و لــرغم التحقيــق الــيت تتزايــد  ار. و
سســات جنــح يف اختــاذ تــدابري عالجيــة، فــإن حمدوديــة املــوارد تســفر مــن أن بعــض املؤ 

ســم بعــد وإطالــة أمــد متوســط فــرتة التحقيــق.  دة يف عــدد احلــاالت الــيت مل حت  ُ                                      عــن ز                           
ــوه مــــن  ــا ارتكبــ ــاة عمــ ــاءلة اجلنــ ــة ملســ ــرعة احلركــ ــة ســ عاقــ ــع ال يكتفــــي  ــذا الوضــ وهــ

ثــري ســليب علــى التصــورات                          ً فات، وإمنا قد يكون له أيضــا  خمال بــني املــوظفني ككــل،  
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لكــون ســوء الســلوك ميــر بــال عقــاب. وهــذه التصــورات جتعــل مــن الصــعب احلفــاظ 
 على ثقافة األخالق والنزاهة يف املؤسسات.

  ،يف بعض احلاالت، تكون األطر السياســاتية اجلوهريــة الــيت حتــدد املعــايري األخالقيــة
ت قواعـــد الســـلوك، واأل مثـــل حل، والسياســـات حكـــام املتعلقـــة بتضـــارب املصـــامـــدو

املتصــلة مبكافحــة الغــش والفســاد، ومحايــة املبلغــني عــن املخالفــات، ومنــع املضــايقة، 
ً                                              مبــا فيهــا التحــرش اجلنســي، فضــال  عــن مواثيــق الرقابــة الداخليــة والتوجيهــات اخلاصــة                          

ــديث، مــــن ــلة التحــ ــة إىل مواصــ ــق، يف حاجــ ــة لتحقيــ ــاق والبيئــ ــز االتســ  أجــــل تعزيــ
 وظيفة التحقيق.التمكينية اليت تعمل فيها 

  لـــرغم مـــن التقـــدم احملـــرز، ال يـــزال اجملـــال مفتوحـــا  أمـــام التحســـني يف جمـــال التعـــاون                           ً                                        
ــداد قائمـــــة موحـــــدة  ــبيل املثـــــال يف إعـــ ــاالت، وذلـــــك علـــــى ســـ ــيق بـــــني الوكـــ والتنســـ

 ، ً                     فضـــال  عـــن توليـــد اإلحصـــاءات، مبصـــطلحات التحقيـــق وتصـــنيف موحـــد للقضـــا   
أي مــن هــذه العناصــر إىل جالت، وممارســات اإلبــالغ. ويــؤدي نقــص وحفــظ الســ 

تقـــويض القـــدرة علـــى املقارنـــة، ومـــن مث جيعـــل مـــن الصـــعب تقيـــيم حالـــة الوظيفـــة يف 
 أرجاء النظام.

ت معينــــة. وتتضــــمن هــــذه    ــدة وحتــــد ــق بطلبــــات جديــ ه وظيفــــة التحقيــ ــ  ــة، تواجــ                 َ                                                     ويف النهايــ
ت ما يلي: الطلبات  والتحد

 ــات املـــوظفني والعـــ  احلفـــاظ علـــى ثقـــة ــدول األعضـــاء والشـــركاء واجلهـ ــل والـ املني، بـ
ملثل، يف قــدرة املؤسســات علــى التصــدي لســوء الســلوك  األخرى صاحبة املصلحة 
ــة املطلوبـــة وإشـــاعة  ــايري األخالقيـ علـــى املعـ ــبة وفعالـــة، ويف التمســـك  بطريقـــة مناسـ

 والنزاهة.ثقافة املساءلة 

  وهــــذا واالســــتغالل واالنتهــــاك اجلنســــيني، التحقيــــق يف شــــكاوى التحــــرش اجلنســــي
يتطلــب جمموعــة خاصــة مــن املهــارات وكفــاءة خاصــة مــن احملققــني، والقــدرة الالزمــة 

 إلجراء التحقيق.

  تزايـــد الطلبـــات املقدمـــة مـــن الـــدول األعضـــاء واملـــاحنني واجلهـــات صـــاحبة املصـــلحة
ــول علــــى املعلومــــا ــداد اســــرت للحصــ لتحقيــــق، ممــــا يســــتلزم إعــ ــة  اتيجيات ت املتعلقــ

 وأدوات مناسبة يف جمال االتصاالت.

                       ً                                                ويف ضــــوء مــــا ســــبق، واســــتنادا  إىل حتليــــل متعمــــق للوضــــع الــــراهن يف أرجــــاء منظومــــة األمــــم   
ختــاذ إجــراءات. وتســع مــن هــذه التوصــيات الرمسيــة  10املتحدة، يتضمن هذا التقرير  توصــيات رمسيــة 

 للهيئات التشريعية.موجهة 

 التوصيات

 1التوصية 

ينبغي للهيئات التشــريعية ملؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة أن تطلــب مــن املؤسســات   
جــراء تنقــيح دوري  لرقابــة الداخليــة حكمــا   ُ     ُ   ِّ                                        ً                  اليت مل تفعل ذلك بعد  أن ت ضم  ن مواثيقها املتعلقــة                   
قرارهــا مــن اهليئــات التشــريعية. وينبغــي تقــدمي                                       ً                                           للمواثيــق، وعنــد الضــرورة، حتــديث هلــا، وشــرطا  

اية عام املو   .2021        َّ                                             اثيق احملد ثة إىل اهليئات التشريعية إلقرارها حبلول 
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 2التوصية 

ُ  ينبغي للرؤساء التنفيــذيني ملؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة الــذين مل يفعلــوا ذلــك بعــد                                                                            
ــاء مكاتـــب الرقابـــة الداخليـــة   دوري، وعنـــد الضـــرورة حتـــديث،  ســـتعراضأن يكفلـــوا قيـــام رؤسـ

ا وتوجيها لتحقيـــق اســـتنادا  إىل املســـتجداتلسياســـا والواليـــة القضـــائية للمحـــاكم                            ً            ـــا املتعلقـــة 
العنايــة الواجبــة  بــذلاإلدارية والدروس املستفادة واملمارسات اجليدة. وينبغي عند قيامها بــذلك 

والسياســات القائمــة القواعــد والــنظم لضمان االتســاق مــع األحكــام الواجبــة التطبيــق الــواردة يف 
 الصلة.األخرى ذات 

 3التوصية 

ينبغي للهيئات التشــريعية ملؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة أن تطلــب مــن املؤسســات   
ُ     اليت مل تفعل ذلك بعد  أن  اية عام  ُ    ت دمج                  التحقيقات واألنشــطة ذات الصــلة مجيع  2022حبلول 

ــوء ــوع سـ ــن نـ ــر عـ ــق)، بصـــرف النظـ ــتح التحقيـ ــرار فـ ــيم األويل، وقـ ــات، والتقيـ ــي البالغـ  (أي تلقـ
 قابة الداخلية لكل مؤسسة.السلوك، يف مكتب الر 

 4التوصية 

ُ     ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومــة األمــم املتحــدة الــيت مل تفعــل ذلــك بعــد  أن                                                                       
ايــة عــام  حصــول رؤســاء مكاتــب الرقابــة الداخليــة/وظائف التحقيــق علــى  2021تكفــل حبلــول 

 التنفيذيني. صالحية فتح التحقيقات من دون موافقة الرؤساء

 5التوصية 

ــدة أن تطلـــب مـــن    ــة األمـــم املتحـ ــة ملؤسســـات منظومـ ــريعية التابعـ ينبغـــي للهيئـــات التشـ
ل ُ      ُ  ِّ                      املؤسســات الــيت مل تفعــل ذلــك بعــد  أن ت ضــم  ن مواثيقهــا املتعلقــة  ايــة عــام                            2021رقابــة حبلــول 

       ً            أحكاما  حتقق ما يلي:

ــا وفصــلهم أو عــزهلم جتعــل تعيــني رؤســاء مكاتــب الرقابــة الداخليــة ا  (أ)   خلاصــة 
 مع اهليئات التشريعية وموافقتها؛     ً         خاضعا  للتشاور 

ــة،  مـــدة          ً          وتضـــع حـــدودا  قصـــوى علـــى   (ب)   ــاء مكاتـــب الرقابـــة الداخليـ ــة رؤسـ واليـ
د يــ                                ُ                                         ترتاوح بني مخس وسبع سنوات، على أن ي فضل جعل الفرتة غري قابلة للتجديــد، مــع فــرض ق

  ا؛على إعادة تعيينهم داخل املؤسسة نفسه
ــود إىل اهليئـــات   (ج)   ــا دون قيـ ـ ــة  ــة الداخليـ ــاء مكاتـــب الرقابـ ــيح وصـــول رؤسـ وتتـ

ت والرقابة اخلاصة بكل منها.التشريعية، وإىل جلان   مراجعة احلسا

 6التوصية 

ينبغي للهيئــات التشــريعية التابعــة ملؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة الــيت مل تفعــل ذلــك   
ُ                       بعــد  أن تطلــب مــن املؤسســات حتــد ت    يث اختصاصــات جلــان كــل منهــا املعنيــة مبراجعــة احلســا

اية عام                                ً                    حبيث تتضمن، حسب الضرورة، أحكاما  مالئمة حتقق ما يلي:  2021والرقابة حبلول 

 الل ووالية مكتب الرقابة الداخلية/ وظيفة التحقيق؛ تستعرض استق  (أ)  
ا من امليزانية ومالك املوظفني؛    (ب)     تستعرض متطلبا
 تستعرض أداءها العام؛    (ج)  
 وتصدر التوصيات ذات الصلة.  (د)  
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 7التوصية 

ُ     ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومــة األمــم املتحــدة الــيت مل تفعــل ذلــك بعــد  أن                                                                       
تعــد وتعتمــد إجــراءات رمسيــة مالئمــة للتحقيــق يف شــكاوى ســوء الســلوك الــذي يرتكبــه الرؤســاء 

اية عام التنفيذيون، وأن تعتمد السياسات   .2021املالئمة حبلول 

 8التوصية 

ُ     ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومــة األمــم املتحــدة الــيت مل تفعــل ذلــك بعــد  أن                                                                       
ايــة عــام  إجــراءات رمسيــة لتنــاول ادعــاءات ســوء  2021تطلــب مــن املؤسســات أن ترســي حبلــول 

ــ  ــة اخلاصــة  ــة الداخلي ــا  حلــاالت الســلوك املوجهــة ضــد رؤســاء مكاتــب الرقاب                  ً      ا وموظفيهــا، تالفي
  تضارب املصاحل.

 9التوصية 

ُ     ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومــة األمــم املتحــدة الــيت مل تفعــل ذلــك بعــد  أن                                                                       
تطلــب تضــمني التقــارير الســنوية عــن أنشــطة الرقابــة الداخليــة الــيت تعــدها مؤسســات كــل منهــا 

ــا يف ــات، مبـ ــكاوى والتحقيقـ ــن الشـ ــل مـ ــن كـ ــات عـ ــدد الشـــكاوى معلومـ ــن عـ  ذلـــك تفاصـــيل عـ
 االجتاهات يف هذا الشأن.والتحقيقات ونوعها وطبيعتها و 

 10التوصية 

ينبغــي للهيئــات التشــريعية ملؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة أن تســتعرض مــدى كفايــة   
املــوارد ومــالك املــوظفني لوظيفــة التحقيــق، مــع وضــع توصــيات جلــان كــل منهــا املعنيــة مبراجعــة 

 ت والرقابة يف االعتبار، حال توافرها.احلسا 

ــا  وهــــذه التوصــــيات الر    ــة ت كملهــ ــة أو "مرنــــة"، مــــذكورة خبــــط عــــريض    27    ُ        مسيــ ــية غــــري رمسيــ توصــ
دة حتســــني وظيفــــة   عتبارهــــا اقرتاحــــات إضــــافية مقدمــــة إىل اهليئــــات التشــــريعية والرؤســــاء التنفيــــذيني لــــز

ــدعيمها واســـتقالهلا. و  ــل بتـ ــا يتصـ ــق، وخباصـــة فيمـ ــة:  التحقيـ ــرات التاليـ ــة يف الفقـ ــيات املرنـ ــرد التوصـ ،  51تـ
،  208، و 186، و 182، و 147، و 143، و 139، و 134، و 112، و 105، و 104، و 103، و 75، و 70و 
 . 373، و 369، و 348، و 339، و 325، و 320، و 319، و 304، و 303، و 298، و 250، و 224، و 214و 

توجيهيــــة وأدلــــة بشــــأن وتشــــري هــــذه التوصــــيات املرنــــة إىل ضــــرورة مــــا يلــــي: إعــــداد مبــــادئ   
)؛ ومعاجلـــة انعـــدام الوضـــوح بـــني املـــوظفني 51يثـــه (الفقـــرة التحقيـــق، ومراجعـــة مـــا هـــو قـــائم منهـــا وحتد

)؛ وإرســاء 70وغريهم من أصحاب املصلحة بشأن "أماكن اإلبالغ املناســبة عــن املخالفــات" (الفقــرة 
)؛ ومواصلة اجلهــود املبذولــة 75لفقرة مركزية لتلقي مجيع االدعاءات يف مكاتب الرقابة الداخلية (اآلية 

)؛ والــنص علــى اشــرتاك 143لالستمرار يف حتسني إضفاء الطابع املهين على مــوظفي التحقيــق (الفقــرة 
الســنوي عــن  رئــيس مكتــب الرقابــة الداخليــة يف اجتماعــات اهليئــات التشــريعية عنــد النظــر يف التقريــر

تقاللية يف التقــارير الســنوية عــن أنشــطة يــان عــن االســ )؛ وإدراج ب182  أنشــطة الرقابــة الداخليــة (الفقــرة
ــة (الفقـــرة  ــة إىل ســـنة تقومييـــة 186الرقابـــة الداخليـ ــرتة اإلبـــالغ عـــن أنشـــطة الرقابـــة الداخليـ )؛ وتغيـــري فـ

ــرة  ــة أمـــ 250(الفقـ ــدرات تتـــألف مـــن مجلـ ــة لتقـــومي القـ ــداد منهجيـ ــرات األداء )؛ وإعـ ــا مؤشـ ور مـــن بينهـ
ــاطر خـــاص بكـــ  ــنيف للمخـ ــية وتصـ ــرة الرئيسـ ــة (الفقـ ــدابري ختفيـــف 298ل مؤسسـ ــداد آليـــات وتـ )؛ وإعـ

ــرة  ــادة يف جممــــوع حــــاالت التحقيــــق (الفقــ ــة االرتفاعــــات احلــ ــراءات تلقــــي 303ملعاجلــ )؛ وتبســــيط إجــ
الــيت تتوصــل إليهــا فرقــة العمــل )؛ واعتماد وتنفيذ خمتلــف النتــائج 304البالغات والتقييم األويل (الفقرة 

لتصــدي للتحــرش اجلنســي داخــل مؤسســات منظومــة االتابعة جمللس الرؤساء التنفي ألمــم ذيني واملعنيــة 
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لتحقيـــــق عـــــن طريـــــق إدراج أحكـــــام يف اتف ـــــج موحـــــد يف أرجـــــاء املتعلقـــــة  اقـــــات املـــــاحنني وحتديـــــد 
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 ).348ت تفاهم بشأن تبادل املعلومات (الفقرة حتقيقات مشرتكة أو موازية، وإبرام مذكرا

ــدف حتســني ذلك، فإن بعوعالوة على    ض التوصيات املرنــة موجهــة إىل مؤسســات معينــة 
موجهــــــة إىل األمانــــــة العامــــــة لألمــــــم املتحــــــدة،  105–103حالــــــة وظيفــــــة التحقيــــــق فيهــــــا. والفقــــــرات 

موجهــة إىل مكتــب خــدمات املشــاريع ووكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــني  112  والفقــرة
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مج األمم املتحدة اإلمنائي. 214اجلوية، والفقرة   موجهة إىل بر
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  مقدمة: ملاذا هذا االستعراض لوظيفة التحقيق؟  -   ً أوال   
مج عملها لعامي جت وحر أد  - 1         ً            استعراضا  حلالة وظيفة  2019و 2018دة التفتيش املشرتكة يف بر

الســنوات  خــاللالتحقيق والتقدم الذي أحرزتــه مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة يف تعزيــز هــذه الوظيفــة 
الرقابــة                                ً                                               األخــرية. ويشــكل هــذا االســتعراض جــزءا  مــن جمموعــة تقــارير وحــدة التفتــيش املشــرتكة الــيت تتنــاول

  والنزاهة واملساءلة.
ا وحـــدة التفتـــيش املشـــرتكة:االستعراضـــات الســـابقة ذات ال  - 2 يشـــكل هـــذا  صـــلة الـــيت أعـــد

االســــتعراض متابعــــة الســــتعراض وحــــدة التفتــــيش املشــــرتكة لوظيفــــة التحقيــــق يف منظومــــة األمــــم املتحــــدة 
بشـــــأن تعزيـــــز وظيفـــــة  2000) وتقريـــــر وحـــــدة التفتـــــيش املشـــــرتكة لعـــــام JIU/REP/2011/7( 2011  لعـــــام

) ويضــع هــذا االســتعراض يف االعتبــار JIU/REP/2000/9( التحقيق يف مؤسسات منظومة األمــم املتحــدة
النتائج ذات الصلة اليت توصلت إليها استعراضــات وحــدة التفتــيش املشــرتكة الالحقــة، مثــل تقــارير وحــدة 

ت ( ة)، ووظيفة مراجعــ JIU/REP/2016/4التفتيش املشرتكة بشأن الغش ( )، JIU/REP/2016/8احلســا
ملبل غني  ).JIU/REP/2018/4عن املخالفات (                      ّ   والسياسات املتعلقة 

يتمثــل اهلــدف مــن هــذا االســتعراض يف تقيــيم التقــدم الــذي أحرزتــه  الغــرض مــن االســتعراض:  - 3
ــا يتمشـــى مـــع التوصـــيات  ـــا مبـ ــق اخلاصـــة  ــدة يف تعزيـــز وظـــائف التحقيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــات منظومـ مؤسسـ

ـــدفســـ ال إىل تعزيـــز اســـتقاللية وظيفـــة  ابقة الصـــادرة عـــن وحـــدة التفتـــيش املشـــرتكة، وتقـــدمي توصـــيات 
ا يف ضـــوء املســـتجدات، ومعاجلـــة أوجـــه القصـــور  التحقيـــق يف مؤسســـات منظومـــة األمـــم املتحـــدة وقـــدرا

 احملددة، وحتقيق قدر أكرب من االتساق والتعاون على نطاق املنظومة يف جمال التحقيقات.

 علومات أساسيةم  - فأل 

                         ً       ً            اد أنشــطة األمــم املتحــدة حجمــا  وتعقــدا  وتكلفــة منــذ : تــزدبيئة ســريعة التغــري لوظيفــة التحقيــق  -4
التســعينيات مــن القــرن العشــرين، ممــا أدى إىل تزايــد الرتكيــز علــى وجــود آليــات رقابــة قويــة لضــمان النزاهــة 

). ولــذا، فمــن املنتظــر أن 14الفقــرة  ،JIU/REP/2011/7واملســاءلة علــى الصــعيدين الفــردي والتنظيمــي (
ر املخــــاطر تعــــاجل اإلجــــراءات التنظيم يــــة املتخــــذة يف الوقــــت املناســــب ســــوء الســــلوك وأن ختفــــف مــــن آ

لسمعة واملخاطر املالية وغريمها.  املتعلقة 

خيضــع    إن ســوء الســلوك املزعــوم الــذي ال   جهود اإلصالح السابقة الــيت بــذلتها األمــم املتحــدة:   - 5
إذا ثبـــت وقوعـــه، ال تتخـــذ املؤسســة إزاءه اإلجـــراءات التأديبيـــة املتناســـبة معـــه يزعـــزع  الـــذي،  ســـليم و   ق لتحقيــ 

ت املــوظفني، وي بعــد أصــحاب   ثريا  سلبيا  على بيئة العمل ومعنو                                         ً      ً                                  ُ           الثقة يف املؤسسة، ويضر بسمعتها، ويؤثر 
لتعزيــز املســاءلة    دخــال إصــالحات إ يف ضــوء هــذه املخــاطر، دعــا األمــني العــام إىل  و   . ) 1( املنظمــة املواهــب عــن  

والنزاهــة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، ويشــمل ذلــك امــتالك آليــات قويــة للتحقيــق يف أمــور مــن بينهــا ســوء  
  . ) 2( والغش  ، السلوك املزعوم، والتحرش اجلنسي، واالستغالل واالنتهاك اجلنسيان 

__________ 

 .https://pagesعلــى الــرابط التــايل: إلنكليزية . متاح 2017االستقصاء العاملي للموظفني يف األمم املتحدة لعام  (1)
devex.com/rs/685-KBL-765/images/UN-Secretariat-Survey-Results-February-2018.pdf/.  

؛ CEB/2019/3؛ وA/74/142؛ وA/73/688/Corr.1؛ وA/73/688؛ وA/71/729انظــــــــــــــــــر يف مجلــــــــــــــــــة أمــــــــــــــــــور:  (2)
ــة املشــــــرتكة بــــــني  CEB/2019/HLCM/HR/17؛ وCEB/2018/2و ــة الدائمــــ ا اللجنــــ ــد واالجتماعــــــات الــــــيت عقــــ

لتصــدالوكــاالت وفرقــة العمــل التابعــة جمل ي للتحــرش اجلنســي داخــل مؤسســات لــس الرؤســاء التنفيــذيني واملعنيــة 
 منظومة األمم املتحدة.
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ا اجلمعيــة العامــة  - 6  72/303قرارهــا  يــة العامــة يفع: رحبــت اجلمالتوجيهات السابقة اليت أصدر
جلهود اليت يبذهلا األمني العــام مــن أجــل ترســيخ ثقافــة املســاءلة علــى نطــاق األمانــة العامــة، وأكــدت أن 

ٌ                           وجود نظام فعال للمساءلة أمر  حموري إلدارة املنظمة بنجاح.  ، حثت اجلمعيــة العامــة 73/196يف القرار و                           
ــا  علـــى أن ي ــام أيضـ ــة                ً          األمـــني العـ ــو تواصـــل كفالـ ــع مـ ــدين يف عريـــف مجيـ ــا املوفـ ــدة وخربائهـ ــم املتحـ ظفي األمـ

ت، بسياسته املتمثلة يف عدم التسامح إطالقــا   إزاء أنشــطة إجراميــة، مــن قبيــل                                                             ً بعثات، على مجيع املستو
االســتغالل واالنتهــاك اجلنســيني والغــش والفســاد، وطلبــت إىل األمــني العــام كفالــة قــدر أكــرب مــن اجلــودة 

ت التحقيــق التابعــة للمنظمــة عــن طريــق وضــع معــايري منســقة قــات الــيت جتر ياق يف التحقواالتســ  يهــا كيــا
للتحقيــق، مبــا يف ذلــك التحقـــق مــن االدعــاءات واملعلومـــات الــواردة. ويؤكــد كــل ذلـــك مــرة أخــرى أمهيـــة 

 ر هلا املوارد املناسبة.                                َّ وجود وظيفة حتقيق قوية ومستقلة توف  

عنــد حبــث املســائل  ر الرقابة الســابقة:دها يف تقارييليت جرى حتدمكامن الضعف املستمرة ا  - 7
َ الـــيت جـــرى حتديـــدها يف استعراضـــ   ني لوظيفـــة التحقيـــق، خلـــص هــــذا                             َ ي وحـــدة التفتــــيش املشـــرتكة الســـابق                          

ــا اســـتمر عـــدد مـــن أوجـــه القصـــور                               ً                                                    االســـتعراض إىل أن الوضـــع حتســـن كثـــريا  عمـــا كـــان عليـــه آنـــذاك، بينمـ
ت جديــدة. وحــددت عــن وحــدة التفتــيش املشــرتكة يف إطــار  ر أخــرى صــادرةي    ً      أيضــا  تقــار  وظهــرت حتــد

ــرى وتقييمـــات خارجيـــة للجـــودة،  ا هيئـــات رقابيـــة أخـ ــارير أعـــد جمموعـــة املســـاءلة والنزاهـــة، وكـــذلك تقـ
مكامن ضعف تكتنف وظيفة التحقيق، مثل انعــدام االســتقاللية ونقــص املــوارد وجتــزؤ الوظيفــة، وأشــارت 

ت املتوقعــــة مــــن قيــــق بغيــــة احلحز وظيفــــة التإىل ضــــرورة مواصــــلة تعزيــــ  لقــــدر الكــــايف علــــى املســــتو فــــاظ 
 ).JIU/REP/2016/4، وJIU/REP/2018/4املساءلة والنزاهة داخل منظومة األمم املتحدة (

مثــة خطــر آخــر يواجــه ضــمان املســاءلة  التصــورات الســلبية املتعلقــة مبــدى فعاليــة الوظيفــة:  - 8
يتعـــني علـــى وظيفـــة الرقابـــة الداخليـــة، مبـــا فيهـــا وظيفـــة و  ،يمـــي والشخصـــيوالنزاهـــة علـــى الصـــعيدين التنظ

 ،          ُ   مــن بــني مــا أ عــرب ،                              ُ         يتمثل يف التصورات الســلبية الــيت أ عــرب عنهــا ،    ً       ً دورا  أساسيا  فيه التحقيق، أن تؤدي 
مبــا يف ذلــك مســؤولون  - يف استقصاءات املــوظفني، مثــل االشــتباه يف إفــالت مــرتكيب اجلــرائم مــن العدالــة 

ــم بعيــدون عــن الشــبهات. ومثــل هــذا  ُ ي   ممــن - ملســتوى اذيون رفيعــو وتنفيــ  ــيهم يف الغالــب علــى أ نظــر إل
التصــــور ضــــار حيــــث إنــــه ينــــال مــــن الثقــــة يف وظيفــــة التحقيــــق وقــــدرة املنظمــــة علــــى ردع ســــوء الســــلوك 
ثري سليب كــذلك علــى مسعــة املؤسســات  والتصدي له، ويثين املوظفني عن اإلبالغ عن االدعاءات. وله 

 الدول األعضاء واملاحنني والشركاء واملستفيدين.   أمامانتها كاملعنية وم

ومــن الضــروري التأكيــد علــى أن وظيفــة الرقابــة الداخليــة، مبــا فيهــا وظيفــة التحقيــق، ليســت ســوى    - 9
مكون واحد من عملية من ثالث مراحل يف التعامل مع ســوء الســلوك، وهــي التحقيــق، واملراجعــة القانونيــة،  

ــرا  ــراءات الالحقــــة، أو يكــــون  ف   ر التنفيــــذي. والقــ ــة التحقيــــق يف اإلجــ بعــــد إمتــــام التحقيــــق، ال تتــــدخل وظيفــ
ملراجعــة القانونيــة و    ً جــدا                ً تدخلها حمدودا   القــرار التنفيــذي بشــأن اإلجــراء التــأدييب    يصــدر ، عنــدما متــر القضــية 

ملسؤولية عن العملية    برمتها.  املمكن، بينما يكون التصور يف الغالب أن وظيفة التحقيق حتتفظ 
ت الرقابــة الداخليــة،    منــوذج خطــوط الــدفاع الثالثــة:   - 10 إن وظيفــة التحقيــق مكــون مهــم مــن مكــو

ــا جــزء مــن الرقابــة الداخليــة، فهــي  جــزء ال يتجــزأ مــن إطــار الرقابــة الد   ي ومــن مث فهــ  ملنظمــة. ومبــا أ اخليــة 
 لة خطي الدفاع األول والثاين. كم م  ، ) 3(                               ً                          تنتمي إىل خط الدفاع الثالث وفقا  لنموذج خطوط الدفاع الثالثة 

__________ 

(3) Institute of Internal Auditors, “The Three Lines of Defence in Effective Risk Management and 

Control”, January 2013 الحتــاد األورويب ملعاهــد املراجعــة الرابطــات األوروبيــة إلدارة املخــاطر وا     ُ احتــاد  كــان . و
. واعتمــد جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف 2011يســمرب يف كــانون األول/دللمــرة األوىل         َ النمــوذج   ااقرتحــ قــد ليــة الداخ
 Reference Risk Management, Oversight and Accountability Model for the“الوثيقة التالية:  2014عام 

United Nations System” (CEB/2014/HLCM/FB/3/Rev.1ت علــى خطــوط الــدفاع الثالثــة )، الــيت اعتمــد
ت الدا  خلية.ملعهد مراجعي احلسا
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التحقيــق مســألة إداريــة بطبيعتهــا. وهــو عمليــة لتقصــي  التحقيــق يف مقابــل اإلجــراء التــأدييب: - 11
 ً      ً                                                                   ا  عقابيا . ولذا، فإن التدابري األخرى مثل اإلجــراءات التأديبيــة ال تنــدرج ضــمن واليــة احلقائق، وليس تدبري 

                        ً                  بــــني التحقيقــــات بوصــــفها جــــزءا  مــــن وظيفــــة الرقابــــة  وظيفــــة التحقيــــق. ومــــن الضــــروري الفصــــل بوضــــوح
ية    ً        ما  الســتقالل                                            ً                            الداخلية مــن جانــب، واإلجــراء التــأدييب بوصــفه جــزءا  مــن اإلدارة مــن اجلانــب اآلخــر، ضــ 

 وظيفة التحقيق وموضوعيتها وحياديتها.

 ةكمــا هــو مــذكور يف تقريــري وحــد  علــى الــدول األعضــاء أن تــوفر املــوارد الكافيــة للوظيفــة:  - 12
هنــاك تكلفــة للرقابــة الفعالــة. فالتصــدي  )،JIU/REP/2016/4، وJIU/REP/2006/2التفتــيش املشــرتكة (

                                                               ً                   لســــوء الســــلوك املزعــــوم، مبــــا يف ذلــــك إجــــراء التحقيقــــات، يتطلــــب مســــتوى كافيــــا  مــــن املــــوارد. والــــدول 
اتيجية األعضـــاء، بوصـــفها اجلهـــات الرئيســـية صـــاحبة املصـــلحة يف املؤسســـات، تقـــدم التوجيهـــات االســـرت 

ــذا، فــــ  ــة. ولــ ــة عــــن الرقابــ ــوارد وتتحمــــل املســــؤولية النهائيــ ــام للمــ ــتوى العــ ــها حتديــــد املســ إن مــــن اختصاصــ
املخصصـــــة للرقابـــــة وتوفريهـــــا علـــــى أســـــاس مـــــدى تقبلهـــــا للمخـــــاطر. ويف هـــــذا الســـــياق، يهـــــدف هـــــذا 

ا علــى حتديــد مســتوى املــوارد املطلوبــة               ً                                                              االســتعراض أيضــا  إىل تزويــدها بتحليــل للفجــوة مــن أجــل مســاعد
 م.      ً                                  مبدئيا  لالضطالع بوظيفة التحقيق على حنو سلي

  األهداف    - ء 
 تتمثل أهداف هذا االستعراض فيما يلي:  - 13

تقييم مدى كفاية الرتتيبات التنظيميــة واهليكليــة والتنفيذيــة لوظيفــة التحقيــق، يف ضــوء   (أ)  
 ؛ 2011التقدم احملرز منذ استعراض عام 

ت، وتقدمي توصيات عند ححتديد الثغرات والت  (ب)   املــذكور                 ً           اللزوم، اســتنادا  إىل التقيــيمد
لتحقيقات؛ ت اجلديدة املتعلقة   أعاله ويف ضوء االجتاهات الناشئة والطلبات والتحد

ــة األمــــم املتحــــدة،   (ج)   ــاء منظومــ ــتفادة يف أرجــ حتديــــد املمارســــات اجليــــدة والــــدروس املســ
ملؤسســات يف أرجــاء واستكشاف فرص حتسني التعــاون، وتبــادل امل علومــات، وتنســيق وظــائف التحقيــق 

 مة األمم املتحدة.  منظو 

 النطاق واحلدود   - جيم 

 ُ                     أ جــري هــذا االســتعراض علــى  :مشــول مجيــع الوكــاالت املشــاركة يف وحــدة التفتــيش املشــرتكة  - 14
منظمــة،  28 ا                 َّ                                                       نطاق املنظومة وتضم ن مجيع املؤسســات املشــاركة يف وحــدة التفتــيش املشــرتكة البــالغ عــدده

ا ومكاتبهــا؛ وصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا؛ وهيئــات األمــم وهي األمانة العامة لألمم املتحدة، وإدارا
ا األخرى؛ ووكــاالت األمــم املتحــدة املتخصصــة؛ والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.         ً اســتنادا  و املتحدة وكيا

ــامي  ــرتكة لعـ ــدة التفتـــيش املشـ ــائج تقريـــري وحـ ــق، أ جـــري هـــذا  2011و 2000إىل نتـ ــة التحقيـ ــأن وظيفـ                      ُ        بشـ
                                                           ُ          قيــيم التقــدم احملــرز منــذ ذلــك احلــني عــن طريــق حبــث عــدد مــن العوامــل الــيت ت عتــرب حامســة االســتعراض لت

 لضمان وظيفة حتقيق فعالة.

لوظيفــة:  - 15 إن موضــوع هــذا االســتعراض هــو وظيفــة  اســتعراض مجيــع الرتتيبــات ذات الصــلة 
ث مــدى كفايــة . )4(قــع يف أغلبيــة املؤسســات يف مكاتــب الرقابــة الداخليــةتالتحقيق الداخلي الــيت      ُ             وقــد حبــ 

__________ 

ى. فهــي تتضــمن يف بعضــها ينبغــي اإلشــارة إىل أن واليــة مكاتــب الرقابــة الداخليــة ختتلــف مــن مؤسســة إىل أخــر  (4)
ت والتقييم والتحقيــق والتفتــيش، بينمــا ال تتضــمن يف م ت مراجعة احلسا ؤسســات أخــرى ســوى مراجعــة احلســا

 يق مع وجود مكتب منفصل إلجراء التقييمات.والتحق
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احملــددة  والــنقصالرتتيبات التنظيمية واهليكلية والتنفيذية لوظيفة التحقيــق، مــع الرتكيــز علــى أوجــه القصــور 
الــــيت  يف التقريــــرين الســــابقني، وخباصــــة: مســــتوى اســــتقاللية الوظيفــــة؛ واســــتمرار جتــــزؤ مســــؤولية احملققــــني

لطــابع املهــين؛ ومواردهــا تتقامسها يف بعض املؤسسات مكاتب ووظــائف خمتلفــة ؛ ودرجــة اتســام الوظيفــة 
ا (البشرية واملالية)؛ وأساليب عملها (تلقي البالغات، والتقييم األويل لالدعاءات، وإدارة القضا  وقدرا

 صــورة عــن الوضــع الــراهن لوظيفــة ميومتابعتها)؛ وإطار السياسات ذو الصلة. واهلدف من ذلــك هــو تقــد
ظومــة األمــم املتحــدة، وحتديــد اجملــاالت الــيت ميكــن حتســينها، وتقــدمي توصــيات التحقيــق يف مؤسســات من

 حسب االقتضاء. 

                                          ً       ً          ينبغــي اإلشــارة إىل أن هــذا االســتعراض ال يقــدم حبثــا  متعمقــا  للجوانــب    اجملــاالت غــري املشــمولة:   - 16
ــا  ــتجواب ا   التقنيـــة للتحقيقـــات (مثـــل القضـ ــلة جبمـــع األدلـــة، أو اسـ ــددة املتصـ ألشـــخاص وأخـــذ  التقنيـــة احملـ

، أو تقنيــات الطــب الشــرعي). وعــالوة علــى ذلــك، فــاألنواع   م، أو الشــكاوى، أو الشــهود والضــحا شهاد
ت الــــيت جتريهــــا وظــــائف املــــوارد البشــــرية (مثــــل التثبــــت مــــن   األخــــرى مــــن "أنشــــطة التحقيــــق" مثــــل التحــــر

ألخالقيــات يف ســياق حــاالت  )، والتقييمــات املبدئيــة عــن طريــق املــوظفني املعنيــني دات ا واإلفــ املســتندات    
جرائهــا وتلــك                                                                            ً               االنتقــام، واالدعــاءات والتحقيقــات الــيت يصــدر جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة تكليفــا  

ملثل مدرجة يف نطاق هذه الدراسة.  ، اليت جترى يف سياق انتهاكات حقوق اإلنسان   ليست 

ت اخلاصــــة الــــيت    - 17 ألغــــراض هــــذا    ألمــــم املتحــــدة: منظومــــة ا   هيئــــات واجهــــا خمتلــــف  ت التحــــد
ت املؤسســات وأحجامهــا ومتويلهــا يف احلســبان  جيــري التمييــز بــني    ، ) 5( االســتعراض، وبعــد وضــع خمتلــف وال

ا ومكاتبها وصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا مــن جهــة، و  كــاالت األمــم  و األمانة العامة لألمم املتحدة وإدارا
ــا األخــرى، مثــل  ت األمــم املتحــدة وهيئا   املتحــدة املتخصصــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وكــذلك كيــا

مج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريو  أويل اعتبــار  و مــن اجلهــة األخــرى.    ، س نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز بر
ت اخلاصة اليت تواجهها بعض الوكاالت  ل خاص   حتــاد  ملتخصصة، مثــل املنظمــة البحريــة الدوليــة، واال ا لتحد

  الــدويل لالتصــاالت، واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة، واالحتــاد الربيــدي العــاملي، ومنظمــة الســياحة العامليــة. 
لتساوي علــى مجيــع املؤسســات املشــاركة يف االســتعراض، فإنــه يشــار إىل   ويف حالة عدم انطباق التوصيات 

ــا  وجاهــــة هــــذا الــــدمج، حيــــث إن املؤسســــات، كــــال  يف  أ ذلــــك بوضــــوح. و  ً     كــــدت نتــــائج االســــتعراض أيضــ                                    ً                       
 ق بوظيفة التحقيق واجلوانب ذات الصلة. جمموعتها، تتمتع بقواسم مشرتكة فيما يتعل 

عــت املؤسســات املشــاركة ضــمن  ربــع فئــات خمتلفــة مــن املؤسســات:أ  - 18 ُ                        يف ضــوء مــا ســلف، مج                
الســتناد إىل نشــرة األمــني العــام بشــأن تنظــيم عــ                                ُ أربع فئات ألغراض هــذا االســتعراض. أ   دت الفئــة األوىل 

ــا )، وتتــألف مــن األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة وإدار ST/SGB/2015/3املتحــدة ( األمانــة العامــة لألمــم ا
ومكاتبهـــا، مثـــل املؤسســـات التاليـــة املشـــاركة يف وحـــدة التفتـــيش املشـــرتكة: مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة 

مج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية (موئــل  ةوالتنمي مج األمم املتحدة للبيئــة، وبــر (األونكتاد)، وبر
ملخـــدرات واجلر األمـــم املتحـــدة)،  ميـــة. وتتـــألف الفئـــة الثانيـــة مـــن صـــناديق ومكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين 

مج األغذيــة العــاملي.  ،األمــم املتحــدة وبراجمهــا، مبــا يف فيهــا مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع وبــر
املتحــدة ومنظمــة وتتضمن الفئة الثالثة مؤسستني: (أ) مركز التجارة الدولية، وهو كيان مشرتك بني األمــم 

مج األمــم املتحــدة املشــرتك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز، وهــو التجارة العامليــة؛ و(ب) بــر
مج تشــرتك يف رعايتــه  ة األمــم املتحــدة. وتتــألف الفئــة الرابعــة مــن ؤسســات منظومــ ممؤسســة مــن  11بــر

                                                            ُ                    ً       وكــاالت األمــم املتحــدة املتخصصــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. وأ عــد جتميــع املؤسســات أيضــا  لتيســري 
 املنظمات والدول األعضاء على حد سواء.جانب ستخدام هذا االستعراض من ا

__________ 

 ض من هذا االستعراض تقدمي منوذج واحد يصلح للجميع.ليس الغر  (5)
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ألغــراض املقارنــة،  :ة خــارج منظومــة األمــم املتحــدةكالتحليل املقارن لوحدة التفتــيش املشــرت   - 19
جــرت استشــارة مــوظفني معنيــني مــن مثــاين منظمــات دوليــة غــري مشــاركة، هــي: اللجنــة التحضــريية ملنظمــة 

شـــامل للتجـــارب النوويـــة؛ وحتـــالف غـــايف؛ والصـــندوق العـــاملي ملكافحـــة اإليـــدز والســـل معاهـــدة احلظـــر ال
؛ واللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر؛ واالحتــاد الــدويل جلمعيــات الصــليب األمحــر واهلــالل األمحــر؛  واملــالر

 دولية للهجرة؛ ومنظمة التجارة العاملية.والصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛ واملنظمة ال

 املنهجية    - لدا 

إىل   2018أجري االستعراض خالل الفــرتة مــن أيلول/ســبتمرب  التوقيت وأساليب االستعراض:  - 20
ــها  2019ديســـمرب /لكـــانون األو  ــايري وحـــدة التفتـــيش املشـــرتكة ومقاييسـ ــا  ملعـ ــة. ووفقـ                        ً                                     علـــى نطـــاق املنظومـ

ــة يف إ ــة املتبعــ ــة، مشلــــت املنهجيــ ــا الداخليــ ــراءات عملهــ ــة وإجــ ــا التوجيهيــ ــا يلــــي: ومبادئهــ ــر مــ ــداد التقريــ عــ
ــلوك  ــوء الســــ ــة بســــ ــراءات املتعلقــــ ــتفيض، وحتليــــــل متعمــــــق للسياســــــات واإلجــــ ــتندي مســــ ــتعراض مســــ اســــ

التحـــرش  ه(مبـــا فيـــ  تحـــرشت، مثـــل سياســـات مكافحـــة الغـــش ومكافحـــة الفســـاد ومكافحـــة الاوالتحقيقـــ 
إلجــراءات، وإجــراءات اجلنســي واالســتغالل واالنتهــاك اجلنســيان)؛ ومواثيــق الرقابــة؛ واملبــادئ التوجيهيــة وا

لتحقيق؛ والتقارير السنوية عن األنشطة اليت تعدها وظائف التحقي الــداخلي  قالتشغيل املوحدة املتعلقة 
ت؛ والتقــارير األخــرى ذات الصــلة، مثــل تقييمــات  لرقابة أو مراجعــة احلســا واللجان االستشارية املعنية 

ت اخلــارجيني. وعــالوة علــى ذلــك، ودة اخلارجية اليت جتريها وظائف التحقيق وتاجل قارير مراجعي احلســا
ّ     جرى حتليل مفص ل ل ت ل            ئق والتعليقات ااملبيا عت.ألستمدة من الو ُ    خرى اليت وردت أو مج                   

ت املستخدمة:  - 21 ت من مجلة مصادر من بينها الــردود علــى  مصادر البيا   ُ                                                  است مدت هذه البيا
ت املؤسســية، واملالحظــات املســجلة أثنــاء املقــابالت، والتقييمــات اخلارجيــة لوظــائف التحقيــق  االســتبيا

ئــــق ذات الصـــلة الصــــادرة عـــ     َ حـــال   اهليئــــات التشـــريعية للمؤسســــات، وتقــــارير  نتوافرهــــا، والقـــرارات والو
خلــارجيني، والتقــارير ذات الصــلة الصــادرة عــن جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة ت امراجعــي احلســا

لتنسيق ، وتقــارير وحــدة التفتــيش املشــرتكة ذات الصــلة، (جملس الرؤساء التنفيذيني) األمم املتحدة املعين 
ئــق مـــؤمتر احملققـــني الـــدولي ألمـــم املتحـــدة، واملعلومـــانيوو ت الـــواردة مـــن  ومنتـــدى ممثلـــي دوائـــر التحقيـــق 

ت                                    ِ املؤسســـات املشـــاركة يف وحـــدة التفتـــيش املشـــرت   كة يف نظـــام التتبـــع الشـــبكي للوحـــدة. وخضـــعت البيـــا
 مضاهاة للمعلومات الواردة وجرى التحقق منها.  وحدثتلتحليالت كمية ونوعية، 

وعشـــرون مؤسســـة  مثـــانردت  كة:تبيان وحـــدة التفتـــيش املشـــرت ســـ املقـــابالت القائمـــة علـــى ا  - 22
حلصــــول علــــى مشــــا ركة يف وحــــدة التفتــــيش املشــــرتكة علــــى االســــتبيان املؤسســــي وعلــــى طلبــــات أخــــرى 

إلضــافة إىل ذلــك، جــرت أثنــاء االســتعراض مقــابالت مــع حنــو  مؤسســة  21    ً    فــردا  مــن  220املعلومــات. و
ســـات دمت طلبـــات متابعــة خطيـــة وجـــرت اتصــاالت مـــع املؤس                                ُ مشــاركة يف وحـــدة التفتـــيش املشــرتكة. وقـــ  

ُ                                                         ة الســـبع املتبقيـــة. وع قـــدت اجتماعـــات شخصـــية مـــع أفـــراد مـــن املؤسســـات الـــيت تقـــع مقارهـــا يف املشـــارك                   
ُ                ُ               جنيف وروما وفيينا ونيويورك. وع قدت مداوالت عــن ب عــد يف احلــاالت الــيت  فيهــا عقــد اجتماعــات  تعــذر                             

التكـــاليف وأســـباب بيئيـــة. ويف مجيـــع هـــذه املؤسســـات، جـــرت  ضيف عـــني املكـــان وألســـباب تتعلـــق خبفـــ 
ت  - بالت مــع أشــخاص مــن املكاتــب أو الوظــائف التاليــة مقــا       ُ                         حيثمــا و جــدت: مكتــب مراجعــة احلســا

ــؤون  ــدير املكتـــب؛ ومكتـــب الشـ ــق؛ واملكتـــب التنفيـــذي أو مـ ــة التحقيـ ــة ووظيفـ ــة الداخليـ ــة والرقابـ الداخليـ
 ب األخالقيات؛ ومكتب أمني املظامل؛ وممثلو املوظفني.  تالقانونية؛ واملوارد البشرية، ومك

ُ         ً                                                 ع قــدت أيضــا  اجتماعــات مــع كــل مــن: فريــق املــراجعني اخلــارجيني؛ وكتبــة    حضــور االجتماعــات:   - 23
حمكمــــــة األمــــــم املتحــــــدة للمنازعــــــات، وحمكمــــــة األمــــــم املتحــــــدة لالســــــتئناف، واحملكمــــــة اإلداريــــــة ملنظمــــــة  

التحقيــق    ممثلــي دوائــر منتــدى  ني؛ وأعضــاء  املســاعدة القانونيــة للمــوظف   الدوليــة؛ وممثلــو مكتــب تقــدمي   العمــل 
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لتصــدي للتحــرش اجلنســي   ألمــم املتحــدة؛ ورئــيس فرقــة العمــل التابعــة جمللــس الرؤســاء التنفيــذيني واملعنيــة 
ورئيس الفريــق الفرعــي املعــين بتعزيــز القــدرة علــى التحقيــق؛ ورؤســاء    ، داخل مؤسسات منظومة األمم املتحدة 

ت أو الرقابـــة يف ا                             ً           املؤسســـات. وحضـــرت املفتشـــة أيضـــا  املـــؤمترين  للجـــان االستشـــارية املعنيـــة مبراجعـــة احلســـا
ح فرصـــة إضـــافية جلمــع املعلومـــات وإجـــراء املقـــابالت.   التاســع عشـــر والعشـــرين للمحققـــني الــدوليني، ممـــا أ

ــن طريــــق الــــردود   ــل للمعلومــــات واآلراء الــــواردة عــ ــاول النطــــاق الكامــ ــرى تنــ ــتبيان املؤسســــي  ع وجــ لــــى االســ
 للسرية الذي تبديه وحدة التفتيش املشرتكة.               ً              واملقابالت وفقا  لالحرتام املعتاد 

ُ                                                 ً اســت خدم إجــراء يتمثــل يف اســتعراض األقــران الــداخلي التماســا   اســتعراض األقــران الــداخلي:  - 24   
ُ    النهائيــة. وع مــم  لتعليقــات مــن مجيــع مفتشــي الوحــدة ("احلكمــة اجلماعيــة") قبــل وضــع التقريــر يف صــيغته            

ركة يف الوحــدة مــن أجــل تصــويب األخطــاء يف الوقــائع وتلقــي     ً                                أيضا  مشروع التقريــر علــى املؤسســات املشــا
 التعليقات على النتائج واالستنتاجات والتوصيات.  

ــدابري املتابعــة:  - 25 لتيســري تنــاول التقريــر، وتنفيــذ توصــياته ورصــد ذلــك، يتضــمن  جــدول بشــأن ت
ً     ّ ذا التقريــر جــدوال  يبــني  ــ املرفــق الثالــث عشــر  ُ                                 قــ دم إىل اهليئــات التشــريعية والرؤســاء  مــا إذا كــان التقريــر قــد               

 للعلم. مالتنفيذيني للمؤسسات اليت خضعت لالستعراض الختاذ اإلجراء الالزم أ

تــود املفتشــة اإلعــراب عــن تقــديرها الصــادق جلميــع ممثلــي مؤسســات منظومــة  شــكر وتقــدير:  - 26
ت األخرى اليت ســاعد األمم املتحدة وممثلي ذا التقريــر، وخباصــة أولئــك يف إعــداد هــ  تاملنظمات والكيا

م عن طيب خاطر. ت وشاطروها معارفهم وخربا  الذين شاركوا يف املقابالت واالستبيا

 املصطلحات األساسية    - هاء 

 فيما يلي املصطلحات املستخدمة يف االستعراض كله:  - 27

 هــي ســلطة مركزيــة، عــادة مــا تكــون وظيفــة التحقيــق، ت: ااآللية املركزية لتلقي البالغ
تعمل بوصفها نقطة مركزية لــدخول مجيــع شــكاوى ســوء الســلوك، مبــا فيهــا االدعــاءات 

 الواردة من خالل خمتلف قنوات اإلبالغ، وإليداع هذه الشكاوى بغرض تسجيلها.

  :كيــان الرقابــة   (أو الفرز) حيدث بعد تلقي االدعــاءات. وعــادة مــا يتــوىلالتقييم األويل
ذا كانــــت االدعــــاءات املبلــــغ عنهــــا تــــوفر القــــدر الداخلية/وظيفــــة التحقيــــق تقــــدير مــــا إ

ــل أو رمســـي. وتنتهـــي قضـــا عديـــدة  ــق كامـ ــدء حتقيـ ــادقة لبـ ــرات الصـ ــايف مـــن املؤشـ الكـ
 ُ                                                                      وت غلق مع إمتام التقييم األويل عندما تشري االســتنتاجات إىل عــدم وجــود دعــوى ظــاهرة 

الدعــاءات ). ومثــة حالــة اســتثنائية تتمثــل يف اJIU/REP/2011/7, para. 10الوجاهــة (
النتقام اليت ختضع لسلطة وظيفة األخالقيات.  املتصلة 

  هــو عمليــة قانونيــة وحتليليــة مصــممة جلمــع املعلومــات مــن أجــل حتديــد مــا إذا  التحقيــق :
ت   ــا، حتديـــد األشـــخاص أو الكيـــا كانـــت املخالفـــة قـــد وقعـــت أم ال، ويف حـــال وقوعهـ

ئ العامــــة" مـــن املبـــادئ التوجيهيــــة  حتـــت بنـــد "املبـــاد   2. وتـــنص الفقــــرة  ) 6( ملســـؤولة عنهـــا ا 
،  ) 7( املوحدة للتحقيقات اليت تنطبق على كافة التحقيقــات اجلاريــة يف القطــاع العــام الــدويل 

__________ 

(6) Uniform Guidelines for Investigations, endorsed at the Fourth Conference of International Investigators, 

Brussels, Belgium, 2003, p. 3  إلشــارة ا . وجيدر  ،  أن تعريــف التحقيــق خيتلــف مــن مؤسســة إىل أخــرى يف سياســا
 الدوليني.   ولكنه يتضمن عادة العناصر املشرتكة للتعريف املذكور أعاله الذي وضعه مؤمتر احملققني 

لتوصــية  (7) وحــدة مــن املعــايري واإلجــراءات بشــأن إعــداد واعتمــاد جمموعــة م JIU/REP/2000/9الــواردة يف  1   ً         عمــال  
الرابــع للمحققــني الــدوليني املبــادئ التوجيهيــة  لتحقيقات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة، أقــر املــؤمترملباشرة ا

 .2009اليت نقحها املؤمتر العاشر للمحققني الدوليني يف عام  2003املوحدة للتحقيقات يف عام 
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على أن الغرض من التحقيق هو البحث والفصــل يف صــحة ادعــاءات حــدوث ممارســات  
ــية علـــى النحـــو   لـــذي حتـــدده كـــل مؤسســـة، مبـــا يف ذلـــك فيمـــا يتصـــل  ا فاســـدة أو تدليسـ

نــب مــوظفي املنظمــة، علــى  ملشاريع اليت متوهلا املؤسســة وادعــاءات ســوء الســلوك مــن جا 
منظومــة األمــم املتحــدة التحقيقــات                                 َّ         أال يقتصر األمر على ذلــك. وقــد صــن فت مؤسســات 

 ). 8  ، الفقرة JIU/REP/2011/7بوصفها عمليات إدارية لتقصي احلقائق (انظر 

 تلي عملية التحقيق عنــدما يكــون أحــد مــوظفي املؤسســة متورطــا  يف العملية التأديبية :   ً                                                      
                                            َّ                          ســوء الســلوك. وميكــن لــرئيس املؤسســة أو املســؤول املخــو ل هــذه الســلطة (مــدير املــوارد 

ً                                ً                                 بشــرية مــثال ) توقيــع التــدابري التأديبيــة، متشــيا  مــع النظــامني األساســي واإلداري ملــوظفي ال         
                             ً                   ُ           سات األخرى ذات الصلة. واســتنادا  إىل األدلــة املقدمــة، ي قــرر املســؤول ااملؤسسة والسي

ديبيـــة. وال تتخـــذ     َّ                       املخـــو ل الســـلطة مـــا إذا كانـــت امل عتبارهـــا قضـــية  ُ                                   ســـألة ســـت بحث        
الدعـــاءات املوجهـــة اإلجـــراءات التأديبيـــ                                   ً                 ة ضـــد املوظـــف إال إذا جـــرى إخطـــاره خطيـــا  

حلق يف التماس املساعدة من حمام، امــات.  ضده، و ومنحه فرصة الرد علــى تلــك اال
ف والشـــخص ولـــذا، فـــإن التحقيـــق أساســـي للعمليـــة برمتهـــا وملصـــلحة املؤسســـة واملوظـــ 

التحقيــق ليســت مســؤولة عــن             ً                                       املتضرر، ضما  لفعالية العدالة الداخلية. غــري أن وظيفــة 
صــحيحية تالبت فيما إذا كان يتعني بدء اإلجراءات التأديبية أو اختاذ إجــراءات إداريــة 

 .)8(نتيجة ملا تصدره من تقارير وتوصيات

والتعريفان التاليان مستمدان من املعــايري الدوليــة املهنيــة ملمارســة التــدقيق الــداخلي الصــادرة عــن   - 28
ت الــــداخليني ــة و  .)9(معهــــد مراجعــــي احلســــا املعهــــد  يتعريفــــ يف غيــــاب معــــايري أخــــرى، اعتــــربت املفتشــ

ف التحقيـــق يف مؤسســـات لتطبيـــق علـــى مكاتــب الرقابـــة الداخليـــة/وظائالالســتقاللية واملوضـــوعية واجـــيب 
 منظومة األمم املتحدة.  

 ت االستقاللية د  د قــدرة نشــاط املراجعــة الداخليــة للحســا                          ِّ                                     : التحرر من الشروط اليت 
ت علــى أداء نشــاط املراجعــة الداخليــة لل ســلوب أو مــدير مراجعــة احلســا ت  حســا

 .)10(           ُّ يشوبه التحي ز  ال

 ت ضـــوعيةو ملا ــ ز ويســـمح ملراجعـــي احلســـا ــا موقـــف ذهـــين خيلـــو مـــن التحيـ ـ   ُ                             ُّ                      : ي قصـــد 
داء االلتزامات على حنو جيعلهم يؤمنون بنتــائج أعمــاهلم، وأال يكــون هنــاك  الداخليني 

ضـــع مراجعـــو احلســـ  ــتلزم املوضـــوعية أال خي  ــم. وتسـ ــودة أداء عملهـ ــاون يف جـ ـ ُ               أي  ت                                                 ا
ت لغــريهم. وجيــب إداالــداخليون أحكــامهم بشــأن املســائل امل رة تعلقــة مبراجعــة احلســا

ت ومـــدى  ــرادى مراجعـــي احلســـا ــتهدفة للموضـــوعية علـــى مســـتوى فـ التهديـــدات املسـ
                     ِّ            . وهنــــاك معيــــار آخــــر يعــــر  ف "املوضــــوعية )11(االلتــــزام واملســــتويني التشــــغيلي والتنظيمــــي

ت الداخلية بسلالفردية" على النحو التايل: "جي ك حمايــد و ب أن يتمتع مراجعو احلسا
 .)12(يف املصاحل" وغري متحيز، وأن يتجنبوا أي تضارب

__________ 

 من النص اإلنكليزي.   7الصفحة  صادر عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية،  منقول بتصرف عن دليل التحقيقات ال  (8)
ت (9) الـــداخليني، املعـــايري الدوليـــة املهنيـــة ملمارســـة التـــدقيق الـــداخلي، تشـــرين األول/أكتـــوبر  معهـــد مراجعـــي احلســـا

 .2017، دخلت حيز النفاذ يف كانون الثاين/يناير 2016
لك على ما يلي: "وينبغــي اإلشــارة ، الذي ينص كذ33، الفقرة JIU/REP/2010/5       ً                   استنادا  إىل التعريف احملدد يف  (10)

 تزداد حساسية يف جمال التحقيق." إىل أن قضية االستقالل
ت الـــداخليني، املعـــايري الدوليـــة املهنيـــة ملمارســـة التـــدقيق الـــداخلي، تشـــرين األول/أكتـــوب (11) ر معهـــد مراجعـــي احلســـا

 .2017الثاين/يناير  ، دخلت حيز النفاذ يف كانون2016
  املرجع نفسه. (12)
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 وظيفة التحقيق يف سياق النزاهة واملساءلة  -    ً نيا    

علــى معــايري النزاهة واملساءلة  - 29 : تنتظر مؤسسات منظومة األمم املتحدة من موظفيها التحلــي 
م الرمسية ومصلحةالنزاهة يف مجيع املسا       ً             وحتقيقــا  هلــذه الغايــة،  .)13(األمــم املتحــدة ئل اليت تؤثر على واجبا

تعزيــز املســاءلة والنزاهــة والشــفافية. وتضــطلع مــن أجــل لنظــام املســاءلة                            ً أنشــأت أغلبيــة املؤسســات إطــارا  
ملســؤولية املســندة إليهــا داخــل هــذا اإلطــار الــذي تشــكل جــزءا  ال                  ً يتجــزأ منــه وعنصــرا                                                                   ً   وظيفــة التحقيــق 

 .فيه       ً أساسيا  

م املســــاءلة  - 30 ت األساســــية لنظــــام املســــاءلة الضــــوابط   ليــــة:والرقابــــة الداخ   ُ         نظــــ                                             ُ مــــن بــــني املكــــو
ملكافحــة الغــش والفســاد، والســلوك والتأديــب، ونظــام       ً إطــارا   ،مــن بــني مــا تتضــمن ،الداخليــة الــيت تتضــمن

لنزاهــة واملســاءلة علــى الصــعيدين الفــردي والتنظيمــي اضــمان للتــوفري األســاس الرمســي وغــري  الرمســيالعدالــة 
 ري العمل السليم لوظيفة التحقيق.  سو 

ُ                     وظيفة التحقيق بوصفها عنصرا  أساسيا  أل طر املساءلة يف املؤسسات  - ألف   ً       ً                           

تصــنف وحــدة التفتــيش املشــرتكة هــذه األطــر يف تقريرهــا عــن أطــر املســاءلة يف  أطــر املســاءلة:  - 31
ن JIU/REP/2011/5( منظومة األمم املتحــدة ــا التــزام 20و 19، الفقــر ملعــايري امل مــن املؤسســة شــ ) 

دارة األداء  ــة  ــزام املؤسسـ ــاءلة يـــربز التـ ــار املسـ ــاءلة. فإطـ ــوعها للمسـ ــمان خضـ ــراءات واآلليـــات لضـ واإلجـ
ت عن القيم املشرتكة وثقافــة النزاهــة والشــفافية. وا                                         ً القائمة على النتائج وعلى أساس املخاطر فضال   ملكــو

 (أ) العهــد السياســي مــع الــدول األعضــاء؛ و(ب) الضــوابط :الرئيســية الثالثــة إلطــار املســاءلة القــوي هــي
 الداخلية؛ و(ج) آليات تلقي الشكاوى والرد عليها.

ــا واجــب األمانــة العامــة وموظفيهــا أن  64/259    ِّ                         وتعــر  ف اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا   - 32 املســاءلة 
م، دون حتفــظ أو يتخذونــه مــن قــرارات وإجــراءات وعــن الوفــاء   مجيــع مــا  نيتحملــوا املســؤولية عــ  لتزامــا

ملعـــايري واإلجـــراءات اســتثناء. وتلتـــزم املؤسســـات  ـــا،  ً           ُ                                      التزامـــا  شـــامال ، مـــن خـــالل أ طـــر املســـاءلة اخلاصـــة      ً       
دف ضمان املساءلة.  واآلليات 

العامــة لألمــم املتحــدة كمثــال للربهنــة  ُ                                               ويــ درج هــذا الرســم البيــاين الــذي يوضــح احلالــة يف األمانــة   - 33
ملؤسســات. وقــد أا على كيفية إدم نشــئت أطــر مماثلــة يف مؤسســات ج وظيفــة التحقيــق يف إطــار املســاءلة 

 منظومة األمم املتحدة األخرى.

__________ 

 ).2013(النسخة اإلنكليزية  2001ي اخلدمة املدنية الدولية، جلنة اخلدمة املدنية الدولية، معايري السلوك ملوظف (13)
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    الشكل األول    
 نظام املساءلة يف األمانة العامة لألمم املتحدة

 
 .A/73/688/Corr.1، وA/73/688 املصدر:

ت مستقلة للجمعية الع*   مة.اهيئات رقابية خارجية توفر ضما

: كمـــا هـــو مبـــني يف الشـــكل الـــوارد أعـــاله، فـــإن إطـــار املســـاءلة العناصـــر األساســـية للمســـاءلة  - 34
ــة  ــايري األخالقيـ ــدة. وتشـــكل املعـ ــة ميثـــاق األمـــم املتحـ ــدة موضـــوع حتـــت مظلـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العامـ لألمانـ

ــر  ــونني أساســـيني آخـ ــة مكـ ــات، والنزاهـ ــنظمين يكملهـــا مكتـــب األخالقيـ د املعـــايري دوالقواعـــد الـــيت حتـــ  والـ
ية، وسياسات تضارب املصاحل، وبرامج اإلفصاح املــايل، واحلمايــة مــن االنتقــام، ومنــع االســتغالل األخالق

  واالنتهاك اجلنسيني.
هكــذا، تتحمــل اإلدارة التنفيذيــة واهليئــات التشــريعية املســؤولية املشــرتكة عــن  مسؤولية مشــرتكة:  - 35

السياســات واإلجــراءات الضــرورية، وتنقيحهــا وحتــديثها عنــد  تــوفري هــذا اإلطــار بوســائل مــن بينهــا اعتمــاد
 االقتضاء، وتوفري املوارد الالزمة لتنفيذها.

ــاءلة:  - 36 ــية للمسـ ــادئ األساسـ ــة م املبـ ــمان أمهيـ ــاءلة يتعـــني ضـ ــر املسـ ــاءلة وأطـ ــة واملسـ ــدئي النزاهـ بـ
ا أو حجمهــا هــ اخلاصة بكل منهمــا، واحلفــاظ عليهــا يف كــل مؤسســة، بصــرف النظــر عــن واليتهــا أو موقع

من حيث اإليــرادات وعــدد املــوظفني. فالنزاهــة واملســاءلة ال تســريان يف اجتــاه واحــد، أي االلتــزام احلصــري 
ــا إذوظفني، مـــن املـــ  مـ ــاء وأصـــحاب املصـــلحة اآلخـــرين.  إن املؤسســـات مدينـــة  ــا ودوهلـــا األعضـ ملوظفيهـ
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ُ  َّ                                    كانت املؤسسات مت و ل يف الغالب من األموال العامة، فإن دا  وملا عي الضــرائب واملــاحنني الــذين يقــدمون ف             
ن هذا النظام موجود.هذه األموال يف حاجة إىل  ت كافية   ضما

 اإلطار التنظيمي للتحقيقات  - ء 

تعمــــل وظيفــــة التحقيــــق داخــــل اإلطــــار السياســــايت الشــــامل  :2011نــــذ عــــام التقــــدم احملــــرز م  - 37
تنظيمـــــي الشـــــامل السياســـــات الرئيســـــية لللمؤسســـــة ويوجههـــــا هـــــذا اإلطـــــار. ويتضـــــمن إطـــــار املســـــاءلة ا

ــنظمللمؤسســـات، مبـــا يف ذلـــك القواعـــد  ــلوك؛  والـ ــايري األخالقيـــة مثـــل مدونـــة قواعـــد السـ ــدد املعـ الـــيت حتـ
وسياســات حمــددة تتعلــق بتضــارب املصــاحل، ومكافحــة الغــش  ؛اســي للمــوظفنيوالنظامــان اإلداري واألس

خالفــات، ومبنــع املضــايقة مبــا فيهــا التحــرش اجلنســي والفســاد، ومكافحــة االنتقــام، ومحايــة املبلغــني عــن امل
                                 ً  أن املؤسســات أحــرزت، بوجــه عــام، تقــدما   واالستغالل واالنتهاك اجلنسيان. وقد خلص االســتعراض إىل 

 . 2011تعزيز أطرها السياساتية منذ االستعراض الذي جرى يف عام      ً  كبريا  يف

سياســات وإجــراءات تكملــه يت الشــامل اإن اإلطــار السياســ                          ً  مصــادر التوجيــه األكثــر حتديــدا :  - 38
لتحقيـــق ــة  ــورة أكـــرب خاصـ ــدارات بصـ لتحقيـــق يف سياســـات ومواثيـــق وإصـ ــلة  ــرد التوجيهـــات املتصـ . وتـ

لرقابــة الداخليــة، واملبــادئ التوجيهيــة للتحقيــق، واألدلــة، وإجــراءات التشــغيل إداريــة خمتلفــة، مثــل مواثيــق ا
ً                  املوحـــدة املتعلقـــة مـــثال  بتلقــــي البالغـــات أو إجـــراء التقييمـــات األوليــــة. أمـــا اختصاصـــات جلـــان مراجعــــة                   

ت والرقابــة، فهــي عنصــر آخــر مــن عناصــر هــذا اإلطــار. غــري أن احل الــة ختتلــف مــن مؤسســة إىل احلســا
 ة حاجة إىل إجراء حتسينات إضافية.أخرى، ومث

ــة:  - 39 ، ةإن السياســات الرئيســي يتعــني حتــديث السياســات ذات الصــلة ومواءمتهــا بصــورة دوري
ت قواعــــد ال ، والتحــــرش واملضــــايقةســــلوك، والسياســــات املتصــــلة مبكافحــــة الغــــش والفســــاد، مثــــل مــــدو

غالل واالنتهــاك اجلنســيني، واحلمايــة مــن اجلنسي، والتمييز، وإساءة استعمال السلطة، واحلماية من االست
ريــخ هــذه السياســات يرجــع يف ب ات إىل نظمــ ملض اعــ االنتقــام موجــودة يف معظــم املؤسســات، وإن كــان 

ســنة مضــت. ويتمثــل اخلطــر الكــامن يف  15سنوات و 10سنوات خمتلفة، ويف بعضها إىل فرتة ترتاوح بني 
رخيها إ ئق األخرى اليت يرجع                                                  ً ىل سنوات خمتلفــة يف أن نطاقهــا وحمتواهــا ال يقابــل دائمــا  السياسات والو

 ها مسألة مهمة. ثحمتوى السياسات األحدث أو السياسات اجلديدة. ولذا، فإن حتدي

صــدار أمــر إداري   - 40                    َّ                                                             فعلى سبيل املثال، حد ثت األمانة العامة لألمم املتحــدة إطارهــا السياســايت 
)، ونشـــرة األمـــني العـــام ST/AI/2017/1، والعمليـــة التأديبيـــة (بشـــأن احملتـــوى غـــري املناســـب، والتحقيقـــات

حلمايــة مــن االنتقــام بســبب اإلبــالغ عــن ســوء الســلو  التعــاون مــع عمليــات مراجعــة  بســببو  كاملتعلقــة 
ــول ( ــا حســـب األصـ ـ ــأذون  ت أو التحقيقـــات املـ ــة ST/SGB/2017/2/Rev.1احلســـا ــرته املتعلقـ )، ونشـ

)، ST/SGB/2019/8التحــرش اجلنســي وإســاءة اســتعمال الســلطة ( هــاواملضايقة، مبــا فيلتصدي للتمييز 
 2016كافحـــــة الغـــــش والفســـــاد يف عــــــام ملاعتمـــــاد إطـــــار األمانـــــة العامـــــة لألمـــــم املتحـــــدة عـــــن طريـــــق و 
)ST/IC/2016/25 ــات، بـــدرجات متفاوتـــة، يف ). وميكـــن مالحظـــة حتـــديثات وحتســـينات مماثلـــة للسياسـ

مج اإلمنــائي)، ومفوضــية األمــم املتحــدة عدة مؤسسات أخرى،  مج األمــم املتحــدة اإلمنــائي (الــرب مثل بر
وصــــندوق األمــــم املتحــــدة للســــكان، واملنظمــــة  الســـامية لشــــؤون الالجئــــني (مفوضــــية شــــؤون الالجئــــني)،

منظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة، ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع، ومنظمــة العمــل الدوليــة، و 
 صحة العاملية.ال

ــة:   - 41 ــر التنظيميـ ــوات يف األطـ ــلة، وق  الفجـ ــة مـــن السياســـات ذات الصـ ــتعراض عينـ ــد اسـ عـــت                                           َ عنـ
ــا يتصـــل مبحتـــوى اإلطـــار نوحـــدة التفتـــيش املشـــرتكة علـــى عـــدد مـــ  السياســـايت ونطـــاق  االختالفـــات فيمـ
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ــدى املؤسســــات إىل املــــوظفني ــد واليــــة وظيفــــة التحقيــــق يف إحــ ــبيل املثــــال، متتــ ــى ســ ــه. فعلــ وغــــري  تغطيتــ
لتحقيـــق تشـــري إىل املـــوظفني . ويف مؤسســـة وحـــدهم املـــوظفني، ولكـــن السياســـات والتوجيهـــات املتصـــلة 

  .)14(                       َ       ً     السياسات ذات الصلة مل تنق ح تبعا  لذلككن لو  التظلماتأخرى، أوقف عمل فريق 
ــلة:  - 42 ــاطر ذات الصـ ــاق، بـــل  املخـ ــي، وانعـــدام االتسـ ــار التنظيمـ ــاين يف حمتـــوى اإلطـ ينطـــوي التبـ
                                                                      ً          لتنــاقض يف بعــض األحيــان، علــى عــدد مــن املخــاطر، وميكــن أن تســبب هــذه األمــور التباســا  إذا كانــت وا

مع عــدم وضــوح كيفيــة مشــول غــري املــوظفني والصــكوك الــيت  بعض السياسات ال تنطبق إال على املوظفني
ن ات، ومـــ تشـــملهم، وإىل أي جهـــة ينبغـــي اإلبـــالغ عـــن االدعـــاءات، وكيـــف ينبغـــي تنـــاول هـــذه االدعـــاء

هلــا. واألهــم مــن ذلــك هــو أن أوجــه                                                               ً الذي يتناوهلا، وما هي السياسات والعمليات اليت ينبغي تناوهلا وفقا  
تخــذ بعــد التحقيــق. فــإذا جــرت                           ُ ثــري علــى اإلجــراءات الــيت ســوف ت   اعــدم االتســاق هــذه قــد يكــون هلــ 

وء التــدقيق معارضــة علــى مســتوى إجــراءات االســتئناف، ميكــن أن يصــبح االتســاق مســألة حامســة يف ضــ 
 لرفض الدعوى.                                                         ً الذي تتحراه احملاكم اإلدارية، حيث إن أي التباس قد يوفر سببا  

 والــنظمرادى السياســات والقواعــد تنقــيح املؤسســات لفــ  أن مــن املهــم عنــد ةعتــرب املفتشــ ت ،ولــذا  - 43
واإلجــراءات املتعلقــة بســوء الســلوك والتحقيقــات احملتملــة ذات الصــلة، تنقــيح الصــكوك القائمــة األخــرى 

 وحتديثها عند الضرورة، لضمان اتساق اإلطار التنظيمي ومتاسكه. ،    ً أيضا  

اإلطــار، والسياســات املختلفــة املتصــلة ذا هلــ      ً عامــا                                       ً ويقدم املرفــق الثــاين بشــأن كــل مؤسســة عرضــا    - 44
ات، والقواعد واإلجراءات، مبا يف ذلك تواريخ صدور كل سياسة أو آخــر حتــديث هلــا. غــري أنــه لتحقيق

لسياســــات والتوجيهــــات الــــيت  ئــــق املتعلقــــة  ت املشــــمولة والتزايــــد الشــــديد للو لنظــــر إىل كثــــرة الكيــــا
 ملرفق توضيحي ال مشويل.اأصدرها كل منها، فإن الغرض من هذا 

 مواثيق مكاتب الرقابة الداخلية واملوافقة عليهااحلاجة إىل حتديث   - جيم 

: تعتمــد مجيــع املؤسســات مواثيــق للرقابــة نتائج حتليل وحدة التفتــيش املشــرتكة ملواثيــق الرقابــة  - 45
وعــالوة علـــى  .2011                         ً                           أقـــدمت أغلبيــة املؤسســات أيضـــا  علــى حتـــديث مواثيقهــا منــذ عـــام قــد الداخليــة. و 

           ُ                                              مؤسســات اهليئــة  التشــريعية لكــل كيــان. وتــرد واليــة وظيفــة التحقيــق ذلك، فمواثيــق الرقابــة تقرهــا يف بضــع 
ا كجزء من مكاتب الرقابــة الداخليــة  يف مواثيــق الرقابــة الداخليــة الــيت تتضــمن األحكــام       ً عمومــا  ومسؤوليا

أ) مــا إذا كانــت مواثيــق الرقابــة تتضــمن (األساســية الســتقاللية هــذه املكاتــب. ويبحــث هــذا االســتعراض 
حقيق؛ و(ب) ما إذا كانت املواثيق تشرتط موافقة اهليئة التشريعية للمؤسســات؛ و(ج) مــا إذا  لت     ً حكما  

 لتنقيح والتحديث الدوريني. لالطالع على التفاصيل، انظر املرفق الرابع.                ً كانت تتضمن حكما  

أكد االستعراض أن مجيع املؤسسات  حقيق:الية التو يتضمن                        ً تلك مجيع املؤسسات ميثاقا  مت   - 46
يشمل والية التحقيق لوظيفة الرقابــة                                                              ً تعتمد مواثيق للرقابة الداخلية وأن مجيع هذه املواثيق تتضمن حكما  

ألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة، تــرد أحكــام الرقابــة، مبــا فيهــا التحقيقــات، يف قــرار  الداخليــة. وفيمــا يتعلــق 
، ونشــرة األمــني العــام بشــأن إنشــاء مكتــب 1994آب/أغســطس  12املــؤرخ ء  48/218ة مــ اجلمعيــة العا

ــة ( ــة الداخليـ ــدمات الرقابـ ــرة ST/SGB/273خـ ــى  13). وتـــنص الفقـ ــا  علـ ــذكور آنفـ ــرار املـ                            ً     مـــن منطـــوق القـ
 التنقيح والتحديث الدوريني.

أن مواثيــق  خلــص االســتعراض إىل قلــة مــن هــذه املواثيــق تــنص علــى إجــراء حتــديثات دوريــة:  - 47
ســتثناء مواثيــق كــل                        ً املؤسســات ال تتضــمن أحكامــا  أغلبيــة  لتنقــيح الــدوري، والتحــديث عنــد الضــرورة، 

__________ 

واالحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت، ومنظمـــة األمـــم        ً                                                اســـتنادا  إىل اســـتعراض ألمثلـــة مـــن األمانـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة،  (14)
 د اجلوية.، واالحتاد الربيدي العاملي، واملنظمة العاملية لألرصادة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)املتح
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مج اإلمنـــائي، ومفوضـــية شـــؤون الالجئـــني وهيئـــة األمـــم  ،)15(مـــن صـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان، والـــرب
مج األغلئـــة األمـــم املتحـــدة لاملتحـــدة للمســـاواة بـــني اجلنســـني ومتكـــني املـــرأة (هي ذيـــة العـــاملي، مـــرأة)، وبـــر

ومنظمة الطــريان املــدين الــدويل (اإليكــاو)، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية (اليونيــدو)، ومنظمــة 
الصــحة العامليــة، واملنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة، واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة. ونتيجــة لــذلك، مل 

ــة املؤسســــات األ  ِّ  حتــــد  ث  ــا خــــالل اأغلبيــ ــامي خــــرى مواثيقهــ ــا منــــذ عــ  2015لســــنوات األخــــرية، ومعظمهــ
)، ووكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل اليونيســيف، ويف حالــة منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (2016و

ـــ 2012الالجئـــني الفلســـطينيني يف الشـــرق األدىن (األونـــروا) منـــذ عـــام  يف مجيعهـــا  ا. وأكـــد االســـتعراض أ
حاجــة إىل حتــديث جملموعــة مــن األســباب، وخباصــة لكــي تشــمل                 ً  وأن أغلبهــا أيضــا  يف، حاجــة إىل تنقــيح

 املستجدات والتغريات اجلديدة يف املمارسات.  

، مــا مــن حاجــة يف أغلبيــة تقــدممــا عــالوة علــى  الغالبيــة ال تشــرتط موافقــة اهليئــة التشــريعية:  - 48
يس هنــاك نــص مبوافقــة ى ميثــاق الرقابــة. ولــ علــ تشــريعية لكــل منهــا املنظمات إىل أي موافقة من اهليئــات ال

ومنظمــــة العمــــل الدوليــــة، واملنظمــــة البحريــــة  ،)16(اهليئــــات التشــــريعية علــــى مواثيــــق الرقابــــة إال يف اإليكــــاو
مج األغذيـــة العـــاملي. ومـــن  الدوليـــة، واالحتـــاد الربيـــدي العـــاملي، واملنظمـــة العامليـــة للملكيـــة الفكريـــة، وبـــر

ــة لضـــمان االعن ــة الســـتاصـــر املهمـ ــة التحقيـــق اشـــرتاك اهليئـــات التشـــريعية قالل مكتـــب الرقابـ داخلية/وظيفـ
يــدعو                                             ً لذا، ينبغي أن تتضمن مجيع مواثيق الرقابة حكما   .)17(واختاذها للقرارات فيما يتصل مبواثيق الرقابة

 إىل املوافقة عليها من اهليئات التشريعية.

تعزيـــز الشـــفافية واملســـاءلة وإىل تعزيـــز اإلطـــار  ومـــن املتوقـــع أن يـــؤدي تنفيـــذ التوصـــية التاليـــة إىل  - 49
  يمي للتحقيقات يف املؤسسات.  التنظ

 1التوصية 

ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تطلب من املؤسسات   
جراء تنقيح دور  لرقابة الداخلية حكما   ُ     ُ   ِّ                                       ً                  اليت مل تفعل ذلك بعد  أن ت ضم  ن مواثيقها املتعلقة  ي                  

قرارها من اهليئات التشريعية. وينبغي تقدمي                                       ً                                           للمواثيق، وعند الضرورة، حتديث هلا، وشرطا  
اية عام املو   . 2021        َّ                                             اثيق احملد ثة إىل اهليئات التشريعية إلقرارها حبلول 

لتحقيق  - دال  لسياسات والتوجيهات اخلاصة    احلاجة إىل تعزيز املواد املتعلقة 
لتحقيـــــق:بـــــادئ التوجيهيـــــة ملتفـــــاوت نوعيـــــة ا  - 50 أعـــــدت مجيـــــع  واألدلـــــة القائمـــــة املتعلقـــــة 

ســتثناء اإليكــاو، واالحتــاد الربيــدي العــاملي، ومنظمــة الســياحة العامليــة، مبــادئ توجيهيــة أو  املؤسســات، 
الســتناد إىل املبــادئ األساســية واملبــادئ التوجيهيــة املوحــدة للتحقيقــات  ا  أدلــة بشــأن التحقيــق واعتمــد

دم مجيعهــا علــى حتــديث                ْ أن املؤسســات مل تقــ  . غــري 2009درة عــن مــؤمتر احملققــني الــدوليني منــذ عــام صــاال
ا مل تعد مجيعها توجيهــات أو إجــراءات تشــغيل موحــدة  مبادئها التوجيهية أو أدلتها بصورة دورية، كما أ

__________ 

، أصــدرت مفوضــية شــؤون الالجئــني سياســة بشــأن اســتقالل الرقابــة حلــت حمــل 2019يف كــانون األول/ديســمرب  (15)
 لتحديث الدوري. مرا إدار بشأن التحقيقات. ويتضمن كالمها حكماامليثاق السابق، وأ

ــراءغـــري أن مكتـــب الر  (16) ــة إلجـ ــه أي واليـ ــن لديـ ــاو مل تكـ ــة الداخليـــة يف اإليكـ ــوء  قابـ ــاالت سـ ــات إال يف حـ التحقيقـ
 الطابع املايل. يالسلوك ذ

وضــية شــؤون الالجئــني)، أو يكــون يستعاض يف بضــع املؤسســات عــن ميثــاق الرقابــة بسياســة الرقابــة (كمــا يف مف (17)
ــة وث ــاق الرقابـ ــندو ميثـ ــا يف صـ ــة (كمـ ــة الرقابـ ــعة لسياسـ ــة خاضـ ــه يقـ ــدة للســـكان، حيـــث توافـــق هيئتـ ــم املتحـ ق األمـ

 ى سياسة الرقابة).التشريعية عل
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لتحقيقات. فعلى سبيل املثال، ال تــزال األمانــة العامــة لألمــم ا تحــدة تعمــل علــى إعــداد ملإضافية خاصة 
، ولــدى اليونيــدو )18(2014يرجــع إىل عــام      ً دلــيال   اليونيســيفســتخدم ، وت2015دليــل للتحقيــق منــذ عــام 

ــادئ توجيهيـــة للتحقيـــق  ، ويســـتخدم مكتـــب األمـــم املتحـــدة خلـــدمات املشـــاريع 2012عـــود إىل عـــام تمبـ
رخيهــا إىل عــام  )19(واألونــروا اســايت، مــن املهــم إلطــار السي علــق. وفيمــا يت2010مبــادئ توجيهيــة يرجــع 

ــة، وحتـــديثها عنـــد  ــق بصـــورة دوريـ لتحقيـ ــواد التوجيـــه اخلاصـــة  ــيح دوري للسياســـات ومـ ــل إجـــراء تنقـ ملثـ
الضرورة لضمان االتساق والتماســك مــع إطــار السياســة العامــة للمؤسســة، ولتغطيــة املســتجدات الــيت هلــا 

ديـــــدة مـــــن ســـــوء الســـــلوك تغطيـــــة أمنـــــاط جثـــــل ســـــلطتها، م ثـــــري علـــــى واليـــــة وظيفـــــة التحقيـــــق ونطـــــاق
 واألشخاص اخلاضعني للتحقيق.  

ُ                وعالوة على ذلك، تقرتح املفتشة على املؤسسات اليت ليست لديها بعد  مبادئ توجيهيــة   - 51                                                         
وأدلـــة للتحقيـــق (وهـــي اإليكـــاو، واالحتـــاد الربيـــدي العـــاملي، ومنظمـــة الســـياحة العامليـــة) أن تعـــدها 

ايـــة عـــاوتعتمـــدها حبلـــو  الســـتناد إىل املبـــادئ األساســـية واملبـــادئ  2022م ل  علـــى أقصـــى تقـــدير، 
ا مؤسســات  التوجيهية املوحدة للتحقيقات الصادرة عن مؤمتر احملققني الدوليني وتلــك الــيت اعتمــد
منظومــة األمــم املتحــدة األخــرى. وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي للمؤسســات املعنيــة أن تعــد توجيهــات 

لتحقيقات خاصغيل موحدة وإجراءات تش  وأن تعتمدها.ة 

                       ً                                                   وأعدت مؤسسات عديدة أيضا  إجراءات تشغيل موحدة ومــواد توجيــه أخــرى مــن أجــل عمليــة   - 52
ــراءات تلقـــــي البالغـــــات، واألدلـــــة، واملقـــــابالت، واإلبـــــالغ، والتحقيقـــــات اجلنائيـــــة  التحقيـــــق (مثـــــل إجـــ

ــة ا ــات، ومحايـــ ــوبية، وإدارة الســـــجالت، وأمـــــن املعلومـــ ت)، احلاســـ ــنلبيـــــا ددة مـــــن أجـــــل أمنـــــاط حمـــــ  ومـــ
ــاء التنفيــــذيني  ــة ضــــد الرؤســ ــاءات املوجهــ ــاول االدعــ لتحقيــــق مثــــل تنــ ــلة  التحقيقــــات أو اجلوانــــب املتصــ
مج اإلمنــائي) أو االدعــاءات املوجهــة ضــد  للمنظمات (يف حاليت املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة، والــرب

 لتحقيق.رؤساء وموظفي مكاتب الرقابة الداخلية وا

أكــد بعــض مــن جــرت معهــم املقــابالت أن  :      ً رئيســيا                                 ً ســاق اإلطــار التنظيمــي بوصــفه مطلبــا  تا  - 53
ت اإلطــار التنظيمــي للمؤسســات،  لتحقيــق واحــدا  مــن مكــو                                               ً                                   مــن املهــم أن تصــبح مجيــع املــواد املتصــلة 

الرمسيــة. حيــث إن احملــاكم قــد تســتعرض يف أحكامهــا مــدى االمتثــال للسياســات والقواعــد واإلجــراءات 
لتحقيــق مــع ا، فــإن اتســاق هكــذو  مجيــع املبــادئ التوجيهيــة واألدلــة وإجــراءات التشــغيل املوحــدة املتصــلة 

والسياســـات التنظيميـــة القائمـــة أمـــر مهـــم لعمليـــيت التحقيـــق والتأديـــب علـــى حـــد ســـواء.  والـــنظمالقواعـــد 
وحتــديث مــواد  بانيــة يف احلســ وعالوة علــى ذلــك، يتعــني وضــع الواليــة القضــائية املختصــة للمحــاكم اإلدار 

لتحقيــق "غــري رمسيــة"،              ً                                                                            التحقيق تبعا  هلا. وال مينع هــذا مــن إمكانيــة أن تكــون بعــض التوجيهــات املتعلقــة 
 حيث إن درجة ما من املرونة تكون ضرورية حىت يتسىن تطبيقها على أساس كل حالة على حدة.

لدوريــة يث والتنقــيح اتحــدلعمليــات ال احلاجــة إىل اتفاقــات أكثــر صــالبة مــع شــركاء التنفيــذ:  - 54
ــا. فعلــى ســبيل املثــال،           ً     ً                                                                        أمهية أيضا  نظرا  إىل تغري املشهد الــذي تعمــل فيــه املؤسســات وتضــطلع فيــه بوال

ــدة مــــع شــــركاء  ــة األمــــم املتحــ ــد مــــن مؤسســــات منظومــ ــاون العديــ دة تعــ ــذيت ز ، وخباصــــة علــــى التنفيــ
شكال أخرى مــن ســوء الســلوك الفساد، وش و بينها الغ الصعيدين الوطين واحمللي، مبخاطر إضافية، من

مثل املضايقة والتحرش اجلنسي واالستغالل واالنتهاك اجلنسيني، ممــا يرتكبــه موظفــو الشــركاء. وملنــع هــذه 

__________ 

ن اليونيســيف تعكــف حاليــا  علــى حتــديث دليلهــا، ومــن املتوقــع إمتــام التحــديث  ُ أ   (18)                                                 ً                                          بلغت وحدة التفتــيش املشــرتكة 
ــام حب ــة عـ ايـ ــغيل م2020لـــول  ــراءات تشـ ــع إدراج إجـ ــات والسياســـات علـــى ال، مـ ــدة للتحقيقـ ــدة جديـ ــعيد وحـ صـ

 املؤسسي.
ن ا (19)  .2020مبادئها التوجيهية يف عام  بصدد تنقيحألونروا كانت  ُ                              أ بلغت وحدة التفتيش املشرتكة 
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ثريها والتصدي هلا، ويشمل ذلك خماطر التــأثري علــى مسعــة املؤسســة وشــركائها،  املخاطر والتخفيف من 
 .)20(اقات مع شركاء التنفيذحقيق يف االتفللتحكام قوية ال غىن عن وضع بنود وأ

مج اإلمنــائي ومفوضــية شــؤون الالجئــني، علــى  توقد أقدم  - 55 لفعل، مثل الرب بعض املؤسسات 
ت  لتحقيــق. ومثــة كيــا ــا مــع شــركاء التنفيــذ وحتــديثها، وعــززت البنــود واألحكــام املتعلقــة  تنقــيح اتفاقا

ـــا مـــع شـــركاء التنفيـــذ هـــي ، نيةأخـــرى، مثـــل مكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـا     ً                                     أيضـــا  بصـــدد حتـــديث اتفاقا
 زيزها.  وتع

ومـــن املتوقـــع أن يـــؤدي تنفيـــذ التوصـــية التاليـــة إىل تعزيـــز الشـــفافية واملســـاءلة وإىل تعزيـــز اإلطـــار   - 56
 التنظيمي للتحقيقات يف املؤسسات.

 2التوصية 

ُ     ين مل يفعلوا ذلك بعد  أن الذينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة                      
ا  ستعراضمكاتب الرقابة الداخلية يكفلوا قيام رؤساء  دوري، وعند الضرورة حتديث، لسياسا

لتحقيق استنادا  إىل املستجدات والوالية القضائية للمحاكم اإلدارية والدروس  ا املتعلقة                                  ً                                                       وتوجيها
ك توخي العناية الواجبة لضمان االتساق مع بذلاملستفادة واملمارسات اجليدة. وينبغي عند قيامها 

 والسياسات القائمة األخرى ذات الصلة. والنظمحكام الواجبة التطبيق الواردة يف القواعد األ

__________ 

) ومنــع JIU/REP/2013/4اء التنفيــذ (يشــار يف هــذا الصــدد إىل تقريــري وحــدة التفتــيش املشــرتكة عــن إدارة شــرك (20)
ملوضـــوع عـــن أمـــور مـــن بينهـــا )، اللـــذين يتضـــمنان توصـــيات ومعلJIU/REP/2016/4الغـــش ( ومـــات ذات صـــلة 

ا.جوانب مثل امت  يازات مؤسسات منظومة األمم املتحدة وحصا
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لتجزؤ  -    ً لثا     ال تزال االتفاقات التنظيمية املتعلقة بوظيفة التحقيق تتسم 

 اهليكل التنظيمي لوظيفة التحقيق    - ألف 

كــان أحــد األهــداف الرئيســية مــن هــذا   الداخليــة:يف مكاتــب الرقابــة يف الغالب  يفةتقع الوظ  - 57
ــام  ــر عــ ــدور تقريــ ــذ صــ ــرز منــ ــيم التقــــدم احملــ ــتعراض تقيــ ــا  2011االســ ــ ــة التحقيــــق وترتيبا يف هيكــــل وظيفــ

                           ُ        ً     ً      جتــزؤ مســؤوليات التحقيــق، ممــا اعتــ رب معوقــا  خطــريا  أمــام انتشار التنظيمية. فقد جرى التعرف آنذاك على 
 .  واتساقهاقالل التحقيقات است

ويشــــري هــــذا االســــتعراض إىل أن مجيــــع املؤسســــات املشــــاركة يف وحــــدة التفتــــيش املشــــرتكة، أي   - 58
ــا، ومجيـــــع وكـــــاالت األمـــــم املتحـــــدة  ــناديق األمـــــم املتحـــــدة وبراجمهـــ األمانـــــة العامـــــة لألمـــــم املتحـــــدة، وصـــ

ــتث سـ ــة،  ــة الذريـ ــة للطاقـ ــة الدوليـ ــة، فضـــال  عـــن الوكالـ ً                                         املتخصصـ مج األمـــم املتحـــدة املشـــرت  ناء            ك املعـــين بـــر
، واالحتــاد الربيــدي )23(، واإليكــاو)22(، وهيئة األمــم املتحــدة للمــرأة)21(بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز

 حتقيق يف مكاتب الرقابة الداخلية لكل منها. وظيفة ، أنشأت )25(، ومنظمة السياحة العاملية)24(العاملي

، واالحتــاد )26(اإليكــاو كــل مــن  قيــات يف ُ                ي ســند إىل موظــف األخال :رونمــوفرو الوظيفــة اآلخــ   - 59
لتحقيق وفقا  إلطــار الوكالــة  ألنشطة املتصلة                                                                         ً              الدويل لالتصاالت، ومنظمة السياحة العاملية االضطالع 
ت، املكلفــة نشــطة املراجعــة الداخليــة للحســا ألخالقيات. ويف االحتاد الربيدي العاملي، ي عهــد                                            ُ                                           املتعلق 

جــراء التحقيقــات، أي لقطــاع اخلــاص، بنــاء علــى قــرار   ً                  ضــا   إىل جهــات خارجيــة مــن مقــدمي اخلــدمات 
. وتعهــــد هيئــــة األمــــم املتحـــدة للمــــرأة خبــــدمات التحقيــــق 2010اختذتـــه اهليئــــة التشــــريعية لالحتــــاد يف عـــام 

مج األمـــم املتحـــدة ا ــا حيصـــل بـــر ــا إىل مكتـــب خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة، بينمـ ـ رتك املعـــين ملشـــ اخلاصـــة 
املناعة البشرية/اإليدز على خدمات التحقيقات مــن مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة يف بفريوس نقص 

 منظمة الصحة العاملية.

ــة   - 60 ــعبة التحقيقـــــات يف مكتـــــب خـــــدمات الرقابـــ ــدم شـــ ــدة، تقـــ ــم املتحـــ ــة لألمـــ ــة العامـــ ويف األمانـــ
ــا ومكاتبهــا، نــة العامــة لألمــم املتحــدة و ما، خــدمات التحقيــق إىل األ)27(              ً           الداخلية، متشيا  مــع واليتهــا إدارا

مج األمــم املتحــدة للبيئــة، وموئــل األمــم املتحــدة، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين  مبــا فيهــا األونكتــاد، وبــر
ملخدرات واجلرمية، ومركز التجارة الدولية. وحتدد مذكرات تفاهم وإجــراءات أخــرى موضــوعة خصــائص 

ــلطة املكتـــب يف التحقيـــق ــم أنـــواع أخـــرى مـــن املـــوظفني،  مـــع سـ ــوات، وخـــرباء األمـ ــراد القـ ــا يف ذلـــك أفـ مبـ
ت املتحـــدة، وأفــــراد وحــــدات الشــــرطة  املتحـــدة العســــكريون املوفــــدون يف بعثـــات، وضــــباط شــــرطة الــــوال

__________ 

ــرية/اإل (21) ــة البشـ ــدة املشـــرتك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـ ــم املتحـ مج األمـ ــر ــة لـــيس لـــدى بـ لرقابـ يدز مكتـــب معـــين 
إىل العامليــة تقــدمي خــدمات الرقابــة والتحقيــق  خــدمات املراقبــة الداخليــة مبنظمــة الصــحة الداخليــة. ويتــوىل مكتــب

 مج.هذا الرب
 يوجد لدى هيئة األمم املتحدة للمرأة مكتب للرقابة الداخلية، هو اخلدمات املستقلة للتقييم واملراجعة املالية. (22)
 لتقييم واملراجعة الداخلية.يوجد لدى اإليكاو مكتب للرقابة الداخلية، هو مكتب ا (23)
لرقابة الداخليليس لد (24)  ة.ى االحتاد الربيدي العاملي مكتب معين 
لرقابة الداخلية. (25)  ليس لدى منظمة السياحة العاملية مكتب معين 
ن جملــس اإليكــاو ا (26) مــع  عــداد مــذكرة تفــاهم 2020ختــذ قــرارا يف حزيران/يونيــه  ُ                                         أ بلغــت وحــدة التفتــيش املشــرتكة 

ألمــم املتحــدة بشــأن تعهيــد مجيــع التحقيقــات و مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة لألما األنشــطة ذات نــة العامــة 
                             ُ                                                              الصلة إىل املكتب. ونتيجة لذلك، ن قح إطار األخالقيــات يف اإليكــاو، وأوقــف العمــل بواليــة التحقيــق الــيت كــان 

 األخالقيات وألغيت جلنة التحقيقات. مسؤولا يضطلع 
 ء. 48/218نظر قرار اجلمعية العامة ا (27)



JIU/REP/2020/1 

GE.20-09708 16 

ن مــن البلــدان فعلى سبيل املثال، تكون ســلطة املكتــب، يف حالــة أفــراد القــوات (األفــراد املقــدمو  املشكلة.
ســلحة إلحــدى عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم)، حمــدودة ات والعاملون يف القــوات املبقو املسامهة 

 . )28(مع البلد املساهم بقواتاملربم تفاق ال

  املدجمـــة : متتـــد واليـــة وظيفـــة التحقيـــق  مشـــول املـــوظفني وغـــري املـــوظفني، وواليـــة وظيفـــة التحقيـــق   - 61
ســـتقلني، ومـــوظفي الشـــركاء  الستشـــاريني، واملتعهـــدين امل وا   عـــاملني مـــن غـــري املـــوظفني، لتشـــمل املـــوظفني، وال 

ت   ــرين والكيـــا ــراد اآلخـ ــوردين، ومجيـــع األفـ ــوظفي األطـــراف الثالثـــة واملتعاقـــدين واملـ ــريهم مـــن مـ ــذين وغـ املنفـ
رتكــاب خمتلــف أنــ  عالقــة تعاقديــة    تــربطهم األخــرى ممــن   واع ســوء  ملنظمــة املعنيــة. وهــي تشــمل االدعــاءات 

ســـتثنا  ــلوك،  ــات الـــيت تكـــ ء مـــ السـ ــدث يف املؤسسـ ــزأة وتكـــون مكاتـــب أو  ا حيـ ــة التحقيـــق جمـ ــا وظيفـ ون فيهـ
ه.  جراء التحقيقات يف أنواع معينة من سوء السلوك، كما هو مبني أد  وظائف أو هيئات أخرى مكلفة 

              ً  التطــورات تقــدما    يف حــني أنــه ميكــن اعتبــار هــذه استمرار انتشــار جتــزؤ مســؤوليات التحقيــق:  - 62
شكال عديدة وعلــى عــدة 2011ذ عام من     ً كبريا                                                 ً                      ، فإن إلقاء نظرة أقرب يكشف عن جتزؤ ال يزال قائما  

ت. ويتباين الشكل والدرجة احملددان لتجــزؤ املســؤولية عــن إجــراء التحقيقــات بشــدة مــن مؤسســة  مستو
ت علــى وحــدة التفتــيش املشــرتكة يف تقــدمي ا مالءمــة إىل أخــرى، ممــا طــرح حتــد يــع مج توصــيات مــن شــأ

لـــذا، اختـــار فريـــق االســـتعراض عـــرض خمتلـــف الرتتيبـــات املوضـــوعة يف كـــل املنظمـــات علـــى حـــد ســـواء. و 
مؤسسة وتقدمي مقرتحات لكل منهــا. غــري أن هــذا ال يعــين التقليــل مــن أمهيــة إنشــاء وظيفــة حتقيــق كجــزء 

لتحقيــق (انظــر الت ُ    تــ دمجمــن مكتــب الرقابــة الداخليــة،  ه) كمــا  3ة وصــيفيهــا مجيــع األنشــطة املتصــلة  أد
ُ            هو مذكور من قبل  يف التوصية   . 2011من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة لعام  1              

للهيكــل التنظيمــي لوظيفــة التحقيــق يف املؤسســات املشــاركة      ً عامــا                         ً ويتضــمن املرفــق األول عرضــا    - 63
 يف وحدة التفتيش املشرتكة.

لتحقيقاتليااألساس النظري والرتتيبات األساسية لدمج املسؤو   - ء   ت املتصلة 

ــذا االســتعراض جــزءا    - 64                                                                            ً كما هو مذكور، تشكل وظيفة التحقيق يف أغلبية املؤسسات املشمولة 
تنفــذ واحــدة مــن التوصــيات الرئيســية الصــادرة  هــذه املؤسســات من مكتب الرقابة الداخليــة، ومــن مث فــإن

مســؤولة عــن  تكــون وظيفــة التحقيــق ال،. ويف أحســن األحــو 2011دة التفتيش املشــرتكة لعــام يف تقرير وح
ت هلــذا الغــرض (تلقــي البالغــات  )29(تلقي مجيع االدعاءات املبلغ عنها واالحتفــاظ بســجل مركــزي للبيــا

ً                                                                           مركز ) من أجل إجراء التقييم األويل جلميع االدعاءات املبلغ فيهــا عــن ارتكــاب ســوء ســلوك، و  مــن أجــل     
ــ رب ذلــك ضــرور ، يف فــتح حت ً          البــت، مــىت اعت ً                      رمســي وإجــراء التحقيــق الحقــا ، دومنــا حاجــة إىل موافقــ  قيــق           ُ            ة                       

 مسبقة من الرئيس التنفيذي.  

ــة:  - 65 ــذه العمليـ ــة هلـ ــوات املختلفـ ــؤوليات  اخلطـ ه املسـ ــاين أد ــةيوضـــح الشـــكل الثـ ــة  املدجمـ لوظيفـ
 املختلفة:  التحقيق خالل خطوات عملية التحقيق أو مراحلها 

__________ 

مســـاهم بقـــوات يف املشـــروع املـــنقح ملـــذكرة التفـــاهم    يـــنعكس تفاعـــل مكتـــب خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة مـــع أي بلـــد  (28)
ء، والــذي يــنص علــى مــا إذا    267/ 61) الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  A/61/19 (Part III)النموذجية (انظر  

نو كانــت أنشــطة التحق  يــة. وتــرد توجيهــات إضــافية يف دليــل التحقيــق ملكتــب  يــق الــيت جيريهــا املكتــب تكميليــة أم 
 الرقابة الداخلية. خدمات  

 .27و 16النتقام، كما هو موضح يف الفقرتني املتعلقة دعاءات االستثناء  (29)
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    الشكل الثاين    
 ات واألنشطة ذات الصلةحقيقللت املدجمةاملسؤوليات 

 القنوات املتعددة لإلبالغ عن سوء السلوك املزعوم

 
مج اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان،   مالحظة: ، اليونيســيفو هــذا هــو اإلجــراء الــذي يتبعــه كــل مــن الــرب

مج األغذيــة العـــاملي ،ومفوضــية شــؤون الالجئـــني تحــدة، والوكالـــة م املومنظمــة األغذيــة والزراعـــة لألمــ  ،وبــر
 ذرية، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)، واليونيدو.الدولية للطاقة ال

ق مراحــل خمتلفــة متســاوية يف وكمــا هــو مبــني مــن الشــكل الــوارد أعــاله، تتضــمن عمليــة التحقيــ   -66
ني تكــون املســؤولية عــن إجــراء لــق حــ األمهيــة إلجــراء عمليــة حتقيــق قويــة ومســتقلة. ومثــة مــا يــدعو إىل الق

زأة أو حـــني تكـــون مقســـمة علـــى التحقيقـــات (مبـــا فيهـــا املراحـــل الرئيســـية للعمليـــة الســـابقة للتحقيـــق) جمـــ 
 وظائف أو مكاتب خمتلفة. 

 قي املركزي لالدعاءات املبلغ عنهاالتل
 ة الداخلية/ وظيفة التحقيقعن طريق مكتب الرقاب

 التقييم األويل املركزي

ً      مركز  بشأن اختاذ القرار  حتقيق فتح ما إذا كان يتعني     

 قيقالتحقيق الذي جتريه وظيفة التح

 املراجعة القانونية

 السلطة املفوضةلتنفيذي أو التقرير املقدم إىل الرئيس ا

 اختاذ القرار بشأن اإلجراء التأدييب عن طريق الرئيس التنفيذي
 أو السلطة املفوضة

 العملية الداخلية إلقامة العدل

 اخلارجية إلقامة العدل عمليةال
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إلبــالغ عــن ســوء الســلوك، واالفتقــار إىل آليــة مركزيــة لتلقــي القنــوات املتعــددة ل  - جيم 
 البالغات

سســات، عــن طريــق قنــوات متعــددة إىل  ســوء الســلوك، يف أغلبيــة املؤ ءات  ميكــن اإلبــالغ عــن ادعــا   - 67
 مكتب الرقابة الداخلية، أو مكتب األخالقيات، أو رؤساء مكاتب أو وظائف أخرى مثل املوارد البشرية.  

 دي النعدام الوضوح بني املوظفني بشأن "أماكن اإلبالغ املناسبة عن املخالفات"ضرورة التص  -1 

يف حــني أن وجــود قنــوات متعــددة لإلبــالغ عــن  قنوات اإلبالغ:تعدد سببه ي الذيااللتباس   - 68
ألفــراد املتضــررين، وميكــن أمــام امــن الفــرص واالختيــارات                                          ً سوء الســلوك املزعــوم يــوفر مرونــة، ومــن مث عــددا  

لتايل إسهاما  إجيابيا  يف املساءلة والنزاهة، فإن عددا  من الذين جرت معهم املقابال اروا إىل ت أش                    ً       ً                             ً                         اعتباره 
أكــدت              ً      ً                                                          أن هناك قصورا  شديدا  يف الفهــم والوضــوح بــني املــوظفني ككــل بشــأن أمــاكن اإلبــالغ املناســبة. و 

ــرتكة الســـابقة، وخباصـــة تقريـــر  ــيش املشـ ــدة التفتـ الوحـــدة عـــن منـــع الغـــش وكشـــفه         ً                                                 ذلـــك أيضـــا  تقـــارير وحـ
ملبلغني عن املخال ولذا، من الضروري إعــداد  فات.والتصدي له، وتقرير الوحدة عن السياسات املتعلقة 

لقنوات املتعددة، من أجل التخفيف من ح مج اتصال قوي لتثقيف املوظفني   دة االلتباس.بر

لـــدى معاجلـــة هـــذا الـــنقص،    الوضـــع:   عـــدم كفايـــة املعلومـــات والتوجيهـــات الراميـــة إىل معاجلـــة   - 69
مج اإلمنـــــائي، وصـــــندوق األمـــــم املتحـــــد  ،  اليونيســـــيف ســـــكان، و ة لل أعـــــدت بعـــــض املؤسســـــات، مثـــــل الـــــرب

مج األمــم  واألونروا، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحــدة للرتبيــة والعلــم وا  لثقافــة (اليونســكو)، وبــر
ة البشــرية/اإليدز مــواد إعالميــة وتوجيهــات ملوظفيهــا وشــركائها  املتحــدة املشــرتك املعــين بفــريوس نقــص املناعــ 

ميكــن اإلبــالغ فيهــا عــن خمتلــف أنــواع ســوء الســلوك أو الســلوك  الــيت  بشــأن األمــاكن واملكاتــب أو الوظــائف  
قـــدم احملـــرز يف بعـــض املؤسســـات، أكـــد هـــذا االســـتعراض،  غـــري املرضـــي أو التظلمـــات. وعلـــى الـــرغم مـــن الت 

 ح والفهم ال يزاالن غري كافيني بشأن استخدام خمتلف قنوات اإلبالغ. بصفة عامة، أن الوضو 

الــواردة يف تقريــر وحــدة  5تأكيــد علــى التوصــية أن تعيــد ال فتشــةتــود املوبنــاء علــى ذلــك،   - 70
ملبل  غــني عــن املخالفــات ( )، الــيت JIU/REP/2018/4                                         ِّ                التفتــيش املشــرتكة بشــأن السياســات املتعلقــة 

عــــداد أدوات شــــاملة للتوجيــــه أوصــــت الرؤســــاء التنفيــــذ يني ملؤسســــات منظومــــة األمــــم املتحــــدة 
أين وكيف وإىل أي جهة يكون اإلبالغ عــن ســوء الســلوك بشأن واالتصال من أجل مجيع املوظفني 

 ميع لغات العمل يف املنظمة.أو املخالفات، مبا يف ذلك املضايقة واالنتقام، جب

 ات ودمج مجيع الشكاوى يف وظيفة التحقيقاحلاجة إىل آلية مركزية لتلقي البالغ  -2 

ت االتن م االدعاءات الواردة قد تضل طريقها يف هذه احلالة:  - 71 لنامجة عن وجود قنوات حد
                                                                     ُ              متعددة لإلبالغ عن ســوء الســلوك أن وظيفــة التحقيــق قــد ال تتلقــى االدعــاءات الــيت أ بلغــت إىل وظــائف 

لفعــل يف تقريــر الوحــدة عــن املبلغــني عــن املخالفــات ( )، JIU/REP/2018/4أخــرى. وكمــا هــو مــذكور 
م بفحــص حــاالت ســوء الســلوك اجــب ملــز ي و ألة ليست القنوات اإلضافية يف أغلبية املؤسسات خاضع

أو املخالفات املبلغ عنها إليها بطريقة موحدة، وتقدمي تقارير عــن هــذه احلــاالت. وهكــذا، ال توجــد آليــة 
ت املعنيــة  حماســبة مركزيــة تعــىن جبميــع حــاالت ســوء الســلوك أو املخالفــات املبلــغ عنهــا إىل مجيــع الكيــا

)JIU/REP/2018/4 151، الفقرة.( 

ــزاال   - 72 ــة:تـ ــابقة مهمـ ــرتكة السـ ــدة التفتـــيش املشـ ــتنتاجات وحـ ــه  ل اسـ ــراز أوجـ لفعـــل إبـ جـــرى 
القصــــــور هــــــذه يف تقريــــــر وحــــــدة التفتــــــيش املشــــــرتكة عــــــن منــــــع الغــــــش والكشــــــف عنــــــه والتصــــــدي لــــــه 
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)4/2016JIU/REP/ إلضــــافة إىل مــــا ، الــــذي أشــــري فيــــه إىل مــــا يلــــي:)30()240، الفقــــرة          ُّ  يســــببه تعــــد د   "
ــاس،ا مـــن الغأمـــاكن اإلبـــ  ــال  اللتبـ خـــري عنـــدما حتـ ــاالت  ــاء يف التقـــدير وحـ ــا  إىل أخطـ              ً                                        فقـــد يـــؤدي أيضـ

ادعاءات الغش، على سبيل املثال، إىل غري املكتب الصحيح. وكذلك يعين غيــاب جهــة اتصــال وحيــدة 
    َّ                                              تقــي م بطريقــة متســقة يف املقــام األول. وقــد أقــر العديــد ممــن  لإلبالغ عن حاالت الغش أن االدعاءات لن

ن وجـــود إجـــراءات واضـــحة إلطـــالع وظيفـــة التحقيـــق علـــى مجيـــع االدعـــاءات م املقـــابعهـــ ت مجـــر  الت 
دراك نطــاق التحقيقــات داخلهــا، مبــا  ونتائج التحقيقات/التقييمات األولية من شأنه السماح للمؤسسة 

لغــش، "فيها الغش، وكيفية تصدي املنظمة هلــا ة عــامرامــع . ويف ظــل الرتكيــز علــى ســوء الســلوك املتصــل 
نــواع ســوء الســلوك األخــرى. وقــد ما يقت ضيه اختالف احلال، تكون الشواغل نفسها قائمة فيمــا يتصــل 

ملبلغــــني عــــن  ــة  ــرتكة عــــن السياســــات املتعلقــ ــدة التفتــــيش املشــ ــاغل كــــذلك يف تقريــــر وحــ ــذا الشــ أثــــري هــ
 ).152- 150، الفقرات JIU/REP/2018/4املخالفات (انظر 

ر   - 73 ت واإلبــالغ عــنع الالســلبية علــى مجــ اآل : يف حــني أن بعــض املؤسســات احلــاالت بيــا
عتمــاد أمــر  ،أحــرزت بعــض التقــدم يف التصــدي هلــذه الشــواغل، وخباصــة األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة

بــالغ مكتــب لــزم ) يST/AI/2017/1إداري بشأن السلوك غري املرضــي والتحقيقــات والعمليــة التأديبيــة (
إرســال نســخة منهــا إليــه، ال تــزال أوجــه القصــور النامجــة ميــع االدعــاءات أو ليــة جبالرقابــة الداخخــدمات 

عــــدد مــــن مواجهــــة                                                 ً     قنــــوات اإلبــــالغ قائمــــة يف منظمــــات عديــــدة. وهــــذا يفســــر أيضــــا  ســــبب تعــــدد عــــن 
ت عــن إمجــايل عــدد الشــكاوى وأنواعهــا ونتائجهــا الالحقــة، مبــا يف  ت يف تقــدمي بيــا املؤسســات صــعو

 التحقيقات.  ذلك

ــاتحلاا  -74 ــة لتلقـــي البالغـ ــة مركزيـ ــة إىل آليـ ــر  :جـ ــا هـــو مقـــرتح يف تقريـ ــذا الوضـــع، كمـ ــة هـ ملعاجلـ
الوحــدة الســابق عــن منــع الغــش والكشــف عنــه والتصــدي لــه، مثــة حاجــة إىل إنشــاء آليــة مركزيــة لتلقــي 

لفعــــل يف تقــــارير ا زن فيهــــا وت عــــاجل مجيــــع الشــــكاوى، كمــــا هــــو مقــــرتح   لوحــــدة الســــابقة        ُ           ُ                                              البالغــــات ختــــ 
 .)31(كهناها سباب املبينة ولأل

وبناء على ذلك، تكرر املفتشة التأكيد على التوصيات الســابقة املقدمــة يف تقريــر الوحــدة   - 75
أن بشــأن منــع الغــش، وتــدعو الرؤســاء التنفيــذيني ملؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة إىل  2016لعام 

ــة عــام تنشــئ  اي ــة الداخليــة اخل 2021حبلــول  ــة لتلقــي اصــة بيف مكاتــب الرقاب ــة مركزي كــل منهــا آلي
ُ   ميع االدعاءات، إذا مل تكن قد فعلت ذلك بعد . جب تعىنالبالغات                                         

 يف بعض املؤسسات لتحقيقاتجتزؤ املسؤوليات املتعلقة   - دال 

ســـبق أن جـــرى التأكيـــد يف تقريـــر وحـــدة التفتـــيش املشـــرتكة  تقاســـم املســـؤولية عـــن التحقيـــق:  - 76
) علـــى أن املســـؤولية عـــن إجـــراء التحقيقـــات يف JIU/REP/2011/7(حقيـــق بشـــأن وظيفـــة الت 2011  لعـــام

لوظيفــة. ولــذا، أوصــي ان جتــزؤ منظومة األمم املتحدة كانت تتقامسها جهــات فاعلــة عديــدة، ممــا أســفر عــ 
التحقيقـــات يف مكاتـــب الرقابـــة الداخليـــة لكـــل مؤسســـة. وخيلـــص هـــذا االســـتعراض إىل أن بـــدمج مجيـــع 

 حرز تقدم كبري يف هذا الشأن.          ُ كان قد أ    ، وإن                   ً التجزؤ ال يزال قائما  

يف حــني أن هنــاك تغطيــة شــاملة  مسؤوليات التحقيق موزعة علــى مكاتــب ووظــائف خمتلفــة:  - 77
ميع املوظفني يف أغلبية املؤسسات، ففي بعضها تكون مكاتــب ووظــائف أخــرى، مثــل مكاتــب املــوارد جل

__________ 

)، A/70/5 (Vol. I)؛ و145لفقــرة )، اA/69/5 (Vol.I) ُ                     ً                          أ بــرزت شــواغل مماثلــة أيضــا  يف تقــارير رقابيــة أخــرى مثــل  (30)
  .104لثاين، الفقرة الفصل ا

(31) JIU/REP/2016/4 249، الفقرة. 
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ــدمات األمــــن ــة، وخــ ــؤون القانونيــ ــكلة مــــن والســــ  البشــــرية، ومكاتــــب الشــ ــان املشــ المة، والفــــرق أو اللجــ
نــواع معينــة مــن ســوء الســلوك جــراء التحقيقــات املتعلقــة  ، أشــخاص عــاديني ومــوظفني، مكلفــة كــذلك 

 إلضافة إىل وظيفة التحقيق املوجودة يف مكاتب الرقابة الداخلية.

ــة   - 78 ــة الدوليـــة للطاقـ ــة والوكالـ ــة وكـــاالت األمـــم املتحـــدة املتخصصـ ة، ختتلـــف واليـــة الذريـــ ويف حالـ
لرقا ا كجزء مــن مكاتبهــا املعنيــة  خــتالف درجــة جتــزؤ املســؤولية وظائف التحقيق اخلاصة  بــة الداخليــة 

ــراء  ــاوعـــن إجـ ــال يف اإليكـ ــة )32(التحقيقـــات. وتلـــك هـــي احلـ ــة البحريـ ــة، واملنظمـ ، ومنظمـــة العمـــل الدوليـ
كيــــة الفكريــــة، واملنظمــــة العامليــــة لألرصــــاد للمل الدوليــــة، واالحتــــاد الــــدويل لالتصــــاالت، واملنظمــــة العامليــــة

ت أخــرى أيضــا  إجــراء التحقيقــات أو مــا يتصــ  ــا مــن أنشــطة، مثــل تلقــي                               ً                           اجلويــة، حيــث حيــق لكيــا ل 
اذ القرارات املتعلقة بفتح التحقيــق. وهــذا التجــزؤ تقابلــه بصــفة رئيســية البالغات، وإجراء تقييم أويل، واخت

وســـــوء اســـــتعمال الســـــلطة، والتحـــــرش اجلنســـــي،  املضـــــايقة حـــــاالتأنـــــواع معينـــــة مـــــن ســـــوء الســـــلوك. و 
واالســـتغالل واالنتهـــاك اجلنســـيني هـــي الـــيت ختضـــع يف الغالـــب الختصـــاص وظـــائف أخـــرى (مثـــل املـــوارد 

ت املختلفة إلجراء التحقيقات.البشرية) غري وظيفة التحقي                            ً     ً                                ق. ويقدم املرفق الثالث عرضا  عاما  للوال

إن تقاسم املسؤولية عــن إجــراء التحقيقــات بــني جهــات فاعلــة  بذلك:رتنة املخاطر املهمة املق  - 79
خمتلفــة حيمــل يف طياتــه العديــد مــن املخــاطر، مثــل الســلوك غــري املهــين أثنــاء التحقيقــات، وعــدم احــرتام 

 الواجبــة التطبيــق، واالفتقــار إىل االســتقاللية، وتضــارب املصــاحل، حبيــث ال يتســىن ضــمان عمليــة املعــايري
ُ        َ                            َ   عية وحمايـــدة. وكمـــا هـــو مـــذكور مـــن قبـــل  يف تقريـــر ي وحـــدة التفتـــيش املشـــرتكة الســـابق ني وموضـــو مســـتقلة                                 
لــغ 2011و 2000لعــامي  ــا بشــأن هــذه الوظيفــة، تعتــرب املفتشــة أن هــذه املســألة مثــرية لقلــق  ، حيــث إ

 أمــام لتــايلتشكل، مع غريها، عقبة كبــرية أمــام التنــاول املتكــافئ للبالغــات عــن ســوء الســلوك املزعــوم، و
ختصــار، فهــي ااملســاواة يف معاملــة أصــح ب الشــكاوى واألشــخاص املــدعى علــيهم علــى حــد ســواء. و

           ً                      تشكل معوقا  أمام ثقافة النزاهة.  

            ً ممــا يثــري قلقــا   مركزيــة تلقــي الشــكاوى والتقيــيم املســبق: املخــاطر اإلضــافية الــيت تســببها ال  - 80
عــن ســوء  اتتلقي البالغات والتقييم األويل للبالغــ يق. فالتحقما قبل وليات عند مرحلة ؤ جتزؤ املس     ً مماثال  

هي مكتب األمــم املتحــدة خلــدمات و  ، أالالسلوك املزعوم يتسمان بطابع ال مركزي يف مؤسسات عديدة
ــرو  ــاريع، واألونـ ــاالت، املشـ ــاد الـــدويل لالتصـ ــة، واالحتـ ــة الدوليـ ــة البحريـ ــة، واملنظمـ ــة العمـــل الدوليـ ا، ومنظمـ
، ومنظمـــة الصـــحة العامليـــة، واملنظمـــة العامليـــة )34(، واالحتـــاد الربيـــدي العـــاملي)33(يـــةلعاملومنظمـــة الســـياحة ا

ردة عــن ســوء الســلوك للملكيــة الفكريــة، واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة. وال حتــال مجيــع البالغــات الــوا
لطة اســتعراض إن ســ  املزعوم، يف هذه املؤسسات، إىل وظيفة التحقيق الداخلية إلجراء التقييم األويل. بل

ِ                                                      االدعــاءات املبلــغ عنهــا والبــت  يف اإلجــراء الالحــق جمــزأة بــني وظــائف خمتلفــة. ويف األمانــة العامــة لألمــم                          
إىل                                    ً مجيع الشــكاوى، ولكنــه حييــل القضــية الحقــا   )35(املتحدة، يستعرض مكتب خدمات الرقابة الداخلية

 مكاتب أخرى إلجراء التقييمات والتحقيقات األولية.

بتلقــي مجيــع  ،يف عــدة مؤسســات ،لرقابــة الداخليــة/ وظيفــة التحقيــق غــري مكلفــةكتــب اكــون مو   - 81
ٌ  أمــــر  البالغـــات عــــن ســــوء الســــلوك املزعــــوم وإجــــراء التقيـــيم األويل  يهــــدد املســــاواة يف معاملــــة مجيــــع هــــذه   

ت البالغـــات عـــن طريـــق مهنيـــني، والتنـــاول العـــادل واحملايـــد لالدعـــاءات، حـــىت لـــو تســـىن إجـــراء التحقيقـــا
__________ 

 أعاله. 26، كما هو مذكور يف احلاشية 2020حىت حزيران/يونيه  (32)
لرقابة الداخلية.ليس لدى منظمة السياحة العاملية مك (33)  تب معين 
لرقابة الداخلية.ليس لدى االحتاد الربيدي العاملي مكتب مع (34)  ين 
 لالدعاءات.     ً كامال        ً وليا  أ                                                  ً ستعراض من جانب مكتب خدمات الرقابة الداخلية تقييما  ال يشكل اال (35)



JIU/REP/2020/1 

21 GE.20-09708 

                                  ً                                               ها عن طريق وظيفة واحدة. ويوجد أيضا  غموض بشأن التوجيهات واملعايري اليت ســيتعني علــى هــذه نفس
عـــالوة علـــى ذلـــك، فعـــدم وجـــود تســـجيل مركـــزي جلميـــع ويل. و املكاتـــب اتباعهـــا أثنـــاء إجـــراء التقيـــيم األ

لوك االدعـــاءات حيـــول دون احلصـــول علـــى صـــورة واضـــحة للوضـــع العـــام بشـــأن البالغـــات عـــن ســـوء الســـ 
 ملزعوم وترتيب القضا حسب األولوية على أساس جمموعة موحدة من املعايري. ا

التماســك واالتســاق عنــد مرحلــة  وهلذه األسباب املذكورة أعــاله، تعتــرب املفتشــة هــذا الــنقص يف  - 82
ً                            التحقيــق شــاغال  علــى درجــة مــن اخلطــورة مماثلــة خلمــا قبــل  " الشــواغل األقــرب إىل "املرحلــة النهائيــةطــورة            

 الفعلية. تعلقة بتجزؤ املسؤولية عن إجراء التحقيقاتوامل

تعـــرض الفـــروع التاليـــة الوضـــع الـــراهن لتجـــزؤ  النتـــائج املفصـــلة لكـــل فئـــة مـــن املؤسســـات:  - 83
املسؤولية عن إجراء التحقيقات، ويشمل ذلك مراحل تلقــي البالغــات، والتقيــيم املســبق الدعــاءات ســوء 

 دمه. من ع السلوك، والبت يف إجراء التحقيق

مج األمــم املتحــدة للبيئــة، وموئــل   -1  حالــة األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة (مبــا يف ذلــك األونكتــاد، وبــر
ملخدرات واجلرمية، ومركز التجارة الدولية) األمم املتحدة، ومكتب األمم ا  ملتحدة املعين 

لســــــلوك غــــــري املرـضـــــ   (أ)  ــة ي والاحلالــــــة بعــــــد اعتمــــــاد األمــــــر اإلداري املتعلــــــق  تحقيقــــــات والعمليــــــة التأديبيــــ
)ST/AI/2017/1( 

    ً                                وفقــا  لألحكــام املبينــة يف األمــر اإلداري ويف  الدور القوي ملكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة:  - 84
التحــرش اجلنســي، وســوء اســتعمال الســلطة  هــانشــرة األمــني العــام بشــأن حظــر التمييــز واملضــايقة، مبــا في

)ST/SGB/2008/5ــرة ــه صــــــــد أخــــــــرى )، وكــــــــذلك يف نشــــــ ــأن املوضــــــــوع نفســــــ ــول/ 10رت يف بشــــــ  أيلــــــ
 املدجمــة)، بينما مكتب خدمات الرقابة الداخليــة هــو وظيفــة التحقيــق ST/SGB/2019/8( 2019  سبتمرب
ة العامــة لألمــم املتحــدة، ميكــن إجــراء التحقيقــات وكــذلك التقييمــات األوليــة عــن طريــق مكاتــب لألمانــ 

     َّ                                     ي، حــد ثت األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة إجــراءات إلدار أخــرى غــري هــذا املكتــب. ومــع صــدور األمــر ا
ا حبيث يتعني مبوجبها تقدمي نسخة من مجيع االدعــاءات إىل م مات كتــب خــدتلقي البالغات اخلاصة 

ستعراضــها  يتمتــع هــذا املكتــب و مــن خــالل إجــراء تقيــيم أويل.  - الرقابــة الداخليــة وقيــام هــذا املكتــب 
راءهــا وتلــك الــيت ار بشــأن تقييمــات القضــا الــيت ســيأخذ علــى عاتقــه إجالقــر  لســلطة النهائيــة يف اختــاذ

عــن طريــق مــا يســمى املوظــف املســؤول  وذلكيعترب أن من األفضل أن تتوالها مكاتب ووظائف أخرى، 
 التقييم األويل لتحديد ما إذا كان هناك ما يستدعي التحقيق. لتايلالذي جيري 

لســلطة النهائيــة يفة الدغــري أن مكتــب خــدمات الرقابــ   - 85 البــت يف احلــاالت الــيت  اخليــة حيــتفظ 
وىل بنفســه قضــية مــا ســبق أن           ً                                    وز لــه أيضــا  أن يقــرر يف أي وقــت أن مــن األفضــل أن يتــ جيــ ســينظر فيهــا. و 

لتحقيــق الــيت                                ُ                                                    أحاهلــا إىل مكاتــب ووظــائف أخــرى. وت رســل نســخة إىل املكتــب جبميــع التقــارير املتعلقــة 
ا املكاتب األخ ل تقــدميها إىل املكتــب املســؤول عــن البــت يف اإلجــراء الالحــق، مثــل التأديــب رى قبــ أعد

                                  ً ه هـــو ضـــمان تســـجيل مجيـــع االدعـــاءات مركـــز  أو غـــريه مـــن تـــدابري. والغـــرض مـــن األحكـــام املبينـــة أعـــال
لــرغم مــن جتــ  ً                                                                            واستعراضها أوال  من جانب وظيفة التحقيق املدجمة، وتوفري الرقابــة الكافيــة علــى العمليــة  زؤ              

 سؤولية عن إجراء التحقيقات.  امل

لتحقيــق يف األمانــة العامــة لألمــم  - 86  ويعــرض الشــكل التــايل الوضــع الــراهن للمســؤوليات املتصــلة 
 املتحدة:



JIU/REP/2020/1 

GE.20-09708 22 

    الشكل الثالث    
 املسؤوليات عن إجراء التحقيقات واألنشطة ذات الصلة يف األمانة العامة لألمم املتحدة 

 السلوك املزعومسوء  القنوات املتعددة لإلبالغ عن

 

                    ُ                      إلضــافة إىل مــا تقــدم، ت صــنف حــاالت ســوء الســلوك يف  اثنتــان مــن فئــات ســوء الســلوك:  -87
األمانة العامة لألمــم املتحــدة ضــمن فئتــني عريضــتني، الفئــة األوىل (خطــرية) والفئــة الثانيــة (اعتياديــة). أمــا 

ــيني، املع الفئـــة األوىل، فتتضـــمن الغـــش أو النشـــاط اجلنـــائي اخلطـــري أو ــد، واالســـتغالل واالنتهـــاك اجلنسـ قـ

 املراجعة القانونية

ات الرقابة الداخلية لتقرير التحقيقاستعراض مكتب خدم
 ملسؤولااستعراض املوظف 
 لتقرير التحقيق

 تلقي املكاتب األخرى
 املبلغ عنها  لالدعاءات

 سيفتح حتقيقا املوظف املسؤولما إذا كان اختاذ القرار بشأن 

 التقييم األويل عن طريق املوظف املسؤول

 ة التحقيق  هيئات أخرى، مثل أفرق جتريهتحقيق الذي ال

 ءات املبلغ عنهالالدعا مكتب خدمات الرقابة الداخلية تلقي

االستعراض األويل من مكتب خدمات الرقابة الداخلية 
 جلميع االدعاءات املبلغ عنها

 قرار اإلحالة إىل املوظف املسؤول 
 أو التناول داخل املكتب 

 عن طريق مكتب خدمات الرقابة الداخليةالتقييم األويل 

شأن ما إذا كان مكتب خدمات الرقابةاختاذ القرار ب
                 ً خلية سيفتح حتقيقا  الدا

 التحقيق الذي جيريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية

إرسال نسخة من مجيع االدعاءات املبلغ 
 مكتب خدمات الرقابة الداخلية عنها إىل

 اإلحالة

 ىل الرئيس التنفيذي أو السلطة املفوضةالتقرير املقدم إ

 اختاذ القرار بشأن اإلجراء التأدييب عن طريق
 لتنفيذي أو السلطة املفوضةالرئيس ا

 الداخلية إلقامة العدلعملية ال

 اخلارجية إلقامة العدل عمليةال

               تقـــــــــارير التحقيـــــــــق 
              إرســـال نســــخة إىل 
           مكتــــــب خــــــدمات 

                 الرقابة الداخلية
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ر من جانب كبــار املــوظفني، وتضــارب املصــاحل، وإهــدار قــدر كبــري مــن املــوارد. وأمــا الفئــة والسلوك احملظو 
ــيطة،  ــرقة البسـ ملـــرور، وعمليـــات السـ ــة  ت املتعلقـ ملـــوظفني، والتحـــر ــائل املتعلقـــة  ــة، فتتضـــمن املسـ الثانيـ

لعقــــو  ــوء اســــتعمال املــــ د، واواملنازعــــات املتعلقــــة  دارة املكاتــــب، وســ ــة  ــيطوظفني ملنازعــــات املتعلقــ  البســ
لالسرتشــاد ويســتخدم مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة الفــرق بــني الفئتــني األوىل والثانيــة  .)36(للمعــدات
لقضــية أم أنــه ســيحيلها إىل مكتــب موظــف مســؤول آخــر. يف اختــاذ  قــراره بشــأن مــا إذا كــان ســيحتفظ 
ت مكتب خدمات الرقابة الداخلية يتنــاول 2019م من عا        ً واعتبارا   دون غــريه ، وبناء على قرار داخلي، 

لتحرش اجلنسي واالستغالل واالنتهاك اجلنسيني.  مجيع االدعاءات املتعلقة 

إذا مل يتناول مكتب خدمات الرقابة الداخليــة شــكوى مــا، وقــرر املوظــف  تحقيق:دور أفرقة ال  - 88
                ً للتحقيــق أو كيــا                                                      ً أساس نتائج التقييم األويل، فإن املوظف املســؤول يعــني فريقــا  على  املسؤول بدء حتقيق

 يتوىل التحقيق.

مــن مــوظفني تلقــوا وال تتــألف أفرقــة التحقيــق (أفرقــة تقصــي احلقــائق) مــن حمققــني مهنيــني، وإمنــا   - 89
م تقــدمها شــعبة ا مخ                 ً                                           على التحقيق متفقا  مع األمر اإلداري، ويكون عادة دورة تدريبيــة مــد       ً تدريبا   ســة أ

لقــانون اإلداري مبكتــب املــوارد البشــرية. وعنــد التحقيقــات يف مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة وشــعبة ا
لــى األقــل ممــن تــدربوا علــى إجــراء التحقيقــات إنشاء فريق التحقيق، يعني املوظف املســؤول عامــة فــردين ع

 ).4- 6  ، الفقرةST/AI/2017/1يف أماكن العمل أو ممن لديهم خربة يف ذلك (

ت التحقيــــق األخــــرى:  - 90                         ً        مــــن األمــــر اإلداري، ميكــــن أيضــــا  للموظــــف  3- 6    ً        وفقــــا  للفقــــرة  كيــــا
ر األمــن والســالمة التابعــة إلدارة                    ً                                        ً      املسؤول أن يعني كيــا  للتحقيــق مــن أجــل إجــراء التحقيــق، وهــو عمليــا  دوائــ 

الصــغرية، أو حــوادث املــرور، أو ســوء    لســرقة شــؤون الســالمة واألمــن، الــيت حتقــق يف القضــا البســيطة مثــل ا 
الســالمة يف البعثــات امليدانيــة، مــع  اســتعمال املعــدات. وتوجــد وحــدات حتقيــق خاصــة داخــل دوائــر األمــن و 

قة صغرية. وتقع على عاتق الوحدات مســؤوليات واســعة النطــاق يف  تنظيم احملققني املوفدين يف بعثات يف أفر 
  احلصر، سوء السلوك البسيط (أو الفئة الثانية).  ذكر ال جمال التحقيق تشمل، على سبيل ال 

ــدم مكتـــب املـــوارد البشـــرية يف نيويـــورك التـــابع إلدارة االســـرتاتيجيات والسياســـات اإلداريـــة   - 91 ويقـ
ودائــــرة إدارة املــــوارد البشــــرية يف مكتــــب األمــــم املتحــــدة يف جنيــــف، ومكتــــب األمــــم ومســــائل االمتثــــال، 

ت اإلدارات واملكاتــب مثــل  األمــماملتحــدة يف نــريويب، ومكتــب                     ً     ً                                  املتحــدة يف فيينــا دعمــا  كبــريا  لرؤســاء كيــا
مج األمم املتحدة لل ملخــدرات بيئة، وموئل األمم املتحدة، ومكتب األمم املتحــدة املعــيناألونكتاد، وبر  

ئــــن هلــــا يف إطــــار اتفاقــــات   تقــــدميواجلرميــــة، ومركــــز التجــــارة الدوليــــة، واملكاتــــب األخــــرى الــــيت تشــــكل ز
ــابع إلدارة  ــرية التــــ ــوارد البشــــ ــباط. ويقــــــدم مكتــــــب املــــ ــلوك واالنضــــ لســــ ــة  ــائل املتعلقــــ اخلــــــدمات يف املســــ

وارد البشـــرية املشـــورة إىل رؤســـاء والسياســـات اإلداريـــة ومســـائل االمتثـــال، ودائـــرة إدارة املـــ  االســـرتاتيجيات
ت بشــأن مســأليت الســلوك واالنضــباط بصــفة عامــ  ا كــان يتعــني إجــراء مــا إذ، مبــا يف ذلــك بشــأن ةالكيــا

الدعم يف إنشاء أفرقة التحقيــق. كمــا  ويقدمان إليهميف بعض املسائل (من خالل التقييم األويل)،  حتقيق
يتعــني اختــاذه عنــد تلقــي أي شــكوى، ويقــدمان املشــورة يقــدمان املشــورة بشــأن اإلجــراء املناســب الــذي 

ن املشـــور  ــة احملققـــني، ويســـد ــة ألفرقـ ــة ة بشـــأاإلجرائيـــة والتقنيـ ــارير التحقيـــق (اإلحالـ ــة لتقـ ن املتابعـــة الواجبـ
دييب  أو إجراء إداري أو تنظيمي، أو غلق امللف).   ،الختاذ إجراء 

__________ 
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 املشاكل الناجتة عن جتزؤ املسؤوليات  (ب) 

، وخباصــة فيمــا يتصــل 2011              ً                                     حتسن الوضــع كثــريا  يف األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة منــذ عــام  لقد  - 92
زعــوم والرقابــة والتوجيــه املقــدمني مــن ركزيــة يف تلقــي البالغــات عــن ســوء الســلوك املن املحــالل املزيــد مــ 

). ومــع 10، الفقــرة A/73/324 (Part I)                                                   ً مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة طــوال العمليــة (انظــر أيضــا  
 ذلك، ال تزال بعض الشواغل قائمة.

ت القائمــة  ألفتتــ  : الاستقاللية التحقيقات وحياديتها وموضوعيتها ليســت مكفولــة  - 93 الكيــا
لتحقيــق خــارج مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة، مثــل مكاتــب املــوارد البشــرية أو رؤســاء املكاتــب أو 

لدرجـــة            َّ                         األفرقـــة املشـــك لة مـــن مـــوظفني مـــن خمتلـــف اإلدا ــا ال تتمتـــع  ـ رات، مـــن حمققـــني مهنيـــني. كمـــا أ
كمــا أن الســماح ألفــراد اإلدارة أو   .)37(كتــببــه املنفسها من االستقالل اهليكلي والتنظيمي الذي يتمتــع 

جــراء التقييمــات والتحقيقــات األوليــة يطــرح خمــاطر كبــرية تتصــل  األفرقــة مــن خمتلــف الوظــائف اإلداريــة 
 ي أو املتصور.بتضارب املصاحل الفعل

ر الســلبية مــن حيــث اجلــودة واحملاســبة والثقــة:  - 94 ش كمــا هــو مبــني يف تقــارير وحــدة التفتــي  اآل
شة أن إشــراك حمققــني غــري مهنيــني وأفرقــة مكونــة مــن أشــخاص شرتكة وتقارير الرقابة األخرى، ترى املفتامل

ثـــري ســـليب علـــى جـــودة التحقيقـــات، مبـــا يف ذ لـــك االمتثـــال ملـــا هـــو واجـــب عـــاديني ال يـــزال يســـفر عـــن 
دة التــدريبات ا لــرغم مــن ز صــل عليهــا أفــراد لــيت حيالتطبيــق مــن معــايري التحقيــق أو األصــول القانونيــة، 

ثــريا  ســلبيا  علــى JIU/REP/2016/4          ُّ                           األفرقــة وحتســ نها (انظــر، علــى ســبيل املثــال،                          ً      ً     ). وميكــن أن يــؤثر هــذا 
مثل فرض التدابري التأديبية، مما يــؤدي إىل قصــور يف املســاءلة يف  النتيجة النهائية للعملية التالية للتحقيق،

أن يفســــر الثقـــة احملـــدودة بــــني املـــوظفني ككـــل يف وظيفــــة دوره أمـــاكن معينـــة يف املنظمـــة. وميكــــن هلـــذا بـــ 
 التحقيق والعمليات الرامية إىل التصدي لسوء السلوك.

لقـــــدرة عنـــــدما يتعـــــني إجـــــراء  يف قـــــدرة التحقيـــــق املتاحـــــة: عجـــــزال  - 95 ت أخـــــرى  تتعلـــــق حتـــــد
وال ســيما عنــد قيــق، التحقيقــات عــن طريــق املوظــف املســؤول، مثــل مــوظفي املــوارد البشــرية أو أفرقــة التح

                      ً                                                              تنـــاول قضـــا أكثـــر تعقيـــدا  تتطلـــب مهـــارات حتقيـــق تقنيـــة ليســـوا جمهـــزين هلـــا. ومثـــة مســـألة أخـــرى تتمثـــل 
ــدود مـــــــــن   يف ــدد احملـــــــ ــر املـــــــــوظفني االعـــــــ ــار األمـــــــ ــة يف إطـــــــ ــاركة يف األفرقـــــــ ــتعدين واملتـــــــــاحني للمشـــــــ ملســـــــ

 ، ممن لديهم ما هو مطلوب من خربة ومعرفة.ST/AI/2017/1  اإلداري

لتقييمــــات والتحقيقــــات األوليــــة اجلاريــــة خــــارج  رات التوجيهيــــة:ر الثـغـــ تمراـســـ ا  - 96 فيمــــا يتعلــــق 
ئــق التوجيهيــة واألحكــام، وهــي مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة، ال يتــوافر ســوى عــدد حمــدود مــن ال و

. ) ومـــا يتصـــل بـــه مـــن إصـــدارات إداريـــةST/AI/2017/1                                       ً  بصـــفة رئيســـية األمـــر اإلداري املشـــار إليـــه آنفـــا  (
أعــدها مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة، مبــا فيهــا دليــل  سياســات وإجــراءات التشــغيل املوحــدة الــيتفال

جبمع األدلة وإجراء املقابالت، ليست قابلة للتطبيــق  توجيهات، مثل التوجيه املتعلقالالتحقيق وغريه من 
ــا حتــ األويلمباشرة. وتطرح هذه الثغرات إشــكاليات علــى كــل مــن التحقيــق وعمليــة التقيــيم  ول ، حيــث إ

معاجلة القضا على قدم املساواة والتطبيــق املتماســك للمعــايري. وينبغــي اإلشــارة، مــع ذلــك، إىل أن دون 
لتعاون مــع مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة جمموعــة أدوات مفصــلة لتوجيــه مكتب املوارد البشرية  أعد 

لتصدي للتمييــز واملضــايقة، مبــا فيهــ ملتعلأعضاء األفرقة العاملني مبوجب نشرة األمني العام ا التحــرش  اقة 
 كما أعد هلا مناذج.  ،)ST/SGB/2019/8اجلنسي، وسوء استعمال السلطة (

__________ 
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 إجراء التحقيقات يف مقابل إزالة املركزية عنها  مميزات وعيوب توحيد  (ج) 

لالمركزية:  - 97 ، عامــة لألمــم املتحــدةنة الاختارت األما املزا املأمولة من النموذج احلايل املتسم 
        ً )، منوذجــا  ST/AI/2017/1                                                               ً  عنــد اعتمادهــا العمليــة املنصــوص عليهــا يف األمــر اإلداري املشــار إليــه آنفــا  (

التحقيقــات يف القضــا احملالــة إليهــا بعــد اســتعراض                           ُ كاتــب والوظــائف األخــرى إجــراء  املإىل مبوجبــه   ُ   ي ســند
ً     مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة هلــا أوال . و ــذا الرتتيــب، توجـــد لــرغم                                   مـــن الشــواغل اخلطــرية املتصــلة 

           ً                    أسباب أيضا  لتفضيل هذا النموذج.

ألمــم  منتدىداخل يف سياق املناقشات اليت دارت  اعتبارات التكلفة:  - 98 ممثلــي دوائــر التحقيــق 
ــا البســـيطة  ــا املنخفضـــة اخلطـــورة والقضـ املتحـــدة، الحـــظ بعـــض مـــن جـــرت معهـــم املقـــابالت أن القضـ

ات ســوء الســلوك األكثــر "اعتياديــة"، مثــل الســرقة الصــغرية، واالعتــداء، واألنشــطة اخلارجيــة غــري ئفضمن 
ــا، واملخالفــات املروريــة، قــد يكــون مــن ا ت أخــرى، هــي دوائــر األمــن املــأذون  ألفضــل أن تتناوهلــا كيــا

ــدمات األمـــن والســـ  ــيما أن لـــدى خـ ــاء البعثـــات، وال سـ ــالمة ورؤســـاء املكاتـــب ورؤسـ ــوظفني المة والسـ مـ
ب الفعاليــة  يتمتعون خبربات كبرية يف التحقيق أو خــربات يف إنفــاذ القــوانني. ومــن مث، قــد ال يكــون مــن 

ــناد  ــة إسـ ــة يف التحقيقـــات مـــن حيـــث التكلفـ ــة الداخليـ "املنخفضـــة املســـتوى" إىل مكتـــب خـــدمات الرقابـ
ألحــرى أن يركــز علــى للمكتــ منظمــة شــديدة الالمركزيــة مثــل األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة. وينبغــي  ب 

التحقيقــات واألنشــطة ذات  دمــج مجيــع                                                  ً    قضا سوء السلوك الشديدة اخلطورة واملعقدة. ولوحظ أيضا  أن 
ملــوارد. ووفقــا  للتقــديرات، الصلة يف مكتب خدمات ا ر كبــرية تتعلــق                                                           ً            لرقابة الداخليــة قــد ينطــوي علــى آ

ً                   و ، وهــو مــا يقابــل حنــو دوالر ســن يــنيمال 4تبلغ االحتياجــات اإلضــافية مــن املــوارد حنــو  وظيفــة حمقــق  25 
 . الدمجيف حالة إجراء هذا 

ملا كــان  التدريب املناسب:ميكن أن حتقق أفرقة التحقيق الغرض منها إذا ما حصلت على   - 99
)، فقــد حتســن الوضــع املتعلــق ST/AI/2017/1لألمــر اإلداري (                                  ً     ً تدريب أعضاء أفرقــة التحقيــق إلزاميــا  وفقــا  

ت 2011              ً      ً         انــب بعينــه حتســنا  طفيفــا  منــذ عــام ا اجلــذ . ويف هــذا الســياق، أوصــى جملــس مراجعــي احلســا
ت علــى إجــراء حتقيقــات ترقــى ألمــم املتحــدة "األمانــة العامــة بتقيــيم القــدرات امل تاحــة يف خمتلــف الكيــا

الحرتافية لنظام إقامة العدل والشــروع، حيثمــا يلــزم، يف خطــوات ل هــذه القــدرات بنــاء إىل مستوى يتسم 
 ). وتوافق املفتشة على هذه التوصية.332، الفقرة A/73/5 (Vol. I)وتعزيزها" (

ــذا الن  - 100 ــورة يف هـ ــة املتصـ ــور العمليـ ــه القصـ ــوذج:أوجـ ــة  مـ ــة الداخليـ ــدمات الرقابـ إن مكتـــب خـ
أو كيــان سوء السلوك املزعــوم إىل رئــيس الب املتعلقةيكشف عن األسباب اليت حتال ألجلها البالغات   ال

عهــــم املقــــابالت أنــــه رمبــــا كــــان مــــن املفيــــد أن يقــــدم املكتــــب املوظــــف املســــؤول. وقــــد ذكــــر مــــن جــــرت م
ً     معلومــات أساســية إضــافية فضــال  عــن  ، ممــا يعــزز االتســاق عــرب األمانــة العامــة. إحالــ مســوغات                          ة القضــا

إىل موظــف  الــةاحلة يف االتســاق فيمــا ينبغــي إبالغــه إىل املكتــب بعــد إحالــ   ً ا                    ً     ويبــدو أن هنــاك أيضــا  نقصــ 
                                            ً                                    مســؤول آخـــر. وعــالوة علـــى ذلــك، لـــيس مــن الواضـــح متامــا  مـــا هــو الـــدور الــذي ينبغـــي أن يضــطلع بـــه 

ان اجلــودة أو التوجيــه أو الرقابــة مبوجــب اإلجــراءات املنصــوص مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة يف ضــم
إلضــافة إىل دور ب، ومــا هــو الــذي ينطــوي عليــه ذلــك الــ ST/AI/2017/1عليها يف األمــر اإلداري  دقــة. و

بعض أن املمارســة احلاليــة املتمثلــة يف إحالــة مجيــع االدعــاءات املبلــغ عنهــا إىل مكتــب ذلــك، فقــد اعتــرب الــ 
خــــري خــــدمات الرقابــــة ا يف بــــدء أنشــــطة تقصــــي احلقــــائق يف املكاتــــب الالمركزيــــة   ً ا  لداخليــــة قــــد تســــبب 
 والبعثات امليدانية.
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 االستنتاجات  (د) 

مجيـــع التحقيقــــات داخــــل مكتــــب خــــدمات الرقابــــة   ُ     َ      ه ت فضــــل م ركــــزة دو أـنـــ ل، يـبـــ يف اجملـمــ   - 101
لــرغم مــن احلجــج املقدمــة يف صــاحل جتــزؤ  الداخليــة: لنظــر إىل خمتلــف الشــواغل املعــرب عنهــا أعــاله، و

مســؤوليات التحقيــق، تعتقــد املفتشــة أن مــن املــرجح أن تســتفيد األطــراف املعنيــة كافــة مــن تنــاول أكثــر 
ري ميــع االدعــاءات وأي حتقيقــات الحقــة عــن طريــق وظيفــة حتقيــق مهنيــة ومســتقلة جيــ ليــة جلمهنيــة ومشو 

 مكتب الرقابة الداخلية. يفدجمها 

املســـؤوليات عـــن إجـــراء التحقيقـــات واألنشـــطة ذات الصـــلة يف  دمـــج مجيـــعولـــذا، ينبغـــي   - 102
أوصــت وحــدة ق أن األمانة العامة لألمم املتحدة داخــل مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة، كمــا ســب

 .3إىل التوصية هنا . ويشار 2011التفتيش املشرتكة بذلك يف عام 

األمانــــة العامــــة لألمــــم  كخطـــوة حنــــو حتقيــــق ذلـــك، ومــــع مراعــــاة اخلصوصــــيات القائمـــة يف  و   - 103
ر هـــذا الـــدمج داخـــل مكتـــب خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة.   املتحـــدة، تقـــرتح املفتشـــة إجـــراء حتليـــل آل

م جوانب مهمة مثل استقاللية التحقيقات وحياديتها وموضــوعيتها. وينبغــي أن  لتقيي وينبغي أن يشمل ا 
ً                                   ً   يشــمل أيضــا  حتلــيال  لنســبة الفوائــد إىل التكــاليف وتقــديرا  لال  ياجــات اإلضــافية مــن املــوارد الالزمــة  حت          ً    

ملكتب خدمات الرقابة الداخلية يف مقابل الكفاءة ووفــورات التكــاليف ذات الصــلة الناجتــة عــن ذلــك  
حة نتائج ذلك التقييم للجمعية العامة.  لق يتع ما في   ملكاتب والوظائف األخرى. وينبغي إ

جيهـــات للتحقيقـــات والتقييمـــات وكتـــدبري مؤقـــت، تقـــرتح املفتشـــة إعـــداد إجـــراءات وتو   - 104
                                                                            ً      األولية اليت جتريها املكاتب أو الوظائف األخرى غــري مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة وفقــا  لألمــر 

                                      ً )، ونشـــــــريت األمـــــــني العـــــــام املشـــــــار إليهمـــــــا آنفـــــــا  ST/AI/2017/1             ً  شـــــــار إليـــــــه آنفـــــــا  (ري املاإلدا
)ST/SGB/2008/5و ،ST/SGB/2019/8 حسب الضرورة، تتضمن معايري واضحة للتقييم األويل ،(

                ً                               لالدعاءات وأحكاما  واضحة ملنع حاالت تضارب املصاحل.  

الداخليــة أن يــوفر ضــمان اجلــودة  رقابــةحــني القيــام بــذلك، ينبغــي ملكتــب خــدمات ال ىلإو   - 105
ــه للت ــة االمتوالتوجيـ ــة كفالـ ــائف األخـــرى، بغيـ ــا املكاتـــب والوظـ ثـــال لسياســـات حقيقـــات الـــيت جتريهـ

التحقيق ومعايريها ذات الصلة واستيفاء العمليات جلميع معايري التحقيق الواجبة التطبيــق يف األمــم 
ا حمكمة األمم ً   ال  عاملتحدة، مبا فيها مراعاة األصول القانونية، فض ن املتطلبات األخرى اليت حدد

 القضائية. سوابقهااملتحدة لالستئناف يف 

 كبرية يف صناديق األمم املتحدة وبراجمها  ليس التجزؤ مشكلة  -2 

ال يشكل جتزؤ املسؤوليات عن إجراء التحقيقات واألنشطة ذات الصلة مسألة مثرية للقلــق يف   - 106
ســتثناء األونــروا، ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع. لالطــالع وبراجمصناديق األمم املتحــدة  هــا، 

 ني األول والثالث.على مزيد من التفاصيل، انظر املرفق

ــروا:  - 107 ــة يف األونــ ــافة إىل   احلالــ إلضــ ــق،  ــة التطبيــ ــذكور يف السياســــات الواجبــ ــو مــ ــا هــ ــرةكمــ  دائــ
ن امليـــدانيون ومـــديرو ات مركزيـــة، يتمتـــع املـــديرو حتقيقـــ األونـــروا الـــيت جتـــري يف خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة 

حلــق يف بــدء حتقيقــات ال مركزيــة وإجرائهــا. ومــن مث فــإن املســؤولية عــن                           ً                   اإلدارات واملفــوض العــام مجيعــا  
 أنشطة التحقيق جمزأة عند مراحل تلقي البالغات والتقييم األويل والتحقيق.

فيمــا يتعلــق  البالغــات: تلقــيخمتلــف جلــان قابــل دور إدارة خــدمات الرقابــة الداخليــة يف م  - 108
ــئت يف   ــان لتلقـــي البالغـــات أنشـ ــد جلـ ــاءات، توجـ ــبق لالدعـ ــيم املسـ ــة لتقيـ ــدمات الرقابـ كـــل مـــن إدارة خـ

الداخليــة واملكاتــب امليدانيــة، توصــي متخــذ القــرار املــأذون لــه مبســار العمــل. غــري أنــه جيــب إحالــة مجيــع 
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ليت تتلقاها الوظائف األخرى غــري اإلدارة إىل هــذه األخــرية. عوم االبالغات عن ارتكاب سوء السلوك املز 
 ارة بسجل سري جبميع ادعاءات سوء السلوك.، حتتفظ اإلد14     ً                      ووفقا  للتوجيه التنظيمي رقم 

خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة، إىل جانـــب إجـــراء التحقيقـــات املركزيـــة فيمـــا يرتكبـــه موظفـــو دائـــرة و   - 109
  ً                                                           ضــا  عــن تقــدمي املشــورة التقنيــة والتوجيــه والتــدريب للمكاتــب امليدانيــة لة أياألونــروا مــن ســوء ســلوك، مســؤو 
ممارســة يشــارك مبوجبهــا  الــدائرةيف إجــراء التحقيقــات املركزيــة. وقــد أرســت وإدارة املــوارد البشــرية يف املقــر، 

 . 2016                                              ُ                      واحد من حمققي اإلدارة يف كل جلنة لتلقي البالغات، وي نفذ ذلك بنجاح منذ عام 

تعتــرب املفتشــة ذلــك خطــوة أوىل جيــدة حنــو حتقيــق  وذج احلايل والبــدائل املمكنــة:النم مساوئ  - 110
لطبيعـــة االستشـــارية البحتـــة للجـــان تلقـــي  تنـــاول االدعـــاءات مبزيـــد ثـــريه حمـــدود  مـــن االتســـاق. غـــري أن 

 ةئــر دارت البالغات. وهكذا، ال يزال ال ميكن ضمان االتساق الكامــل يف تنــاول االدعــاءات. ولــذا، أشــا
ـــــا ستواصـــــل حوارهـــــا مـــــع اإلدارة الستكشـــــاف منـــــاذج بديلـــــة لوظيفـــــة  خـــــدمات الرقابـــــة الداخليـــــة إىل أ

، أو الــدائرةمبا يف ذلك دمج بعض املسؤوليات (مثل تلقي البالغات) أو مجيــع املســؤوليات يف التحقيق، 
ا بشــدة علــى مراقبــة التحقيقــات الالمركزيــة اجلاريــة يف ونتيجــة لــذلك،  .)38(يــدان املعلــى األقــل تعزيــز قــدر

أجــل إجــراء التقيــيم  مــن الــدائرةعملية لتلقي البالغات بصــورة مركزيــة داخــل  2020بدأت األونروا يف عام 
 األويل جلميع االدعاءات.

ــاريع:   - 111 ــدة خلــــدمات املشــ ــم املتحــ ــة يف مكتــــب األمــ ــدمات    احلالــ ــدة خلــ يف مكتــــب األمــــم املتحــ
دعـــاءات ســـوء الســـلوك    ) 39( ذي لتنفيـــ                  ً           املشـــاريع، واســـتنادا  إىل األمـــر ا  لتحقيقـــات والتـــدابري املتصـــلة  املتعلـــق 

ملــوارد البشــرية والتغيــري  املتابعــة املالئمــة بشــأن    ) 40( املوجهــة ضــد مــوظفي املكتــب، حيــدد مــدير الفريــق املعــين 
اءة  وإســ   ، التحــرش اجلنســي   ا االدعــاءات املتصــلة بسياســة املكتــب املتعلقــة حبظــر التمييــز واملضــايقة، مبــا فيهــ 

ملــوارد البشــرية والتغيــري القضــية إىل   ً                                                      استعمال السلطة. فإذا اعت رب إجراء التحقيق ضرور ، أحال الفريق املعين                       ُ                       
ت والتحقيقــات مــن أجــل إجــراء التحقيــق. وتــرى املفتشــة أن   ملراجعة الداخلية للحســا فريق املكتب املعين 

ُ                       ألســباب املبينــة مــن قبــل ، مبــا أن وظــائف اإلدارة  ة، ل ســاءل علــى النزاهــة وامل       ً كبــريا                        ً هــذا التجــزؤ يشــكل خطــرا                     
التحقيقــــات    دمـــج مجيـــع ليســـت مســـتقلة ومـــن احملتمـــل أن تكــــون عرضـــة لتضـــارب املصـــاحل. ولــــذا، ينبغـــي  

ــتقلة   عتبـــاره الوظيفـــة املسـ ت والتحقيقـــات  واألنشـــطة ذات الصـــلة داخـــل فريـــق املراجعـــة الداخليـــة للحســـا
 تحدة خلدمات املشاريع اليت تتمتع بصالحية إجراء التحقيقات. امل   األمم واملهنية الوحيدة يف مكتب 

ــي   - 112 ــاله، ينبغـ ــة أعـ ــباب املبينـ ــذه األسـ ــعوهلـ ــج مجيـ ــات  دمـ ــراء التحقيقـ ــن إجـ ــؤوليات عـ املسـ
واألنشطة ذات الصلة (أي التقييم األويل والقرار بفتح التحقيق) داخل وظيفة التحقيــق يف كــل مــن 

ه. 3يع واألونروا. ولذا، يشار إىل التوصية شار ات املمكتب األمم املتحدة خلدم  أد

 درجة ملحوظة من التجزؤ يف الوكاالت املتخصصة  -3 

ليات عــن إجــراء التحقيــق واألنشــطة ذات ؤو يوجــد جتــزؤ للمســ  جتــزؤ املســؤوليات هــو الســائد:  - 113
ليــة، واملنظمــة الدو  ، ومنظمــة العمــل)41(الصــلة يف عــدد مــن وكــاالت األمــم املتحــدة املتخصصــة (اإليكــاو

ية الدولية، واالحتاد الدويل لالتصاالت، واالحتاد الربيدي العاملي، ومنظمة السياحة العاملية، منظمــة البحر 

__________ 

ن 2018ام ت الرقابة الداخلية، التقرير السنوي لعإدارة خدما (38)  .41و 38، الفقر
(39) Ref. OI.IAIG.2018.01. 
ملوارد البشرية والتغيري وظائف إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات األخرى (40)  .يكافئ الفريق املعين 
 أعاله. 26، كما هو مذكور يف احلاشية 2020حىت حزيران/يونيه  (41)
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      ُ     ، حيــث ت كلــف )42(الصــحة العامليــة، واملنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة، واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة)
يــــات، واألفرقــــة أو اللجــــان شــــرية، ومكاتــــب األخالقد البثــــل مكاتــــب املــــوار مكاتــــب ووظــــائف خمتلفــــة، م

جـــراء التحقيقـــات أو األنشــــطة ذات الصـــلة، مثـــل تلقــــي  املكونـــة مـــن أشـــخاص عــــاديني أو مـــوظفني، 
نواع معينة من سوء السلوك. ،التقييم األويلإجراء البالغات و   فيما يتصل 

 لتجزؤ.ويوضح الشكالن الرابع واخلامس هذا ا  -114

    عالرابالشكل     
 جتزؤ املسؤوليات عن إجراء التحقيقات واألنشطة ذات الصلة

 القنوات املتعددة لإلبالغ عن سوء السلوك املزعوم

 

هــذا هــو اإلجــراء الــذي تتبعــه األونــروا، ومنظمــة العمــل الدوليــة، واملنظمــة البحريــة الدوليــة، االحتــاد الــدويل   مالحظة:
 لالتصاالت.

__________ 

ن التجزؤ  ُ  أ ب (42)   .2020انتهى يف كانون الثاين/يناير لغت وحدة التفتيش املشرتكة 

 التحقيق الذي جتريه هيئات أخرى التحقيق الذي جتريه 
 التحقيق وظيفة

رتكاب أنواع تلقي املكاتب األخرى لالدعاءات املبلغ عنها 
 مثل مكاتب إدارة املوارد البشرية، السلوكمعينة من سوء 

 التقييم األويل

 اختاذ القرار بشأن ما إذا كان
 يتعني فتح التحقيق

مكتب الرقابة  عن طريق تلقي االدعاءات املبلغ عنها
 الداخلية/ وظيفة التحقيق

 ييم األويلالتق

 اختاذ القرار بشأن ما إذا كان
 فتح التحقيق يتعني

 التقرير املقدم إىل الرئيس التنفيذي أو السلطة املفوضة

أو السلطة املفوضة اختاذ القرار بشأن اإلجراء التأدييب عن طريق الرئيس التنفيذي

 امة العدلالداخلية إلق عمليةال

 عدلاخلارجية إلقامة ال عمليةال

 املراجعة القانونية
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ً  تقدم منظمة العمل الدولية مثاال   ولية:ل الداحلالة يف منظمة العم  - 115 علــى جتــزؤ املســؤولية       ً ســليما                              
ــادة  ــو مـــذكور يف املـ ــا هـ لتحقيـــق. فكمـ ــلة  ــطة املتصـ ــوظفني  4- 13عـــن األنشـ ــام األساســـي للمـ مـــن النظـ

ملضـــايقة  للمنظمـــة، تكـــون إدارة تنميـــة املـــوارد البشـــرية التابعـــة هلـــا هـــي املســـؤولة عـــن التظلمـــات املتعلقـــة 
مبــا يف ذلــك التحقيقــات ذات الصــلة. وقــد جــاء هــذا الرتتيــب نتيجــة التفــاق مجــاعي  نســي،رش اجلوالتحــ 

بني إدارة منظمة العمل الدوليــة واحتــاد مــوظفي املنظمــة. وحيــدد هــذا االتفــاق السياســة والعمليــة املتبعتــني، 
ً                                                              ومــــن ذلــــك مــــثال  أن جيــــري التحقيقــــات حمققــــون مســــتقلون خــــارجيون تتعاقــــد معهــــم إدارة تنم  وارديــــة املــــ           

تارون من بني جمموعة من احملققني الذين سبق اتفاق احتــاد مــوظفي املنظمــة معهــم. ويتطلــب  ُ                                                                           البشرية، وخي            
  إجراء أي تغيريات يف هذا االتفاق امللزم إعادة التفاوض مع احتاد موظفي املنظمة وموافقته.

ــة  - 116 ــل الدوليـ ــة العمـ ــاءلة يف منظمـ ــة املسـ ــدا رافشـــ اإل: يف حـــني أن مكتـــب دور جلنـ خلي يف الـ
دعــاءات الغــش أو الغــش املفــرتض أو  منظمة العمل الدولية مسؤول عن إجراء أنشطة التحقيــق املتصــلة 

ت التحقيــق علــى عــاتق )43(الشروع يف الغش أو ممارسات الفســاد أو التواطــؤ ، تقــع واليــة أخــرى مــن وال
عــدها املاليــة. وتــنص هــذه قوا أ) مــن(30- 13جلنــة املســاءلة التابعــة للمنظمــة كمــا هــو مبــني يف القاعــدة 

القاعدة على مــا يلــي: "علــى أمــني اخلزانــة أن حييــل إىل جلنــة املســاءلة مــا هــو مناســب مــن حــاالت الغــش 
لشرف، أو إمهال أو جتاهل إجراءات املكتــب أو  والغش املفرتض والشروع يف الغش، وكذلك اإلخالل 

خســارة ماليــة أو غريهــا للمكتــب أو ضــرر  عليــهرتتــب توجيهاتــه الراســخة، ممــا ترتبــت عليــه أو ميكــن أن ت
ملمتلكاتــه. وجيــب أن تشــمل وظيفــة اللجنــة إثبــات الوقــائع؛ وحتديــد املســؤولية عــن اخلســارة، إن وجــدت؛ 
وتقــدمي توصــيات، عنــد االقتضــاء، بشــأن الســداد؛ واإلحالــة إىل الوحــدة املســؤولة عــن املســائل التأديبيــة؛ 

تقصــي  حتــريأن جلنة املساءلة تعتمد، يف الواقع العملي، على  غري نية."ومنح اإلذن بشطب اخلسارة املع
 الداخلي للمنظمة. اإلشرافاحلقائق الذي جيريه مكتب 

ــه   - 117 ــل حزيران/يونيـ ــاو قبـ ــة يف اإليكـ ــه 2020احلالـ ــاو2018: يف حزيران/يونيـ ــرر جملـــس اإليكـ  ، قـ
ن ملكتــــب التقيــــيم واملراجعــــة مل يكــــ إنشــــاء منصــــب جديــــد لــــرئيس احملققــــني، وإنشــــاء جلنــــة التحقيقــــات. و 

األخالقيـــات طـــار إل                                  ً التحقيقـــات واألنشـــطة ذات الصـــلة. ووفقـــا  الداخليـــة يف اإليكـــاو أي دور يف إجـــراء 
ت الــذي كــان األخالقيــا مســؤولاإليكــاو، كــان يتعــني اإلبــالغ عــن ســوء الســلوك املزعــوم إىل الســابق يف 

جراء استعراض أويل لتقدميه إىل جلن بشــأن فــتح التحقيــق. وكمــا            ً تتخذ قرارا   حىتحقيقات ة التُ                                         ي عهد إليه 
ــاو ( ــيم واإلدارة يف اإليكـ ــتعراض وحـــدة التفتـــيش املشـــرتكة للتنظـ ــذكور يف اسـ ــو مـ )، JIU/REP/2019/1هـ

ــدة يف مؤ  ــن املمارســــات اجليــ ــاو عــ ــة يف اإليكــ ــدة ختتلــــف الرتتيبــــات القائمــ ــم املتحــ ــة األمــ سســــات منظومــ
مــع                                                ً ة الرقابة الداخلية اليت تتخذ قرارات مستقلة متشــيا  وظيفمن                                ً األخرى، حيث تشكل التحقيقات جزءا  

 املعايري املهنية.

 ُ                  أ بلغـــــت وحـــــدة التفتـــــيش : 2020إطـــــار األخالقيـــــات املـــــنقح يف اإليكـــــاو يف حزيران/يونيـــــه   - 118
ن جملس اإليكاو اختذ قرارا   عــداد مــذكرة تفــاهم مــع مكتــب خــدمات  2020يف حزيران/يونيــه                                ً املشرتكة 

ألمــم املتحــدة بشــأقابة الر  ن تعهيــد مجيــع التحقيقــات واألنشــطة ذات الصــلة إىل الداخلية لألمانة العامــة 
يكــاو، وأوقــف العمــل بواليــة التحقيــق الــيت كــان                      ُ                     املكتــب. ونتيجــة لــذلك، ن قــح إطــار األخالقيــات يف اإل

ا   األخالقيات وألغيت جلنة التحقيقات.   مسؤوليضطلع 

يف املنظمـــــة البحريـــــة الدوليـــــة، تلقـــــي سياســـــة املنظمـــــة  ريـــــة الدوليـــــة:البح احلالـــــة يف املنظمـــــة  - 119
جــراء التحقيقــات يف االنتهاكــات املزعومــة لسياســة املنظمــة ب ا املتعلقة  شــأن احلــق يف العمــل يف وإجراءا

ــا فيهـــ  ملســـؤولية عـــن إجـــراء التحقيقـــات عـــن ادعـــاءات التمييـــز واملضـــايقة، مبـ  ابيئـــة خاليـــة مـــن املضـــايقة 
__________ 

 .)GB.326/PFA/9(Rev.)لتحقيق ملنظمة العمل الدولية (    ً         وفقا  مليثاق ا (43)
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فــإذا اســتلزم األمــر إجــراء  .)44(وإســاءة اســتعمال الســلطة علــى خــدمات املــوارد البشــريةاجلنســي، ش تحــر ال
يتكــون مــن فــردين علــى األقــل مــن                   ً البشــرية تعــني فريقــا  حتقيق رمسي لتقصي احلقائق، فــإن خــدمات املــوارد 

ن هــــذا غــــري أمــــوظفي املنظمــــة ممــــن تــــدربوا علــــى التحقيــــق يف هــــذه األنــــواع مــــن ســــوء الســــلوك احملظــــور. 
نتظام.    التدريب، أو التدريب التنشيطي، ال حيدث 

ــة يف االحتــاد الــدويل لالتصــاالت:  - 120 املســؤولية عــن  يف االحتــاد الــدويل لالتصــاالت، تكــون احلال
ــة مكافحـــة الغـــش  ــة للتحقيـــق وسياسـ ت. فاملبـــادئ التوجيهيـ ــزأة علـــى عـــدة مســـتو إجـــراء التحقيقـــات جمـ

ر/مــايو  2                ً    للتان صدر مؤخرا  (يف ورة اوالفساد واملمارسات احملظ ) تنصــان علــى أنــه ينبغــي إحالــة 2019أ
ــات الـــذي ــلة املبلـــغ عنهـــا إىل موظـــف األخالقيـ ــع االدعـــاءات ذات الصـ يســـجل البالغـــات، وجيـــري  مجيـ

ملصــداقية، ويقــدم توصــية إىل األمــني العــام الختــاذ  التقييم األويل لتحديد ما إذا كانت االدعاءات تتمتــع 
 ن اإلجراءات، مبا يف ذلك إرسال القضية إىل مكتب الرقابة الداخلية أو هيئة حتقيق أخرى.زيد مامل

ال االدعـــاءات الـــيت تنــدرج حتـــت سياســـة  :جلــان التحقيــق يف االحتـــاد الــدويل لالتصـــاالت  - 121 ُ                                حتــ 
شــئ، أن يناالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن التحرش وإساءة استعمال السلطة إىل األمني العام الذي له 

                                                                    ً              بعـــد التقيـــيم، جلنـــة حتقيـــق داخليـــة إلجـــراء حتقيقـــات رمسيـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، فوفقـــا  لسياســـة االحتـــاد 
                                                 ً   قـــام بســـبب اإلبـــالغ عـــن ســـوء الســـلوك، يعـــني األمـــني العـــام حمققـــا  يف تاملتعلقـــة حبمايـــة املـــوظفني مـــن االن

ملصـــداقية، بعـــد أ النتقـــام الـــيت تتســـم  ن موظـــف األخالقيـــات قـــد ن يكـــو حـــاالت االنتقـــام أو التهديـــد 
            ً      ً            أجرى تقييما  أوليا  لالدعاءات.  

   َّ         تقـــد م، تكـــون  نتيجـــة ملـــا    دور الرقابـــة الداخليـــة يف االحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت مهـــدد بشـــدة:   - 122
ســـلطة مكتـــب الرقابـــة الداخليـــة يف االحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت حمـــدودة أكثـــر ممـــا هـــي عليـــه يف املؤسســـات  

عتبــاره نقطــة تلقــي البالغــات  يــة م املماثلــة، يف ضــوء وال  وظــف األخالقيــات الــذي يعمــل يف الوقــت نفســه 
ة. وعــــالوة علــــى ذلــــك، فواليــــة إجــــراء  حــــاالت املضــــايق ســــتثناء    للحــــاالت   املركزيــــة وإجــــراء التقيــــيم األويل 

رتكــاب الغــش وغــريه مــن املمارســات احملظــورة. ويف مجيــع األحــوال،   التحقيقــات مقصــورة علــى االدعــاءات 
أن يعــني هيئــة حتقيــق أخــرى، بنــاء علــى توصــية                                                   ً فتح التحقيق موافقة الرئيس التنفيذي الذي لــه أيضــا    يتطلب 

 الستقاللية مكتب الرقابة الداخلية.        ً إضافيا       ً خطريا                                     ً من موظف األخالقيات. وهذا يشكل تقييدا  

اجليــدة رســات : خيتلف اهليكل احلــايل يف االحتــاد الــدويل لالتصــاالت عــن املماوضع غري سوي  - 123
ع توصــيات وحــدة التفتــيش املشــرتكة                                                 ً   يف مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة األخــرى، وال يتمشــى أيضــا  مــ 

ــابقة. فالتحقيقـــات  ــة، السـ ــة الداخليـ ــة وظيفـــة الرقابـ ــن واليـ ــزءا  مـ ــادة جـ ــكل عـ ــلة تشـ ــطة ذات الصـ                                 ً                                 واألنشـ
طــار مهــين معــرتف بــه ت تخــذ فيــه قــرارات م  وال مبــا يتمشــى مــع  ســتقلة                                            ُ                ســيما ألن هــذه الوظيفــة مقيــدة 

تكون فيه الســلطات املعنيــة والتسلســل اإلداري املعايري املهنية، وختضع لعملييت ضمان اجلودة واملراجعة، و 
 .)45(من أجل ضمان استقالل الوظيفة                                                      ً بالغ اإلدارة العليا واهليئات التشريعية واضحني وراسخني متاما  إل

__________ 

لنظام اإلدار  (44)  ي للموظفني.كما هو مذكور يف التذييل هاء 
ــدويل لال (45) ــاد الـ ن جملـــس االحتـ ــرتكة  ــدة التفتـــيش املشـ ــان/أبريل  ُ                                              أ بلغـــت وحـ قـــش يف نيسـ ــاالت  ــا  مقرت  2020تصـ   ً حـ

يقــع  5- أو ف 4- منصــب مكــرس لــذلك مــن الفئــة ف نشاء وظيفــة حتقيــق جديــدة ومتويلهــا، عــن طريــق إنشــاء
  ُ                                              وأ رجئ اختاذ القــرار بشــأنه إىل االجتمــاع احلضــوري املقبــل ). C20/60-Eيف مكتب األمني العام وخيضع إلشرافه (

 جمللس االحتاد.
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    الشكل اخلامس    
 ت املسبقة ذات الصلةحقيقاجتزؤ املسؤوليات عن أنشطة الت

 القنوات املتعددة لإلبالغ عن سوء السلوك املزعوم

 
هــو اإلجــراء الــذي يتبعــه مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع، ومنظمــة الصــحة العامليــة، واملنظمــة  هــذا  مالحظة:

 العاملية للملكية الفكرية.

لية عــن إجــراء ية، يف حــني أن املســؤو العامليف منظمة الصحة  احلالة يف منظمة الصحة العاملية:  -124
ملنظمــة، يوجــد جتــزؤ عنــد مــرحليت تلقــي التحقيقــات ســلطة مركزيــة يف مكتــب خــدمات املراقبــة الد اخليــة 

دارة خــط املنظمــة  البالغات والتقييم األويل. فمكتــب االمتثــال وإدارة املخــاطر واألخالقيــات ال يكتفــي 
الداخليــة  املراقبــة         ً                     مكلــف أيضــا  (إىل جانــب مكتــب خــدمات إنــه  الســاخن للمبلغــني عــن املخالفــات، بــل
ــا رتكـ ــاءات  ــة) بتلقـــي االدعـ ــراء ملنظمـ ــرورة إجـ ــيم األويل، والبـــت يف ضـ ــراء التقيـ ــلوك، وإجـ ــوء السـ ب سـ

ملنظمة إلجراء التحقيق الفعلي. املراقبةالتحقيق. مث حييل هذه القضا إىل مكتب خدمات   الداخلية 

                                      ً يف املنظمــــة العامليــــة للملكيــــة الفكريــــة، وفقــــا   الفكريــــة: العامليــــة للملكيــــة نظمــــةاحلالــــة يف امل  -125
ملوظفني، يتوىل املدير العــام (أو الســلطة امن نظام  1-4-11 والقاعدةملوظفني الئحة امن  4-11 للمادة

رتكاب التمييز والتحرش يف  إعادة النظر يفاملفوضة)  رر يت يقــ العمل، ويف احلاالت ال مكاناالدعاءات 
 حقيق مطلوب، تتوىل إجراءه وظيفة التحقيق التابعة لشعبة الرقابة الداخلية.فيها املدير العام أن الت

 السلطة املفوضةالتنفيذي أو التقرير املقدم إىل الرئيس 

 اختاذ القرار بشأن اإلجراء التأدييب

 عن طريق الرئيس التنفيذي أو السلطة املفوضة

 التحقيق الذي جتريه وظيفة التحقيق

 اإلحالة

مكاتب عن طريق  بلغ عنهاتلقي االدعاءات امل
 ب إدارة املوارد البشريةمثل مكات أخرى،

 التقييم األويل

مكتب عن طريق  اءات املبلغ عنهااالدعتلقي 
 الرقابة الداخلية/ وظيفة التحقيق

 التقييم األويل

 اختاذ القرار بشأن ما إذا كان 
 يتعني فتح التحقيق

 اختاذ القرار بشأن ما إذا كان 
 التحقيقيتعني فتح 

 دلالداخلية إلقامة الع عمليةال

 اخلارجية إلقامة العدل عمليةال

 نيةاملراجعة القانو
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يف املنظمـــة العامليـــة لألرصـــاد اجلويـــة، كـــان فريـــق  احلالـــة يف املنظمـــة العامليـــة لألرصـــاد اجلويـــة:  - 126
 2020 حــىت كــانون الثاين/ينــاير    ً خمــوال  كتب الرقابــة الداخليــة، املشرتك الذي أنشئ قبل إنشاء م التظلمات

الســـتناد إىل الفصـــل  ــا فيهـــ  4واليـــة إجـــراء التحقيقـــات   امـــن األوامـــر الدائمـــة املتصـــلة مبنـــع املضـــايقة، مبـ
التحــرش اجلنســي، وإجيــاد حــل لــه. وكــان يتعــني اإلبــالغ عــن مجيــع االدعــاءات ذات الصــلة للفريــق الــذي  

ّ       م. مث جــرى حــل  فريــق جــه وتوصــياته إىل األمــني العــانتائ إجــراء التحقيقــات وإرســالكــان يتمتــع بســلطة            
، عنــدما انضــمت املنظمــة إىل نظــام األمــم املتحــدة إلقامــة العــدل، 2020يف كانون الثاين/ينــاير  التظلمات

ــتئناف، ومكتـــب أمـــني املظـــامل  مبـــا فيـــه حمكمـــة األمـــم املتحـــدة للمنازعـــات، وحمكمـــة األمـــم املتحـــدة لالسـ
 القانونية للموظفني. تحدة، ومكتب تقدمي املساعدةمم املوخدمات الوساطة يف األ

لتحقيق يف الوكاالت املتخصصة أن االستنتاجات:   - 127 يبني جتزؤ املسؤولية عن األنشطة املتصلة 
دعــاءات املضــايقة، والتحــرش اجلنســي، وإســاءة اســتعمال                    ُ                                                                   هــذا التجــزؤ، حيثمــا و جــد، يتعلــق يف الغالــب 

حتــت مســـؤولية وظيفــة املـــوارد  ،ات الصـــلة، وعنــد الضـــرورة التحقيقــات ذاألويللســلطة. وينــدرج التقيـــيم ا
 البشرية، إال يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية، واالحتاد الدويل لالتصاالت. 

 : لألسباب املبينة أعاله، مثــلالتحقيقات يف مكاتب الرقابة الداخلية دمج مجيعاحلاجة إىل   - 128
واخلطر املقرتن بعدم مهنية احملققني الــذين جيــرون املوضوعية، وتضارب املصاحل، لية و االفتقار إىل االستقال

                                                                       ً     ً     التحقيقــات، يشــكل جتـــزؤ املســؤوليات عــن إجـــراء التحقيقــات واألنشــطة ذات الصـــلة خطــرا  كبــريا  علـــى 
بق الســـا وحـــدة التفتـــيش املشـــرتكة الـــواردة يف تقريـــر 1النزاهـــة واملســـاءلة. ولـــذا، تعتـــرب املفتشـــة أن التوصـــية 

دمــــج مجيــــع ال وجيهــــة، مبــــا أن نتــــائج هــــذا االســــتعراض تؤكــــد احلاجــــة إىل بشــــأن وظيفــــة التحقيــــق ال تــــز 
لرقابة الداخلية يف كل مؤسسة.  التحقيقات يف الكيان املعين 

افية واملســاءلة ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز وظيفة التحقيــق وتعزيــز الشــف  - 129
 ة.والنزاه

 3التوصية 

ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تطلب من املؤسسات اليت مل   
ُ     تفعل ذلك بعد  أن  اية عام  ُ    ت دمج            التحقيقات واألنشطة ذات الصلة (أي تلقي  مجيع 2022حبلول 

يف مكتب  سلوك،البالغات، والتقييم األويل، وقرار فتح التحقيق)، بصرف النظر عن نوع سوء ال
 الرقابة الداخلية لكل منظمة.

ت معينة، مثـل االفتقـار إىل القـدرة واخلـربة   - هاء  وكاالت األمم املتحدة اليت تواجه حتد
 جمال الرقابة الداخليةالداخلية يف 

هناك اثنتان من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة (االحتاد الربيــدي العــاملي، ومنظمــة الســياحة   - 130
 ة) ال متلكان مكتبا للرقابة الداخلية أو وظيفة حتقيق داخلية.  عامليال

لرقابــة : ال يوجد لدى منظمة السياحة العاملية وحاحلالة يف منظمة السياحة العاملية  - 131 دة معنية 
لــرغم مــن أن ذلــك منصــوص عليــه  ت أو للتحقيــق)،  الداخلية (ومن مث ال توجــد وظيفــة ملراجعــة احلســا

لرقابة الداخلية. وقد اعتمدت هيئتها التشريعية امليثاق يف عام ها امليف ميثاق           ُ      ، بينما مل ي عتمــد 2010تعلق 
توجــــــه املخالفــــــات املزعومــــــة إىل عنايــــــة وظيفــــــة . و )46(التمويــــــل املطلــــــوب (لثالثــــــة مناصــــــب للمــــــوظفني)

ً        األخالقيــات الداخليــة. وقــد أنشــئت وظيفــة األخالقيــات أوال  يف عــام  التشــريعية،  هليئــةبقــرار مــن ا 2013                                              
__________ 

 .JIU/REP/2009/1موصى بذلك يف كما هو  (46)
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ت موظــف متقاعــد مــن منظمــة   مث ــا خارجيــا إىل مؤسســة أخــرى يف منظومــة األمــم املتحــدة، مث  ُ                                                                            ع هــد 
ا يف مرحلة   . 2018الحقة حىت نيسان/أبريل السياحة العاملية يضطلع 

ــة:  - 132 ــياحة العامليـ ــة السـ ــة األخالقيـــات يف منظمـ ــتثنائية، قـــرر  دور وظيفـ يف تلـــك األوقـــات االسـ
ــا  وظيفـــة األخالقيـــات ب االضـــطالعالعـــام ملنظمـــة الســـياحة العامليـــة مـــني األ  اإلدارةمـــن أجـــل تعزيـــز       ً داخليـ

إلضــافة إىل الوظـــائف املعيا ا وحـــدة التفتــيش املشــرتكة، تضـــطلع الداخليــة يف املنظمــة. و ريــة الــيت حــدد
التشــريعية. وتنطــوي  هليئةوظيفة األخالقيات يف منظمة السياحة العاملية مبسؤوليات أخرى اتفقت عليها ا

ــج علــى اإلدارة  هذه املسؤوليات على تلقي الشكاوى املتعلقة بسوء السلوك األخالقــي، واقــرتاح أفضــل 
ــتخداملتنـــاول احلـــ  ألخالقيـــات لتلقـــي مجيـــع البالغـــات أو الشـــكاوى  االت، واسـ اخلـــط الســـاخن املعـــين 

يــد احملققــني املناســبني يف كــل حالــة تتطلــب  حتداملتعلقة بسوء السلوك مع اإلحالــة املالئمــة، واملســاعدة يف
جــراء 2018إجراء حتقيــق. وأضــافت اهليئــة التشــريعية وظيفــة أخــرى يف عــام  ، تــؤذن ملوظــف األخالقيــات 

دعــاءات ســوء الســلوك املوجهــة ضــد الــرئيس التنفيــذي للمنظمــة، بغيــة دراســة  أوليــة للشــكاوى املتعلقــة 
ختاذ اإلجــراءات املناســب االقتضــاء. وإذا اســتدعى األمــر ذلــك، جتــرى إذن التحقيقــات  ة حســبالتوصية 

م هلذا الغرض.                            ُ                        عن طريق حمققني خارجيني مهنيني ت ستأجر خدما

أوصى استعراض خارجي طلــب  خدمات الرقابة الداخلية قيد املناقشة:االتفاق مع مكتب   - 133
أجــل  اخليــة علــى املــدى البعيــد مــنة الدنشــاء وظيفــة الرقابــ  2018األمني العام للمنظمــة إجــراءه يف عــام 

ت والتحقيقات. وأبلغت منظمة السياحة العاملية وحــدة التفتــيش املشــرتكة  تنفيذ عمليات مراجعة احلسا
لنظــر إىل حمدوديــة املــوارد، مــع مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة بشــأن عقــد ــا بــدأ ت مفاوضــات، 

تاتفـــاقني، أحـــدمها لتـــوفري عمليـــات مراجعـــة احل                    ُ             خـــر خلـــدمات التحقيـــق. وو قعـــت يف كــــانون ، واآلســــا
 مذكرة تفاهم مع املكتب بشأن تقدمي خدمات املراجعة الداخلية.   2019األول/ديسمرب 

فتشة مع الرأي القائل إن إنشاء وظيفة للرقابة الداخليــة واملتطلبــات ذات الصــلة وتتفق امل  - 134
       ً                      متناســـبا  مـــع حجـــم منظمـــة الســـياحة يبـــدو مـــن املـــوارد، وخباصـــة مـــن حيـــث وظـــائف املـــوظفني، ال 

ــا وعــدد موظفيهــا. ولــذا، يبــدو أن مــن شــأن إبــرام مــذكرة تفــاهم إلجــراء  لنظــر إىل إيرادا العامليــة، 
بعــة ملؤسســة أخــرى مــن مؤسســات حقيقات مالت ع مكتب خدمات الرقابة الداخلية أو هيئة مماثلة 

واملهـــين جلميـــع  املتســـقية والتنـــاول تقاللمنظومـــة األمـــم املتحـــدة تـــوفري حـــل مناســـب لضـــمان االســـ 
ا. كمــا أن مــن شــأنه  االدعاءات والتحقيقات مبا يتمشى مع معــايري منظومــة األمــم املتحــدة وممارســا

ــة علــــى الصــــعيدين التنظيمــــي  تعزيــــز نظــــام ــاءلة والنزاهــ ــة وتعزيــــز املســ الرقابــــة الداخليــــة يف املنظمــ
اء والية موظف ا لتايل، ينبغي إ جراء التحقيقات.ألخالوالفردي. و  قيات املتعلقة 

                             ُ                    : يف االحتــاد الربيــدي العــاملي، كــان ي عهــد بوظيفــة املراجعــة احلالــة يف االحتــاد الربيــدي العــاملي  - 135
لقطــاع اخلــاص، بنــاء علــى قــرار اختذتــه الداخل ت إىل جهات خارجيــة مــن مقــدمي اخلــدمات  ية للحسا

اخلدمة من القطاع اخلاص بطرح عطاء رمسي، ويعــد ى مقدم وينتق. 2010اهليئة التشريعية لالحتاد يف عام 
د الربيــدي                                              ً            لفــرتة واليــة مــن ســت ســنوات غــري قابلــة للتجديــد. ووفقــا  مليثــاق االحتــا املؤسســةلــه عقــد مــع 

ت  ت، تشــــمل واليــــة مقــــدم خــــدمات املراجعــــة الداخليــــة للحســــا العــــاملي للمراجعــــة الداخليــــة للحســــا
          ً                                                    زعومــة وفقــا  ألطــر االحتــاد التنظيميــة ذات الصــلة، وتنــاول االدعــاءات الــيت فة امل                    َ التحقيق يف حاالت املخال  

 .)47(البشرية، وموظف األخالقيات املوارد حييلها إليه املوظفون املسؤولون، مثل املدير العام، ومدير

جــراء التحقيقــات،  تعهيــد التحقيقــات إىل مقــدم خــدمات مــن القطــاع اخلــاص:  - 136 فيمــا يتعلــق 
ي على أساس كل حالة على حدة. وعالوة علــى من مقدم اخلدمة إىل االحتاد الربيدي العامل اتورةترسل ف

بعـــة           ً                                  ذلـــك، فوفقـــا  لإلطـــار التنظيمـــي لالحتـــاد الربيـــدي العـــامل            ً    ُ                       ي، ميكـــن أيضـــا  أن ي عهـــد إىل وحـــدة حتقيـــق 
__________ 

 خدمات من القطاع اخلاص.االحتاد الربيدي العاملي بوظيفة األخالقيات إىل مقدم  يعهد (47)
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ــة، اء جــر  ملؤسســة أخــرى مــن مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة، مثــل مكتــب خــدمات الرقابــة الداخلي
ن جلنتــه التأديبيــة  التحقيــق لتقصــي احلقــائق. وقــد أبلــغ االحتــاد الربيــدي العــاملي وحــدة التفتــيش املشــرتكة 

ـــا وإ ـــ قـــادرة، مبوجـــب وال ا، علـــى إجـــراء التحقيقـــات. غـــري أن االســـتعراض خلـــص إىل أن واليـــة جراءا
ساســي واإلداري للمــوظفني أو  األالتحقيــق املمنوحــة للجنــة التأديبيــة ليســت مــذكورة صــراحة يف النظــامني

 السياسات ذات الصلة الواجبة التطبيق.

ة يف تعهيــد وظــائف : ترى املفتشة بعض الوجاهمزا وعيوب هذا التعهيد إىل القطاع اخلاص  - 137
عتبــار ذلــك بــديال  للمؤسســات ذات اإليــرادات  ً                        الرقابــة الداخليــة إىل مقــدم للخدمــة مــن القطــاع اخلــاص                                                               

لتحقيقــات، يتمثــل التســاؤل فيمــا  .)48(والعدد احملدود من املوظفنيدودة السنوية احمل غري أنــه فيمــا يتعلــق 
االشرتاطات الالزمــة لالســتقاللية البالغــة األمهيــة إلجــراء إذا كان مقدم اخلدمة من القطاع اخلاص يستويف 

لتحقيقــات مبــا ات وا، ومــا إذا كــان بوســعه ضــمان االتســاق واملهنيــة يف تنــاول االدعــاءأم ال التحقيقــات
ا.  يتمشى مع معايري منظومة األمم املتحدة وممارسا

الســتقاللية:  - 138 هــو، مــع ذلــك، أن مقــدم إن أهــم معــوق حاســم  الشــواغل الرئيســية املتعلقــة 
                                       ً            مجيــــع الشـــكاوى، وال ميكنــــه بـــدء التحقيقــــات الحقـــا  دون موافقــــة وال يقـــيم اخلدمـــة اخلـــارجي ال يتلقــــى 

ي، مبــا أن العقــد ال يــنص علــى تقــدمي خــدمات أخــرى غــري تلــك املتفــق عليهــا تنفيــذمســبقة مــن الــرئيس ال
مثــل  عيــوب                           ً فتشة أن هذا املثال يوضح جيــدا  ظمة واملدرجة يف امليزانية لسنة معينة. وترى امل     ً        مسبقا  مع املن

ً  هذه الرتتيبات إلجراء التحقيقات مع مقدم خدمة من القطاع اخلاص، وال جيعله خيارا  جمد .    ً                                                                        

عاجلة هــذا الوضــع علــى املــدى األبعــد، تقــرتح املفتشــة أن ينهــي االحتــاد الربيــدي العــاملي ملو   - 139
قيقات، وأن يعد مــذكرة تفــاهم مــع وظيفــة الرقابــة أو عالقته مع مقدم اخلدمة اخلارجي يف جمال التح

اهم التحقيق يف مؤسسة أخرى من مؤسسات منظومة األمم املتحدة. وينبغي أن تشتمل مــذكرة التفــ 
ً       ً      ً                                              ذه على حكم يرسي تسلسال  إدار  مباشرا  جلميع مقدمي الشكاوى إىل وظيفــة التحقيــق املتعهــدة ه                     

الــيت لــديها ســلطة البــت فيمــا إذا كــان يتعــني فــتح حتقيــق الــيت ســتجري التقيــيم األويل لالدعــاءات و 
 احلاالت. ني من         ُ                                                       وعادة ما ت ربم مذكرات التفاهم هذه على أساس اسرتداد التكاليف لعدد مع .)49(ال  أم

 إضفاء الطابع املهين على وظيفة التحقيق    - واو 

عتبارها عامال  حامسا    - 140 ً      ً كفاءات احملققني املهنية  رة درجة التقدم احملــرز يف هــذا                                  : لقد سبقت إ
     ُ                  . واعتــ رب أن كفــاءة احملققــني 2011كمشكلة يف تقرير وحدة التفتيش املشــرتكة لعــام   2000الشأن منذ عام 

عــــدد وحــــدات ليقــــات. ولــــذا، أويل االعتبــــار ال   ً      ً                             طــــا  وثيقــــا  بقــــدرة املنظمــــة علــــى إجــــراء التحقارتبامرتبطــــة 
ا إذا كانــت هــذه الوحــدات ملــ التحقيق اليت أنشئت داخل مكاتب الرقابة الداخلية فحسب، ولكــن أيضــا 

 مل.ة للع، وعدد مناصب التحقيق اليت أنشئت، واملؤهالت الدنيا املشرتطأم ال تستخدم حمققني مهنيني

      ً ض أيضـــا  حبـــث هـــذا االســـتعرا :2011عـــدم إحـــراز أي تقـــدم يف ســـت مؤسســـات منـــذ عـــام   - 141
مؤسســة خضــعت لالســتعراض  21مــن أصــل  )50(، بينمــا مل يكــن لــدى ســت2011التقدم احملــرز منــذ عــام 

__________ 

مــا الســنوية يف عــام  مثل منظمة السياحة العاملية واالحتاد الربيدي العاملي، اللذين   (48) مليــون    9, 25حنــو    2018بلغت إيرادا
  على التوايل.        ً موظفا    270و   140حنو    فيهما لتوايل، وبلغ جمموع عدد املوظفني  مليون دوالر على ا   8, 75دوالر و 

تيبات املعقودة بني اإليكاو ومكتب خدمات الرقابة الداخلية إلجراء التحقيقــات واألنشــطة ذات ميكن اختاذ الرت  (49)
 الصلة مثاال حيتذى.

ــا (50) ــاد الـــدويل لالتصـ ــاملي، واالحتـ ــاد الربيـــدي العـ ــةاإليكـــاو، واالحتـ ــاد اجلويـ ــة لألرصـ ــة العامليـ ــة الت، واملنظمـ ، واملنظمـ
لــيس لــدى االحتــاد الربيــدي العــاملي، ومنظمــة الســياحة العامليــة مكتــب  البحرية الدولية، ومنظمة السياحة العاملية.

 فة حتقيق داخلية.للرقابة الداخلية وال وظي
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مناصــب حملققــني مهنيــني. وكشــفت هــذه العمليــة عــن عــدم إحــراز أي تقــدم منــذ ذلــك احلــني فيمــا يتعلــق 
لرغم من أن املنظمة البحرية الدولية، واالحتاد الــدويل لسسات ملؤ  التصــاالت، واملنظمــة الست املعنية، 

كانــت لــديها وظيفــة أو واليــة حتقيــق إلجــراء التحقيقــات كجــزء مــن مكاتبهــا   )51(العامليــة لألرصــاد اجلويــة
ت. غري أن أ منهــا  لرقابة الداخلية واملراجعة الداخلية للحسا تخدم حمققــني مهنيــني حــىت مل تســ املعنية 

 وقت إجراء هذا االستعراض. 

يف املقابــل، فــإن أغلبيــة املؤسســات األخــرى الــيت مشلهــا االســتعراض أنشــأت    ملهنية: توسيع القدرة ا   - 142
ــا حمققــــون   ــ ــة للتحقيــــق، يعمــــل  ــعبا  مكرســ ــاما  أو شــ ــة وحــــدات أو أقســ لرقابــــة الداخليــ ــة  ــا املعنيــ                                                  ً        ً                               يف مكاتبهــ

نشطة تنفيذية واسعة النطاق ولديها وجود  لغالب مؤس ا يف    وهذه   . ) 52( مهنيون  إقليمي وميداين  سات تضطلع 
           ً  وأنشــأت أيضــا     . ) 53( قــوي. وأنشــأت مؤسســات أخــرى مناصــب حملققــني كجــزء مــن مكاتــب الرقابــة الداخليــة 

 وحدات أو مناصب حتقيق إضافية يف أماكن أخرى غري املقر الرئيسي.    ) 54( بضع مؤسسات 

ت واحملققني:فة املطلوبة ملر ملختلاملهارات ا  - 143 تفتــيش املشــرتكة أكد تقرير وحــدة ال اجعي احلسا
ت، وأن  2011لعــام  حقيقــة مفادهــا أن هنــاك اختالفــات مهمــة بــني دور التحقيــق ودور مراجعــة احلســا

                                                                             ُ      التدريب خمتلف على كل منهما. فمجموعة املهارات املطلوبــة للمحققــني يف املنظمــات الدوليــة ت كتســب 
بة كــــأن يكــــون الشــــخص ممارســــا طريــــق اخلــــربة يف إنفــــاذ القــــوانني أو اخلــــربة القانونيــــة املكتســــ  دة عــــنعــــا

حلاجــــة إىل تعيــــني حمققــــني مــــؤهلني مهنيــــا يف وظيفــــة التحقيــــق يتولــــوا                           ُ                                                         للمحامــــاة أو االدعــــاء. وقــــد أ قــــر 
ــاءا ــارات والكفــ ــد جمموعــــات املهــ ــدم كبــــري يف حتديــ ــرز تقــ ــا. وأ حــ ــ ــا أو إدار رورية ت الضــــ                           ُ                                            األشــــراف عليهــ

تســـتخدمها املؤسســات علـــى نطــاق واســـع. للمحققــني املهنيــني، وإعـــداد توصــيفات مناســـبة لوظــائفهم، 
وعـــالوة علـــى ذلـــك، يتلقـــى موظفـــو التحقيـــق تـــدريبا مهنيـــا علـــى أســـاس خمصـــص وحســـب االحتياجـــات 

م يف التحقيــــق. وأســــهمت هــــذه التــــدابري يف إضــــفاء الطــــابع املهــــين علــــى وظ يفــــة ملواصــــلة صــــقل مهــــارا
ن تواصــل مــا تبذلــه مــن جهــود        ً                                     واســتنادا  إىل التقــدم احملــرز، توصــي املفتشــة املؤسســالتحقيــق. ا ت 

لالستمرار يف تعزيز إضفاء الطابع املهين على موظفي التحقيــق العــاملني فيهــا، يف جمــاالت مــن بينهــا 
تضــع يف  ، وأنالتحقيــق يف التحــرش اجلنســي واالســتغالل واالنتهــاك اجلنســيني والتحقيقــات اجلنائيــة

ألمــــم املتحــــدة اعتبارهــــا التوجيهــــات ذات الصــــلة الــــيت أصــــدرها منتــــدى مم ثلــــي دوائــــر التحقيــــق 
ــا، مثــل مجعيــة املــدققني املعتمــدين لعمليــات الغــش،  والشبكات واهليئات املهنية األخــرى املتعــرف 

 ومؤمتر احملققني الدوليني.

بنــاء علــى مــا تقــدم، جيــب النظــر إىل  ني:ملهنيــ ال يــزال هنــاك نقــص شــديد يف تــوافر احملققــني ا  - 144
عتبــاره قصــورا واضــحا يضــر بكــل عــدم إقــدام بعــض املؤسســا ت حــىت اآلن علــى توظيــف حمققــني مهنــني 

 من املساءلة والنزاهة.  

لفعـــل وقـــت املفتشـــان يعتقـــدان كـــان   تقاســـم التحقيقـــات كبـــديل ممكـــن لبضـــع مؤسســـات:  - 145
ا، ؤسسات. ولــذير إقامة القدرة على التحقيق يف قلة قليلة من املب ترب تقدمي التقرير السابق أن من الصع

اســتحداث حتقيقــات مشــرتكة أو متقامســة، أو كبــديل عــن ذلــك تلقــي خــدمات التحقيــق املفتشــان اقــرتح 
__________ 

ن املنظمة العامليــة لألرصــاد ا (51) الداخليــة جلويــة تعتــزم إنشــاء منصــب ملوظــف الرقابــة  ُ                                                    أ بلغت وحدة التفتيش املشرتكة 
ملسؤولية التجريبية عن كل  ت.من أجل االضطالع   من التحقيقات ومراجعة احلسا

مج  (52) مج األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة، والــرب اإلمنــائي، ومفوضــية شــؤون الالجئــني، واليونيســيف، واألونــروا، وبــر
الذريــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، واليونســكو،  ذيــة والزراعــة، والوكالــة الدوليــة للطاقــةاألغذية العاملي، ومنظمة األغ

 واملنظمة العاملية للملكية الفكرية. واليونيدو،
 ألمم املتحدة خلدمات املشاريع، ومنظمة الصحة العاملية. صندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب ا (53)
 ضية شؤون الالجئني، واليونيسيف.األمانة العامة لألمم املتحدة، ومفو  (54)
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لثــا هــاء مـــن هــذا التقريــر اقرتاحــات بشـــأن كيــف ميكــن ملنظمـــة -                    َّ               مــن مؤسســة أخــرى. وتقـــد م يف الفــرع 
الحتــاد الــدويل الحتــاالســياحة العامليــة وا د الربيــدي العــاملي حتســني نظــام التحقيقــات فيهمــا. وفيمــا يتعلــق 

عتزامــه إنشــا األنشــطة املتصــلة ع دمــج مجيــ ء وظيفــة حملقــق مهــين، وتقــرتح لالتصــاالت، ترحــب املفتشــة 
 لتحقيق داخل مكتب الرقابة الداخلية.  

ملؤسســتني األخــريني اللتــني لــيس لــد  - 146 مهــا املنظمــة البحريــة و حمققــون مهنيــون (يهما وفيمــا يتعلــق 
ن املنظمتــان يف  ت اليت قــد تواجههــا هــا لتحد الدولية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية)، تقر املفتشة 

لنظر إىل حجم ميزانيتيهما وعدد موظفيهماإنشاء من  .)55(اصب حملققني مهنيني، 

ن يكــون مــن حــق مك   - 147 لرقابــة الداخليــة يف املؤسســتني املــذكورتني  تــيب ا ولــذا، توصــي املفتشــة 
عــاله تعهيــد التحقيقــات واألنشــطة ذات الصــلة إىل وظيفــة الرقابــة أو التحقيــق يف مؤسســات منظومــة  أ 

خــرى، أو يف حالــة عــدم إمكانيــة االتفــاق مــع مؤسســة أخــرى مــن مؤسســات منظومــة  األمم املتحدة األ 
ــة علــى حــدة. ويف هــذا    مهنيــة األمــم املتحــدة، اســتخدام خــدمات شــركة حتقيــق   علــى أســاس كــل حال

معهــم املقــابالت والــيت مفادهــا    جرت السياق، تعترب املفتشة أن التحفظات اليت أعرب عنها بعض من  
ــائف الرقابـــة أو ا  ــة  أن وظـ ــم واليـ ــرى ال تفهـ ــدة األخـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة ملؤسســـات منظومـ ــق التابعـ لتحقيـ

ــا الداخليــة وخصوصــي  ا  املؤسســات األخــرى وإجراءا األخــرى ليســت بتحفظــات مقنعــة، حيــث إن  ا
 يكاو. أمثلة جيدة على التعهيد تثبت العكس، مثلما حدث يف هيئة األمم املتحدة للمرأة واإل 

 ة التفتيش املشرتكةوالية التحقيق يف وحد  - زاي 

مبــا أن  النظام األساسي لوحدة التفتيش املشرتكة مينحها والية حتقيــق علــى نطــاق املنظومــة:  - 148
ً                    كة ال تســتطيع، ألســباب بديهيــة، أن تكــون "حكمــا وطرفــا " يف تقيــيم التوصــيات التفتــيش املشــرت وحــدة                                               

يــان الوضــع الــراهن لواليــة التحقيــق وتقدميها بشأن أنشطتها يف جمال التحقيق، يكتفي هذا االســتعراض بب
ر   لتحقيــق. ومل جيــ  ا احلالية املتعلقة  َ  يف الوحدة، أي قواعدها وترتيبا التحليــل لواليــة التحقيــق ا هــذيل لتــا                                                          ُ 

لوحدة إال من أجل احرتام نطــاق هــذا التقريــر واالمتثــال الكامــل لــه،  مشــول النطــاق الكامــل  أياخلاصة 
داخــل منظومــة األمــم املتحــدة. ويف املقابــل امتنعــت املفتشــة عــن إدراج ذراع لرتتيبــات التحقيــق املوجــودة 

ا املوجهة لل  .وظيفةالتحقيقات للوحدة يف توصيا

 األحكام القانونية ذات الصلة، واملعايري واملبادئ التوجيهية واإلجراءات الواجبة التطبيق:  - 149
ــادتني  ــام  3مــــن الفصــــل  6و 5يــــرد عــــرض لواليــــة التحقيــــق يف وحــــدة التفتــــيش املشــــرتكة يف املــ مــــن النظــ

طات التحقيــق لســ ب ونملفتشــ يتمتــع امن هذا النظام األساســي،  1- 5     ً        ووفقا  للمادة  .)56(األساسي للوحدة
اعــد واإلجــراءات ذات يف مجيع املسائل اليت هلا عالقة بكفاءة الدوائر واالستخدام الرشــيد لألمــوال. والقو 

، املرفـــق A/51/34الصـــلة الـــيت توجـــه عملهـــا يف جمـــال التحقيـــق هـــي معـــايري الوحـــدة ومبادئهـــا التوجيهيـــة (
تحقيقــــــات يف وحــــــدة التفتــــــيش املشــــــرتكة يــــــة لل، واملبــــــادئ العامــــــة واملبــــــادئ التوجيه1996األول) لعــــــام 

)A/68/34 2013) لعام 82–76، املرفق السابع، الصفحات . 

__________ 

مــن  410مليــون دوالر وكــان لــديها  77.2لدوليــة ، بلغــت اإليــرادات الســنوية للمنظمــة البحريــة ا2018 عــام حــىت (55)
مليــون دوالر وكــان  89,6لغــت إيــرادات املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة ن وغــري مــوظفني)، وبو العــاملني (موظفــ 

 ن وغري موظفني).و فمن العاملني (موظ 405لديها 
ا اجلمعية العامة يف عام لصيغة اليت اع (56)  .1976تمد
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 ال يزال يتعني تعزيز استقاللية وظيفة التحقيق  -     ً رابعا   

عتبارها شرطا    - ألف   ال غىن عنه لفعالية االضطالع بوالية التحقيق     ً حامسا                          ً االستقاللية 

ســـبق أن أثـــريت اســـتقاللية  كة الســـابقة ال تـــزال مهمـــة:ملشـــرت اســـتنتاجات وحـــدة التفتـــيش ا  - 150
ــلة لعــــامي   .)57(2011و 2000وظيفــــة التحقيــــق كمســــألة يف تقريــــري وحــــدة التفتــــيش املشــــرتكة ذوي الصــ

لنســبة لوظيفــة التحقيــق، شــرط أساســي ال غــىن عنــه لفعاليــة اضــطالعها بواليتهــا بطريقــة  واالســتقاللية، 
لنســــبة خلــــدمات الرقهــــي كــــ  حمايــــدة وموضــــوعية ومهنيــــة، كمــــا ت ذلك  ابــــة الداخليــــة ومراجعــــة احلســــا

ــا خاليــة مــن التــأثريات اخلارجيــة                                                         ُ                                  األخرى كجزء من خط الدفاع الثالث. وإمنا وظيفة التحقيق الــيت يــ رى أ
ستقاللية، وليس هلا من موجه وال ملزم ســوى املقــاييس واملعــايري املهنيــة، هــي الــيت تســهم يف  واليت تعمل 

واإلدارة وأصــحاب املصــلحة مبــن فــيهم الــدول األعضــاء والشــركاء ظفني والعــاملني اآلخــرين املــو  إكســاب
 يف هذه الوظيفة.      َ الثقة  

       ً                اســتنادا  إىل النتيجــة الــيت                                 ً      ً                         اســتقاللية الوظيفــة مرتبطــة ارتباطــا  وثيقــا  بوظيفــة الرقابــة الداخليــة:  - 151
ــزءا   ــات تشــــكل جــ ــة املؤسســ ــق يف أغلبيــ ــة التحقيــ ــا أن وظيفــ ــن                                                   ً مفادهــ ــة،  مــ ــة الداخليــ ــإن مكتــــب الرقابــ فــ

ــا مكتــب الرقابــة الداخليــة وتعتمــد عليهــا. ولــذا، وكمــا هــو  استقالليتها تنبع مــن االســتقاللية الــيت يتمتــع 
مبــني يف الفصــل الثالــث أعــاله، ال تكــون االســتقاللية مكفولــة إذا قامــت وظــائف ومكاتــب أخــرى، مثــل 

جــراء ية أو أفرقة املــوظفني الــ قانونمكاتب املوارد البشرية أو مكاتب الشؤون ال ذين يشــاركون يف اإلدارة، 
لتصدي لتجزؤ مسؤوليات التحقيق. 3التحقيقات. ويشار هنا إىل التوصية   املتعلقة 

مــن شــأن وجــود وظيفــة حتقيــق مســتقلة تســتند  الصلة الوثيقة بني االستقاللية وثقــة املــوظفني:  - 152
ا يشــكل، ممــ        ً                                زز أيضــا  الثقــة يف الوظيفــة بــني املــوظفني ككــل، أن يعــ إىل نظــام قــوي مــن الضــوابط واملــوازين 

ن      ً                                                                         ً    وفقا  لعدة أفراد جرت مقــابالت معهــم، مســألة مهمــة يف مؤسســات عديــدة، حيــث إن هنــاك تصــورا  
على "عالقة وثيقة للغاية" مــع اإلدارة. واالســتقاللية القويــة  وظيفة التحقيق، وبصفة عامة مكتب الرقابة،

ٌ  للوظيفــة مهمــة   ــا مــن للغايــ             ة يف حــاالت االدعــاءات املوجهــة ضــد اإلدارة العليــا أو التنفيذيــة ومــا يتصــل 
ر عــدة أفــراد جــرت معهــم مقــابالت القلــق مــن أن وظيفــة التحقيــق تركــز حت قيقــات. ويف هــذا الشــأن، أ

 ئة على احلــاالت البســيطة أو احلــاالت الــيت يتــورط فيهــا موظفــون علــى رتــب منخفضــة،بطريقة غري متكاف
إلدارة ا يبــدو أن هنــاك بعــض املقاومــة لتطبيــق الصــرامة نفســها لــدى تنــاول االدعــاءات الــيت تتعبينمــ  لــق 

  العليا أو التنفيذية.
للمــوظفني مثــل  أشــارت استقصــاءات خمتلفــة استقصــاءات املــوظفني تشــري إىل انعــدام للثقــة:  - 153

حـــدة ودراســـات استقصـــائية عامليـــة املت االستقصـــاء العـــاملي للمـــوظفني الـــذي أجرتـــه األمانـــة العامـــة لألمـــم
ا وحــدة التفتــيش املشــرتكة إىل  ُ                              انعــدام للثقــة يف الــنظ م والوظــائف والعمليــات الراميــة سابقة للموظفني أجر                   

ة كبــرية مــن قــوة العمــل. فعلــى ســبيل املثــال، إىل معاجلــة حــاالت ســوء الســلوك وتناوهلــا بفعاليــة بــني نســب
ــتعراض وحـــــــدة ال ــذكور يف اســـــ ــرتكة لسياســـــــات املبلغـــــــني عـــــــن املخالفـــــــات  تفتـــــــيشوكمـــــــا هـــــــو مـــــ املشـــــ

)JIU/REP/2018/4 يزيـــد قلـــيال  علـــى   )، أعـــرب مـــا230، الفقـــرة      ً يف املائـــة مـــن اجمليبـــني علـــى الدراســـة  50        
م لتنــاول حــاالت االستقصائية العاملية للموظفني عن ثقتهم يف العملي ات واإلجراءات املتبعة يف مؤسســا

ة، واخنفضــت هــذه النســبة يف حــاالت االنتقــام. ويف املــوجز التنفيــذي فعاليــ ســوء الســلوك أو املخالفــات ب
__________ 

ــارير أ (57) ــادرة عــــــن وحــــــدة التفتــــــيش املشــــــرتكة (حبثــــــت تقــــ  JIU/REP/2010/5 and، وJIU/REP/2006/2خــــــرى صــــ
JIU/REP/2010/5/Corr.1و ،JIU/REP/2016/8و ،JIU/REP/2018/4 فيما حبثــت، اســتقاللية وظيفــيت الرقابــة ،(

ت.ا  لداخلية ومراجعة احلسا
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الوحــدة كــذلك أنــه "كانــت األســباب الرئيســية لعــدم اإلبــالغ، وســط اجمليبــني علــى لالســتعراض، ذكــرت 
ــة للمـــ  ــائية العامليـ ــة االستقصـ ــام، الدراسـ ــلوك/خمالفات و/أو انتقـ ـــم شـــهدوا ســـوء سـ ــوا أ وظفني الـــذين ادعـ

 ."يف أن النظم والوظائف تعاجل القضا معاجلة فعالةلثقة مرتبطة بعدم ا

الــذي أجرتــه األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة  2017         ً                            وســلط أيضــا  استقصــاء التــزام املــوظفني لعــام   - 154
ــة مـــوظفي األمـــم املتحـــدة الضـــوء علـــى جمـــال يتســـع للمزيـــد مـــن الفـــرص أو  ــينات، أال وهـــو أن ثقـ التحسـ

م علـــى اإلبـــال          ً         ويشـــري أيضـــا  استقصـــاء  .)58(ســـوء الســـلوك دون التعـــرض لالنتقـــام غ عـــنمفقـــودة يف قـــدر
املوظفني بشأن املضايقة والتمييز والتحــرش اجلنســي وإســاءة اســتعمال الســلطة الــذي أجرتــه جلنــة التنســيق 

ت والرابطات الدولية مل ُ إىل أن أقــل مــن مخــ   2018وظفي منظومــة األمــم املتحــدة يف عــام للنقا س ضــحا               
ن أكثــر ســببني تــرددا علــى ألســنة املــوظفني انعــدام الثقــة يف روا أن يرفعــوا شــكاوى. وكــااختــا ســوء الســلوك

ويف حني أن التحقيق لــيس ســوى جــزء مــن النظــام اإلمجــايل لتنــاول ســوء  .)59(النظام واخلوف من االنتقام
ثــريا  علــى عمــل وظيفــة ال وتســيري  تحقيــق                                                          ً                  السلوك ومعاجلته بفعالية، فــإن النعــدام ثقــة املــوظفني ككــل فيــه 

مــــن االنتهــــاك اخلــــارجي أو التــــأثريات غــــري الضــــرورية أو  ني                                     َ أعماهلــــا. وتشــــكل االســــتقاللية والتحــــرر التــــام  
 يفة.التدخالت املتصورة أو تضارب املصاحل عناصر رئيسية لتعزيز الثقة يف الوظ

حقيـــق.  ة الت : ال يوجـــد تعريـــف أو صــيغة مقبولـــة مــن اجلميـــع الســتقاللية وظيفـــ التعــاريف املطبقــة   - 155
ت الـــداخليني أوثـــق تعريـــف مطبـــق: ت   ــا "التحـــرر مـــن                                                      ُ ويقـــدم معهـــد مراجعـــي احلســـا ـ ــتقاللية  عـــرف االسـ

ت أو مــدير مراجعــة احل  ــد  د قــدرة نشــاط املراجعــة الداخليــة للحســا ت علــى أداء نشــاط               ِّ                                                      الشروط الــيت  ســا
سلوب ال يشوبه التحي ز  ت  التفتــيش املشــرتكة    أكــدت وحــدة   بق أن وقد ســ   ." ) 60(                                             ُّ املراجعة الداخلية للحسا

ــة األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة (  ت يف منظومـــــــــ ،  JIU/REP/2010/5يف تقريرهـــــــــــا عـــــــــــن وظيفـــــــــــة مراجعـــــــــــة احلســـــــــــا
)، أن قضــية االســتقاللية تــزداد حساســية يف جمــال التحقيــق. وتتمثــل املمارســة  JIU/REP/2010/5/Corr.1و 

ســــتثناء ه املتبعــــة   مج األمــــم  يئــــة ا يف أن وظيفــــة التحقيــــق يف مجيــــع املؤسســــات  ألمــــم املتحــــدة للمــــرأة، وبــــر
واالحتــاد    ملعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز، واإليكــاو، ومنظمــة الســياحة العامليــة، املتحدة املشــرتك ا 
ت والرقابــة، وهكــذا فــإن الدرجــة  ) 61( الربيــدي العــاملي             ً                                                              ، تشــكل جــزءا  مــن مكتــب املراجعــة الداخليــة للحســا

لتبعية لوظيفة التحقيق.  املوف نفسها من االستقاللية                                 ً                          رة هلذا املكتب ورئيسه موفرة أيضا  

عتبارها مسة رئيسية من مسات خط الدفاع الثالث:  - 156 ا كان املستوى الرفيع مــن مل االستقاللية 
لتحديــد مــا مييــز بــني وظيفــة الرقابــة                               ً                                                           االســتقاللية التنظيميــة يشــكل جــزءا  مــن خــط الــدفاع الثالــث، فإنــه 

ت الداخليــة، وكــذلك احملققــون، ة، مبــ الداخليــ  َ                                            ا فيهــا التحقيــق، وخطــ ي الــدفاع اآلخــر ين. ومراجعــو احلســا             ّ                   
ا كجزء من مسؤولي م العادية، وال يشــاركون يف العمليــات الــيت تنفــذها ال يصممون الضوابط أو ينفذو ا

 .)62(مؤسسات كل منهم

__________ 

 . 23و   7  ، الصفحتان 2018ة لألمم املتحدة، شباط/فرباير  األمم املتحدة اللتزام املوظفني، نتائج األمانة العام   استقصاء  (58)
 .2018كانون األول/ديسمرب   14إذاعة مكتب األمم املتحدة يف جنيف،  (59)
ت الـــداخليني، املعـــايري الدول (60) شـــرين األول/أكتـــوبر اخلي، تيـــة املهنيـــة ملمارســـة التـــدقيق الـــدمعهـــد مراجعـــي احلســـا

 .2017اين/يناير يف كانون الثالنفاذ ، دخلت حيز 2016
مج األمــم املتحــدة املشــرتك املعــين بفــريوس نقــص  (61) يئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، وبــر لالطــالع علــى تفاصــيل تتعلــق 

 .58- 57، انظر الفقرتني العامليحة العاملية، واالحتاد الربيدي املناعة البشرية/اإليدز، واإليكاو، ومنظمة السيا
(62) Institute of Internal Auditorsو ،"Leveraging the Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO) across the three lines of defense" و ،July 2015  معهــد مراجعــي)
ت ا "، الراعيــة التابعــة للجنــة تريــدواي عــرب خطــو الــدفاع الثالثــةنظمــات لداخليــة، "االســتفادة مــن جلنــة املاحلســا
 ).2015متوز/يوليه 
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لية التامــة  ميكن أن تقتصــر االســتقال ملي،  عند التطبيق الع   : ه ي إل   تطلع ي االستقاللية التامة كهدف    - 157
ا هدفا   ً                           ، حيث إنــه ال ميكــن تــوفري وظيفــة حتقيــق مســتقلة متامــا ، مــن الناحيــة النظريــة، إال  ه ي إل   تطلع ي على كو                                           

، أي وحــدة  2011عن طريق إنشاء هيئة حتقيق جديدة متاما وخارجية، على النحو املوصى به يف تقريــر عــام  
لنظــر إىل املقاومــة الشــديدة ة األ حتقيــق مدجمــة ووحيــدة ملنظومــ  ــا ال   مــم املتحــدة. و توصــية ذات  الــيت قوبلــت 
، واألســباب والعقبــات املــذكورة الــيت تعــارض تنفيــذها، فلــيس مــن املنتظــر  2011الصــلة الــواردة يف تقريــر عــام  

يف    100إنشــاء مثــل هــذه الوظيفــة. وعــالوة علــى ذلــك، فهــذه اهليئــة اجلديــدة قــد ال تكــون مســتقلة بنســبة  
ــلها ا ائـــة،  امل  ــا، وتسلسـ ــذا، تســـتند  ويتوقـــف ذلـــك علـــى واليتهـــا، وترتيبـــات متويلهـ إلداري، وتشـــكيلها. وهكـ

اســـتقاللية وظيفـــة التحقيـــق كجـــزء مـــن مكاتـــب الرقابـــة الداخليـــة، حـــىت الوقـــت الـــراهن، إىل نظـــام للضـــوابط  
قصى قدر ممكن.   واملوازين وآليات أخرى تكفل استقاللية وظيفة التحقيق 

 مـــا تقـــدم، حبـــث االســـتعراض         ً   اســـتنادا  إىل   أو املقـــاييس اإلرشـــادية لتقيـــيم االســـتقاللية:   ايري املعـــ   - 158
العناصــر احلامســة الــيت  حتديــد  مــن املعــايري لتقيــيم درجــة اســتقاللية وظيفــة التحقيــق. وكــان اهلــدف هــو        ً عــددا  

دات أو غريهــا  ديــ ته ال   تكفــل عــدم تقــويض وظيفــة الرقابــة الداخليــة وأنشــطتها، مبــا فيهــا التحقيقــات، بســبب 
فــرتض إذن أن اســتقاللية رؤســاء مكاتــب الرقابــة الداخليــة  من الضغوط أو التدخالت غري الضرورية. ومن امل 

عتبارها جزءا  من هذه املكاتــب. ولــذا، فــإن املعــايري املختــارة                                                       ً                                          هي املعيار احلاسم الستقاللية وظيفة التحقيق 
ا أنــه ال توجــد تعــاريف مقبولــة مــن اجلميــع الســتقاللية  ب. ومبــ تتعلق يف معظمها برؤســاء كــل مــن هــذه املكاتــ 

بشــأن هــذه االســتقاللية، كمــا ال توجــد معــايري لتقييمهــا، فقــد    ) 63( تحقيــق أو معــايري للقطــاع اخلــاص وظيفــة ال 
ت   ُ                                    ً                                                      أ عدت املعايري واملؤشرات التالية اســتنادا  إىل التعريــف املــذكور أعــاله الــذي وضــعه معهــد مراجعــي احلســا

 لتقارير السابقة لوحدة التفتيش املشرتكة والتوجيهات ذات الصلة. ومجيعها إرشادية بطبيعتها. ني وا الداخلي 

عتبارهــا مؤشــرا  أساســيا :  - 159 ــة واهليئــة التشــريعية  مثــة عنصــر مهــم يف                                                        ً      ً  العالقــة بــني رئــيس الرقاب
ئيس مكتب الرقابــة قة ر حبث استقاللية مكتب الرقابة الداخلية ووظيفة التحقيق التابعة له، يتمثل يف عال

هليئة التشريعية وتفاعله معها. ومن العناصر األساسية األخرى  املتبعة لتعيــني رئــيس  جراءاتاإلالداخلية 
ت األخــرى  مكتب الرقابة الداخلية وفصله من العمــل، ودرجــة اســتقالليته يف فــتح التحقيقــات، والضــما

ه.    إزاء التدخل غري الضروري كما هو مبني أد

املفتشــة درجــة  درســت       ً                            استنادا  إىل االعتبارات املذكورة أعاله،  ايري االستعراض املستخدمة:عم  - 160
ً   اللية الوظيفة ببحث ما يلي حبثا  نقد : استق     ً                             

تعيني رئــيس مكتــب الرقابــة الداخليــة أو فصــله أو عزلــه للتشــاور مــع اهليئــة  هل خيضع  (أ)  
 ؟وافقتهاملالتشريعية أو 

يس مكتب الرقابة الداخلية ملدة حمــددة، وهــل توجــد نصب رئشغل م مدةهل ختضع   (ب)  
 ؟ة الواليةبعد انقضاء فرت  إعادة التعينيقيود على 

 ؟تقرير سنوي عن األنشطة إىل اهليئة التشريعية    ُ    هل ي قدم  (ج)  

الستقاللية يف التقرير السنوي عن األنشطةهل   (د)    ؟ُ                                              ي دىل ببيان 

 ؟ئة التشريعيةاهلي وصول غري مقيد إىلهل يوجد   )ه(  

 ؟التنفيذيصالحية لفتح التحقيق دون موافقة مسبقة من الرئيس هل توجد   (و)  

__________ 

ت الــداخليني الــيت ال تنطبــق إال علــى وظيفــة املراجعــة الداخليــة  (63) ستثناء تلك اليت وضعها معهد مراجعي احلســا
ت.  للحسا
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ــة:  - 161 ت والرقابـ ــة احلســـا ــان مراجعـ ــة  دور جلـ ــتقاللية وظيفـ سـ ــا يتصـــل  ــا فيمـ ــا دورهـ ث أيضـ ــ  ُ                                       حبـ
ا ، شريطة استيفاء هذه اللجان ملعايري االستقاللية)64(التحقيق لرغم من أن مشاركةذا مراجعــة  جلان . و

ت والرقابة أ فــإن املفتشــة تعتــرب مــن املمارســات  قل أمهيــة مــن املشــاركة النشــطة للهيئــات التشــريعية،احلسا
عتبارهــا هيئــات  ، وال خــرباء         ُ         ً                                                           اجليدة أن ت شرك أيضا  هذه اللجان يف عمليات التعيني والفصــل مــن العمــل 

دور رمســي تضــطلع بــ ســات، وتلــك الــيت للمؤسسيما اللجان اليت تشكل هيئات فرعية للهيئات التشــريعية 
 لدى اهليئة التشريعية.

         ً                       تشة أيضا  يف هذا االستعراض ما يلي:ولذا، تبحث املف  - 162

تعيــني رئــيس مكتــب الرقابــة الداخليــة أو فصــله أو عزلــه للتشــاور مــع جلنــة هــل خيضــع   (أ)  
ت أو   ؟وافقتهاملمراجعة احلسا

 ؟ىل هذه اللجنة      ً     ً             تقريرا  سنو  عن األنشطة إخلية رئيس مكتب الرقابة الداهل يقدم   (ب)  

 ؟انبه إىل هذه اللجنةوصول غري مقيد من جهل يوجد   (ج)  

    ً                                                                     وأخــريا ، ويف ضــوء تضــارب املصــاحل احملتمــل، تبحــث املفتشــة كيفيــة تنــاول االدعــاءات املوجهــة   - 163
 مؤسسة.   لكلضد رؤساء مكاتب الرقابة الداخلية والعاملني فيها، وضد الرؤساء التنفيذيني

      ً مؤشرا   14تقييم درجة استقاللية وظيفة التحقيق يف مقابل   - ء 

ا املــذكورة أعــاله. وتقــدم   - 164  املرفقــاتيقدم ما يلي تقييما يف مقابل عناصر االستقاللية أو مؤشرا
 من الرابع إىل السادس، اجلزئني األول والثاين، املزيد من التفاصيل عن كل مؤسسة.  

الرقابــة الداخليــة أو فصــله أو عزلــه للتشــاور مــع اهليئــة التشــريعية أو ني رئــيس مكتــب ع تعيهل خيض  -1 
 ملوافقتها؟

ــريعية:  - 165 ــات التشـ ــدة تتطلـــب دورا  للهيئـ ــة اجليـ ــة، قـــد ال ت شـــ                          ً                    املمارسـ ــدة عامـ رك اهليئـــات                    ُ  كقاعـ
لتوظيف. غري أنه فيما يتعلق بوظيفة رئيس مكتب ا ة الداخليــة، الــيت لرقابــ التشريعية يف القرارات املتعلقة 

هــا كجــزء مــن خــط الــدفاع الثالــث، تــرى املفتشــة أنــه ينبغــي أن يكــون هنــاك فيتكــون االســتقاللية حامســة 
للوظيفــة وفصــله أو عزلــه، حيــث  (ة)املتقــدم                        ُ                             دور للهيئات التشريعية. وي فضل اشرتاط موافقتها على تعيني 

ـــا تســـهم يف ضـــمان حـــدوث التعيـــني أو الفصـــل يف إطـــار نظـــا وابط واملـــوازين، ومـــن مث احلـــد مـــن م الضـــ إ
ثــري الــرئيس التنفيــذي            ً                       . وجــرى أيضــا  تســليط الضــوء علــى ذلــك يف التــأثري غــري الضــروري، مبــا يف ذلــك 

)، وبشـــأن وظيفـــة JIU/REP/2006/2ثغـــرات الرقابـــة ( تقريـــري وحـــدة التفتـــيش املشـــرتكة الســـابقني بشـــأن
ت (  السادس، اجلزء األول. فاصيل، انظر املرفقى الت). لالطالع علJIU/REP/2016/8مراجعة احلسا

                      ً                                            يف بعــــض املؤسســــات، واســــتنادا  إىل ميثــــاق الرقابــــة والسياســــات األخــــرى، ختضــــع هــــذه   - 166
يف حــني أن تعيــني وكيــل األمــني العــام خلــدمات  افقتها:التعيينات للتشاور مع اهليئات التشريعية أو ملو 

حدة يتطلب التشاور مع اجلمعية العامة وموافقتهــا، فــال يوجــد املت الرقابة الداخلية يف األمانة العامة لألمم
__________ 

ت أو الر  (64) مج اإلمنائي، جلان مراجعة احلسا مم املتحدة للسكان، واليونيسيف، ومكتــب صندوق األو قابة يف الرب
ــدة خلـــــ  ــايري األمـــــم املتحـــ ــتويف معـــ ــرأة، واليونســـــكو ال تســـ ــدة للمـــ ــروا، وهيئـــــة األمـــــم املتحـــ ــاريع، واألونـــ دمات املشـــ

ــلة بســـري أعمـــا ــائل األخـــرى املتصـ ت والر االســـتقاللية. ولالطـــالع علـــى املسـ ــة احلســـا ــان مراجعـ ــة، انظـــر ل جلـ قابـ
JIU/REP/2019/6ة الســياحة العامليــة، واالحتــاد دوليــة للطاقــة الذريــة، واملنظمــة البحريــة الدوليــة، ومنظمــ . الوكالــة ال

مج األمــــــم املتحـــــدة املشـــــرتك املعـــــين بفـــــريوس نقـــــص املناعــــــة  الربيـــــدي العـــــاملي، ومركـــــز التجـــــارة الدوليـــــة، وبـــــر
 ليست لديها جلان رقابية.البشرية/اإليدز 
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ق األمــم املتحــدة وبراجمهــا دور تؤديــه يف هــذا الشــأن. وليســت موافقــة ألي مــن اهليئــات التشــريعية لصــنادي
مج األغذية العاملي.اهليئة التشري  عية مطلوبة لتعيني املفتش العام إال يف بر

وكالــة متخصصــة  13أصــل   الوكــاالت املتخصصــة. فثمــان مــنظــر إىلوالصــورة خمتلفــة عنــد الن  - 167
(منظمة األغذية والزراعة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واإليكاو، ومنظمة العمــل الدوليــة، واليونســكو، 

العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكريــة، واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة) تــنص علــى  ومنظمة الصحة
اهليئـــة التشـــريعية، وإن كـــان اشـــرتاط موافقتهـــا مقتصـــرا علـــى منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة، واإليكـــاو، شـــراك إ

لألرصــاد اجلويــة، بينمــا يتعــني  الصحة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، واملنظمة العامليــةومنظمة 
 استشارة اهليئات التشريعية بشأن هذه املسألة يف بقية املؤسسات.

: فيمــا يتعلــق بفصــل دور اهليئــات التشــريعية يف فصــل رؤســاء الرقابــة الداخليــة عــن العمــل  - 168
ً             رئــيس مكتــب الرقابــة الداخليــة أو عزلــه، يكــون إشــراك اهليئــات التشــريعية ممــاثال  لعمليــة الت عيــني املبينــة مــن                                                                    
ُ                                                                 قبل . واالستثناء الوحيــد موجــود يف مفوضــية شــؤون الالجئــني، حيــث جيــب استشــارة اهل التشــريعية قبــل يئــة   

دوليــة للطاقــة فصــل رئــيس مكتــب الرقابــة الداخليــة أو عزلــه، وال ينطبــق ذلــك علــى تعيينــه، ويف الوكالــة ال
لتشاور مع اهليئة التشريعية بش أن فصل رئــيس مكتــب الرقابــة الداخليــة أو الذرية، حيث ال يوجد حكم 

 عزله، خبالف ما حيدث يف عملية تعيينه.

ــع تعيـــ   -2  ــة الني رئـــ هـــل خيضـ ــة يس مكتـــب الرقابـ ــة مراجعـ ــع جلنـ ــاور مـ ــه للتشـ ــله أو عزلـ ــة أو فصـ داخليـ
ت والرقابة أو ملوافقتها؟  احلسا

ت والرقابـــة:  - 169 تعيـــني رئـــيس مكتـــب يف عمليـــة  تباينـــات واســـعة يف دور جلـــان مراجعـــة احلســـا
ت والرقابــة  ؤسســات الــيت لــديها يف املالرقابــة الداخليــة وفصــله أو عزلــه، يتبــاين دور جلنــة مراجعــة احلســا

فـــي األمانـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة، ال خيضـــع تعيـــني رئـــيس مكتـــب الرقابـــة الداخليـــة ف .)65(تلـــك اللجـــان
الداخليــة) وفصــله أو عزلــه للتشــاور مــع اللجنــة االستشــارية (وكيــل األمــني العــام، مكتــب خــدمات الرقابــة 

ت والرقابــة التابعــة لصــناديق األمــم جعــة ااملســتقلة للمراجعــة أو ملوافقتهــا. وتســدي مجيــع جلــان مرا حلســا
ستثناء مفوضية شــؤون الالجئــني، املشــورة إىل الرؤســاء ا لتنفيــذيني بشــأن تعيــني رؤســاء املتحدة وبراجمها، 

ت والرقابــة الرقابــة الد ا. ويف حــني أن جلنــيت مراجعــة احلســا                           ً                                                اخليــة وفصــلهم أو عــزهلم، وفقــا  الختصاصــا
مج األغذيــة العــاملي تتمتعــان بدرجــة مــن االســتقاللية أعلــى مــن جلــان ئــني و يف مفوضــية شــؤون الالج بــر

لنظــــر إىل دورهــــا ا مــــا، ينبغــــي الستشــــاري إزاء اهليئــــة التشــــريعية لكــــل منهالصــــناديق والــــربامج األخــــرى، 
 اإلشارة إىل أن اللجنة يف مفوضية شؤون الالجئني ال تشارك يف تعيني املفتش العام أو فصله أو عزله.

لوكــاالت املتخصصــة، توجــد    تقــدم الوكــاالت املتخصصــة صــورة متعــددة األوجــه:   - 170 فيمــا يتعلــق 
ملراجعــة ال  ــا املعنيــة  ت   داخليــة اختالفــات كبــرية يف درجــة اســتقاللية ومشــاركة جلا والرقابــة يف عمليــة    للحســا

ت، ومنظمـــة الصـــحة  تصـــاال تعيـــني رئـــيس مكتـــب الرقابـــة الداخليـــة وفصـــله أو عزلـــه. ففـــي االحتـــاد الـــدويل لال 
ني رؤســاء الرقابــة الداخليــة  العامليــة، واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة، ال تشــارك جلــان كــل منهــا يف عمليــة تعيــ 

شــار يف هــذا الشــأن جلــان الرقابــة يف منظمــة األغذيــة والزراعــة، ومنظمــة العمــل                        ُ    وفصــلهم أو عــزهلم، بينمــا ت ست 
ا، املشــورة بشــأن تعيــني  ال   يف   اف اإلشر الدولية، واليونيدو. أما جلنة   الستناد إىل اختصاصا يونسكو، فتقدم، 

شـــحني  املرت   الــداخلي وفصـــله أو عزلــه، وبنــاء علــى طلــب املـــدير العــام، بشــأن تقيــيم   اإلشــراف رئــيس مكتــب  
  الــداخلي، مبــا يف ذلــك املشــاركة يف فريــق االختيــار. ويف املقابــل، فبــالنظر إىل الواليــة   اإلشــراف ملنصــب مــدير  

__________ 

اد الربيـــدي العـــاملي، ظمـــة البحريـــة الدوليـــة، ومنظمـــة الســـياحة العامليـــة، واالحتـــ الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، واملن (65)
مج األمــم املتحــدة املشــرتك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز ليســت لــديها  ومركز التجارة الدولية، وبر
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ط لكل من تعيني    التدقيق ية املسندة إىل جلنة  القو  َ                والرقابة يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية، فإن إقرارها مشرت                                                           
 ). JIU/REP/2019/6ملزيد من املعلومات، انظر  وفصله أو عزله (   اإلشراف الداخلي رئيس مكتب  

         ً        كون عمليا  مشــاركة يشار  وقد ثبت من خالل املقابالت أن رؤساء اللجان يف بعض املؤسسات  - 171
لــرغم مــن أن ميثــاق مراجعــة غري رمسيــة يف عمليــة تعيــني رئــيس مكتــب الرقابــة الد اخليــة وفصــله أو عزلــه، 

ت والصــــكوك األخــــرى (أي  ت أو احلســــا اختصاصــــات اللجــــان االستشــــارية املعنيــــة مبراجعــــة احلســــا
 الرقابة) ال تتضمن أحكاما تفيد بذلك.

ت والرقابة يف مفوضية شؤون شري رئيس اللجنة املستقل، استفعلى سبيل املثال  - 172 ة ملراجعة احلسا
املنظمــة العامليــة لألرصــاد الالجئــني بطريقــة غــري رمسيــة يف ســياق عمليــة تعيــني املفــتش العــام واختيــاره. ويف 

ت عند إعداد القائمة القصــرية للمرشــحني، وشــارك يف ا  لفريــقاجلوية، استشري رئيس جلنة مراجعة احلسا
 الذي أجرى املقابالت مع املرشحني لشغل هذا املنصب.

هل ختضع مدة شغل منصب رئيس مكتب الرقابة الداخلية ملــدة حمــددة ولقيــود علــى إعــادة التعيــني   -3 
 عد انقضاء فرتة الوالية؟ب

مــن  شــغل الوظيفــة يرتســخ يف منظومــة األمــم املتحــدة:علــى مــدة فــرض احلــدود القصــوى   - 173
ــمان اســـتقاللية رئـــيس خـــرى لالوســـائل األ ــة الداخليـــة، وهـــو شـــرط يســـتند إىل املمارســـة ضـ مكتـــب الرقابـ

بتــة. وعــادة مــا يكــون فــر  بتــة لشــغل املنصــب أو واليــة  ض احلــدود القصــوى علــى اجليــدة، حتديــد فــرتة 
دة                                        ً                                             املناصب اليت تتطلــب درجــة مــن االســتقاللية مقــرت  بقيــود بعــد انتهــاء اخلدمــة، مثــل االســتبعاد مــن إعــا

تعيــني يف وظــائف أخــرى يف املؤسســة نفســها، أو حتديــد فــرتة انتظــار. ومثــة عنصــر مهــم يتمثــل يف قصــر ال
الحتمــال تضــارب املصــاحل النــابع إمــا مــن                    ً  خــارجيني فقــط، تالفيــا  االختيــار هلــذا املنصــب علــى مرشــحني

ــتقاللية شـــاغل املنصـــب أو موضـــوعي ــه تقـــويض اسـ ــة الـــذي ميكنـ ــابقة يف املؤسسـ و مـــن ته، أالوظـــائف السـ
األمل يف بلوغ مناصب أعلى مستوى فيهــا يف املســتقبل. وتــرى املفتشــة أنــه يتعــني النظــر يف هــذه املســائل 

ت والرقابــة، إذا ختيــار احلاليــة، وخباصــة عند إصالح عملية اال عــن طريــق اللجنــة املســتقلة ملراجعــة احلســا
    ُ                     ما أ شركت يف هذه العملية. 

ســبق أن  يش املشــرتكة طرحــه:تــ ة اقــرتاح كــررت وحــدة التفلواليــ عدم إمكانية جتديد فرتات ا  - 174
ا مخس بشأن ثغرات الرقابة فرتة عدم إمكانية جتديد مد 2006اقرتح تقرير وحدة التفتيش املشرتكة لعام 

ــها  ــة نفســ ــرة أخــــرى يف املؤسســ ــة التعيــــني مــ ــرئيس مكتــــب الرقابــــة الداخليــــة، مــــع عــــدم إمكانيــ ســــنوات لــ
)JIU/REP/2006/2 وتكـــــــــــــررت هـــــــــــــذه التوصـــــــــــــية يف تقـــــــــــــارير الوحـــــــــــــدة الالحقـــــــــــــة 10ية ، التوصـــــــــــــ .(
)JIU/REP/2010/5و ،JIU/REP/2011/7و ،JIU/REP/2016/8و ،JIU/REP/2018/4.( 

منــذ صــدور التقريــر عــن  :علــى مــدة شــغل الوظيفــة ن احلــدود القصــوىُ                  أ حرز تقدم جيــد بشــأ  - 175
ثنتـــــا عشــــرة مؤسســــة مشلهـــــا رضــــت اثغــــرات الرقابــــة، والعديــــد مـــــن املؤسســــات ينفــــذ هـــــذه التوصــــية. وف

دة للســـــكان، ومفوضـــــية شـــــؤون االســـــتعراض (األمانـــــة العامـــــة لألمـــــم املتحـــــدة، وصـــــندوق األمـــــم املتحـــــ 
ــني، و  ــم االيونيســـيفالالجئـ ــة األمـ ــرأة، وهيئـ ــاملي، ومنظمـــة األغذيـــة )66(ملتحـــدة للمـ مج األغذيـــة العـ ــر ، وبـ

نظمــــة العامليــــة للملكيــــة الفكريــــة) حــــدودا و، وامل، والوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة، واليونســــك)67(والزراعــــة
ــة قصـــوى  ــنوات، وإن كانـــت مخـــس منظمـــات فقـــط علـــى مـــدة شـــغل الوظيفـ ــا مخـــس سـ تبلـــغ يف معظمهـ
__________ 

 ات.بدون والية إلجراء التحقيق (66)
ــا اللجنــة املاليــة يف منظمــة األغذيــة والزراعــة     ً                       وفقا  لشروط التعيني املنقحة ا (67) ، 2019يف تشــرين الثــاين/نوفمرب ليت أقر

 يبلغ احلد األقصى لفرتة والية املفتش العام للمنظمة سبع سنوات.
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، )68((األمانــــــة العامــــــة لألمــــــم املتحــــــدة، ومفوضــــــية شــــــؤون الالجئــــــني، والوكالــــــة الدوليــــــة للطاقــــــة الذريــــــة
احلــدود بفــرتة واليــة غــري قابلــة للتجديــد. ومل  نــت هــذهواليونســكو، واملنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة) قر 

يـــة حـــدودا قصـــوى علـــى رئـــيس مكتـــب الرقابـــة الداخليـــة: مكتـــب األمـــم املتحـــدة التال تفـــرض املؤسســـات
، ومنظمــة العمــل الدوليــة، واملنظمــة البحريــة الدوليــة، واالحتــاد )69(خلــدمات املشــاريع، واألونــروا، واإليكــاو

د، : األونكتــاكــل مــن                         ُ                  نظمــة الصــحة العامليــة. ومل يــ درج يف هــذه القائمــةدو، ومالدويل لالتصــاالت، واليونيــ 
ملخــدرات واجلرميــة،  مج األمــم املتحــدة للبيئــة، وموئــل األمــم املتحــدة، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين  وبــر

مج األمم امل ا تندرج ضمن األمانة العامة لألمم املتحدة؛ وبر املشــرتك تحــدة ومركز التجارة الدولية، مبا أ
ة الصــحة العامليــة تقــدم اخلــدمات إليــه؛ ومنظمــة املعين بفريوس نقص املناعة البشــرية/اإليدز، مبــا أن منظمــ 

 السياحة العاملية، واالحتاد الربيدي العاملي اللذان ال توجد لديهما وظيفة حتقيق داخلية.

مــن حيــث القيــود  شــكلة:متثــل ملقيود املفروضة بعد انتهاء اخلدمة ال تزال ل شديدةالقلة ال  - 176
الرقابــــة الداخليــــة، ال يوجــــد ســــوى مثــــاين مؤسســــات املفروضــــة بعــــد انتهــــاء اخلدمــــة علــــى رئــــيس مكتــــب 

مج اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للســكان، ومفوضــية شــؤون الالجئــني، و  مج اليونيســيف(الرب ، وبــر
                                   ً العامليــة للملكيــة الفكريــة) أدرجــت رمسيــا  ملنظمــة األغذية العاملي، ومنظمة األغذية والزراعــة، واليونســكو، ا

لرقابــة الداخليــة أو السياســات ذات الصــلة. ويف حــني أن السياســات      ً              قيــودا  حمــددة يف مواثيق هــا املتعلقــة 
                                                     ً                                        ذات الصلة يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ال تفرض قيدا  بعد انتهــاء اخلدمــة علــى رئــيس مكتــب الرقابــة 

ــا، فــإن  ن عــن هــذا املنصــب الشــاغر قــد نــص بوضــوح علــى أن شــاغلها لــن يكــون آخــر إعــالالداخليــة 
ً                                                                              ال  ألي وظيفة أخرى يف املؤسسة. ويبدو أن بقية املؤسسات التسع (مكتب األمم املتحدة خلــدمات مؤه

، واالحتــاد الــدويل )71(، واإليكــاو، ومنظمــة العمــل الدوليــة، واملنظمــة البحريــة الدوليــة)70(املشــاريع، واألونــروا
رصــاد اجلويــة) ال تفــرض أي قيــود حة العامليــة، واملنظمــة العامليــة لألت، واليونيــدو، ومنظمــة الصــ لالتصــاال

                           ُ                                                            بعد انتهاء اخلدمة، مبا أنه مل ي عثر على أي أحكام من هذا القبيــل يف السياســات ذات الصــلة. ويف حــني 
ني يف الوظــائف األخــرى ى التعيــ ما إذا كانت هناك قيود علــ  48/218أن اجلمعية العامة مل حتدد يف قرارها 

يمكن افــرتاض أن شــاغلي منصــب وكيــل األمــني العــام خلــدمات ، فــ أم ال عامــة لألمــم املتحــدةألمانــة ال
 لشغل وظائف أخرى يف األمانة العامة لألمم املتحدة. نظر يف ترشيحهمالرقابة الداخلية لن ي

ضـــة بعـــد انتهـــاء اخلدمـــة اســـتقاللية  املفرو   بينمـــا تعـــزز احلـــدود القصـــوى والقيـــود   العيـــوب احملتملـــة:   - 177
ــا حتــد أيضــا  مــن خطــر تضــارب    رئــيس مكتــب                                                                 ً               الرقابــة الداخليــة وتضــمنها، ومــن مث حياديتــه وموضــوعيته، فإ

املصــاحل وتتــيح اســتجالب شــاغلني جــدد للوظيفــة بصــورة دوريــة، لــديهم منظــور جديــد وخــربة جديــدة. ويف  
وعلـــى األخـــص أن بعـــض املـــوظفني املـــؤهلني  لعيـــوب،  نفســـه، قـــد تكـــون للحـــدود القصـــوى بعـــض ا الوقـــت  

                                                         ُ                           ال جيدا وذوي اخلــربة قــد يفضــلون اختيــار وظــائف طويلــة األجــل، كمــا ذ كــر يف أثنــاء املقــابالت، فيبــدو  هي 
ر أفــــق هــــذا املنصــــب رادعــــا    ــ  َ                     ً  هلــــم املنصــــب الــــذي يفــــرض مثــــل هــــذه القيــــود أقــــل جاذبيــــة. وقــــد يكــــون ق صــ   ِ                                                       

منظومــة األمــم املتحــدة  معرفــة  لتحــدي اإلضــايف املتمثــل يف  يف ظــل ا للمرتشــحني مــن خــارج األمــم املتحــدة،  
تعقـــد مؤسســـة مـــا. كمـــا أن احلـــدود القصـــوى تقـــرتن بتكلفـــة معينـــة علـــى املؤسســـة، بســـبب املعـــدل  كـــذلك  و 

ز شــاغلها علــى  شــغل املنصــب، ارتفــع تركيــ   مــدة املنتظم لدوران املوظفني. وعالوة على ذلك، فكلما قصــرت  
 انتهاء مدة الوالية.   يف منتصف مدة واليته، أو ترك الوظيفة قبل  ية أخرى البحث عن خيارات وظيف 

__________ 

 لغ سبع سنوات جلميع موظفي الوكالة.يف ضوء احلد األقصى لشغل املناصب البا (68)
 يكاو بوالية إجراء التحقيقات.ال يتمتع مكتب الرقابة الداخلية يف اإل (69)
لتحقيــق إىل مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة التــابع عهدت هيئة األمم امل (70) تحدة للمرأة جبميع األنشطة املتصــلة 

 لألمانة العامة لألمم املتحدة.
إشــارة واضــحة إىل  ني بعــد انتهــاء اخلدمــة. غــري أنــه ال توجــدالبحريــة الدوليــة سياســة عامــة تقيــد التعيــ تتبع املنظمة  (71)

 خلية للمؤسسة بعد انتهاء خدمته. فرض قيد على تعيني رئيس الرقابة الدا
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تــرى املفتشــة أن مــدة واليــة رئــيس مكتــب الرقابــة  مزا احلدود القصوى تفوق كثريا مساوئها:  - 178
فتــيش املشــرتكة الســابقة، مبــا أن                                              ً                    الداخلية ينبغي أن تكــون غــري قابلــة للتجديــد، متشــيا  مــع تقــارير وحــدة الت

الستقاللية، تفوق أي عيوب. ويف احلاالت اليت ختتــار احلدود  هذه امز  القصوى، وخباصة فيما يتصل 
ــد،  ــذا التجديـ ــم أن خيضـــع هـ ــة أن مـــن املهـ ــرة واحـــدة، تعتـــرب املفتشـ ــا املؤسســـات إمكانيـــة التجديـــد مـ فيهـ

قلة ملراجعـــة ة املســـتيعية وموافقتهـــا، والتشـــاور مـــع اللجنـــ وكـــذلك التعيـــني األويل، للتشـــاور مـــع اهليئـــة التشـــر 
ت والرقابة.  احلسا

ســوف يتــيح التنــاوب الــدوري علــى وظيفــة رئــيس مكتــب  فوائــد نظــام تنــاوب رؤســاء الرقابــة:  - 179
الرقابـــــة الداخليـــــة اســـــتجالب خـــــربات وجتـــــارب مهنيـــــة جديـــــدة. وال ميكـــــن للطبيعـــــة احملـــــددة واحلساســـــة 

ملهــام ذات الصــلة إال أن تســتفيد مــن هــذا أداء ا صــيلة الســتقالليتها حتقيقــا لفعاليــةللمناصــب واألمهيــة األ
                            ُ                                                تيــــب. وعــــالوة علــــى ذلــــك، ميكــــن أن ي توقــــع أن تــــؤدي هــــذه األحكــــام إىل تعزيــــز الثقــــة يف املــــوظفني الرت 

ذه الوظيفة.  واإلدارة وأصحاب املصلحة على حد سواء، واالعرتاف 

 التشريعية؟ اهليئة نشطة من مكتب الرقابة الداخلية إىل   ُ                     هل ي قدم تقرير سنوي عن األ  -4 

إن  تقدمي التقارير الســنوية عــن األنشــطة أصــبح القاعــدة يف أرجــاء منظومــة األمــم املتحــدة:  - 180
لتحديد تقــدمي تقريــر ســنوي عــن أنشــطة الرقابــة الداخليــة إىل اهليئــة التشــريعية، عامــل  ترتيبات اإلبالغ، و

ســتثناء التحقيــقئــيس مكتــب الرقابــة الداخليــة ووظيفــة مهــم لضــمان اســتقاللية ر  . ويف مجيــع املؤسســات 
                                 ً     ً                              يقــدم مكتــب الرقابــة الداخليــة تقريــرا  ســنو  عــن األنشــطة إىل اهليئــة التشــريعية  )72(حريــة الدوليــةاملنظمــة الب

للمنظمة. وتوفر الرقابــة الداخليــة تفاصــيل إضــافية عــن كيفيــة تقــدمي التقــارير الســنوية عــن األنشــطة. فعلــى 
ــة امل ــال، يف حالـ ــبيل املثـ ــة السـ ــةنظمـ ــة الداخليـ ــدم رئـــيس مكتـــب الرقابـ ــة، يقـ ــة الفكريـ ــة للملكيـ ــره  عامليـ تقريـ

مج وامليزانيــة، بينمــا ي قــد م مشــروع                                                                                 ُ  َّ        السنوي عن األنشطة إىل اجلمعية العامة للمنظمــة عــن طريــق جلنــة الــرب
ت يف املنظمــة  ــاعلء بتلــإلدالذلــك التقريــر إىل املــدير العــام واللجنــة املســتقلة للرقابــة ومراجعــة احلســا . يقا

 وترد التفاصيل يف اجلزء الثاين من املرفق السادس.

ســتثناء منظمــة واحــدة (املنظمــة البحريــة الدوليــة)، حيضــر كــذلك رئــيس   - 181 ويف مجيــع املؤسســات 
نتظــام اجتماعــات اهليئــة التشــريعية لكــل مؤسســة لعــرض التقريــر الســنوي عــن  مكتــب الرقابــة الداخليــة 

 تلقي أي أسئلة تطرحها الدول األعضاء.وجودا لاألنشطة حىت يكون م

تعتــرب املفتشــة أن مشــاركة رئــيس  التقارير السابقة لوحدة التفتيش املشــرتكة، وكما هو مبني يف  - 182
مكتب الرقابة الداخلية يف اجتماعات اهليئــة التشــريعية عنــد النظــر يف تقريــره الســنوي عــن األنشــطة 

ــذا ال ــدة. وجيـــــري يف هـــ ــة جيـــ ــدد التتشـــــكل ممارســـ ــددا  صـــ ــد جمـــ ــية           ً أكيـــ ــواردة يف  1علـــــى التوصـــ الـــ
8/2016JIU/REP/. 

ت والرقابة؟  -5                               ُ        ً                                هل التقرير السنوي عن األنشطة ي قدم أيضا  إىل جلنة مراجعة احلسا

ت والرقابــة،   - 183 خيتلــف اإلبــالغ الســنوي مــن جانــب رؤســاء الرقابــة إىل جلــان مراجعــة احلســا
الرقابة الداخلية ووظيفة التحقيــق تقــدمي لتعزيز استقاللية  األخرى من العوامل ولكنه مكفول يف الغالب:

ملوضــوع أو  ت والرقابــة لطــرح أي مســائل ذات صــلة  تقرير سنوي عن األنشطة إىل جلنة مراجعــة احلســا
 )73(لإلفادة عــن االجتاهــات للنظــر فيهــا. وتــنص مواثيــق الرقابــة لثالثــة مــن صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا

__________ 

          ُ                                                                               مع ذلك، ي نشر تقرير موجز سنوي على الصفحة الرئيسية ملوقع املنظمة البحرية الدولية على اإلنرتنت. (72)
ت والرقابة يف هذه املؤسسات الأن جلان مراجعلفت االنتباه إىل مع  (73)   تستويف معايري االستقاللية.ة احلسا
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ــندوق األمج اإلمنـــ (الـــرب ــة ائي، وصـ ــة (منظمـ ــاالت متخصصـ ــبع وكـ ــروا) وسـ ــدة للســـكان، واألونـ مـــم املتحـ
العمــل الدوليــة، واالحتــاد الــدويل لالتصــاالت، واليونســكو، واليونيــدو، ومنظمــة الصــحة العامليــة، واملنظمــة 

لتحالتقاري ههذ العاملية للملكية الفكرية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية) على تقدمي  ديد.  ر 

غــري أن هنــاك اختالفــات بشــأن كيفيــة تقــدمي التقــارير. ففــي صــندوق األمــم املتحــدة للســكان،   - 184
تتلقــى جلنــة الرقابــة التقريــر الســنوي عــن األنشــطة الستعراضــه، بينمــا تتلقــى اللجــان يف بعــض املؤسســات 

ية،  أو اهليئــات التشــريع نفيــذينيالرؤســاء الت           ً                                        األخــرى نســخا  مــن التقــارير الســنوية عــن األنشــطة املقدمــة إىل
ــدو، ومنظمـــة  ــاالت، واليونســـكو، واليونيـ ــاد الـــدويل لالتصـ ــل الدوليـــة، واالحتـ ــة منظمـــة العمـ ــا يف حالـ كمـ
ــا خمولــة  ت والرقابــة  الصحة العاملية. أما عن املنظمة العامليــة للملكيــة الفكريــة، فــإن جلنــة مراجعــة احلســا

. ويف املنظومــةب فريد من نوعــه يف األنشطة، وهذا ترتي سنوي عنى التقرير السلطة اإلدالء بتعليقات عل
ت والرقابــة، يوجــد                 ُ                                                                      املؤسســات الــيت ال ي قــدم فيهــا التقريــر الســنوي عــن األنشــطة إىل جلــان مراجعــة احلســا
ــة  ــة مراجعـ ــة حيـــث تتلقـــى جلنـ ــة والزراعـ ــة األغذيـ ــا يف منظمـ ــراك، كمـ ــائل أخـــرى لإلشـ ــا يـــنص علـــى وسـ مـ

ت   بة الداخلية.ئج أعمال مكتب الرقاعن نتا تقارير دوريةاحلسا

الستقاللية؟  -6   هل يتضمن التقرير السنوي عن األنشطة بيا 

الســتقاللية:  - 185 لفعل على هذا البيان  ت تضــمني التقريــر الســنوي  أغلبية املؤسسات تنص 
دون تــدخل خــارجي  لرقابيــةلــه وواليتــه اعن أنشــطة الرقابــة الداخليــة بيــا يشــري إىل أن املكتــب ينفــذ أعما

ً      ثريات غري ضرورية، أو يفيد عن التدخل أو حماوالت التأثري على عمله، ممارســة جيــدة وعــامال  آخــر أو                                                                              
 من عوامل تعزيز استقاللية الرقابة الداخلية ووظيفة التحقيق.  

مؤسســة عــن أنشــطة كــل وتشري نتائج االستعراض إىل أن هــذا البيــان مــدرج يف التقريــر الســنوي   - 186
مج األمـــ  م املتحـــدة املشـــرتك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية/اإليدز، واملنظمـــة البحريـــة ســـتثناء بـــر

ــة، ومنظمـــة الصـــحة العامليـــة ــدمي التقريـــر احملـــدد . وجيـــب اإلشـــارة إىل أن )74(الدوليـ عـــن أنشـــطة الرقابـــة تقـ
مج األمــم املتحــدة املشــرتك امل دث عــن اعــة البشــرية/اإليدز حيــ قــص املنعــين بفــريوس نالســنوية يف حالــة بــر

مج األمم  مج يف بر طريق مكتب خدمات املراقبة الداخلية مبنظمة الصحة العاملية إىل جملس تنسيق الرب
مج. وتــود  لتقريــر املــايل للــرب املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف شكل مرفــق 

وحــدة التفتــيش املشــرتكة إلدارة  جانــب ألخــري مــنلــوارد يف االســتعراض اقــرتاح ا       ً   كــد جمــددا  االاملفتشــة أن تؤ 
نشــطة الرقابــة الداخليــة  ت والتقــارير املتعلقــة  ن تقــارير مراجعــة احلســا مج وتنظيمــه، والــذي يفيــد  الــرب

ا، وينبغــي تقــدميها عــن  تقلة طريــق وظــائف مســ املســتقلة واألخالقيــات ينبغــي أن تكــون تقــارير قائمــة بــذا
مإىل                                    ُ                        . ويف حالة املنظمــة البحريــة الدوليــة، ي نشــر تقريــر مــوجز ســنوي علــى )75(ج مباشرة جملس تنسيق الرب

الصفحة الرئيسية ملوقع املنظمة على اإلنرتنت. غري أنــه فيمــا يتعلــق مبنظمــة الصــحة العامليــة، ميكــن اعتبــار 
الســتقاللية مســألة مثــرية للقلــق                     ً الداخليــة يقــدم تقريــرا  اقبــة ر املمكتــب ، حيــث إن رئــيس عــدم وجــود بيــان 

تقرتح املفتشة أن تقوم خدمات الرقابــة الداخليــة الــيت مل      ً     ً                              موجزا  سنو  إىل مجعية الصحة العاملية. ولذا، 
ُ                                       ً  تفعل ذلك بعد  بتضمني تقاريرها السنوية عن األنشطة بيا     الستقاللية. كتابيا           

__________ 

ير السنوي عــن الرقابــة إىل اهليئــة التشــريعية ملنظمــة الصــحة العامليــة، جيــري اإلدالء ببيــان شــفوي مبناسبة تقدمي التقر  (74)
 الستقاللية.

يــدة بغــي أن تقــدم التقريــر وظيفــة مســتقلة وحماأنــه ين 108               ً          ذي ورد فيــه أيضــا  يف الفقــرة ، الJIU/REP/2019/7انظر  (75)
صــحة العامليــة) لتعزيــز مصــداقية التقريــر ومعاجلــة املســائل (مثــل رئــيس مكتــب خــدمات املراقبــة الداخليــة مبنظمــة ال

مج معاجلة مباشرة.  والشواغل اليت يطرحها جملس تنسيق الرب
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لــرئيس حتقيــق دون موافقــة مســبقة مــن ا حية فــتحالرقابــة الداخليــة بصــالهــل يتمتــع رئــيس مكتــب   -7 
 التنفيذي؟

هـــذه الصـــالحية حامســـة الســـتقاللية  :2011لوحظـــت حتســـينات كبـــرية بوجـــه عـــام منـــذ عـــام   - 187
الوظيفــة وتضــمن املوضــوعية، مبــا أن قــرار فــتح  يةوظيفــة التحقيــق والرقابــة الداخليــة. فهــي تكفــل اســتقالل

الرقابــة الداخليــة وظيفــة يــق ســتقل واملهــين لالدعــاءات عــن طر يــيم املبصــورة مطلقــة إىل التق التحقيــق يســتند
 أو التحقيق.

وقـــد أكـــد اســــتعراض مواثيـــق الرقابـــة الداخليــــة وغريهـــا مـــن السياســــات ذات الصـــلة أن رئــــيس   - 188
ســتثنا ، )76(ء اإليكــاومكتــب الرقابــة الداخليــة يف مجيــع املؤسســات املشــاركة يف وحــدة التفتــيش املشــرتكة 

، يتمتــع بصــالحية فــتح التحقيقــات دون املوافقــة )77(حتاد الربيدي العاملي لالتصاالت، واالد الدويلواالحتا
املســبقة مــن الــرئيس التنفيــذي؟ وهــذا حتســن كبــري مقارنــة مبــا كــان عليــه الوضــع عنــد صــدور تقريــر الوحــدة 

 .2011لعام 

اســـــتقاللية وظيفـــــة  زوتعزـيــــ ة تاليـــــة إىل تعزيـــــز املســـــاءلومـــــن املتوقـــــع أن يـــــؤدي تنفيـــــذ التوصـــــية ال  - 189
 التحقيق.

 4التوصية 

ُ          ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت مل تفعل ذلك بعد  أن تكفل                                                                       
اية عام  حصول رؤساء مكاتب الرقابة الداخلية/وظائف التحقيق على صالحية فتح  2021حبلول 

 .التحقيقات من دون موافقة الرؤساء التنفيذيني

لوصول دون قيد أو شرط إىل اهليئة التشريعية؟هل يتمتع رئيس مكتب الرقابة   -8    الداخلية 
إىل اهليئــة التشــريعية حــق  قيــد أو شــرطإن حق رئــيس مكتــب الرقابــة الداخليــة يف الوصــول دون   - 190

ثري أو تدخل أو ضغوط غري ضــرورية  سســة، مــن املؤ مهم، حيث إنه يوفر احلماية مما حيتمل حدوثه من 
 ية.  وخباصة من اإلدارة التنفيذ

وقــف االســتعراض علــى أوجــه قصــور كبــرية يف املؤسســات  ال تزال هناك أوجــه قصــور خطــرية:  - 191
                                                                       ً                الــيت خضــعت لالســتعراض. فالوصــول غــري املقيــد مــن رئــيس مكتــب الرقابــة الداخليــة، وفقــا  ملواثيــق الرقابــة 

نمــا هــذا احلــق ، واألونــروا، بياليونيســيفجئــني، و ون الال                    ً                  الداخليــة، لــيس مــذكورا  يف كــل مــن مفوضــية شــؤ 
مج اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان، ومكتــب األمــم  منصــوص عليــه يف مواثيــق كــل مــن الــرب
مج األغذيــة العــاملي. وفيمــا يتعلــق بكــل مــن  املتحدة خلدمات املشاريع، وهيئة األمم املتحــدة للمــرأة، وبــر

ــة، ومنظمـــة العمـــل ألغذيـــة والزراعـــة، والوكالـــة الدو منظمـــة ا الوكـــاالت املتخصصـــة، أي ــة للطاقـــة الذريـ ليـ
الدولية، واملنظمة البحريــة الدوليــة، واالحتــاد الــدويل لالتصــاالت، واليونســكو، واليونيــدو، واملنظمــة العامليــة 

ــــا ال مكانيــــة الوصــــول إىل هيئا  تشــــريعية.لألرصــــاد اجلويــــة، ال يتمتــــع رؤســــاء مكاتــــب الرقابــــة الداخليــــة 
مج  األمـــم املتحـــدة املشـــرتك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية/اإليدز، وينطبـــق األمـــر نفســـه علـــى بـــر

الداخليــة ملنظمــة الصــحة العامليــة، بوصــفه مقــدم خــدمات مراجعــة  املراقبــةحيــث ال يتمتــع رئــيس مكتــب 
مكانية الوصول املباشر إىل اهليئة التشريعية لل ت والتحقيق،  مج. احلسا أما االحتاد الربيدي العــاملي، رب

__________ 

 ه.أعال 118- 117يرجى الرجوع إىل الفقرتني  قابة الداخلية بوالية إجراء التحقيقات.ال يتمتع مكتب الر  (76)
بعة للقطاع (77)  اخلاص بناء على طلب املؤسسة. تقدم خدمات التحقيق عن طريق شركة 
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ــتبعدا مـــن هـــذه العمليـــة لعـــدم وجـــود مكتـــب للرقابـــة الداخليـــة بكـــل و  ــياحة العامليـــة، فقـــد اسـ منظمـــة السـ
 منهما. لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر اجلزء الثاين من املرفق السادس.

لوصــول دون قيــد أو  -9  ت  شــرط إىل هل يتمتــع رئــيس مكتــب الرقابــة الداخليــة  جلنــة مراجعــة احلســا
 ؟والرقابة

لرقابــــة   - 192 تــــت أغلبيــــة املؤسســــات تــــنص اآلن علــــى هــــذا الوصــــول يف مواثيقهــــا املتعلقــــة 
ــة يف الوصــــول دون  الداخليــــة: إىل جلنــــة مراجعــــة  قيــــد أو شــــرطإن حــــق رئــــيس مكتــــب الرقابــــة الداخليــ

ت والرقابة حق مهم، حيث إنه يوفر محاية مما حيت ثــري أو تــدخل أو ضــغوط غــري  مل حدوثهاحلسا مــن 
   ضرورية من املؤسسة، وخباصة من اإلدارة التنفيذية.

وقـــد حـــدد االســـتعراض حتســـينات كبـــرية حتققـــت بشـــأن أوجـــه القصـــور املشـــار إليهـــا يف تقـــارير   - 193
األمــم رتكة السابقة ذات الصلة يف خالل السنوات العشر املاضية. فمــن بــني صــناديق وحدة التفتيش املش

حيــد الــذي ال تحــدة وبراجمهــا، فــإن رئــيس مكتــب الرقابــة الداخليــة يف مفوضــية شــؤون الالجئــني هــو الو امل
ت والرقابة. ومن بني الوكاالت املتخصصة اليت لــدي لوصول رمسيا  إىل جلنة مراجعة احلسا ها مثــل                  ً                                                               يتمتع 

ق. لالطالع علــى مزيــد ى هذا احلهذه اللجان، فإن منظمة الصحة العاملية هي الوحيدة اليت ال تنص عل
 من التفاصيل، انظر اجلزء الثاين من املرفق السادس.

ا؟  -10  ت والرقابة أو اختصاصا  هل التحقيق مدرج صراحة يف اختصاصات جلنة مراجعة احلسا

بوالية التحقيق، ولكــن ال يــزال العديــد منهــا ال يتنــاول املســائل ذات تتمتع أغلبية اللجان   - 194
ت والرقابـــة آليـــة مهمـــة، ال لضـــمان   نتظـــام:الصـــلة  كمـــا هـــو مبـــني أعـــاله، تـــوفر جلـــان مراجعـــة احلســـا

لتحقيــق.                                                 ً                                           استقاللية مكتب الرقابة الداخلية فحسب، ولكن أيضا  لتقدمي املشورة بشأن املســائل املتصــلة 
ا  يس ضــد الــرئ تضطلع بدور مهم يف حاالت أو سيناريوهات معينة، وخباصة االدعــاءات املوجهــةكما أ

ت والرقاـبــــ  ــة احلســـــا ــا ملراجعـــ ــع املؤسســـــات الـــــيت أنشـــــأت جلـــ ــة. ومجيـــ ــتثناء التنفيـــــذي للمؤسســـ ســـ ة، 
ا. وعلــى)78(اإليكاو الــرغم                                                       ً                  ، واالحتاد الدويل لالتصاالت، واليونيــدو، تــدرج التحقيــق فعليــا  يف اختصاصــا

الالجئـــني، فـــإن ية شـــؤون                        ً                                     مـــن أن التحقيـــق لـــيس مـــدرجا  صـــراحة يف اختصاصـــات جلنـــة الرقابـــة يف مفوضـــ 
ألمــــر نفســــه علــــى منظمــــة العمــــل                   ً                                          التحقيــــق مــــدرج ضــــمنيا  يف واليتهــــا املتعلقــــة مبســــائل الرقابــــة. وينطبــــق ا

ة لألرصاد اجلوية، حيــث الدولية، حيث التحقيق مدرج يف أحكام االمتثال والنزاهة، وعلى املنظمة العاملي
لتحقيـــق مدرجــة ضــمنيا  يف ا عــن الكشــف عـــن الغــش واالمتثــال للـــوائح  ملســـؤولية                                       ً     واليــة اللجنــة املتعلقــة 

ا.   املؤسسة ومدونة األخالقيات اخلاصة 

ت والرقابـــة اســـتعراض اســـتقاللية وواليـــة مكتـــب   -11  هـــل تتضـــمن اختصاصـــات جلـــان مراجعـــة احلســـا
 ة التحقيق؟الرقابة الداخلية/ وظيف

ت والرقابــة إســهاما  مهمــا  يف نظــ   - 195 بط واملــوازين، ال بضــمان ام الضــوا                                      ً     ً      تــوفر جلــان مراجعــة احلســا
لتحقيــق. استقاللية مكتب الرقابة الداخلية فحسب، ولك       ً                                          ن أيضا  بتقدمي املشورة بشأن املسائل املتصــلة 

د االســتعراض أن تلــك هــي وينبغــي الــنص علــى هــذه الوظيفــة بوضــوح يف اختصاصــات اللجــان. وقــد أكــ 
ستثناء مفوضية شؤون الال  اإليكاو، ومنظمة الصحة العاملية.  جئني، و احلال يف أغلبية اللجان، 

__________ 

مع ذلك، فاختصاصات جلنة الرقابة يف اإليكاو تتضمن الرقابة على وظيفة األخالقيات اليت كانت مكلفــة حــىت  (78)
لتحقيق. داء األنشطة املتص 2020حزيران/يونيه   لة 
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ت والرقابــة االحتياجــات مــن امليزانيــة ومــالك املــوظفني ملكتــب   -12  هــل تســتعرض جلنــة مراجعــة احلســا
 وظيفة التحقيق؟الرقابة/

ت والرقابــة تتضــمن حبــث االســتعراض كــذلك مــا إذا    - 196 كانــت اختصاصــات جلــان مراجعــة احلســا
مكتــب الرقابــة الداخليــة، مبــا يف ذلــك وظيفــة التحقيــق، مــن امليزانيــة  تااحتياجــ        ً             أحكامــا  تكفــل النظــر يف

ــة الداخليـــة ومـــالك املـــوظفني ــي  م هـــذه اجلوانـــب املهمـــة للرقابـ ــة تقـ ــة مســـتقلة ومهنيـ ــود هيئـ َ                                 ِّ                                     وتقييم هـــا. فوجـ       
 كــذلك يف نظــام الضــوابط واملــوازين ويف تعزيــز اســتقاللية الوظيفــة. وهــذا ينطبــق  ووظيفــة التحقيــق يســهم

ستثناء جلان هيئة األمم املتحدة للمــرأة لفعل ، ومنظمــة الصــحة )80(، واليونيــدو)79(على أغلبية اللجان، 
لوضــــــع يف  .)81(العامليــــــة، واملنظمــــــة العامليــــــة للملكيــــــة الفكريــــــة وقــــــد حــــــدث حتســــــن ملحــــــوظ، مقارنــــــة 

 ه. ، وإن مل يكن يتسىن اعتبار مجيع هذه اللجان مستقلة كما هو موضح أعال2011  عام

ت والرقابـــة األداء اإلمجـــايل ملكتـــب الرقابـــة الداخليـــة/ وظيفـــة  تســـتعرضهـــل   -13  جلنـــة مراجعـــة احلســـا
 التحقيق؟

ت والرقابــة تســتعرض حبث االستعراض كذلك ما إذا كانت اختصاص   - 197 ات جلان مراجعة احلســا
مســتقلة  خــرباءئــة يهل وجــود األداء اإلمجايل ملكتب الرقابة الداخلية، مبا يف ذلك وظيفة التحقيق. ويشك

ا وتسدي املشورة بشأنه إسهاما  مهما  آخــر يف    ّ تقي                                                                                  ً     ً       م أداء الرقابة الداخلية ووظيفة التحقيق وتبدي تعليقا
ــة. وت ــتقاللية الوظيفـ ــتثناء جلنـــيت مكتـــب األمـــم اسـ سـ ــا ،  ــان أيضـ ــة اللجـ ــال يف أغلبيـ لفعـــل احلـ ً                         لـــك هـــي                                      

لرغم من عدم ذكر ذلك يف االختصاصــات، نو الة الياملتحدة خلدمات املشاريع، واليونيدو. ويف ح يدو، 
ت وتقدمي املشورة التابعة هلا تعلق، يف التطبيق العم  يف لــي، علــى األداء اإلمجــايلفإن جلنة مراجعة احلسا

 تقاريرها السنوية.

ت والرقابـــة توصـــيات رمسيـــة تتعلـــق بوظيفـــة التحقيـــق يف تقاريرهـــ   -14  ا هـــل تصـــدر جلنـــة مراجعـــة احلســـا
 ؟  ةيالسنو 

ت والرقابــة تصــدر يف   - 198 حبث االستعراض، عالوة على ذلك، مــا إذا كانــت جلــان مراجعــة احلســا
ق. وتعتــرب املفتشــة التوصــيات أداة مفيــدة لإلشــارة تقاريرهــا الســنوية توصــيات رمسيــة تتعلــق بوظيفــة التحقيــ 

ــا إىل أوجــــه القصــــور واملســــائل األخــــرى الــــيت حتــــددها اللجنــــة والــــيت يتعــــني ت ا عــــن طريــــق اإلدارة مــــ إناوهلــ
التنفيذيــة، أو عــن طريــق اهليئــة التشــريعية لكــل مؤسســة. وقــد خلــص االســتعراض إىل أن أغلبيــة اللجــان 

ستثناء جل تصدر هذه مج األغذية العاملي، واإليكاو، واليونيدو.  اليونيسيفان التوصيات،   ، وبر

                      ً         ه، أحرزت املؤسسات تقــدما  يف تعزيــز الذكورة أعكما يتبني من تقييم املعايري امل  االستنتاجات:  - 199
. غــري أن الوضــع خيتلــف مــن مؤسســة إىل أخــرى، 2011اللية وظــائف التحقيــق التابعــة هلــا منــذ عــام اســتق

ت ال يســتويف واحــدا  أو أكثــر مــن معــايري االســتقاللية أو مؤشــراوهناك عدد مــن ال ً   املــذكورة آنفــا .  ا                   ً                                     كيــا            
لغــــة لفعاليــــة اضــــطالعها بواليتهــــا بطريقــــة حمقحظيفــــة التولالســــتقاللية، فيمــــا يتعلــــق بو  ايــــدة يــــق، أمهيــــة 

__________ 

لتحقيــق إىل مكتــب خــدمات  هيئة األمم املتحــدة للمــرأة عهــدت جبميــع األنشــطة املتصــلة، ألن             ً ليس هذا مهما   (79)
 الرقابة الداخلية التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة.

ق اللجنــــة االس (80) ت التابعــــة لليون                              ِّ            كمــــا حيــــدث يف عــــدة مؤسســــات أخــــرى، تعلــــ   يــــدو علــــى تشــــارية ملراجعــــة احلســــا
إىل اهليئــة التشــريعية، وإن مل ية من امليزانية ومالك املوظفني فيما تقدمه من تقارير احتياجات وظيفة الرقابة الداخل

ا.              ً     ً              يكن هذا رمسيا  جزءا  من اختصاصا
ضــمن للرقابــة يف املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة ال تتلــرغم مــن أن اختصاصــات اللجنــة االستشــارية املســتقلة  (81)

أن ختصيص املــوارد الداخلية ينص على أنه ينبغي للجنة أن تقدم املشورة بش هذا احلكم، فإن ميثاق شعبة الرقابة
 املالية والبشرية للشعبة.
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اللية وموضــوعية ومهنيــة، وهــي شــرط ال غــىن عنــه لتحقيــق ذلــك. وســوف يــوفر االمتثــال ملؤشــرات االســتق
ــا  قصــى قــدر ممكــن، النظــر إىل وظيفــة التحقيــق علــى أ                   ً                                                                     املذكورة أعاله نظاما  للضوابط واملــوازين يكفــل، 

ملعــايري  تاالتــأثري  خاليــة مــن ــا تسرتشــد يف املقــام األول  اخلارجيــة والداخليــة والتــدخل غــري الضــروري، وأ
                         ً      ً       ينبغــي اإلشــارة إىل أن تقريــرا  ســابقا  لوحــدة هنيــة عنــد اضــطالعها بواليتهــا. ويف هــذا الســياق، املواملقاييس 

لفعــل  )JIU/REP/2006/2التفتــيش املشــرتكة بشــأن ثغــرات الرقابــة يف منظومــة األمــم املتحــدة ( قــد توقــع 
ه. 6و 5كبري التوصيتني   إىل حد  الواردتني أد

ة وإىل تعزيــز نظــام ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصيتني التــاليتني إىل حتســني الشــفافية واملســاءل  - 200
الستناد إىل املمارسات اجليدة.    الرقابة الداخلية 

 5التوصية 
ن املؤسسات ات منظومة األمم املتحدة أن تطلب مسسابعة ملؤ ينبغي للهيئات التشريعية الت  

اية عام  لرقابة حبلول  ُ     ُ   ِّ                                         اليت مل تفعل ذلك بعد  أن ت ضم  ن مواثيقها املتعلقة         ً            أحكاما  حتقق ما يلي: 2021                 

ا وفصلهم أو   (أ) ني          َ عزهلم خاضع  جتعل تعيني رؤساء مكاتب الرقابة الداخلية اخلاصة 
 وموافقتها؛ لتشريعيةللتشاور مع اهليئات ا

والية رؤساء مكاتب الرقابة الداخلية، ترتاوح بني  مدة        ً           تضع حدودا  قصوى على   (ب)
                      ُ                                                      مخس وسبع سنوات، على أن ي فضل جعل الفرتة غري قابلة للتجديد، مع فرض قيد على إعادة 

 تعيينهم داخل املؤسسة نفسها؛

ا دون تتيح وصول رؤس  (ج) إىل اهليئات  طر و شأقيد اء مكاتب الرقابة الداخلية 
ت والرقابة اخلاصة بكل منها.  التشريعية، وإىل جلان مراجعة احلسا

 
 

 6 التوصية

ُ     ينبغي للهيئات التشريعية التابعة ملؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت مل تفعل ذلك بعد  أن                                                                               
بة حبلول اقت والر تطلب من املؤسسات حتديث اختصاصات جلان كل منها املعنية مبراجعة احلسا

                               ً                  حبيث تتضمن، حسب الضرورة، أحكاما  مالئمة حتقق ما يلي: 2021اية عام 

 ل ووالية مكتب الرقابة الداخلية/ وظيفة التحقيق؛تستعرض استقال  (أ)

ا من امليزانية ومالك املوظفني؛  (ب)  تستعرض متطلبا

 تستعرض أداءها العام؛  (ج)

 ة.تصدر التوصيات ذات الصل  (د)

  استقاللية الوظيفة يف جمايل امليزنة والتشغيل ال تزال غري كافية  - ميج 
ُ                                   كمــا هــو مــذكور مــن قبــل  يف تقريــر وحــدة التفتــيش املشــرتكة لعــام   - 201 ، يتمثــل أحــد العناصــر 2000                  

ملاليــة الرئيسية الستقاللية وظيفة التحقيق يف جمايل امليزنة والتشغيل يف التحديد الواضح للمــوارد البشــرية وا
                          ً لطة إدارة تلــك املــوارد، رهنــا  زمة ملكتب الرقابة الداخلية والتحقيق يف ميزانية املؤسسة، مع تفويضه بساللا
اب  .اإلمجالية سياسات املنظمة وإجراءا
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: جتــاوزت التوصــيات الــواردة يف تقريــر توصيات وحدة التفتيش املشرتكة السابقة ذات الصلة  - 202
أن وظيفــة التحقيــق مــا هــو أكثــر مــن ذلــك، حيــث ذكــرت أنــه شــ ب 2011ام وحــدة التفتــيش املشــرتكة لعــ 

الســتناد إىل  ينبغي وضع امليزانيات ت نفســها  ت الرقابة الداخليــة عــن طريــق تلــك الكيــا املقرتحة لكيا
تقــــديرها املهــــين. وينبغــــي تقــــدمي هــــذه التقــــديرات، دون أن يغريهــــا الــــرئيس التنفيــــذي، إىل جلنــــة مراجعــــة 

ت أ ي تعليقــات يبــديها الــرئيس التنفيــذي، مــن أجــل استعراضــها وإحالتهــا ،ةو الرقابــ احلســا  مشــفوعة 
كــذلك إىل أنــه ال يوجــد كيــان رقــايب حــر يف أن   2011وخلص تقرير عــام  .)82(إىل اهليئة التشريعية املناسبة

ت الرقابــة لــنفس سياســات امليزنــة الــيت خيضــع ان يــ كهلــا أي   يبــت يف احتياجاتــه مــن امليزانيــة؛ وختضــع كيــا
ت. ولـــذا، خلـــص املؤلفـــان إىل هـــذا الـــنقص يف االســـتقاللية يهـــدد اســـتقاللية وظيفـــة  آخـــر داخـــل األمـــا

ــا التحق ــا فيهـ ــا  25 ة، الفقـــر JIU/REP/2011/7يـــق (الرقابـــة الداخليـــة، مبـ ، JIU/REP/2006/2           ً . انظـــر أيضـ
 ).69، الفقرة JIU/REP/2016/8، و38الفقرة 

   ُ                       ُ                   ، أ حــرز تقــدم يف وضــع آليــات ون ظــم لتعزيــز اســتقاللية 2011دة لعــام ومنــذ صــدور تقريــر الوحــ   - 203
ا، علــى النحـــو امل بــني أعــاله. ويف حـــني أن خــدمات الرقابــة الداخليــة، مبـــا فيــا اســتقاللية امليزنـــة، وضــما

الوضــع األمثــل للميزانيــة املقرتحــة لكيــان الرقابــة الداخليــة رمبــا كــان أن يعــدها كيــان الرقابــة الداخليــة كمــا 
ــذلكأ ــام  وصــــي بــ ــدة لعــ ــر الوحــ ــرة JIU/REP/2011/7( 2011يف تقريــ ــد ال يكــــون ذلــــك 26، الفقــ )، فقــ

ا اليت تتبعها املؤس ســات. ويشــار يف هــذا الشــأن إىل الفصــل اخلــامس متوافقا مع عمليات امليزنة وسياسا
ه بشأن القدرة على التحقيق وموارده.  أد

الداخليــة ألغلبيــة املؤسســات بعــض  ةبــ يــق الرقاومــن حيــث االســتقالل التشــغيلي، تتضــمن مواث  - 204
ة نح رئــيس مكتــب الرقابــة الداخليــة ســلطة علــى مــوارد املكتــب البشــرية واملاليــة. ففــي حالــ األحكام اليت متــ 

مج األغذيــــة العــــاملي، يــــنص ميثــــاق مكتــــب املفــــتش العــــام علــــى أن املفــــتش العــــام يتمتــــع، لضــــمان  بــــر
ة واملاليــة للشــعبة، وبســلطة الرقابــة عليهــا، يف ظــل انصــياعه ير ارد البشــ االستقاللية، مبسؤولية إدارية عــن املــو 

مج ولوائحه. وتقدم جلنة  يــذي واجمللــس التنفيــذي بشــأن مــالك املشورة إىل املدير التنف التدقيقلقواعد الرب
لرقابــة ويف األمانة العامة لألمم املتحدة، يتمتع وكيل األمني العام خلــدمات ا .)83(موظفي الشعبة ومواردها

. غــري أن هــذه التعيينــات مقصــورة علــى العمــل مــع 1- اخليــة بصــالحية تعيــني املــوظفني حــىت الفئــة ددلا
 مكتب خدمات الرقابة الداخلية.

 ، 2011أوصــى تقريــر الوحــدة لعــام    مــزا وعيــوب إجــراءات االختيــار اخلاصــة ملــوظفي التحقيــق:   - 205
ت حــــ و صــــدرته ال    ً                                      متشــــيا  مــــع االقرتاحــــات الــــواردة يف تقريــــر ذي صــــلة أ دة بشــــأن وظيفــــة مراجعــــة احلســــا

)JIU/REP/2016/8نه ينبغي اختيار موظفي التحقيق وفقــا  للنظــامني األساســي واإلداري للمــوظفني  (                               ً                                      ،
                                                             ً               علـــــى أن يكـــــون ذلـــــك يف ظـــــل االســـــتقالل عـــــن التـــــأثري اإلداري والتنظيمـــــي، ســـــعيا  لكفالـــــة اإلنصـــــاف 

ــة التحقيـــق واســـ  دة فعاليـــة وظيفـ ــية JIU/REP/2011/7(انظـــر  اتقالليتهوالشـــفافية، وز ). وكـــان 2، التوصـ
بــة الداخليــة مــن األساس املنطقي هلذه التوصية هو منع أي تدخل يف عملية اختيار املوظفني لوظيفة الرقا

املكاتــب األخــرى أو اإلدارة، حيــث إنــه قــد لــوحظ أن هــذا التــدخل قــد حــدث عنــد اختيــار عــدد  جانب
ت. ومــ  ملثــل علــى مــوظفي مكتــب الرقابـــة  ان شــأن هـــذمــن مــوظفي مراجعــة احلســا احلكــم أن ينطبــق 

 الداخلية اآلخرين، مبن فيهم موظفو التحقيق.

 أفــراديف أثناء االســتعراض، شــدد  بة إزاء سلطة الرئيس التنفيذي:للرقا التنفيذيةاالستقاللية   - 206
ــتقاللية  ــه ال ينبغـــي أن تتـــداخل االسـ ــابالت، مـــع ذلـــك، علـــى أنـ ــلطة  عمـــ  فيذيـــةتنالجـــرت معهـــم مقـ السـ

__________ 

لفعل واحدة من التوصيات الرمسية لقرير الوحدة عن ثغرات الرقابة  (82)  ).JIU/REP/2006/2(كانت هذه 
 .34لفقرة ، اOED2015/009مج األغذية العاملي رقم تعميم املدير التنفيذي لرب (83)
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إلشــــراف علــــى عمليــــيت االختيــــار والتعيــــني يف مجيــــع  املفوضــــة للــــرئيس التنفيــــذي ملؤسســــة مــــا والتزاماتــــه 
املنظمة، مبا يف ذلك مكتب الرقابة الداخلية، وضمان تطبيق مجيع السياسات والقواعد واللــوائح مكاتب 

تساق يف مجيع أحناء املنظمة.  ذات الصلة 

ثنــاء املقــابالت، مل يعــرب ممثلــو مكاتــب الرقابــة الداخليــة وجلــان مراجعــة أ : يفدارةمشــاركة اإل  - 207
ت والرقابة عن قلق كبري بشأن مشا ركة اإلدارة يف عمليات التعيني أو غريها من األنشطة اإلدارية احلسا

رة أي مســـائل، حســـب  م إ مكـــا ــم مقـــابالت أنـــه كـــان  ملكاتـــب الرقابـــة. والحـــظ الـــذين جـــرت معهـ
ــاء ــا  مـــع اهليئـــات  ،االقتضـ ــتقلة، وأيضـ ــة املسـ ــذيني، وعنـــد الضـــرورة مـــع اللجـــان الرقابيـ ــائهم التنفيـ                                                                     ً           مـــع رؤسـ

 لك. خي ذ ُ و                 ُ التشريعية مىت تـ  

: ختضــع وظيفــة التحقيــق، وجــود نظــام للضــوابط واملــوازين أمــر حاســم الســتقاللية الوظيفــة  - 208
، ومــــن مث ختضــــع ألساســــيةا اهــــ ونظمسســــة              ً                                      عتبارهــــا جــــزءا  مــــن مكاتــــب الرقابــــة الداخليــــة، لقواعــــد املؤ 

جميــة وسياســات إدارة املــوارد البشــرية ذات الصــلة، ممــا ميكنــه فــت ح البــاب أمــام مجيــع لعمليــات امليزانيــة الرب
مليزانيــة، ومنــع أي تــدخل أو انتهــاك مــن  التنفيذيــةأنواع التدخل. وللمحافظة على استقالليتها  واملتعلقــة 

لتاتعترب املفتجانب اإلدارة،  كان أن يكون لدى املؤسســات نظــام الضــوابط أن من األمهية مب يلشة 
مــا  للمعــايري واملقــاييس املشــار إليهــا آنفــا .       ً امتثــاال   املؤسســات واملــوازين املــذكور أعــاله، وأن متتثــل     ً                                  ً    

تــب الرقابــة الداخليــة أن يتحملــوا املســؤولية اإلداريــة الكاملــة عــن املــوارد اويتعــني علــى رؤســاء مك
 ية للمكاتب وعن الرقابة عليها، بشأن مجلة أمور من بينها مــا يتعلــق بقــرارات التعيــني،لارية واملالبش

 ؤسسات ولوائحها.يف ظل االنصياع لقواعد امل

ُ                                                 ال توجــــد بعــــد  إجــــراء مــــرض يف الوكــــاالت املتخصصــــة للتحقيــــق يف االدعــــاءات   - دال           
 املوجهة ضد الرؤساء التنفيذيني  

: إن كيفيــة تنــاول البالغــات ةت األمــم املتحــدة املتخصصــ الاحــل يف وكــ مســألة ال تــزال بــال   - 209
نذ فرتة طويلة وال تزال بــال حــل، وكانــت املــرة واالدعاءات املوجهة ضد الرؤساء التنفيذيني مسألة قائمة م

بشـــأن اســـتعراض السياســـات واملمارســـات  2018األخـــرية الـــيت جـــرى فيهـــا تناوهلـــا يف تقريـــر الوحـــدة لعـــام 
ــة  ــق، أعيـــد JIU/REP/2018/4عـــن املخالفـــات ( ني   ّ   ملبل غـــ املتعلقـ ــة التحقيـ ــتعراض وظيفـ ــياق اسـ ). ويف سـ

لتضــارب احملتمــل يف املصــاحل الناشــئ عــن العالقــة بــني الــرئيس حبــث هــذه املســألة، وخباصــة فيمــا يتصــل 
لرغم من أن رؤســاء مكاتــب  الرقابــة التنفيذي ورئيس وظيفة الرقابة الداخلية أو رئيس وظيفة التحقيق. و

الداخليـــة مســــتقلون مــــن جوانـــب عديــــدة، فــــال يزالــــون خاضـــعون إدار لرؤســــاء املؤسســــات التنفيــــذيني. 
 التفاصيل، انظر املرفق التاسع.لالطالع على مزيد من 

يف املــذكرة الــيت  :               ً                                               الوضــع واضــح متامــا  يف األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا  - 210
علــــى اســـــتعراض تعليقاتــــه وتعليقــــات جملــــس الرؤســــاء التنفيــــذيني  تنالــــيت تضــــمأعــــدها األمــــني العــــام و 

ملبلغــني عــن املخالفــا )، يوجــد عــرض تفصــيلي A/73/665/Add.1ت (السياســات واملمارســات املتعلقــة 
ألمــم املتحــدة وصــناديقها  ضــدلإلطــار التشــريعي القــائم لتنــاول االدعــاءات املوجهــة  الرؤســاء التنفيــذيني 

دعــاءات االتنــاول التحديــد، ذكــر األمــني العــام أن اإلطــار القــانوين الواجــب التطبيــق ل نوملزيد مــ وبراجمها. 
لرؤســـاء التنفيـــذيني لصـــناديق األمـــم املتحـــدة وبراجمهـــا، ســـوء الســـلوك أو االنتاملتصـــلة ب قـــام، فيمـــا يتعلـــق 

اإلداريــة  املتحــدة يتــألف مــن النظــامني األساســي واإلداري ملــوظفي األمــم املتحــدة ومــن إصــدارات األمــم
 األخرى ذات الصلة.
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ومــن مث يتمتــع بصــالحية  )84(األمني العام يعني مجيع رؤساء صناديق األمم املتحدة وبراجمها  - 211
أعاله اليت أعدها األمني العــام، أوضــح كــذلك أن األمــني العــام  املشار إليهايف املذكرة  فتح التحقيقات:

عتبــارهم مــوظفني يف األمــم املتحــدة، وتشــمل  ةم املتحــديعــني الرؤســاء التنفيــذيني لصــناديق األمــ  وبراجمهــا 
ـــم خيضـــعون  للنظـــامني األساســـي واإلداري للمـــوظفني وإصـــدارات شـــروط تعييـــنهم احلكـــم الـــذي يفيـــد 

األمم املتحدة اإلدارية األخرى ذات الصلة. وتشمل هــذه اإلصــدارات األمــر اإلداري بشــأن الســلوك غــري 
ــة (لاالعمليـــة املرضـــي والتحقيقـــات و  حلمايـــة مـــن  ،)ST/AI/2017/1تأديبيـ ــة  ونشـــرة األمـــني العـــام املتعلقـ

ت أو  بســـــببالســـــلوك و  االنتقـــــام بســـــبب اإلبـــــالغ عـــــن ســـــوء التعـــــاون مـــــع عمليـــــات مراجعـــــة احلســـــا
ــا حســب األصــول ( ً                               ). وعمــال  بــذلك اإلطــار القــانوين، ومــا دام  ST/SGB/2017/2التحقيقــات املــأذون        

جمها غري قادر على التحقيق مع رئيســه التنفيــذي، األمم املتحدة أو بر دوق نص ائم يف كيان التحقيق الق
يــق مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة أو فريــق حتقيــق أو كيــان حتقيــق آخــر إجــراء التحقيــق عــن طر  جــاز

تنفيــذي يعينــه األمــني العــام. واألمــني العــام هــو الــذي يتخــذ القــرار ببــدء العمليــة التأديبيــة بشــأن الــرئيس ال
 من صناديق األمم املتحدة أو براجمها.  يأل

املواثيق األخرى الواجبة التطبيــق متناقضــة مع ذلك، تكون إجراءات التشغيل املوحدة أو   - 212
ً  أحيا : أظهر حبث اإلطار السياسايت إلجراء التحقيقات داخل صناديق األمم املتحدة وبراجمها أن لدى      

إلضـــافة إ ــائي،  مج اإلمنـ ــه للتحقيـــق يف  ماىل األحكـــ الـــرب ــغيل موحـــد خـــاص بـ ــراء تشـ ــاله، إجـ املبينـــة أعـ
مج ومــــــوظفي مكتـــــب املراجعــــــة الداخليــــــة ادعـــــاءات ســــــوء الســـــلوك املوجهــــــة ضـــــد اإل دارة العليــــــا للـــــرب

ت. ويــنص إجــراء التشــغيل املوحــد هــذا علــى أن االدعــاءات املوجهــة ضــد اإلدارة العليــا يتعــني  للحســا
ئــب مــديره، اللــذحلمراجعــة اإبالغهــا إىل مــدير مكتــب  مج اإلمنــائي أو  ت والتحقيقــات يف الــرب ن يســا

ن أيضا  تقييما  أو      ً                                        ليا  لالدعاءات ويتخذان القرار بفتح التحقيق.           ً       ً   جير

عــالوة علــى مــا ســبق، يــنص إجــراء  جيــري إســناد هــذه التحقيقــات إىل مكتــب رقــايب آخــر:  - 213
بعــة لألمــم املتحــدة أو  بحقيق مكتــ التشغيل املوحد على أنه ينبغي أن جيري الت الرقابــة يف وكالــة أخــرى 

ت والتحقيقــات، وذلــك بعــد التشــاور مــع رئــيس كتب مراجمنظمة دولية أخرى يعينها مدير م عة احلســا
مج اإلمنائي. وأما عــن الشــخص الــذي ســيقد م  ت والتقييم التابعة للرب                                                                                       َّ  اللجنة االستشارية ملراجعة احلسا

سيتخذ القــرار بشــأن اإلجــراء املمكــن، فــإن إجــراء التشــغيل املوحــد يــنص علــى  يذهائي والإليه التقرير الن
مج مكتــب أن يتشــاور مــدير  لــرب ت  ت والتحقيقــات مــع رئــيس جلنــة مراجعــة احلســا مراجعــة احلســا

مج بشأن أفضل السبل للمضي قدما. لرب  اإلمنائي ومدير مكتب الشؤون القانونية 

جــ املشــاكل املق  - 214 تــرى املفتشــة أن إجــراء التشــغيل املوحــد هــذا  ذا:ء التشــغيل املوحــد هــ ار رتنــة 
إلضــافة إىل  يتضــمن عناصــر ال تتــواءم ــا الواجبــة التطبيــق. و     ً                                                             متامــا  مــع سياســات األمــم املتحــدة وإجراءا

ذلك، تنطوي بعض األحكام على احتمــال حــدوث جمموعــة مــن حــاالت تضــارب املصــاحل، مثــل احلكــم 
مج اإلمنــائي تقيــيم االدعــاءات دمــ ن يتــوىل القاضــي  ت والتحقيــق التــابع للــرب ير مكتــب مراجعــة احلســا

مج والبـــت يف تناوهلـــا. وعـــالوة علـــى ذلـــك، ينبغـــي اإلشـــارة إىل أن جلنـــة الرقابـــة املوجهـــة ضـــ  د مـــدير الـــرب
لكامــل، إذ لــيس لــديها تسلســل إداري مباشــر ودور ا  يف مج اإلمنائي ليست مســتقلة  ء از ستشــاري إالرب

مج اإلمنائي أن يعيد النظر يف إجرااهليئة التشريعية.  ء التشــغيل املوحــد ولذا، تقرتح املفتشة على الرب
  هذا جلعله متوائما مع اإلطار السياسايت الواجب التطبيق لألمانة العامة لألمم املتحدة.

__________ 

ت ا (84) ألمانــــة العامــــة لألمــــم املتحــــدة، مثــــل مكتــــب األمــــم املتحــــدة املعــــين                    ً               يعــــني األمــــني العــــام أيضــــا  رؤســــاء كيــــا
مج األمــم املتحــدة للبيئــة ، وموئــل األمــم املتحــدة، وكــذلك مفوضــية شــؤون ملخــدرات واجلرميــة، األونكتــاد، وبــر

 ، ومركز التجارة الدولية.الالجئني
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مج األغذية العاملي:  - 215 مج فــ مكتــب امل من األمثلــة األخــرى ميثــاق احلالة يف بر تش العــام يف بــر
ــة العـــ  ــا يشـــمل تاألغذيـ ــتحدث حكمـ ــؤخرا  والـــذي اسـ ــه مـ ــوء                           ً                          املي، الـــذي جـــرى تنقيحـ ــاءات سـ ــاول ادعـ نـ

الســلوك املوجهــة ضــد املــدير التنفيــذي. فيتعــني إحالــة هــذه االدعــاءات إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة 
مج تـــ كق فيهـــا مواملـــدير العـــام ملنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة، وال جيـــب أن حيقـــ  ب املفـــتش العـــام التـــابع لـــرب
وانـــب إجرائيـــة أخـــرى. ولـــذا، جيـــب افـــرتاض أن األغذيـــة العـــاملي. غـــري أن امليثـــاق املـــنقح ال يتنـــاول أي ج

التقيــــيم األويل لالدعــــاءات والبــــت يف فــــتح التحقيــــق، مبــــا يف ذلــــك اخلطــــوات التاليــــة للتحقيــــق، يتقاســــم 
 واملدير العام ملنظمة األغذية والزراعة.  املتحدة املسؤولية عنهما األمني العام لألمم

رة احلالــة يف وكــاالت األمـــم املتحــدة املتخصصـــة أكثــر   - 216 : توجـــد لــدى قلـــة مـــن للمشــاكلإ
الوكــاالت فقــط أحكــام يف هــذا الشــأن، وهــي ختتلــف مــن حيــث العمليــة املتبعــة والتفاصــيل. وقــد أرســت 

                  ً                        ، واليونيــدو مـــؤخرا  بعــض اإلجـــراءات الرمسيـــة. ويفتلالتصـــاال املنظمــة البحريـــة الدوليــة، واالحتـــاد الــدويل
حالة املنظمة البحرية الدولية، تتضمن السياســات واإلجــراءات املتعلقــة مبنــع الغــش وســوء الســلوك اخلطــري 
والكشف عنهما جمموعة من العناصــر املتصــلة بتنــاول االدعــاءات املوجهــة ضــد الــرئيس التنفيــذي. وجيــب 

يتخــذ جملــس املنظمــة البحريــة  رقابة الداخلية، اليت جتــري التقيــيم األويل. مثلا خدمات تقدمي البالغات إىل
الدولية القرار بفتح التحقيق الذي جتريه وحدة التفتيش املشرتكة أو دائرة التحقيــق يف مؤسســة أخــرى مــن 

يــر ر قإليــه الت                                                                        َّ  مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة. كمــا أن جملــس املنظمــة البحريــة الدوليــة هــو الــذي يقــد م 
 ء الذي ميكن تطبيقه.النهائي، وهو الذي يتخذ القرار بشأن اإلجرا

يف حالـــة االحتـــاد  مشـــاكل مـــع األحكـــام الواجبـــة التطبيـــق يف االحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت:  - 217
لتحقيــق، وسياســة  مكافحــة االحتيــال الــدويل لالتصــاالت، يتضــمن كــل مــن املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة 

ءات املوجهــة ضــد الــرئيس التنفيــذي.       ً                  أحكامــا  بشــأن تنــاول االدعــا املمارســات احملظــورة نغريمهــا مــ والفســاد و 
ــتقلة لـــإلدارة أو  ــارية املسـ ــا يتـــوىل رئـــيس اللجنـــة االستشـ     َّ                                                                               وتقـــد م البالغـــات إىل مكتـــب األخالقيـــات، بينمـ

مـــن  غـــري أن أرئـــيس اجمللـــس إجـــراء التقيـــيم األويل. ويتخـــذ رئـــيس اجمللـــس القـــرار بشـــأن فـــتح التحقيـــق. 
لتحقيــق أو س ياســة مكافحــة الغــش والفســاد واملمارســات احملظــورة األخــرى ال املبادئ التوجيهية املتعلقــة 

ــي   ــافية بشـــأن الكيـــان الـــذي سـ ــه                                           ُ تشـــتمل علـــى أحكـــام إضـ ــيقد م إليـ                               َّ       جري التحقيـــق أو الشـــخص الـــذي سـ
مكــن، أو مــا هــي ملالالحــق االتقريــر النهــائي، أو الشــخص الــذي ســيتخذ القــرار النهــائي بشــأن اإلجــراء 

 اإلجراءات بدقة.  

ال حيدد ميثاق مكتــب التقيــيم والرقابــة الداخليــة يف اليونيــدو الــذي  اثلة يف اليونيدو:مشاكل مم  - 218
االدعاءات املوجهة ضد الرئيس التنفيذي، بينما تــنص مبادئــه     ُ           أن ت قدم إليهاُ         ً               ن قح مؤخرا  اجلهة اليت يتعني 
قابـــة الداخليـــة جتـــري الرقابـــة الداخليـــة التابعـــة ملكتـــب التقيـــيم والر  ةبددة. فشـــعالتوجيهيـــة علـــى قنـــوات متعـــ 

لبت يف فتح التحقيق، ال ينص امليثــاق إال علــى أن يف حالــة اســتنتاج  التقييم األويل. وحني يتعلق األمر 
اللجنــة ســوء ســلوك ارتكبــه املــدير العــام، يستشــري مكتــب التقيــيم والرقابــة الداخليــة رئــيس اجمللــس ويبلــغ 

ت. والالا دة بشــأن الطــرف الــذي ســيجري التحقيــق إذن، أو توجد أحكام حمــد  ستشارية ملراجعة احلسا
ــأن  ــائي بشـ ــرار النهـ ــيتخذ القـ ــه، أو الشـــخص الـــذي سـ ــائي إليـ ــر النهـ ــدمي التقريـ الشـــخص الـــذي ينبغـــي تقـ

 .)85(اإلجراء املمكن

__________ 

ن املــدير العــام، وفقــا  للمــادة  ُ       أ بلغــت و  (85) ) مــن دســتور اليونيــدو، "خيضــع لتوجيهــات 3(11                                       ً        حــدة التفتــيش املشــرتكة 
و بســــلطة اختــــاذ اإلجــــراء عامــــة أو حمــــددة يصــــدرها املــــؤمتر أو اجمللــــس". ولــــذا، تتمتــــع اهليئــــات التشــــريعية لليونيــــد

ة الرقابــة الداخليــة مــا يفيــد عــن ارتكــاب التقيــيم والرقابــة الداخليــة عــن طريــق شــعباملناسب يف حالة إثبات مكتب 
نــه ســيجري التصــدي هلــذه املســائل يف سوء سلوك اشرتك                                   ُ                                          فيه املــدير العــام. وعــالوة علــى ذلــك، أ بلغــت الوحــدة 

 الرقابة الداخلية.التنقيح التايل مليثاق مكتب التقييم و 
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يتضـــمن القـــرار الـــذي حيـــدد  ،يي العـــامليف االحتـــاد الربيـــد احلالـــة يف االحتـــاد الربيـــدي العـــاملي:  - 219
املنتخبني األحكــام الواجبــة التطبيــق يف حالــة ارتكــاب هــؤالء املســؤولني املنتخبــني  شروط خدمة املسؤولني

لســوء ســلوك خطــري أو انتهــاك لدســتور االحتــاد ولوائحــه العامــة. ويف حــني أن بعــض العناصــر تــنص علــى  
ارتكــاب ســوء عــن ذي يتعــني تقــدمي البالغــات لــ اد الشــخص كيفية تناول االدعــاءات، فــإن القــرار ال حيــد

ك املزعوم إليه. وينص القرار على أن على رئيس اجمللــس إجــراء التقيــيم األويل والبــت، بعــد استشــارة السلو 
أعضــاء اجمللــس، يف فــتح التحقيــق. ويــنص القــرار كــذلك علــى أن اجمللــس هــو الــذي جيــري التحقيــق، وأنــه 

. وعــالوة علــى ذلــك، ئي إليهــا، واجلهــة الــيت تبــت يف اإلجــراء املمكــناهــ قريــر الناجلهــة الــيت جيــب تقــدمي الت
غلبيـــة ثلثـــي األعضـــاء، عقـــد املســـؤول املنتخـــب بســـبب ارتكابـــه  لتصـــويت  جيـــوز للمجلـــس أن يلغـــي، 

 خمالفة خطرية.

يــة يف املنظمــة العامل مشــاكل مــع اللــوائح ذات الصــلة يف املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة:  - 220
يفية تناول االدعــاءات املوجهــة ضــد الــرئيس التنفيــذي الرمسية املتعلقة بكالفكرية، ترد اإلجراءات  ةيللملك

لتحقيق. وجيب تقدمي البالغات إىل شــعبة الرقابــة  يف ميثاق الرقابة الداخلية للمنظمة وسياستها املتعلقة 
رجية مستقلة بناء على مشورة اللجنــة اخة حتقيق الداخلية. ويتوىل إجراء التقييم األويل إما مديرها أو دائر 

ة املستقلة للرقابة التابعة للمنظمة. وينطبق األمر نفسه على مسألة الشخص الذي عليــه البــت االستشاري
لتحقيــق. وجيــب تقــدمي التقريــر  يف فتح التحقيق، بينما يتوىل إجراء التحقيق كيان خارجي مستقل معــين 

لجنــة االستشــارية ة العامــة وجلنــة التنســيق، مــع إرســال نســخ إىل اليــ عيســي اجلمالنهائي عن التحقيق إىل رئ
ت اخلــارجي، ومــدير شــعبة الرقابــة الداخليــة. وال توجــد أحكــام إضــافية  املســتقلة للرقابــة، ومراجــع احلســا
تشــمل املســؤوليات والعمليــات الــيت يتعــني علــى اهليئــة التشــريعية اتباعهــا للتوصــل إىل اســتنتاجات بشــأن 

 يق أو اختاذ القرار بشأن اإلجراء الالحق.قحقرير التت

بينمــا ال توجــد إجــراءات رمسيــة يف املنظمــة العامليــة  احلالة يف املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة:  - 221
لألرصاد اجلوية، ينص قرار مؤمتر املنظمة الذي يتضمن األحكام ذات الصلة بعقد األمني العــام علــى أن 

ح التحقيــق. واجمللــس التنفيــذي                               ً            يما أوليا لالدعاءات، ويتخذ أيضا  القرار بفتيقملنظمة تجيري رئيس مؤمتر ا
 هو إذن الذي جيري التحقيق، ويتلقى التقرير النهائي، ويبت يف اإلجراء الالحق. 

لفعــل  حالة أقل من أن تكون مرضية بوجه عام:  - 222 على الرغم من أن لــدى بعــض املؤسســات 
ــاذ  ــة الختـ ــر معينـ ــراءات عناصـ ــها التنفيـــ شـــ بإجـ ــد رئيسـ ــة ضـ ــاءات املوجهـ ــد أظهـــر أن تنـــاول االدعـ ذي، فقـ

االستعراض بوضوح أن هــذه املســألة حتتــاج إىل اهتمــام إضــايف وإعــداد سياســات وإجــراءات أكثــر اتســاما 
 لطابع الرمسي والشمويل لتغطية العملية برمتها.

شة أن إدراج إشــارة يف فتملاترى  كة:اقرتاحات عالجية مناسبة تطرحها وحدة التفتيش املشرت   - 223
ت تعييـــنهم عقـــود عمـــل الرؤســـاء ال تنفيـــذيني الـــذين ال يعيـــنهم األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة أو يف خطـــا

                                             َ                                      تتعلق بتطبيــق النظــامني األساســي واإلداري للمــوظفني ذو ي الصــلة بكــل مــنهم والسياســات األخــرى الــيت 
جوانب هذه املسألة. ومن شأن ذلك أن ميــنح  ضتوضيح بع                             ً      ً   تشمل سوء السلوك رمبا يشكل أمرا  مفيدا  ل

ســاء التنفيــذيني ذات احلقـــوق وااللتزامــات املمنوحـــة ألي مــن مــوظفيهم. غـــري أن املســائل املتمثلـــة يف الرؤ 
ّ                         الشــخص الــذي ت بلــغ إليــه االدعــاءات، والشــخص الــذي ينبغــي أن يقــي م االدعــاءات، والشــخص الــذي                                            ُ            

ري التحقيق ويتخذ القرار بشأ  الالحق ال تزال يتعني تغطيتها بسياسة منفصلة. ءن اإلجراُ                             جي 

ألمــم املتحــدة مــن أجــل منظومــة منتــدى أكثــر مشــورة مفيــدة مــن   - 224 ممثلــي دوائــر التحقيــق 
: تود املفتشة أن تسلط الضوء على أمهية مشروع وثيقة ألغراض العمل أعده ممثلــو األمم املتحدة برمتها

ألمـــم املتحـــدة  الـــذييـــدة بشـــأن التحقيـــق يف شـــكاوى ســـوء الســـلوك رة مفو شـــ يقـــدم م ،دوائـــر التحقيـــق 
ألمــم املتحــدة  منتدى وتوافق املفتشة على توصيةيرتكبه الرؤساء التنفيذيون.  ممثلــي دوائــر التحقيــق 
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نه ينبغي ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، عند إعداد األساليب املناسبة للتحقيق يف االدعاءات 
ئــق األساســية  وعنــد ،انفيــذي مــ تاملقدمــة ضــد رئــيس  اعتمادهــا، أن تعتمــد سياســة متســقة مــع الو

 للمؤسسات أو دساتريها حتقق ما يلي:

  تنص على هيئة حتقيق خارجية تتوىل إجراء التحقيق وتؤكد أن معايري التحقيــق الواجبــة
 التطبيق سوف تطبق يف هذه العملية؛

  ويل لالدعــاءات، وحتــدد  ض األ ا ر االســتع   ء حتــدد املســؤوليات املعنيــة لتلقــي البالغــات وإجــرا
ذه املسؤوليات؛                                       ً                                        هيئة أو هيئات الرقابة الداخلية (تبعا  لطبيعة االدعاء) اليت ستكلف 

  حتــدد اإلجــراء الــذي جيــب أن يتبعــه رئــيس هيئــة الرقابــة الداخليــة املكلفــة واملعــايري الــيت
حقيــق تلهيئــة ا جيب أن يستخدمها عند البــت فيمــا إذا كانــت االدعــاءات ســتحال إىل

 اخلارجية أم ال، وكيفية اإلبالغ عن ذلك؛

   حتـــدد اإلجـــراء الـــذي جيـــب أن تتبعـــه هيئـــة التحقيـــق اخلارجيـــة يف التحقيـــق واإلبـــالغ عـــن
 النتائج؛ 

  تؤكــد مســؤوليات اهليئــة التشــريعية أو اهليئــة املعينــة األخــرى أو الشــخص املعــني اآلخـــر
ن تقريــر هيئــة التحقيــق ت بشــأاجاســتنتا واإلجــراء الــذي عليــه اتباعــه عنــد التوصــل إىل

 اخلارجية؛

  يــئ القــدر الكــايف مــن أشــكال احلمايــة والســرية للمبلغــني عــن املخالفــات، الــيت تــنظم
 هذه العملية. 

ألمــم املتحــدة بشــأن مواءمــة سياســات   - 225 مشــورة مفيــدة أخــرى مــن ممثلــي دوائــر التحقيــق 
ألمــم نفيــذيونتللرؤســاء ايرتكبــه االتحقيق املتصــلة بســوء الســلوك الــذي  : أعــد ممثلــو دوائــر التحقيــق 

املتحدة يف مشروعهم توجيهات إضافية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة عــن طريــق حتديــد العناصــر الــيت 
ينبغــي أن تكــون موجــودة يف سياســات التحقيــق املتصــلة بســوء الســلوك الــذي يرتكبــه الرؤســاء التنفيــذيون 

اصــر. وتؤكــد التوجيهــات، فيمــا تؤكــده، أنــه عنــد يتصــل بتلــك العن افيهــا فيمــ  النظــر واملســائل الــيت يتعــني
إحالة التحقيقــات مــع الرؤســاء التنفيــذيني إىل وظيفــة حتقيــق خارجــة عــن املؤسســة، ينبغــي أن تكــون هــذه 
الوظيفة خالية من أي تضارب مصاحل حمتمل وأن تكون لديها كذلك الوسائل واخلربة الضروريتني لتقــدمي 

      ً                                                   د أيضــا  أن احلمايــة القائمــة للمــوظفني مــن االدعــاءات املوجهــة بســوء ة وفعالــة. وتؤكــ ير سريعة وساستجابة 
ــة  ــان الرقابــــة ومراجعــ ــاركة جلــ ــا يتعلــــق مبشــ ــرئيس التنفيــــذي. وفيمــ ــراحة لتشــــمل الــ ــة ينبغــــي أن متتــــد صــ نيــ

ــا  ــان دورا  عنـــدما يكـــون أمامهـ ــنح اللجـ ــه جيـــوز مـ ت، تشـــدد التوجيهـــات علـــى أنـ ني تعيـــ سلســـل ت                                                  ً                   احلســـا
 اري مستقل عن الرئيس التنفيذي.إد لتسلسو 

مــن املســائل املهمــة األخــرى الــيت يتعــني تغطيتهــا يف هــذه السياســة أن  دور اهليئات التشــريعية:  - 226
تتـــوىل اهليئـــات التشـــريعية اســـتعراض توصـــيات تقريـــر التحقيـــق بشـــأن ســـوء الســـلوك الـــذي ارتكبـــه الـــرئيس 

ــيات ــذه التوصـ ــةالتنفيـــذي وتنفيـــذ هـ ــأن  كـــ حإدراج أ ، وأمهيـ ــحة بشـ ــريعية ام واضـ ــام اهليئـــات التشـ ــة قيـ كيفيـ
ــا عنــد اختــاذ قرارهــا النهــائي، مبــا يف  لنظــر يف تقريــر التحقيــق وماهيــة العوامــل الــيت ينبغــي أن تسرتشــد 

كيد متطلبات سرية   .اإلجراءذلك احلاجة إىل 

ــية التاليــــة إىل تعزيــــ   - 227 ــاءومــــن املتوقــــع أن يــــؤدي تنفيــــذ التوصــ مــــم ة يف منظومــــة األهــــ الة والنز ز املســ
 املتحدة.
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 7 التوصية

ُ         ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت مل تفعل ذلك بعد  أن تعد                                                                       
وتعتمد إجراءات رمسية مالئمة للتحقيق يف شكاوى سوء السلوك الذي يرتكبه الرؤساء التنفيذيون، 

 .2021 اية عاموأن تعتمد السياسات املالئمة حبلول 

  املوجهة ضد رؤساء مكاتب الرقابة الداخلية والعاملني فيهاتناول االدعاءات   - هاء 
تكــافئ، يف السياســات واإلجــراءات ذات الصــلة منــذ مُ                            أ حرز بعض التقــدم، وإن كــان غــري   - 228
ارير لتقـــ وا 2011أثــري تنـــاول هــذه االدعـــاءات كمســألة يف تقريـــر الوحــدة عـــن التحقيــق لعـــام  :2011عــام 

ــلة، اذ ــتقاللية مكتـــبت الصـ ــرا  السـ ــة     ً              نظـ ــة مـــن جهـ ــة الداخليـ ــاحل احملتمـــل  ،الرقابـ ــارب املصـ ــاالت تضـ وحـ
نشــوؤها عــن تقيــيم ادعــاءات ســوء الســلوك املوجهــة ضــد رؤســاء مكاتــب الرقابــة الداخليــة والعــاملني فيهــا 

 واحتمال التحقيق فيها من اجلهة األخرى.

ا كانــت حبــث االســتعراض مــا إذ إىل حتــديث: جات وحتتــا السياسات ذات الصلة تتضمن ثغر   - 229
لـــدى املؤسســـات سياســـات وإجـــراءات حمـــددة بشـــأن كيفيـــة معاجلـــة هـــذا الوضـــع بعينـــه. وخلـــص إىل أن 
الوضــع قــد حتســن، وإن كانــت ال تــزال هنــاك ثغــرات كثــرية إمــا بســبب غيــاب هــذه السياســات أو بســبب 

 فاصيل، انظر املرفق العاشر.تلزيد من اعدم اكتمال السياسات املوضوعة. لالطالع على م

  واستند البحث إىل األسئلة التالية:   - 230
لفعــل إجــراءات رمسيــة، أو هــل توجــد سياســات وإجــراءات أخــرى يتعــني   (أ)   هــل توجــد 

 وضعها يف احلسبان؟  

 إىل من يتعني تقدمي البالغات عن سوء السلوك املزعوم؟    (ب)  

 االدعاءات؟ هذويل يف همن الذي سيجري التقييم األ  (ج)  

 القرار بشأن فتح التحقيق؟ من الذي سيتخذ  (د)  

 من الذي سيتوىل إجراء هذا التحقيق؟    (ه)  

           َّ                               إىل من سيقد م التقرير النهائي عن التحقيق؟    (و)  

يف حــني أن لــدى  نتيجــة حتليــل الوحــدة تكشــف عــن وضــع غــري متكــافئ عــرب الوكــاالت:  - 231
ــية ــائي، ومفوضــ مج اإلمنــ ــة العمــــل الدالشــــؤون ال الــــرب ــة، ومنظمــ ــة والزراعــ ــة األغذيــ ــة، جئــــني، ومنظمــ وليــ

لفعل إجراءات رمسية مفصلة بــل ومتيــ   ز يف معظــم احلــاالت                                                                           ّ واليونسكو، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية 
ب الرقابة الداخلية واالدعــاءات املوجهــة ضــد      ً      ً                                      متييزا  واضحا  بني تناول االدعاءات املوجهة ضد رئيس مكت

ملتحدة للسكان، وبقدر أقل مكتــب العاملني فيه، فإن مؤسسات أخرى مثل صندوق األمم ا وموظفيه أ
األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع، واملنظمــة البحريــة الدوليــة، واليونيــدو، ومنظمــة الصــحة العامليــة ليســت 

ئــ لديها ســوى أحكــام أساســية تــرد يف موا ــا أو يف و ت اخلاصــة  أخــرى  ةيق سياســاتثيــق مراجعــة احلســا
 تنص على تناول هذه االدعاءات.

ــه االدعـــاءات ضـــد   - 232 ــدودة بشـــأن توجيـ ــد توجيهـــات حمـ ــم املتحـــدة، توجـ ــة لألمـ ويف األمانـــة العامـ
مــوظفي مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة. ففــي حالــة توجيــه ادعــاءات ضــد مــوظفي مكتــب خــدمات 

ني العــام خلــدمات الرقابــة الداخليــة معاجلــة مــ وكيــل األ لداخلية، مبا فيه رئيس شعبة التحقيق، يتــوىلالرقابة ا
دعاءات وتناوهلا، بينما جتوز إحالــة التحقيقــات إىل حمقــق خــارجي. ويــنص األمــر اإلداري املتعلــق هذه اال
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التوجيهــات، فيشــري  ) علــى بعــضST/AI/2017/1لســلوك غــري املرضــي والتحقيقــات والعمليــة التأديبيــة (
لنســـبة ســـؤول هـــو "وكيـــل املااملوظـــف  (أ) إىل أن1- 2يف الفقـــرة  ألمـــني العـــام خلـــدمات الرقابـــة الداخليـــة 

ــوظفي مكتـــب خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة. علـــى أن "املعلومـــات عـــن  4- 4ويـــنص كـــذلك يف الفقـــرة  "ملـ
غــي توجيههــا فقــط إىل عنايــة الســلوك غــري املرضــي املتصــل مبــوظفي مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة ينب

وال توجــد إجــراءات رمسيــة يف حالــة توجيــه ادعــاءات ضــد  "الرقابــة الداخليــة. م خلــدماتوكيــل األمــني العــا
وكيل األمني العام خلدمات الرقابــة الداخليــة. ويتــوىل معاجلــة هــذه االدعــاءات وتناوهلــا األمــني العــام الــذي 

ام. عــ لاألمــني اويتــوىل إجــراء التحقيــق فريــق أو كيــان يعينــه           ً                              يتخــذ أيضــا  القــرار بشــأن فــتح التحقيــق أم ال.
 ني العام.    َّ                                   ويقد م التقرير النهائي عن التحقيق إىل األم

ويف املقابــل ال يوجــد حــىت اآلن لــدى أي مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، أو االحتــاد الــدويل   - 233
ت رمسيــة بشــأن كيفيــة تنــاول البالغــات عــن لالتصــاالت، أو املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة أي إجــراءا

وجود هذه اإلجــراءات الرمسيــة، فــإن سوء السلوك املزعوم. وخبالف اخلطر الذي ميثله عدم  النوع منهذا 
            ً                                                                    ذلــــك يعــــرب أيضــــا  علــــى مــــا يبــــدو عــــن درجــــة أدىن مــــن اســــتقاللية رؤســــاء مكاتــــب الرقابــــة الداخليــــة يف 

 املؤسسات املعنية.

زيــز الشــفافية واملســاءلة عتلتحقيــق و ي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز وظيفة اومن املتوقع أن يؤد  - 234
 والنزاهة.

 
 8 التوصية

ُ          ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت مل تفعل ذلك بعد  أن تطلب                                                                       
اية عام  إجراءات رمسية لتناول ادعاءات سوء السلوك املوجهة  2021من املؤسسات أن ترسي حبلول 

ا وموظفيها، تالفيا  حلاالت تضارب املصاحل.صاخلية اخلضد رؤساء مكاتب الرقابة الدا                     ً                   ة 
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ت اجلديدة  -     ً خامسا     الطلبات والتحد

 القدرة على التحقيق، وجمموع احلاالت، واملوارد    - ألف 

أثــريت قــدرة وظيفــة التحقيــق ومــدى كفايــة  الرقابــة: عــنالشواغل املثــارة يف التقــارير الســابقة   - 235
ــة هلـــــا يف ــوارد املخصصـــ ــر املـــ ، JIU/REP/2016/4بشـــــأن وظيفـــــة التحقيـــــق (و 2011وحـــــدة لعـــــام لا تقريـــ

ت، وهيئـــات الرقابـــة يف  JIU/REP/2016/2و ــدها جملـــس مراجعـــي احلســـا ــا ) ويف تقـــارير خمتلفـــة أعـ ً                                                             أيضـ    
ـــا االستشـــارية املعنيـــة مبراجعـــ األؤسســـات امل ت والرقابـــة (انظـــر خـــرى وجلا )، A/73/5 (Vol.I)ة احلســـا
ــا  ،ثري شاغالن يف هذا الشــأن: الطــول الشــديد لفــرتة التحقيقــاتأو ). A/69/304، وA/70/284و وجود

أو امتثاهلــا ملعــايري التحقيــق املهنيــة. وتقــرتح هــذه التقــارير، فيمــا تقــرتح، أنــه ينبغــي إعــادة النظــر يف املــوارد 
لتح  قيق وإعادة تقييمها ملعاجلة هذين الشاغلني.والقدرات املتصلة 

اعتــــرب الطــــول الشــــديد لفــــرتة      ً      ً  عوقــــا  رئيســــيا :يف العمليــــة تشــــكل م طري املفــــر حــــاالت التــــأخ  - 236
ختتــام التحقيــق مــع إصــدار تقريــر               ً     ً لتحقيــق، معوقــا  خطــريا  لالتحقيقات، ابتداء من تلقي االدعاء وانتهاء 

ــببا  جـــذر  ملـــ  ــاءلة والنزاهـــة، وسـ ــدام الثقـــة يف وظيفـــة                         ً     ً   للمسـ ــاب وانعـ ــو متصـــور مـــن اإلفـــالت مـــن العقـ ا هـ
كميــــة الوقــــت اإلضــــافية، والكبــــرية عــــادة، املطلوبــــة   الــــيت تفــــاقم ذلــــك عناصــــر األخــــرىال نحقيــــق. ومــــ الت

. وللتصــور (وهــو يف الغالــب أكثــر مــن )86(للعمليــات التأديبيــة وعمليــات إقامــة العــدل الداخليــة الالحقــة
رتكــاب ســوء الســلوك ال يقابلهــا إجــراء   ثــ                                                                  ٌ جمــرد تصــور) املتمثــل يف أن االدعــاءات  ى لــ عضــار   ٌ ري  ســريع 

ــة النزاهــــة يف املؤسســــة، ث ــة علــــى العمــــل كــــرادع يف قافــ ــراءات التأديبيــ ــدرة التحقيقــــات واإلجــ   ُ                                                         وي ضــــعف قــ
 مكافحة سوء السلوك وتعزيز السلوك األخالقي.

يضاف إىل ذلك أن التحقيقات يواجهها تزايد  فوق النمو يف املوارد:يتزايد جمموع احلاالت   - 237
   ً                  وءا  يف الســـنوات األخـــرية. . وازداد الوضـــع ســـ 2011دة لعـــام حـــ و تقريـــر اليف جممـــوع احلـــاالت منـــذ صـــدور 

دة كبرية يف عــدد احلــاالت منــذ عــام  ه، حدثت ز ، 2011فكما هو واضح من اإلحصاءات املذكورة أد
ً   . ويف حني أن القدرة اإلمجالية على التحقيق قــد ارتفعــت أيضــا ، 2019و 2017وال سيما فيما بني عامي                                                     

 لعدد الكبري للغاية من احلاالت.يدة تصارع من أجل إدارة هذا ادعف حتقيق فال تزال وظائ

ــة مســتوى املــوارد املخصصــة للتحقيــق:  - 238 تتوقــف  الــدول األعضــاء هــي الــيت حتــدد يف النهاي
ــدول  ــزام الـ ــا علـــى مـــدى التـ ــق، وفعاليتهـ ــة التحقيـ ــا وظيفـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــة الداخليـ ــة خـــدمات الرقابـ ــا  كفايـ     ً                                                                                     أيضـ

ت الرقابــة الداخليــ اللملــوارد ااألعضــاء بتــوفري ا ). وكمــا 50، الفقــرة JIU/REP/2011/7ة (انظــر زمــة لكيــا
) تتحمـــل الـــدول 4، الفقـــرة JIU/REP/2006/2هـــو مبـــني يف تقريـــر الوحـــدة الســـابق عـــن ثغـــرات الرقابـــة (

ــا تفــــوض بعــــض  ــدة، بينمــ ــم املتحــ ــة األمــ ــة يف مؤسســــات منظومــ ــة عــــن الرقابــ ــؤولية النهائيــ ــاء املســ األعضــ
ت املؤسســاتصتحيات املالصال لرقابة ألمــا ، مبــا فيهــا وظــائف الرقابــة الداخليــة والتحقيــق، وبعضــها لة 

 اآلخر هليئات رقابية خارجية.

لتكــاليف:  - 239 علــى الــدول األعضــاء أن  التــوازن بــني الضــمان املعقــول واالعتبــارات املتعلقــة 
توى الضــمان ارتفعــت التكلفــة ســ ما ارتفع توازن بني احتياجها إىل الضمان وتكاليف هذا الضمان. وكلم

__________ 

دات يف حــاالت ا  )86( ألدلــة النلــوحظ أن للــز ثــريا  أيضــا  علــى العمليــات لتحقيــق والتحقيقــات املدعمــة               ً     ً              اجتــة عنهــا 
ت من حيث القدرة على معاجلة هذه احلاالت يف الوقت املناسب، عن طريــق  ،قةالتأديبية الالح ا متثل حتد وأ

ت يف ى، كمــا أكــد ذلــك، علــى ســبيل املثــال، جملــس مراجعــي احلســ مكاتــب الشــؤون القانونيــة ووظــائف أخــر  ا
التفتــيش املشــرتكة وتقريــر وحــدة  ،)A/74/5 (Vol. 1))، وA/73/5 (Vol. 1)ل، تقــاريره (انظــر، علــى ســبيل املثــا

 املشار إليه يف هذا الشأن.  JIU/REP/2016/4السابق 
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 )JIU/REP/2006/2  ي عترب توفري الضمان املعقول هو اهلدف من وظــائف الرقابــة، مــع  عامة ما  ). و 6، الفقرة                                                      ُ
مكــان   لرجــوع إىل تقيــيم اخلطــر الــذي ي نفــذ لكــل مؤسســة. وعلــى هــذا األســاس،                                                  ُ                                      حتديــد انعــدام املعقوليــة 

ت اليت الدول األعضاء أن حتدد مستوى الضم  ألنشــطة وظــائف الرقابــة،  ترغب يف احلصول عليهــا نتيجــة    ا
م يف جمــال الرقابــة (  ). ولــذا، فــإن  6، الفقــرة  JIU/REP/2006/2ممــا ميكــنهم، بــدوره، مــن النهــوض مبســؤوليا

ن  الدول األعضاء تتمتع يف النهاية مبيزة البت يف املستوى املالئم من املــوارد لوظيفــة الرقابــة والتحقيــق والضــما 
 لخطر أو ملا تعتربه مستوى مقبوال من اخلطر. مبا يتواءم مع مدى تقبلها ل  ، ل املعقو 

دات الكبرية يف جمموع حاالت التحقيق  -1   الز

ت األمــم املتحــدة أعمــال  نطــاق   - 240 ــاكيــا مجعــت وحــدة التفتــيش املشــرتكة  املشــمولة: وحتقيقا
ت عــن جممــوع حــاالت التحقيــق مــن مؤسســات منظومــة ا إىل  2013دة خــالل الفــرتة مــن حــ تألمــم املبيــا

ت عــدد الشــكاوى الــيت تلقتهــا وظيفــة التحقيــق، وعــدد حــاالت التحقيــق الــيت 2019 . ومشلت هذه البيا
سم بعد من الســنة الســابقة، وجممــوع عــدد حــاالت  ُ                                         ف تحت خالل فرتة اإلبالغ، وعدد احلاالت اليت مل حت                                      ُ 

                        ُ      التحقيق وعدد احلاالت اليت أ غلقت.

ــا مكاتــب الرقابــة ن املعلومات التاليارة إىل أشغي اإلينبو   - 241 ة تشري فقط إىل التحقيقــات الــيت أجر
ــة  ــرية، أو األفرقـ ــوارد البشـ ــا املكاتـــب األخـــرى، مثـــل املـ ــة. وهـــي ال تشـــمل التحقيقـــات الـــيت جتريهـ الداخليـ

هــا يفات، مبــا املكونــة مــن أشــخاص عــاديني، أو املكاتــب امليدانيــة، كمــا هــي احلــال يف عــدد مــن املؤسســ 
ــم امل ــة لألمـ ــدةاألمانـــة العامـ ــة العامـــة لألمـــم )87(تحـ ــتثناء األمانـ سـ ــروا. و ــل الدوليـــة، واألونـ ــة العمـ ، ومنظمـ

ــذه املكاتــــب األخــــرى مــــن  ــا ورد إىل هــ ــدمتها املؤسســــات األخــــرى عمــ املتحــــدة، ال توجــــد معلومــــات قــ
. فهــذا الــنقص يف قلــ ثــرية للقادعــاءات ومــا أجرتــه مــن حتقيقــات. وتــرى املفتشــة أن هــذه الثغــرة مســألة م

ت حيول دون  احلصول على صورة كاملة عن حالــة ســوء الســلوك يف املؤسســات املعنيــة. ولــذا، فهــو البيا
ثريا  سلبيا  على الشفافية والنزاهة واملساءلة. ويشار يف هذا الشأن إىل التوصية   الواردة أعاله. 3         ً      ً                                                              يؤثر 

ت القابلة للمقارنة  -2   نقص البيا

ت:املستخد األساليب  - 242 ت املتعلقــة مبجمــوع حــاالت طلبــت املؤس مة جلمــع البيــا ســات البيــا
ــا مــن معلومــات عــن طريــق االســتبيان املؤسســي لوحــدة التفتــيش املشــرتكة، وقــورن  التحقيــق ومــا يتصــل 

ت واملعلومــــات  ئــــق ذات الصــــلة، وخباصــــة التقــــارير الســــنوية هــــذه البيــــا عــــن ملعلومــــات املتاحــــة يف الو
ت ا أنشــطة ت اخلــارجيني، مكاتــب الرقابــة الداخليــة، والبيــا ملاليــة للمنظمــات، وتقــارير مراجعــي احلســا

حيثما أمكن. ومع ذلك، ينبغي اإلشارة إىل أنــه نظــرا الخــتالف املنهجيــات الــيت تســتخدمها املؤسســات 
ت أو مجعهــا، جيــب النظــر يف املعلومــات املؤسساتوعدم قيام  مــع وضــع هــذه  التاليــة بتــوفري بعــض البيــا

 القيود يف احلسبان.

رورة توحيــد املصــطلحات ومواءمــة املعلومــات عــن التحقيقــات املقدمــة يف التقــارير الســنوية عــن ضــ   -3 
 أنشطة وظائف الرقابة الداخلية

ت للمقارنــة:   - 243 كشــف حتليــل إحصــاءات    اخــتالف املنهجيــات يثــري مشــكلة بشــأن قابليــة البيــا
ــا   احلــــاالت الــــذي أجرتــــه  ــتبيان املؤسســــي الــــذي أع   ت املؤسســ دتــــه وحــــدة التفتــــيش املشــــرتكة،     ً                            ردا  علــــى االســ

__________ 

يـــة عـــدد ، ينشـــر األمـــني العـــام يف تقريـــره عـــن التـــدابري التأديبيف األمانـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة، علـــى ســـبيل املثـــال  )87(
ــا املكاتــب  املعلومــات عــن  األخــرى غــري مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة. ويعتــرب تــوفريالتحقيقــات الــيت أجر

 التدابري التأديبية ممارسة جيدة وينبغي أن تتبعها املؤسسات األخرى.
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ٌ                                                                                       واستعراض  للتقارير السنوية عن أنشطة وظائف الرقابة الداخلية والتحقيق أن املنظمات تستخدم مصطلحات          
لتحقيق      يف التقارير السنوية عن األنشطة. وإيرادها  خمتلفة عند تسجيل إحصاءات احلاالت املتصلة 

ة خاصــة، تعتــرب بعــض املؤسســات "الشــكاوى" بصــف وق يف الفئــات املســتخدمة لإلبــالغ:ر فــ   - 244
عــن حتقيــق رمســي أم ال.  ،بعــد التقيــيم األويل ،"حاالت حتقيق" بصرف النظر عمــا إذا كانــت قــد أســفرت

وهكـــذا، قـــدمت هـــذه املؤسســـات (مثـــل صـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان، واألونـــروا، ومنظمـــة األغذيـــة 
                                                ً     واليونيدو، واملنظمة العاملية للملكية الفكريــة)، ردا  علــى  ،)88(نظمة العمل الدولية، واليونسكومو لزراعة، وا

ــاالت  ــكاوى الـــواردة وحـ ــل مـــن عـــدد الشـ ــا يتعلـــق بكـ ــام نفســـها فيمـ ــدة، األرقـ ــتبيان املؤسســـي للوحـ االسـ
رهــا ير ت يف تقا             ُ                                                       التحقيــق الــيت ف تحــت خــالل ســنة معينــة. ومــع ذلــك، فقــد قــدمت أغلبيــة هــذه املؤسســا

كــل مــن عــدد الشــكاوى ونوعهــا وأصــلها وطبيعتهــا والعــدد الفعلــي الســنوية عــن أنشــطتها تفاصــيل عــن  
اللتحقيقات اليت جرت عقب التقييم األويل واليت  لتقرير. أجنز  خالل الفرتة املشمولة 

ى، مثــل متيــز مؤسســات أخــر  تعريف "الشكوى" (أو "االدعاء") يف مقابل "حالة التحقيــق":  - 245
                                           ً      ً    ة العــاملي، واألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة، متييــزا  واضــحا  بــني مج األغذيــ ضــية شــؤون الالجئــني، وبــر و فم

ــاءات الـــيت أدت إىل حتقيـــق رمســـي). وقـــد  ــواردة وحـــاالت التحقيـــق (االدعـ ــاءات) الـ الشـــكاوى (أو االدعـ
نشــــطة أن عــــدد ألوية عــــن ا                         ً                                     أظهــــرت اإلحصــــاءات املقدمــــة ردا  علــــى اســــتبيان الوحــــدة ويف التقــــارير الســــن

ن عــدد حــاالت التحقيــق الفعليــة عقــب التقيــيم األويل، وال غرابــة يف ذلــك. فعلــى                  ً  الشكاوى أعلى كثريا  م
     ً              حتقيقــا  "فقــط" كمــا هــو  140            ُ    شــكوى، بينمــا فــ تح  1,236ســبيل املثــال، تلقــت مفوضــية شــؤون الالجئــني 

 حزيـــران/ 30إىل  2018يـــه لو متوز/ي 1مـــذكور يف تقريرهـــا الســـنوي عـــن أنشـــطتها الـــذي يشـــمل الفـــرتة مـــن 
ا هــذه املؤسســات تفاصــيل عــن و  .)89(2019يونيــه           ً                                                             تقــدم أيضــا  التقــارير الســنوية عــن األنشــطة الــيت أصــدر

لفعلية، مبا يف ذلك عرض عام لنتائج مــا عدد الشكاوى الواردة وأنواعها، وكذلك عن حاالت التحقيق ا
 قامت به من أعمال التحقيق.  

لــوحظ  د كــذلك القابليــة للمقارنــة:                 ِّ قــارير الســنوية يعقــ   وريــة لتقــدمي التدلواعيــد ااخــتالف امل  - 246
    ً                                                                                           أيضا  اختالف املواعيد الدورية لتقدمي التقارير السنوية عن أنشطة وظائف الرقابة الداخليــة والتحقيــق، مــا 

لــدى  نمييــة، فــإاملقارنة بني احلاالت مسألة عسرية. ويف حني أن أغلبية املؤسسات تتبــع الســنة التقو  جيعل
ت، مثـــل مفوضـــية شـــؤون الالجئـــني واملنظمـــة العامليـــة للملكيـــة الفكريـــة ، دورات إبـــالغ )90(بعـــض الكيـــا

ً   أخرى (من متوز/يوليه إىل حزيران/يونيه من العام التايل مثال ).                                                      

ــتالف خم  - 247 ــات التصـــنيف:اخـ ــبق، تصـــنف املؤسســـات مـــا لـــديها مـــن  ططـ إلضـــافة إىل مـــا سـ
اب منهجيــة موحــدة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، أبلغــت املؤسســات يــ غفــة. ويف حــاالت بطرائــق خمتل
حالــــة خمتلفــــة كحــــد أقصــــى. وجيــــب  27أنــــواع خمتلفــــة مــــن احلــــاالت، كحــــد أدىن، و 3 عمــــا يــــرتاوح بــــني

ن اختالف فئات س  وء السلوك املستخدمة يعرب عن القواعد واللوائح يف كل مؤسسة.االعرتاف 

لتحقيــق: ةدوريــ مــات ضــرورة تــوفري معلو   - 248 تــرى  عــن نطــاق أوســع مــن املعلومــات املتصــلة 
إلضــافة إىل حــاالت  املفتشــة أن تــوفري املعلومــات والتفاصــيل اإلضــافية عــن عــدد الشــكاوى وأنواعهــا، 
التحقيق، يشكل ممارســة جيــدة، حيــث إنــه حيســن الشــفافية لــإلدارة واملــوظفني ككــل وأصــحاب املصــلحة 

__________ 

ن ال  )88( ــدة التفتـــيش املشـــرتكة  ــة لعـــ  ُ                               أ بلغـــت وحـ ــنوي بشـــأن الرقابـ ــا السـ بـــني  2019ام يونســـكو ســـوف متيـــز يف تقريرهـ
 مات األولية والتحقيقات الرمسية.االدعاءات الواردة والتقيي

                                    ُ       ُ              . ولــوحظ يف التقريــر أن التحقيقــات الــيت ف تحــت أو أ غلقــت أو أجنــزت 28- 26 الفقــرات، A/AC.96/1193انظــر   )89(
لتقرير قد   تتعلق بشكاوى وردت قبل فرتة اإلبالغ الراهنة.خالل الفرتة املشمولة 

لتقرير يف أيلول/سبتمربُ       غ ريت ال  )90(  لتصبح سنة تقوميية. 2019 فرتة املشمولة 
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املســائل مــع التقيــد  للمؤسســة وثقافتهــا التنظيميــة، ويتــيح التعــرف علــى الداخليــةاخلــارجيني بشــأن احلالــة 
ملعايري األخالقية. وهكذا، يشكل توفري املعلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقــات وأنواعهــا وطبيعتهــا 
وكــذلك االجتاهــات واألمنــاط ذات الصــلة علــى مــدار الــزمن عناصــر ال غــىن عنهــا لشــفافية اإلبــالغ. أمــا 

 تقدم الصورة الكاملة.يت تساوي بني االدعاءات وحاالت التحقيق، فال لاعلومات امل

من شأن توفري معلومــات شــاملة عــن    توحيد املصطلحات شرط مسبق أساسي لقابلية املقارنة:   - 249
ــا   الشــكاوى والتحقيقــات الفعليــة والتفاصــيل ذات الصــلة (مثــل عــددها وأصــلها ونوعهــا وطبيعتهــا، واجتاها

                   ً                                                                 الزمن) أن يتيح أيضا  حتسني املناقشة واختاذ القرار عن طريق اهليئــات التشــريعية وجلــان الرقابــة    ر و ريها مبر أو تغ 
ملؤسســــات. وعــــالوة  ا بقــــدر    الداخليــــة  ،  املســــتطاع علــــى ذلــــك، ينبغــــي أن توحــــد املؤسســــات مصــــطلحا

 نظومة.  مل ى نطاق ا للتمكني من املقارنة بني املنظمات، وحتديد االجتاهات والشواغل املشرتكة عل 

ولذا، تقرتح املفتشة أن تغــري املؤسســات، عقــب عمليــة تشــاور عــن طريــق ممثلــي دوائــر التحقيــق   - 250
لتقريــر إىل الســنة التقومييــة، إذا مل تكــن هنــاك أســباب مهمــة للقيــام مبــا  ألمــم املتحــدة، الفــرتة املشــمولة 

 خيالف ذلك.

 الشفافية واملساءلة والنزاهة. ىللتالية إومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية ا  - 251
 

 9 التوصية

ُ          بعد  أن تطلب ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت مل تفعل ذلك      
تضمني التقارير السنوية عن أنشطة الرقابة الداخلية اليت تعدها مؤسسات كل منها معلومات عن كل 

عن عدد الشكاوى والتحقيقات ونوعها وطبيعتها  ليذلك تفاصمن الشكاوى والتحقيقات، مبا يف 
 واالجتاهات يف هذا الشأن.

  يشري إىل معدالت منو كبرية 2019–2013جمموع حاالت التحقيق السنوية خالل الفرتة   -4 
أكـــد تقيـــيم إحصـــاءات جممـــوع حـــاالت التحقيـــق أن وظـــائف التحقيـــق يف مؤسســـات منظومـــة   - 252

 . 2011  ً       ً                                         دا  مستمرا  يف جمموع احلاالت منذ صدور تقرير الوحدة لعام ياتواجه تز األمم املتحدة ظلت 

                      ً                                              ك مجيع املؤسسات إال أربعا  (اإليكاو، واالحتاد الدويل لالتصاالت، واالحتــاد الربيــدي ومشل ذل  - 253
. ويقــدم مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة خــدمات التحقيــق إىل )91(العــاملي، ومنظمــة الســياحة العامليــة)

ألمانــة اللااألمانــة  تحــدة كـــال مـــن عامـــة لألمـــم املعامـــة لألمــم املتحـــدة؛ وهكـــذا، تشــمل األرقـــام املتعلقـــة 
ملخــدرات  مج األمم املتحدة للبيئة، وموئل األمم املتحدة، ومكتب األمم املتحــدة املعــين  األونكتاد، وبر

مجأمــا جممــوع حــاالت التحقيــق يف .)92(واجلرمية، ومركز التجارة الدولية األمــم املتحــدة املشــرتك املعــين   بــر

__________ 

ــا، جــرت مناقشــته يف الفصــل الرابــع أعــاله، ويشــار  لدى هذه املؤسسات ترتيــب  )91( خــاص بشــأن وظيفــة التحقيــق 
لفــرتة مــا ت ، تنــاول االحتــاد الــدويل لالتصــاالت ســبع حــاال2017و 2013بــني  إليه يف هذا الشــأن. وفيمــا يتعلــق 
ــياحة العامل ــاحتقيـــق، وتناولـــت منظمـــة السـ ــاد الربيـــدي العـــاملي مخـــس حـ ــدة، وتنـــاول االحتـ الت. ويف يـــة حالـــة واحـ

، وكــــان جيــــري حتقيــــق واحــــد يف الســــنة نفســــها، كمــــا أفــــادت 2017شــــكوى رمسيــــة يف عــــام  16اإليكــــاو، وردت 
                          ً    واالحتــاد الربيــدي العــاملي علنيــا  عــن دها على استبيان الوحدة. وال تفصح منظمة السياحة العامليــة اإليكاو يف ردو 

ذا املوضوع. د ما يتلقيانه من شكاوى، وال يقدمان إىل الوحدة أي معلعد  ومات ذات صلة 
ء ونشـــــرة األمـــــني العـــــام بشـــــأن تنظـــــيم األمانـــــة العامـــــة لألمـــــم املتحـــــدة  48/218انظـــــر قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة   )92(

)ST/SGB/2015/3.( 
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، الــذي يقــدم اخلــدمات إليــه )93(اإليــدز/عــة املكتســبوس نقــص املناعــة البشــرية ومتالزمــة نقــص املنابفــري 
                                                     ُ                                   مكتب خدمات املراقبة الداخليــة مبنظمــة الصــحة العامليــة، فقــد أ درج يف األرقــام الــيت أفــادت عنهــا منظمــة 

عت أيضا بيا ُ             الصحة العاملية. ومج  ا املؤسسات خالل الفــرتة مــا  عا ت عن أنو                  حاالت التحقيق اليت أجر
 . 2018و 2013بني عامي 

  2013        ً     ً                                           ادس عرضا  عاما  جملموع احلاالت واالجتاهات خالل الفرتة مــا بــني عــامي  ويقدم الشكل الس   - 254
 : 2017و

    الشكل السادس
 ) 2017–2013إحصاءات احلاالت على نطاق املنظومة حبسب السنة (

 
 لومات قدمتها املؤسسات يف ردودها على االستبيان.عم  املصدر:

ت عن   مالحظة: املؤسسات التالية: منظمة األغذية والزراعــة، والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، يتضمن الرسم البياين بيا
م ــة العامــــة لألمــــم املتحــــدة، والــــرب ــة البحريــــة الدوليــــة، واألمانــ ــة العمــــل الدوليــــة، واملنظمــ ، يئج اإلمنــــاومنظمــ

، ومكتــب ، واليونيــدواليونيســيفواليونسكو، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومفوضــية شــؤون الالجئــني، و 
مج األغذيــة العــاملي، ومنظمــة  األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع، واألونــروا، وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، وبــر

 العاملية لألرصاد اجلوية. واملنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية،

منظومـــة األمـــم املتحـــدة وكمـــا هـــو واضـــح، ارتفـــع عـــدد الشـــكاوى الـــواردة بشـــكل إمجـــايل عـــرب   - 255
ــا بـــني عـــامي  ــدة الـــيت ف تحـــت 2017و 2013خـــالل الفـــرتة مـ ــاالت التحقيـــق اجلديـ ــدد حـ ــا ارتفـــع عـ                                          ُ    ، كمـ

 وجمموع التحقيقات اجلارية خالل فرتة معينة من السنة.

    ً                                        وفقا  لألرقام املقدمة يف الشكل األول أعــاله، ارتفــع  د الشكاوى الواردة: يف عدريبالنمو الك  - 256
رتكــاب ســوء الســلوك) الــواردة عــرب منظومــة األمــم املتحــدة مــن عــدد الشــكا  1,868وى (أو االدعــاءات 

دة نســبتها 2017شــكوى يف عــام  2,797إىل  2013شكوى يف عام  غــري أن  يف املائــة. 50، ممــا يعــادل ز
ت، مثــل منظمــة العمــل الدوليــة، وصــندوق              ً   ضــع خيتلــف كثــريا  مــنو لا مؤسســة إىل أخــرى. ففــي عــدة كيــا

__________ 

مج األمم ا   ) 93(    10اعة البشرية ومتالزمة نقص املناعــة املكتســب/اإليدز  ملتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املن أحال بر
  2013العامليــة خــالل الفــرتة مــا بــني عــامي    الغات مثرية للقلق إىل مكتب خدمات املراقبــة الداخليــة مبنظمــة الصــحة ب 
 . 2018حالة يف عام    14؛ وأحيلت 2017و 
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لتقرير  عدد الشكاوى اليت تلقتها وظيفة التحقيق   عدد احلاالت اليت فُتحت خالل الفرتة املشمولة 
  جمموع احلاالت  عدد احلاالت اليت مل ُحتسم بعد من السنوات السابقة
  احلاالت اليت ُأجنزت
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مم املتحدة للسكان، واألونروا، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، كاد عدد الشــكاوى يتضــاعف فيمــا األ
كثــــر مــــن ثالثــــة أضــــعاف يف منظمــــ 2017و 2013بــــني عــــامي  امليــــة علة الصــــحة ا، وارتفــــع هــــذا العــــدد 

بتا  إىل حد مــا خــالل هــذهومفوضية شؤون الالجئني. ويف عدة مؤسسات، ظل عدد ال الفــرتة            ً                 شكاوى 
مج                       ً                                                                        مع اختالفات كبرية أحيا  على مدار السنني، كما يف اليونيدو، والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وبــر

ت ال ت                                       ً        األغذيــة العــاملي. وينبغــي اإلشــارة إىل أن عــددا  مــن الكيــ  م يف تقاريرهــا الســنوية عــن أنشــطتها دقــ ا
لنظـــــر الخـــــت ــواردة،  الف املصـــــطلحات الـــــيت تســـــتخدمها معلومـــــات كاملـــــة عـــــن مجيـــــع االدعـــــاءات الـــ

 أعاله. 9املؤسسات، كما هو مذكور أعاله. ويشار هنا إىل التوصية 

دة الوثيقة الصلة يف عدد حاالت التحقيق:  - 257 اوى كشيف عدد الأسفر االجتاه التصاعدي  الز
ســم بعــد يف عــدة  2017إىل عــام  2013من عام  ُ              عــن تزايــد يف عــدد حــاالت التحقيــق واحلــاالت الــيت مل حت                                           

مؤسسات. وقد وقف حتليل أدق على وجود تباينات كبرية يف عدد الشكاوى الــواردة وحــاالت التحقيــق 
ميكــن التنبــؤ  الشــكاوى المــن ســنة إىل أخــرى يف العديــد مــن املؤسســات الــيت تشــهد ارتفاعــات حــادة يف 

ت ، ميطرحا، مما  ملوارد.  أمام ن مث، حتد  ختطيط وظيفة التحقيق وتزويدها 

سم بعد  واحلاالت املعلقة يف تزايد:  - 258 ُ                        الشكاوى اليت مل حت        ُ ارتفع عدد التحقيقــات اجلديــدة الــيت                
منظمــة  لؤسســات، مثــ تواجــه عــدة مو . 2017يف عام  1,570إىل  2013حالة يف عام  1,169 ُ       ف تحت من 
ة، ومنظمــة الصــحة العامليــة، ومفوضــية شــؤون الالجئــني، وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان، العمل الدولي

ت مســتمرة يف تنــاول عــدد الشــكاوى وحــاالت التحقيــق اجلديــدة الــذي ال ينفــك يتزايــد،  واألونروا، حتــد
املزيــد إىل احلــاالت الــيت مل  فمما يضــي، ارية كل سنةعدد إمجايل حاالت التحقيق اجل ارتفاعمما يؤدي إىل 

سم بعد . ُ  حت        ُ 

سم بعــد :  - 259 ُ  األسباب األخرى لتزايد احلاالت اليت مل حت        ُ يــرتبط عــدم حســم احلــاالت املســتمر يف                                  
ــا  عـــن                                                                              ً    املقـــام األول بضـــرورة التصـــدي لعـــدد الشـــكاوى املتزايـــد. غـــري أن عـــدم حســـم احلـــاالت ينـــتج أيضـ

د ن الوقــت أو خــربة فنيــة خاصــة أو               ً   ممــا يتطلــب مزيــدا  مــ  ،ت التحقيــقة تعقــد حــاالعوامل أخــرى، مثــل ز
ت يف تعيــني ذوي اخلــربة مــن احملققــني  مســتوى كــاف مــن املــوارد. كمــا أن وظــائف التحقيــق تواجــه حتــد
ومستشــاري التحقيــق يف ضــوء الطلــب املتزايــد والســوق التنافســية. وعــالوة علــى ذلــك، فقــد حتــول منــاط 

ــز علـــى  ــاءات ذلـــ م اخلـــاص اأثـــر االهتمـــاالرتكيـ ــتغالل ي يـــوىل لالدعـ ــرش اجلنســـي أو االسـ ــاب التحـ رتكـ
توىل األولوية ألنواع معينــة مــن احلــاالت، وخباصــة التحــرش اجلنســي، واالســتغالل إذ واالنتهاك اجلنسيني. 

ذا، قد اواالنتهاك اجلنسي  أولوية أنواع احلاالت األخرى، ويتأخر حسمها.  ُ   ت لغىن، والغش. و

مــوع احلــاالت واالجتاهــات يف مؤسســات خمتــارة خــالل     ً     ً  عرضــا  عامــا  جمل عبلشــكل الســاويقــدم ا  - 260
  .)94(2019و 2018الفرتة ما بني عامي 

__________ 

تيرجى مالحظة أن هذا الرسم ا  )94( لنظر إىل مدى تــوافر البيــا ، ال يعــرب إال عــن 2019، وخباصــة عــن عــام لبياين، 
ت عــن عــدد حمــدود مــن املؤسســات. وعــالوة علــى ذلــك،  جمموعــة مقيــدة مــن معــة؛ وال ت عــرض البيــا ُ          ُ    فاألرقــام جم          

ت عن فرادى املؤسسات.  بيا
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2019و  2018 عامي يف وأُغلقت فُتحت اليت والتحقيقات الواردة الشكاوى عدد

  عدد التحقيقات اليت أُغلقت  عدد التحقيقات اليت فُتحت  عدد الشكاوى الواردة

    الشكل السابع  
 2019و 2018                        ُ     ُ             الواردة والتحقيقات اليت ف تحت وأ غلقت يف عامي  عدد الشكاوى

 معلومات قدمتها املؤسسات.  املصدر:

مــة لألمــم املتحــدة وعمليــات حفــظ الســالم، ســات التاليــة: األمانــة العاسؤ ت عــن املالرسم البيــاين بيــايتضمن   مالحظة:
مج اإلمنــائي، وصـــندوق األمــم املتحــدة للســـكان، ومفوضــية شــؤون الالجئـــني، ومكتــب األمــم املتحـــدة  والــرب

مج األغذية العــاملي، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، ومنظمــة ليونســكو، العمــل الدوليــة، وا خلدمات املشاريع، وبر
 لفكرية.ملنظمة العاملية للملكية ااو 

ــامي   - 261 ــاالت يف عـــ ــوع احلـــ ــد يف جممـــ ــاه التزايـــ ــتمرار اجتـــ أظهـــــر اســـــتعراض  :2019و 2018اســـ
ــامي  ــات يف عــ ــن املؤسســ ــدد مــ ــاءات احلــــاالت يف عــ ــارير 2019و 2018إلحصــ ــه يف التقــ تــ ــوافرت بيا ، تــ

د البالغات املتعلقة بســوء الســلوك أعدا تزايدإىل جتاه االالسنوية عن أنشطة مكاتب الرقابة الداخلية، أن 
ــتمر يف عــــامي  ــق اســ ــكاوى) وجممــــوع حــــاالت التحقيــ ــوم (الشــ . فقــــد ظلــــت بعــــض 2019و 2018املزعــ

دات كبــرية يف الشــك اوى، مثــل األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة، املؤسســات، خــالل تلــك الفــرتة، تشــهد ز
مج األغذية الع األمم املتحــدة خلــدمات املشــاريع، ومنظمــة  بتاملي، ومكومفوضية شؤون الالجئني، وبر

ــارة إىل أن األغذيـــة والزراعـــة، واليونســـكو، ومنظمـــة الصـــحة العامليـــ  ه. وينبغـــي اإلشـ ــا هـــو مبـــني أد ة، كمـ
دة املتواصــلة يف عــدد الشــكاوى الــواردة، علــى الــرغم مــن عــدم ظهورهــا يف الشــكل الســابع، كــان هلــا  الــز

ثري على حجم احل ســم بعــد  والــيت ن قلــت مــن العــام الســابق، والــيت زادت بوجــه عــام  االت الــيت    ً               أيضا   ُ       ُ                                         مل حت        ُ   
 نتيجة لذلك. 

ال، يف األمانة العامة لألمــم املتحــدة، علــى ســبيل املثــ  أمثلة حمددة من منظومة األمم املتحدة:  - 262
ن االجتــاه التصــاعد د قــ في مســتمر. أفــادت شــعبة التحقيقــات التابعــة ملكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة 

 2018شـــكوى وردت يف عـــام  995، يف مقابــل 2019شـــكوى يف عـــام  1,387تلقــت شـــعبة التحقيقــات 
ــام  669و ــبتها 2017يف عـ دة نسـ ــادل ز ــا يعـ ــام  39، ممـ ــذ عـ ــة منـ ــة م 107و 2018يف املائـ ــام يف املائـ ــذ عـ نـ

 5عــــدد مــــن ). وفيمــــا يتعلــــق بشــــكاوى التحــــرش اجلنســــي، ارتفــــع ال32، الفقــــرة A/74/92(انظــــر  2017
. وحـــدثت 2019شـــكوى يف الفصـــل األول مـــن عـــام  24إىل  2016اوى يف الفصـــل األول مـــن عـــام كشـــ 

دة يف الفصل األول من عام  عنهــا ، عندما تضاعف عدد شكاوى التحرش اجلنسي املبلــغ 2018أكرب ز
 ).33ة ، الفقر A/74/92حاالت يف الفصل السابق (انظر  7حالة بعد أن كان  22فبلغ  ،ثالثة أضعاف
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يف املائــة  41ارتفــع عــدد شــكاوى ســوء الســلوك بنســبة  احلالــة يف مفوضــية شــؤون الالجئــني:  - 263
ــه  897  مـــن ــر (مـــن متوز/يوليـ لتقريـ ــابقة املشـــمولة  ــرتة السـ ــه إىل حزيران/ي 2017شـــكوى يف الفـ ) 2018ونيـ
ايــــــــة حزيران/يونيــــــــه    1,236  إىل  إىل    2018(ويشــــــــمل ذلــــــــك الفــــــــرتة مــــــــن متوز/يوليــــــــه    2019شــــــــكوى يف 
ــره عـــــن أنشـــــطته ( 2019يونيـــــه  ران/ ي ز ح  ــا الحـــــظ مكتـــــب املفـــــتش العـــــام يف تقريـــ ،  A/AC.96/1193). وكمـــ

)، "ميكن أن يعزى هذا االرتفاع إىل استمرار اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليــا يف توجيــه رســائل قويــة  26  الفقرة 
لعمليــات  يف جمــال املخــاطر يف ا   مستشــارين   وتعيــني كبــار   2.0بشــأن النزاهــة وأثــر تنفيــذ مبــادرة إدارة املخــاطر  

دة  الــوعي بشــؤون النزاهــة يف صــفوف مــوظفي                                                       ً     الرئيسية. ولعل من العوامل املســامهة يف هــذا االرتفــاع أيضــا  ز
املفوضــية والشــركاء املنفــذين واســتمرار التأهيــل املهــين لــدائرة التحقيقــات، مبــا يشــمل تعزيــز وجودهــا يف املواقــع  

 العالقات والثقة اليت تشجع املوظفني والشركاء على اإلبالغ."   ء ا سهم يف بن امليدانية، وهو ما ي 

ــة   - 264 مج األغذيـ ــر ــة يف بـ ــاملي:احلالـ ــي  العـ ــاوى تلقـ ــدد دعـ ــاملي، ارتفـــع عـ ــة العـ مج األغذيـ ــر يف بـ
ــن  ــام  186البالغـــــــات مـــــــن مكتـــــــب املفـــــــتش العـــــــام مـــــ يف  584و 2018يف عـــــــام  368إىل  2017يف عـــــ

هــا مكتــب التفتــيش والتحقيــق التــابع ملكتــب  ايل للحــاالت الــيت أدار مجــ احلجــم اإل ، بينما تضــاعف  2019  عام 
كثــر  2018حالة يف عــام    402إىل    2017حالة يف عام    201  املفتش العام مبقدار الضعفني من  ، وتضــاعف 

دة  2019حالــة يف عــام    713مــن ثالثــة أضــعاف ليصــل إىل   . وذكــر مكتــب التفتــيش والتحقيــق أن هــذه الــز
وســـائل التواصـــل                                ً                          بـــالغ عـــن دعـــاوى ســـوء الســـلوك داخليـــا  تـــدفعها عوامـــل مثـــل اهتمـــام  إل ا ســـبوقة يف  غـــري امل 

ــاعي، ومحــــالت  ــايقة    االجتمــ ــة مــــن املضــ حلمايــ ــة  مج املتعلقــ ــة الــــرب ــة، والتغــــريات يف سياســ ــوعي الداخليــ الــ
      ً  ت أيضــا   والتحــرش اجلنســي وإســاءة اســتعمال الســلطة والتمييــز. والحــظ أن حــاالت الغــش والفســاد قــد زاد 

ــود االســـتباقية الـــيت يبـــذهلا مكتـــب املفـــتش العـــام يف اختـــاذ إجـــراءات تركـــز علـــى الفســـاد، مثـــل  ضـــل ا ف ب  جلهـ
لنزاهـــة (انظـــر  ع    50، الفقـــرة  WFP/EB.A/2019/6-D/1مليـــات االســـتعراض والتفتـــيش االســـتباقية املتعلقـــة 

 ). 5واجلدول 

ــة واليونســـكو:  - 265 ــة الصـــحة العامليـ ــة يف منظمـ ــة الصـــحيف منظ احلالـ ــة، زادت حـــ لاة مـ االت عامليـ
كبــري يف عــدد حــاالت الغــش،   ارتفــاع، مــع 2018يف عــام  148إىل  2014حالــة يف عــام  50التحقيــق مــن 

، الفقــرة EBPBAC24/2( 2018وعــدم االمتثــال للمعــايري املهنيــة، واملضــايقة، والتحــرش اجلنســي يف عــام 
إىل أكثــر مــن  2018يف عــام  58 لشــكاوى مــن). ويف اليونسكو، ارتفع عدد ا57  ، الفقرةA72/40، و24

يف عــام  81إىل  2018يف عــام  58مــن       ُ   الــيت ف تحــت، وارتفــع عــدد احلــاالت اجلديــدة 2019يف عــام  200
 70إىل  2018يف عــام  47                                               ُ         . وخــالل الفــرتة نفســها، ارتفــع عــدد حــاالت التحقيــق الــيت أ غلقــت مــن 2019

 .2019يف عام 

 ن مع تزايد الطلبات يف أغلبية املؤسساتابال يتواك  القدرة على التحقيق وموارده  - ء 

رة شواغل واسعة النطاق بشأن عدم كفاية املوارد   -1   إ

لقــدرة:   - 266 لقــدرة علــى التحقيــق    أثــريت   الشــكاوى الســابقة املتعلقــة  مــن جانــب  املســائل املتعلقــة 
ــة، ومراجعـــ  ت والرقابـ ــة احلســـا ــان مراجعـ ــارجي   ي جلـ ت اخلـ ــدة ني احلســـا شـــرتكة، ومكاتـــب  مل ا   التفتـــيش   ، ووحـ

؛  70–55، الفقــــــــــــرات  JIU/REP/2000/9ر علــــــــــــى ســــــــــــبيل املثــــــــــــال  الرقابــــــــــــة الداخليــــــــــــة نفســــــــــــها (انـظـــــــــــ 
،  A/70/284؛ و 261–254، الفقــــــــــــــــرات  JIU/REP/2016/4؛ و 55–50، الفقــــــــــــــــرات  JIU/REP/2011/7و 

مــوارد    ة مــدى كفايــ   ). وينبغــي اإلشــارة إىل أنــه ال توجــد مقــاييس مقبولــة مــن اجلميــع لتقيــيم 66–63الفقــرات  
ا، وإن كانت وحدة التفتــيش املشــرتكة واملكتــب ا  ألورويب ملكافحــة االحتيــال ومجعيــة  وظيفة التحقيق أو قدر

املعــايري واملقــاييس                                                                   ُ       املدققني املعتمدين لعمليات الغش قــد اقرتحــت بعــض املعــايري أو املقــاييس. وط بقــت هــذه 
 ه يف املؤسسات اليت خضعت لالستعراض.  د ر حقيق وموا يف أثناء هذا االستعراض لتقييم القدرة على الت 
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أعربــــت مؤسســــات عديــــدة يف ردودهــــا علــــى اســــتبيان  دواعــــي القلــــق احلاليــــة يف الوكــــاالت:  - 267
رد والقـــــدرات للوفـــــاء الوحـــــدة وخـــــالل املقـــــابالت عـــــن قلقهـــــا مـــــن عـــــدم تـــــوفري القـــــدر الكـــــايف مـــــن املـــــوا

الكــايف مــن املــوارد والقــدرات يشــكل  مان القــدرحتياجــات التحقيــق. وذكــرت أغلبيــة املؤسســات أن ضــ 
ً       ً                    حتــد  دائمــا ، نظــرا  لتزايــد عــدد االدعــاءا نشــطة ذات الصــلة. ومل األت املبلــغ عنهــا والتحقيقــات الالحقــة و    ً     

لوترية نفسها، كما تربهن على ذل    ُ تنم    ك األمثلة التالية. املوارد املتاحة 

علــى ســبيل املثــال، توســيع  ،جــرى :تاعــض املؤسســ العوامل اإلضافية اليت تفاقم احلالــة يف ب  - 268
نطــاق واليــة دائــرة التفتــيش يف مفوضــية شــؤون الالجئــني لكــي تشــمل التحقيــق يف ســوء الســلوك الـــذي 

ملفوضــية. وأوضــحت اقديــة عالقــة تع تــربطهممــن شــركاء التنفيــذ وغــريهم ممــن  1,000يرتكبه موظفو حنــو 
نطــاق واليــة وظيفــة التحقيــق لكــي تشــمل  عيســ تو  2015م منظمــة األغذيــة والزراعــة أنــه قــد جــرى منــذ عــا

ً                                            االدعاءات املتعلقــة جبميــع أشــكال املضــايقة فضــال  عــن االســتغالل واالنتهــاك اجلنســيني. وتــزامن هــذا مــع                                        
ت علــى املــوردين يف املنظمــة،  فــرضتنفيــذ إجــراءات  رز لوحــدة التحقيــق. العقــو الــيت تــنص علــى دور 

ت مماثلــة   ُ    ســات  ااملؤس                  ً وتواجــه حتــد وصــندوق  اليونيســيفجــود ميــداين قــوي، مثــل الــيت لــديها و  ىر ألخــ   
األمم املتحدة للسكان، واليت تعمل مع عدد كبري من شركاء التنفيــذ. ففــي حالــة صــندوق األمــم املتحــدة 

لكي يشمل مجيــع أنــواع  2013ة الداخلية يف أواخر عام للسكان، جرى توسيع نطاق والية مكتب الرقاب
 1,400ملنظمــة، مبــا يف ذلــك حنــو عالقــة تعاقديــة  تربطــهشــخص أو كيــان  يأ يرتكبهــا سوء السلوك الــيت

مــن شــركاء التنفيــذ واملــوردين وعــدد مماثــل مــن االستشــاريني واملتعهــدين املقــدمني للخــدمات. وأمــام هــذا 
ــا يتصـــل بـــه مـــن ز ــندوق علـــى التغيـــري ومـ دة يف عـــبء العمـــل، حصـــل مكتـــب الرقابـــة الداخليـــة يف الصـ

                                                   ُ             . ومن العوامل اإلضافية اليت تفاقم حالة املؤسسات والــيت ذ كــرت أعــاله أنــه 2017م اعإضايف يف  منصب
ئيــة، وكثــريا  مــا يكــون ذلــك يف بيئــات غــري آمنــة ويف ظــل                                                  ً                                   جيب إجراء العديــد مــن التحقيقــات يف منــاطق 

. وصول حمدود إىل  الشهود والضحا

دات يف القـــدرات ف  - 269 ـــ بعـــض املؤسســـات يفيـــد عـــن ز ذكـــر عـــدد  ا املوضـــوع:ذيمـــا يتصـــل 
ــة ارتفعـــت يف خـــالل اليونيســـيفحمـــدود مـــن املؤسســـات، مثـــل  ــة للتحقيـــق والرقابـ ــا املخصصـ ، أن مواردهـ

، 2019و 2018امي العامني املاضيني. وقد أقدمت األمانة العامة لألمم املتحدة، خــالل الفــرتة مــا بــني عــ 
ا علـــى التحقيـــق يف حـــاالت املضـــ و  اجلنســـي واالســـتغالل واالنتهـــاك  شايقة والتحـــر مـــن أجـــل تعزيـــز قـــدر

ست حمققات متخصصات يف هذه األنــواع مــن التحقيــق. وأوضــح صــندوق األمــم على تعيني اجلنسيني، 
ــا غطــت  املتحــدة للســكان ومنظمــة الصــحة العامليــة واملنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة الطلبــات  تزايــدأ

ت إضافية. هوإن كانت هذشراك استشاريني وأفراد حتقيق مؤقتني،   املمارسة جتلب حتد

ــا بشـــأن   - 270 ــة يف املؤسســـات عـــن قلقهـ ت والرقابـ ــا  العديـــد مـــن جلـــان مراجعـــة احلســـا           ً                                                              وأعـــرب أيضـ
القيــود املفروضــة علــى القــدرة علــى التحقيــق، ويشــمل ذلــك مفوضــية شــؤون الالجئــني، ومنظمــة العمــل 

                            ُّ  ن أن تزايــد عــدد االدعــاءات وتعقــ د اجــ حظــت هــذه اللالدولية، واليونســكو، ومنظمــة الصــحة العامليــة. وال
ســم ا ُ    حلاالت وحساسيتها أمور تضع ضغوطا  على موارد التحقيق وتؤدي إىل منــو عــدد احلــاالت الــيت مل حت                                                 ً                             

ــة  ثـــري ضـــار علـــى مسعـــة املؤسسـ ــا للمخالفـــات مـــن  لنظـــر إىل مـ ــة فـــرتات التحقيـــق بشـــدة. و ُ                                                                             بعـــد  وإطالـ   
ملــــاحنني وأصــــحاب املصــــل حة أوصــــت بعــــض اللجــــان، مثــــل جلنــــة منظمــــة الصــــ  حة اآلخــــرين،وعالقتهــــا 

ن تســتعرض اإلدارة بدقــة عــبء العمــل امللقــى علــى عــاتق دائــرة التحقيــق وأن ختصــص املــوارد  العامليــة، 
 ).27- 23، الفقرات EBPBAC30/2    ً            تبعا  لذلك (انظر 
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 التحليل القياسي يشري إىل نقص موارد وظيفة التحقيق يف بعض املؤسسات  -2 

 إىل املقــاييس الــيت أعــدها كــل مــن وحــدة        ً اســتنادا    مقابــل ثالثــة مقــاييس:رات يفدقــ قيــاس ال  - 271
، واملكتــب األورويب ملكافحــة االحتيــال يف اســتعراض األقــران الــذي أجــراه 2006التفتيش املشرتكة يف عــام 

ين لعمليـــات ، ومجعيـــة املـــدققني املعتمـــد)95(2013لوظيفـــة التحقيـــق يف مفوضـــية شـــؤون الالجئـــني يف عـــام 
ا للمقـــاييس لعـــام لا ، أجـــرت الوحـــدة تقييمـــا لقـــدرة وظيفـــة التحقيـــق يف مقابـــل )96(2017غـــش يف دراســـا

ــبة ميزانيـــة الرقابـــة إىل امليزانيـــة اإلمجاليـــة للمؤسســـة؛ و(ب)  املقـــاييس أو املؤشـــرات الثالثـــة التاليـــة: (أ) نسـ
قــق الواحــد. وينبغــي اإلشــارة تناوهلــا احمل عدد املوظفني أو العــاملني لكــل حمقــق؛ و(ج) عــدد احلــاالت الــيت

هـــذه املقـــاييس إرشـــادية وأن خصوصـــيات كـــل كيـــان وتعرضـــه للمخـــاطر أو مـــا ينطـــوي عليـــه مـــن  إىل أن
خمـــاطر، وأنـــواع تيســـري األعمـــال، وعوامـــل أخـــرى، مثـــل مـــدى تعقـــد حـــاالت التحقيـــق يتعـــني وضـــعها يف 

            ً  االعتبار أيضا .

مــالك  تشــري النتــائج إىل حالــة مــن نقــص دة:عــ اوارد هــي القال تزال درجة كبرية من نقــص املــ   - 272
لــغ يف املوظفني ونقــص املــوارد يف أغلبيــة املؤسســات، ممــا يــؤدي إىل  عــدد احلــاالت لكــل حــدوث ارتفــاع 

وثنائيــة منــو  ،حمقق. وما يفاقم املشاكل النامجة عــن ذلــك هــو االرتفــاع احلــاد يف عــدد االدعــاءات اجلديــدة
 فوارق واسعة لوحظت بني املؤسسات. ارد. غري أنعبء العمل ومنو املو 

ــة  - 732 ــة الداخليـ ــة الرقابـ ــبة ميزانيـ ــة للمؤسســـة: )97(نسـ ــة اإلمجاليـ مليزانيـ ــة  ــدة  مقارنـ اقرتحـــت وحـ
، املرفقـــــان الســـــابع JIU/REP/2006/2( 2006التفتـــــيش املشـــــرتكة يف تقريرهـــــا عـــــن ثغـــــرات الرقابـــــة لعـــــام 

يف املائة من امليزانية اإلمجالية  0,90و 0,50اخلية فيما بني دلة للرقابة اوالثامن) أن ترتاوح امليزانية اإلمجالي
  موظف. 1,500و 700                                 ً                              للكيان. واقرتحت الوحدة كذلك متوسطا  جملموع املوظفني لكل حمقق يرتاوح بني 

ذكـــرت وحـــدة التفتـــيش املشـــرتكة يف  ك املـــوظفني:االقرتاحـــات الســـابقة املتعلقـــة بنســـب مـــال  - 274
) أنــه يتعــني إعــادة 54، الفقــرة JIU/REP/2011/7( 2011الصــادر يف عــام  قظيفــة التحقيــ تقريرهــا عــن و 

يف ضــوء جممــوع حــاالت التحقيــق، وســرعة تطــور بيئــة  2006النظر يف معايري حتديد مــالك املــوظفني لعــام 
د احلــاالت تعقــدا . وك ً                                  مــا هــو مــذكور آنفــا ، اقــرتح املكتــب األورويب ملكافحــة االحتيــ                           ً     التحقيــق، وازد ال يف                

لوظيفــة التحقيــق يف مفوضــية شــؤون الالجئــني أنــه ينبغــي أن  2013األقران الذي أجراه يف عــام  ضااستعر 
موظــف، واقرتحــت مجعيــة املــدققني املعتمــدين لعمليــات الغــش يف  700يكــون هنــاك حمقــق واحــد لنحــو 

لغش أن الوضع األمثــل هــو أن يتنــاو  عن 2017تقريرها لعام  حــد مــا او ل احملقــق الوضع املقاييس املتصلة 
 بني أربع ومخس حاالت يف الوقت الواحد.

بلغــت مــوارد الرقابــة الداخليــة يف  النســب ذات الصــلة بــني مــوارد الرقابــة وإيــرادات الوكالــة:  - 275
يف املائــة يف املتوســط يف مجيــع مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة  0,41مقابل إمجايل إيرادات املؤسســات 

ــبته  دىنبـــني حـــد أ ، مرتاوحـــة2017يف عـــام  يف املائـــة يف منظمـــة الصـــحة العامليـــة، وحـــد أقصـــى  0,10نسـ
وتســـجل أغلبيـــة املؤسســـات مســـتوى أدىن مـــن النطـــاق  يف األمانـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة. 10,10نســـبته 

__________ 

)95(  The European Anti-Fraud Office, Independent Peer Review of the UNHCR Investigative Function, 

11 to 17 December 2013. 
)96(  Association of Certified Fraud Examiners, In-House Fraud Investigation Teams :2017 

Benchmarking Report. 
يف بعضــها ينبغــي اإلشــارة إىل أن واليــة مكاتــب الرقابــة الداخليــة ختتلــف مــن مؤسســة إىل أخــرى. فهــي تتضــمن   )97(

ت والتقييم وال ت تحقيــق والتفتــيش، بينمــا ال تتضــمن يف مؤسســات أخــرى ســوى مر مراجعة احلسا اجعــة احلســا
ــراء الت قييمـــات. وهكـــذا، تشـــمل ميزانيـــات مكاتـــب الرقابـــة الداخليـــة والتحقيـــق مـــع وجـــود مكتـــب منفصـــل إلجـ

 خمتلف أنشطة الرقابة.
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يف املائــة. وتســجل ســبع مؤسســات فقــط (األمانــة  0,90و 0,50الذي اقرتحته الوحدة والذي يرتاوح بني 
ة البحريــة ندوق األمــم املتحــدة للســكان، وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، واملنظمــ صــ و م املتحــدة، العامــة لألمــ 

لعــاملي، واملنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة، واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة) الدوليــة، واالحتــاد الربيــدي ا
املتوســط  ع، حيــث ارتفــ 2018مستوى يف حدود النطاق املقرتح أو أعلى منه. وقد حتسن الوضــع يف عــام 

ة يف املائــة، وهــي نســبة قريبــة مــن احلــد األدىن للنســب 0,47يف مجيــع مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة إىل 
يف  0,94و اليونيســيفيف املائــة يف  0,10يف املائــة، والــيت تــرتاوح بــني  0,50الوحــدة والبالغــة  اليت اقرتحتهــا

مانــة العامــة لألمــم املتحــدة، وصــندوق ألســع مؤسســات (ااملائــة يف املنظمــة البحريــة الدوليــة. وســجلت ت
ل الدولية، واملنظمة البحرية الدوليــة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة العماألمم املتحدة للسكان، 

واليونيدو، واالحتاد الربيدي العاملي، واملنظمة العامليــة للملكيــة الفكريــة، واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة) 
. ويقــدم اجلــزء األول واجلــزء 2018النطــاق الــذي اقرتحتــه الوحــدة أو أعلــى منــه يف عــام  دمستوى يف حدو 

ي عشر تفاصيل تتعلق جبميع املؤسسات، مبا يف ذلك معلومات عــن النســبة املئويــة الثاين من املرفق احلاد
مليزانية اإلمجالية للرقابة الداخلية يف   .1802و 2017عامي مليزانية وظيفة التحقيق مقارنة 

ــزء مـــن   - 276 ــلة للتحقيقـــات كجـ ــة منفصـ ــات ال متلـــك مجيعهـــا ميزانيـ ــارة إىل أن املؤسسـ وينبغـــي اإلشـ
ت الرقابـــــة الداخليـــــة، وأن ميزانيـــــة الرقابـــــة الداخليـــــة تشـــــمل يف بعـــــض احلـــــاالت مراجعـــــة ميزانيـــــة خـــــدما

ت والتحقيقــات والتقيــيم، وذلــك مــثال  يف األمانــة العامــة لألمــم امل ً                         احلســا تكــون مكرســة يف  تحــدة، بينمــا                                   
ت والتحقيقات فقط، وذلك مثال  يف صندوق األمم املتحدة للسكان.   ً                               حاالت أخرى ملراجعة احلسا                                                 

يتبــني مــن اســتعراض عــدد احملققــني املهنيــني يف مقابــل  عــدد املــوظفني والعــاملني لكــل حمقــق:  - 277
أن األعــداد  2017ني) يف عــام فظني وغــري املــو العدد اإلمجايل للموظفني والعدد اإلمجايل للعــاملني (املــوظف

ــدره حمقـــق   ــرتاوح بـــني مســـتوى أقصـــى قـ العـــاملني) يف مـــن  2,902موظـــف (ولكـــل  2,298واحـــد لكـــل                              ٌ تـ
ً                    عــامال ) يف املنظمــة العامليــة  519     ً       موظفــا  (ولكــل  359واحــد لكــل                     ٌ ومســتوى أدىن قــدره حمقــق   اليونيســيف    

ونــروا. وال يوجــد حمققــون مهنيــون يف األ )    ً عــامال   4,286(     ً موظفــا   30واحــد لكــل                       ٌ للملكية الفكرية، وحمقق  
الحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت، ومنظمـــة      ً                                                  ائيـــا  يف ســـت مؤسســـات (اإليكـــاو، واملنظمـــة البحريـــة الدوليـــة، وا

 السياحة العاملية، واالحتاد الربيدي العاملي، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية).  

مج اإل   ، سجلت تســع مؤسســات 2017ويف عام    - 278 لســكان،  ائي، وصــندوق األمــم املتحــدة ل منــ (الــرب
غاثــة وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني يف  ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع، ووكالــة األمــم املتحــدة إل 

ــة العمـــل الدوليـــة،   ــة، ومنظمـ ــة األغذيـــة والزراعـ مج األغذيـــة العـــاملي، ومنظمـ ــر ــروا، وبـ ــرق األدىن، واألونـ الشـ
كريــة) مســتوى يف حــدود نســبة احملققــني إىل املــوظفني الــيت اقرتحهــا  للملكيــة الف   ة يــ نظمــة العامل مل ا و واليونيــدو،  

، وســـجلت أربـــع مؤسســـات (األمانـــة العامـــة لألمـــم  700إىل    1االحتيـــال، وهـــي    املكتـــب األورويب ملكافحـــة 
  يف حــدود نســبة   املتحــدة، ومفوضــية شــؤون الالجئــني، والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، واليونســكو) مســتوى 

. وجتــاوزت مؤسســتان  1,500- 700إىل    1احملققني إىل املوظفني اليت اقرتحتها وحدة التفتيش املشــرتكة، وهــي  
ــا املكتــــب األورويب  اليونيســــيف (  ، ومنظمــــة الصــــحة العامليــــة) نســــبيت احملققــــني إىل املــــوظفني اللتــــني اقرتحهمــ

نســبة احملققــني إىل  فيمــا يتصــل ب   ، حتســن الوضــع 2018ملكافحة االحتيال ووحدة التفتيش املشرتكة. ويف عــام  
ســـتثناء أربـــع (  ــوظفني، حيـــث حققـــت مجيـــع املؤسســـات  ــة الذريـــة،  ، والوكالـــة  اليونيســـيف املـ ــة للطاقـ الدوليـ

واليونسكو، ومنظمة الصحة العاملية) النسبة اليت اقرتحهــا املكتــب األورويب ملكافحــة االحتيــال والبالغــة حمقــق  
النســبة تســجل مســتوى يف حــدود    ربــع الــيت مل حتقــق هــذه أل ا ؤسســات  ري أن امل موظــف. غــ   700واحــد لكــل  

 موظف)   1,500- 700كة (حمقق واحد لكل النسبة األعلى اليت اقرتحتها وحدة التفتيش املشرت 

، توجــد 2017وعند النظر إىل عدد احملققني املهنيني يف مقابل العدد اإلمجــايل للعــاملني يف عــام   - 279
كو، ومنظمــة األغذيــة ، واألونــروا، واليونســ اليونيســيفاملتحــدة، و  نــة العامــة لألمــمســبع مؤسســات (األما
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                                                   ً                                  والزراعــــة، واليونيــــدو، ومنظمــــة الصــــحة العامليــــة) مل حتقــــق أ  مــــن النســــبة املقرتحــــة مــــن املكتــــب األورويب 
ت مؤسســـات (صـــندوق ملكافحـــة االحتيـــال وتلـــك املقرتحـــة مـــن وحـــدة التفتـــيش املشـــرتكة. وســـجلت ســـ 

مج وضــية شــؤون الالجئــني، ومكتــب األمــم املتحــ فمملتحدة للسكان، و األمم ا دة خلــدمات املشــاريع، وبــر
ا  األغذية العاملي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة العمل الدولية) النســبة األكثــر مرونــة الــيت أعــد

الفكريــة)  ةيــ ة العامليــة للملكمج اإلمنــائي، واملنظمــ وحدة التفتيش املشرتكة، ومل يســجل ســوى كيــانني (الــرب 
ــددة مــــــن املكتــــــب األ ــبة احملــــ ــام النســــ ــال. وتــــــدهور الوضــــــع يف عــــ ــة االحتيــــ ــة  2018ورويب ملكافحــــ مقارنــــ

ت أ  من النسبتني، وسجلت سبع منها مستوى يف حدود النسبة 2017  بعام                         ً                                                ، حيث مل حتقق سبع كيا
ورويب ملكافحــــة أل وضــــعها املكتــــب اقــــق كيــــان واحــــد النســــبة الــــيتالعليــــا لوحــــدة التفتــــيش املشــــرتكة، وح

يف حـــني أن بعـــض التحســـن قـــد حـــدث فيمـــا يتصـــل بنســـبة املـــوظفني إىل  االحتيـــال. وكمـــا هـــو واضـــح،
احملققــني، فقــد حــدث تراجــع فيمــا يتصــل بنســبة العــاملني إىل احملققــني. ويف ضــوء النمــو املســتمر يف عــدد 

ــتخدمهم  ــري املــــوظفني الــــذين تســ لتــــايل تمؤسســــات منظومــــة األمــــم املغــ ــدة، و ــة وظيفــــة ســــ و تحــ يع واليــ
لغة األمهية لتقييم قدرات الوظيفــة. لالطــالع علــى التفاصــيل، التحقيق، فإن نسبة العا ملني إىل احملققني 

 انظر اجلزء األول واجلزء الثاين من املرفق احلادي عشر.

 اوهلــا كــل حمقــق يفيــرتاوح عــدد احلــاالت الــيت تن الواحــد:عــدد احلــاالت الــيت يتناوهلــا املفــتش   - 280
حالــة  35حــاالت لكــل حمقــق يف مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة ومــا يصــل إىل  5بــني حنــو  2017عام 

ومل تســجل  .)98(حالــة لكــل حمقــق يف منظمــة العمــل الدوليــة 80لكــل حمقــق يف منظمــة الصــحة العامليــة و
الفكريـــة)  العامليـــة للملكيـــةلألمـــم املتحـــدة، واألونـــروا، واملنظمـــة ســـوى ثـــالث مؤسســـات (األمانـــة العامـــة 

املــدققني املعتمــدين لعمليــات الغــش واملتمثــل يف مخــس مســتوى يف حــدود املقيــاس الــذي اقرتحتــه مجعيــة 
أخــرى جتــري التحقيقــات يف كــل   ً ا  حاالت غش لكل حمقق. وينبغي اإلشارة، مع ذلك، إىل أن مثة مكاتب

تلألمم املتحدة واألونروا. وتواجه مؤسمن األمانة العامة  شديدة من حيــث متوســط  سات عديدة حتد
وصــندوق  ،حالــة) 35احملقــق الواحــد، مثــل منظمــة الصــحة العامليــة ( عــدد حــاالت التحقيــق الــيت يتناوهلــا

مج اإلمنــــائي ( 24حالــــة)، ومنظمــــة األغذيــــة والزراعــــة ( 23األمــــم املتحــــدة للســــكان (  15حالــــة)، والــــرب
سات. ويف حني أن حــاالت التحقيــق ختتلــف سؤ تعلقة جبميع امل. وترد يف املرفق الثامن التفاصيل املحالة)

وعها ومدى تعقدها، فمن الواضح أن جتاوز عدد معني من احلاالت لكل حمقق جيعــل مــن يف طبيعتها ون
 الصعب، بل ومن املستحيل، تناوهلا بفعالية وإمتام التحقيقات يف إطار زمين حمدد.

ً  صـــورة ممتزجـــة إمجـــاال :  - 281 ــا هـــو واضـــح،                 سســـة إىل أخـــرى عنـــد تقيـــيم ؤ ممـــن خيتلـــف الوضـــع  كمـ
سسات يف مقابل املقاييس الثالثة كلها. ومــع ذلــك، فعنــد النظــر إىل الصــورة اإلمجاليــة، يثــري القلــق أن املؤ 

                                       ً                                    مؤسســات عديــدة خضــعت لالســتعراض ال حتقــق واحــدا  أو أكثــر مــن املقــاييس املقرتحــة. ويف حــني أن
                 ّ                   صيات كل كيان، يبني  التقييم أن مؤسسات و صه ينبغي مراعاة خاملقاييس إرشادية، كما هو موضح، وأن

ت ضخمة. واستنادا  إىل تزايد عــدد الشــكاوى والتحقيقــات الالحقــة، ســوف تســتمر  عديدة تواجه                    ً                                                   حتد
ت وتصبح معاجلتها أشد صعوبة.    هذه التحد

 من النجاح التدابري العالجية املتخذة بدرجة ما  -3 

ت امل  - 282 لقـــــدرة، املعاجلـــــة التحـــــد ــلة  ــة. وجنحـــــت ختـــــ تصـــ بعـــــض ذت املؤسســـــات تـــــدابري متنوعـــ
مج األغذيـــة العـــاملي، ومكتـــب خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة، و  ، ومنظمـــة اليونيســـيفاملؤسســـات، مثـــل بـــر

__________ 

إىل أن هــذا الــرقم، يف حالــة  تفتــيش املشــرتكة. غــري أنــه ينبغــي اإلشــارة                 ً                     معلومــات مقدمــة ردا  علــى اســتبيان وحــدة ال  )98(
شــغول، وكــان امل فقــط هــو املنصــبدم يف وقــت كــان فيــه منصــب رئــيس التحقيقــات                          ُ منظمــة العمــل الدوليــة، قــد قــ  

                    ً                          منصب كبري احملققني شاغرا . وحتسن الوضع منذ ذلك احلني.
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العمــل الدوليــة، ومنظمــة الصــحة العامليــة، يف تعيــني حمققــني إضــافيني بطلــب متويــل تكميلــي وافقــت عليــه 
 االت. حلجلة تزايد جمموع اا التنفيذية ملعاإدارا

مج استشـــاريو التحقيـــق اخلـــارجيون  - 283 ـــج آخـــر تســـتخدمه منظمـــة العمـــل الدوليـــة، والـــرب : مثـــة 
اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان، واملنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة، ومنظمــة الصــحة العامليــة 

ستشــــاري تعاســــ هــــو االو  ، أالالعمــــلمــــوع احلــــاالت وعــــبء علــــى ســــبيل املثــــال، للتصــــدي لتزايــــد جم نة 
مج اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة  11التحقيــق اخلــارجيني. وذكــرت يف هــذا الصــدد  مؤسســة (الــرب

، واألونــروا، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، واملنظمــة البحريــة الدوليــة، واالحتــاد الــدويل اليونيســيفللســكان، و 
رصــاد اجلويــة) ية الفكرية، واملنظمــة العامليــة لألكلمنظمة العاملية للو، واليونيدو، وامللالتصاالت، واليونسك

ــا تعاقــدت مــع استشــاريني خــارجيني عنــدما جتــاوز جممــوع احلــاالت القــدرات الداخليــة وجــرى تــوفري  ،أ
مج األغذيــة العــاملي، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، وا .الالزمــة املــوارد لوكالــة وعينــت ســت مؤسســات (بــر

ألمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع) العمــل الدوليــة، واليونســكو، ومكتــب ا ةمــ طاقــة الذريــة، ومنظالدوليــة لل
ــة.  ــارات اجلنائيــ ــددة مثــــل املهــ ــة حمــ ــربة فنيــ ــاالت الــــيت تتطلــــب خــ ــارية للحــ ــركات استشــ ــاريني أو شــ استشــ

إلضــافة إىل ذلــك،  أن تعهــد  للملكيــة الفكريــة) ؤسســات خمتلفــة (مثــل األونــروا واملنظمــة العامليــةمل جيــوزو
 اف خارجية إذا ما واجهها تضارب يف املصاحل.إىل أطر  تلتحقيقا

تالحــظ وحــدة التفتــيش    ق املزيد من املرونة، ولكنها غري قابلــة للــدوام علــى املــدى البعيــد:   ُّ حتق    - 284
ذروة،  أعبــاء العمــل يف الــ                                                    ً                   املشرتكة يف هذا السياق أن اســتخدام االستشــاريني يــوفر فعليــا  بعــض املرونــة ملعاجلــة  

ً   يفــة التحقيــق الداخليــة. وميكــن أن يكــون ذلــك حــال   ة حمددة من املهــارات ال متتلكهــا وظ ع و م وقد يضيف جم                                          
جـــا  مناســـبا  علـــى املـــدى البعيـــد. بـــل إنـــه قـــد يصـــبح        ً                                    ً       ً                                  مفيـــدا  لالســـتخدام يف حـــاالت خاصـــة، ولكنـــه لـــيس 

ً                                             ً معطال  عندما يصبح االعتمــاد علــى الــدعم االستشــاري عاليــا   يني  ر ا شــ مــن حيــث نســبة االست  أكثــر ممــا ينبغــي     
ة علــى ذلــك، فقــد ذكــر عــدد مــن الــذين جــرت معهــم املقــابالت أن هنــاك  إىل احملققــني الــداخليني. وعــالو 

 التعويل على االستشارات.  فمن الصعب       ً                                       تنافسا  بني املؤسسات على االستشاريني املؤهلني، ولذا 

عانة  ت ـســـــ اال   مــــــا تقــــــدم، تنطــــــوي إلضــــــافة إىل    لك: ارتفــــــاع التكــــــاليف اإلداريــــــة املقرتنــــــة بــــــذ   - 285
ــاريني علــــى تكــــاليف إ  ــبحوا ملمــــني  الستشــ ــاريني ليصــ ــاليف تــــدريب االستشــ ــا تكــ ــا فيهــ ــة، مبــ ــة مرتفعــ داريــ

لقــدر املناســب؛ ومهــام التعيــني   ا وعملية التحقيق فيها؛ وكفالة ضمان اجلــودة  بسياسات املؤسسة وإجراءا
ــــا تســــ                ً                 يــــة، وتــــؤثر ســــلبا  علــــى االســــتمرارية  ل خ ا ارات واملعرفــــة الد تبعد القــــدرة واملهــــ اإلداريــــة اإلضــــافية. كمــــا أ

ثريا  سلبيا  على جودة تقارير التحقيق. و  الستشاريني                                 ً                        ً      ً                         الذاكرة املؤسسية. وقد تؤثر أيضا  االستعانة 

         ً     نقحــــت أيضــــا  بعــــض  تبســــيط عمليــــة تلقــــي احلــــاالت و"فرزهــــا" (إجــــراء التقيــــيم األويل):  - 286
مج األاملؤسســات، مثــل مفوضــية شــؤون الال يــة العــاملي، عمليــة تلقــي شــكاواها بتشــكيل ذغجئــني، وبــر

البالغــات واعتمــاد مبــادئ توجيهيــة لتلقــي البالغــات أو إجــراءات تشــغيل  وحــدة أو جلنــة خاصــة لتلقــي
ن هــذه الرتتيبــات تســاعد علــى إدارة عمليــة تلقــي احلــاال التقيــيم األويل إجــراء ت و موحــدة. وهــي حتــتج 

لكامــل، وهــ  راء اســتعراض أويل للمعلومــات الــواردة، والتمــاس املزيــد جــ إي عمليــة تنطــوي علــى وتبسيطها 
ألدلــة عنــد اللــزوم، وتــوفري القــدر الكــايف مــن املعلومــات بــذلك مبجــرد إمتــام تقيــيم  مــن التأكيــد أو الــدعم 

هــا والتمكــني مــن توزيــع احلــاالت وترتيب ،قيقــات أم الالتلقي من أجل البت فيما إذا كان سيجري فــتح حت
 ).51، الفقرة WFP/EB.A/2019/6-D/1النحو املناسب (انظر  ىلحبسب األولوية ع

َ              اعتماد مؤشرات أداء رئيسية وأ طر زمنية مســتهد فة للتحقيقــات:  - 287 وضــعت عــدة مؤسســات،                             ُ              
مج اإلمنائي، وصن دوق األمم املتحدة للسكان، ومفوضية شؤون مثل األمانة العامة لألمم املتحدة، والرب

مج األغذـيـــ الالجـئـــ  ــة، مؤشــــرات أداء رئيســــية للتحقيقــــا ةني، وبــــر ت العــــاملي، ومنظمــــة األغذيــــة والزراعــ
ا. ويتمثــل أحــد أهــداف األداء يف اإلطــار الــزمين  التحقيقــات. ويف حــني أن لــدى أغلبيــة  إلمتــامواعتمــد
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األطـــر الزمنيـــة                  ُ   ً                      دى قلـــة منهـــا فقـــط أ طـــرا  زمنيـــة إلزاميـــة. وختتلـــف          ُ   ً                      املؤسســـات أ طـــرا  زمنيـــة مســـتهدفة، فـــإن لـــ 
    ً                                   يومــــا  للتحقيــــق يف ادعــــاءات املضــــايقة والتحــــرش  60دفة مــــن مؤسســــة إىل أخــــرى، مرتاوحــــة بــــني هتاملســــ 

للتحقيـــق يف  اليونيســـيف    ً   يومـــا  يف  90اجلنســـي وإســـاءة اســـتعمال الســـلطة يف منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة، و
واع نــ أيــة فيمــا يتصــل جبميــع ومــا يصــل إىل تســعة أشــهر يف منظمــة الصــحة العامل السلوك اجلنســي احملظــور،

ــتال خــ ــة للمؤسســــات  ــر الزمنيــ ــوم. وختتلــــف األ طــ ــلوك املزعــ ــلوك، فتفــــرض                            ُ                        ســــوء الســ ف أنــــواع ســــوء الســ
املؤسســــات عــــادة فــــرتة زمنيــــة مســــتهدفة أقصــــر للتحقيــــق يف املضــــايقة والتحــــرش اجلنســــي واالســــتغالل 

 .لتفاصيل عن كل مؤسسةيف االنتقام. ويقدم املرفق الثامن املزيد من اواالنتهاك اجلنسيني و 

                                                               ً                     شــواغل ال تــزال مســتمرة: احلاجــة إىل مــوارد كافيــة لوظيفــة التحقيــق اســتنادا  إىل تقيــيم االحتياجــات   -4 
 ومستوى الضمان

غرقها يف حــني أن متوســط الفــرتة الــيت تســت جتاوز األطر الزمنية املستهدفة يف معظــم األحيــان:  - 288
ــا  ت، فــــال تــــزال هنــــاك حــــاالالتحقيقــــات قــــد اخنفضــــت يف عــــدد مــــن املؤسســــات عديــــدة جتــــاوزت فيهــ

َ                                      منيــة املســتهد فة). وهــذا اجتــاه مشــرتك بــني املؤسســات. وكمــا                                ُ       التحقيقات أهداف األداء احملددة (األ طــر الز            
 املتوسط.    ً   شهرا  يف  12أشهر و 6    ّ                                               يتبني  من املرفق الثامن، تستغرق التحقيقات ما يرتاوح بني 

التحقيقــات يف مكتــب خــدمات الرقابــة  فــرتة الــيت اســتغرقتهافعلــى ســبيل املثــال، بلــغ متوســط ال  - 289
ايـــة  10,7) و2016    ً       شـــهرا  يف عــام  14(يف اخنفـــاض عــن  2018    ً       شـــهرا  يف عــام  11,1الداخليــة  أشـــهر يف 

يف املائــة مــن مجيــع التحقيقــات املنجــزة يف خــالل  50                            ُ    . ويف مفوضية شؤون الالجئــني، مل ي عــاجل 2019عام 
. وأجنزت التحقيقــات يف االســتغالل واالنتهــاك 2018عام  والبالغ ستة أشهر يفاإلطار الزمين املستهدف 

بغــي اإلشــارة إىل يف املائــة منهــا يف غضــون ســتة أشــهر. وين 72اجلنســيني بســرعة أكــرب، إذ مت االنتهــاء مــن 
إلضافة إىل عملية التحقيق، قد تستغرق وقتا  إضــافيا .  وقــد يكــون                                                                            ً      ً   أن العملية التأديبية الالحقة احملتملة، 

قــدار ذلــك املســتغرق يف عمليــة التحقيــق نفســها أو أطــول، ممــا يســهم مــرة أخــرى يف إطالــة مبهــذا الوقــت 
 أمد العملية برمتها.

دةأســباب   - 290 يوجــد، كمــا ذكــرت املؤسســات، عــدد مــن األســباب  قيقــات:طــول فــرتة التح ز
ألطــر الزمنيــة املســتهدفة، مثــل حــ  دة كبــرية وغــرياملختلفــة الحتمــاالت عــدم الوفــاء  متوقعـــة يف  دوث ز

د احلــاالت، أو عــدم القــدرة علــى ســرعة تعيــني احملققــني، أو جمــرد نقــص املــوارد                    ُّ عــدد الشــكاوى، أو تعقــ  
 لتحقيق املباشر والقدرة على تقدمي الدعم). والقدرات (مثل القدرة على ا

فيهـــا  الرقابـــة، مبـــا  أعربـــت مكاتـــب    الشـــواغل ذات الصـــلة الـــيت أعربـــت عنهـــا أوســـاط الرقابـــة:   - 291
ت اخلــارجيون، ووحــدة التفتــيش  امل ستشــارية  اال لجــان  ل ا  ت أو الرقابــة، ومراجعــو احلســا عنيــة مبراجعــة احلســا

ــرتكة، فضـــال  عـــن اهليئـــات التشـــري  ً                   املشـ )،  A/74/5 (Vol. I)، و A/74/280عية (انظـــر علـــى ســـبيل املثـــال            
)  JIU/REP/2016/4، و WFP/EBA/2019/6-D/1(مفوضــية شـــؤون الالجئـــني)، و   EC/70/SC/CRP.18و 

 واملوظفون عن قلقهم من طول فرتة التحقيقات وعملية متابعتها . 

لــرغم مــن عــدم وجــود مقــاييس بشــأن األطــر الزمنيــة   الطول املفرط لألطــر الزمنيــة للتحقيقــات:   - 292
مــن      ً       ً  نصــرا  أساســيا                            ُ                                                إلجــراء التحقيقــات وإمتامهــا، ي عتــرب اإلطــار الــزمين الــذي يتعــني إمتــام التحقيــق يف خاللــه ع 

َ          فعاليــة نظــام املســاءلة. وبنــاء علــى ذلــك، اســتحدثت أغلبيــة املؤسســات أ طــرا  زمنيــة مســتهد فة إلمتــام  ر  صــ ا عن             ً   ُ                                                            
ــا، مــع   لتحقيــق. ويقــدم املرفــق  حتقيقا خــتالف فئــة ســوء الســلوك املشــمول  اخــتالف هــذه األطــر الزمنيــة 

لرغم من حتديــد األهــدا  ل األفــراد املتضــررين واملــوظفني  ثــ م ف، يعتــرب الكثــريون،  الثامن املزيد من التفاصيل. و
نبغــي. وقــد تطرقــت                                                ً                        ككــل وأصــحاب املصــلحة اآلخــرين، أن الوقــت الــالزم فعليــا  إلمتــام التحقيــق أطــول ممــا ي 

ت والرقابــة يف مؤسســات عديــدة هلــذه املســألة. فعلــى ســبيل املثــال، شــددت اللجنــة   جلــان مراجعــة احلســا



JIU/REP/2020/1 

GE.20-09708 72 

ــتقلة للم  ــارية املســــ ــا عــــــن االستشــــ ــة يف تقريرهــــ ــطتها مــــــن    راجعــــ ــوز/   31إىل    2018آب/أغســــــطس    1أنشــــ   متــــ
ن  A/74/280(   2019  يوليـــه  ) علـــى أن متوســـط فـــرتة التحقيـــق يف مكتـــب خـــدمات الرقابـــة  61و   60، الفقـــر

                  ً                               ، ال تــزال أطــول كثــريا  مــن كــل مــن فــرتة األشــهر الســتة الــيت  2018    ً        شــهرا  يف عــام    11.5الداخليــة، الــيت كانــت  
جمــي، وفــرتة ال   ة يــ دمات الرقابــة الداخل يفرضــها مكتــب خــ  ثــريه الرب     ً              يومــا  للتحقيقــات يف    120  يف مســارات 

ــادة  احلمايـــة مـــن اال  ــا يف املـ مـــن نشـــرة األمـــني العـــام بشـــأن احلمايـــة مـــن االنتقـــام    1- 8نتقـــام املنصـــوص عليهـ
ت أو التحقيقــات   بســبب بســبب اإلبــالغ عــن ســوء الســلوك و  املــأذون    التعــاون مــع عمليــات مراجعــة احلســا

 ). ST/SGB/2017/2/Rev.1ول ( ص ا حسب األ 

ــارة إىل أن مكتـــــب خـــــدمات الرقابـــــة الدا  - 293 ــي اإلشـــ خليـــــة شـــــهد، خـــــالل الفـــــرتة مـــــا بـــــني وينبغـــ
دة بنسبة  2019و   2015  عامي  )،  1,262  إىل   493يف املائة يف عدد التقارير عن سوء الســلوك (مــن    256، ز

دة بنســـــبة   ــدد الت   266وز ــة يف عـــ ــة يف  يف املائـــ دة  309إىل    116ايـــــة العـــــام (مـــــن   حقيقـــــات املفتوحـــ )، وز
). ويف الوقــــت نفســــه، اخنفــــض  275إىل    106                                   ً      يف املائــــة يف عــــدد التقــــارير الصــــادرة ســــنو  (مــــن    260  بنســــبة 

. وعــالوة  2019أشــهر يف عــام    10.7    ً     شــهرا  إىل    15.8إمتــام التحقيــق الواحــد مــن  يف  متوسط الوقــت املســتغرق  
ُ       علـــى ذلـــك، خ فـــض معـــ  ائـــة  يف امل   30- 25مكتـــب خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة مـــن    يف دل الوظـــائف الشـــاغرة           

 هــذه األرقــام أن مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة    ّ بــني      ُ . وت  2019و   2015يف املائــة فيمــا بــني عــامي    6- 5  إىل 
دة احلــادة واملســتمر  ّ                                      قد متك ن، على الرغم من الز    ً  يفــا   يف عــبء العمــل، مــن حتســني إدارتــه للتحقيقــات، متك   ة     

د طبيعة التحقيقات تع  ة د مع كل من الز       ً       ً قيدا  وتغيريا . يف جمموع احلاالت وازد

أثــريت شــواغل مماثلــة يف تقريــر وحــدة  الشــواغل ذات الصــلة الــيت أثــريت يف تقــارير الوحــدة:  - 294
)، الــذي 257، الفقــرة JIU/REP/2016/4التفتيش املشرتكة عن منع الغش والكشــف عنــه والتصــدي لــه (

قــابالت إىل أن دورة حيــاة هــذه العمليــة ار العديــد مــن الــذين جــرت معهــم مشــ أيلــي: "و فيــه إىل مــا  أشــري
ــاكم تعـــزز الشـــعور  ــات، ومتابعتهـــا مـــن خـــالل عمليـــة التأديـــب واحملـ الطويلـــة واملمتـــدة، مبـــا فيهـــا التحقيقـ

ع مــن ميكــن ن ذلك عــدم رد إلفالت من العقاب بني مرتكيب الغش يف منظومة األمم املتحدة. وينتج ع
ً              خطــأ ، أن املؤسســة                                                      ً   ارتكابه، وإحجام املوظفني عن اإلبالغ عنه العتقادهم، صــوا  أم   الغش عن   ا أن يرتكبو    

يعاقــب حــىت حــني تتــوافر أدلــة كافيــة." وعــالوة علــى    أن اجلــاين قــد ال   متيــل إىل اختــاذ إجــراء للمتابعــة أو   ال 
  ً        ضــا  عــاملني  يشــكالن أي   ر ث أي إجــراء مــؤ   ذ ي اختــا ه ســيجر يف أنــ   ذلــك، فانعــدام الثقــة يف النظــام وعــدم الوثــوق 

لط عليــه                                                                            ُ         يرســخان نقــص اإلبــالغ عــن ادعــاءات ســوء الســلوك يف منظومــة األمــم املتحــدة، وهــذا هــو مــا ســ 
عتباره مصدرا  رئيسيا  للقلق يف تقارير الوحــدة الســابقة  ويف التقــارير واالستقصــاءات الــيت أجريــت    ) 99(                    ً       ً                              الضوء 

 تغالل واالنتهاك اجلنسيني. س سي واال ي للتحرش اجلن اجلاري للتصد  يف سياق العمل 

ت   - 295 ــة احلســـا ــة مراجعـ ت وجلنـ ــادرة عـــن جملـــس مراجعـــي احلســـا ــابقة الصـ ــيات السـ التوصـ
يف هـــذه التقـــارير أنـــه ينبغـــي إعـــادة النظـــر يف االحتياجـــات مـــن مـــوارد التحقيـــق وقدراتـــه  ح     ُ : اقـــرت  والرقابـــة

تقييم األمانة العامة لألمم املتحدة ب تحلساجملس مراجعي ااملثال، أوصى وإعادة تقييمها. فعلي سبيل 
ت على إجراء حتقيقــات ترقــى إىل مســتوى النظــام املهــين إلقامــة العــدل  القدرات املتاحة يف خمتلف الكيا
  والشــروع، حيثمــا يلــزم، يف خطــوات لبنــاء هــذه القــدرات وتعزيزهــا. ويف حالــة منظمــة الصــحة العامليــة، رأت 

لنظــر إىل حجــم  دد  ع ل أن ا   للمراقبة شارية  جلنتها االست  اإلمجايل للحــاالت يظهــر عنــد احلــد األدىن للتوقعــات 
دة متواصــلة يف املســتقبل يف كــل مــن   املنظمة تعقدها. ولذا، فقد اقرتحــت جتهيــز وظيفــة التحقيــق حلــدوث ز

__________ 

اســـــتعراض ، الفصـــــل الثـــــامن؛ واليونيســـــيف، "JIU/REP/2016/4، الفصـــــل اخلـــــامس؛ وJIU/REP/2018/4انظـــــر   )99(
يني"، للطفولــة يف جمــال احلمايــة مــن االســتغالل واالنتهــاك اجلنســ الفريــق املســتقل الســتجابة منظمــة األمــم املتحــدة 

 .2018أيلول/سبتمرب 
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إلضــافة إىل إجيــاد حلــول قصــري                ُّ تلقي احلاالت وتعق   ت اللجنــة أنــه    ة ة األجــل، يتعــني معاجلــ د احلاالت. وار
سلوب أكثر تعمقا  (انظر  لتحقيق  ت املتصلة   ). 27- 23، الفقرات EBPBAC30/2                                       ً       التحد

: قـــدمت وحــدة التفتــيش املشــرتكة يف تقريرهـــا التوصــيات الســابقة لوحــدة التفتــيش املشــرتكة  - 296
الجتــــاه نفســــه، ) توصــــية يف هــــذا ا6، التوصــــية JIU/REP/2011/7وظيفــــة التحقيــــق ( بشــــأن 2011  لعــــام
ات منظومة األمم املتحدة أن تستعرض مــدى كفايــة املــوارد أنه ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسس ترتحفاق

ت أو  الســتناد إىل توصــيات جلــان كــل منهــا املعنيــة مبراجعــة احلســا ومــالك املــوظفني لوظيفــة التحقيــق، 
أي وســائل قيــاس حمــددة  ح              ُ  ســة. غــري أنــه مل ت قــرت                                   ً                   الرقابة، إما ســنو أو كــل ســنتني، تبعــا  لــدورة ميزانيــة املؤس

 معرفة أو تقييم االحتياجات ذات الصلة من املوارد والقدرة على التحقيق.من أجل بشأن املقاييس 

ر   ِ ظهــ                    ُ كما يتبني مما سبق، ي    أمد التحقيقات: وطول"حلقة مفرغة" من تزايد جمموع احلاالت   - 297
لــرغم مــن مدة تكافح إلدارة اجملالتقييم أن وظائف التحقيق يف مؤسسات عدي وع املتزايــد مــن احلــاالت، 

دات يف املــ  وارد والقــدرات يف عــدد مــن املؤسســات. فالعــدد املتزايــد مــن الشــكاوى، مبــا حدوث بعض الــز
ايقة؛ والتقيــيم األويل لالدعــاءات يف ســياق عــدم فيهــا تلــك النابعــة مــن اإلبــالغ عــن مجيــع أشــكال املضــ 

ــوء ــا  مـــع سـ ــلوك؛ وإجـــراء عـــدد              ً       التســـامح مطلقـ ــوارد  السـ متزايـــد مـــن التحقيقـــات، كـــل ذلـــك ينهـــل مـــن مـ
خــري مســاءلة اجلنــاة، إذا ثبتــت صــحة  التحقيــق احملــدودة، فيســهم بــذلك يف إطالــة أمــد التحقيقــات ويف 
ت، تكون  للدول األعضاء السلطة النهائية يف حتديــد مســتوى مــوارد االدعاءات. وللتصدي هلذه التحد

د ً  ور .ر ض          ُ       ا إذا اعت رب ذلك التحقيق، وز    

ملســتوى املناســب    يتعني إعداد منهجية لتقييم القدرات:   - 298 لضمان ارتكــاز القــرارات املقبلــة املتعلقــة 
ملزيد مــن املوضــوعية،   تقــرتح املفتشــة علــى املؤسســات املعنيــة  من املوارد لوظيفة التحقيق على أساس يتسم 

لتشــاور،    ت حقيــق واالحتياجــات ذا أن تعــد منهجيــة لتقيــيم القــدرة علــى الت  الصــلة مــن املــوارد، وذلــك 
ت والرقابــة يف كــل مؤسســة.   عند االقتضاء،  وينبغــي أن تشــتمل هــذه املنهجيــة    مع جلــان مراجعــة احلســا

، مبــا يف ذلــك تلقــي البالغــات وإجــراء التقيــيم  وإمتامهــا علــى مؤشــرات أداء رئيســية إلجــراء التحقيقــات  
الســتناد إىل ت  ونطـــاق    ، وواليتهــا   ، مؤسســـة وهيكلهــا التنظيمـــي   ل صـــنيف للمخــاطر خـــاص بكــ األويل، 

ا اجلغرايف، ونوع الشكاوى احملتمل التحقيق فيها ومدى تعقدها. ويف هذا السياق، جيري التذكري  عمليا 
). وبناء علــى  JIU/REP/2016/4الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة عن منع الغش (   13لتوصية  

لقدر ا   ن ألمهية مبكان أن تكو ذلك، من ا  بضرورة حتديد         ً عرتافا  ا لكايف                           َّ           مؤشرات األداء الرئيسية مفص لة 
ختالف أنواع احلاالت.   ُ                                 أ طر زمنية ختتلف 

: خبــالف املعــايري املــذكورة أعــاله، ينبغــي أن تســتند هــذه املنهجيــة إىل أســس املنهجيــة اجلديــدة  - 299
واالستشــاريون، قيــق املتاحــة (احملققــون، حتة يف مقابــل مــوارد الحتليــل جملموعــات احلــاالت الســابقة والراهنــ 

ستخدام وسائل قياس مثل: جمموع احلاالت لكل حمقــق؛ وعــدد املــوظفني (العــاملني)  واملوارد األخرى)، 
يــــرادات املؤسســــة اإلمجاليــــة؛ ومـــــدة  ت والرقابــــة مقارنــــة  لكــــل حمقــــق؛ ونســــبة ميزانيــــة مراجعــــة احلســـــا

تثــال ملؤشــرات األداء الرئيســية؛ وغــري ذلــك زامية واملســتهدفة؛ واالملال لألطر الزمنية اإلالتحقيقات واالمتث
 من العوامل ذات الصلة، مع وضع خصوصيات املؤسسات يف احلسبان.

ــا مدفوعــة بعوامــل مثــل جمموعــات و   - 300 ختتلــف وظيفــة التحقيــق، ملــا هلــا مــن طــابع تفــاعلي ولكو
ــن وظـــائفاحلـــاالت غـــري املتوقعـــة أو مـــدى تعقـــ  ــة األخـــرى مثـــل املرا د احلـــاالت، عـ جعـــة الداخليـــة الرقابـ

ت  ــ ج مثــل مراجعــة احلســا ت. غري أن املنهجية اليت يتعني وضعها ميكن أن تستفيد أيضا  من                                                          ً     ُ                    للحسا
ت، حســـب االقتضـــاء. وعـــالوة علـــى ذلـــك،  علـــى أســـاس املخـــاطر والتخطـــيط ألعمـــال مراجعـــة احلســـا

لرئيسية وحتديثها لكل مــن يف حتديد مؤشرات األداء ا قياس املذكورة أعاله        ً                  ميكن أيضا  استخدام وسائل ال
 خدمات الرقابة الداخلية والتحقيق وتقييمات األداء ذات الصلة. 
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   ً                                                       أخــريا ، مــن شــأن دعــم املشــاريع املقبلــة مليزانيــات الرقابــة الداخليــة  الفوائــد اإلضــافية املتوقعــة:  - 301
ن  ة علــى األدلــة، مثلمــا                ً                والتحقيــق اســتنادا  إىل منهجيــة قائمــ  الرؤســاء التنفيــذيني                   ّ  هــو مبــني أعــاله، أن ميكــ 

م التشريعية من اختاذ قرارات أكثر استنارة بشأن املوارد. لتايل هيئا  و

ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز وظيفة التحقيــق وتعزيــز الشــفافية واملســاءلة   - 302
  والنزاهة.  

 
 10 التوصية

األمـــم املتحـــدة أن تســـتعرض مـــدى كفايـــة ية ملؤسســـات منظومـــة عيينبغـــي للهيئـــات التشـــر   
ــة  ــة مبراجعـ ــا املعنيـ ــل منهـ ــان كـ ــيات جلـ ــع وضـــع توصـ ــق، مـ ــة التحقيـ ــوظفني لوظيفـ ــوارد ومـــالك املـ املـ

ت والرقابة يف االعتبار، حال توافرها.  احلسا

دة ة إىلفاإلضــ  عمــل املتقلبــة:احلاجة إىل املزيد من املرونــة للتصــدي لــذروات عــبء ال  - 303  الــز
الكبرية املستمرة يف عدد الشكاوى والتحقيقات الالحقة، تواجه وظيفة التحقيق ذروات غري قابلــة للتنبــؤ 

تقـــرتح املفتشـــة أن تعـــد وظـــائف الرقابـــة الداخليـــة مـــن االدعـــاءات وأعبـــاء العمـــل ذات الصـــلة. ولـــذا، 
يف أعبــاء العمــل املتعلقــة  ئــةجااملفت جلــة االرتفاعــاوالتحقيــق آليــات وتــدابري ختفيــف مــن أجــل معا

، بوســائل منهــا علــى ســبيل املثــال تــوافر املــوارد يف امليزانيــة وإمكانيــة تعيــني استشــاريني للتحقيــق لتحقيــق
إبــرام مــذكرات تفــاهم مــع خــدمات التحقيــق  وأوتــوخي املرونــة يف تعييــنهم، أو إنشــاء صــندوق احتيــاطي، 

ــرو  ــول علـــى قـ ــة ض أو األخـــرى للحصـ ــاري التحقيـــق محققـــني، أو و للتكليفـــات مؤقتـ ستشـ ــة  ضـــع قائمـ
 الذين ميكن تعيينهم يف غضون مهلة قصرية.

قصــــى قــــدر مــــن الكفـــــاءة  تبســــيط التقيــــيم األويل:  - 304      ً                                               حتقيقــــا  لالســــتفادة مــــن املــــوارد املتاحــــة 
ّ تقرتح املفتشة على وظائف التحقيق أن تبســ  والفعالية،  ــا لتلقــي البال                                     التقيــيم إجــراء غــات و ط إجراءا

ــا.ويل، ألا وفيمــا  ومــن مث الســماح بتحســني عمليــيت اختــاذ القــرارات بشــأن احلــاالت وترتيــب أولو
ً                                      يتعلــق بوظــائف التحقيــق األكــرب حجمــا ، قــد يكــون تكليــف وحــدة لتلقــي البالغــات أ مثــل هــذه إنشــاء  و                             

املعلومــات  ع ً             لتســجيل مجيــ ق ضــما    ً     ً              ً        ُ                    أمــرا  مفيــدا . وينبغــي أيضــا  حتــديث نظــ م إدارة حــاالت التحقيــ الوحــدة 
 ت الصلة حسب األصول، مبا فيها الشكاوى الواردة والتقييم األويل ونتائجه أو القرار املرتتب عليه. ذا

ت الــــيت تكتنــــف التحقيــــق يف التحــــرش اجلنســــي واالســــتغالل واالنتهــــاك   - جيم  التحــــد
 اجلنسيني 

ــا التحقيـــق يف التحـــ   -305 ــة الـــيت يطرحهـ ت اخلاصـ ــتغالرش اجلالتحـــد ــاك  لنســـي واالسـ واالنتهـ
ــينياجل ــا، حبــــث  :نســ ــ ــا وجممــــوع حاال ــة مواردهــ ــق، وخباصــ ــة التحقيــ ــراهن لوظيفــ ــع الــ ــة الوضــ عنــــد دراســ

ت والطلبــات اجلديــدة الــيت نشــأت علــى مــدار الســنوات اخلمــس األخــرية. وأكــدت  االســتعراض التحــد
لتحــرش ســيني النتهــاك اجلناو ســي واالســتغالل اجلن املؤسسات يف أثناء املقابالت أن التحقيقات املتعلقة 

هي اليت تشكل يف الغالب أكرب حتــد، وذلــك جملموعــة مــن األســباب. وأحــد هــذه األســباب هــو أن عــدد 
ً    الشــكاوى والتحقيقــات النامجــة عنهــا، يف ســياق النقــاش الــدائر مــن منطلــق "أ أيضــا " (                                                                      Too Me()100( 

__________ 

ملـــرأة واالعتـــداء اجلنســـي عليهـــا. و MeToo# (أو Me Tooحركـــة   )100( قـــد ) هـــي حركـــة مناهضـــة للتحـــرش اجلنســـي 
. مث 2006ىل يف هــذا الســياق علــى وســائل التواصــل االجتمــاعي يف عــام " للمــرة األو Me Too  ُ             است خدمت عبــارة "

عتبارهــا هاشــتاغ ، علــى أثــر انتشــ 2017بــدأت احلركــة تنتشــر يف عــام  ار ادعــاءات االعتــداء اجلنســي علــى املــأل، 
 على وسائل التواصل االجتماعي.
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دة الثقــة يف نظــام اإلبــالغ     ً        كبــريا ، يف حــني            ً  تفــع ارتفاعــا   ر اذه األحــداث، قــد عــن هــ وعوامل أخرى، مثــل ز
دة املوارد يف مؤسسات عديدة مل حتدث. ومن اجلوانب األخرى اليت ذ كــرت الوقــت الــالزم لضــمان                                                             ُ                      أن ز

 مشاركة الضحا أو الشهود من غري املوظفني يف عملية التحقيق.  

ي و ذحمققــني مهنيــني  تطلــبحــاالت التحــرش اجلنســي واالســتغالل واالنتهــاك اجلنســيني ت  -306
لكفاءة واخلربة. وعالوة على ذلــك،  أولوية قصوى:خربة وتوىل  تستلزم هذه احلاالت حمققني يتمتعون 

ــة عاليــــة مــــن  ــلحة درجــ ــاء واملــــاحنني وأصــــحاب املصــ فهــــي تــــوىل داخــــل املؤسســــات ومــــن الــــدول األعضــ
ً                        ً      االهتمام، ويعلقون عليها آمــاال  عريضــة. ولــذا، جيــري حاليــا  تنــاول حــرش اجلنســي تلحقيــق يف حــاالت االت                           

ــا  عـــن اعتبـــار احلـــاالت وا ــتوى مرتفـــع مـــن األوليـــة يســـفر أحيـ ــاك اجلنســـيني علـــى مسـ ــتغالل واالنتهـ                                                            ً                 السـ
 األخرى على مستوى أدىن من األولوية.

لتصــدي للتحــرش اجلنســي داخــل    - 307 فرقــة العمــل التابعــة جمللــس الرؤســاء التنفيــذيني واملعنيــة 
، أنشــأ جملــس الرؤســاء التنفيــذيني فرقــة  2017ين/نوفمرب  الثــا   ن ي يف تشــر   املتحــدة: مــم  مؤسســات منظومــة األ 

لتصــدي للتحــرش اجلنســي داخــل مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة، الــيت تتــألف مــن كبــار   العمــل املعنيــة 
ت األمـــم املتحـــدة. وتركـــز فرقـــة العمـــل علـــى مجلـــة أمـــور مـــن بينهـــا    40مـــوظفي أكثـــر مـــن   ــا     ً                                                               كيـــا  مـــن كيـ

ــات املؤسســـ اســـ  ــاءات    الراميـــة إىل التصـــدي   ت ا تعراض سياسـ ــدرات التحقيـــق يف االدعـ ــرش اجلنســـي وقـ للتحـ
ذات الصلة، وعلى حتديــد الثغــرات وأوجــه عــدم االتســاق فضــال عــن أفضــل املمارســات، مبــا يف ذلــك خــارج  
ــدة (انظــــــــــــر   ــة األمــــــــــــم املتحــــــــــ ــرتك ملنظومــــــــــ ــــــــــــج مشــــــــــ ــداد  ــــــــــــدف إعــــــــــ ــم املتحــــــــــــدة،  منظومــــــــــــة األمــــــــــ

CEB/2019/HLCM/17/Add.1 ة إىل اللجنــة اإلداريــة الرفيعــة املســتوى،  ارير مرحليــ العمــل تقــ   ة قــ ). وتقــدم فر
ــال   ــبيل املثـ ــر علـــى سـ ــاء التنفيـــذيني (انظـ ــاء  CEB/2019/HLCM/17، و CEB/2019/3وجملـــس الرؤسـ ). وبنـ

    ُ                                    ، اعت مــدت السياســة النموذجيــة ملنظومــة األمــم  علــى وجــه التحديــد على ما قامت به فرقــة العمــل مــن أعمــال  
مؤسســة مــن أصــل    20قريــر وحــدة التفتــيش املشــرتكة، كانــت  اجلنســي. وعنــد إعــداد ت   املتحدة بشأن التحرش 

لتحــرش اجلنســي                                    َّ من مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة قــد حــد    28 ــا الفرديــة املتعلقــة  ثت سياســات وكاال
لتقــدم احملــرز الــذي يشــكل    ز خطــوة مهمــة حنــو تعزيــ   ملوائمتها مــع السياســة املــذكورة أعــاله. وترحــب املفتشــة 

 ياسات وتنسيقها يف منظومة األمم املتحدة، وخباصة بشأن هذا املوضوع البالغ األمهية. اتساق املعايري والس 

وعالوة على ذلك، دعت اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت وفرقة العمل التابعة جمللس الرؤساء    - 308
نســيني والتحــرش  ســتغالل واإلســاءة اجل ال ا يــق بشــأن احلمايــة مــن  التنفيــذيني إىل عقــد اجتمــاعني هليئــات التحق 

مـــن رؤســـاء هيئـــات التحقيـــق وكبـــار موظفيهـــا وفرقـــة العمـــل    80، مجعـــا حنـــو  2019و   2018اجلنســـي يف عـــامي  
التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني واللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكــاالت للنظــر يف كيفيــة العمــل بصــورة مجاعيــة  

ـــ ج  علـــى حتقيـــ  ت األمـــم املتحـــدة  وائمـــة ومتكاملـــة وتعـــا ت م                ُ   ق قـــدرة معـــززة و ون بـــني هيئـــات التحقيـــق عـــرب كيـــا
ــــج يركــــز علــــى الضــــحا إزاء  2018وشــــركائها. وأســــفر اجتمــــاع عــــام   ، فيمــــا أســــفر، عــــن توصــــيات بتعزيــــز 

 . ) 101(                       ُ                                                       التحقيقات، ومبواءمة النه ج لتحديد األدوار وحتسني التنسيق وتعزيز القدرة على التحقيق 

ــيمـــ االفريـــق الع  - 309 ــاول  ل الفرعـ ــذيني، املعـــين بتنـ ــاء التنفيـ ــة جمللـــس الرؤسـ ــل التابعـ ــة العمـ لفرقـ
لتحــرش اجلنســي: ، أنشــأت فرقــة العمــل التابعــة 2018يف تشــرين األول/أكتــوبر  التحقيقــات املتصــلة 

ً       ً                                جمللس الرؤساء التنفيذيني فريقا  عامال  معنيا  بتعزيــز القــدرة علــى التحقيــق وحتســني  التحقيقــات يف حــاالت                            ً    
ســي داخــل مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة، وينصــب منــاط تركيــز هــذا الفريــق العامــل يف تحــرش اجلنلا

ملســـؤوليات عـــن  لتحقيـــق. وتشـــتمل عضـــويته علـــى مســـؤولني يضـــطلعون  عملـــه علـــى املســـائل املتصـــلة 

__________ 

ــي  )101( -https://interagencystandingcommittee.org/iasc-championل، انظـــــر لالطـــــالع علـــــى مزيـــــد مـــــن التفاصـــ

protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/second-meeting. 
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كتــب ه ممثــل ملسأنية. وير شورة القانو وتقدمي امل ،إجراء التحقيقات، واختاذ القرارات بشأن املسائل التأديبية
خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة، مـــع فريـــق تـــوجيهي يتـــألف مـــن ممثلـــني عـــن جمموعـــة البنـــك الـــدويل، ومكتـــب 
ــم املتحـــدة، والوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، ومفوضـــية شـــؤون  ــة لألمـ الشـــؤون القانونيـــة يف األمانـــة العامـ

 ).CEB/2019/HLCM/17/Add.1، و14 فقرة، الCEB/2019/HLCM/17( اليونيسيفالالجئني، و 

ت للفريق العامــل الفرعــي لتقــدمي املعلومــات إىل ثالثــة مســارات عمــل خمتلفــة:  - 310  ثالث أولو
ت: (أ) إعــداد منــوذج للتحقيــق يف التحــرش  تركــز اختصاصــات الفريــق العامــل الفرعــي علــى ثــالث أولــو

 لة. ني املساءسلتحرش اجلنسي؛ و(ج) حتاجلنسي؛ و(ب) حتسني املوارد املخصصة للتحقيقات يف ا

ً  ومبوجب مسار العمل األول، مــن املنتظــر أن يعــد الفريــق العامــل الفرعــي، يف مجلــة أمــور، دلــيال    - 311                                                                              
     ً                                                  وعددا  من املبادئ التوجيهية ذات الصلة اليت يتعــني إدراجهــا يف  ،لتوجيه التحقيقات يف التحرش اجلنسي
ــة ب ــا يف ذلـــك مبـــادئ توجيهيـ ــار احملققـــني، ز علـــى الضـــ كـــ ر شـــأن التحقيقـــات الـــيت تالـــدليل، مبـ ، واختيـ حا

                                                                                 ً    والتواصــل مــع الضــحا وغــريهم مــن أصــحاب املصــلحة، واألدلــة اجلنائيــة الرقميــة. ومــن املنتظــر أيضــا  أن 
يــوفر عمــل الفريــق بعــض التوجيهــات بشــأن املصــطلحات الشــائعة، والتعــاريف، وبشــأن إجــراء تقييمــات 

كة إلجـــراء املقـــابالت مـــع الضـــحا هجيـــة مشـــرت نمتحـــرش اجلنســـي، وإعـــداد مناســـبة ملصـــداقية حـــاالت ال
والشـــهود واألشــــخاص املــــدعى علــــيهم. كمــــا أنــــه خيطــــط إلعــــداد دورات تدريبيــــة وتنفيــــذها فيمــــا يتصــــل 

ني. ويف أثنــاء إعــداد تقريــر وحــدة التفتــيش يــ ملوضوع من أجل أوساط التحقيق وغريهم من املوظفني املعن
بشـــأن معـــايري  الســـوابق القضـــائية للمحـــاكمحـــدة بشـــأن او الث مـــذكرات توجيهيـــة، املشـــرتكة، صـــدرت ثـــ 

اإلثبــات، وواحــدة بشــأن تقيــيم األدلــة واملصــداقية، ومــذكرة مــوجزة بشــأن اإلفصــاح عــن تقريــر التحقيــق. 
                                   ً                                                   وكــان الفريــق العامــل الفرعــي يعكــف أيضــا  علــى إعــداد دليــل لــدعم التحقيقــات، منــذ تلقــي الشــكوى إىل 

جــــراء املتعلقـــة وحـــدة ال مثـــلان يعـــد وحـــدات تدريبيـــة تقريـــر، وكـــ للســـه والصـــياغة الالحقـــة التحقيـــق نف
.  املقابالت مع الضحا

ومبوجـــب مســـار العمـــل الثـــاين، يعكـــف الفريـــق العامـــل الفرعـــي علـــى تقيـــيم ســـبل التمكـــني مـــن   - 312
مــم املتحــدة، مبــا أن تقاسم القدرات على التحقيق يف حاالت التحرش اجلنسي يف مجيع أحناء منظومــة األ

ت. ومــن املنتظــر أن بــاين الشاتلا ســع يف أعــداد احملققــني داخــل مؤسســات األمــم املتحــدة قــد يطــرح حتــد
ألمــم املتحــدة أن تســاعد بعضــها  يعد مذكرة تفاهم قياسية لتوفري آلية ميكن من خالهلا لــدوائر التحقيــق 

 الطلب. ارتفاع    ً          بعضا  خالل فرتات 

 ةاملتاحــ  الســوابق القضــائيةريــق العامــل الفرعــي فللــل ال الثالــث، ســوف حيومبوجــب مســار العمــ   - 313
                                     ً                                                    بشــأن معــايري اإلثبــات وأعبــاء اإلثبــات، وفقــا  ملــا تقــرره احملــاكم اإلداريــة املختلفــة، ويقــدم توجيهــات بشــأن 

ً                                    تلك املعايري لفائدة متخذي القرارات، فضال  عن توجيهات بشأن األطر الزمنية للتحق يقات واإلجراءات                                     
 حرش اجلنسي.تلت االتأديبية يف حاال

وعــالوة علــى ذلــك، ســوف يســتعرض الفريــق العامــل الفرعــي مســائل تضــارب املصــاحل الــيت قــد  - 314
م أو رؤســاء الرقابــة أو التحقيــق هــم أنفســهم موضــع شــكوى  تنشــأ عنــدما يكــون رؤســاء املكاتــب أو نــوا

شــكوى، وتكــون لااول لســبل الســليمة لتنــ عــذر التوصــل إىل االتحــرش اجلنســي. ففــي هــذه احلــاالت، قــد يت
جراء التحقيق غــري واضــحة، ويكــون الشــخص الــذي ينبغــي لــه إجــراء أي حتقيــق غــري  عملية منح اإلذن 

). وتـــدعم املفتشـــة هـــذه اجلهـــود، إذ إن 33- 14، الفقـــرات CEB/2019/HLCM/17(انظـــر       ً يقينـــا  معلـــوم 
 الفصــل الرابــع ىلإهنــا ددة هــذه. ويشــار ضــارب املصــاحل احملــ االســتعراض أكــد ضــرورة معاجلــة حــاالت ت

ــا يف ذلـــك التحـــرش اجلنســـي، أعـــاله بشـــأن ضـــرورة وجـــ  ــلوك، مبـ ــاءات ســـوء السـ ــراءات لتنـــاول ادعـ ود إجـ
 املوجهة ضد الرؤساء التنفيذيني ورؤساء مكاتب الرقابة الداخلية والعاملني فيها.
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ت جديدة لفرز حاالت الت  - 315  رتــوف :2018يران/يونيــه حــرش اجلنســي يف حز إطالق قاعدة بيا
ت الفــرز "قا "" ("الفــرز الواضــح") أداة علــى نطــاق املنظومــة لتجنــب تعيــني أفــراد ClearCheckعــدة بيــا

ألدلــة يف  انتهت عالقة عملهم مع إحدى مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة نتيجــة لتحقيقــات مدعمــة 
ــا     ُ ). وو  39–34قـــرات ، الفCEB/2019/HLCM/17ارتكـــاب التحـــرش (انظـــر  ــاســـع نطـ  تق قاعـــدة البيـ
          ً                                                      نوا موضوعا  الدعاءات ارتكاب التحرش اجلنسي الــيت ظلــت عالقــة عنــد انتهــاء لتشمل املوظفني الذين كا

ا اللجنــة اإلداريــة الرفيعــة املســتوى يف                          ً                                                                 اخلدمــة أو بعــده، وذلــك متشــيا  مــع املبــادئ التوجيهيــة الــيت اعتمــد
دعاءات والتحقيقات املتعلقة المن ا      ً        ت أيضا  التحقق ضمن قاعدة البيا. وتت2018تشرين األول/أكتوبر 

          ً                                                  وتبحث أيضا  فرقة العمــل التابعــة جمللــس الرؤســاء التنفيــذيني واملعنيــة  .)102(الل واالنتهاك اجلنسينيالستغ
فــــرص مواصــــلة توســــيع قاعــــدة  لتصــــدي للتحــــرش اجلنســــي داخــــل مؤسســــات منظومــــة األمــــم املتحــــدة

ت " ة توســيع تحــدة دراســة جــدوى لبحــث إمكانيــ ملاامــة لألمــم ألمانــة الع". وجتــري اClearCheckالبيــا
ت "                 ً                                         " لكــي تضــم أنواعــا  أخــرى مــن ســوء الســلوك مثــل الغــش والعــاملني مــع ClearCheckقاعــدة البيــا

ر التقنيــة والقانونيــة وال سياســية. وعنــد إعــداد تقريــر وحــدة التفتــيش شركاء التنفيذ. وستبحث الدراسة اآل
ت األمانــة ااملشــرتكة، كانــت مج مــن صــناديق األمــم املتحــدة  25امــة لألمــم املتحــدة وأكثــر مــن عليــع كيــا

ت "  ".ClearCheckوبراجمها تستخدم قاعدة بيا

ــدة:  - 316 ت اجلدي ت " مــزا قاعــدة البيــا " تــوفر أداة ClearCheckتــرى املفتشــة أن قاعــدة البيــا
ظومــــة األمــــم نمم التحــــرش اجلنســــي مــــن مفيــــدة علــــى نطــــاق املنظومــــة لتجنــــب تعيــــني مــــن ثبــــت ارتكــــا

ويف الوقــت نفســه، تشــدد املفتشــة علــى أمهيــة ضــمان حــق مجيــع األفــراد املعنيــني يف مراعــاة  .)103(املتحــدة
ت وفقــا  للقواعــد األصــول القانونيــة، ومبــدأ افــرت                                                       ً         اض الــرباءة، ومســؤولية املؤسســات عــن محايــة ســرية البيــا

 هذا الشأن. واللوائح والسياسات الواجبة التطبيق يف

لتصــدي للتحــرش تو  نييتعــ   - 317 ســيع جهــود فرقــة العمــل التابعــة جمللــس الرؤســاء التنفيــذيني واملعنيــة 
د توجيهــات علــى نطــاق املنظومــة ودورات اجلنسي داخل مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة لتشــمل إعــدا

 لالعمـــل والفريــق العامـــ  تدريبيــة يف هــذا الشـــأن: تــرى املفتشــة أن العمـــل املســتمر الــذي تضـــطلع بــه فرقــة
لغ األمهية للتصدي للتحرش اجلنسي، وخباصة لتعزيز القدرة على التحقيــق يف حــاالت التحــرش  الفرعي 

املنظومة، علــى أســاس معــايري ومنهجيــات وممارســات جيــدة  على نطاقاجلنسي وتعزيز التعاون واالتساق 
ات تدريبيــة ر و اجلنســي، مبــا يف ذلــك دمشرتكة. ومن شأن إعداد توجيهات للتحقيق يف حــاالت التحــرش 

يف هــذا الشــأن، أن يســاعد علــى التشــجيع علــى إجــراء حتقيقــات تتســم مبزيــد مــن الفعاليــة والكفــاءة يف 
ت الـــيت يعكـــف الفريـــق ن مث حتســـ حـــاالت التحـــرش اجلنســـي، ومـــ  ني املســـاءلة. كمـــا أن املســـائل والتحـــد

رها أيضــا   املقــابالت، وهــي مشــرتكة  م العديــد ممــن جــرت معهــ                                  ً              ً العامل الفرعي على استعراضها حاليا  قد أ
 بني أغلبية املؤسسات. ولذا، فمعاجلتها على نطاق املنظومة مفيد ومستحسن.

اجلنسي عــن طريــق مــذكرة تفــاهم قياســية قــد خيفــف  املساعدة املتبادلة يف حاالت التحرش  - 318
ت الــ حتــدث العديــد ممــن جــرت معهــم املقــ  مــن القيــود علــى القــدرات واملــوارد:  يتابالت عــن التحــد

ربت هــذه                                   ُ نسي وغريه من أنواع سوء السلوك. واعت  تواجهها القدرة على إجراء التحقيقات يف التحرش اجل
__________ 

ت "  )102( ن قاعــدة بيــا ت األمــم املتحــدة، علــى نطــاق املنظومــة،  " مــن تبــادل املعلومــاتClearCheck  ّ               متكــ  بــني كيــا
ألمــم املتحــدة) الــذين هــم موضــع ادعــاءات  بشأن األفراد (موظفــو األمــم املتحــدة الســابقون والعــاملون املتصــلون 

لتحرش ا ــدف منــع إعــادة تعييــنهم داخــل منظومــة ستغالل اجلنسي واالعتداء اجلجلنسي واالمثبتة تتعلق  نسي، 
 ).https://www.unsystem.org/content/screening-database-clearcheckة (انظر األمم املتحد

تتتـــواءم قاعـــد  )103( يات املقدمـــة يف تقـــارير وحـــدة التفتـــيش املشـــرتكة الســـابقة هـــذه أو هـــذه األداة مـــع التوصـــ  ة البيـــا
ً                         بتعزيــــــز التعــــــاون وتبــــــادل املعلومــــــات عــــــن الغــــــش علــــــى نطــــــاق املنظومــــــة، فضــــــال  عــــــن شــــــركاء التنفيــــــذ. انظــــــر                                                             

JIU/REP/2014/6الفصل العاشر، و ،JIU/REP/2013/4.الفصل الرابع عشر ، 
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لغة األمهية يتعني إجي ت مسألة  اد حل هلا، وال سيما فيما يتصل بطول أمد التحقيقات. وتعتــرب التحد
حقيــق يف مؤسســات منظومــة تلبهــا أن تســاعد دوائــر ااملفتشة أن إعداد مــذكرة تفــاهم قياســية، ميكــن مبوج

                      ً                                           ً     ً          األمم املتحدة بعضها بعضا  يف التحقيق يف حــاالت التحــرش اجلنســي، يشــكل إســهاما  قيمــا  يف التصــدي 
                                                              ً         ى املفتشة أنه ميكن يف مرحلة الحقة اعتبار توسيع نطاقها لتشمل أنواعا  أخــرى مــن ت. وتر هلذه التحد

     ً     ً  أمرا  مالئما . ،تحقيقات اجلنائيةلاالنتهاك اجلنسيني أو سوء السلوك، مثل االستغالل وا

وتقــرتح املفتشـــة أن تنفـــذ املؤسســـات النـــواتج املختلفــة الـــيت حققتهـــا فرقـــة العمـــل التابعـــة   - 319
ء التنفيـــذيني واللجنـــة الدائمـــة املشـــرتكة بـــني الوكـــاالت، مثـــل السياســـة النموذجيـــة جمللـــس الرؤســـا

لتحقيقــات، والتوجيهــات والــدورات التدريبيــة  ا حتســني ســ حاملتصــلة  ب االقتضــاء، والــيت مــن شــأ
ــزز  ــدة مشـــرتكة، وأن تعـ ــايري وممارســـات جيـ التحقيقـــات يف حـــاالت التحـــرش اجلنســـي، وأن تعـــد معـ

 ، وتعزز االتساق على نطاق املنظومة.والنزاهةاملساءلة 

ختضــع فيهــا يت الــ  )104(تعتــرب املفتشــة أن مــن األمهيــة مبكــان للمؤسســاتوعالوة على ذلــك،   - 320
ســلطة الرؤســاء لحــرش اجلنســي، وأنشــطة التحقيــق ذات الصــلة، املضــايقة، مبــا فيهــا الت ادعــاءات

                                               ً                             ً     التنفيــذيني، أن تكــف عــن مباشــرة هــذه املمارســة. وحتقيقــا  هلــذه الغايــة، جيــري التأكيــد جمــددا  علــى 
 املذكورة أعاله. 3التوصية 

 لتحقيقات لى املعلومات املتصلةتزايد الطلب من الدول األعضاء واملاحنني ع  - دال 

حلصــول علــى معلومــات تواجــه عــدة مؤسســات تزايــدا يف طلبــات الــدول األعضــا  - 321 ء واملــاحنني 
لتحقيق تتجاوز حمتوى اإلبالغ الدوري. وتشمل الطلبات حتديثات دورية لإلحصــاءات املتعلقــة متصلة 

ى ذلك، تتلقى بعض لعسوء السلوك. وعالوة  حلاالت، مبا يف ذلك أعدادها، ووضعها القانوين، ونوع
   ً       ُ                         يضــا  حــاالت ط لــب فيهــا مــن املؤسســات تبــادل املؤسســات طلبــات خمصصــة وطلبــات متابعــة. وهنــاك أ

 معلومات حساسة.

لنسبة للمؤسسات يف إدارة توقعــات املــاحنني  إدارة توقعات املاحنني:  - 322 يتمثل التحدي الرئيسي 
العتمــاد الــذي  مويــل الطــوعي، حيــث قــد يــؤدي عــدم تقــدمي تلال ينفــك يتزايــد علــى ايف بيئــة تصــطبغ 

ملسامهات، بينما قد يسبب تقــدمي املعلومــات أخطــارا علــى التحقيقــات املعلومات املطلوبة إىل امل خاطرة 
م للمعلومــــات خمتلفــــة، حيــــث  اجلاريــــة والشــــهود. وعــــالوة علــــى ذلــــك، فــــاختالف املــــاحنني جيعــــل طلبــــا

خمتلفــة مــن التفاصــيل. فعلــى ســبيل املثــال، يريــد بعــض  تلفــة ويطــالبون مبســتويســتخدمون تعــاريف خمت
مـــات عـــن "االشـــتباه يف الغـــش"، ويريـــد غـــريهم معلومـــات عـــن "االشـــتباه ذي املصـــداقية يف املـــاحنني معلو 

الغـــش"، ويكتفـــي غـــريهم مبجـــرد الرغبـــة يف معرفـــة "نتيجـــة ذات مصـــداقية للتحقيقـــات". وينطـــوي تقـــدمي 
ت خمتل صـــيل خمتلفـــة عنهـــا إىل بعـــض الـــدول األعضـــاء أو املـــاحنني علـــى اففـــة مـــن املعلومـــات أو تمســـتو

 معاملة خمتلفة لدول أعضاء معينة أو ماحنني معينني مقارنة بغريهم. صيصختخطر 

ألمــم املتحــدة   - 323 مسألة جرى النظر فيها يف أثناء االجتماع السنوي ملمثلــي دوائــر التحقيــق 
السنوي ملمثلي دوائــر  مسائل أخرى، يف أثناء االجتماع ةن بني مجلاملسألة، م : نوقشت هذه2019لعام 

. وجــرى التأكيــد علــى أن البــت يف املعلومــات املصــرح بتقــدميها لــيس 2019ألمــم املتحــدة لعــام التحقيق 
يني من مسؤولية احملققني. ولعل من املفيد التمييز بني املعلومات عن حاالت االستغالل واالنتهاك اجلنس

ــ ل  ملعلومـــات عـــن املســـائل األخـــرى، مثـــل ســـوء اإلدارة، والغـــش، والفســـاد.او والتحـــرش اجلنســـي،       ِ   فقـــد قبـ
ــ   غ عنهـــا علـــى موقـــع األمـــني                                                         َّ املـــاحنون ككـــل املعلومـــات عـــن حـــاالت االســـتغالل واالنتهـــاك اجلنســـيني املبلـ

__________ 

 ، انظر املرفق األول.ى التفاصيللالطالع عل  )104(
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 يتابقــة مــن املعلومــات الــ العام. ومن منظور احملققــني، ينبغــي يف احلالــة املثلــى أن تكــون هنــاك جمموعــة متط
صــطلحات والتعــاريف ومتطلبــات ُ                                                     ي فصــح عنهــا داخــل أوســاط املــاحنني. غــري أن هــذا ســيتطلب توحيــد امل

 اإلبالغ يف اتفاقات املاحنني اليت تعقدها املؤسسات، لكي يتسىن حينذاك تطبيقها على نطاق املنظومة.

الــدول  عمــا إذا كــان ينبغــي إطــالمــن املســائل ذات الصــلة  اإلطــالع علــى تقــارير التحقيــق:  - 324
مج األغذيــة العــاملي، اعتمــد جملســه التنفيــذي قيــق أم ال. يف حالــة بــ األعضاء واملاحنني على تقــارير التح ر

تـــنص علـــى أنـــه يتعـــني اإلطـــالع علـــى مجيـــع تقـــارير التحقيـــق عنـــد طلبهـــا، إال إذا   2015سياســـة يف عـــام 
قيــود تتــيح ســلطة تقديريــة                     ً الشخصــية. وتوجــد أيضــا   كانت هنــاك خطــورة علــى ســالمة األفــراد أو مسعــتهم

عادة حترير أو حجب تقار  ير التحقيــق الــيت تنطــوي علــى ســلوك اســتغاليل، مثــل التحــرش للمفتش العام 
وإســـاءة اســـتعمال الســـلطة، واالســـتغالل واالنتهـــاك اجلنســـيني، والتحـــرش اجلنســـي. وكـــان جيـــري حتـــديث 

مج األغذية العاملي  النشر سياسة التفتــيش املشــرتكة. ويف حالــة صــندوق  ةدعنــد إجــراء اســتعراض وحــ لرب
هيئتـــه التشـــريعية عـــدم اإلطـــالع علـــى تقـــارير التحقيـــق عنـــدما اعتمـــدت  تحـــدة للســـكان، قـــررتاألمـــم امل

لصــندوق يف كــانون الثاين/ينــاير              ً                  . وتوجــد أيضــا  لــدى مؤسســات أخــرى، 2015سياســة الرقابــة اخلاصــة 
فصاح عن تقارير التحقيــق، ميكــن مبوجبهــا أن تطلــب إلملتحدة، سياسة بشأن امثل األمانة العامة لألمم ا

 قارير التحقيق، ولكن جيوز إعادة حتريرها عند اإلطالع عليها.الدول األعضاء ت

ألمــم املتحــدة يف اجتمــاعهم الســنوي لعــام   - 325 اســتحداث مســار  2019وقرر ممثلو دوائر التحقيــق 
لتحقيــق الــيتلصــ نــه املعلومــات املت ُ ك    عمل للتوصل إىل فهم مشرتك بشأن ميكــن اإلطــالع عليهــا وإجيــاد  ة 

ــج مجــاعي بــني الوكــاالت، وتقــرتح أن تتفــق كاالت. حل مقبول جلميع الو  وتؤكد املفتشة أمهية اتبــاع 
ألمــم  مؤسسات منظومة األمم املتحدة على مبادئ وممارسات مشرتكة يعدها ممثلو دوائر التحقيــق 

يف تقريــر الوحــدة الســابق ذي الصــلة  الــواردةكيــد علــى التوصــيات أت ذلــك، يعــاد ال  ً   دا  إىلواســتنااملتحــدة. 
)، مع التشديد علــى مجلــة أمــور مــن بينهــا احلاجــة إىل JIU/REP/2017/7تقدمي التقارير إىل املاحنني (عن 

ني، وأمهيــة توضــيح التوقعــات املتبادلــة منــذ البدايــة، ويشــمل ذلــك األحكــام ذات الصــلة يف اتفاقــات املــاحن
ج   رتك عرب مؤسسات منظومة األمم املتحدة.شموجود 
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 للمزيد من التعاون واالتساق بني الوكاالتالفرص الساحنة   -     ً سادسا   

عتباره مسارا  لتعزيز االتساق  - ألف                       ً               التعاون 

ــــا وهياكلهــــا التنظيميــــة   - 326 ت مؤسســــات منظومــــة األمــــم املتحــــدة وعمليا خــــتالف وال       ً                                                                  اعرتافــــا  
واملمارســات وتوحيــدها علــى اهــة يف مواصــلة تعزيــز اتســاق املعــايري واملقــاييس جو داريــة، تــرى املفتشــة واإل

ــة يف مجيــــع  ــاو مــــن االســــتقاللية واملهنيــ ــــدف حتقيــــق وظيفــــة حتقيــــق علــــى قــــدر متســ ــاق املنظومــــة،  نطــ
 املستفادة. املؤسسات عن طريق تعزيز التعاون بني الوكاالت وتشجيع تبادل املمارسات اجليدة والدروس

ألمــم املتحــدة ومــؤمتر احمل يممثلــ  ىدمنتــ   - 327 عتبارمهــا حمفــز ين دوائــر التحقيــق  َ    ققــني الــدوليني                         
بشــأن وظيفــة  2011: أوصــى تقريــر وحــدة التفتــيش املشــرتكة الســابق لعــام جلهــود التوحيــد بــني الوكــاالت

قامـــــة منتـــــدى مهـــــين حملققـــــي األمـــــم املتحـــــدة مماثـــــل ملنتـــــدى ممثلـــــي يـــــة لخدوائـــــر املراجعـــــة الدا التحقيـــــق 
ت التابعة ملؤسسات األمم املتحدة. وا         ً                                      قرتح أيضا  استكشاف إمكانية إنشاء وحدة حتقيق مدجمــة للحسا

ــرتكة بـــني  ــة عمـــل مشـ ــاء فرقـ نشـ ــم املتحـــدة  ــام لألمـ ــدة، وأوصـــى األمـــني العـ ــم املتحـ ــة األمـ ــدة ملنظومـ وحيـ
نشــاء  دقــ  أن التوصــية األوىل الوكاالت حتت رعايــة جملــس الرؤســاء التنفيــذيني. ويف حــني منتــدى  ُ          ن فــذت 

ألـمــــ  ، فـــــإن التوصـــــية األخـــــرية مل يصـــــادفها قبـــــول مـــــن 2013م املتحـــــدة يف عـــــام ممثلـــــي دوائـــــر التحقيـــــق 
 املؤسسات املشاركة ألسباب متنوعة. 

ــة هــــو مــــؤمتر احملققــــني الــــدوليني  - 328 ــيمالــــذي  )105(ومثــــة إطــــار مهــــم حملققــــي املنظمــــات الدوليــ يف   ُ   أ قــ
ادل األفكـــار، املتحـــدة. وهـــو يـــوفر منتـــدى لتبـــ  ســـات منظومـــة األمـــمسؤ               ً  والـــذي يضـــم أيضـــا  م 1999  عـــام

ت يف مكافحـــــــة الغـــــــش والفســـــــاد، وتلقـــــــي  لنزاهـــــــة، والتصـــــــدي للتحـــــــد ومناقشـــــــة املســـــــائل املتصـــــــلة 
الــدعم والتوجيهــات إىل احملققــني ومكــاتبهم  هــذا املنتــدى املستجدات، وتبــادل املمارســات الرائــدة. ويقــدم

ققــني الــدوليني أمانــة تــنظم إعــداد واملــواد الــيت ينشــرها. وتتــوىل إدارة مــؤمتر احمل ةيطريــق مؤمتراتــه الســنو  عــن
ُ                 م عــدة املبــادئ  املوحــدة واملبــادئ املــؤمتر الــدويل وتقــدم توجيهــات بشــأنه. ومــن بــني التوجيهــات الرئيســية ال           ُ

ــياغتهما يف عـــام  ــا  2003التوجيهيـــة للمـــؤمتر اللتـــان جـــرت صـ توحـــدان  ، واللتـــان2009يف عـــام وتنقيحهمـ
 كاتب التحقيق.  فضل ممارسات التحقيق وتقدمان توجيهات ملأ

ــام   - 329 ــذ عـ ــاف، منـ ــرز، وإن ظـــل غـــري كـ ــدم احملـ ــاق  2011بعـــض التقـ ــى نطـ ــاون علـ ــأن التعـ بشـ
ــة: ــام   املنظومـــــــ ــدها يف تقريرهـــــــــا لعـــــــ كيـــــــ ــرتكة أيضـــــــــا   (انظـــــــــر  2011                             ً                       كـــــــــررت وحـــــــــدة التفتـــــــــيش املشـــــــ

JIU/REP/2011/7 زيــد مــن مبأعلــى و تبادل املعلومات بوترية إىل التفاعل و  ةج) على أمهية احلا47ة ، الفقر
لفعــل يف تقريــر  لتحقيقــات، كمــا هــو مقــرتح  التنظيم بني مؤسسات منظومة األمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق 

). ويتضــمن هــذا التعــاون 78–76، الفقــرات JIU/REP/2000/9الوحــدة الســابق بشــأن املوضــوع نفســه (
يئــة فــرص مشــرتكة إلجــراء التحقيقــات، وتبــادل اخلــربات وامل ةمعايري وإجراءات موحدإعداد  نهجيــات، و

ــج موحــد علــى نطــاق  ً                                          للتدريب، وتبادل املوظفني (عن طريق االنتداب مــثال )، ممــا يــؤدي يف النهايــة إىل                                            
ــة، وخباصــــة يف األن ــراء حتقيقــــات مشــــرتكة أو متوازيــ شــــطة امليدانيــــة املنظومــــة إزاء التحقيقــــات، ويتــــيح إجــ

 الوكاالت. بني ةكاملشرت 

 ُ                                               أ حــرز تقــدم يف تعزيــز هــذا التعــاون وتبــادل املعلومــات يف  ســن التعــاون:حــاالت حمــددة مــن حت  - 330
ممثلــي دوائــر منتــدى ، وال ســيما مــن خــالل عمــل 2011جمــال التحقيقــات علــى نطــاق املنظومــة منــذ عــام 

ألمــم املتحــدة (ومــؤمتر احملققــني الــدوليني اريــة الراميــة إىل توحيــد معــايري جلا) واجلهــود الســابقة و التحقيــق 

__________ 

 .http://www.conf-int-investigators.orgطالع على مزيد من املعلومات، انظر لال (105)
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التحقيــق يف شــكاوى  طرائــقق ومنهجياتــه، بوســائل منهــا علــى ســبيل املثــال تقــدمي املشــورة بشــأن التحقيــ 
. ومن األمثلة اإلضــافية العمــل اجلــاري املنتدىسوء السلوك الذي يرتكبه الرؤساء التنفيذيون، اليت أعدها 

(مبـــا يف ذلـــك  نســـي حتـــت رعايـــة جملـــس الرؤســـاء التنفيـــذينيجلالتحقيـــق يف التحـــرش ا لتعزيـــز القـــدرة علـــى
لتصــدي للتحــرش  اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى، وفرقة العمل التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني واملعنية 

عــن طريــق  اجلنسي داخل مؤسسات منظومة األمم املتحدة) واللجنــة الدائمــة املشــرتكة بــني الوكــاالت، أو
ق التابعة ملؤسسات منظومة األمم املتحدة. ومــع تفاهم بني بعض وحدات الرقابة والتحقيال تإبرام مذكرا

              ً                                                           ذلك، فاستنادا  إىل نتائج هذا االستعراض، ال تزال هناك حاجة إىل مزيد من التحسني.

ألمم املتحدة  - ء   االستفادة من منتدى ممثلي دوائر التحقيق 

ألمــم املتحــدة:دوائــ  ممثلــيمنتــدى ساســية عــن معلومــات أ  -331 دى ممثلــي أنشــئ منتــ  ر التحقيــق 
ألمم املتحدة يف عــام  تحقيــق. المــن دوائــر  24، وهــو يتــألف مــن رؤســاء الرقابــة يف 2013دوائر التحقيق 

ألمم املتحدة بغرض تعزيــز ممارســات التحقيــق واملهنيــة يف أدائــه عــن  وأنشئ منتدى ممثلي دوائر التحقيق 
؛ وإعــداد ونشــر مبــادئ هذه املبــادئد دئ مشرتكة لتوجيه عملية التحقيق واعتماابطريق ما يلي: إعداد م

ــا ؛ وتبــادل املعلومــات  ــا لكــي يعتمــدها األعضــاء اعتمــادا  طوعي                                                            ً     ً                   توجيهيــة وممارســات وإجــراءات موصــى 
شــرتكة التحقيقــات امل ؛ والتعــاون يفهماوأفضل املمارسات؛ وتشجيع االستقاللية التنفيذية والتعاون ودعم

 .)106(واملهارات واملوارد واملشاركة يف استعراضات األقرانلتدريب وتبادل املعلومات او 

ألمم املتحدة: منتدى مواضيع اجتماعات  - 332 دوائــر  يممثلــ منتــدى يــنظم  ممثلي دوائر التحقيق 
ألمم املتحدة اجتماعا  سنو  واحدا  علــى األقــل وجهــا  لوجــه، وذ القــرتان مــع                           ً     ً      ً              ً         التحقيق  املــؤمتر  لــك عــادة 

ع                                                         ً                           الســـنوي للمحققـــني الـــدوليني، واجتماعـــات إضـــافية افرتاضـــية أو وجهـــا  لوجـــه عنـــد االقتضـــاء. واملواضـــي
لتحقيـــق، مثـــل إجـــراءات ا ــلة  ــائل املتصـ ــة هـــي املسـ ــة للمناقشـ ت املطروحـ ــتباقية، والبيـــا لتحقيقـــات االسـ

ــا يتصـــل بتوقيتـــات التحقيقـــات، ــة فيمـ ــا يف ذلـــك اســـتخدام  القابلـــة للمراجعـ ــية، ؤ ممبـ شـــرات األداء الرئيسـ
 تنفيذيون.  واملشورة بشأن أساليب التحقيق يف ادعاءات سوء السلوك الذي يرتكبه الرؤساء ال

ألمــم املتحــدة بشــأن التحقيقــات  دوائــر ا   ي ممثلــ منتــدى  اجلهــود الرائــدة الــيت يبــذهلا    - 333 لتحقيــق 
                   ً           بغــرض اســتخدامه منوذجــا  لالتفاقــات    ة أن التحقيقــات املشــرتك أعــد هــذا املنتــدى اتفــاق تعــاون بشــ   املشــرتكة: 

. ويســتند هــذا االتفــاق إىل االتفــاق  2016                            ُ          ات منظومــة األمــم املتحــدة، وقــد أ قــر يف عــام  املماثلــة بــني مؤسســ 
ت التابعــة   ت املشــرتكة الــذي أعــده ممثلــو دوائــر املراجعــة الداخليــة للحســا النموذجي املتعلق مبراجعــة احلســا

ــــــا اخلاصــــــة. ويضــــــع اتفــــــاق  ا ر األمــــــم املتحــــــدة، مــــــع م   ملؤسســــــات  ــــات ومتطلبا عــــــاة خصوصــــــيات التحقيقــ
بـــني  فيمـــا    الـــيت ميكـــن تنفيـــذها لألنشـــطة املشـــرتكة  املختلفـــة    التحقيقـــات املشـــرتكة يف احلســـبان الســـيناريوهات 

ــا يف ذلــــك تبــــادل املعلومــــات والتحقيقــــات املشــــرتكة "احلقيقيــــ مب وظــــائف التحقيــــق   ت، مبــ ة"  ختلــــف الكيــــا
. ويهدف هذا االتفاق إىل إضفاء الطابع الرمســي علــى التعــاون القــائم بشــأن التحقيقــات  ة ي والتحقيقات املواز 

 األمم املتحدة، الذي كان يتم حىت اآلن على أساس خمصص.  سسات يف أرجاء مؤ 

دوائــر التحقيــق  يممثلــ منتــدى املبادئ التوجيهية اجلديــدة علــى نطــاق املنظومــة الــيت أعــدها   - 334
دوائــر  يممثلــ منتــدى            ً ، أنشــأ أيضــا  2017يف عــام  ستغالل واالنتهــاك اجلنســيني:الأن األمم املتحدة بش 

ألمــم املتحــدة فر  قــة عمــل مشــرتكة لتعزيــز ومواءمــة التحقيــق يف حــاالت االســتغالل واالنتهــاك التحقيــق 
ــا. وســـوف ت تخـــذ املبـــادئ العامـــة واملبـــ  ادئ التوجيهيـــة                                               ُ                       اجلنســـيني مـــن خـــالل مبـــادئ توجيهيـــة متفـــق عليهـ

ألمـــم  يممثلـــ منتـــدى للتحقيـــق يف االســـتغالل واالنتهـــاك اجلنســـيني الـــيت أعـــدها  ةاملوحـــد دوائـــر التحقيـــق 
__________ 

ألمم املتحدة، الفقرة  (106)  .4ميثاق منتدى ممثلي دوائر التحقيق 
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ــدة أد ــداء اجلنســـي املتحـ ــتغالل اجلنســـي واالعتـ ــمان احـــرتام التحقيقـــات يف االسـ ــة للمحققـــني لضـ اة عمليـ
. وأعـــد أيضـــا   ألمـــمدوائـــر التحي ممثلـــ منتـــدى                                      ً للـــنهج الـــذي يركـــز علـــى الضـــحا ً  توكـــوال  و ر املتحـــدة ب قيـــق      

ول يف تعلقـــة برؤســـاء املؤسســـات التنفيـــذيني والتحقيـــق فيهـــا، ونـــوقش هـــذا الربوتوكـــ لتنـــاول التحقيقـــات امل
اية عام 2016و 2014اجتماعي هذا املنتدى يف عامي  ُ                              ، وع كف على العمل عليه يف     2019. 

ألمــم يــ قي دوائــر التحتــدى ممثلــ حتــول من منتــدى مفيــد للتعــاون والتبــادل بــني الوكــاالت:  - 335 ق 
ملمارســة، إىل جمتمــع لتبــادل ااملتحدة، من خــالل  ملمارســات مناقشــاته وعمــل خمتلــف أفرقــة عملــه املعنيــة 

واخلــربات بشــأن التحقيقــات ذات الصــلة جبميــع املؤسســات، وهــو يــوفر منتــدى للتبــادل بــني الوكــاالت. 
منظومــة األمــم املتحــدة،  هيئات أو فرق أخــرى يفوقد قدمت مناقشاته وعمله إسهامات مهمة يف عمل 

ل التابعــة جمللــس الرؤســاء مثــل جملــس الرؤســاء التنفيــذيني، واللجنــة اإلداريــة الرفيعــة املســتوى، وفرقــة العمــ 
ــة األمـــم املتحـــدة، فيمـــا يتعلـــق  لتصـــدي للتحـــرش اجلنســـي داخـــل مؤسســـات منظومـ التنفيـــذيني واملعنيـــة 

لتحقيق.    ملسائل املتصلة 

ألمــم ا   - 336 عتبــاره منصــة لتبــادل املعلومــات: منتدى ممثلي دوائر التحقيق           ً  يشــكل أيضــا     ملتحــدة 
لنســبة ملكاتــب التحقيــق يف مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة   ألمــم املتحــدة  منتدى ممثلي دوائر التحقيق 

إلضــافة إىل  أل املنتدى الرئيسي للتعاون العام وتبادل املعلومات بشأن التحقيقات يف منظومــة ا  مــم املتحــدة، 
عهم املقــابالت علــى أن منتــدى ممثلــي دوائــر التحقيــق  مؤمتر احملققني الدوليني. وقد شدد العديد ممن جرت م 

لتحقيق ولتبــادل ممارســات التحقيــق. ومــن   ألمم املتحدة يوفر منصة مفيدة للتعاون بشأن املسائل املتصلة 
عــايري علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة أن يعــززا ويكفــال  م   شــأن وضــع أســس مرجعيــة والتعــاون علــى وضــع 

لــنهج بــني املؤسســات وتبــادل املمارســات اجليــدة. فعلــى ســبيل املثــال، مــن املســائل  املزيــد مــن االتســاق يف ا 
(حمكمـــة األمـــم املتحـــدة للمنازعـــات،    للمحـــاكم الشـــائعة الـــيت تواجههـــا مجيـــع املؤسســـات الســـوابق القضـــائية  

دوليــة)،  دة لالستئناف، وحمكمة األونــروا للمنازعــات، واحملكمــة اإلداريــة ملنظمــة العمــل ال تح وحمكمة األمم امل 
                      ً          ً                                                    إذ إن أحكامهـــا تفــــرض حــــدا  أدىن معينـــا  ملتطلبــــات التحقيــــق والعمليـــات الالحقــــة. ولضــــمان االتســــاق يف  

مـــم  األ عمليـــات التحقيـــق ونتائجـــه، مـــن املهـــم إقامـــة تعـــاون وحـــوار مســـتمرين فيمـــا بـــني مؤسســـات منظومـــة  
ألمم املتحدة منصة مناسبة إل   جراء هذا التبادل. املتحدة؛ ويوفر منتدى ممثلي دوائر التحقيق 

                                          ً                               ويف ظــل دعــم مــن بعــض أعضــائه، ميكنــه أن يكــون أيضــا  منصــة للتــدريب علــى التحقيــق وغــريه  - 337
ــتغالل واال ــراء التحقيقـــات يف الغـــش والتحـــرش اجلنســـي، واالسـ ــا يف ذلـــك إلجـ ــاك نعلـــى اإلنرتنـــت، مبـ تهـ

ن هنــــاك اختالفــــات واضــــحة يف السياســــات وأ   طــــر التحقيــــق بــــني                         ً                                    ُ اجلنســــيني. وجــــرى االعــــرتاف أيضــــا  
ت  ملواءمــة وتبــادل املعلومــات. وهكــذا، فلعــل هنــاك أمام امؤسسات منظومة األمم املتحدة، تشكل حتد

ت غــري رمسيــة بــني فــرق دوائــر التحقيــق يف األمــم املتحــدة  فة إىل منتــدى ضــاإل - قيمــة يف جعــل منتــد
ألمــم املتحــدة  لتحقيـــق رة الــدائناقشــات املتشــارك يف  - ممثلــي دوائــر التحقيــق  بشــأن املســائل املتصــلة 

 ا. ذات الصلةواجلوانب 

ألمم املتحدة وتقدمي الدعم إليه  - 338 ملا كان منتــدى ممثلــي  :متويل منتدى ممثلي دوائر التحقيق 
ألمم املتحدة شبك علــى مهنية غري رمسية، فإنــه ال حيصــل علــى أي دعــم مــن األمانــة أو ة دوائر التحقيق 

ــذا، يتوقــف عمــل الشــبكة علــى حســن نــوا أعضــائهمتويل مكرس لــه.               ُ              والتــزامهم. وي قــدم دعــم إداري  او
ألمــم املتحــدة علــى أســاس تعــاقيب عــن طريــق  وأنــواع أخــرى مــن الــدعم إىل منتــدى ممثلــي دوائــر التحقيــق 

ئــب من ملمارســة ومقــدمي الــدعم إليهــ ســقمنســقه أو  ا،        َ                                                              ه املنتخبــ ني وعــن طريــق قــادة أفرقــة العمــل املعنيــة 
خــرين الــدعم علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة. واعتــرب الــبعض أن عــدم مــع تقــدمي أعضــاء الشــبكة اآل

ألمــم املتحــدة يشــكل عــامال  مقيــدا ، إذ إن املســؤولية الكاملــ  ً      ً                         وجــود أمانــة ملنتــدى ممثلــي دوائــر التحقيــق  ة                                                         
ئــــق، وكتابــــة حماضــــر االجتماعــــات (لكــــل مــــن اال جتماعــــات عــــن التحضــــري لالجتماعــــات، وتبــــادل الو
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ر عــدد ممــن  هيئة                       ً                    االفرتاضية واليت تعقد وجها  لوجه) تقع على عاتق  ألعبــاء. وأ ً                      املتطوعني املثقلة أصــال                    
حمققــني مهنيــني أو   ً ا  جــرت معهــم املقــابالت مســألة أخــرى تتمثــل يف أن املشــاركني يف الشــبكة ليســوا مجيعــ 

ثري على عمل الفريق  ونتائجه. ليست لديهم خلفية يف التحقيق، مما له 

املؤسســـات تنفيـــذ التوجيهـــات املقدمـــة مـــن منتـــدى ممثلـــي دوائـــر التحقيـــق    تســـهل ينبغـــي أن    - 339
ــلة    ألمـــم املتحـــدة:  ــا املتصـ ــارب بشـــأن القضـ ــادل املمارســـات والتجـ ــا  لتبـ                        ً                                              أصـــبحت الشـــبكة منتـــدى مهمـ

ــاته املشـــرتكة بـــني  ل   ــه وممارسـ ــق و جـ ــة، وأســـهمت يف تعزيـــز منهجيـــات التحقيـ ــاق املنظومـ                                                          ُ                       تحقيـــق علـــى نطـ
لتقــدم احملــرز منــذ عــام   . وتــرى املفتشــة أن هنــاك  2011مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة. وترحــب املفتشــة 

ه يف أرجــاء منظومــة  اتــ حاجة مستمرة إىل تعزيز عملييت توحيد ومواءمــة منهجيــات التحقيــق وسياســاته وإجراء 
لرغم مما هو موجود من اختالفات بــني املؤسســات يف أطــر السياســات والتحقيقــات. ومــن   األمم املتحدة، 

ملزيــد مــن االت  ً   ســاق (فيمــا يتصــل مــثال   الضــروري ضــمان اتســاق املمارســات، وحتســني الفعاليــة، والســماح                   
تشــجع املفتشــة  رة). وبنــاء علــى مــا تقــدم،  طــو مبجموعــات احلــاالت وأنــواع احلــاالت واجملــاالت الشــديدة اخل 

ألمــم املتحــدة،   املؤسســات علــى تيســري تنفيــذ التوجيهــات الــيت أعــدها منتــدى ممثلــي دوائــر التحقيــق 
الرؤســاء التنفيــذيني واللجنــة اإلداريــة  بوســائل منهــا اآلليــات الرمسيــة علــى نطــاق املنظومــة (أي جملــس  

مسيــة وتوجيهــات أخــرى واعتمادهــا حســب االقتضــاء،  ر   الرفيعة املستوى)، مما يســمح بوضــع سياســات 
 واملعايري املوحدة واملمارسات اجليدة على نطاق املنظومة.  من أجل تعزيز االتساق 

 التحقيقات املشرتكة واملنسقة واملوازية  - جيم 

ألمــم املتحــدة واتفــق يقدم إطار ال  - 340 تحقيقات املشرتكة الذي أعده منتدى ممثلي دوائر التحقيــق 
ري فيهــا وحــدات  2016يــه يف عــام عل                                                   ُ               توجيهــات وحيــدد اخلطــوط العريضــة ملختلــف الســيناريوهات الــيت جتــ 

                                                                      ً          التحقيــــق يف مؤسســــات األمــــم املتحــــدة أعمــــال التحقيــــق أو أنشــــطته بصــــورة مشــــرتكة، بــــدءا  مــــن تبــــادل 
لتحقيقــات املشــرتكة أو التحقيقــات املوازيــة "احلقيقيــة". وعــال املعلومــات علــى ذلــك،  وةالبســيط وانتهــاء 

 ُ                                                                                  ت قــدم أشــكال أخــرى مــن املســاعدة، يف املمارســة العمليــة، فيمــا بــني وظــائف حتقيــق األمــم املتحــدة، مثــل 
ئــق املرجعيــة األخــرى،  طلب الدعم من مكتب حتقيق آخر يف شكل التحقق من شهادات امليالد أو الو

 رية.لس                                                         ً   أو منح إمكانية الوصول إىل أماكن عملها إلجراء املقابالت احرتاما  ل

توجد حاالت حمدودة ميكن أن يكون فيها التحقيــق  مىت تكون التحقيقات املشرتكة مناسبة:  - 341
لــيت            ً                                                                     املشرتك مناسبا ، وخباصة يف احلاالت اليت يتورط فيها موظفون مــن مؤسســتني (أو أكثــر)، واحلــاالت ا

مــع شــريك منفــذ ا تتعــرض فيهــا مؤسســتان أو أكثــر للغــش مــن جانــب ذات األفــراد، أو الــيت تشــرتك فيهــ 
واحد، أو اليت يكون فيها لــدى املؤسســات مــوردون أو مقــدمو خــدمات مشــرتكون. وعــالوة علــى ذلــك، 

ً                 توجد سيناريوهات حمددة يكون فيها التحقيق املشرتك حمبذا ، وذلك مثال  حني يكــون عقــد الع         ً مــل موقعــا                                                  ً          
بعة ملنظومة األمم املتحدة على املســتوى احمللــي لصــاحل مؤ  بعــة ملنظومــة األمــم سســ من مؤسسة  ة أخــرى 

سم صندوق األمم املتحدة للســكان، أو  مج اإلمنائي عقدا  على الصعيد احمللي                                     ً                                                  املتحدة، كأن يوقع الرب
ت األمــم املتحــدة إىل كيــا                      ً        ن آخــر. وقــد أجريــت أيضــا  حتقيقــات يف حالــة انتــداب مــوظفني مــن أحــد كيــا

وقــع أثرهــا علــى مجيــع الوكــاالت ومل تكــن قاصــرة ق مشرتكة يف حاالت انطوت علــى مســائل واســعة النطــا
لعمليات امليدانية، مثل الغش يف تسجيل املستفيدين.    على وكالة واحدة، وتتعلق بصفة رئيسية 

    ً           وفقــا  للمعلومــات  ظومــة األمــم املتحــدة:التجارب السابقة مع التحقيقات املشرتكة داخل من  - 342
ــت ان املؤسســــي لوحــــدة التفتــــيش املشــــرتكة، أجــــرت مثــــاين بيالــــيت قــــدمتها املؤسســــات يف ردهــــا علــــى االســ

مج اإلمنائي، ومكتب األمم املتحدة خلــدمات  لفعل (صندوق األمم املتحدة للسكان، والرب مؤسسات 



JIU/REP/2020/1 

GE.20-09708 84 

مج األغذيــة العــاملي) املشاريع، ومنظمة الصحة العاملية، واليونسكو،  والوكالة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وبــر
بعة لألممم حتقيقات مشرتكة مع  املتحدة.   ؤسسات أخرى 

مج اإلمنائي:   - 343 إلضــافة إىل مــا تقــدم، أجــرت بعــض املؤسســات أعمــال حتقيــق مشــرتكة    جتربة الرب
ت دولية أخرى ووكاالت ماحنة. فعلى سبيل املثــال، أجــرى  مج اإلمنــائي حتقيقــات مشــرتكة مــع    مع كيا الــرب

مج اإلمنـــائي واملكتـــب مـــذكرة تفـــاهم تتـــيح للطـــرفني إجـــراء  ع  املكتـــب األورويب ملكافحـــة االحتيـــال. ووقـــ  الـــرب
مج اإلمنــائي ووكالــة ماحنــة   ملثل، وقع الرب حتقيقات مشرتكة يف االدعاءات اليت تؤثر على كلتا املؤسستني. و

لغــش يف ســياق مشــروع مشــرتك. غــري أنــه ينبغــي اإلشــارة  مذكرة تفاهم وأجــر حت      ً      ً                                                        قيقــا  مشــرتكا  يف ادعــاءات 
 أن مكتــب الشــؤون القانونيــة يف األمــم املتحــدة ينصــح بعــدم إجــراء مقــابالت مشــرتكة للعــاملني يف األمــم  إىل 

 املتحدة يف سياق التحقيقات املشرتكة، مما حيد يف الواقع العملي من هذا النوع من التحقيق. 

ق قيــ عقــد عــدد مــن مكاتــب التح مــذكرات تفــاهم أخــرى بشــأن التعــاون وتبــادل املعلومــات:  - 344
مــذكرات تفــاهم عامــة مــع نظرائهــا يف مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة األخــرى، تشــتمل علــى أحكــام 
ت  ن تبــادل البيــا                                                                  ُ                      عامــة بشــأن التعــاون وتبــادل املعلومــات. غــري أن وحــدة التفتــيش املشــرتكة قــد أ بلغــت 

 املتعلقة بفرادى التحقيقات ال حيدث حىت اآلن إال على أساس كل حالة على حدة.

ممــن جــرت معهــم املقــابالت إىل  ة أفــراد: يشــري عــدالعقبات الراهنة أمــام التحقيقــات املشــرتكة  - 345
اختالف األطر القانونية لكل مؤسسة، مما جيعــل مــن الصــعب علــى احملققــني إجــراء التحقيــق يف احلــاالت 

جــدى إجــراء األ         ُ                                                            مشرتكة، وي نظــر إليــه علــى أنــه عقبــة أمــام التحقيقــات املشــرتكة. وهــم يــرون أن مــن  بصورة
ا اخلاصة  حتقيقات موازية، ميكن فيها أن يساعد كل من مكاتب التحقيقات اآلخر مع مراعاة احتياجا

ي أعده منتدى ممثلــي والتقيد مبتطلبات األطر القانونية لكل منها. ويتناول إطار التحقيقات املشرتكة الذ
ــدءا   ــيناريوهات، بــ ــدة خمتلــــف الســ ــم املتحــ ألمــ ــر التحقيــــق  ــاء  مــــن                                                 ً دوائــ ــادل املعلومــــات البســــيط وانتهــ تبــ

 لتحقيقات املشرتكة أو التحقيقات املوازية "احلقيقية".

لغــش وغــريه مــن ضــروب ســـوء   - 346 ت موحــدة جديــدة تتعلــق  مــن شــأن إعــداد قاعــدة بيــا
ــهل التحقيـــ  ــلوك أن يسـ ــوازي:السـ ــرتك أو املـ اعتـــربت أغلبيـــة املؤسســـات أن مـــن املفيـــد معرفـــة  ق املشـ

ت ا التنفيــذ  تواجههــا املؤسســات األخــرى يف إجــراء التحقيقــات، وخباصــة فيمــا يتصــل بشــركاء لــيتالتحد
ــمان أن أولئـــك الـــذين  ــة ضـ ــة الـــيت أثـــريت كيفيـ ــة األمهيـ ــائل البالغـ ــاريني. ومـــن املسـ ــوردين أو االستشـ أو املـ

ســات ؤس                                                                    ً            ارتكبوا أعمال سوء السلوك مل ينتقلوا بكل بساطة من مؤسسة إىل أخرى. ونظــرا  لوجــود عــدة م
بعـــة لألمـــم املتحـــدة ومنظمـــات دوليـــة يف ذات املواقـــع امليدانيـــة، فمـــن شـــأن التعـــاون اإلضـــايف أن حيقـــق 

ت  لفعــــل قاعــــدة بيــــا ) ”ClearCheck“(التــــآزر وحيــــرر املــــوارد بتجنــــب ازدواج اجلهــــود. ومبــــا أن هنــــاك 
ألدلــة، تقـــرتح بعـــض  ؤسســات أنـــه ينبغـــي امللألشــخاص املتـــورطني يف حـــاالت التحــرش اجلنســـي الثابتـــة 

ألدلة، مبــا أنــه  ت هذه لتشمل حاالت الغش أو سوء السلوك األخرى الثابتة  توسيع نطاق قاعدة البيا
 من املعلومات.               ً                                            ال توجد حاليا  أي وسيلة رمسية للتمكن من االطالع على هذا النوع

تتزايــد أمهيــة  ية:افاالســتخدام املتزايــد للمتعهــدين اخلــارجيني مــن البــاطن يســبب خمــاطر إضــ   - 347
التعـــاون األوثـــق واألكثـــر منهجيـــة بـــني مكاتـــب التحقيـــق يف ضـــوء تغـــري املشـــهد التشـــغيلي وتطـــور منـــاذج 

ــة تزايـــد اســـتخدام شـــركاء  ــيما علـــى التنفيـــذاألعمـــال للعديـــد مـــن وكـــاالت األمـــم املتحـــدة وخباصـ ، وال سـ
ــافية  يت مبخـــاطر إضـ ــةنفتالصـــعيد احمللـــي. فـــبعض أســـاليب تنفيـــذ الـــربامج  لســـمعة  يذيـ ــة ومتعلقـــة  وماليـ

دة التحقيقـــات املشـــرتكة أن يســـاعدا علـــى  ــاون وز ــدا. ومـــن شـــأن حتســـني التعـ ــا  شـــديدة جـ           ً                                                                     تكـــون أحيـ
 كفاءة من حيث التكلفة.الالتخفيف من أثر هذه املخاطر وتاليف ازدواجية اجلهود وحتقيق 

ت مبزيــد مــن املنهجيــة بشــأن مــاينبغــي ملكاتــب التحقيــق أن تتبــادل املعلو وتــرى املفتشــة أنــه   - 348
االقتضــاء، وأن تستكشــف إمكانيــة إجــراء حتقيقــات مشــرتكة أو موازيــة عنــدما  عنــدحتقيقــات معينــة، 
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ً                          يكــون ذلــك ممكنــا ، وخباصــة فيمــا يتصــل بشــركاء  ريمهــا مــن مقــدمي اخلــدمات واملــوردين وغالتنفيــذ             
ظومــة األمــم املتحــدة. منالذين لديهم عالقات تعاقدية مع أكثر من مؤسســة واحــدة مــن مؤسســات 

     ً                                                                             وحتقيقا  هلذه الغايــة، ينبغــي إبــرام مــذكرات تفــاهم بــني مكاتــب التحقيــق يف مؤسســات منظومــة األمــم 
ألمــم ا الســتناد إىل منــوذج منتــدى ممثلــي دوائــر التحقيــق  ملتحــدة، إن مل تكــن قــد فعلــت املتحــدة، 

 .)107(عند الضرورة نة، من أجل تيسري تبادل املعلومات عن حاالت حتقيق معي       ُ ذلك بعد  

 عن مسألة إنشاء وحدة حتقيق وحيدة مدجمة على نطاق املنظومة  - دال 

: طرح تقرير وحدة التفتــيش املشــرتكة  2011مقرتح وحدة التفتيش املشرتكة الوارد يف تقريرها لعام    - 349
بشـــأن           ً ) مقرتحـــا  8والتوصـــية    73–70، الفقـــرات  JIU/REP/2011/7عـــن وظيفـــة التحقيـــق (انظـــر    2011لعـــام  

ا إىل مؤسســات  استكشاف اخليارات املتاحة إلنشاء وحدة حتقيــق وحيــدة علــى نطــاق املنظومــة تقــدم   خــدما
نشاء فرقة عمل مشرتكة بني الوكاالت حتت رعاية جملس الرؤساء التنفيذيني   منظومة األمم املتحدة، وأوصى 

ن هذا  حلل الشامل على نطاق املنظومة مــن  ا   لوضع خيارات هلذا الغرض. واحتجت الوحدة يف هذا التقرير 
لتحقيـــق علـــ  ــلة  ــائل املتصـ ــة املسـ ــوية أغلبيـ ــأنه تسـ ــلة جبميـــع املؤسســـات  شـ ــيكون ذا صـ ــول، وسـ ى األمـــد األطـ

                             ً     ً                                          لتساوي، وسيكون من مث متماشيا  متاما  مع روح "مبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة". 

نشاء وحدة حتقيــق وحيــدة علــى نطــاق املنظومــة إ من املتوقع أن تتضمن فوائد الفوائد املتوقعة:  - 350
لكامــل جيــ  لتحقيــق، وتكــون بصــفة ما يلي: وظيفة حتقيق مســتقلة  ري فيهــا دمــج كــل األنشــطة املتصــلة 

          ً                                                                              خاصة خيارا  للوكاالت الصغرية اليت ليست لديها قدرة على التحقيق؛ ومواءمة ممارســات العمــل واملعــايري 
اخلــربات الفنيــة والكفــاءات لتنــاول احلــاالت املعقــدة؛  َ     م ركزةتحقيقات؛ و الواإلجراءات املشرتكة عند تنفيذ 

 نية احلصول على موظفي حتقيق مهنيني؛ وفرص لرتقية املوظفني. وحتسني إمكا

ت الكبـــرية يف إنشـــاء هـــذه الوحـــدة:  - 351 لصـــعو ســـلطت وحـــدة التفتـــيش          ً                                          جـــرى أيضـــا  التنبـــؤ 
ُ                                       ورة تغيـــري الـــنظ م والقواعـــد القائمـــة ملواكبـــة هـــذا التغيـــري. ضـــر الضـــوء علـــى  2011املشـــرتكة يف تقريرهـــا لعـــام              
حقيق مبختلف املؤسسات إىل هذه اهليئة اجلديــدة. وســتكفل هــذه اهليئــة إملــام وفكرت يف نقل موظفي الت

لتحقيقــات مبــ  ت تنظيميــة وقواعــد ونظــ م وغــريا خيــص كــل مؤسســة مــن القــائمني  . واعرتفــت ذلــك                        ُ     وال
                                  ً                           ن "تفاصــيل هــذا املســعى ســتكون معقــدة جــدا ، وإن مل يكــن تــذليل مصــاعبها وحــدة التفتــيش املشــرتكة 

ً    مستحيال " (      JIU/REP/2011/7 71، الفقرة.( 

أعربـــت مؤسســــات منظومــــة األمــــم املتحــــدة، يف  احلاجـــة إىل واليـــة مــــن اهليئـــات التشــــريعية:  - 352
ــــــا املشــــــرتكة الــــــيت جــــــرى توفريهــــــا عــــــن طريــــــق جملــــــس الرؤســــــاء التنفيــــــذيني،  جمموعــــــة مــــــن  عــــــنتعليقا

ا، فــإن هــذه التوصــية الــواردة يف تقريــر عــام  .)108(التحفظات مل تلــق  2011        ً                                                           واستنادا  إىل التعليقات املدىل 
ً                            قبوال  من املؤسسات املشاركة، ومل تتو  لتايل منذ ذلك احلني.       اصل متابعتها 

__________ 

حقيقــات املدعمــة ة بشــأن الت               ً                                         ُ              جتدر اإلشارة أيضا  إىل أن مما لــه أمهيــة مماثلــة لضــمان املســاءلة اختــاذ  إجــراءات ســريع (107)
يشمل تبادل املعلومات عن األطراف الثالثة الة األطراف الثالثة، ووجود نظام قوي لتوقيع اجلزاءات ألدلة يف ح

ــذا الشــــأن إىل  جلــــزاءات. ويشــــار يف هــ ــزاءات، ويف الوضــــع األمثــــل االعــــرتاف املتبــــادل      ُ                                                                               الــــيت و قعــــت عليهــــا جــ
ش والكشــف عنــه والتصــدي لــه التفتــيش املشــرتكة عــن منــع الغــ قريــر وحــدة االقرتاحــات ذات الصــلة الــواردة يف ت

)JIU/REP/2016/4 ــادل 459- 347، الفقـــرات ــة وحتســـني تبـ ــام توقيـــع اجلـــزاءات علـــى األطـــراف الثالثـ ــز نظـ ) لتعزيـ
 املعلومات عن توقيع اجلزاءات على األطراف الثالثة (شركاء التنفيذ واملوردون ومقدمو اخلدمات).

ت مجيــعأن إنشاء وحدة حتقيق موحدة  التعليقات لوحظ يف (108)  وحيدة ملنظومة األمم املتحــدة ســيتطلب تنقــيح وال
إلضــافة إىل ذلــك، فســوف يتعــني علــى املؤسســات الــيت  وحدات التحقيق القائمة يف مجيع املؤسســات املعنيــة. و

ة األمــم املتحــدة يــدة ملنظومــ ليســت لــديها وحــدات حتقيــق أن توافــق علــى أن تكــون لوحــدة التحقيــق املوحــدة الوح
لتايل من الضروري التماس موافقة اهلوالية قانون يئة التشريعية لكــل مؤسســة واحلصــول عليهــا ية عليها. وسيكون 

نشاء فرقة العمل املقرتحة املشرتكة بني الوكاالت.  قبل اختاذ أي إجراء 
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ا االســتعراض، هــذ                   ً          ترى املفتشة، اســتنادا  إىل نتــائج  مزا وعيوب وجود وحدة تفتيش وحيدة:  - 353
ت املســتمرة بطريقــة شــاملة                           ً      ً                                                      أن هــذا املقــرتح قــد يشــكل نظــر  خيــارا  ملعاجلــة العديــد مــن القضــا والتحــد

ا يف هــذا االســتعراض عــن آراء خمتلفــة، وعلــى نطــاق املنظومــة. وأعربــت املؤسســات ا لــيت جــرت استشــار
 منها ما هو يف صاحل املقرتح ومنها ما يعارضه.

وظيفــــــة التحقيــــــق الفوائــــــد املتوقعــــــة، مثــــــل تعزيــــــز  دمــــــجالــــــذين رأوا وجاهــــــة يف ك وأكــــــد أولـئـــــ   - 354
فيهــا فقــدان املعرفــة االستقاللية، والتوحيــد، واالتســاق، ووفــورات احلجــم، الــيت تفــوق العيــوب احملتملــة، مبــا 

ــة، ــا التنظيميـــة، وثقتهـــا يف الوظيفـ ـــا، وثقافتهـ ــات، وعمليا ــاذج عمـــل خمتلـــف املؤسسـ ــم منـ ــة وفهـ  التنظيميـ
ثريهــا. وعــالوة علــى ذلــك، إذا أصــبحت مجيــع هيئــات التحقيــق يف منظومــة األمــم املتحــدة و  عقودهــا، و

ــة، فمـــن شـــأن ذلـــك  ــة لكـــل مؤسسـ ــا  عـــن اهلياكـــل التنظيميـ ــلة متامـ ــة.            ً                                            منفصـ ــتقاللية املطلوبـ ــزز االسـ أن يعـ
ً    فضـــال  عـــن                        ً     ً                                 وســـيكون هـــذا التوحيـــد مفيـــدا  أيضـــا  مـــن حيـــث تصـــورات املـــوظفني ككـــل وثقـــتهم  ب أصـــحا   

بعــة لألمــم  املصــلحة اآلخــرين، والــدول األعضــاء، واملــاحنني، ومجيــع الشــركاء، مبــا أن وجــود هيئــة واحــدة 
 ارة املؤسسات.                     ً     ً                       املتحدة سيوفر "حاجزا  منيعا " بني وظيفة التحقيق وإد

 2011معهــم املقــابالت مقــرتح عــام  جــرتلرغم من هــذه الفوائــد، مل يؤيــد عــدد ممــن  العيوب:  - 355
ت األمم املتحدة والتنوع تنألسباب م ت خمتلف كيا                    ُ                                                    وعة. وبصفة خاصة، اعت ربت االختالفات بني وال

ســوف تتطلــب هــذه االختالفــات   ُ                                                          يف أ طرهــا اإلداريــة الداخليــة معوقــات مهمــة لتوحيــد وظيفــة التحقيــق. و 
هــة زاماثلــة، ممــا ميكــن أن يقــوض نت                                 ً                 مــن احملققــني تطبيــق إجــراءات خمتلفــة مــاد  يف حــاالت رغــم ذلــك م

دة صعوبة االمتثال جلميع اشرتاطات اإلطار اإلداري الداخلي لكل كيان.  عملية التحقيق بز

رقابــــة الداخليــــة لــــوظيفيت التحقيــــق ويف املؤسســــات الــــيت تســــمح فيهــــا الواليــــة الشــــاملة لــــدائرة ال  - 356
الستفادة من عمل كل منهما، مما يؤدي إىل مزيد من االســتنارة وز  ت  دة الكفــاءة يف ومراجعة احلسا

ُ                                                       مجـــع املعلومـــات هلـــذين النشـــاطني، ســـي فقد هـــذا النـــوع مـــن القيمـــة املضـــافة إذا مـــا أنشـــئت وحـــدة حتقيـــق                             
التحقيق، مثــل بنــاء الــوعي، والتــدريب، واالستشــارة،             ُ                             وحيدة، كما ست فقد خدمات أخرى تقدمها وظيفة 

لتحقيــق. واعتــ   ت احلــاالت اآلتيــة مــن خمتلــف  يــبرب ترت                                                   ُ واملشورة بشأن املسائل السياساتية املتصــلة  أولــو
مؤسسات منظومة األمم املتحــدة مســألة أخــرى، مــع اإلشــارة إىل احتمــال عــدم اســرتعاء احلــاالت الــواردة 

ت الصغرية لال ألمهية النسبية.من الكيا  هتمام الواجب ألسباب تتعلق 

 لتحــرش اجلنســي:واوحــدة علــى نطــاق املنظومــة حلــاالت االســتغالل واالنتهــاك اجلنســيني   - 357
معهــم املقــابالت، مــع ذلــك، أن وجــود وحــدة مدجمــة علــى نطــاق املنظومــة مكرســة  جــرتذكــر عــدد ممــن 

                      ً             لتحــــرش اجلنســــي ســــيكون مفيــــدا ، إذ إن هــــذه للتحقيــــق يف حــــاالت االســــتغالل واالنتهــــاك اجلنســــيني وا
يــق يف أنــواع حقاألنــواع مــن التحقيقــات تتطلــب خــربة متخصصــة ومهــارات مســتقلة عــن تلــك الالزمــة للت

معهــم املقــابالت الضــوء علــى ضــرورة التعــاون فيمــا  جــرت                           ً           سوء السلوك األخرى. وســلط أيضــا  أغلبيــة مــن 
 .نذا التعاو بني املؤسسات على أساس خمصص ورحبوا 

   ُ                                                                               ارت ئي أن األفضلية للجهود املتبادلة واملبادئ التوجيهية املوحدة والتدريب عن طريــق منتــدى    - 358
ــر الت  ــم املتحـــدة: حق ممثلـــي دوائـ ألمـ ــر    يـــق  ــأن، إىل أن منتـــدى ممثلـــي دوائـ ــذا الشـ خلـــص الكثـــريون، يف هـ

دة   ألمــم املتحــدة يــوفر فوائــد التعــاون العمليــة دون عيــوب اهليكــل املــزعج. ولــذا، فقــد اقرتحــوا ز التحقيــق 
لفعاليــــة والكفــــاءة للوظيفــــة املدجمــــة. و  عتبــــاره بــــديال  يتســــم  ً                                         التعــــاون بــــني أعضــــاء املنتــــدى  ذا، ينبغــــي  هكــــ                                    

الرتكيز على ضمان االتساق عرب الوكاالت، وإعداد مبادئ عامة ومبادئ توجيهية موحــدة ملعاجلــة  ألحرى  
الســتغالل واالنتهــاك اجلنســيني)، وتبــادل   لفعــل فيمــا يتصــل  أنواع معينة من التحقيقــات (وهــو مــا حيــدث 

الــدورات التدريبيــة            َ         سات أيضا  من تبــادل ؤس أفضل املمارسات يف جمال التوعية والتواصل. وسوف تستفيد امل 
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ــج مشــرتك إزاء معاجلــة احتياجــات الشــركاء يف التنميــة   ومنــاهج التــدريب عــرب الوكــاالت كافــة، ومــن إعــداد 
 التحقيق.   التنفيذ يف جمال وشركاء 

نشــاء هيئــة حتقيــق وحيــدة   اســتنتاجات:  - 359 ت املقرتنــة  كمــا هــو واضــح، يوجــد عــدد مــن التحــد
ً                         ســتلزم هــذا، بصــفة خاصــة، تغيــريا  كــامال  هلياكــل إدارة مجيــع مؤسســات نطــاق املنظومــة. وسيى مدجمــة علــ      ً                           

منظومة األمم املتحدة والسياسات واإلجراءات ذات الصلة، مبا يف ذلك االضطالع مبسؤوليات اهليئــات 
ــرارا   ــا  إقـ ــاؤها أيضـ ــيتطلب إنشـ ــا. وسـ ت يف كـــل منهـ ــة احلســـا ــة ومراجعـ ــان الرقابـ ــريعية وجلـ ــة  مـــن                                                                     ً       ً التشـ اهليئـ

ــريعية  ــة التشـ ــانوين لتلـــك اهليئـ ــاس القـ ــة األسـ ــراف يكـــون مبثابـ ــدد األطـ ــدا  متعـ ــا  جديـ ــة، واتفاقـ                   ً      ً                                                  لكـــل مؤسسـ
ــا. وأخــريا ، ســيتطلب أيضــا  إنشــاء  ا والتزاما                                                                     ً              ً       اجلديدة وينص علــى مجلــة أمــور مــن بينهــا واليتهــا ومســؤوليا

                          ً ئــة احلديثــة النشــأة. واســتنادا  ت املعنيــة إىل اهليساهذه اهليئة اجلديدة نقل املوارد (املالية والبشرية) من املؤس
ذا املقرتح.  إىل ما تقدم، ال يتقدم هذا االستعراض مرة أخرى 
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  مسائل أخرى  -     ً سابعا   
 معايري اإلثبات يف إجراءات االستئناف  - ألف 

ٌ     وصف بعض  ممن   - 360 ا تهمعهم املقابالت معايري اإلثبات، وخباصة املعــايري املختلفــة الــيت أرســ جرت       
كيــدها يف  احملاكم اإلدارية ا معوقات تعرتض التحقيقات وتوقيع التــدابري التأديبيــة بنجــاح و املختلفة، 

 إجراءات االستئناف أمام هذه احملاكم.

غري أن غريهم ممن جرت معهم التحقيقات أعربوا عن رأي مفــاده أن هــذه املســألة مبــالغ فيهــا.   - 361
احلقــائق، وواجبهــا هــو إثبــات الوقــائع، يف حــني أن وظــائف تقصــي  ئــةفــدور وظيفــة التحقيــق هــو دور هي

ّ                                           أخرى، وخباصة وظيفــة الشــؤون القانونيــة، هــي الــيت تقــي م مــا إذا كــان معيــار اإلثبــات املطلــوب قــد اســتويف                                               
 .أم ال لتوقيع جزاء معني

وحــدة  يفختضــع املؤسســات املشــاركة  واليتان قضائيتان خمتلفتان يف منظومــة األمــم املتحــدة:  - 362
ــا  التفتــيش املشــرتكة للواليــة القضــائية حملكمتــني إداريتــني خمتلفتــني. فاألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة وإدارا
مج األمــم املتحــدة للبيئــة، وموئــل األمــم املتحــدة، ومكتــب األمــم املتحــدة  ومكاتبها، مثل األونكتــاد، وبــر

ملخــدرات واجلرميــة، وكــذلك مركــز التجــارة الدو  مج اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة ة، والــ ليــ املعــين  رب
، ومكتــب األمـــم املتحـــدة خلـــدمات املشـــاريع، وهيئـــة اليونيســـيفللســكان، ومفوضـــية شـــؤون الالجئـــني، و 

ــم  ــة األمـ ــة العـــدل مـــع حمكمـ ــم املتحـــدة إلقامـ ــام األمـ ــائية لنظـ ــة القضـ ــرأة، ختضـــع للواليـ ــدة للمـ األمـــم املتحـ
ــة األمــــم ا ــدة لالملتاملتحــــدة للمنازعــــات وحمكمــ ــ  حــ ــافة إىل ذلــــك، قبــ إلضــ ــتئناف. و ــا  كــــل مــــن                           ِ ســ       ً       ل أيضــ

اإليكــاو، واملنظمــة البحريــة الدوليــة، واألونــروا، واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة الواليــة القضــائية حملكمــة 
األمــم املتحـــدة لالســـتئناف. ويف املقابـــل، تعـــرتف وكـــاالت األمـــم املتحـــدة املتخصصـــة املتمثلـــة يف منظمـــة 

، والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، واالحتــاد الــدويل لالتصــاالت، لزراعــةوا األغذيــة
واليونســـكو، واليونيـــدو، ومنظمـــة الســـياحة العامليـــة، واالحتـــاد الربيـــدي العـــاملي، ومنظمـــة الصـــحة العامليـــة، 

مج األغذية العــاملي، وبــر  م املتحــدة املشــرتك املعــين ج األمــ مواملنظمة العاملية للملكية الفكرية، وكذلك بر
لوالية القضائية للمحكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية. وختضع  بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، 
املنازعــات يف األونــروا يف الدرجــة األوىل حملكمــة األونــروا للمنازعــات، بينمــا ميكــن إجــراء االســتئناف أمــام 

 .نافحمكمة األمم املتحدة لالستئ

اخــتالف معــايري اإلثبــات بــني حمكمــة األمــم املتحــدة لالســتئناف واحملكمــة اإلداريــة ملنظمــة   - 363
ن احملكمتـــان اإلداريتــان معــايري إثبــات خمتلفــة لتقيــيم مــا إذا كــان قــد ثبـــت  العمــل الدوليــة: أعــدت هــا

ــة ــتئناف تشــــرتط "أدلــ ــدة لالســ ــة األمــــم املتحــ ــلوك أم ال. ويف حــــني أن حمكمــ ــوء ســ ــحة وا حــــدوث ســ ضــ
ــة"وم ــاال لشــــك )109(قنعــ ــة تشــــرتط دلــــيال  "مبــــا ال يــــدع جمــ ــل الدوليــ ــة العمــ ــة ملنظمــ ــة اإلداريــ ً                    ، فــــإن احملكمــ                                                 

عتبارهــا  .)110(معقول" لتحديــد هــي الــيت تثــري التســاؤل عنــد الــبعض، وين ظــر إليهــا                                                            ُ                   وهــذه العتبــة األخــرية 
ن مــا هــو أهــم للنجــاح يف اآلعقبــة رئيســية أمــام النجــاح يف توقيــع التــدابري التأديبيــة. واحــتج الــبعض  خــر 

ألحكــام الــواردة يف السياســات واإلجــراءات، وال ســيما فيمــا يتصــل  ييــد التــدابري التأديبيــة هــو التقيــد 
 ب التدابري املتخذة نتيجة للتحقيق مع خطورة املخالفة.                             ُ مبراعاة األصول القانونية، وتناس  

__________ 

ــاء اخلدمــة (109) ّ                      مــا مل تكــن الوقــائع علــى قــدر يســو غ التفكــري يف إ ثبــات إىل كجــزاء، ويف هــذه احلالــة يرتفــع معيــار اإل                             
                    ً            مستوى "ما ال يدع حماال  لشك معقول".

إلشــارة أن احملكمــة اإلداريــة ملنظمــة العمــل الدوليــة متيــز كــذلك بــني ادعــاء التحــرش وادعــاء ارتكــاب ســوء جيــ  (110) در 
زاء توقيــع العقوبــة التأديبيــة إسلوك آخر. ويكون املعيار إزاء صاحب الشــكوى "تــرجيح إحــدى القــرائن"، ويكــون 

ً              األعلى املتمثل يف "ما ال يدع حماال  لشك معقول". املعيار                              
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عــايري اإلثبــات (أو معيــار اإلثبــات املطلــوب ه موبناء على ما تقــدم، ولتحديــد الــدور الــذي تؤديــ   - 364
جياز عددا  خمتــارا  مــن األحكــام الصــادرة عــن                                                           ً      ً                      أو مستواه) يف التحقيقات، حبثت وحدة التفتيش املشرتكة 
ــون يف  ــائج الطعـ ــة لتحليـــل نتـ ــة العمـــل الدوليـ ــة ملنظمـ ــة اإلداريـ ــتئناف واحملكمـ ــدة لالسـ ــم املتحـ ــة األمـ حمكمـ

لتحقيقــات، ولتحديــد أســباب إلغــاء هــاتني احملكمتــني هلــذه التــدابري يف النهايــة،  التدابري التأديبية املتصلة
 ولتحديد ما إذا كان الدافع إىل هذه القرارات هو عدم استيفاء معايري اإلثبات املطلوبة.  

ويف الوقـــت نفســـه، عـــرض الفريـــق العامـــل الفرعـــي املعـــين بتعزيـــز القـــدرة علـــى التحقيـــق وحتســـني   - 365
ــة عمـــل جملـــس  االتحقيقـــات يف ــابع لفرقـ ــدة والتـ ــم املتحـ ــة األمـ لتحـــرش اجلنســـي داخـــل مؤسســـات منظومـ

 )111(الرؤساء التنفيذيني نتيجة حبث أجراه جلميع األحكام الصادرة عن حمكمة األمم املتحــدة لالســتئناف
، 2019آذار/مــارس  31و 2010كــانون الثاين/ينــاير   1واحملكمــة اإلداريــة ملنظمــة العمــل الدوليــة فيمــا بــني 

واستعرض فيه الفريق اجلــزاءات التأديبيــة مــن أجــل حتديــد نتائجهــا (أي مــا إذا كانــت اجلــزاءات قــد لقيــت 
     ً                                 فعليــا  إىل عــدم كفايــة مســتوى األدلــة. وكانــت يعــود مــا إذا كــان اإللغــاء لتحديد      ً                 كيدا  أم إلغاء) وكذلك 

 متفقة مع ما خلصت إليه وحدة التفتيش املشرتكة.  البحث نتائج

 :)112( اإلثبات يف نتائج إجراءات االستئنافايريعم  -366

 حمكمة األمم املتحدة لالستئناف 

كيــد اجلــزاءات التأديبيــة يف  72مــن أصــل    ً                                حكمــا ، جــرى   15قضــية وإلغاؤهــا يف  57   
قضـــية. ومـــن بـــني هـــذه األحكـــام اخلمســـة عشـــر، اســـتند قـــرار اإللغـــاء يف ســـتة منهـــا إىل انتهـــاء 

يف القضا التسع املتبقية، اســتند اإللغــاء إىل أســباب أخــرى، . و احملكمة إىل عدم إثبات الوقائع
ات أو العمليــة التأديبيــة أو العمليــات األخــرى ذات قــ مثــل مــا يلــي: خمالفــات إجرائيــة يف التحقي

 توقيع اجلزاءات.على لصلة؛ أو عدم تناسب اجلزاءات؛ أو انعدام سلطة متخذ القرار ا

  ليةاحملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدو 

كيــد اجلــزاءات التأديبيــة يف  66مــن أصــل    ً                                حكمــا ، جــرى   30قضــية وإلغاؤهــا يف  36   
ىل انتهــاء احملكمــة قضية. ومن بني هــذه األحكــام الثالثــني، اســتند قــرار اإللغــاء يف ســبعة منهــا إ

ــباب  ــاء إىل أسـ ــتند اإللغـ ــة، اسـ ــرين املتبقيـ ــثالث والعشـ ــا الـ ــائع. ويف القضـ ــدم إثبـــات الوقـ إىل عـ
خمالفـــــات إجرائيـــــة يف وجــــود مــــا يلـــــي: عــــدم اعتبـــــار الســـــلوك ســــوء ســـــلوك؛ أو ثـــــل أخــــرى، م

ات؛ التحقيقات أو العملية التأديبية أو العمليات األخــرى ذات الصــلة؛ أو عــدم تناســب اجلــزاء
ا؛ أو عــدم  أو خــروج الــرئيس التنفيــذي علــى اســتنتاجات هيئــة االســتعراض املشــرتك أو توصــيا

 أو عدم نظرها يف الوقائع ذات الصلة. زماختاذ اإلدارة اإلجراء الال

ييــد تــدابريها التأديبيــة يف   - 367 وهكــذا أظهــر التحليــل أن املؤسســات تــنجح يف أغلــب األحيــان يف 
ــراءات االســـتئناف ( ع مجيـــع إجـ ــدة  القضـــايف أكثـــر مـــن ثالثـــة أر ــة علـــى حمكمـــة األمـــم املتحـ املعروضـ

احملكمــة اإلداريــة ملنظمــة العمــل الدوليــة). بــل إن لــى املعروضــة ع القضــالالســتئناف وأكثــر مــن نصــف 
األهـــم هـــو أن القـــرار كـــان يســـتند يف أقـــل مـــن نصـــف القضـــا الـــيت ألغيـــت أمـــام حمكمـــة األمـــم املتحـــدة 

__________ 

  ُ                                                                                        مل ت درج أحكام حمكمة األمم املتحدة للمنازعات، إذ إن حمكمة األمم املتحدة لالستئناف قررت أن "من واجب  (111)
 ف".احمكمة األمم املتحدة للمنازعات تطبيق السوابق القضائية حملاكم االستئن

تعزيــز القــدرة علــى التحقيــق  اإلثبــات الــيت وردت مــن الفريــق العامــل الفرعــي املعــين بانظــر املــذكرة املتعلقــة مبعــايري (112)
وحتســـني التحقيقـــات يف التحـــرش اجلنســـي داخـــل مؤسســـات منظومـــة األمـــم املتحـــدة والتـــابع لفرقـــة عمـــل جملـــس 

 .2019نيسان/أبريل  25الرؤساء التنفيذيني، 



JIU/REP/2020/1 

GE.20-09708 90 

حكــام احملكمــة اإلداريــة ملنظمــة العمــل الدوليــة، لالســتئناف  إىل قصــور يف إثبــات الوقــائع. وفيمــا يتصــل 
 أقل من ثلث القضا فقط.يف ألغيت التدابري هلذا السبب 

       ً         اســتنادا  إىل هــذه    احلاجــة إىل حتليــل األحكــام ذات الصــلة الصــادرة عــن احملكمتــني اإلداريتــني:   - 368
النتـــــائج، تتبـــــني أمهيـــــة إلقـــــاء نظـــــرة أقـــــرب إىل األســـــباب األخـــــرى الـــــيت أدت إىل إلغـــــاء التـــــدابري التأديبيـــــة،  

ه القصـــور اإلجرائيـــة يف كـــل مـــن التحقيقـــات ويف  أوجـــ واســـتخالص الـــدروس املناســـبة يف هـــذا الشـــأن. فلعـــل  
دت إىل إلغــاء التــدابري حتتــاج إىل حبــث إضــايف.  اإلجــراءات التأديبيــة واإلجــراءات األخــرى ذات الصــلة الــيت أ 

ــار التنظيمــــي للتحقيقــــات والسياســــات   ــتعراض، أال وهــــي أن اإلطــ ــذا االســ ــابقة هلــ ــائج الســ ــذا يؤكــــد النتــ وهــ
                    ً                                           ىل تنقــيح أكثــر انتظامــا  ودقــة، وإىل حتــديث عنــد الضــرورة. ويتعــني أن يضــع  ج إ تــا حي واإلجراءات ذات الصــلة  

 مور، أحكام احملكمتني اإلداريتني ذات الصلة بوظيفة التحقيق.  التنقيح يف احلسبان، يف مجلة أ 

علــى إعــادة النظــر املؤسســات  إقدامتؤكد املفتشة أمهية         ً                          واستنادا  إىل النتائج املذكورة أعاله،   - 369
علــــى أســــاس منــــتظم، وعنــــد الضــــرورة حتــــديث أطرهــــا وحتليلهــــا يــــة القضــــائية للمحكمتــــني والليف ا

لتحقيقاتالتنظيمية، مبا فيها ما   أعاله. 2. ويشار هنا إىل التوصية يتصل 

 التحقيقات االستباقية والدروس املستفادة  - ء 

مج اإلمنــائي وصــندوق األمــم امل  - 370 ة للســكان ومفوضــية تحــدجيري عدد من املؤسســات، مثــل الــرب
مج األغذيــة العــاملي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة واليونســكو واملنظ مــة العامليــة للملكيــة شؤون الالجئــني وبــر

إلضــــافة إىل التحقيقــــات الــــيت جتــــرى اســــتجابة  ،الفكريــــة    ُ                                                                      مــــا ي طلــــق عليــــه اســــم التحقيقــــات االســــتباقية 
نـــــه اختبـــــار احلـــــاالت "؛ لالدعـــــاءات. وال يوجـــــد تعريـــــف رمســـــي للتحقيـــــق "االســـــتباقي وميكـــــن وصـــــفه 

دف إعداد تدابري املراقبة أ و نظمهــا أو حتســني املوجــود منهــا والعمليات من أجل حتديد جماالت اخلطر 
). وميكـــن مقارنـــة التحقيقـــات 11، الفقـــرة JIU/REP/2000/9إلجهـــاض األفعـــال غـــري املشـــروعة (انظـــر 

نشــطة معينــة مــن مراجعــة  ت واملراجعــة احل              ً                          االســتباقية نوعــا  مــا  ت (مثــل املراجعــة املســتمرة للحســا ســا
ت) والتفتــيش؛ القضــائية  . والتحقيقــات االســتباقية مناســبة أكثــر يف داخلــةمتاخلطــوط بينهــا إذ للحســا

                                                                                ً   أنــواع معينــة مــن ســوء الســلوك، هــي الغــش والفســاد. وعــالوة علــى ذلــك، فقــد تكــون هلــا قيمــة أيضــا  يف 
ُ     نظ مية.ال التعرف على شواغل سوء السلوك   

 وقــد ســبق أن أبــرز تقريــرا وحــدة التفتــيش املشــرتكة الســابقني عــن وظيفــة التحقيــق ضــرورة اتبــاع  - 371
لفعـــل يف  ـــج أكثـــر وقائيـــة واســـتباقية إزاء أعمـــال التحقيـــق. وكـــان مـــؤمتر احملققـــني الـــدوليني قـــد اعـــرتف 

ــتباقي 2010  عـــام ــزا  أكـــرب علـــى التحقيقـــات االسـ ــا . إذ إن ة                       ً                            ن الوكـــاالت تركـــز تركيـ ً         عتبارهـــا تـــدبريا  وقائيـ       ً             
ً                  فعــاال . غــري أن املؤسســات االعتمــاد علــى اإلبــالغ عــن االدعــاءات وحــده لفــتح التحقيــق مل يكــن يعتــرب     

                                   ً                                                  أعربــت يف الوقــت نفســه عــن حتفظهــا اســتنادا  إىل حمدوديــة املــوارد والقــدرات الضــرورية ألعمــال التحقيــق 
عـــدد ممـــن جـــرت معهـــم التحقيقـــات علـــى أن أعمـــال فـــق التقليديـــة. وبصـــرف النظـــر عـــن هـــذه القيـــود، ات

دة اســــــتخدام تكنولوجيــــــا املعلومــــــات  التحقيــــــق االســــــتباقية ســــــتكون مفيــــــدة علــــــى املــــــدى البعيــــــد. فــــــز
ت  م ختطـــــيط املـــــوارد املؤسســـــية، والتكنولوجيـــــات اجلديـــــدة، مثـــــل أدوات مجـــــع البيـــــا             ُ                                                                  واالتصـــــاالت ونظـــــ 

ً       ً                     ستباقية قــد تكــون مكمــال  مفيــدا  للتحقيقــات التقليديــة اال والدراسات التحليلية، تعين أن أعمال التحقيق                    
 الالحقة للفعل.

ت والتحقيــق، أي تبــادل املعلومــات ومــا لــه أمهيــة يف هــذا الســي  - 372 اق العالقــة بــني مراجعــة احلســا
ــلة  ــائل املتصـ ــا عالمـــات اإلنـــذار، واملسـ ــور منهـ ــة بشـــأن أمـ ــا بـــني وظيفـــيت الرقابـــة الداخليـ ــلة فيمـ ذات الصـ

ت بــة ملراق ددت عنــد تنفيــذ تكليفــات مراجعــة احلســا                                       ُ                                    الداخليــة، وغــري ذلــك مــن أوجــه القصــور الــيت حــ 
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يقـــات. وكمـــا أوضـــح أولئـــك الـــذين جـــرت معهـــم املقـــابالت، هـــذه عمليـــة غـــري رمسيـــة وعنـــد إجـــراء التحق
لصــــــبغتني  ـــــج أكثــــــر اتســـــاما   ت اتبــــــاع                                                                ً         ألحـــــرى يف معظــــــم املؤسســـــات. وقــــــد بـــــدأت بضــــــعة كيـــــا

لرقابــة. فعلــى ســبيل املثــال، أنشــأت ية االســرتاتيج والرمسيــة لتحســني متابعــة التقــارير والتوصــيات املتعلقــة 
ــا، مــن أجــل مفوضية شؤو  ن الالجئني دائرة الرقابــة االســرتاتيجية داخــل مكتــب الرقابــة الداخليــة اخلــاص 

                ً دائرة الــدعم أيضــا  الــ  تعزيــز عــدة جمــاالت مــن بينهــا االســتجابة علــى نطــاق املنظومــة لنتــائج الرقابــة. وتقــدم
، مبـــــا فيهــــــا إىل رئـــــيس مكتـــــب الرقابــــــة الداخليـــــة يف التحليـــــل التجميعــــــي لالجتاهـــــات يف نتـــــائج الرقابــــــة

 التحقيقات، ويف تقدمي املشورة والتوجيه إىل اإلدارة التنفيذية والعليا.

ظـــر  (ان وتـــود املفتشـــة أن تعيـــد التأكيـــد علـــى التوصـــيات الســـابقة لوحـــدة التفتـــيش املشـــرتكة    - 373
JIU/REP/2011/7 و 9، الفقرة ،JIU/REP/2000/9  و 5، التوصية ،JIU/REP/2016/4  285، الفقــرة  (

ن تستمر وظائف التحقيق يف إعداد أنشطة حتقيق استباقية وتنفيــذها، رهنــا  بتــوافر القــدرات                                                                            ً                 القاضية 
 واملوارد. 

 اقرتاحات قدمتها املؤسسات لتعزيز وظيفة التحقيق  - جيم 

ــا  لتحســني الــيت وردت مــن املؤسســات:ت ااقرتاحــا  - 374 تــرد بعــض االقرتاحــات الــيت تقــدمت 
لســؤال املطــروح يف االســتبيان املؤسســي لوحــدة التفتــيش املشــرتكة عمــا ميكــن املؤسســات يف ردهــا علــى ا

حتسينه لتعزيز وظيفة التحقيق مستنسخة يف الفقرات التالية، وإن كان قد جرى النظر يف العديد منها يف 
 ستعراض ومشلتها أجزاء أخرى من هذا التقرير.  اال أثناء

ً       تعزيــز تــدريب احملققــني يشــكل شــاغال  أساســ   - 375 اقرتحــت أغلبيــة املؤسســات إعــداد املزيــد مــن  :  ً يا                            
بـــرامج تـــدريب احملققـــني وحتســـينها، مثـــل التـــدريب علـــى إجـــراء التحقيقـــات يف الغـــش والتحـــرش اجلنســـي 

ــيني. وينبغـــي ــاك اجلنسـ ــتغالل واالنتهـ ــن التـــدريبات بـــني مجيـــع وكـــاالت األمـــم  ادلتبـــ  واالسـ ــوع مـ ــذا النـ هـ
املتحــدة ألســباب مــن بينهــا االتســاق ووفــورات احلجــم. ومــن االقرتاحــات األخــرى إعــداد دورات تدريبيــة 
علـــى اإلنرتنـــت للمحققـــني وإنشـــاء مســـتودع مركـــزي يتضـــمن أفضـــل املمارســـات واملعـــايري، مثـــل النمـــاذج 

 وإعداد التقارير.  ات قيقالقياسية املتوفرة بسهولة للتح

تــرى أغلبيــة  اجتماعــات منتظمــة للمحققــني حتــت رعايــة مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة:  - 376
املؤسسات أن من شأن مواءمة سياسات التحقيق وإجراءاته وتوحيدها بصورة مستمرة يف أرجاء منظومــة 

علـــى  يســـهالنة. وقـــد فـــاءالكاألمـــم املتحـــدة أن يســـاعدا يف ضـــمان اتســـاق املمارســـة وأن حيســـنا مـــن مث 
املدى املتوسط نقل موظفي التحقيق وتبادهلم. وعالوة علــى ذلــك، فقــد اقــرتح الــبعض تنظــيم اجتماعــات 

 دورية حملققي األمم املتحدة حتت رعاية مكتب خدمات الرقابة الداخلية.

رتتيــب ق بتعلــ فيمــا ي جمموعة موحدة من املعــايري لفــرز الشــكاوى (إجــراء التقيــيم األويل هلــا):  - 377
عداد منهجية "فرز" مشرتكة ضما  لتقييم االدعاءات يف مقابــل املعــايري  ت احلاالت، ط رح اقرتاح                 ُ                                      ً                                أولو

لســمعة.  األســبقيةنفســها، وإيــالء  بــذلك للحــاالت الــيت تنطــوي علــى أعلــى املخــاطر املاليــة أو املتعلقــة 
ــاالت ــوارد للحـ ــاعد يف ختصـــيص املـ ــذا املقـــرتح أن يسـ ــأن هـ ــرا  يت الـــ  ومـــن شـ ــريا            ً حتمـــل خطـ والـــيت يتعـــني      ً كبـ

 معاجلتها على وجه السرعة.

علــى مــن قــدرة  التعاون أو التنفيــذشركاء ل مبا: فيما يتعلق التنفيذتبادل املعلومات عن شركاء   - 378
ــا ومواردهــا املتعلقــة بتــوخي العنايــة  التحقيــق، ميكــن لوحــدات التحقيــق أن تتبــادل بطريقــة مفيــدة معلوما

ا شطة اإلدارة أن شأنالواجبة ب تمثل العلة مــن ذلــك يف إرســاء ت. و التنفيذأو التعاون شركاء اليت يضطلع 
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ٍ  ُ                                            إجراء لالعتماد من أجل تاليف وضع  ت ضطر فيه مجيع املؤسسات إىل تقييم وظائف التحقيق  شــركائها يف                            
ت تستفيد منها املؤسسا  .افةت كاملتعاونني بصورة منفصلة. وهذا سريفع الكفاءة ويوفر ضما

ملعاجلــة التصــورات اخلاطئــة  معاجلة التوقعات املبالغ يف ارتفاعها عــن طريــق حتســني التواصــل:  - 379
                                   ُ                                                     بشأن والية وظيفة التحقيق ونطاقها، اقرت ح حتسني التواصــل بشــأن مــا تفعلــه وظيفــة التحقيــق ومــا تشــمله 

ا. ولعل من املفيد توفري املزيد من الوضوح وإذكاء الوعي يف  ن وظيفــة  ومــةمنظمسؤوليا األمــم املتحــدة 
ــات تقصــــي احلقــــائق. فتوقعــــات أصــــحاب  ــة مــــن ممارســ التحقيــــق وظيفــــة إداريــــة وأن التحقيقــــات ممارســ

، حيــث إن       ً منعدما  بذلك حتقيقها ظل يأكثر مما ينبغي، و  عالية                    ً              ً الشكاوى والضحا كثريا  ما تكون حاليا  
 ئة بشأن سلطة وظيفة التحقيق.خاطات                      ً    ً                    املوظفني بصفة عامة كثريا  جدا  ما تكون لديهم تصور 

 ممارسات املنظمات الدولية األخرى  - دال 

للحصــول علــى آراء بشــأن املمارســات اجليــدة  املشــاورات مــع مثــاين منظمــات دوليــة أخــرى:  - 380
والــدروس املســتفادة بشــأن التحقيقــات ووظيفــة التحقيــق يف املنظمــات الدوليــة األخــرى، جــرت مقــابالت 

ؤسســات دوليــة غــري مشــاركة، هــي: اللجنــة التحضــريية ملنظمــة معاهــدة احلظــر  ماينمــع مســؤولني مــن مثــ 
؛ واللجنــة  الشــامل للتجــارب النوويــة؛ وحتــالف غــايف؛ والصــندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز والســل واملــالر

 محــرالدوليــة للصــليب األمحــر؛ والصــندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة؛ واالحتــاد الــدويل جلمعيــات الصــليب األ
 هلالل األمحر؛ واملنظمة الدولية للهجرة؛ ومنظمة التجارة العاملية.وا

لــرغم مــن ضــعف  بصرف النظــر عــن إمكانيــة املقارنــة: حتديدهاالقضا املماثلة اليت جرى   - 381
إمكانيــــة املقارنــــة بــــني أغلبيــــة هــــذه املؤسســــات ومؤسســــات منظومــــة األمــــم املتحــــدة الــــيت خضــــعت هلــــذا 

الســتقاللية واهليكــل التنظيمــي (جتــزؤ  ددتاالســتعراض، فقــد حــ  املشــاورات مســائل مماثلــة فيمــا يتصــل 
ت التحقيقـــات واألنشـــطة ذات الصـــلة)، واملـــوارد (البشـــرية واملاليـــة)، ونقـــص احمل ققـــني املهنيـــني، والتحـــد

ــغ عنهـــا والتحقيقـــات يف حـــاال ــاءات املبلـ دة امللحوظـــة يف االدعـ ــن الـــز ــدرات والنامجـــة عـ لقـ ــة  ت املتعلقـ
املضــايقة والتحــرش اجلنســي واالســتغالل واالنتهــاك اجلنســيني. لالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصــيل، انظــر 

  املرفق الثاين عشر.
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 املرفق األول

 اهليكل التنظيمي لوظيفة التحقيق  

  املؤسسة  
وظيفة التحقيق 

 الداخلية 
اسم وظيفة التحقيق/مكتب الرقابة 

 الداخلية

وظيفة التحقيق 
ن   م         ً تشكل جزءا  

مكتب الرقابة 
 الداخلية

يعمل فيه حمققون 
 مهنيون

الوظائف أو اهليئات 
األخرى املكلفة  

 جراء التحقيقات 
مسمى الوظائف أو اهليئات األخرى املكلفة 

 جراء التحقيقات 

ــة لألمــــــم ــة العامــــ األمانــــ
ـــــــــــــــا املتحـــــــــــــــدة وإدارا

 (أ)ومكاتبها

شـــــــبعة التحقيقـــــــات التابعـــــــة ملكتـــــــب نعم املتحدةاألمم 
 ات الرقابة الداخليةخدم

  دائرة إدارة املوارد البشرية - (ب)نعم نعم نعم
  أفرقة تقصي احلقائق -
  وحدة التحقيقات اخلاصة -
  دوائر األمن والسالمة -

انظـــــــــــــــــر األمــــــــــــــــــمانظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة نعم األونكتاد
 املتحدة

رةإداإدارة املــوارد البشــرية عــن طريــق دائــرة  - األمم املتحدةانظر 
املــــوارد البشــــرية ووحــــدة الشــــؤون القانونيــــة
ــم ــرية يف مكتـــب األمـ ــوارد البشـ التابعـــة للمـ

  املتحدة يف جنيف
  أفرقة تقصي احلقائق (أفرقة التحقيق) -

ــم مج األمــــــــــ ــر بــــــــــ
 املتحدة للبيئة

انظـــــــــــــــــر األمــــــــــــــــــماملتحدةانظر األمم   انظر األمم املتحدة نعم
 املتحدة

  ؤسسيةامل شعبة اخلدمات - انظر األمم املتحدة
  أفرقة تقصي احلقائق (أفرقة التحقيق) -

ــم موئـــــــــــــــل األمـــــــــــــ
 املتحدة

  املكتب التنفيذي - انظر األمم املتحدة نعمانظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة نعم
  مكتب الشؤون القانونية -
  أفرقة التحقيق -

ــممكتــــــــــــب  األمــــــــــ
ــين ــدة املعــــــــ املتحــــــــ
ملخدرات واجلرمية

انظـــــــــــــــــر األمــــــــــــــــــمألمم املتحدةر اانظ انظر األمم املتحدة نعم
 املتحدة

  دائرة إدارة املوارد البشرية - انظر األمم املتحدة
ــالمة يف مكتـــب األمـــم - دوائـــر األمـــن والسـ

  املتحدة يف فيينا
  أفرقة التحقيق الداخلية  -

مج اإلمنائي الصناديق والربامج قســـم التحقيقـــات يف مكتـــب مراجعـــة نعم الرب
ت والتحقيقات  احلسا

 -  ال نعم نعم
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  املؤسسة  
وظيفة التحقيق 

 الداخلية 
اسم وظيفة التحقيق/مكتب الرقابة 

 الداخلية

وظيفة التحقيق 
ن   م         ً تشكل جزءا  

مكتب الرقابة 
 الداخلية

يعمل فيه حمققون 
 مهنيون

الوظائف أو اهليئات 
األخرى املكلفة  

 جراء التحقيقات 
مسمى الوظائف أو اهليئات األخرى املكلفة 

 جراء التحقيقات 

صـــــــــندوق األمـــــــــم
 املتحدة للسكان

مكتـــــب خـــــدمات التـــــدقيق الـــــداخلي نعم
 والتحقيق

 -  ال نعم نعم

مفوضــــــــية شـــــــــؤون
 الالجئني

دائـــــــرة التحقيـــــــق يف مكتـــــــب املفـــــــتش نعم
 العام

 -  ال  نعم نعم

قســم التحقيقــات يف مكتــب املراجعــة نعم اليونيسيف
ت والتحقيقات  الداخلية للحسا

 -  ال نعم نعم

مــــــــــــمب األمكـتـــــــــــ 
ــدمات ــدة خلـــ املتحـــ

 املشاريع

ت نعم ــا ــة الداخليــــة للحســ ــق املراجعــ فريــ
والتحقيقــات (ال توجــد وحــدة حتقيــق

 مستقلة)

 -  ال نعم نعم

خـــدمات دائـــرةشـــعبة التحقيقـــات يف  نعم األونروا
 الرقابة الداخلية

 أفرقة التحقيق يف املكاتب امليدانية نعم نعم نعم

هيئة األمم املتحــدة
 للمرأة

ــعبة ج)(ال ــا شـــــــــــ تقـــــــــــــدم اخلـــــــــــــدمات إليهـــــــــــ
ــة ملكتـــب خـــدمات التحقيقـــات التابعـ

 الرقابة الداخلية

 -  ال نعم نعم

ــة مج األغذيــــــ بــــــــر
 العاملي

التفتــيش والتحقيــق يف مكتــبمكتب  نعم
 املفتش العام

 -  ال نعم نعم

ــدة ــم املتحــ هيئــــات األمــ
ا األخرى  أو كيا

ــارة ــز التجــــــــــ مركــــــــــ
 الدولية

شعبة التحقيقات إليهتقدم اخلدمات  (د)ال
ــة ملكتـــــــــب خـــــــــدمات الرقابـــــــــة التابعـــــــ

 الداخلية

انظـــــــــــــــــر األمــــــــــــــــــمانظر األمم املتحدة
 املتحدة

الــــــربامج يف مركــــــز التجــــــارةمــــــدير شــــــعبة دعــــــم  نعم
 الدولية

ــم مج األمــــــــــ ــر بــــــــــ
املتحــــــدة املشــــــرتك
املعــــــــــين بفــــــــــريوس
نقـــــــــــــص املناعـــــــــــــة

 البشرية/اإليدز

يقدم اخلــدمات إليــه مكتــب خــدمات )ه(ال
ــةاملر  ــة الصــــــــحة اقبــــــ ــة مبنظمــــــ الداخليــــــ

 العاملية

انظــــــــــــــــــر منظمــــــــــــــــــة
 الصحة العاملية

ــر منظمــــــــــــــة انظــــــــــــ
 الصحة العاملية

 -  ال
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  املؤسسة  
وظيفة التحقيق 

 الداخلية 
اسم وظيفة التحقيق/مكتب الرقابة 

 الداخلية

وظيفة التحقيق 
ن   م         ً تشكل جزءا  

مكتب الرقابة 
 الداخلية

يعمل فيه حمققون 
 مهنيون

الوظائف أو اهليئات 
األخرى املكلفة  

 جراء التحقيقات 
مسمى الوظائف أو اهليئات األخرى املكلفة 

 جراء التحقيقات 

 الوكاالت املتخصصة 
ــة للطاقــة ــة الدولي والوكال

 الذرية

ــة األغذيــــــــة منظمــــــ
 والزراعة

وحــدة التحقيقــات يف مكتــب املفــتش نعم
 العام

 -  ال نعم نعم

الوكالـــــــــة الدوليـــــــــة
 للطاقة الذرية

فـــة التحقيـــق يف مكتـــب خـــدماتوظي  نعم
 الرقابة الداخلية

 -  ال نعم نعم

  نعم  اإليكاو 
حزيـــــــران/(حـــــــىت 

 )2020يونيه 

مســــــــــؤول ، كــــــــــان  2017حــــــــــىت عــــــــــام  
ــري ــو الــــــــــــذي جيــــــــــ األخالقيــــــــــــات هــــــــــ

 التحقيقات. 
ــه  و  ــأ جملـــس2018يف حزيران/يونيـ ، أنشـ

اإليكاو منصبا جديدا لــرئيس احملققــني،
ءإجـــرا   ولـــدى وأنشـــأ جلنـــة التحقيقـــات.  

االســـتعراض، كانـــت جتـــري التحقيقـــات
ــة أو مكتــــــب مكاتــــــب حتقيــــــق خارجيــــ

ــة.   ــة الداخليــــ  ُ    أ بلغــــــتو خــــــدمات الرقابــــ
ن جملــــــس وحــــــدة التفتــــــيش املشــــــرتكة 
ــاو اختــــــذ قــــــرارا يف حزيران/يونيــــــه اإليكــــ

عداد مذكرة تفاهم مع مكتب  2020
خدمات الرقابة الداخلية لألمانــة العامــة

يــــــعد مج ـيـــــ ألمــــــم املتحــــــدة بشــــــأن تعه 
التحقيقـــات واألنشـــطة ذات الصـــلة إىل
                     ُ       املكتــــب. ونتيجــــة لــــذلك، ن قــــح إطــــار
األخالقيــــــــــات يف اإليكــــــــــاو، وأوقــــــــــف
العمل بوالية التحقيق اليت كان يضطلع

األخالقيــات وألغيــت جلنــة  مســؤول ــا  
 التحقيقات. 

 نعم ال ال
ــه  (حــــــىت حزيران/يونيــــ

2020( 

 رئيس مكتب التقييم واملراجعة الداخلية -
 اإلدارة واخلدمات مكتب مدير -
مدير مكتب الشؤون القانونية والعالقــات -

 اخلارجية

ــل ــة العمـــــــــ منظمـــــــــ
 الدولية

وحـــــــــــدة التحقيقـــــــــــات والتفتـــــــــــيش يف نعم
ــة ت الداخليـ ــة احلســـا مكتـــب مراجعـ

 واإلشراف

 إدارة تنمية املوارد البشرية - نعم نعم نعم
 جلنة املساءلة -
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  املؤسسة  
وظيفة التحقيق 

 الداخلية 
اسم وظيفة التحقيق/مكتب الرقابة 

 الداخلية

وظيفة التحقيق 
ن   م         ً تشكل جزءا  

مكتب الرقابة 
 الداخلية

يعمل فيه حمققون 
 مهنيون

الوظائف أو اهليئات 
األخرى املكلفة  

 جراء التحقيقات 
مسمى الوظائف أو اهليئات األخرى املكلفة 

 جراء التحقيقات 

املنظمـــــــة البحريــــــــة
 الدولية

فريــــــق لتقصــــــي احلقــــــائق تعينــــــه خــــــدمات -  نعم ال نعماخلية واألخالقيات الد مكتب الرقابة نعم
 املوارد البشرية

مـــدير اإلدارة أو مـــدير الشـــؤون القانونيـــة، -
    ً                                وفقا  ملا يقرره األمني العــام يف حالــة وجــود

 تضارب مصاحل يف وظيفة الرقابة

ــدويل ــاد الــــــــ االحتــــــــ
 لالتصاالت 

يتلقــــــــى .الداخليــــــــةوحــــــــدة املراجعــــــــة  نعم
خالقيــات مجيــع ادعــاءاتف األموظــ 

 سوء السلوك وجيري التقييم األويل.
نو   ُ                           أ بلغــت وحــدة التفتــيش املشــرتكة 

جملــــــس االحتــــــاد الــــــدويل لالتصــــــاالت
ً مقرتحــا  2020قش يف نيســان/أبريل      

نشـــــاء قدمـــــه األمـــــني العـــــام لالحتـــــاد 
ــا، عـــن ــدة ومتويلهـ ــة حتقيـــق جديـ وظيفـ

ــاء منصـــب م ــذلكطريـــق إنشـ كـــرس لـ
يقـــــع يف 5- و فأ 4- مـــــن الفئـــــة ف

مكتــب األمــني العــام وخيضــع إلشــرافه
)C20/60-Eــاذ القــــــرار      ُ               ). وأ رجــــــئ اختــــ

ــذا القــــــــرار بشــــــــأن ــاع هــــــ إىل االجتمــــــ
احلضوري املقبل جمللس االحتاد الــدويل

 لالتصاالت

جلنة التحقيقات اليت أنشأها األمــني العــام - نعم ال نعم
املضــايقة،مــن أجــل التحقيــق يف حــاالت 

وإســـــــــاءة نســـــــــياجل مبـــــــــا فيهـــــــــا التحـــــــــرش
 استعمال السلطة

حمقــــــق يعينــــــه األمــــــني العــــــام للتحقيــــــق يف -
النتقام  االنتقام أو التهديد 

مكتـــــــــــــــب التحقيقـــــــــــــــات يف مرفـــــــــــــــق نعم اليونسكو
 اإلشراف الداخلي

 -  ال نعم نعم

وظيفـــــــة التحقيـــــــق اخلاضـــــــعة ملكتـــــــب نعم اليونيدو
الداخلية، شعبة الرقابــةالتقييم والرقابة 

 الداخلية

 -  ال منع منع



 

 

JIU
/R

E
P

/2020/1

97 
G

E
.20-09708

  املؤسسة  
وظيفة التحقيق 

 الداخلية 
اسم وظيفة التحقيق/مكتب الرقابة 

 الداخلية

وظيفة التحقيق 
ن   م         ً تشكل جزءا  

مكتب الرقابة 
 الداخلية

يعمل فيه حمققون 
 مهنيون

الوظائف أو اهليئات 
األخرى املكلفة  

 جراء التحقيقات 
مسمى الوظائف أو اهليئات األخرى املكلفة 

 جراء التحقيقات 

ــياحة ــة الســـــ منظمـــــ
 العاملية

تتلقـــــــــــــــــــى وظيفـــــــــــــــــــة األخالقيـــــــــــــــــــات (و)ال
 االدعاءات، وجتري التقييم األويل

عــن 2018كانت التحقيقــات جتــرى حــىت عــام  ال -  - 
ــق أو فـــــــــرادى ــة للتحقيـــــــ ــة داخليـــــــ ــق أفرقـــــــ طريـــــــ

ــوظفني. ومنــــــــذ عــــــــام  ت جيريهــــــــا2018املــــــ  ،
مقــــدمو خــــدمات خــــارجيون بنــــاء علــــى طلــــب

 األمني العام

الحتــــــــاد الربيــــــــديا
 العاملي

مقــــدم خلــــدمات الرقابــــة مــــن القطــــاع (ز)ال
اخلــــــــــــــــــاص (املراجعــــــــــــــــــة الداخليـــــــــــــــــــة

 والتحقيقات) 

 اللجنة التأديبية   نعم -  - 

ــحة ــة الصـــــــ منظمـــــــ
 العاملية

ــة نعم ــة الداخليــــ ــدمات املراقبــــ مكتــــــب خــــ
 مبنظمة الصحة العاملية

 -  ال نعم نعم

املنظمـــــــــة العامليـــــــــة
 للملكية الفكرية

ــم نعم ــعبة  قســــ ــةالتحقيقــــــات يف شــــ الرقابــــ
 الداخلية

ــام (تلقـــي البالغـــات، و  نعم نعم نعم ــراء املـــدير العـ ــيمإجـ التقيـ
 األويل، واختاذ القرارات بشأن فتح التحقيق)

املنظمـــــــــة العامليـــــــــة
 لألرصاد اجلوية

 (ح)املشرتك التظلماتفريق  نعم  ال نعم مكتب الرقابة الداخلية نعم

               
 .ST/SGB/2015/3يف  حمددكما هو   (أ)

 .ST/AI/2017/1استعراض وإحالة الشكوى أو البالغ عن طريق مكتب خدمات الرقابة الداخلية مبوجب  بعدفقط   (ب)
مج اإلمنــائي. ومنــذ عــام 2017 عامحىت   (ج) ت والتحقيقــات يف الــرب ســتخدم خــدمات مكتــب تــت ت، 2018، كانت هيئة األمم املتحدة للمرأة تســتخدم خــدمات مكتــب مراجعــة احلســا

 دمات الرقابة الداخلية يف إجراء التحقيقات.خ
 اخلية.                                                       ُ                                                             هو وكالة مشرتكة بني األمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية. وت قدم اخلدمات إليه يف جمال التحقيق عن طريق مكتب خدمات الرقابة الد الدوليةمركز التجارة   (د)

مجلــيس لــدى   )ه( لرقابــة الداخليــة. وهــو يســتخدم خــدمات مكتــب خــدمات املراقبــة الداخليــة مبنظمــة شــرت األمــم املتحــدة امل بــر ك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز مكتــب معــين 
 الصحة العاملية يف إجراء التحقيقات.

لرقابة الداخلية. منظمةليس لدى   (و)  السياحة العاملية مكتب معين 
لرقابة الداخلية.عاملالسياحة ال منظمةليس لدى   (ز)  ية مكتب معين 
  املشرتك إجراء التحقيقات إىل مكتب الرقابة الداخلية. التظلمات، حييل فريق العمليعند التطبيق   (ح)



 

 

JIU
/R

E
P

/2020/1

G
E

.20-09708 
98 

 املرفق الثاين

 سلطة وظيفة التحقيق وواليتها  

 

 املؤسسة 
  مسمى وظيفة التحقيق/ 
 مكتب الرقابة الداخلية 

ق والسياسات املتعلقة  املواثي 
 ة  رقاب ل 

 نطاق سلطة التحقيق 

املبادئ التوجيهية واألدلة املتعلقة  
 لتحقيق 

ا  اإلطار السياسايت والقواعد واإلجراءات اليت   يستعان 
 التحقيقات   يف 

لرتتيب الزمين)  ئق خمتارة   (و
 أنواع سوء السلوك 

 األشخاص املشمولون:  املشمولة: 

األمانة العامة لألمم املتحدة  
 (أ) كاتبها ا وم وإدارا 

 األمم املتحدة 
شــبعة التحقيقــات التابعــة 
ملكتـــب خـــدمات الرقابـــة 

 الداخلية 

قــــــــــــــرار اجلمعيــــــــــــــة العامــــــــــــــة 
 آب/  12ء (  218/ 48

 ) 1994أغسطس  
ST/SGB/273 

 ) 1994أيلول/سبتمرب    7( 

متتــد واليــة شــعبة التحقيقــات 
ــة ملكتــــــــب خــــــــدمات  التابعــــــ

مجيع   لتشمل الرقابة الداخلية  
لوك لســ االدعاءات املتصــلة  

غري املرضي أو سوء السلوك 
جيـــــــــوز ملكتـــــــــب خـــــــــدمات و 

ــة أن يقــــــــرر  الرقابــــــــة الداخليــــــ
إحالـــــــــــــــــة االدعـــــــــــــــــاءات إىل 
ــراء  املوظـــــــف املســـــــؤول إلجـــــ
ــيم األويل مـــــــــن أجـــــــــل  التقيـــــــ

راء حتديد ما إذا كان يلزم إجــ 
حتقيــق أم ال، وفــتح التحقيــق 

 األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إذا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم  
 )ST/AI/2017/1 ( 

املوظفون، والعاملون من غري 
واالستشـــــــاريون، ني،  املـــــــوظف 

واألفـــــــــــــــــــراد العســـــــــــــــــــكريون، 
واملؤسســـــــــــــــات الشـــــــــــــــريكة، 
وشركاء التنفيذ، واملتعهــدون، 
واملـــوردون، واخلـــرباء املوفـــدون 
يف بعثـــات، ومتطوعـــو األمـــم 

ة املتحـــدة العـــاملون يف األمانـــ 
 العامة لألمم املتحدة 

ويف احلــــــاالت الــــــيت ينطــــــوي 
فيهـــــا ادعـــــاء مـــــا علـــــى أفـــــراد 
ــاهم  ــكريني مـــن بلـــد مسـ عسـ

، تقــــــــــع املســـــــــــؤولية قــــــــــوات ب 
الرئيســـــــــــــــية عـــــــــــــــن إجـــــــــــــــراء 
التحقيقات علــى عــاتق البلــد 

 املساهم بقوات 

دليــــل التحقيــــق ملكتــــب خــــدمات  
الرقابة الداخلية، كانون الثاين/يناير  

2015 

 - ST/SGB/2019/8  نشــــرة األمــــني العــــام الــــيت تتنــــاول ،
التمييز، واملضــايقة، مبــا فيهــا التحــرش اجلنســي، وإســاءة  

 2019لول/سبتمرب  ، أي استعمال السلطة 
 - ST/SGB/2018/1  ــان األساســـــــــي واإلداري ، النظامـــــــ

 ملتحدة  ملوظفي األمم ا 
 - ST/SGB/2017/2/Rev.1  نشــــــــــرة األمــــــــــني العــــــــــام ،

حلماية من االنتقام بسبب اإلبــالغ عــن ســوء   املتعلقة 
ــات مراجعـــــــة   ــع عمليـــــ الســـــــلوك وبســـــــبب التعـــــــاون مـــــ

ا حسب األص  ت أو التحقيقات املأذون  ول،  احلسا
 2017تشرين الثاين/نوفمرب  

 - ST/AI/2017/1 لســلوك غــري   ، األمر اإلداري املتعلق 
ــة التأديبيــــــــة، تشــــــــرين   ــي والتحقيقــــــــات والعمليــــــ املرضــــــ

 2017األول/أكتوبر  
 - ST/IC/2016/25  طــــار ، التعمـــيم اإلعالمــــي املتعلـــق 

مكافحــــــة الغــــــش والفســــــاد يف األمانــــــة العامــــــة لألمــــــم  
 2016املتحدة، أيلول/سبتمرب  

 - ST/SGB/2004/15  ــرة األمــــــــني العــــــــام بشــــــــأن ، نشــــــ
ت تكنولوجيــــــــا   املعلومـــــــــات  اســــــــتخدام مــــــــوارد وبيـــــــــا

 2004واالتصاالت، تشرين الثاين/نوفمرب  
 - ST/SGB/2003/13  ــرة األمــــــــني العــــــــام بشــــــــأن ، نشــــــ

التـــــدابري اخلاصـــــة للحمايـــــة مـــــن االســـــتغالل اجلنســـــي  
 2003واالعتداء اجلنسي، تشرين األول/أكتوبر  
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 املؤسسة 
  مسمى وظيفة التحقيق/ 
 مكتب الرقابة الداخلية 

ق والسياسات املتعلقة  املواثي 
 ة  رقاب ل 

 نطاق سلطة التحقيق 

املبادئ التوجيهية واألدلة املتعلقة  
 لتحقيق 

ا  اإلطار السياسايت والقواعد واإلجراءات اليت   يستعان 
 التحقيقات   يف 

لرتتيب الزمين)  ئق خمتارة   (و
 أنواع سوء السلوك 

 األشخاص املشمولون:  املشمولة: 

 انظر األمم املتحدة  األمم املتحدة انظر   انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  اد ونكت األ  

ــدة   مج األمـــــم املتحـــ بـــــر
 للبيئة 

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة 

مكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة  
درات ملـخـــــــــــــ املعــــــــــــــين  

 واجلرمية 

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  األمم املتحدة انظر   انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة 

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  موئل األمم املتحدة  

م  الصناديق والربامج    منائي  ج اإل الرب
قســــــــــم التحقيقــــــــــات يف 
مكتـــــــــــــــــــب مراجعـــــــــــــــــــة 

ت    والتحقيقات احلسا

ــة  ميثـــــــــاق مكتـــــــــب مراجعـــــــ
ت والتحقيقـــــــات،  احلســـــــا

تشــــــرين األول/أكتــــــوبر   17
2017 

ــة  ــة مكتــــب مراجعــ متتــــد واليــ
ت والتحقيقــــــــــــات  احلســــــــــــا

ــع االدعــــــاءات   لتشــــــمل  مجيــــ
املتعلقـــــــة بســـــــوء الســـــــلوك أو 
غــــــــــــريه مــــــــــــن األعمــــــــــــال أو 
ــى  ــاالت اإلغفــــــــال، علــــــ حــــــ

 19ملبــني يف الفقــرتني  حو ا الن 
مــــــــن ميثــــــــاق مكتــــــــب   20و 

ــة   ت مراجعـــــــــــــــــــــ احلســـــــــــــــــــــــا
ــات،   ــرين   17والتحقيقــــــ تشــــــ
 2017األول/أكتوبر  

املوظفــــــــــــون وغــــــــــــريهم مــــــــــــن 
ــا هــــو مبــــني يف  ــاملني كمــ العــ

مــــــــــن امليثــــــــــاق،   19الفقــــــــــرة  
ومتطوعو األمم املتحــدة كمــا 

مـــن   13هـــو مبـــني يف الفقـــرة  
امليثــــاق، واملــــوردون كمــــا هــــو 

مـــــــــن   31مبـــــــــني يف الفقـــــــــرة  
 امليثاق 

ــادئ التوجيهيــــة للتحقيــــق الــــيت   املبــ
ت أعــدها م    كتــب مراجعــة احلســا

والتحقيقـــــــــــــــــات، حزيران/يونيـــــــــــــــــه  
2018 

ملضــايقة والتحــرش اجلنســي والتمييــز    -  السياســة املتعلقــة 
ر/مايو    2018وإساءة استعمال السلطة، أ

حلمايـــة مـــن االنتقـــام، نيســـان/أبريل    -  السياســـة املتعلقـــة 
2018 

مج اإلمنائي القانوين للتصدي لعدم االمتثــال  الرب إطار    - 
 2018عايري السلوك يف األمم املتحدة، آذار/مارس  مل 

لتحقيــق يف    692إجــراء التشــغيل املوحــد رقــم    -  املتعلــق 
ادعـــــاءات ســـــوء الســـــلوك املوجهـــــة ضـــــد اإلدارة العليـــــا  
مج اإلمنـــــــــائي والعـــــــــاملني يف مكتـــــــــب مراجعـــــــــة   للـــــــــرب

ت والتحقيقات،    2017ن األول/أكتوبر  تشري احلسا
إلبــــالغ    650إجــــراء التشــــغيل املوحــــدة رقــــم    -  املتعلــــق 

 2016(التحقيقات)، آذار/مارس  
املتعلــق بصــيغة تقريــر    651إجراء التشغيل املوحــدة رقــم    - 

 2016التحقيق، آذار/مارس  

ســـتعراض    660إجـــراء التشـــغيل املوحـــدة رقـــم    -        املتعلـــق 
 2016مارس  ذار/ التقرير وضمان اجلودة، آ 

لتحقيقــات    671إجراء التشــغيل املوحــدة رقــم    -  املتعلــق 
 2016االستباقية، آذار/مارس  
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 املؤسسة 
  مسمى وظيفة التحقيق/ 
 مكتب الرقابة الداخلية 

ق والسياسات املتعلقة  املواثي 
 ة  رقاب ل 

 نطاق سلطة التحقيق 

املبادئ التوجيهية واألدلة املتعلقة  
 لتحقيق 

ا  اإلطار السياسايت والقواعد واإلجراءات اليت   يستعان 
 التحقيقات   يف 

لرتتيب الزمين)  ئق خمتارة   (و
 أنواع سوء السلوك 

 األشخاص املشمولون:  املشمولة: 

حالــــــة    682إجــــــراء التشــــــغيل املوحــــــدة رقــــــم    -  املتعلــــــق 
االدعـــــــــــــاءات إىل الســـــــــــــلطات القانونيـــــــــــــة الوطنيـــــــــــــة،  

 2016آذار/مارس  
ــغيل املو   -  ــراء التشــــ ــم  إجــــ ــدة رقــــ املتعلــــــق بتلقــــــي    602حــــ

 2016ذار/مارس  م، آ الشكاوى والتقيي 
املتعلـــــــق خبطـــــــة    640إجـــــــراء التشـــــــغيل املوحـــــــدة رقـــــــم    - 

التحقيق وخطة البعثة وتقرير ما بعد البعثة، آذار/مارس  
2016 

املتعلـــــق بسلســـــلة    641إجـــــراء التشـــــغيل املوحـــــدة رقـــــم    - 
 2016املسؤوليات وتناول األدلة، آذار/مارس  

ــراء   -  ــم    إجـــ ــد رقـــ ــغيل املوحـــ ــادئ    642التشـــ ملبـــ املتعلـــــق 
 2016جيهية للمقابالت، آذار/مارس  التو 

مــــــــن    643إجــــــــراء التشــــــــغيل املوحــــــــد رقــــــــم    -  املتعلــــــــق 
ملعلومــات الســرية، آذار/مــارس   املعلومات فيما يتصــل 

2016 
جــــــراء    644إجــــــراء التشــــــغيل املوحــــــد رقــــــم    -  املتعلــــــق 

 2016يوليه  الوصول إىل الربيد اإللكرتوين، متوز/ 

ــدة   ــم املتحـ ــندوق األمـ صـ
 للسكان 

خـدمات التــدقيق كتـب  م 
 الداخلي والتحقيق 

ميثــــــــاق خــــــــدمات التــــــــدقيق 
ــداخلي والتحقيـــــــــــــــق يف  الـــــــــــــ
صـــــــــندوق األمـــــــــم املتحـــــــــدة 

كـــــــــــــــــانون   26للســـــــــــــــــكان،  
 2018الثاين/يناير  

سياســـــة الرقابـــــة يف صـــــندوق 
ــكان،  ــم املتحـــــــدة للســـــ األمـــــ

   2015كانون الثاين/يناير  
النظـــام املـــايل والقواعـــد املاليـــة 
للصــــــندوق، املــــــادة الســــــابعة 

2014حزيران/يونيه    شرة، ع 

متتــد واليــة مكتــب خــدمات 
والتحقيــــق   التــــدقيق الــــداخلي 

ــع االدعــــــاءات   لتشــــــمل  مجيــــ
ملخالفـــات، مبـــا يف  املتعلقـــة 

لوك، علــــى ذلــــك ســــوء الـســـ 
 22النحو املبــني يف الفقــرتني  

مــــــــن ميثــــــــاق مكتــــــــب   23و 
ــداخلي خــــدمات   ــدقيق الــ  التــ
 والتحقيق 

املوظفــــــــــــــــون، واملتعهــــــــــــــــدون 
يـــذ، لتنف املســـتقلون، وشـــركاء ا 

واألطــــــراف الثالثــــــة األخــــــرى 
عالقــــة تعاقديــــة   تربطهــــا الــــيت  

ــدة ب  ــم املتحــــــ ــندوق األمــــــ صــــــ
للســكان، علــى النحــو املبــني 

(أ) و(ب) مــن 22يف الفقــرة  
ــدمات مي  ــاق مكتــــــــب خــــــ ثــــــ

 والتحقيق   التدقيق الداخلي 

دليــــل التحقيــــق ملكتــــب خــــدمات  
ــداخلي  والتحقيــــــــــق،    التــــــــــدقيق الــــــــ

وإجـــــــــراءات التشـــــــــغيل املوحـــــــــدة،  
ر/مـــــــــــــــــايو  (النســـــــــــــــــخة    2017  أ

 األخرية) 

   2019احلماية من االنتقام، حزيران/يونيه    - 
حظـــر املضـــايقة والتحـــرش اجلنســـي وإســـاءة اســــتعمال    - 

 2018ون األول/ديسمرب  السلطة والتمييز، كان 
 2018إطار االنضباط، تشرين األول/أكتوبر    - 
 2018آلية استعراض املوردين، تشرين األول/أكتوبر    - 
حملظـــــــورة، تشـــــــرين األول/أكتـــــــوبر  ات ا الغـــــــش واملمارـســــــ   - 

2018 
 2018النظامان اإلداري واألساسي للموظفني،    - 
التــدقيق  دليل احلاالت املعروضة على مكتب خدمات    - 

ر/مايو    الداخلي   2017والتحقيق، أ
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 املؤسسة 
  مسمى وظيفة التحقيق/ 
 مكتب الرقابة الداخلية 

ق والسياسات املتعلقة  املواثي 
 ة  رقاب ل 

 نطاق سلطة التحقيق 

املبادئ التوجيهية واألدلة املتعلقة  
 لتحقيق 

ا  اإلطار السياسايت والقواعد واإلجراءات اليت   يستعان 
 التحقيقات   يف 

لرتتيب الزمين)  ئق خمتارة   (و
 أنواع سوء السلوك 

 األشخاص املشمولون:  املشمولة: 

دارة األصــول الثابتــة، أيلول/ســبتمرب    -  السياســة املتعلقــة 
2014 

، املــادة الســابعة  ندوق النظــام املــايل والقواعــد املاليــة للصــ   - 
 2014عشرة، حزيران/يونيه  

   2013احلماية من االنتقام، متوز/يوليه    - 

 2013معايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية،    - 

حلمايـــة مـــن االســـتغالل واالنتهـــاك    -  السياســـة املتعلقـــة 
 2008اجلنسيني، كانون الثاين/يناير  

مفوضية شؤون الالجئني  
 مكتـب يـق يف دائرة التحق 

 املفتش العام 

لرقابــــــة  السياســــــة املتعلقــــــة 
 كــــانون األول/   9املســــتقلة،  

 أ ، بـــــــــــــــد 2019ديســـــــــــــــمرب  
كـــــــــــــــــــانون   1نفاذهـــــــــــــــــــا يف  

  2020  الثاين/ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاير 
UNHCR/HCP/2019/2

هذه السياسة مكافئة مليثاق 
ت والرقابة   مراجعة احلسا

 24كما هو مبــني يف الفقــرة  
لرقابــة  مــن السياســة املتعلقــة 

 ة املستقل 

ــو  ــتبه يف ســــــ ــلوك املشــــــ ء الســــــ
ــه  ــه الـــــــذي يتـــــــورط فيـــــ وقوعـــــ
العـــــــــــــــــاملون يف املفوضــــــــــــــــــية 

واألطـــــــــــــــــــراف   ا وشـــــــــــــــــــركاؤه 
األخــرى الــيت لــدى املفوضــية 
                          ً ترتيبــات تعاقديــة معهــا، رهنــا  
ــذكورة يف تلــــك  ــروط املــ لشــ
االتفاقات، كما هو مبني يف 

مـــــــــن السياســـــــــة   24الفقــــــــرة  
لرقابة املستقلة   املتعلقة 

ــق  ــر اإلداري املتعلـــــــ راء  ـجــــــــ   األمـــــــ
كانون    9التحقيقات يف املفوضية،  

نفــاذه    أ ، بــد 2019األول/ديسمرب 
  2020كـــــــانون الثاين/ينـــــــاير    1يف  
 )UNHCR/AI/2019/15 ( 

حلماية من االنتقام،    -   2018األمر اإلداري املتعلق 

ــة    -  ــغيلية املتعلقـــــــ ــة التشـــــــ ــادئ التوجيهيـــــــ ــة واملبـــــــ السياســـــــ
ن  لتصــدي للغــش الــذي يرتكبــه األشــخاص املشــمولو 

 2017ختصاص املفوضية، أيلول/سبتمرب   

املــذكرة التوجيهيــة املتعلقــة بــدعم األشــخاص املشــمولني    - 
نون مــع التحقيقــات  ختصــاص املفوضــية الــذين يتعــاو 
 2017اليت جيريها مكتب املفتش العام،  

2008اإلطار االسرتاتيجي للتصدي للغش والفساد،    - 

ُ ، حــ  2004مدونــة قواعــد الســلوك، حزيران/يونيــه    -  ّ     د ثت     
 2010تشرين الثاين/نوفمرب    1يف  

 اليونيسيف  
قســــــــــم التحقيقــــــــــات يف 
مكتب املراجعة الداخليـة 

ت   والتحقيقات للحسا

ميثـــــــــــــــــــاق الصـــــــــــــــــــالحيات 
واملســـــــــــــــــؤوليات ملكتـــــــــــــــــب 
ــة  ــة الداخليــــــــــــــــــــــ املراجعــــــــــــــــــــــ
ت والتحقيقات يف  للحسا

ر/مـــايو   22،  اليونيســـيف  أ
2012 

ــلوك،  ــوء الســ ــواع ســ مجيــــع أنــ
ــا هـــو مبـــني يف ال  ــرة  كمـ  7فقـ

 من امليثاق 

املوظفـــــــون، واالستشـــــــاريون، 
والعاملون من غري املــوظفني، 
واملتعهـــدون، كمـــا هـــو مبـــني 

 من امليثاق   4  يف الفقرة 

دليــــــــــــــل التحقيقــــــــــــــات، كــــــــــــــانون  
 2014األول/ديسمرب  

لعملية والتدابري التأديبية،    -  كــانون    31السياسة املتعلقة 
ّ       ، ح د ثت يف  2019الثاين/يناير    ُ 2020آذار/مارس    9  

اســـــــرتاتيجية منـــــــع االســـــــتغالل واالنتهـــــــاك اجلنســـــــيني،    - 
والتحــرش اجلنســي والتصــدي هلمــا، كــانون الثاين/ينــاير  

2019 
حظـــــر التمييـــــز واملضـــــايقة والتحـــــرش اجلنســـــي وإســـــاءة    - 

ّ      ، حــ د ث يف  2018نيســان/أبريل    6استعمال السلطة،   ُ   
 2020آذار/مارس    9
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 املؤسسة 
  مسمى وظيفة التحقيق/ 
 مكتب الرقابة الداخلية 

ق والسياسات املتعلقة  املواثي 
 ة  رقاب ل 

 نطاق سلطة التحقيق 

املبادئ التوجيهية واألدلة املتعلقة  
 لتحقيق 

ا  اإلطار السياسايت والقواعد واإلجراءات اليت   يستعان 
 التحقيقات   يف 

لرتتيب الزمين)  ئق خمتارة   (و
 أنواع سوء السلوك 

 األشخاص املشمولون:  املشمولة: 

ســلوك  احلماية من االنتقام بســبب اإلبــالغ عــن ســوء ال   - 
ت  أ  و بســــبب التعــــاون مــــع عمليــــات مراجعــــة احلســــا

ــا حســب األصــول وغريهــا مــن   والتحقيقــات املــأذون 
ــطة الرقابــــــــــــــــــــــــــة، (  )،  CF/EXD/2007-005أنشــــــــــــــــــــــــ

 2015شباط/فرباير  
السياســـــــــــــة املتعلقـــــــــــــة مبكافحـــــــــــــة الغـــــــــــــش والفســـــــــــــاد    - 

 )CF/EXD/2013-008  2013)، آب/أغسطس 
ــي   -  قاعــــدة  ال   - ف  النظــــام املــــايل والقواعــــد املاليــــة لليونيســ

12 -7  ،2011 
 2009،  اليونيسيف نظام املساءلة يف    - 
لليونيســــــيف: الضــــــوابط    1السياســــــة املاليــــــة واإلداريــــــة    - 

 الداخلية 

مكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة  
 خلدمات املشاريع 

ــة  ــق املراجعـــة الداخليـ فريـ
ت والتحقيقات  للحسا

ميثـــــــاق املراجعـــــــة الداخليـــــــة 
ت والتحقيقات يف  للحسا

تحــــــــــدة مكتــــــــــب األمــــــــــم امل 
ــاريع، ـخلـــــــــــــــــــ  دمات املشــــــــــــــــــ

Ref.OD.ED.2018.02  
 2018آذار/مارس    15

مجيع أشكال ســوء الســلوك
وانتهاكـــــــــــــــــــــات اإلطـــــــــــــــــــــار
التشـــــــريعي ملكتـــــــب األمـــــــم
املتحدة خلدمات املشــاريع، 
كمـــــــــــــــا هــــــــــــــــو حمــــــــــــــــدد يف

EOD.ED.2017.01 ،
،2017آذار/مــــــــــــــارس  13
مــا هــو مبــني يف الفقــرتنيوك
 من امليثاق 2-2و 2-1

ب،العـــــــــــــــاملون يف املكـتــــــــــــــ 
ــركاءوامل تعهـــــــــــــــــدون، وشـــــــــــــــ

ــذ، واألطــــراف الثالثــــة التنفيــ
األخــرى، كمــا هــو مبــني يف

 من امليثاق 1-2الفقرة 

ــادئ التوجيهيــــة للتحقيــــق الــــيت   املبــ
ــة   ــة الداخليــــ أعــــــدها فريــــــق املراجعــــ
ت والتحقيقـــات، تشـــرين   للحســـا

 2010الثاين/نوفمرب  

املتعلـــق    Ref. OI. Ethics.2018.01األمــر التنفيـــذي    - 
ــة  ــوء  مـــــن اال   حلمايـــ ــام بســـــبب اإلبـــــالغ عـــــن ســـ نتقـــ

الســـــــلوك وبســـــــبب التعـــــــاون مـــــــع عمليـــــــات مراجعـــــــة  
ــــــــا حســـــــــب   ت أو التحقيقــــــــات املــــــــأذون  احلســــــــا
األصـــــول أو أنشـــــطة تقصـــــي احلقـــــائق األخـــــرى ذات  

 2018شباط/فرباير   22الصلة، 
املتعلــق    Ref. OI. IAIG.2018.01األمــر التنفيــذي    - 

دعــ لتحقيقات والتــد  ء الســلوك  اءات ســو ابري املتصــلة 
ــاملني يف املكتــــب،   ــة ضــــد العــ ــارس    15املوجهــ آذار/مــ

2018 
إجــــراءات التشــــغيل املوحــــدة لفريــــق املراجعــــة الداخليــــة    - 

ــات (  ت والتحقيقـــــ ــراء  منفصـــــــال  يف    15للحســـــــا ً     إجـــــ       ً    
 2018الوقت الراهن)، متوز/يوليه  

املتعلــــــق    Ref. OD.PCG.2017.01األمــــــر التنفيــــــذي    - 
متوز/يوليـــه    13الثقافـــة،  قيــات و رد البشـــرية واألخال ملــوا 

2017   
املبــادئ التوجيهيــة للتحقيــق الــيت أعــدها فريــق املراجعــة    - 

ــاين/  ــرين الثـــ ت والتحقيقـــــات، تشـــ ــة للحســـــا   الداخليـــ
 2010نوفمرب  



 

 

JIU
/R

E
P

/2020/1

103 
G

E
.20-09708

 

 املؤسسة 
  مسمى وظيفة التحقيق/ 
 مكتب الرقابة الداخلية 

ق والسياسات املتعلقة  املواثي 
 ة  رقاب ل 

 نطاق سلطة التحقيق 

املبادئ التوجيهية واألدلة املتعلقة  
 لتحقيق 

ا  اإلطار السياسايت والقواعد واإلجراءات اليت   يستعان 
 التحقيقات   يف 

لرتتيب الزمين)  ئق خمتارة   (و
 أنواع سوء السلوك 

 األشخاص املشمولون:  املشمولة: 

 األونروا  
شـــــــــعبة التحقيقـــــــــات يف 

ــرة  ــة   دائـــ ــدمات الرقابـــ خـــ
 الداخلية 

خدمات الرقابــة   دائرة ميثاق  
ــة يف األونــــــــــــــــروا،  الداخليــــــــــــــ

، 14ظيمــي رقــم  يــه التن التوج 
 2012أيلول/سبتمرب  

 #LOTسياسة التحقيقات  

DIOS   /يف األونروا، شباط 
 2016فرباير  

ــلوك،  ــوء الســ ــواع ســ مجيــــع أنــ
 15كما هو مبــني يف الفقــرة  

 من امليثاق 

مسؤولو األونروا، واملوظفون، 
واالستشـــاريون، واملتعهـــدون، 

ربون الــــــــــــــــداخليون، واملتــــــــــــــــد 
متطوعــــــو األمــــــم املتحــــــدة، و 

ــرة هــــــو مبــــــني   كمــــــا   يف الفقــــ
 (ب) من امليثاق 20

دليـــل األونـــروا إلجـــراء التحقيقـــات  
 2010يف سوء السلوك،  

ــادر عـــــن    -  ــة التحقيـــــق (األمـــــر التقـــــين الصـــ ــرة سياســـ   دائـــ
 ) 2016خدمات الرقابة الداخلية، شباط/فرباير  

اختصاصــات مكتــب األخالقيــات، التوجيــه التنظيمــي    - 
 2011نيسان/أبريل    1،  30رقم  

هية املوحدة للمحققــني الــدوليني، الطبعــة  التوجي  املبادئ   - 
 2009الثانية،  

هيئــــــــة األمــــــــم املتحــــــــدة  
 للمرأة 

اخلـــــــــــــدمات املســـــــــــــتقلة 
 للتقييم واملراجعة املالية 

شــبعة التحقيقــات التابعــة 
الرقابـــة ملكتـــب خـــدمات  

 الداخلية 

ميثـــــاق اخلـــــدمات املســـــتقلة 
يف   للتقيــــيم واملراجعــــة املاليــــة 
رأة، هيئــة األمــم املتحــدة للمــ 

 2018شباط/فرباير    1

مجيــع حــاالت ســوء الســلوك 
احملتملــــة، كمــــا هــــو مبــــني يف 

 من امليثاق   18الفقرة  

ــة، أو  ــاملون يف اهليئــــــــــــــ العــــــــــــــ
املــوردون، أو شــركاء التنفيــذ، 
أو أي فـــــــرد أو كيـــــــان آخـــــــر 
معــــــني يف اهليئــــــة، كمــــــا هــــــو 

مـــــــــن   18مبـــــــــني يف الفقـــــــــرة  
 امليثاق 

دليــــل التحقيــــق ملكتــــب خــــدمات  
   ً     اقا  مـــــــــع  يـــــــــة، اتـســــــــ الرقابـــــــــة الداخل 

ــة   ــة واإلجرائيـــــــ املتطلبـــــــــات اإلداريـــــــ
للهيئــــة، كمــــا هــــو مبــــني يف الفقــــرة  

 من امليثاق   19

ملضــايقة والتحــرش اجلنســي والتمييــز    -  السياســة املتعلقــة 
2018آب/أغسطس    31وإساءة استعمال السلطة،  

سياســة احلمايــة مــن االنتقــام بســبب اإلبــالغ عــن ســوء    - 
ــع عم بســـــــبب  الســـــــلوك و  ــات مر التعـــــــاون مـــــ اجعـــــــة  ليـــــ

ــا حســب األصــول،   ت والتحقيقــات املــأذون  احلســا
 2018آب/أغسطس    31

ــة القانونيـــــة للتصـــــدي لعـــــدم االمتثـــــال ملعـــــايري    -  السياســـ
 2018متوز/يوليه    30السلوك يف األمم املتحدة،  

 2018حزيران/يونيه    20سياسة مكافحة الغش،    - 

مج األغذية العاملي    بر

مكتـــــــــــــــــب التفتـــــــــــــــــيش 
 مكتـــــــــب والتحقيـــــــــق يف 
 املفتش العام  

ــة  مج األغذيـــــــ ميثـــــــــاق بـــــــــر
العــــــــــاملي املــــــــــنقح ملكتــــــــــب 
املفــــــــــــــــــــــــــــــــــتش العــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

WFP/EB.2/2019/4-B  ،
2019تشرين الثاين/نوفمرب  

مجيع أنواع املخالفــات وســوء 
ــلوك، مبوجــــب الفقــــرة    3الســ

مــــــــــــــــن امليثــــــــــــــــاق املــــــــــــــــنقح، 
وانتهاكـــــــــــــــات القواعـــــــــــــــد أو 

ســــــــــات أو ا اللــــــــــوائح أو السي 
اجبــة االلتزامــات التعاقديــة الو 

 28تطبيــق، مبوجــب الفقــرة  ال 
 من امليثاق املنقح 

مج األغذيــة  العــاملون يف بــر
العاملي، والشركاء املتعــاونون، 
واملــــــــــــــــــوردون، واألطــــــــــــــــــراف 

ــاملني  يف   األخـــــرى وغـــــري العـــ
مج   27، مبوجــب الفقــرة  الرب

 من امليثاق املنقح 

ــادئ التوجيهيــــة للتحقيــــق الــــيت   املبــ
أعــدها مكتــب التفتــيش والتحقيــق  

مج ا يف ب  ألغذية العاملي، تشــرين  ر
 2016الثاين/نوفمرب  

مج حاليـــــــا  النظـــــــر يف                    ً          يعيـــــــد الـــــــرب
املتعلقــة  إجراءاته ومبادئه التوجيهيــة  

لتحقيــــــق، ومــــــن املقــــــرر إصــــــدار  
 2020التنقيح يف منتصف عام  

ــتباقي للنزاهـــــــــــة، كـــــــــــانون    -  دليـــــــــــل االســـــــــــتعراض االســـــــــ
 2017األول/ديسمرب  

 - OIGI 2017/09  ،2017رس  آذار/ما ، إدارة السجل 

 - OIGI 2017/05  ،إخطـــــــــــار األشـــــــــــخاص وغـــــــــــريهم ،
 2017شباط/فرباير  

 - OIGI 2017/06  ،املبـــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــة للتحقيــــــــــــق ،
 2017شباط/فرباير  

 - OIGI 2017/08  2017، نشر التقرير، شباط/فرباير 
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 املؤسسة 
  مسمى وظيفة التحقيق/ 
 مكتب الرقابة الداخلية 

ق والسياسات املتعلقة  املواثي 
 ة  رقاب ل 

 نطاق سلطة التحقيق 

املبادئ التوجيهية واألدلة املتعلقة  
 لتحقيق 

ا  اإلطار السياسايت والقواعد واإلجراءات اليت   يستعان 
 التحقيقات   يف 

لرتتيب الزمين)  ئق خمتارة   (و
 أنواع سوء السلوك 

 األشخاص املشمولون:  املشمولة: 

 - OIGI 2017/07  تقريـــــــــــر التحقيـــــــــــق، شـــــــــــباط/فرباير ،
2017 

 - OIGI 2017/04  املســؤولية  وسلســلة  ، األدلــة والتحريــز
 2017واملناولة والتخزين، شباط/فرباير  

 - OIGI 2017/02  خطــة التحقيــق، كــانون الثاين/ينــاير ،
2017  

 - OIGI 2017/01  اســــتالم    - ، إجــــراء التشــــغيل املوحــــد
الشــكاوى وتلقيهــا وعمليــة التقيــيم، كــانون الثاين/ينـــاير  

2017  
 - OIGI 2017/03  ،ــاير ، فــــرز احلــــاالت   كــــانون الثاين/ينــ

2017  
 - WFP/EB/A 2017/6-B/1  ــة ــر  ، سياســـــ ــارير  نشـــــ تقـــــ

ــتعراض  املتعلـــــق  تقريـــــر  نشـــــر ال تعـــــديل    - الرقابـــــة   الســـ
 2017االستباقي للنزاهة، حزيران/يونيه  

 - WFP/EDD 2012/001  ــدير التنفيـــــــذي ــيم املـــــ ، تعمـــــ
 2013تقارير الرقابة، أيلول/سبتمرب  نشر  بشأن  

ت األمـــــــــــم   هيئات/كيـــــــــــا
 املتحدة األخرى 

 الدولية لتجارة  مركز ا 

شــبعة التحقيقــات التابعــة 
ملكتـــب خـــدمات الرقابـــة 

 الداخلية 

التعمــيم اإلعالمــي بشــأن التــدابري واإلجــراءات التأديبيــة    -  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة 
كــــــــــانون    24، املــــــــــؤرخ  ITC/IC/2012/22املفصــــــــــلة،  

 2012األول/ديسمرب  

لتــــدابري واإلجــــراءات التأديبيــــة    األمــــر   -  اإلداري املتعلــــق 
كــــــــــانون    24، املــــــــــؤرخ  ITC/AI/2012/06املنقحــــــــــة،  

 2012األول/ديسمرب  
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 املؤسسة 
  مسمى وظيفة التحقيق/ 
 مكتب الرقابة الداخلية 

ق والسياسات املتعلقة  املواثي 
 ة  رقاب ل 

 نطاق سلطة التحقيق 

املبادئ التوجيهية واألدلة املتعلقة  
 لتحقيق 

ا  اإلطار السياسايت والقواعد واإلجراءات اليت   يستعان 
 التحقيقات   يف 

لرتتيب الزمين)  ئق خمتارة   (و
 أنواع سوء السلوك 

 األشخاص املشمولون:  املشمولة: 

ــدة   مج األمـــــم املتحـــ بـــــر
ــريوس  ــين بفـ ــرتك املعـ املشـ
 نقــــص املناعـــــة البشـــــرية/ 

 اإليدز 
مكتـــب خـــدمات املراقبـــة 
الداخليــة مبنظمــة الصــحة 

 العاملية 

مج مـــذكرة تفـــاهم بشـــأن بـــ  ر
شــــــــرتك وبرعايــــــــة مشــــــــرتكة م 

لألمم املتحدة معــين بفــريوس 
نقــــــــــــص املناعــــــــــــة البشــــــــــــرية 
ومتالزمــــــــــة نقــــــــــص املناعــــــــــة 

11اإليدز، املادة  /املكتسب 

ميثــــــــاق مكتــــــــب خــــــــدمات 
ــة  ــة مبنظمـــــــ ــة الداخليـــــــ املراقبـــــــ
الصــحة العامليــة، آذار/مــارس 

2019 

مجيــع أشــكال ســوء الســـلوك 
واملخالفـــات، كمـــا هـــو مبـــني 

ق من ميثا   9و   8يف الفقرتني  
ــة  مكتــــــــب خــــــــدمات املراقبــــــ
ــة الصـــــــحة  ــة مبنظمـــــ الداخليـــــ

  العاملية 

مج وغــريهم مــن  موظفــو الــرب
العـــــاملني، أو املتعهـــــدين، أو 

، أو األطـــراف تنفيـــذ ال شــركاء  
الثالثــــــة األخــــــرى، كمــــــا هــــــو 

مــن   9و   8مبــني يف الفقــرتني  
ــدمات  ــاق مكتــــــــب خــــــ ميثــــــ
ــة  ــة مبنظمـــــــ ــة الداخليـــــــ املراقبـــــــ
الصــــــحة العامليــــــة (األحكــــــام 

ــلة ب ذات   سياســـــــــــــات الصـــــــــــ
ــة  منظمــــــــــة الصــــــــــحة العامليــــــــ
ونظاميهـــــــــــــــــــــا األساســـــــــــــــــــــي 
واإلداري، حســــب انطباقهــــا 

مج)   على الرب

دليل التحقيق الصادر عن مكتب  
ات املراقبـــة الداخليـــة مبنظمـــة  خـــدم 

الصــــــــــــــــــحة العامليــــــــــــــــــة، كــــــــــــــــــانون  
 2018األول/ديسمرب  

املبــادئ التوجيهيـــة ملنظمــة الصـــحة  
العامليــــة بشــــأن إجــــراء التحقيقــــات  

ــارير  وإعــــداد   ــرين  تقــ التحقيــــق، تشــ
 2006األول/أكتوبر  

اإلبالغ عن املخالفات واحلماية من االنتقام، السياسة    - 
ــراءات   ــديث،    - واإلجــــــ ،  MER/Ethics 20171Iحتــــــ

  2017تشرين الثاين/نوفمرب    15
ــارية    -  ــة االستشــ ــع التحــــرش واللجنــ ــة مبنــ ــة املتعلقــ السياســ

  HRM/IN 2016، MER/HRM  ،24العامليـــــــــــــــــــــــــة،  
 2016  آذار/مارس 

إجـــــراءات التشـــــغيل املوحـــــدة ملنظمـــــة الصـــــحة العامليـــــة    - 
والنمــــــاذج الــــــيت تشــــــمل يف مجلــــــة أمــــــور جلنــــــة تلقــــــي  
ت احلـــــــاالت، وملفـــــــات   البالغـــــــات، وترتيـــــــب أولـــــــو
احلاالت، واألدلة اجلنائية احلاسوبية، وختطيط البعثات،  
ت، والنســـــــخ اللفظـــــــي   والدراســـــــات التحليليـــــــة للبيـــــــا

 2018–2016الفرتة  للمقابالت، الصادرة يف  

الوكــــــــــــاالت املتخصصــــــــــــة  
والوكالــــــة الدوليـــــــة للطاقـــــــة  

 الذرية 

 منظمة األغذية والزراعة 
ــدة التحقيقــــــــات يف  وحــــــ

 مكتب املفتش العام 

ميثاق مكتــب املفــتش العــام 
يف منظمة األغذية والزراعة، 

 2013كانون الثاين/يناير  

انتهاكــــــــات لــــــــوائح املنظمــــــــة 
وقواعــــــــــــــــــدها وأحكامهـــــــــــــــــــا 

يف و مبــــني  إلداريــــة، كمــــا ـهـــ 
 من امليثاق   10الفقرة  

املوظفـــــون واألطـــــراف الثالثـــــة 
ــاركة يف بـــــرامج املنظمـــــة  املشـــ
ــا، كمــا هــو مبــني يف  وعمليا

 ثاق من املي   10الفقرة  

ــوط  التوجيهيــــــــــــة املنقحــــــــــــة    اخلطــــــــــ
ــة يف   للتحقيقــــات اإلداريــــة الداخليــ

  15مكتـــــــــــــب املفـــــــــــــتش العـــــــــــــام،  
 2017شباط/فرباير  

اجلنســــــي،  التحــــــرش  سياســــــة املنــــــع املتعلقــــــة مبكافحــــــة    - 
2019   

ــات،    -  ــة املبلغـــــــــــني عـــــــــــن املخالفـــــــــ ــة محايـــــــــ   14سياســـــــــ
 2019آب/أغسطس  

  )، تشــــــــرين األول/ AC 2016/23اإلمهــــــــال اجلســــــــيم (   - 
  2016أكتوبر  

ــة،    -  ــة والزراعــ ــام األساســــي ملــــوظفي منظمــــة األغذيــ النظــ
الفصل العاشر بشأن التدابري التأديبية والفصــل احلــادي  

 عشر بشأن الطعون 
غــش وغــريه مــن املمارســات الفاســدة  افحة ال سياسة مك   - 

 )AC 2015/08  2015)، آذار/مارس 
ــي    -  ــرش اجلنســـ ــايقة والتحـــ ــع املضـــ ــة املتعلقـــــة مبنـــ السياســـ

)، كــانون  AC 2015/03ة اســتعمال الســلطة ( وإســاء 
 2015الثاين/يناير  

استعراضــــات االمتثــــال يف أعقــــاب الشــــكاوى املتعلقــــة    - 
 2015مة،  ملعايري البيئية واالجتماعية للمنظ 

ت    -  إجــــراءات منظمــــة األغذيــــة والزراعــــة لتوقيــــع العقــــو
  )، تشـــــــرين الثـــــــاين/ AC 2014/27علـــــــى املتعاقـــــــدين ( 

  2014نوفمرب  
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 املؤسسة 
  مسمى وظيفة التحقيق/ 
 مكتب الرقابة الداخلية 

ق والسياسات املتعلقة  املواثي 
 ة  رقاب ل 

 نطاق سلطة التحقيق 

املبادئ التوجيهية واألدلة املتعلقة  
 لتحقيق 

ا  اإلطار السياسايت والقواعد واإلجراءات اليت   يستعان 
 التحقيقات   يف 

لرتتيب الزمين)  ئق خمتارة   (و
 أنواع سوء السلوك 

 األشخاص املشمولون:  املشمولة: 

ــة مــــن االســــتغالل اجلنســــي واالعتــــداء اجلنســــي  احلم   -  ايــ
 )AC 2013/27  2013)، تشرين الثاين/نوفمرب 

معــــــــايري الســــــــلوك ملــــــــوظفي اخلدمــــــــة املدنيــــــــة الدوليــــــــة    - 
 )MS 304  ،( 2013ليه  متوز/يو 

دليــل تقصـــي احلـــاالت لوحـــدة التحقيقـــات يف مكتـــب    - 
   2012املفتش العام (قيد التنقيح)،  

دليــل منظمــة األغذيــة والزراعــة، الفصــل الثالــث بشــأن    - 
ــة،    330العــــاملني، والفــــرع     22بشــــأن التــــدابري التأديبيــ

 2003آب/أغسطس  

الوكالـــــة الدوليـــــة للطاقـــــة  
 الذرية 

وظيفـــــــــــــة التحقيـــــــــــــق يف 
ــدم م  ــة ات  كتـــب خـ الرقابـ

 الداخلية 

ميثـــــــاق مكتـــــــب خـــــــدمات 
لوكالـــــــة  ــة الداخليـــــــة  الرقابـــــ
الدوليـــــــــة للطاقـــــــــة الذريــــــــــة، 

 2014نيسان/أبريل  

ــاء واملخالفــــــــــات يف  األخطــــــــ
م                     ُ  األنشــــــطة وانتهاكــــــات نظــــــ 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
ا وأوامرها  وقواعدها وسياسا
ــا  ــلة، كمـــ ــة ذات الصـــ اإلداريـــ

مـــــن   1هــــو مبــــني يف الفقــــرة  
 من امليثاق   4  ند الب 

غــــــــــري حمــــــــــددين يف ميثــــــــــاق 
مكتــــــــب خــــــــدمات الرقابــــــــة 
لوكالــة، وإن كــانوا  الداخليــة 
حمددين يف إجراءات مكتب 
خـــــــدمات الرقابـــــــة الداخليـــــــة 

لنســبة   2011لوكالة لعــام  
للتحقيـــــق مـــــع املـــــوظفني ويف 
معــــايري ســــلوك االستشــــاريني 
لنســـــبة للتحقيـــــق مـــــع غـــــري 

 املوظفني 

بــادئ التوجيهيــة  مــة وامل املبــادئ العا 
ملوحدة للتحقيق اليت أعدها مؤمتر  ا 

 2009احملققني الدوليني،  

)،  AM.III/3سياســــــــــة املبلغــــــــــني عــــــــــن املخالفــــــــــات (   - 
 2016نيسان/أبريل  

إجـــراءات مكتـــب خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة للتحقيـــق    - 
 2011مع املوظفني، حزيران/يونيه  

 معايري سلوك االستشاريني   - 
) AM.II/17.Eلتحرش اجلنسي ( ايقة وا إطار منع املض   - 

 اإليكاو  
األخالقيـــــــــــات   مســـــــــــؤول ( 

وجلنــــــة التحقيقــــــات حــــــىت 
 ) 2020حزيران/يونيه  

        ً                 واعتبــــارا  مــــن حزيران/يونيــــه 
شـــــعبة التحقيـــــق ،  2020

يف مكتـــــــــــب خـــــــــــدمات 
ألمانــة  الرقابــة الداخليــة 

 العامة لألمم املتحدة 

يف   املــنقح   إطار ألخالقيــات 
ــاو، املرفــــــــــــــق األول  اإليكــــــــــــ

ــة اـخلـــــــــــــــــ مبد  دمات يف ونــــــــــــــــ
حزيران/يونيـــه   17اإليكـــاو،  

2020 

التحقيـــــق يف حـــــاالت ســـــوء 
الســـلوك، كمـــا هـــو مبـــني يف 

مــن إطــار   45- 38الفقــرات  
 األخالقيات يف اإليكاو 

موظفــــــــــو اإليكــــــــــاو ومجيــــــــــع 
العــاملني مــن غــري املــوظفني، 

ــرة   ــو مبـــني يف الفقـ ــا هـ  1كمـ
مــــــن إطــــــار األخالقيــــــات يف 

 اإليكاو  

يهيــة  ئ التوج املبــادئ العامــة واملبــاد 
املوحدة للتحقيق اليت أعدها مؤمتر  

 2009احملققني الدوليني،  

سياسة مكافحة الغــش ومكافحــة الفســاد يف اإليكــاو،    - 
 2014تشرين الثاين/نوفمرب    7

حزيران/يونيــــه    17مدونــــة قواعــــد اخلدمــــة يف اإليكــــاو،    - 
2020 
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 املؤسسة 
  مسمى وظيفة التحقيق/ 
 مكتب الرقابة الداخلية 

ق والسياسات املتعلقة  املواثي 
 ة  رقاب ل 

 نطاق سلطة التحقيق 

املبادئ التوجيهية واألدلة املتعلقة  
 لتحقيق 

ا  اإلطار السياسايت والقواعد واإلجراءات اليت   يستعان 
 التحقيقات   يف 

لرتتيب الزمين)  ئق خمتارة   (و
 أنواع سوء السلوك 

 األشخاص املشمولون:  املشمولة: 

 منظمة العمل الدولية  
وحـــــــــــــدة التحقيقـــــــــــــات 
والتفتــــــــــيش يف مكتــــــــــب 

ت احلســـــــــــــا ة  مراجـعــــــــــــ 
 واإلشراف الداخلية  

امليثــــــــــاق املـــــــــــنقح ملراجعـــــــــــة 
ت، وامليثــاق اجلديــد  احلسا
للتحقيق يف مكتب مراجعة 

ت   الداخليــــــــــــــــــة احلســــــــــــــــــا
ــة العمـــــل واإلشـــــراف   مبنظمـــ

الدوليـــــــة (ميثـــــــاق املراجعـــــــة 
ت يف  الداخليـــــــــة للحســـــــــا

 15منظمة العمل الدولية)،  
 2016آذار/مارس  

ادعـــــاءات الغـــــش، وافـــــرتاض 
الغـــــش،   شـــــروع يف الغـــــش وال 

لإلهــدار أو   والوجــود احملتمــل 
ــلطة أو  ــتعمال السـ ــاءة اسـ إسـ
األنشـــــطة األخـــــرى املخالفـــــة 
ــو مبـــني يف  ــا هـ ــاق، كمـ للميثـ

مـــــن ميثـــــاق   9و   3الفقـــــرتني  
التحقيـــــــــق اجلديـــــــــد ملنظمـــــــــة 

 العمل الدولية 

ــل  ــو منظمــــــــــــة العمــــــــــ موظفــــــــــ
الدولية، واملتعهــدون، ومقــدمو 
ــدمات، مبــــــــــا يف ذلــــــــــك  اخلــــــــ

و مبــني االستشــاريون، كمــا هــ 
مـــــــــــن إجـــــــــــراء   6يف الفقـــــــــــرة  

لتشـــغيل املوحــــد للتحقيقــــات ا 
ت يف مكتب   مراجعة احلسا

ملنظمــة،   الداخلية واإلشراف 
 2018يوليه  متوز/ 

إجراء التشغيل املوحد للتحقيقــات  
ت   يف مكتــــــــب مراجعــــــــة احلســــــــا
الداخلية واإلشراف مبنظمــة العمــل  

 2018الدولية، متوز/يوليه  

فســــاد، تشـــــرين  افحــــة ال سياســــة مكافحــــة الغـــــش ومك   - 
 2017األول/أكتوبر  

 2016النظام األساسي ملوظفي منظمة العمل الدولية،    - 
ــة املبلغــــــــــني عــــــــــن    -  األخالقيــــــــــات يف املكتــــــــــب: محايــــــــ

ئـــــق الداخليـــــة رقـــــم     186املخالفـــــات، نظـــــام إدارة الو
 2010أيلول/سبتمرب    8)،  1(اإلصدار  

دوليــة،  (د) مــن النظــام املــايل ملنظمــة العمــل ال 30املــادة    - 
2010 

ــة   -  املاليـــة ملنظمـــة العمـــل الدوليـــة، الفصـــل الرابـــع    الالئحـ
 2010عشر،  

ملـــــوظفني يف منظمـــــة العمـــــل الدوليـــــة،  مبـــــادئ ســـــلوك ا   - 
2009 

ملـــــوارد    -  ــل  ــا يتصـــ ــودة فيمـــ ــة املعقـــ االلتزامـــــات االئتمانيـــ
 اخلارجة عن امليزانية 

 املنظمة البحرية الدولية  
مكتـــب الرقابـــة الداخليـــة 

 ات واألخالقي 

تصاصــــــــات اإلضــــــــافية االخ 
ــة،  ــة الداخليـــ ــة للرقابـــ الناظمـــ
للوائح املالية  التذييل الثاين 

 1للمنظمة البحرية الدولية،  
 2018كانون الثاين/يناير  

ــات،  ــاءات املخالفــــــــــــــ ادعــــــــــــــ
وأعمــال ســوء اإلدارة، وســوء 
الســلوك، واإلهـــدار، وإســـاءة 
اســتعمال الســـلطة، كمــا هـــو 

مـــــــــــن   5مبـــــــــــني يف الفقـــــــــــرة  
 إلضــــــــــافية االختصاصــــــــــات ا 

الناظمـــــــة للرقابـــــــة الداخليـــــــة، 
والغـــــش كمــــــا هــــــو مبــــــني يف 

مــــــن   2- 2و   1- 2الفقــــــرتني  
ــام اإلداري  لنظـ ــذييل واو  التـ
للمـــــــــــــــــــوظفني والسياســـــــــــــــــــة 

ــراءات  ــة مبنـــــــع   واإلجـــــ املتعلقـــــ
الغش وســوء الســلوك اخلطــري 

 والكشف عنهما 

ــة  ــة البحريـــــــ ــو املنظمـــــــ موظفـــــــ
ــرون  ــاملون اآلخــ ــة والعــ الدوليــ
الــــــــــــذين تعاقــــــــــــدت معهــــــــــــم 

هــــو مبــــني يف ة، كمــــا  املنظمــــ 
مــن التــذييل واو   2- 1الفقــرة  

لنظــــــام اإلداري للمــــــوظفني 
ــراءات  ــة واإلجـــــــــــــ والسياســـــــــــــ
ــة مبنـــــع الغـــــش وســـــوء  املتعلقـــ

ــلوك اخلطـــــري والكـشــــ  ف الســـ
ــا؛ وجيـــب حتديـــد بنـــود  عنهمـ
تشــمل غــري املــوظفني بصــورة 

 منفصلة يف عقودهم 

املبـــــــادئ التوجيهيـــــــة للتحقيـــــــق يف  
ر  سوء السلوك اخلطري، شباط/فرباي 

2019 

النظامــان األساســي واإلداري للمــوظفني، التــذييل هــاء    - 
لتحقيـــــــــــق يف    -  ــة  ــراءات املتعلقـــــــــ ــة واإلجـــــــــ السياســـــــــ

ة البحريـــة الدوليـــة  االنتهاكـــات املزعومـــة لسياســـة املنظمـــ 
بشــــأن احلــــق يف العمــــل يف بيئــــة خاليــــة مــــن التحــــرش،  

 2017حزيران/يونيه  
ــذيي   -  ــان األساســـي واإلداري للمـــوظفني، التـ ل واو  النظامـ

ــا املتعلقـــة    -  ـ ــة البحريـــة الدوليـــة وإجراءا سياســـة املنظمـ
ا،  مـــ مبنـــع الغـــش وســـوء الســـلوك اخلطـــري والكشـــف عنه 

 2017حزيران/يونيه  
يــة مــن االنتقــام بســبب اإلبــالغ عــن ســوء  سياســة احلما   - 

ــات مراجعـــــــة  بســـــــبب  الســـــــلوك و  ــع عمليـــــ التعـــــــاون مـــــ
ــا حســب األصــول،   ت والتحقيقــات املــأذون  احلســا

 2015نوفمرب    / الثاين   تشرين   3
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 املؤسسة 
  مسمى وظيفة التحقيق/ 
 مكتب الرقابة الداخلية 

ق والسياسات املتعلقة  املواثي 
 ة  رقاب ل 

 نطاق سلطة التحقيق 

املبادئ التوجيهية واألدلة املتعلقة  
 لتحقيق 

ا  اإلطار السياسايت والقواعد واإلجراءات اليت   يستعان 
 التحقيقات   يف 

لرتتيب الزمين)  ئق خمتارة   (و
 أنواع سوء السلوك 

 األشخاص املشمولون:  املشمولة: 

االحتــــــــــــــــــــاد الــــــــــــــــــــدويل  
 لالتصاالت 

وحــدة املراجعــة الداخليــة 
ت   للحسا

ميثــاق املراجعــة الداخليــة يف 
االحتــاد الــدويل لالتصــاالت 

)، 09/ 13(األمـــــــر اإلداري  
 2013حزيران/يونيه    27

أو ســـوء الســـلوك،   االحتيـــال 
 21كما هو مبــني يف الفقــرة  

من ميثاق املراجعة الداخلية  

 يف امليثاق   حمددين   غري 

موظفـــــــــــو االحتـــــــــــاد الـــــــــــدويل 
ــاملون فيـــه،  لالتصـــاالت والعـ

ــو مبـــني يف   ــا هـ ــرة  كمـ  1الفقـ
مـــــــــــن املبـــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــة 

 للتحقيق 

مجيـــــــع العـــــــاملني يف االحتـــــــاد 
الدويل لالتصاالت، بصــرف 
ـــــد  ــر عــــــــن نــــــــوع التعاقـــ النظــــــ
ــا هـــــو مبـــــني يف  ومدتـــــه، كمـــ

مـــــــــــــن سياســـــــــــــة   2الفقـــــــــــــرة  
ــاد  ــال والفسـ ــة االحتيـ مكافحـ

ملمارســـــــــات ا مـــــــــن ا وغريـمهــــــــ 
ــورة،   ــايو   2احملظــــــــــــــ ر/مــــــــــــــ أ

2019 

املبـــــــادئ التوجيهيـــــــة للتحقيـــــــق يف  
ــاد الــــــدويل لالتصــــــاالت،     2االحتــــ

ر/مايو    2019أ

سياســــة االحتــــاد الــــدويل لالتصــــاالت بشــــأن مكافحــــة    - 
  2االحتيال والفســاد وغريمهــا مــن املمارســات احملظــورة،  

ر/ما   2019يو  أ

حتـــاد الـــدويل  ظفي اال النظامـــان اإلداري واألساســـي ملـــو   - 
 2013لالتصاالت،  

ــة    -  ــاد الــــــدويل لالتصــــــاالت بشــــــأن محايــــ ــة االحتــــ سياســــ
املوظفني من االنتقام بسبب اإلبالغ عن سوء السلوك  

 ) 2011شباط/فرباير    22،  4/ 11(األمر اإلداري  

ــاملني يف االحتــــــــاد الــــــــدويل    -  مدونــــــــة األخالقيــــــــات للعــــــ
اير  )، شـــــباط/فرب 02/ 11لالتصــــاالت (األمــــر اإلداري  

2011 

ــأن التحــــرش    -  ــاالت بشــ ــاد الــــدويل لالتصــ ــة االحتــ سياســ
ــلطة (األمـــر اإلداري   )،  05/ 05وإســـاءة اســـتعمال السـ

 2005آذار/مارس    16

 اليونسكو  
ــات يف  مكتــــــب التحقيقــــ

الداخلي مرفق اإلشراف  

الـــدليل اإلداري لليونســـكو، 
، اإلشـــــــــــــراف 6- 1البنـــــــــــــد  

آذار/مــــارس   14الــــداخلي،  
2017 

املخالفـــــــــــــــــــات (الغـــــــــــــــــــش،
، واإلســـاءة، وســـوءالتبــذيرو 

السلوك)، كما هو مبني يف
ــرة  ــدليل 11-2الفقــ مــــن الــ

 .6-1اإلداري، البند 
ومبزيـــد مـــن التحديـــد، كمـــا
7هـــــــو مبـــــــني يف الفقـــــــرتني 

مـــــن التعمـــــيم اإلداري 10و
71AC/HR/ 

املستخدمون، كمــا هــو مبــني 
) مــــــــــن 7(   1- 4يف الفقــــــــــرة  

 6- 1الدليل اإلداري، البند  
وجيهيــــــة غــــــري أن املبــــــادئ الت 

للتحقيـــق ال تنطبـــق إال علـــى 
املــوظفني، كمــا هــو مبــني يف 

مـــــــن املبـــــــادئ   2- 1الفقـــــــرة  
 لتحقيق التوجيهية ل 

املبــــــــــادئ التوجيهيــــــــــة للتحقيــــــــــق،  
 2019حزيران/يونيه  

ــيم اإلداري لليونســـــــــــكو    -  ــأن    AC/HR/71التعمـــــــــ بشـــــــــ
 2019حزيران/يونيه    19اإلجراءات التأديبية،  

أن  بـشــــــــــــ   A/HR/70التعمـــــــــــــيم اإلداري لليونســـــــــــــكو،    - 
حزيران/يونيـــه    19           َّ                   السياســـة احملد ثـــة ملكافحـــة التحـــرش،  

2019 
متوز/يوليـــــــه    30منـــــــع الغـــــــش واملمارســـــــات الفاســـــــدة،    - 

2012 
 2011الدليل اإلداري لليونسكو،    - 
 2010نظام والئحة املوظفني،    - 
 2009دليل املوارد البشرية لليونسكو،    - 
م، البنــــد    -  ن دليــــل  مــــ   2- 2واجبــــات املــــوظفني والتزامــــا

 املوارد البشرية 
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 املؤسسة 
  مسمى وظيفة التحقيق/ 
 مكتب الرقابة الداخلية 

ق والسياسات املتعلقة  املواثي 
 ة  رقاب ل 

 نطاق سلطة التحقيق 

املبادئ التوجيهية واألدلة املتعلقة  
 لتحقيق 

ا  اإلطار السياسايت والقواعد واإلجراءات اليت   يستعان 
 التحقيقات   يف 

لرتتيب الزمين)  ئق خمتارة   (و
 أنواع سوء السلوك 

 األشخاص املشمولون:  املشمولة: 

 اليونيدو  
وظيفــة التحقيــق اخلاضــعة 

التقيــــيم والرقابــــة ملكتــــب  
 الداخلية 

ميثـــــــــــاق مكتـــــــــــب التقيـــــــــــيم 
ــة يف  واملراجعـــــــــــــــة الداخليـــــــــــــ

ــدو،   آذار/مـــــارس   26اليونيـــ
2019 

املخالفــــــــات، أو الغــــــــش، أو 
انتهاكــــــــات مدونــــــــة قواعــــــــد 
السلوك األخالقي، أو غريها 
مـــــن املخالفـــــات، كمـــــا هـــــو 

مـــــــــن   49الفقـــــــــرة  مبـــــــــني يف  
مــــــــن   5امليثــــــــاق ويف الفقــــــــرة  

ــة للتحقيــــق  املبــــادئ التوجيهيــ
الــيت أعــدها خــدمات الرقابــة 

 16الداخليـــــــة يف اليونيـــــــدو،  
 2012كانون الثاين/يناير  

املوظفـــــــــــــــــــون، واحلـــــــــــــــــــائزون 
ــة،  ــة الفرديـــ التفاقـــــات اخلدمـــ
واالستشـــــاريون، واملتـــــدربون، 
وغــريهم مــن األطــراف الــذين 
لــديهم عالقــات تعاقديــة مــع 

و، مبوجــــــب املبــــــادئ اليونيــــــد 
ــة  للتحقيــــــــق لعــــــــام   التوجيهيــــــ

ومدونــــــــــــــــة قواعــــــــــــــــد   2012
 1الســـــــــــــــلوك األخالقـــــــــــــــي،  

 2012آذار/مارس  

ــة للتحقيــــق،     16املبــــادئ التوجيهيــ
 2012كانون الثاين/يناير  

 1- 9النظام املايل لليونيدو    - 
 15- 1- 109القواعد املالية لليونيدو    - 
ــتظلم،    -  ــاءلة والـــ ــام املســـ ــة C2نظـــ ،  الـــــتظلم   : هيكـــــل آليـــ

OS12  2017، متوز/يوليه 
حظـــر التحــــرش ومنعــــه وتســـوية حاالتــــه، مبــــا يف ذلــــك    - 

التحرش اجلنسي، والتمييز، وإساءة اســتعمال الســلطة،  
، املــنقح يف حزيران/يونيــه  2016كانون األول/ديسمرب  

2019 
األمــر الــداخلي لشــعبة الرقابــة الداخليــة التابعــة ملكتــب    - 

 2014وليه  متوز/ي   التقييم والرقابة الداخلية، 
لغــش ومنعــه، شــباط/فرباير    -  لتوعيــة  السياســة املتعلقــة 

2013 
مدونة قواعد الســلوك األخالقــي لليونيــدو، آذار/مــارس    - 

2010 
احلماية من االنتقام بســبب اإلبــالغ عــن ســوء الســلوك    - 

ت   أو بســــبب التعــــاون مــــع عمليــــات مراجعــــة احلســــا
ــا حســب األصــول،   رس  آذار/مــا والتحقيقات املأذون 

2010 
ت البيئية واالجتماعية   -   سياسات وإجراءات الضما

 منظمة السياحة العاملية  
 موظف األخالقيات 

ــياحة  ــة الســــــ ــيم منظمــــــ تعمــــــ
ــة  العامليــــــــــة، إنشــــــــــاء وظيفــــــــ

ــات،    شــــباط/   27األخالقيــ
 2013فرباير  

ميثـــــاق الرقابـــــة الداخليـــــة يف 
 8منظمــة الســياحة العامليــة،  

 2010حزيران/يونيه  

لفـــــات، ا ال املخ مجيـــــع أشـــــك 
ــرة  ــا هــــــو مبــــــني يف الفقــــ كمــــ

ــة 3 (د) مـــــــــن ميثـــــــــاق الرقابـــــــ
 الداخلية 

املوظفون والعاملون اآلخــرون 
ــة  ــياحة العامليــ ــة الســ يف منظمــ
ــذين  (مثــــــــل األشــــــــخاص الــــــ

ــاون، ي لـــــــــــــد  ــود تعـــــــــــ هم عقـــــــــــ
بــــني واملتــــدربني)، كمــــا هــــو م 

ــأن  ــة بشــــــ ــيم املنظمــــــ يف تعمــــــ
احلمايــة مـــن االنتقـــام بســـبب 
اإلبالغ عن سوء السلوك أو 

ون مـــع أنشـــطة ا بب التعـــ بســـ 
ـــا  تقصـــي احلقـــائق املـــأذون 

ــول،    14حســـــــــــــــب األصـــــــــــــ
 2013حزيران/يونيه  

دليــــل التحقيــــق ملكتــــب خــــدمات  
عتبـــــــاره مـــــــادة   الرقابـــــــة الداخليـــــــة 
مرجعيــة، كمــا هــو مبــني يف الفقــرة  

 من امليثاق   10

تعمـــــيم منظمـــــة الســـــياحة العامليـــــة بشـــــأن احلمايـــــة مـــــن    - 
  بســبب   ســلوك أو االنتقــام بســبب اإلبــالغ عــن ســوء ال 

ــا حســب   التعاون مع أنشطة تقصــي احلقــائق املــأذون 
 2013األصول، حزيران/يونيه  
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 املؤسسة 
  مسمى وظيفة التحقيق/ 
 مكتب الرقابة الداخلية 

ق والسياسات املتعلقة  املواثي 
 ة  رقاب ل 

 نطاق سلطة التحقيق 

املبادئ التوجيهية واألدلة املتعلقة  
 لتحقيق 

ا  اإلطار السياسايت والقواعد واإلجراءات اليت   يستعان 
 التحقيقات   يف 

لرتتيب الزمين)  ئق خمتارة   (و
 أنواع سوء السلوك 

 األشخاص املشمولون:  املشمولة: 

 االحتاد الربيدي العاملي  
مقـــــدم خلـــــدمات الرقابـــــة 
مــــــــن القطــــــــاع اخلــــــــاص 
ــة الداخليــــــــــــة  (املراجعــــــــــ

 والتحقيقات) 

ميثـــــــاق املراجعـــــــة الداخليـــــــة 
ت يف االحتـــــــــــــاد  للحســـــــــــــا

 4الربيــــدي العــــاملي (املرفـــــق  
ــوا  ــاد ل ئح املا مــــن اللــ يــــة لالحتــ

ر/   1الربيـــــدي العـــــاملي)،    أ
 2015مايو  

ادعــــــــــــــــــــــــاءات ارتكــــــــــــــــــــــــاب 
املخالفـــات ومجيـــع ادعـــاءات 
ــلوك أو  ــوء الســـ الغـــــش أو ســـ
افرتاضهما، كما هو مبــني يف 
ميثــــــــــاق االحتــــــــــاد الربيــــــــــدي 

 العاملي  

املبــادئ العامــة واملبــادئ التوجيهيــة   غري حمددين 
املوحدة للتحقيق اليت أعدها مؤمتر  

 2009يني،  ل ني الدو احملقق 

تشــــــــــــــــــرين    Rev 1  ،15/34األمــــــــــــــــــر اإلداري رقــــــــــــــــــم    - 
 2017الثاين/نوفمرب  

  تشــــــرين الثــــــاين/   Rev 1  ،15/35األمــــــر اإلداري رقــــــم    - 
   2017نوفمرب  

)،  4اللـــــوائح املاليـــــة لالحتـــــاد الربيـــــدي العـــــاملي (املرفـــــق    - 
ر/مايو    2015أ

النظامـــان األساســـي واإلداري ملـــوظفي املكتـــب الـــدويل    - 
 2016ربيدي العاملي، نيسان/أبريل  ل حتاد ا لال 

،  26) رقـــــم  DRHالتـــــدابري التأديبيـــــة، األمـــــر اإلداري (   - 
 2004متوز/يوليه    30

 منظمة الصحة العاملية  
مكتـــب خـــدمات املراقبـــة 

 الداخلية 

ميثـــــــاق مكتـــــــب خـــــــدمات 
املراقبــــــــة الداخليــــــــة مبنظمــــــــة 
الصحة العاملية، آذار/مارس 

2019 

مجيــع أشــكال ســوء الســـلوك 
لفات، كما هو مبني ا أو املخ 

مـــــــــــــــن   9و   8يف الفقـــــــــــــــرتني  
 امليثاق 

ــو منظمـــــــــة الصـــــــــحة  موظفـــــــ
العامليـــــة والعـــــاملون اآلخـــــرون 
(املتعهـــــــــــــــدون، أو شـــــــــــــــركاء 
التنفيـــذ، أو األطـــراف الثالثــــة 

هــو مبــني يف األخــرى)، كمــا  
 من امليثاق   9و   8الفقرتني  

دليل التحقيق الصادر عن مكتب  
خـــدمات املراقبـــة الداخليـــة مبنظمـــة  

عامليــــــــــــــــــة، كــــــــــــــــــانون  ل الصــــــــــــــــــحة ا 
 2018األول/ديسمرب  

املبــــــــــــــادئ التوجيهيــــــــــــــة إلجــــــــــــــراء  
التحقيقـــــــــــــات وإعـــــــــــــداد تقـــــــــــــارير  
التحقيــــــق، تشــــــرين األول/أكتــــــوبر  

2006 

ك اجلنســيني  سياسة وإجراءات منع االســتغالل واالنتهــا   - 
منظمــة الصــحة العامليــة، آذار/مــارس  يف    والتصدي هلما 

2017 
،  ك املهـــــــــــين الســـــــــــلو قواعـــــــــــد  مدونـــــــــــة األخالقيـــــــــــات و   - 

 2017نيسان/أبريل  
ــة، الفصـــل الثالـــث، الفـــرع    -  ــة الصـــحة العامليـ دليـــل منظمـ

، والتســــــــوية غــــــــري الرمسيــــــــة والرمسيــــــــة للمنازعــــــــات،  12
تشــــــــــرين    22، التنقــــــــــيح األخــــــــــري يف  2.0اإلصــــــــــدار  

 2016الثاين/نوفمرب  
ــا بشــأن    -    التبليــغ سياسة منظمة الصحة العامليــة وإجراءا

 2015ام،  ق ن االنت عن املخالفات واحلماية م 
إجـــــراءات التشـــــغيل املوحـــــدة ملنظمـــــة الصـــــحة العامليـــــة    - 

تشــــــمل يف مجلــــــة أمــــــور جلنــــــة تلقــــــي    والنمــــــاذج الــــــيت 
ت احلـــــــاالت، وملفـــــــات   البالغـــــــات، وترتيـــــــب أولـــــــو
احلاالت، واألدلة اجلنائية احلاسوبية، وختطيط البعثات،  
ت، والنســـــــخ اللفظـــــــي   والدراســـــــات التحليليـــــــة للبيـــــــا

 2018- 2016يف الفرتة    الصادرة للمقابالت،  
 2014الالئحة املالية الثانية عشرة،    - 
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 املؤسسة 
  مسمى وظيفة التحقيق/ 
 مكتب الرقابة الداخلية 

ق والسياسات املتعلقة  املواثي 
 ة  رقاب ل 

 نطاق سلطة التحقيق 

املبادئ التوجيهية واألدلة املتعلقة  
 لتحقيق 

ا  اإلطار السياسايت والقواعد واإلجراءات اليت   يستعان 
 التحقيقات   يف 

لرتتيب الزمين)  ئق خمتارة   (و
 أنواع سوء السلوك 

 األشخاص املشمولون:  املشمولة: 

 2014الية الثانية عشرة،  القاعدة امل   - 
لغــش،    -  سياسة منــع الغــش واملبــادئ التوجيهيــة للتوعيــة 

 2005نيسان/أبريل  

املنظمـــة العامليـــة للملكيـــة  
 الفكرية 

قســــــــــم التحقيقــــــــــات يف 
 شعبة الرقابة الداخلية 

ــة ل ة الداخ ميثـــــــــاق الرقاـبــــــــ  يـــــــ
ــة  ــة للملكيـــ ــة العامليـــ للمنظمـــ

تشـــــــــــــــــــــرين   2الفكريـــــــــــــــــــــة،  
 2018األول/أكتوبر  

 2017سياسة التحقيق،  

مجيــع أشــكال ســوء الســـلوك 
ســــــــــــتثناء  أو املخالفــــــــــــات، 
النزاعات والتظلمات املتعلقــة 
مــــــاكن العمــــــل، كمــــــا هــــــو 

ــرتني    16و   15مبــــني يف الفقــ
 من امليثاق 

ــة  ــة العامليــــــــ موظفــــــــــو املنظمــــــــ
ــة الفكر ل  ــة والعــــ لملكيــ ملون ا يــ

يف املنظمــــــــــة وغــــــــــريهم مــــــــــن 
ــراف أو  األشــــخاص أو األطــ
ت، كمــا هــو مبــني يف  الكيا

مــــن سياســــة   7و   6الفقــــرتني  
التحقيــق الصــادرة عــن شــعبة 
الرقابـــة الداخليـــة يف املنظمـــة، 

 2017فرباير    شباط/   28

سياســـة املنظمـــة العامليــــة للملكيـــة الفكريــــة بشـــأن منــــع    -  2017دليل التحقيق،  
ظــورة األخــرى والكشــف عنهــا، أمــر  فعال احمل الغش واأل 

 2019آذار/مارس    12،  2019/ 10املكتب رقم  

اللــذان أعــدمها املكتــب الــدويل    والئحتــه ملــوظفني  ا   نظــام   - 
كـــــانون    1للمنظمـــــة العامليـــــة للملكيـــــة الفكريـــــة، طبعـــــة  

 2019الثاين/يناير  

سياسة املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة بشــأن احلمايــة    - 
اإلبالغ عن سوء السلوك وبســبب    ام بسبب من االنتق 

والتحقيقـــات    التـــدقيق الـــداخلي التعـــاون مـــع عمليـــات  
ــــــا حســــــب األ  صــــــول، أمــــــر املكتــــــب رقــــــم  املــــــأذون 

33 /2017 

اإلجـــراء املـــنظم لتطبيـــق التـــدابري التأديبيـــة، أمـــر املكتـــب    - 
 2016كانون األول/ديسمرب    19،  2016/ 50رقم  

  28،  2012/ 84م  مدونة األخالقيات، أمر املكتب رق   - 
 2012كانون األول/ديسمرب  

  2017إجراء التشغيل املوحد بشأن إنشاء احلاالت،    - 
2017غيل املوحد بشأن إصدار املذكرات،  إجراء التش   - 

إجــــــراء التشــــــغيل املوحــــــد بشــــــأن املقــــــابالت الصــــــوتية    - 
 2017املسجلة،  

لتحقيــــــق    -  إجــــــراء التشــــــغيل املوحــــــد بشــــــأن اإلشــــــعار 
 2017الصلة،  واملقتطفات ذات  

إجــراء التشــغيل املوحــد بشــأن إصــدار تقريــر التحقيــق،    -       
2017 
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 املؤسسة 
  مسمى وظيفة التحقيق/ 
 مكتب الرقابة الداخلية 

ق والسياسات املتعلقة  املواثي 
 ة  رقاب ل 

 نطاق سلطة التحقيق 

املبادئ التوجيهية واألدلة املتعلقة  
 لتحقيق 

ا  اإلطار السياسايت والقواعد واإلجراءات اليت   يستعان 
 التحقيقات   يف 

لرتتيب الزمين)  ئق خمتارة   (و
 أنواع سوء السلوك 

 األشخاص املشمولون:  املشمولة: 

تــورط  عــن  إجــراء التشــغيل املوحــد بشــأن إصــدار تقــارير    - 
 2017اإلدارة،  

 2017إجراء التشغيل املوحد بشأن حفظ احلاالت،    - 
إجـــراء التشـــغيل املوحـــد بشـــأن تعهيـــد أعمـــال التحقيـــق    - 

 2017،  الرقابة الداخلية لشعبة  

العامليــة لألرصــاد نظمــة  امل  
 اجلوية 

 مكتب الرقابة الداخلية 

ــة  ميثـــــــــــاق مكتـــــــــــب الرقابـــــــــ
ــة  ــة العامليـــ ملنظمـــ ــة  الداخليـــ

تشرين   30لألرصاد اجلوية،  
 2014األول/أكتوبر  

مجيع أشكال ســوء الســلوك، 
ــرة   ــا هـــو مبـــني يف الفقـ  7كمـ

مـــــن ميثـــــاق املنظمـــــة العامليـــــة 
 لألرصاد اجلوية 

ــة العامل  ــة موظفــــــــــو املنظمــــــــ يــــــــ
وية والعــاملون يف اد اجل ص لألر 

املنظمــة، مبــا يف ذلــك اخلــرباء 
املنتـــــــدبون، واالستشـــــــاريون، 
وأصــــــحاب عقــــــود اخلدمــــــة، 
وأصـــحاب اتفاقـــات اخلدمـــة 
ــة، وصـــــغار املـــــوظفني  اخلاصـــ
ــدربون،  املهنيـــــــــــــــــــني، واملتـــــــــــــــــ
واملتطوعون، ومتطوعو األمــم 
املتحـــدة، كمـــا هـــو مبــــني يف 

مــــــن   21- جــــــيم - 11املــــــادة  
مــن   ء  - 11ل  امليثاق والتذيي 

 ألوامر الدائمة للمنظمة ا 

تشــــــــــــرين    28دليــــــــــــل التحقيــــــــــــق،  
 2017الثاين/نوفمرب  

إطــار األخالقيــات يف املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة    - 
نيســان/أبريل    20كجزء من األوامر الدائمــة للمنظمــة،  

2018 
ن    -  اللوائح املالية للمنظمة العاملية لألرصاد اجلويــة، املــاد

 2007ج)،  ( 10- 13و   8- 13

  .ST/SGB/2015/3 يف حمدد هو كما  (أ)
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 املرفق الثالث 

جراء التحقيقات    الوظائف أو اهليئات األخرى املكلفة 

جراء التحقيقات  املؤسسة   جراء التحقيقات أو نطاق صالحية التحقيق والية الوظائف أو اهليئات األخرى   مسمى الوظائف أو اهليئات األخرى املكلفة   املكلفة 

ة العامــة لألمــم املتحــدةاألمانــ 
ا و   (أ) مكاتبها وإدارا

 دائرة إدارة املوارد البشرية   -  األمم املتحدة 
 أفرقة تقصي احلقائق    - 
 وحدة التحقيقات اخلاصة   - 
 دوائر األمن والسالمة   - 
ـــة الداخليـــــة  -  فقـــــط بعـــــد اســـــتعراض مكتـــــب خـــــدمات الرقابــ

 ST/AI/2017/1مبوجب    تهما لشكوى أو البالغ وإحال ل 

، تتــــألف أفرقــــة التحقيــــق مــــن فــــردين علــــى األقــــلST/SGB/2019/8، و ST/AI/2017/1للــــوثيقتني      ً  وفقــــا   
لتحقيــق يف الســلوك احمل  ن قــد حضــرا واحــدة مــن الــدورات التدريبيــة الدوريــة املتعلقــة  ظــور الــيتيكــو

ن قـــد أ درجـــا يف   قائمـــة                                                                   ُ         يقـــدمها مكتـــب خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة ومكتـــب املـــوارد البشـــرية، ويكـــو
 حــاليني أو ســابقنيلبشــرية. وتتــألف أفرقــة التحقيــق مــن مــوظفني حملققني اليت يديرها مكتب املــوارد ا ا 

لتحقيق يف ادعاءات ارتكاب سوء ال   يف  ســلوك بعــد أن جيــري              ُ                                                األمم املتحدة. وت كلف هذه األفرقة 
                    ً      ً          املوظف املسؤول تقييما  أوليا  لالدعاءات. 
ضــباطعثــات السياســية، تشــكل وحــدة صــغرية مــن  أو الب   ويف كــل بعثــة مــن بعثــات حفــظ الســالم 

                                                                                  ً األمن امليدانيني وحــدة التحقيــق اخلاصــة. وتتمتــع الوحــدة بقــدرة دائمــة علــى التحقيــق. وجتــري نطاقــا 
عتبارها املستجيبة األوىل.      ً                         ً عريضا  من التحقيقات وتتخذ نطاقا          ً                                     واسعا  من اإلجراءات 

ئـــــرة إدارة املـــــوارد البشـــــريةطريـــــق دا إدارة املـــــوارد البشـــــرية عـــــن    -  األونكتاد 
شـــؤون القانونيــة التابعـــة للمــوارد البشـــرية يف مكتـــبووحــدة ال 

 األمم املتحدة يف جنيف 
 أفرقة تقصي احلقائق (أفرقة التحقيق)   - 
ـــة الداخليـــــة  -  فقـــــط بعـــــد اســـــتعراض مكتـــــب خـــــدمات الرقابــ

 ST/AI/2017/1مبوجب    تهما لشكوى أو البالغ وإحال ل 

 ة انظر األمم املتحد 

ــر  ــدة  بـــــ ــم املتحـــــ مج األمـــــ
 للبيئة 

 دمات املؤسسية شعبة اخل   - 
 أفرقة تقصي احلقائق (أفرقة التحقيق)   - 
ـــة الداخليـــــة  -  فقـــــط بعـــــد اســـــتعراض مكتـــــب خـــــدمات الرقابــ

 ST/AI/2017/1مبوجب    تهما لشكوى أو البالغ وإحال ل 

 انظر األمم املتحدة 

 أفرقة التحقيق    -  موئل األمم املتحدة 
ـــة الداخليـــــةراض مكـتــــ فقـــــط بعـــــد اســـــتع   -  ب خـــــدمات الرقابــ

 ST/AI/2017/1مبوجب    تهما البالغ وإحال   لشكوى أو ل 

 املتحدة انظر األمم  
لتشــاور مــع مكتــب الشــؤون يفــتح املكتــب التنفيــذي التحقيقــات الداخليــة ويعــني أفرقــة التحقيــق 

التنفيــذي  املــدير   القانونية يف ادعاءات سوء السلوك اليت حييلها مكتب خدمات الرقابة الداخلية إىل 
 ملوئل األمم املتحدة.  
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مكتـــــــب األمـــــــم املتحـــــــدة  
ملخدرات واجلرمية   املعين 

 رة املوارد البشرية دائرة إدا   - 
 دوائر األمن والسالمة يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا   - 
 أفرقة التحقيق الداخلية    - 
ـــة الداخليـــــة  -  فقـــــط بعـــــد اســـــتعراض مكتـــــب خـــــدمات الرقابــ

 ST/AI/2017/1مبوجب    تهما ل غ وإحا لشكوى أو البال ل 

 م املتحدة انظر األم 
حتقيق داخلية، وتشارك يف التحقيق يف ادعاءات سوء الســلوكتنشئ دائرة إدارة املوارد البشرية أفرقة  

 احملالة إليها من مكتب خدمات الرقابة الداخلية. 
يــق يف األحــداثى التحق ومتتلــك دوائــر األمــن والســالمة يف مكتــب األمــم املتحــدة يف فيينــا قــدرة علــ 

لقدرة على ا األمنية املتعلقة مبر   لوصول إليه.  كز فيينا الدويل والعاملني املتمتعني 

مج اإلمنائي  الصناديق والربامج   -  -  الرب

ــم املتحـــــدة   ــندوق األمـــ صـــ
 للسكان 

 -  - 

 -  -  مفوضية شؤون الالجئني 

 -  -  اليونيسيف 

مكتـــــــب األمـــــــم املتحـــــــدة  
 خلدمات املشاريع 

 -  - 

   2016تحقيقات يف األونروا،  سياسة ال  املكاتب امليدانية  ألونروا ا 
 جترى حتقيقات غري مركزية حتت سلطة املدير امليداين وموظفي املكاتب امليدانية املكلفني 

 -  -  هيئة األمم املتحدة للمرأة 

مج األغذية العاملي   -  -  بر

ــدة أو  هيئـــــــات األمـــــــم املتحـــــ
ا األخرى    كيا

 يف مركز التجارة الدولية   مدير شعبة دعم الربامج   -  رة الدولية كز التجا مر 
ـــة الداخليـــــة  -  فقـــــط بعـــــد اســـــتعراض مكتـــــب خـــــدمات الرقابــ

 /1/2017ST/AIمبوجب    تهما لشكوى أو البالغ وإحال ل 

األمــر اإلداري الصــادر عــن مركــز التجــارة الدوليــة بشــأن التــدابري واإلجــراءات التأديبيــة املنقحــة،  - 
ITC/AI/2012/06 ،    2012كانون األول/ديسمرب    24املؤرخ 

التعميم اإلعالمي الصادر عن مركز التجارة الدولية بشأن التدابري واإلجراءات التأديبية املنقحة،  - 
ITC/IC/2012/22 ،    2012كانون األول/ديسمرب    24املؤرخ 

ادعاءات الغات عن مدير شعبة دعم الربامج يف مركز التجارة الدولية هو املسؤول عن تلقي الب 
ت ارتكاب املخالفات، والبت ب  عد استعراض الشكوى الرمسية فيما إذا كانت املسألة تتطلب حتر

    ً                          رور ، إىل املكتب أو املوظف املسؤولأولية أم حتقيقات كاملة، وتقدمي طلب، إذا رأى ذلك ض 
سم مركز التجارة الدولية.  ت أو التحقيقات األولية   إلجراء التحر
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مج األ ـبــــــ  ــدة  ر ــم املتحـــــ مـــــ
ــريوس   ــين بفـــ املشـــــرتك املعـــ
  نقـــــــص املناعـــــــة البشـــــــرية/ 

 اإليدز 

 -  - 

الوكاالت املتخصصة والوكالــة
 الدولية للطاقة الذرية 

 -  -  والزراعة منظمة األغذية  

الوكالـــــــة الدوليـــــــة للطاقـــــــة  
 الذرية 

 -  - 

 اإليكاو 
 ) 2020(حىت حزيران/يونيه  

 لية  رئيس مكتب التقييم واملراجعة الداخ   - 
 دير مكتب اإلدارة واخلدمات م   - 
 كتب الشؤون القانونية والعالقات اخلارجية مدير م   - 

(ب) مــن64الطــابع املــايل، كمــا هــو مبــني يف الفقــرة    ذات التحقيــق يف حــاالت ســوء الســلوك    - 
 2018إطار األخالقيات يف اإليكاو الصادر يف آذار/مارس  

خالقيــات، كمــا هــو مبــني يف الفقــرةاأل   مســؤول التحقيق يف حاالت سوء الســلوك الــيت يســلمها    - 
 2018 آذار/مارس  (ب) من إطار األخالقيات يف اإليكاو الصادر يف 63

األخالقيــات، كمــا هــو مبــني يف الفقــرة  مســؤول التحقيق يف حاالت سوء الســلوك الــيت يســلمها    - 
 2018(ب) من إطار األخالقيات يف اإليكاو الصادر يف آذار/مارس  65

 إدارة تنمية املوارد البشرية   -  ة ل الدولي منظمة العم 
 جلنة املساءلة   - 

مــن النظــام األساســي للمــوظفني يف منظمــة العمــل الدوليــة، تكــون  4- 13كمــا هــو مبــني يف املــادة  
ملضــايقة والتحــرش اجلنســي مبــا يف ذلــك  التظلمــات إدارة تنميــة املــوارد البشــرية مســؤولة عــن   املتعلقــة 

تــارون مــ يقــات ذات الصــلة حمققــون مســتقلون خــارج ري التحق                       ُ  التحقيقات ذات الصــلة. وجيــ   ُ         يون خي  ن    
عليهم مبوجب اتفاق مجاعي جرى التفاوض بشأنه مع  التوافق بني جمموعة من احملققني الذين سبق  
 احتاد موظفي منظمة العمل الدولية. 

يف نطــاق تــدخل  (أ) مــن القواعــد املاليــة ملنظمــة العمــل الدوليــة،  30- 13وكمــا هــو مبــني يف القاعــدة  
ُ          االت  الغــش، أو مسؤولية جلنة املســاءلة يف املنظمــة حــ  لشــرف، أو     الشــروع يف الغــش، أو اإلخــالل 

اإلمهال، أو جتاهل إجراءات املكتب أو توجيهاته الراسخة، مما ترتبت عليه أو ميكن أن ترتتب عليه
 خسارة مالية أو غريها للمكتب أو ضرر ملمتلكاته. 

 ت املوارد البشرية خدما   -  ة املنظمة البحرية الدولي 
 مدير اإلدارة   

 الشؤون القانونية والعالقات اخلارجية مدير    - 

لتحقيــق يف االنتهاكــات املزعومــة ــا املتعلقــة  مبوجــب سياســة املنظمــة البحريــة الدوليــة وإجراءا
يلسياسة املنظمة بشأن احلق يف العمل يف بيئة خالية من التحــرش، التــذييل هــاء للنظــام اإلدار 

      ُ                              ملسؤولية  عــن التحقيــق يف ادعــاءات التمييــزشرية اني، تقع على عاتق خدمات املوارد البللموظف
واملضايقة، مبا فيها التحرش اجلنسي، وإساءة استعمال السلطة. فإذا استلزم األمر إجراء حتقيق

قــل فريقــا يتكــون مــن فــردين علــى األ                                              ّ رمســي لتقصــي احلقــائق، فــإن خــدمات املــوارد البشــرية تعــني  
 ذه األنواع من سوء السلوك احملظور.تعلقة دربوا على التحقيق يف االدعاءات املممن ت
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ومبوجــب سياســة املنظمــة البحريــة الدوليــة املتعلقــة مبنــع الغــش والكشــف عنــه، وبصــرف النظــر عــن
،الدور الرئيسي الذي تؤديه خدمات الرقابة الداخلية يف فتح التحقيقات يف الغش املشتبه يف وقوعه 

ير الشــــؤون القانونيــــة االضــــطالع مبســــؤوليةأو مــــد   مــــني العــــام أن يطلــــب مــــن مــــدير اإلدارة فــــإن لأل 
خــدمات الرقابــة الداخليــة يف احلــاالت الــيت يكــون فيهــا أحــد مــوظفي خــدمات الرقابــة الداخليــة هــو

الوقائع. موضوع التحقيق أو اليت تستلزم فيها طبيعة احلالة تدخالت إدارية أو قانونية مؤثرة إلثبات  
 التحقيق   جلنة   -  االحتاد الدويل لالتصاالت 

حمقــــق يعينــــه األمــــني العــــام للتحقيــــق يف االنتقــــام أو التهديــــد  - 
 النتقام 

مبوجب سياسة االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن التحرش وإساءة استعمال الســلطة، ينشــئ األمــني
حلالة احملددة املعنيــة، وتتــألف مــنة لبحث ا العام جلنة حتقيق إلجراء التحقيقات الرمسية وتنعقد اللجن 

لث يعينه االثنان معا . ض ع                                                                       ً و يعينه األمني العام، وعضو يعينه جملس املوظفني، وعضو 
ومبوجــب سياســة االحتــاد املتعلقــة حبمايــة املــوظفني مــن االنتقــام بســبب اإلبــالغ عــن ســوء الســلوك،

ال                    ً                       يعني األمني العام حمققا  يف حاالت االنتقام أو الت  ملصداقية. هديد   نتقام اليت تتسم 

 -  -  ونسكو الي 

 -  -  اليونيدو 

 -  -  منظمة السياحة العاملية 

    ً                                                              ً     ً       وفقـــــا  للمعلومـــــات الـــــيت قـــــدمتها املؤسســـــة، جيـــــوز للجنـــــة التأديبيـــــة أن جتـــــري حتقيقـــــا  وفقـــــا  للواليـــــة اللجنة التأديبية   -  االحتاد الربيدي العاملي 
 ). 4- 110عدة  لنظام اإلداري ملوظفي االحتاد (القا من ا   10  واإلجراءات املبينة يف الفصل 

 -  -  منظمة الصحة العاملية 

املنظمـــــة العامليـــــة للملكيـــــة  
 الفكرية 

 املدير العام   - 
 

       ً                                                                                   استنادا  إىل ميثاق الرقابة الداخلية والنظامني األساسي واإلداري للموظفني، يتمتع املدير العام بوالية
ً                ضــــال  عــــن النزاعــــات و التحــــرش ف اســــتعراض مســــائل التمييــــز أو   مبكــــان العمــــل،  املتصــــلة   التظلمــــات  

ر علــى مــدةالــيت تــؤث   والتظلمــات الناشــئة عــن القــرارات اإلداريــة،  والتظلمــات  املــوظفني،  تظلمــات  و 
ألداء، ويتمتــع بواليــة البــت يف هــذه املســائل. ويتمتــع تعيني املــوظفني وأدائهــم، واخلالفــات املتصــلة 

ً لــك ضــرور . وميكــن أيضــا شــكوى للتحقيــق املســتقل عنــدما يعتــرب ذ حالــة أي  املــدير العــام بواليــة إ            ً        
 اإلحالة إىل وظيفة التحقيق الداخلية.  

ــة   ــة العامليــ ــاد  املنظمــ لألرصــ
 اجلوية 

من أوامر املنظمة الدائمة بشأن منــع حــاالت التحــرش وتســويتها، يتمتــع فريــق  4       ً           استنادا  إىل الفصل   املشرتك   التظلمات فريق    - 
عنــدو ات املضايقة، مبا فيها التحرش اجلنســي.  ك بوالية إجراء التحقيقات يف ادعاء املشرت ات  التظلم 

 شرتك إجراء هذه التحقيقات إىل مكتب الرقابة الداخلية. امل التظلمات  التطبيق العملي، حييل فريق  
       

 .ST/SGB/2015/3كما هو حمدد يف   (أ)
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 املرفق الرابع

  مواثيق الرقابة  

رخيه   مى ميثاق مس  املؤسسة    الرقابة و
ــراء الـــــــنص علـــــــى إجـــــ

 تحقيقات ال 
ــيح الـــــــنص علـــــــى التنقـــــ

 املنتظم والتحديث 
موافقــــــــــــــــــــة اهليئــــــــــــــــــــة

 التشريعية 
االســتقالليةالنص على 

 التنفيذية 
الــــنص علــــى اســــتقاللية

 امليزنة 
ــراء تقيــــيم الــــنص علــــى إجــ

 دوري ملكتب الرقابة 

ــم ــة لألمـــ ــة العامـــ األمانـــ
ـــــــــــــا املتحـــــــــــــدة وإدارا

 ) (أ ومكاتبها 

218/ 48قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة   املتحدة األمم  

) 1994آب/أغسطس    12ء ( 
ST/SGB/273   )7   /أيلـــــــــــــــــــــــــــول

 ) 1994سبتمرب  

 نعم 
18- 16و   4الفقــــــــــرات  

 .  ST/SGB/273من  
ــرة   ــن قــــــــرار  5الفقــــــ مــــــ

اجلمعيــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة
 ء   218/ 48

 نعم 
مــــــــن قـــــــــرار  13الفقــــــــرة  

218/ 48اجلمعيــة العامــة  

 ء 

 نعم  نعم 
كمــــــــــا هــــــــــو مبــــــــــني يف

ــر  35و   34و   30ات  الفقـــــــ

 من امليثاق 

 نعم 
كمــــــــــا هــــــــــو مبــــــــــني يف 

ــرتني   ــن  31و   30الفقـــــ مـــــ
 امليثاق 

 ال 

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  املتحدة انظر األمم   األونكتاد 

مج األمــــــــم بــــــــر
 املتحدة للبيئة 

 انظر األمم املتحدة  األمم املتحدة انظر   انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  ملتحدة انظر األمم ا  انظر األمم املتحدة  حدة مم املت انظر األ 

موئـــــــــــل األمـــــــــــم
 املتحدة 

 ر األمم املتحدة انظ  تحدة انظر األمم امل  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة 

مكتــــــــب األمــــــــم
ة املعــــــيناملتحــــــد 

ملخــــــــــــــــــــــدرات
 واجلرمية 

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  املتحدة انظر األمم  

مج اإلمنائي  الصناديق والربامج  عـــــــــــــةميثـــــــــــــاق مكتـــــــــــــب مراج الرب
ــا  17ت والتحقيقـــــات،  احلســـ

   2017بر  تشرين األول/أكتو 

 نعم 
ــرات   35–19و   4الفقـــــــ

 من امليثاق 

 نعم 
 من امليثاق   58الفقرة  

 نعم  ال 
كما هو مبني يف الفقرة

 من امليثاق   46

 نعم 
كما هو مبني يف الفقرة

 من امليثاق   53

 ال 

ــم  ــندوق األمـــ صـــ
املتحدة للسكان 

ــدمات ــاق مكتــــــــــب خــــــــ ميثــــــــ
ق،والتحقيــــ   التــــدقيق الــــداخلي 

 2018كانون الثاين/يناير    26

 نعم 
 32- 22و   10لفقـــــــرات  ا 

 من امليثاق 

 نعم 
جيــــــري استعراضــــــه كــــــل
سنتني أو أكثر، إذا لزم

 األمر 

 نعم  ال 
كما هو مبني يف الفقرة

 من امليثاق   43

 نعم 
كما هو مبني يف الفقرة

 من امليثاق   56

 نعم 
كمــــا هــــو مبــــني يف الفقــــرة 

 مليثاق من ا   42
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رخيه   مى ميثاق مس  املؤسسة    الرقابة و
ــراء الـــــــنص علـــــــى إجـــــ

 تحقيقات ال 
ــيح الـــــــنص علـــــــى التنقـــــ

 املنتظم والتحديث 
موافقــــــــــــــــــــة اهليئــــــــــــــــــــة

 التشريعية 
االســتقالليةالنص على 

 التنفيذية 
الــــنص علــــى اســــتقاللية

 امليزنة 
ــراء تقيــــيم الــــنص علــــى إجــ

 دوري ملكتب الرقابة 

ن   مـــــــن  71و   70الفقـــــــر
 امليثاق 

ــؤون  ــية شــ مفوضــ
 الالجئني 

لرقابــــــــــةالسيا  ســــــــــة املتعلقــــــــــة 
ــتقلة،   ــانون األول/   9املســــــــ كــــــــ

بدء نفاذها يف  ، 2019ديسمرب  
2020نـــــــــاير  ي كـــــــــانون الثاين/   1

 )UNHCR/HCP/2019/2 ( 
ــة مليثـــاق ــة مكافئـ ــذه السياسـ هـ

 الرقابة  

 نعم 
ــو مبـــــــني يف ــا هـــــ كمـــــ

مــــن  25و   24الفقــــرتني  
السياســـــــــــــة املتعلقـــــــــــــة

 تقلة ابة املس لرق 

 نعم 
كمــــــا هــــــو مـــــــذكور يف

ن السياســةمــ   65الفقــرة  
لرقابة املستقلة   املتعلقة 

 نعم  ال 
كما هو مبني يف الفقرة

من السياسة املتعلقة  24
 لرقابة املستقلة  

 نعم   ال   
كمــــا هــــو مبــــني يف الفقــــرة

(و) مــــــــــــــــن السياســــــــــــــــة54
لرقابة املستقلة    املتعلقة 

ميثــــــــــــــــــــــــاق الصــــــــــــــــــــــــالحيات  اليونيسيف  
يات ملكتـــب املراجعـــةواملســـؤول 

ت  ــا ــة للحســـــــــــــــــــ الداخليـــــــــــــــــــ
ــات،   ر/مـــــــايو  22والتحقيقـــــ أ

2012 

 نعم 
9، و 7، و 4الفقـــــــــرات  

9(ح)، و  9(ز)، و 

13(ي)، و  9(ط)، و 

 من امليثاق 

 نعم  ال  ال 
كما هو مبني يف الفقرة

 من امليثاق   8

 نعم 
كما هو مبني يف الفقرة

 (ب) من امليثاق   8

 ال 

مكتــــــــب األمــــــــم 
دماتاملتحدة خل 

 اريع املش 

ــة ــة الداخليــــــــ ميثــــــــــاق املراجعــــــــ
ــا  ــات،للحســــــــ ت والتحقيقــــــــ

Ref.OD.ED.2018.02 ،  
  2018مارس  آذار/   15

 نعم 
- 4، و 1- 2الفقــــــــرات  

مــن  1- 9، و 4- 4، و 1
 امليثاق 

 نعم  ال  ال 
كمــــــــــا هــــــــــو مبــــــــــني يف

2- 3و   1- 3الفقـــــــــــــــرتني  

 من امليثاق 

 نعم 
كما هو مبني يف الفقرة

 من امليثاق   4- 3

 نعم 
لفقــــرةكمــــا هــــو مبــــني يف ا 

 من امليثاق   4- 8

دمات الرقابــــةخـــ   دائـــرة ميثـــاق   األونروا  
الداخليـــــة، التوجيـــــه التنظيمـــــي

 2012، أيلول/سبتمرب  14رقم  

 نعم 
ــرات   –15، و 8الفقـــــــــــــ

 من امليثاق   21، و 16

 نعم  ال  ال 
كما هو مبني يف الفقرة

 (ج) من امليثاق 19

 نعم 
كما هو مبني يف الفقرة

 (ج) من امليثاق 19

 ال 

هيئــــــــــــة األمــــــــــــم  
 للمرأة املتحدة  

دمات املســــــــتقلةاـخلـــــــ ميثــــــــاق  
ــي ل  ــة املاليــــة م  لتقيــ ــة  واملراجعــ هليئــ

ــرأة،   ــدة للمــــــــ ــم املتحــــــــ 1األمــــــــ

 2018شباط/فرباير  

 نعم 
ن   مــــن  19و   18الفقــــر

 امليثاق 

 نعم 
ــنص الفقـــــــرة   مـــــــن   39تـــــ

ــراء  ــاق علـــــــــى إجـــــــ امليثـــــــ
تنقــيح دوري عــن طريـــق 

دمات املســتقلة اخل مدير  
 واملراجعة املالية لتقييم  ل 

 نعم  ال 
ني يفكمــــــــــا هــــــــــو مـبـــــــــ 

ــرتني   ــن  21و   20الفقـــــ مـــــ
 امليثاق 

 نعم 
كما هو مبني يف الفقرة

 من امليثاق   21

 ال 
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رخيه   مى ميثاق مس  املؤسسة    الرقابة و
ــراء الـــــــنص علـــــــى إجـــــ

 تحقيقات ال 
ــيح الـــــــنص علـــــــى التنقـــــ

 املنتظم والتحديث 
موافقــــــــــــــــــــة اهليئــــــــــــــــــــة

 التشريعية 
االســتقالليةالنص على 

 التنفيذية 
الــــنص علــــى اســــتقاللية

 امليزنة 
ــراء تقيــــيم الــــنص علــــى إجــ

 دوري ملكتب الرقابة 

مج األغذيــــة  بــــر
 العاملي 

مج األغذيــة العــاملي ميثــاق بــر
ــام ــنقح ملكتــــب املفــــتش العــ املــ

WFP/EB.2/2019/4-Bتشــرين ،
 2019الثاين/نوفمرب  

 نعم 
(و)،  7، و 5الفقـــــرات  

(ي)،7(ح)، و 7و 
امليثـــــاقمـــــن    29–25و 
 ملنقح ا 

 نعم 
ــتعراض دوري جيريــــه اســ

 العام املفتش  
مـــــن امليثـــــاق  59الفقـــــرة  
 املنقح 

 نعم 
مــــن  60    ً         وفقــــا  للفقــــرة  
 امليثاق املنقح 

 نعم 
كما هو مبني يف الفقرة

 من امليثاق املنقح   42

 نعم 
كما هو مبني يف الفقرة

 من امليثاق املنقح   43

 نعم 
كما هــو مبــني يف الفقــرتني

 املنقح من امليثاق    58–57

ــدةه  يئـــات األمـــم املتحـ
ا األخر   ى أو كيا

ــارة مركــــــــز التجــــــ
 الدولية 

218/ 48قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة  

) 1994آب/أغسطس    12ء ( 
ST/SGB/273 

 ) 1994أيلول/سبتمرب    7( 

 م املتحدة انظر األم  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة    انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة 

مج األمــــــــم بــــــــر
املتحــدة املشــرتك

ين بفــــــريوساملـعـــــ 
املناعـــــــــةنقـــــــــص  
 اإليدز   البشرية/ 

ميثاق مكتب خدمات املراقبة
ــة الصـــــــــحة ــة مبنظمـــــــ الداخليـــــــ

 2019العاملية، آذار/مارس  

ــة الصـــحة انظـــر منظمـ
 العاملية 

انظـــــر منظمـــــة الصـــــحة
 العاملية 

انظر منظمــة الصــحة
 العاملية 

انظـــــر منظمـــــة الصـــــحة
 ية العامل 

منظمـــــة الصـــــحةانظـــــر  
 العاملية 

ةانظــــــــــر منظمــــــــــة الصــــــــــح 
 العاملية 

الوكـــــاالت املتخصصـــــة
والوكالة الدوليــة للطاقــة

 الذرية 

ــة ــة األغذيــ منظمــ
 والزراعة 

ميثاق مكتب املفتش العام يف
منظمـــــــــة األغذيـــــــــة والزراعـــــــــة، 

 2013كانون الثاين/يناير  

 نعم 
،10، و 3الفقــــــــــــــــــــرات  

مـــــــــــــن  36، و 26–25و 
 امليثاق 

 نعم  ال  ال 
بني يف الفقرةكما هو م 

 من امليثاق   17

 ال  ال 

الوكالــــــة الدوليــــــة 
 للطاقة الذرية 

 

ميثاق مكتب خدمات الرقابة
الداخلية للوكالة الدولية للطاقة
الذرية الصادر يف نيسان/أبريل 

2014 

 نعم 
ن   مـــــــــن  9و   1الفقـــــــــر

 امليثاق 

 نعم  ال  ال 
كمــــــــــا هــــــــــو مبــــــــــني يف

مـــــــــــــن  6و   2الفقـــــــــــــرتني  
 امليثاق 

 نعم 
الفقرةمبني يف    كما هو 

 من امليثاق   3

 ال 

اق مكتب التقييم واملراجعةميث  اإليكاو  
آذار/مـــــــــــارس  23الداخليـــــــــــة،  

2018  

 نعم 
،9، و 5الفقـــــــــــــــــــــــــرات  

 من امليثاق   16–15و 

 نعم 
 من امليثاق   1الفقرة  

 نعم 
(أ) مـــــــــــن34الفقـــــــــــرة  

 امليثاق 

 نعم 
كما هو مبني يف الفقرة

 من امليثاق   22

 نعم 
كما هو مبني يف الفقرة

 اق من امليث   26

 نعم 
كمــــا هــــو مبــــني يف الفقــــرة

 مليثاق من ا   30
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رخيه   مى ميثاق مس  املؤسسة    الرقابة و
ــراء الـــــــنص علـــــــى إجـــــ

 تحقيقات ال 
ــيح الـــــــنص علـــــــى التنقـــــ

 املنتظم والتحديث 
موافقــــــــــــــــــــة اهليئــــــــــــــــــــة

 التشريعية 
االســتقالليةالنص على 

 التنفيذية 
الــــنص علــــى اســــتقاللية

 امليزنة 
ــراء تقيــــيم الــــنص علــــى إجــ

 دوري ملكتب الرقابة 

منظمـــــــة العمـــــــل 
 الدولية 

امليثـــــــــــــاق املــــــــــــــنقح ملراجعــــــــــــــة
ــد ــاق اجلديــ ت، وامليثــ ــا احلســ
للتحقيــــق يف مكتــــب مراجعــــة
ــة ت الداخليـــــــــــــــــــــ احلســـــــــــــــــــــــا
واإلشــــــــراف مبنظمــــــــة العمــــــــل
الدوليـــــــــــة (ميثـــــــــــاق مراجعـــــــــــة

ت الداخليــــــــــــــــة يفا  حلســــــــــــــــا
منظمـــــــــــة العمـــــــــــل الدوليـــــــــــة)

 2016ر/مارس آذا   15

 نعم 
مـــــــن  10–3الفقـــــــرات  

 امليثاق 

 نعم 
 من امليثاق   11لفقرة  ا 

 نعم 
من امليثاق   12الفقرة  

 نعم 
كما هو مبني يف الفقرة

 من امليثاق   15

 نعم  ال 
                  ً  كما هو مشمول جزئيا  يف

 (م) من امليثاق 15الفقرة  

املنظمــــة البحريــــة 
 الدولية 

ضـــــــــــــافيةاإل االختصاصـــــــــــــات  
الناظمــــــــة للرقابـــــــــة الداخليـــــــــة،

ــذييل ا  ــةالتـ ــوائح املاليـ للـ ــاين  لثـ
 1يـــــة الدوليـــــة،  للمنظمـــــة البحر 

 2018كانون الثاين/يناير  

 نعم 
ن   مـــــــــن  5و   1الفقـــــــــر

 التذييل الثاين 

 نعم  ال 
غري حمدد يف التذييل
ــا أن ــاين؛ ومبـــــــــــــ الثـــــــــــــ
ــن ــذييل جـــــــزء مـــــ التـــــ
ــإن ــة، فــ ــوائح املاليــ اللــ
إدخــــــال التعــــــديالت

ب موافقــةيتطلــ عليــه  
 جملس اإلدارة 

 نعم 
ييلمــــــن التــــــذ   2الفقــــــرة  

 الثاين 

 ال  ال 

االحتــــــاد الــــــدويل 
 تصاالت لال 

ميثـــــاق املراجعــــــة الداخليــــــة يف
االحتــــــاد الــــــدويل لالتصــــــاالت

)،09/ 13  (األمــــــــــــــــــــــــــر اإلداري 
 2013حزيران/يونيه    27

 نعم 
مــــن  23–21الفقــــرات  

 امليثاق 

 نعم  ال  ال 
كما هو مبني يف الفقرة

 من امليثاق   11

 ال  ال 

ــد   اليونسكو   إلشـــر املتع   6- 1البنـ ــق  افلـ
الــداخلي مــن الــدليل اإلداري،

2017ر/مارس  آذا   14
 (ب) 

 نعم 
- 3، و 11- 2الفقــرات  

مـــــــــــــــن  3- 5(ب)، و 1
 6- 1البند  

 نعم  ال  ال 
كما هو مبني يف الفقرة

 6- 1(أ) من البند  4- 4

 نعم 
كما هو مبني يف الفقرة

‘ مــــــــن البنــــــــد4(أ)‘ 2- 4
1 -6 

 ال 

ميثــاق مكتــب التقيــيم والرقابــة اليونيدو  
مـــــــــــارس/ آذار   26،  الداخليـــــــــــة 

2019 

 نعم 
،19، و 1الفقــــــــــــــــــــرات  

مـــــــــــــن  53–44و ،  34و 
 امليثاق 

 نعم 
 من امليثاق   67الفقرة  

 ال 
يف التنقــــــــيح  ة منتظــــــــر 

التــــايل املقــــرر إجــــراؤه
 2020يف عام  

 نعم 
كمــــــــــا هــــــــــو مبــــــــــني يف

مــــــــن  18–12الفقــــــــرات  
 امليثاق 

 ال  ال 



 

 

JIU
/R

E
P

/2020/1

121 
G

E
.20-09708

رخيه   مى ميثاق مس  املؤسسة    الرقابة و
ــراء الـــــــنص علـــــــى إجـــــ

 تحقيقات ال 
ــيح الـــــــنص علـــــــى التنقـــــ

 املنتظم والتحديث 
موافقــــــــــــــــــــة اهليئــــــــــــــــــــة

 التشريعية 
االســتقالليةالنص على 

 التنفيذية 
الــــنص علــــى اســــتقاللية

 امليزنة 
ــراء تقيــــيم الــــنص علــــى إجــ

 دوري ملكتب الرقابة 

ــياحة  منظمـــة السـ
 العاملية 

 نعم  2010ميثاق الرقابة الداخلية،  
4(د)، و 3ت  الفقـــــــــــــــرا 

 من امليثاق   12و 

 ال  ال  ال  ال  ال 

حتــــاد الربيــــدياال  
 العاملي 

ــة ــة الداخليــــــــ ميثــــــــــاق املراجعــــــــ
ت (املرفــــــــق   مــــــــن  4للحســــــــا

اللــوائح املاليــة لالحتــاد الربيــدي
ر/مايو    1العاملي)،    2015أ

 نعم 
مـــــــن الفـــــــرع  1الفقـــــــرة  

،1ألـــــــف، والفقـــــــرات  
مــــــــــن الفــــــــــرع  3، و 2و 

 طاء من امليثاق 

 نعم  ال 
يف  ة د غــــــــــــــــري حمــــــــــــــــد 

ــا أنامل  يثـــــــــــــاق؛ ومبـــــــــــ
ــن ــزء مــــــ امليثــــــــاق جــــــ

ــوائح  ــإن  اللــ ــة، فــ املاليــ
إدخــــــال التعــــــديالت

يتطلــب موافقــةعليــه  
 جملس اإلدارة 

 نعم 
ــرة   مـــن الفـــرع واو  1الفقـ

 من امليثاق 

 ال  ال 

منظمـــــة الصـــــحة 
 العاملية 

ميثاق مكتب خدمات املراقبة
ــة الصـــــــــحة ــة مبنظمـــــــ الداخليـــــــ

 2019العاملية، آذار/مارس  

 نعم 
–7، و 4، و 2  الفقرات 

 من امليثاق   30، و 11

 نعم 
 ن امليثاق م   31الفقرة  

 ال 
من امليثاق   31الفقرة  

 نعم 
كما هو مبني يف الفقرة

 من امليثاق   17

 نعم 
كما هو مبني يف الفقرة

 من امليثاق   19

 نعم 
كمــــا هــــو مبــــني يف الفقــــرة

 من امليثاق   8- 28

املنظمـــــة العامليـــــة 
للملكية الفكرية 

2يــــــــة،  ميثــــــــاق الرقابــــــــة الداخل 

 2018ين األول/أكتوبر  تشر 
 نعم 

،7و ،  2الفقـــــــــــــــــــــــــرات  
من امليثاق   31، و 27و 

 نعم 
 من امليثاق   55الفقرة  

 نعم 
من امليثاق   55الفقرة  

 نعم 
كما هو مبني يف الفقرة

 من امليثاق   10

 نعم 
كما هو مبني يف الفقرة

 من امليثاق   49

 ال 

املنظمـــــة العامليـــــة 
 اجلوية لألرصاد  

لداخليــةميثاق مكتب الرقابــة ا 
ملنظمـــــــــة العامليـــــــــة لألرصـــــــــاد 

تشـــــــــــرين األول/   30اجلويـــــــــــة،  
 2014أكتوبر  

 نعم 
ـــة حتـــــت النقطـــــة الثالثــ
فـــرع "نطـــاق العمـــل"،
والنقطة السابعة حتــت
ــؤولية" مــــن فــــرع "املســ

 امليثاق 

 نعم 
ــدي  ــون "تعــ ل الفــــرع املعنــ
ميثـــــاق مكتـــــب الرقابـــــة

 الداخلية" من امليثاق 

 نعم  ال 
كما هو مبني يف الفقرة

عنـــــــونالفـــــــرع امل   مـــــــن   2
"املساءلة واالســتقاللية"

 ثاق من املي 

 نعم 
كما هو مبني يف الفقرة

ــرع املعنـــــــون  3 مـــــــن الفـــــ
"املساءلة واالســتقاللية"

 من امليثاق 

 نعم 
1كما هــو مبــني يف الفقــرة  

من الفرع املعنون "املســاءلة
 واالستقاللية" من امليثاق 

  .ST/SGB/2015/3كما هو حمدد يف   (أ)
ت ملكتب سياسة املميثاق و   (ب) ليونسكو املؤرخ اإلشرافراجعة الداخلية للحسا  التحقيقات. نال يشمال 2016شباط/فرباير  22 انالداخلي 
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 املرفق اخلامس

ت والرقابة إزاء التحقيقات    دور جلان مراجعة احلسا

 املؤسسة  

ملنظمــــــة جلنــــــة دى ا ـلـــــ 
راجعــــــــــــــــــة معنيــــــــــــــــــة مب 

ت والرقابة   احلسا

ــة  جلنــــــــــــــــــــة مراجعــــــــــــــــــ
ابــــــــة ت والرق احلســــــــا 

تســـــــــــــــــــاعد اهليئـــــــــــــــــــة 
 تقـــــــــدم التشـــــــــريعية أو  

 شورة إليها امل 

التحقيــــــــق مــــــــدرج صــــــــراحة يف 
ت  واليـــة جلنـــة مراجعـــة احلســـا

ا   والرقابة أو اختصاصا

ت  جلنــة مراجعــة احلســا
والرقابــــــــــــــــة تســــــــــــــــتعرض 
استقاللية ووالية مكتــب 

 التحقيق الرقابة/ وظيفة  

ت  جلنـــــة مراجعـــــة احلســـــا
والرقابـــــــــــــــــــــة تســـــــــــــــــــــتعرض 

لرقابة/ ت مكتب ا احتياجا 
وظيفة التحقيق من امليزانيــة 

 الك املوظفني وم 

ت  جلنــــة مراجعــــة احلســــا
والرقابـــــة تســـــتعرض األداء 
اإلمجـــايل ملكتـــب الرقابـــة/ 

 وظيفة التحقيق 

جلنـــــــــــــــــــــــة مراجعـــــــــــــــــــــــة 
ــة  ت والرقابــــــــ احلســــــــــا
تصدر توصيات رمسية 

العامــــة لألمــــماألمانــــة  
ــــــــــا املتحــــــــــدة وإدارا

 (أ) ومكاتبها 

 نعم  نعم  نعم  نعم  م نع  نعم  م نع  األمم املتحدة 

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  مم املتحدة انظر األ  األونكتاد 

مج األمــــــــــــــم بــــــــــــــر
 املتحدة للبيئة 

 انظر األمم املتحدة  األمم املتحدة   انظر  انظر األمم املتحدة  األمم املتحدة انظر   دة انظر األمم املتح  انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة  

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  األمم املتحدة انظر   انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة  موئل األمم املتحدة 

مكتــــــــــــــب األمــــــــــــــم
ملعــــــــــــيناملتحــــــــــــدة ا 

 ملخدرات واجلرمية  

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة نظر األمم املتحدة  ا  انظر األمم املتحدة 

مج اإلمنائي  والربامج الصناديق    نعم  نعم  نعم  ال  نعم  ال  نعم  الرب

ــم ــندوق األمـــــــــ صـــــــــ
 املتحدة للسكان 

 نعم  نعم  نعم  م نع  نعم  ال  نعم 

ــؤون ــية شــــــــ مفوضــــــــ
 الالجئني 

             ً     ال (مــــــــدرج ضــــــــمنيا  يف ســــــــري نعم  نعم 
 عمل الرقابة) 

 نعم  نعم  نعم  ال 

 ال  نعم  نعم  نعم  نعم  ال  نعم  ف ي اليونيس 

مكتــــــــــــــب األمــــــــــــــم
خلـــــــدماتاملتحـــــــدة  

 املشاريع 

 نعم  ال  نعم  نعم  نعم  ال  نعم 
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 املؤسسة  

ملنظمــــــة جلنــــــة دى ا ـلـــــ 
راجعــــــــــــــــــة معنيــــــــــــــــــة مب 

ت والرقابة   احلسا

ــة  جلنــــــــــــــــــــة مراجعــــــــــــــــــ
ابــــــــة ت والرق احلســــــــا 

تســـــــــــــــــــاعد اهليئـــــــــــــــــــة 
 تقـــــــــدم التشـــــــــريعية أو  

 شورة إليها امل 

التحقيــــــــق مــــــــدرج صــــــــراحة يف 
ت  واليـــة جلنـــة مراجعـــة احلســـا

ا   والرقابة أو اختصاصا

ت  جلنــة مراجعــة احلســا
والرقابــــــــــــــــة تســــــــــــــــتعرض 
استقاللية ووالية مكتــب 

 التحقيق الرقابة/ وظيفة  

ت  جلنـــــة مراجعـــــة احلســـــا
والرقابـــــــــــــــــــــة تســـــــــــــــــــــتعرض 

لرقابة/ ت مكتب ا احتياجا 
وظيفة التحقيق من امليزانيــة 

 الك املوظفني وم 

ت  جلنــــة مراجعــــة احلســــا
والرقابـــــة تســـــتعرض األداء 
اإلمجـــايل ملكتـــب الرقابـــة/ 

 وظيفة التحقيق 

جلنـــــــــــــــــــــــة مراجعـــــــــــــــــــــــة 
ــة  ت والرقابــــــــ احلســــــــــا
تصدر توصيات رمسية 

 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  ال  نعم  األونروا 

املتحـــدةهيئــة األمـــم  
 للمرأة 

 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  ال  نعم 

ــةبــــــــــر  مج األغذيــــــــ
 العاملي 

 ال  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم 

هيئــات األمــم املتحــدة
ا األخرى   أو كيا

 انظر األمم املتحدة  تحدة ألمم امل انظر ا  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  األمم املتحدة انظر  مركز التجارة الدولية 

مج األمــــــــــــــم  بــــــــــــــر
املتحــــــــدة املشــــــــرتك
املعين بفريوس نقــص
ــرية/  ــة البشـــــــ املناعـــــــ

 اإليدز 

 -  -  -  -  -  -  ال 

الوكــاالت املتخصصــة
الدوليــــــــــــةوالوكالــــــــــــة  

 للطاقة الذرية 

ــة ــة األغذيــــــــ منظمــــــــ
 والزراعة 

 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم 

الوكالــــــــــــة الدوليــــــــــــة
 للطاقة الذرية 

 -  -  -  -  -  -  ال 

 ال  نعم  نعم  ال  ال  نعم  نعم  اإليكاو 

منظمـــــــــــــة العمـــــــــــــل
 الدولية 

             ً        ال (مــــدرج ضــــمنيا  يف أحكــــام نعم  نعم 
 االمتثال والنزاهة) 

 نعم  نعم  نعم  نعم 

املنظمــــــــــة البحريــــــــــة
 الدولية 

 -  -  -  -  -  -  ال 
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 املؤسسة  

ملنظمــــــة جلنــــــة دى ا ـلـــــ 
راجعــــــــــــــــــة معنيــــــــــــــــــة مب 

ت والرقابة   احلسا

ــة  جلنــــــــــــــــــــة مراجعــــــــــــــــــ
ابــــــــة ت والرق احلســــــــا 

تســـــــــــــــــــاعد اهليئـــــــــــــــــــة 
 تقـــــــــدم التشـــــــــريعية أو  

 شورة إليها امل 

التحقيــــــــق مــــــــدرج صــــــــراحة يف 
ت  واليـــة جلنـــة مراجعـــة احلســـا

ا   والرقابة أو اختصاصا

ت  جلنــة مراجعــة احلســا
والرقابــــــــــــــــة تســــــــــــــــتعرض 
استقاللية ووالية مكتــب 

 التحقيق الرقابة/ وظيفة  

ت  جلنـــــة مراجعـــــة احلســـــا
والرقابـــــــــــــــــــــة تســـــــــــــــــــــتعرض 

لرقابة/ ت مكتب ا احتياجا 
وظيفة التحقيق من امليزانيــة 

 الك املوظفني وم 

ت  جلنــــة مراجعــــة احلســــا
والرقابـــــة تســـــتعرض األداء 
اإلمجـــايل ملكتـــب الرقابـــة/ 

 وظيفة التحقيق 

جلنـــــــــــــــــــــــة مراجعـــــــــــــــــــــــة 
ــة  ت والرقابــــــــ احلســــــــــا
تصدر توصيات رمسية 

ــاد الــــــــــــدويل االحتــــــــــ
 لالتصاالت 

 نعم  نعم  نعم  نعم  ال  نعم  نعم 

 نعم  م نع  نعم  م نع  نعم  ال  نعم  اليونسكو 

 ال  نعم  نعم  نعم  ال  نعم  نعم  اليونيدو 

ــياحة ــة الســـــــ منظمـــــــ
 العاملية 

 -  -  -  -  -  -  ال  

االحتــــــــــاد الربيــــــــــدي
 العاملي 

 -  -  -  -  -  -  ال 

منظمـــــــــــة الصـــــــــــحة
 العاملية 

 نعم  نعم  ال  ال  نعم  نعم  نعم 

املنظمـــــــــــة العامليـــــــــــة
 للملكية الفكرية 

 ال  ال  ال  نعم  نعم  نعم  نعم 

مليـــــــــــةاملنظمـــــــــــة العا 
 رصاد اجلوية لأل 

الكشــف             ً    ال (مدرج ضمنيا  يف   نعم  نعم 
ــوائح ــال للــ عــــن الغــــش واالمتثــ
ــة ومدونـــة األخالقيـــات املنظمـ

ا)   اخلاصة 

 نعم  نعم  نعم  نعم 

                 
ت والرقابة املذكورة أعاله.  املصدر:   اختصاصات جلان مراجعة احلسا
  .ST/SGB/2015/3يف  حمددكما هو   (أ)
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 ولجلزء األاملرفق السادس، ا

 يةاستقاللية رئيس مكتب الرقابة الداخل  

 املؤسسة  

 الفصل أو العزل  التعيني 
احلدود القصوى  

 للمدة 
القيود بعد انتهاء  

 اخلدمة 

يعينــه الــرئيس التنفيــذي  
 للمؤسسة 

خيضــــــــــــــــــع التعيــــــــــــــــــني 
للتشـــــــاور مـــــــع اهليئـــــــة 
التشريعية أو موافقتها 

خيضع التعيني للتشــاور 
ــة  ــة مراجعــــــــ مــــــــــع جلنــــــــ

ــا  ــة ت أو الر احلســــ قابــــ
 أو موافقتها 

جيــــري الفصــــل أو العــــزل 
ــرئيس   عـــــــــــن  طريـــــــــــق الـــــــــ

 التنفيذي للمؤسسة 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
ــة   ــع اهليئـــــــــ ــاور مـــــــــ للتشـــــــــ

 التشريعية أو موافقتها 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
للتشاور مع جلنة مراجعة  
ت أو الرقابــــة أو   احلســــا

 خيضع حلدود زمنية  موافقتها 

تقييـــد التعيـــني الالحـــق 
خــــرى ظــــائف األ يف الو 

 ملؤسسة 

األمانـــــــة العامـــــــة لألمـــــــم  
ـــــــــــــــا  املت  ــدة وإدارا حـــــــــــــ

 (أ) ومكاتبها 

 نعم  األمم املتحدة 

                ً         األمني العام، وفقــا  للفقــرة  
‘ مــــــــــــــن قــــــــــــــرار  2(ب)‘ 5

 218/ 48اجلمعية العامة  

 نعم 

                      ً  التشـــاور واملوافقـــة، وفقـــا   
‘ مــــــن  2(ب)‘ 5للفقــــــرة  

قــــــــرار اجلمعيــــــــة العامــــــــة  
48 /218 

 نعم  ال 

ــا   للفقـــرة                    ً األمـــني العـــام، وفقـ
ــن قـــــــــــــــــرار  4(ب)‘ 5 ‘ مـــــــــــــــ

 218/ 48اجلمعية العامة  

 عم ن 

موافقـــــــة اجلمعيـــــــة العامـــــــة،  
‘ مــن  4(ب)‘ 5    ً         وفقــا  للفقــرة  

قــــــــــــرار اجلمعيـــــــــــــة العامـــــــــــــة  
48 /218 

 ال 
 

 نعم 

مخــس ســنوات غــري قابلــة  
للتجديد، مبوجب الفقــرة  

‘ مـــــــــــــن قـــــــــــــرار  3(ب)‘ 5
 218/ 48اجلمعية العامة  

 ال  

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  املتحدة انظر األمم   انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  ة م املتحد انظر األم  انظر األمم املتحدة  األونكتاد  

مج األمـــــــــــم    بـــــــــــر
 املتحدة للبيئة 

 دة انظر األمم املتح  انظر األمم املتحدة  حدة مم املت انظر األ  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة 

موئــــــــــــــل األمــــــــــــــم   
 املتحدة 

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة 

مكتـــــــــــب األمـــــــــــم   
املتحـــــــــدة املعـــــــــين  

درات  ملـخــــــــــــــــــــــــــ 
 رمية واجل 

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  املتحدة انظر األمم   تحدة انظر األمم امل  انظر األمم املتحدة 
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 املؤسسة  

 الفصل أو العزل  التعيني 
احلدود القصوى  

 للمدة 
القيود بعد انتهاء  

 اخلدمة 

يعينــه الــرئيس التنفيــذي  
 للمؤسسة 

خيضــــــــــــــــــع التعيــــــــــــــــــني 
للتشـــــــاور مـــــــع اهليئـــــــة 
التشريعية أو موافقتها 

خيضع التعيني للتشــاور 
ــة  ــة مراجعــــــــ مــــــــــع جلنــــــــ

ــا  ــة ت أو الر احلســــ قابــــ
 أو موافقتها 

جيــــري الفصــــل أو العــــزل 
ــرئيس   عـــــــــــن  طريـــــــــــق الـــــــــ

 التنفيذي للمؤسسة 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
ــة   ــع اهليئـــــــــ ــاور مـــــــــ للتشـــــــــ

 التشريعية أو موافقتها 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
للتشاور مع جلنة مراجعة  
ت أو الرقابــــة أو   احلســــا

 خيضع حلدود زمنية  موافقتها 

تقييـــد التعيـــني الالحـــق 
خــــرى ظــــائف األ يف الو 

 ملؤسسة 

مج اإلمنائي  الصناديق والربامج   نعم  الرب
مج اإلمنــــائي،   مــــدير الــــرب

مــــــن    47مبوجـــــب الفقــــــرة  
جعــــــة  مكتــــــب مرا ميثــــــاق  

ت والتحقيقــات،   احلســا
  أكتــوبر / تشــرين األول   17

2017 

 نعم  ال 
التشـــاور، مبوجـــب الفقـــرة  

مـــــــن ميثـــــــاق مكتـــــــب    4
ت   مراجعــــــــــــــة احلســـــــــــــــا

 والتحقيقات 

 نعم 
مج اإلمنــــــائي،   مــــــدير الــــــرب

مــــــــن    47مبوجــــــــب الفقــــــــرة  
ميثــــــــاق مكتــــــــب مراجعــــــــة  

ت والتحقيقات   احلسا

 ال 
 

 نعم 
التشــــــاور، مبوجــــــب الفقــــــرة  

  ثــــــــاق مكتــــــــب مــــــــن مي   47
ت   مراجعـــــــــــــــــــة احلســـــــــــــــــــا

 والتحقيقات 

 نعم 
ات، قابلـــــــة  مخـــــــس ســـــــنو 

للتجديــــــد مــــــرة واحــــــدة،  
مـــــن    47مبوجـــــب الفقـــــرة  

ميثـــــاق مكتـــــب مراجعـــــة  
ت والتحقيقات   احلسا

 نعم 
مــــن    47مبوجــــب الفقــــرة  

ميثـــــاق مكتـــــب مراجعـــــة  
ت والتحقيقات احل   سا

ــندوق األمــــــــم    صــــــ
 املتحدة للسكان 

 نعم 
املــدير التنفيــذي، مبوجــب  

يثــــــــاق  مــــــــن م   48  الفقــــــــرة 
مكتب خــدمات التــدقيق  

ق،  الـــــــــــــداخلي والتحقـيــــــــــــ 
  ينــــــــاير كــــــــانون الثاين/   26

، ومبوجـــــب الفقــــــرة  2018
من سياســة الرقابــة يف    50

صـــــندوق األمـــــم املتحـــــدة  
كــــــــــانون    30للســــــــــكان،  
 2015الثاين/يناير  

 ال 
 

 نعم 
املشــاركة، مبوجــب الفقــرة  

مــن امليثــاق ومبوجــب    48
مـــــن سياســـــة    50الفقـــــرة  
 الرقابة 

 نعم 
نفيــــذي، مبوجــــب  دير الت املــــ 

مـــــــــن امليثــــــــــاق    48الفقـــــــــرة  
ــرة    ومبوجــــــب  ــن    50الفقــــ مــــ

 سياسة الرقابة  

 نعم  ال 
ــرة   ــاركة، مبوجـــــب الفقـــ املشـــ

ــاركة    48 مـــن امليثـــاق، واملشـ
ــارة مبوجــــــــــــــــب   واالستشــــــــــــــ

ــرتني   ــن    60و   50الفقــــــــــ مــــــــــ
 سياسة الرقابة 

 نعم 
مخـــــــس ســـــــنوات، قابلـــــــة  
للتجديــــــد مــــــرة واحــــــدة،  

مـــــن    48مبوجـــــب الفقـــــرة  
الفقـــــرة  امليثــــاق ومبوجــــب  

 من سياسة الرقابة   50

 نعم 
ن  ـمـــ   48مبوجــــب الفقــــرة  

امليثــــاق ومبوجــــب الفقــــرة  
 الرقابة من سياسة    50

ــؤون    ــية شـــــ مفوضـــــ
 الالجئني 

 نعم 
املفـــــوض الســـــامي، كمـــــا  
هـــــــــــو مبـــــــــــني يف الفقـــــــــــرة  

(ه) مـــــــــــن السياســـــــــــة  54
لرقابــة املســتقلة،   املتعلقــة 

كـــــــــــــــــــــانون    9املؤرخـــــــــــــــــــــة  
   2019األول/ديسمرب  

 نعم  ال 
هـــو مبـــني  تشـــاور، كمـــا  ال 

(ه) مــــــــن  54يف الفقــــــــرة  
لر  قابــة  السياســة املتعلقــة 

  9املســـــــــــــتقلة، املؤرخـــــــــــــة  
كـــــــانون األول/ديســـــــمرب  

2019 

 نعم 
املفــوض الســامي، كمــا هــو  

(ز) مــن  54مبــني يف الفقــرة  
لرقابـــــة   ــة  ــة املتعلقـــ السياســـ

كــانون    9املســتقلة، املؤرخــة  
   2019األول/ديسمرب  

 نعم 
التشـــاور مـــع رئـــيس اللجنـــة  

بني يف  كما هو م التنفيذية،  
‘ مــــــــــــــن  3(ز)‘ 54الفقــــــــــــــرة  

لرقابـــــة  السياســـــة املتعل  قـــــة 
كــانون    9، املؤرخــة  املســتقلة 

   2019األول/ديسمرب  

 نعم 
استشــــارة اللجنــــة املســــتقلة  
ت والرقابة،   ملراجعة احلسا
ــرة   ــا هــــو مبــــني يف الفقــ كمــ

‘ مـــــــن السياســــــــة  3(ز)‘ 54
ــة امل  لرقابــ ــة  ــتقلة،  املتعلقــ ســ

  كـــــــانون األول/   9املؤرخـــــــة  
 2019مرب  ديس 

 نعم 
ست سنوات، غري قابلــة  

مبــني  للتجديد، كمــا هــو  
(ه) مــــــــن  54يف الفقــــــــرة  

لرقابــة   السياســة املتعلقــة 
  9املســـــــــــــتقلة، املؤرخـــــــــــــة  

كـــــــانون األول/ديســـــــمرب  
2019   

 نعم 
كمــا هــو مبــني يف الفقــرة  

ــة  54 (ه) مـــــــــن السياســـــــ
لرقابة املســتقلة،   املتعلقة 

كـــــــــــــــــــانون    9املؤرخـــــــــــــــــــة  
 2019األول/ديسمرب  
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 املؤسسة  

 الفصل أو العزل  التعيني 
احلدود القصوى  

 للمدة 
القيود بعد انتهاء  

 اخلدمة 

يعينــه الــرئيس التنفيــذي  
 للمؤسسة 

خيضــــــــــــــــــع التعيــــــــــــــــــني 
للتشـــــــاور مـــــــع اهليئـــــــة 
التشريعية أو موافقتها 

خيضع التعيني للتشــاور 
ــة  ــة مراجعــــــــ مــــــــــع جلنــــــــ

ــا  ــة ت أو الر احلســــ قابــــ
 أو موافقتها 

جيــــري الفصــــل أو العــــزل 
ــرئيس   عـــــــــــن  طريـــــــــــق الـــــــــ

 التنفيذي للمؤسسة 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
ــة   ــع اهليئـــــــــ ــاور مـــــــــ للتشـــــــــ

 التشريعية أو موافقتها 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
للتشاور مع جلنة مراجعة  
ت أو الرقابــــة أو   احلســــا

 خيضع حلدود زمنية  موافقتها 

تقييـــد التعيـــني الالحـــق 
خــــرى ظــــائف األ يف الو 

 ملؤسسة 

 نعم  ف ي يس اليون  
املــدير التنفيــذي، مبوجــب  

اق  (و) مـــــن ميـثــــ 8الفقـــــرة  
مكتــب املراجعــة الداخليــة  
ت والتحقيقـــات   للحســا

ر/   29،  اليونيســيف يف     أ
 2012مايو  

 نعم  ال 
التشـــاور، مبوجـــب الفقـــرة  

(و) مــن ميثــاق مكتــب  8
املراجعــــــــــــــــــة الداخليــــــــــــــــــة  
ت والتحقيقــات   للحسا

 اليونيسيف يف  

 نعم 
ــدير التنفيــــذي، مبوجــــب   املــ

مـــــــن ميثـــــــاق    (و) 8لفقـــــــرة  ا 
مكتــــب املراجعــــة الداخليــــة  

ت و  التحقيقــــــات  للحســــــا
 اليونيسيف يف  

 نعم  ال 
التشــــــاور، مبوجــــــب الفقــــــرة  

(و) مـــــن ميثـــــاق مكتـــــب  8
املراجعــــــــــــــــــــــة الداخليــــــــــــــــــــــة  
ت والتحقيقــــــات   للحســــــا

 اليونيسيف يف  

 نعم 
مخـــــــس ســـــــنوات، قابلـــــــة  
للتجديــــــد مــــــرة واحــــــدة،  

(و) مــن  8الفقــرة مبوجب 
ــاق مكتــــب املراجعــــة   ميثــ

ت  الداخليـــــــــة للح  ســــــــــا
والتحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات يف  

   نيسيف اليو 

 نعم 
(و) مــن  8قــرة  مبوجب الف 

ــة   ميثــــاق مكتــــب املراجعــ
ت   ــة للحســـــــــا الداخليـــــــ
والتحقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات يف  

 اليونيسيف 

مكتـــــــــــب األمـــــــــــم   
املتحــــدة خلــــدمات  

 املشاريع 

 (ب) نعم 
 

 نعم  ال 
االستشـــــــــــارة، مبوجـــــــــــب  

) مـــــــــــــــــــن  ه ( 6الفقـــــــــــــــــــرة  
اختصاصــــــــــات اللجنــــــــــة  
االستشـــــــــــــارية ملراجعـــــــــــــة  

ت يف مكتــــــــب  احلســــــــا 
م املتحـــدة خلـــدمات  األمـــ 

 املشاريع 

 نعم 
ــدير التنفيــــ  ذي، مبوجــــب  املــ
ــرة   ــن  ه ( 6الفقـــــــــــــــــــــ ) مـــــــــــــــــــــ

ــة   اختصاصـــــــــــــــات اللجنـــــــــــــ
االستشــــــــــــــــــارية ملراجعــــــــــــــــــة  
ت يف مكتـــــــــــــب   احلســــــــــــا
ــدمات   ــدة خلــــ األمــــــم املتحــــ

 املشاريع 

 نعم  ال 
االستشــارة، مبوجــب الفقــرة  

‘ من اختصاصات  2(و)‘ 6
اللجنــة االستشــارية ملراجعــة  

ت يف مكـتـــــــــــ  ب  احلســــــــــــا
ة خلــــــدمات  األمــــــم املتحــــــد 

 املشاريع 

 ال  ال 

 نعم  األونروا  
 وض العام املف 

 نعم  ال 
االستشـــــــــــارة، مبوجـــــــــــب  

مـــــــن ميثـــــــاق    27الفقـــــــرة  
اللجنة االستشارية املعنية  
لرقابة الداخلية، التوجيه  

،  24التنظيمــــــــــــــي رقــــــــــــــم  
ــوبر    5 ــرين األول/أكتــ تشــ

2012 

 نعم 
 املفوض العام 

 نعم ال 
االستشــــــــــــــارة، مبوجــــــــــــــب 

) مــــن ميثــــاق (ج2الفقــــرة 
جنة االستشــارية املعنيــة الل

لتوجيه لرقابة الداخلية، ا
 5، 24التنظيمـــــــــــي رقـــــــــــم 

بر تشـــــــــــرين األول/أكتــــــــــــو 
2012 

 ال  ال 
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 املؤسسة  

 الفصل أو العزل  التعيني 
احلدود القصوى  

 للمدة 
القيود بعد انتهاء  

 اخلدمة 

يعينــه الــرئيس التنفيــذي  
 للمؤسسة 

خيضــــــــــــــــــع التعيــــــــــــــــــني 
للتشـــــــاور مـــــــع اهليئـــــــة 
التشريعية أو موافقتها 

خيضع التعيني للتشــاور 
ــة  ــة مراجعــــــــ مــــــــــع جلنــــــــ

ــا  ــة ت أو الر احلســــ قابــــ
 أو موافقتها 

جيــــري الفصــــل أو العــــزل 
ــرئيس   عـــــــــــن  طريـــــــــــق الـــــــــ

 التنفيذي للمؤسسة 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
ــة   ــع اهليئـــــــــ ــاور مـــــــــ للتشـــــــــ

 التشريعية أو موافقتها 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
للتشاور مع جلنة مراجعة  
ت أو الرقابــــة أو   احلســــا

 خيضع حلدود زمنية  موافقتها 

تقييـــد التعيـــني الالحـــق 
خــــرى ظــــائف األ يف الو 

 ملؤسسة 

هيئة األمم املتحدة   
 للمرأة 

 (ج) نعم 
املــدير التنفيــذي، مبوجــب  

مــــــــن ميثــــــــاق    34الفقــــــــرة  
اخلدمات املستقلة للتقييم  

ــة  ــة املاليــ ــة    واملراجعــ يف هيئــ
ــرأة،  األمـــم املتحـــدة ل    7لمـ

   2018فرباير  شباط/ 

 نعم  ال 
التشـــاور، مبوجـــب الفقـــرة  

اخلــدمات  مــن ميثــاق    34
واملراجعــة  املستقلة للتقييم  

يف هيئــــــــة األمــــــــم    املاليــــــــة 
 املتحدة للمرأة 

 نعم 
ــدير التنفيــــذي، مبوجــــب   املــ

ــرة   مــــــــــن ميثــــــــــاق    34الفقــــــــ
ــيم   ــتقلة للتقيـ ــدمات املسـ اخلـ

يف هيئــــــة    واملراجعــــــة املاليــــــة 
 ة، األمم املتحدة للمرأ 

 نعم  ال 
تشــارة، مبوجــب الفقــرة  االس 
اخلـــــدمات  مـــــن ميثـــــاق    34
ــة  امل  ــيم واملراجعــ ــتقلة للتقيــ ســ

يئـــــــــــة األمـــــــــــم  يف ه   املاليـــــــــــة 
 املتحدة للمرأة 

 نعم 
تعيـــــــــــــــــــني أويل حتـــــــــــــــــــت  
ــنة   ــدة ســــــــ ــار ملــــــــ االختبــــــــ
واحــدة مــع التمديــد حلــد  
ــنوات   ــاه مخــــــس ســــ أقصــــ
ــرة   ــد مــــــــ ــة للتجديــــــــ قابلــــــــ
ــاها   ــدة أقصــــــ واحــــــــدة ملــــــ
مخـــس ســـنوات، مبوجـــب  

ن ميثـــــــاق  ـمــــــ   35الفقـــــــرة  
ــتقلة  اخلـــــــــــــــدما  ت املســـــــــــــ

  للتقيـــــيم واملراجعـــــة املاليـــــة 
ة األمـــــم املتحـــــدة  يف هيـئــــ 
 للمرأة 

 نعم 
مــــن    35قــــرة  مبوجــــب الف 

اخلدمات املستقلة  ميثاق  
  للتقيــــيم واملراجعـــــة املاليـــــة 
يف هيئــــة األمــــم املتحــــدة  

 للمرأة 

مج األغذيـــــــة    بـــــــر
 العاملي  

 نعم  
املــدير التنفيــذي، مبوجــب  

ــرة   ــاق    31الفقـــــ مـــــــن امليثـــــ
مج  األغذيـــــة    املـــــنقح لـــــرب

ــرين الثـــــاين/  ــاملي، تشـــ   العـــ
 2019نوفمرب  

 نعم 
القبول املســبق، مبوجــب  

مـــــن امليثـــــاق    31الفقـــــرة  
مج األغذيــة   املــنقح لــرب
  العـــاملي، تشـــرين الثـــاين/ 

 2019نوفمرب  

 نعم 
استشــــــارة جلنــــــة مراجعــــــة  
ت، مبوجـــــــــــب   احلســـــــــــا

ــاق    31الفقــــــرة   مــــــن امليثــــ
مج األغذيــــة   املــــنقح لــــرب

  شــــرين الثــــاين/ العــــاملي، ت 
 2019مرب  نوف 

 نعم 
ــدير التنفيــــذي، مبوجــــب   املــ

مـــــــــن امليثــــــــــاق    31الفقـــــــــرة  
ــة   مج األغذيـــــ املـــــــنقح لـــــــرب
  العــــــــاملي، تشــــــــرين الثــــــــاين/ 

 2019نوفمرب  

 نعم 
ــبق، مبوجــــــب   القبــــــول املســــ

مـــــــــن امليثــــــــــاق    31الفقـــــــــرة  
ــة   مج األغذيـــــ املـــــــنقح لـــــــرب
  العــــــــاملي، تشــــــــرين الثــــــــاين/ 

 2019نوفمرب  

 نعم 
الفقــرة  االستشــارة، مبوجــب  

ــنقح  مـــــــــن امل   31 يثـــــــــاق املـــــــ
ــاملي،   مج األغذيــــة العــ لــــرب

ــرين   ــاين/ تشـــــــ ــوفمرب    الثـــــــ نـــــــ
2019 

 نعم 
ــة   ــنوات، قابلـــــــ أربـــــــــع ســـــــ
للتجديــــــد مــــــرة واحــــــدة،  

مـــــن    31مبوجـــــب الفقـــــرة  
مج   امليثــــــاق املــــــنقح لــــــرب
األغذيــة العــاملي، تشــرين  

 2019الثاين/نوفمرب  

 نعم 
مــــن    31مبوجــــب الفقــــرة  

مج   امليثــــــاق املــــــنقح لــــــرب
  ة العــاملي، تشــرين األغذيــ 

 2019الثاين/نوفمرب  

  هيئات األمـم املتحـدة أو 
ا األخرى   كيا

ــارة   مركـــــــــــز التجـــــــــ
 الدولية 

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة 

م  ج األمـــــــــــم  بـــــــــــر
املشـــــرتك  املتحـــــدة  

املعـــــــــين بفـــــــــريوس  
نقـــــــــــص املناعــــــــــــة  

 إليدز البشرية/ا 

انظــــــــر منظمــــــــة الصــــــــحة  
 العاملية  

انظـــــر منظمـــــة الصــــــحة  
 العاملية 

انظـــــــر منظمـــــــة الصـــــــحة  
 العاملية 

ــة الصــــــــــحة   ــر منظمــــــــ انظــــــــ
 العاملية 

ــر منظمــــــــــة الصــــــــــحة   انظــــــــ
 العاملية 

ــة الصــــــــــحة   انظــــــــــر منظمــــــــ
 العاملية 

ــر منظمـــــــة الصـــــــحة   انظـــــ
 العاملية 

مـــــــة الصـــــــحة  انظـــــــر منظ 
 ة العاملي 
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 املؤسسة  

 الفصل أو العزل  التعيني 
احلدود القصوى  

 للمدة 
القيود بعد انتهاء  

 اخلدمة 

يعينــه الــرئيس التنفيــذي  
 للمؤسسة 

خيضــــــــــــــــــع التعيــــــــــــــــــني 
للتشـــــــاور مـــــــع اهليئـــــــة 
التشريعية أو موافقتها 

خيضع التعيني للتشــاور 
ــة  ــة مراجعــــــــ مــــــــــع جلنــــــــ

ــا  ــة ت أو الر احلســــ قابــــ
 أو موافقتها 

جيــــري الفصــــل أو العــــزل 
ــرئيس   عـــــــــــن  طريـــــــــــق الـــــــــ

 التنفيذي للمؤسسة 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
ــة   ــع اهليئـــــــــ ــاور مـــــــــ للتشـــــــــ

 التشريعية أو موافقتها 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
للتشاور مع جلنة مراجعة  
ت أو الرقابــــة أو   احلســــا

 خيضع حلدود زمنية  موافقتها 

تقييـــد التعيـــني الالحـــق 
خــــرى ظــــائف األ يف الو 

 ملؤسسة 

ــة   ــاالت املتخصصـــــ الوكـــــ
ــة للطاقـــ  ــة الدوليـ ة  والوكالـ

 الذرية 

ــة   ــة األغذيـــــ منظمـــــ
 والزراعة 

 نعم 
املــــــــدير العــــــــام، مبوجــــــــب  

مــــــــن ميثــــــــاق    16الفقــــــــرة  
مكتـــب املفـــتش العـــام يف  
منظمــة األغذيــة والزراعــة،  

2013كانون الثاين/يناير  

 نعم 
التشــــــــاور مــــــــع اللجنــــــــة  
املاليــــة ملنظمــــة األغذيــــة  

، مبوجــب الفقــرة  والزراعة 
ــاق مكتـــب    16 مـــن ميثـ

املفــتش العــام يف منظمــة  
 ية والزراعة األغذ 

 نعم 
استعراضــات املــدير العــام  
ــة   ــة املاليـــــــــــــــــــــــ واللجنـــــــــــــــــــــــ

ما  ــارا مبوجــــــــب    واستشــــــ
مــــــــــــــــــــن    1- 2الفقــــــــــــــــــــرة  

ــة   اختصاصـــــــــــــــات جلنـــــــــــــ
ت يف   مراجعــــــــة احلســــــــا
منظمة األغذية والزراعة،  

 2018ران/يونيه  حزي 

 نعم 
املدير العام، مبوجب الفقــرة  

مــــــــن ميثــــــــاق مكتــــــــب    16
ــة  امل  ــام يف منظمــــ فــــــتش العــــ

 األغذية والزراعة 
 

 نعم 
ــة املاليـــة  ا  ــاور مـــع اللجنـ لتشـ

ــة والزراعــــة،   ملنظمــــة األغذيــ
مــــــــن    16مبوجــــــــب الفقــــــــرة  

ميثاق مكتب املفتش العام  
يف منظمة األغذية والزراعة 

 نعم  
استعراضـــــات املـــــدير العـــــام  

ما و  اللجنة املالية واستشارا
مـــــن    1- 2مبوجـــــب الفقـــــرة  

جعــة  ختصاصــات جلنــة مرا ا 
ــة   ت يف منظمـــــــــــ احلســـــــــــــا
األغذيــــــــــــــــــــــة والزراعــــــــــــــــــــــة،  

 2018ران/يونيه  حزي 

 نعم 
ســـبع ســـنوات غـــري قابلـــة  
               ً         للتجديد اعتبــارا  مــن عــام  

ــة  2020 ــة اللجنـــــ ، مبوافقـــــ
املاليــــــة ملنظمــــــة األغذيــــــة  
ــرين الثـــاين/  ــة، تشـ   والزراعـ

 2019نوفمرب  

 نعم  

الوكالـــــــــة الدوليـــــــــة   
 للطاقة الذرية 

 نعم 
مبوجــــــــب    املــــــــدير العــــــــام، 

ــرة   ــدليل    95الفقـــــ مـــــــن الـــــ
اإلداري للوكالـــــــة الدوليـــــــة  

نيــا / للطاقــة ال    3،  3        ً  ذريــة 
2019كانون الثاين/يناير  

 نعم 
ــة،   ــاورات غــــري رمسيــ مشــ
كما هو مبني يف الفقرة  

مــن الــدليل اإلداري    95
ــة   ــة للطاقــ ــة الدوليــ للوكالــ

نيا /     3          ً  الذرية 

 نعم  - 
 املدير العام  

 نعم  -  ال 
احلـــــــــد األقصـــــــــى لعـــــــــدد  

املناصـــب  ات شـــغل  ســـنو 
ــة  جل  ميـــــع مـــــوظفي الوكالـــ

 هو سبع سنوات 

 (د) ال 

 ) ه ( نعم  كاو اإلي  
 األمني العام 

 نعم 
املوافقــة، مبوجــب الفقــرة  

(و) مــــــــــــــن ميثــــــــــــــاق  34
مكتب التقييم واملراجعة  

 الداخلية يف اإليكاو 

 نعم 
االستشـــــــــــارة، مبوجـــــــــــب  

مــــــــــــــــــــن    2- 5الفقــــــــــــــــــــرة  
اختصاصــــــــــات اللجنــــــــــة  

لمراجعـــــــــة  ل االستشـــــــــارية  
 كاو والتقييم يف اإلي 

 نعم 
 عام األمني ال 

 نعم 
ــرة   ــة، مبوجـــــــب الفقـــــ املوافقـــــ

اق مكتـــب  (و) مـــن ميثـــ 34
التقيــــيم واملراجعــــة الداخليــــة  

 يف اإليكاو 

 نعم 
االستشــارة، مبوجــب الفقــرة  

مـــــــــن اختصاصـــــــــات    2- 5
اللجنـــــــــــــــــــة االستشـــــــــــــــــــارية  

  لمراجعـــــــــــــــة والتقيـــــــــــــــيم يف ل 
 اإليكاو 

 ال  ال 

منظمــــــــــة العمــــــــــل   
 الدولية 

 نعم  
املــــــــدير العــــــــام، مبوجــــــــب  

مــــــــن ميثــــــــاق    14  الفقــــــــرة 
ت مراج    عــــــــــــــــة احلســــــــــــــــا

ــة   ــة يف منظمــــــــــــ الداخليــــــــــــ
  15،  العمـــــــــــــــل الدوليـــــــــــــــة 

 2016آذار/مارس  

 نعم 
التشاور، مبوجب الفقــرة  

ــة  مـــن ميثـــاق    14 مراجعـ
ت  الداخليـــة يف    احلســـا

 منظمة العمل الدولية 

 نعم 
جيـــــــوز طلـــــــب استشـــــــارة  
اللجنــــــــــــــة االستشــــــــــــــارية  
للرقابــة املســتقلة، مبوجــب  

(د) مــــــــــــــــــــن  3الفقــــــــــــــــــــرة  
جنــــــــــة  الل اختصاصــــــــــات  
ــارية امل  ــتقلة  االستشـــــــــ ســـــــــ

يف منظمــــــــــة    لإلشــــــــــراف 
 العمل الدولية 

 نعم 
ملدير العام، مبوجب الفقــرة  ا 

مراجعــــــــة  مــــــــن ميثــــــــاق    14
ت الداخليــــــــــة  يف    احلســــــــــا

 منظمة العمل الدولية 

 نعم 
ة  التشــــــاور، مبوجــــــب الفقــــــر 

مراجعــــــــة  مــــــــن ميثــــــــاق    14
ت الداخليــــــــــة  يف    احلســــــــــا

 منظمة العمل الدولية 

 نعم 
ــارة، مبوجـــ  ــوز االستشـ ب  جتـ

(د) مـــــــــــــــــــــــــن  3الفقـــــــــــــــــــــــــرة  
ــة  اختصاصـــــــــــــــات   اللجنـــــــــــــ

االستشــــــــــــــــارية املســــــــــــــــتقلة  
يف منظمة العمل    لإلشراف 

 الدولية 

 ال  ال 
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 املؤسسة  

 الفصل أو العزل  التعيني 
احلدود القصوى  

 للمدة 
القيود بعد انتهاء  

 اخلدمة 

يعينــه الــرئيس التنفيــذي  
 للمؤسسة 

خيضــــــــــــــــــع التعيــــــــــــــــــني 
للتشـــــــاور مـــــــع اهليئـــــــة 
التشريعية أو موافقتها 

خيضع التعيني للتشــاور 
ــة  ــة مراجعــــــــ مــــــــــع جلنــــــــ

ــا  ــة ت أو الر احلســــ قابــــ
 أو موافقتها 

جيــــري الفصــــل أو العــــزل 
ــرئيس   عـــــــــــن  طريـــــــــــق الـــــــــ

 التنفيذي للمؤسسة 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
ــة   ــع اهليئـــــــــ ــاور مـــــــــ للتشـــــــــ

 التشريعية أو موافقتها 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
للتشاور مع جلنة مراجعة  
ت أو الرقابــــة أو   احلســــا

 خيضع حلدود زمنية  موافقتها 

تقييـــد التعيـــني الالحـــق 
خــــرى ظــــائف األ يف الو 

 ملؤسسة 

املنظمـــــــة البحريـــــــة   
 الدولية 

 نعم 
األمــــــني العــــــام، مبوجــــــب  

ــرة   مـــــــــــــــــــــــــــــن    2الفقـــــــــــــــــــــــــــ
االختصاصــات اإلضــافية  
ــة للرقابـــة الداخليـــة   الناظمـ
ــة   ــة البحريــــــــــــــ يف املنظمــــــــــــــ
الدوليــــــة، التــــــذييل الثــــــاين  

كـــانون    1،  للــوائح املاليــة 
 2018يناير  الثاين/ 

 نعم  -  ال 
األمـــــــــني العـــــــــام، مبوجـــــــــب  

مــــــــــــــــــــــــــــــــن    2قــــــــــــــــــــــــــــــــرة  الف 
االختصاصــــــات اإلضــــــافية  
الناظمة للرقابة الداخليــة يف  

نظمـــــة البحريـــــة الدوليـــــة،  امل 
للــــــــوائح   ــذييل الثــــــــاين  التــــــ

 املالية 

 نعم  ال  -  ال 
ستثناء حاالت خاصــة  
   ً                     جدا ، مع املوافقة املسبقة  
لألمـــــني العـــــام، مبوجـــــب  

مـــــــــــــــــــــــــــن    2رة  الفـقــــــــــــــــــــــــــ 
ت اإلضافية  االختصاصا 

الناظمــة للرقابــة الداخليــة  
ظمــــــــــــــة البحريــــــــــــــة  يف املن 

الدوليـــــة، التـــــذييل الثـــــاين  
 للوائح املالية 

االحتـــــــــاد الـــــــــدويل   
 لالتصاالت 

 نعم 
 (و) األمني العام 

 نعم  ال  ال 
 األمني العام 

 ال  ال  ال  ال 

 نعم  اليونسكو  
املــــــــدير العــــــــام، مبوجــــــــب  

(أ) من ميثاق  4- 4الفقرة 
خلية  اسة املراجعة الدا وسي 

ت الـــذي أعـــده   للحســـا
ي  مرفــق اإلشــراف الــداخل 
  22يف اليونســــــــــــــــــــــــــــــــكو،  

 2016فرباير  شباط/ 

 نعم 
ــارة، مبوجـــــــــب   االستشـــــــ

(أ) مــــــــــــن  4- 4الفقــــــــــــرة  
ميثاق وسياســة املراجعــة  
ت   ــا ــة للحســـــ الداخليـــــ
الــــــــــذي أعــــــــــده مرفــــــــــق  
اإلشـــــراف الـــــداخلي يف  

  22اليونســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكو،  
،  2016فرباير  شـــــــــــــــباط/ 

ــدة   ومبوجـــــــــــــــب القاعـــــــــــــ
ــام    3- 5- 4 مــــــــــــن نظــــــــــ

ــوظفي  والئـحـــــــــــــــــ  ة مــــــــــــــــ
مــارس  اليونســكو، آذار/ 

  5و   4  ، والفقرتني 2018
مـــــــــــــــن اختصاصـــــــــــــــات  
ــارية   ــة االستشــــــــــ اللجنــــــــــ

إلشـــــراف،     11املعنيـــــة 
 2016آب/أغسطس  

 نعم 
جيـــــــــــوز للمـــــــــــدير العـــــــــــام  
التشـــاور مـــع جلنـــة الرقابـــة  
بشأن املــؤهالت املطلوبــة  
مــن املرتشــحني، مبوجــب  

ن  (أ) ـمـــــــــــــ 4- 4الفقــــــــــــــرة  
جعـــة  ميثـــاق وسياســـة املرا 
ت  الداخليــــــــــة للحـســـــــــ  ا

الــــــــــــذي أعــــــــــــده مرفــــــــــــق  
اإلشـــــــراف الـــــــداخلي يف  

  شـــــباط/   22نســـــكو،  اليو 
 2016فرباير  

 نعم 
املدير العام، مبوجب الفقــرة  

(أ) مــــــــــــــــــن ميثــــــــــــــــــاق  4- 4
وسياســـة املراجعـــة الداخليـــة  
ت الـــــذي أعــــــده   للحســـــا
مرفــــق اإلشــــراف الـــــداخلي  

  شـــباط/   22يف اليونســكو،  
 2016فرباير  

 نعم 
رة  التشــــــاور، مبوجــــــب الفـقـــــ 

ــا 4- 4 ق  (أ) مــــــــــــــــــن ميثــــــــــــــــ
وسياســـة املراجعـــة الداخليـــة  

ت الـــــذي أـعـــــ  ده  للحســـــا
مرفــــق اإلشــــراف الـــــداخلي  

  شـــباط/   22يف اليونســكو،  
، ومبوجــــــــــب  2016فربايــــــــــر  
من نظــام    3- 5- 4القاعدة  

والئحة موظفي اليونسكو،  
 2018آذار/مارس  

 نعم  
االستشــارة، مبوجــب الفقــرة  

مــــــــــــن االختصاصــــــــــــات    5
املنقحــة للجنــة االستشــارية  

إلشـــــــــــراف،    11  املعنيـــــــــــة 
 2016أغسطس    آب/ 

 نعم 
ســت ســنوات غــري قابلــة  

تجديــد، مبوجــب الفقــرة  ل 
مـــــن ميثـــــاق وسياســـــة    5

املراجعــــــــــــــــــة الداخليــــــــــــــــــة  
ت الــذي أعــده   للحســا
مرفق اإلشــراف الــداخلي  

ــكو،     22يف اليونســـــــــــــــــــــــــــ
 2018فرباير    شباط/ 

 عم ن 
مـــــــن    5مبوجـــــــب الفقـــــــرة  

ميثـــاق وسياســـة املراجعـــة  
ت   ــة للحســـــــــا الداخليـــــــ

أعـــــــــــده مرفـــــــــــق    الـــــــــــذي 
ف الـــــــداخلي يف  اإلشـــــــرا 

ــكو،     شــــباط/   22اليونســ
 2018فرباير  
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 املؤسسة  

 الفصل أو العزل  التعيني 
احلدود القصوى  

 للمدة 
القيود بعد انتهاء  

 اخلدمة 

يعينــه الــرئيس التنفيــذي  
 للمؤسسة 

خيضــــــــــــــــــع التعيــــــــــــــــــني 
للتشـــــــاور مـــــــع اهليئـــــــة 
التشريعية أو موافقتها 

خيضع التعيني للتشــاور 
ــة  ــة مراجعــــــــ مــــــــــع جلنــــــــ

ــا  ــة ت أو الر احلســــ قابــــ
 أو موافقتها 

جيــــري الفصــــل أو العــــزل 
ــرئيس   عـــــــــــن  طريـــــــــــق الـــــــــ

 التنفيذي للمؤسسة 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
ــة   ــع اهليئـــــــــ ــاور مـــــــــ للتشـــــــــ

 التشريعية أو موافقتها 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
للتشاور مع جلنة مراجعة  
ت أو الرقابــــة أو   احلســــا

 خيضع حلدود زمنية  موافقتها 

تقييـــد التعيـــني الالحـــق 
خــــرى ظــــائف األ يف الو 

 ملؤسسة 

 نعم  اليونيدو  
ــام، مبوجــــــب  ــدير العــــ املــــ

ــاق  8الفقــــــــرة  مــــــــن ميثــــــ
ــيم  مكتـــــــــــــــــــــــب التقيـــــــــــــــــــــ

  الداخليــــــــــــــة  واملراجعــــــــــــــة
(DGB/2019/07) ،26  

 2019آذار/مارس  

 نعم  ال 
التشـــــــــاور مـــــــــع اللجنـــــــــة  
ــتقلة   ــارية املســـــــــ االستشـــــــــ
للمراجعة إذا اعترب املــدير  

         ً    ذلـــــــــك مناســـــــــبا ،  العـــــــــام  
مـــــــن    8ب الفقـــــــرة  مبوـجــــــ 

ــيم   ــاق مكتــــــب التقيــــ ميثــــ
 الداخلية واملراجعة  

 نعم 
املدير العام، مبوجب الفقــرة  

مــــــــــن ميثــــــــــاق مكتــــــــــب    8
 التقييم واملراجعة الداخلية  

 نعم  ال 
ــ   ــبا ،                 ُ التشـــاور إذا اعتـ        ً    رب مناسـ
من ميثاق    8مبوجب الفقرة  

مكتـــــب التقيـــــيم واملراجعـــــة  
 الداخلية  

  ال  ال 

ــياح   ة  منظمــــــة الســــ
 العاملية 

 -  -   -  -  -  -  -  (ز)   - 

االحتـــــــاد الربيـــــــدي   
 العاملي 

 -  -  -  -  -  -  -  ح) (   - 

منظمــــــــة الصــــــــحة   
 العاملية 

 نعم 
املــــــــدير العــــــــام، مبوجــــــــب  

مــــــــن ميثــــــــاق    18الفقــــــــرة  
مكتـــب خـــدمات املراقبـــة  
الداخليــة مبنظمـــة الصـــحة  
العامليـــــــــــــة، آذار/مـــــــــــــارس  

2019 

 نعم 
التشـــــــــــــــاور واملوافقـــــــــــــــة،  

ــرة   مـــن    18مبوجـــب الفقـ
ق مكتب خــدمات  ميثا 
اقبــة الداخليــة مبنظمــة  املر 

الصــــــــــــــــــحة العامليــــــــــــــــــة،  
 2019ارس  آذار/م 

 نعم  ال 
 املدير العام  

 نعم 
التشـــاور واملوافقـــة، مبوجـــب  

ــرة   ــاق    18الفقــــــــ مــــــــــن ميثــــــــ
مكتــــــب خــــــدمات املراقبــــــة  
الداخليـــــة مبنظمـــــة الصـــــحة  

2019العاملية، آذار/مارس  

 ال  ال  ال 

املنظمــــــــة العامليــــــــة   
 للملكية الفكرية 

 نعم 
دير العــــــــام، مبوجــــــــب  اـملـــــــ 

مــــــــن ميثــــــــاق    51الفقــــــــرة  
  الرقابــة الداخليــة للمنظمــة 
العامليــة للملكيــة الفكريــة،  

النظام املايل  املرفق األول،  
للمنظمــة العامليــة    والئحتــه 

  2للملكيـــــــــــــة الفكريـــــــــــــة،  
تشـــــــــــرين األول/أكتـــــــــــوبر  

2018 

 نعم 
ــيق،   إقـــــــرار جلنـــــــة التنســـــ

ــرة   مـــن    52مبوجـــب الفقـ
 امليثاق 

 نعم 
شــارية  إقــرار اللجنــة االست 

رقابــة، مبوجــب  املســتقلة لل 
 من امليثاق   52الفقرة  

 نعم 
ر العام، مبوجب الفقــرة  املدي 
 من امليثاق   53

 نعم 
إقرار جلنة التنسيق، مبوجب  

 من امليثاق   53الفقرة  

 نعم 
ــارية   ــة االستشـــ ــرار اللجنـــ إقـــ
املســـــتقلة للرقابـــــة، مبوجـــــب  

 من امليثاق   53الفقرة  

 نعم 
ابلــة  ســت ســنوات غــري ق 

ب الفقــرة  للتجديد، مبوج 
 يثاق من امل   52

 نعم 
مــــن    52مبوجــــب الفقــــرة  

 امليثاق 
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 املؤسسة  

 الفصل أو العزل  التعيني 
احلدود القصوى  

 للمدة 
القيود بعد انتهاء  

 اخلدمة 

يعينــه الــرئيس التنفيــذي  
 للمؤسسة 

خيضــــــــــــــــــع التعيــــــــــــــــــني 
للتشـــــــاور مـــــــع اهليئـــــــة 
التشريعية أو موافقتها 

خيضع التعيني للتشــاور 
ــة  ــة مراجعــــــــ مــــــــــع جلنــــــــ

ــا  ــة ت أو الر احلســــ قابــــ
 أو موافقتها 

جيــــري الفصــــل أو العــــزل 
ــرئيس   عـــــــــــن  طريـــــــــــق الـــــــــ

 التنفيذي للمؤسسة 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
ــة   ــع اهليئـــــــــ ــاور مـــــــــ للتشـــــــــ

 التشريعية أو موافقتها 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
للتشاور مع جلنة مراجعة  
ت أو الرقابــــة أو   احلســــا

 خيضع حلدود زمنية  موافقتها 

تقييـــد التعيـــني الالحـــق 
خــــرى ظــــائف األ يف الو 

 ملؤسسة 

ظمــــــــة العامليــــــــة  املن  
 لألرصاد اجلوية 

 نعم 
األمــــــني العــــــام، مبوجــــــب  

مــــــــــــــــــن    9- 13الفقــــــــــــــــــرة  
ــة   الالئحــــة املاليــــة للمنظمــ
العامليـــة لألرصـــاد اجلويــــة،  

ــاير    1 ــانون الثاين/ينــــــــــ كــــــــــ
2016 

 نعم 
التشـــــــــاور مـــــــــع رئـــــــــيس  
املنظمة العاملية لألرصاد  

ــة ال  ــم  اجلويـــــ ســـــ عامـــــــل 
التنفيــــــــــــــذي،  اجمللــــــــــــــس  

وموافقتــــــــــــــه، مبوجــــــــــــــب  
مـــــــــــــــن    9- 13الفقـــــــــــــــرة  

الئحــة املاليــة للمنظمــة  ال 
 العاملية لألرصاد اجلوية 

 نعم  ال 
األمـــــــــني العـــــــــام، مبوجـــــــــب  

مــن الالئحـــة    9- 13الفقــرة  
ــة   ــة للمنظمــــــــة العامليــــــ املاليــــــ

 لألرصاد اجلوية 

 نعم 
ر مــع رئــيس املنظمــة  التشــاو 

ــة لألرصـــــــاد اجلويـــــــة   العامليـــــ
ســـــــــــم اجمللـــــــــــس  العامـــــــــــل  

ذي، وموافقتــــــــــــــــه،  التنفـيــــــــــــــ 
مـــن    9- 13مبوجـــب الفقـــرة  

ــة   ــة للمنظمــــــة  الالئحــــ املاليــــ
 العاملية لألرصاد اجلوية 

 ال  ال  ال 

األمانـــــــة العامـــــــة لألمـــــــم  
ـــــــــــــــا   ــدة وإدارا املتحـــــــــــــ

 (أ) ومكاتبها 

 نعم  األمم املتحدة 

                ً         األمني العام، وفقــا  للفقــرة  
‘ مــــــــــــــن قــــــــــــــرار  2(ب)‘ 5

 218/ 48اجلمعية العامة  

 نعم 

              ً  واملوافقـــة، وفقـــا   التشـــاور  
‘ مــــــن  2(ب)‘ 5للفقــــــرة  

قــــــــرار اجلمعيــــــــة العامــــــــة  
48 /218 

 نعم  ال 

ــا  للفقـــرة                   ً         األمـــني العـــام، وفقـ
ــن قـــــــــــــــــرار  4(ب)‘ 5 ‘ مـــــــــــــــ

 218/ 48اجلمعية العامة  

 نعم 

موافقـــــــة اجلمعيـــــــة العامـــــــة،  
‘ مــن  4(ب)‘ 5    ً         وفقــا  للفقــرة  

قــــــــــــرار اجلمعيـــــــــــــة العامـــــــــــــة  
48 /218 

 ال 
 

 نعم 

مخــس ســنوات غــري قابلــة  
لفقــرة  للتجديد، مبوجب ا 

قـــــــــــــرار  ‘ مـــــــــــــن  3(ب)‘ 5
 218/ 48اجلمعية العامة  

 ال  

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  املتحدة انظر األمم   انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  األونكتاد  

مج األمـــــــــــم    بـــــــــــر
 املتحدة للبيئة 

 األمم املتحدة انظر   انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  ة انظر األمم املتحد  انظر األمم املتحدة  ملتحدة انظر األمم ا  تحدة انظر األمم امل 

موئــــــــــــــل األمــــــــــــــم   
 املتحدة 

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  ظر األمم املتحدة ان  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة 

ب األمـــــــــــم  مكـتــــــــــ  
املتحـــــــــدة املعـــــــــين  
ملخـــــــــــــــــــــــــــدرات  

 واجلرمية 

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  املتحدة انظر األمم  
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 املؤسسة  

 الفصل أو العزل  التعيني 
احلدود القصوى  

 للمدة 
القيود بعد انتهاء  

 اخلدمة 

يعينــه الــرئيس التنفيــذي  
 للمؤسسة 

خيضــــــــــــــــــع التعيــــــــــــــــــني 
للتشـــــــاور مـــــــع اهليئـــــــة 
التشريعية أو موافقتها 

خيضع التعيني للتشــاور 
ــة  ــة مراجعــــــــ مــــــــــع جلنــــــــ

ــا  ــة ت أو الر احلســــ قابــــ
 أو موافقتها 

جيــــري الفصــــل أو العــــزل 
ــرئيس   عـــــــــــن  طريـــــــــــق الـــــــــ

 التنفيذي للمؤسسة 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
ــة   ــع اهليئـــــــــ ــاور مـــــــــ للتشـــــــــ

 التشريعية أو موافقتها 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
للتشاور مع جلنة مراجعة  
ت أو الرقابــــة أو   احلســــا

 خيضع حلدود زمنية  موافقتها 

تقييـــد التعيـــني الالحـــق 
خــــرى ظــــائف األ يف الو 

 ملؤسسة 

مج اإلمنائي  لصناديق والربامج ا   نعم  الرب

مج اإلمنــــائ  ي،  مــــدير الــــرب
مــــــن    47مبوجـــــب الفقــــــرة  

ميثــــــاق مكتــــــب مراجعــــــة  
ت والتحقيقــات،   احلســا

تشــرين األول/أكتــوبر    17
2017 

 نعم  ال 

التشـــاور، مبوجـــب الفقـــرة  
مـــــــن ميثـــــــاق مكتـــــــب    4

ت   مراجعــــــــــــــة احلســـــــــــــــا
 والتحقيقات 

 نعم 

مج اإلمنــــــائي،   مــــــدير الــــــرب
مــــــــن    47فقــــــــرة  مبوجــــــــب ال 

مكتــــــــب مراجعــــــــة  ميثــــــــاق  
ت والتحقيقات   احلسا

 ال 
 

 نعم 

شــــــاور، مبوجــــــب الفقــــــرة  الت 
مــــــــن ميثــــــــاق مكتــــــــب    47

ت   مراجعـــــــــــــــــــة احلســـــــــــــــــــا
 والتحقيقات 

 نعم 

مخـــــــس ســـــــنوات، قابلـــــــة  
للتجديــــــد مــــــرة واحــــــدة،  

مـــــن    47مبوجـــــب الفقـــــرة  
ميثـــــاق مكتـــــب مراجعـــــة  

ت والتحقيقات   احلسا

 نعم 

مــــن    47مبوجــــب الفقــــرة  
اجعـــــة  ميثـــــاق مكتـــــب مر 

ت وال احل   تحقيقات سا

ــندوق األمــــــــم    صــــــ
 املتحدة للسكان 

 نعم 

دير التنفيــذي، مبوجــب  املــ 
مــــــــن ميثــــــــاق    48الفقــــــــرة  

مكتب خــدمات التــدقيق  
الـــــــــــــداخلي والتحقيـــــــــــــق،  

  ينــــاير   كــــانون الثــــاين/   26
، ومبوجـــــب الفقــــــرة  2018

من سياســة الرقابــة يف    50
صـــــندوق األمـــــم املتحـــــدة  

كـــــــــــانون    30للســـــــــــكان،  
 2015يناير    الثاين/ 

 ال 
 

 نعم 

كة، مبوجــب الفقــرة  املشــار 
مــن امليثــاق ومبوجــب    48

مـــــن سياســـــة    50ة  الفقـــــر 
 الرقابة 

 نعم 

ــدير التنفيــــذي، مبوجــــب   املــ
مـــــــــن امليثــــــــــاق    48الفقـــــــــرة  

ــرة   ــن    50ومبوجــــــب الفقــــ مــــ
 سياسة الرقابة  

 نعم  ال 

ــرة   ــاركة، مبوجـــــب الفقـــ املشـــ
ــاركة    48 مـــن امليثـــاق، واملشـ

ــارة مبوجــــــــــــــــب   واالستشــــــــــــــ
ــرتني   ــن    60و   50الفقــــــــــ مــــــــــ

 سياسة الرقابة 

 نعم 

مخـــــــس ســـــــنوات، قابلـــــــة  
للتجديــــــد مــــــرة واحــــــدة،  

مـــــن    48الفقـــــرة  مبوجـــــب  
امليثــــاق ومبوجــــب الفقـــــرة  

 من سياسة الرقابة   50

 نعم 

مــــن    48مبوجــــب الفقــــرة  
امليثــــاق ومبوجــــب الفقــــرة  

 الرقابة من سياسة    50

ــؤون    ــية شـــــ مفوضـــــ
 الالجئني 

 نعم 

املفـــــوض الســـــامي، كمـــــا  
هـــــــــــو مبـــــــــــني يف الفقـــــــــــرة  

ياســـــــــــة  ) مـــــــــــن الس ه ( 54
ل  رقابــة املســتقلة،  املتعلقــة 

كـــــــــــــــــــــانون    9املؤرخـــــــــــــــــــــة  
   2019  األول/ديسمرب 

 نعم  ال 

تشـــاور، كمـــا هـــو مبـــني  ال 
) مــــــــن  ه ( 54يف الفقــــــــرة  

لرقابــة   السياســة املتعلقــة 
  9املســـــــــــــتقلة، املؤرخـــــــــــــة  

كـــــــانون األول/ديســـــــمرب  
2019 

 نعم 

املفــوض الســامي، كمــا هــو  
(ز) مــن  54مبــني يف الفقــرة  

لر  ــة  ــة املتعلقـــ قابـــــة  السياســـ
كــانون    9ؤرخــة  املســتقلة، امل 

   2019األول/ديسمرب  

 نعم 

ر مـــع رئـــيس اللجنـــة  التشـــاو 
التنفيذية، كما هو مبني يف  

‘ مــــــــــــــن  3(ز)‘ 54الفقــــــــــــــرة  
لرقابـــــة   السياســـــة املتعلقـــــة 

كــانون    9املســتقلة، املؤرخــة  
   2019األول/ديسمرب  

 نعم 

استشــــارة اللجنــــة املســــتقلة  
ت والرقابة،   ملراجعة احلسا

ــا هــــو م  ــرة  كمــ بــــني يف الفقــ
‘ مـــــــن السياســــــــة  3ز)‘ ( 54

ــتقلة  ــة املســ لرقابــ ــة  ،  املتعلقــ
  كـــــــانون األول/   9املؤرخـــــــة  
 2019ديسمرب  

 نعم 

ست سنوات، غري قابلــة  
للتجديد، كمــا هــو مبــني  

) مــــــــن  ه ( 54يف الفقــــــــرة  
لرقابــة   السياســة املتعلقــة 

  9املســـــــــــــتقلة، املؤرخـــــــــــــة  
كـــــــانون األول/ديســـــــمرب  

2019   

 نعم 

ة  كمــا هــو مبــني يف الفقــر 
ــة ه ( 54   ) مـــــــــن السياســـــــ

لرقابة املســتقلة،   املتعلقة 
ن  كـــــــــــــــــــانو   9املؤرخـــــــــــــــــــة  
 2019مرب  األول/ديس 
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 املؤسسة  

 الفصل أو العزل  التعيني 
احلدود القصوى  

 للمدة 
القيود بعد انتهاء  

 اخلدمة 

يعينــه الــرئيس التنفيــذي  
 للمؤسسة 

خيضــــــــــــــــــع التعيــــــــــــــــــني 
للتشـــــــاور مـــــــع اهليئـــــــة 
التشريعية أو موافقتها 

خيضع التعيني للتشــاور 
ــة  ــة مراجعــــــــ مــــــــــع جلنــــــــ

ــا  ــة ت أو الر احلســــ قابــــ
 أو موافقتها 

جيــــري الفصــــل أو العــــزل 
ــرئيس   عـــــــــــن  طريـــــــــــق الـــــــــ

 التنفيذي للمؤسسة 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
ــة   ــع اهليئـــــــــ ــاور مـــــــــ للتشـــــــــ

 التشريعية أو موافقتها 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
للتشاور مع جلنة مراجعة  
ت أو الرقابــــة أو   احلســــا

 خيضع حلدود زمنية  موافقتها 

تقييـــد التعيـــني الالحـــق 
خــــرى ظــــائف األ يف الو 

 ملؤسسة 

 نعم  ف ي اليونيس  

املــدير التنفيــذي، مبوجــب  
(و) مـــــن ميثـــــاق  8الفقـــــرة  

مكتــب املراجعــة الداخليــة  
ت والتحقيقـــات   للحســا

  29،  اليونيســـــــــــــــــــــــــــيف يف  
ر/مايو    2012أ

 نعم  ال 

التشـــاور، مبوجـــب الفقـــرة  
اق مكتــب  (و) مــن ميثــ 8

داخليــــــــــــــــــة  املراجعــــــــــــــــــة ال 
ت والتحقيقــات   للحسا

 اليونيسيف يف  

 نعم 

ــدير التنفيــــذي، مبوجــــب  ا  ملــ
(و) مـــــــن ميثـــــــاق  8الفقـــــــرة  

مكتــــب املراجعــــة الداخليــــة  
ت والتحقيقــــــات   للحســــــا

 اليونيسيف يف  

 نعم  ال 

التشــــــاور، مبوجــــــب الفقــــــرة  
(و) مـــــن ميثـــــاق مكتـــــب  8

املراجعــــــــــــــــــــــة الداخليــــــــــــــــــــــة  
ت والتحقيقــــــات   للحســــــا

 نيسيف اليو يف  

 نعم 

ابلـــــــة  مخـــــــس ســـــــنوات، ق 
للتجديــــــد مــــــرة واحــــــدة،  

  ن (و) مــ 8مبوجب الفقــرة 
ــاق مكتــــب املراجعــــة   ميثــ
ت   الداخليـــــــــة للحســــــــــا
والتحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات يف  

   اليونيسيف 

 نعم 

(و) مــن  8مبوجب الفقــرة  
ــة   ميثــــاق مكتــــب املراجعــ
ت   ــة للحســـــــــا الداخليـــــــ
والتحقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات يف  

 اليونيسيف 

مكتـــــــــــب األمـــــــــــم   
املتحــــدة خلــــدمات  

 املشاريع 

 (ب) م نع 

 

 نعم  ال 

مبوجـــــــــــب  االستشـــــــــــارة،  
) مـــــــــــــــــــن  ه ( 6الفقـــــــــــــــــــرة  

اختصاصــــــــــات اللجنــــــــــة  
ــا  رية ملراجعـــــــــــــة  االستشـــــــــــ

ت يف مكتــــــــب   احلســــــــا
األمـــم املتحـــدة خلـــدمات  

 املشاريع 

 نعم 

ــدير التنفيــــذي، مبوجــــب   املــ
ــرة   ــن  ه ( 6الفقـــــــــــــــــــــ ) مـــــــــــــــــــــ

ــة   اختصاصـــــــــــــــات اللجنـــــــــــــ
االستشــــــــــــــــــارية ملراجعــــــــــــــــــة  
ت يف مكتـــــــــــــب   احلســــــــــــا
ــدمات   ــدة خلــــ األمــــــم املتحــــ

 املشاريع 

 م نع  ال 
ة  االستشــارة، مبوجــب الفقــر 

‘ من اختصاصات  2(و)‘ 6
جعــة  االستشــارية ملرا اللجنــة  

ت يف مكتــــــــــــب   احلســــــــــــا
األمــــــم املتحــــــدة خلــــــدمات  

 املشاريع 

 ال  ال 

 نعم  األونروا  
 املفوض العام 

 نعم  ال 
االستشـــــــــــارة، مبوجـــــــــــب  

مـــــــن ميثـــــــاق    27الفقـــــــرة  
اللجنة االستشارية املعنية  
لرقابة الداخلية، التوجيه  

ــــ  ،  24ي رقــــــــــــــم  التنظيـمـــــــــ
ــرين األول/   5 ــوبر  تشــ أكتــ

2012 

 نعم 
 املفوض العام 

 نعم  ال 
ة، مبوجــب الفقــرة  االستشــار 

(ج) مــــن ميثـــــاق اللجنـــــة  2
ــة   لرقابـ االستشـــارية املعنيـــة 
ــه   ــة، التوجيـــــــــــــــــــ الداخليـــــــــــــــــــ

  5،  24التنظيمــــــــــــــي رقــــــــــــــم  
ــوبر   تشــــــــــــــرين األول/أكتــــــــــــ

2012 

 ال  ال 
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 املؤسسة  

 الفصل أو العزل  التعيني 
احلدود القصوى  

 للمدة 
القيود بعد انتهاء  

 اخلدمة 

يعينــه الــرئيس التنفيــذي  
 للمؤسسة 

خيضــــــــــــــــــع التعيــــــــــــــــــني 
للتشـــــــاور مـــــــع اهليئـــــــة 
التشريعية أو موافقتها 

خيضع التعيني للتشــاور 
ــة  ــة مراجعــــــــ مــــــــــع جلنــــــــ

ــا  ــة ت أو الر احلســــ قابــــ
 أو موافقتها 

جيــــري الفصــــل أو العــــزل 
ــرئيس   عـــــــــــن  طريـــــــــــق الـــــــــ

 التنفيذي للمؤسسة 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
ــة   ــع اهليئـــــــــ ــاور مـــــــــ للتشـــــــــ

 التشريعية أو موافقتها 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
للتشاور مع جلنة مراجعة  
ت أو الرقابــــة أو   احلســــا

 خيضع حلدود زمنية  موافقتها 

تقييـــد التعيـــني الالحـــق 
خــــرى ظــــائف األ يف الو 

 ملؤسسة 

هيئة األمم املتحدة   
 للمرأة 

 (ج) نعم 
ب  املــدير التنفيــذي، مبوجــ 

مــــــــن ميثــــــــاق    34الفقــــــــرة  
دمات املستقلة للتقييم  اخل 

ــة  ــة املاليــ ــة  يف ه   واملراجعــ يئــ
ــرأة،     7األمـــم املتحـــدة للمـ

   2018شباط/فرباير  

 نعم  ال 
التشـــاور، مبوجـــب الفقـــرة  

اخلــدمات  مــن ميثــاق    34
املستقلة للتقييم واملراجعــة  

يف هيئــــــــة األمــــــــم    املاليــــــــة 
 املتحدة للمرأة 

 نعم 
ــدير التنفيــــذي، مبوجــــب   املــ

ــرة  ال  مــــــــــن ميثــــــــــاق    34فقــــــــ
ــيم    اخلـــدمات  ــتقلة للتقيـ املسـ

يف هيئــــــة    واملراجعــــــة املاليــــــة 
 األمم املتحدة للمرأة، 

 نعم  ال 
االستشــارة، مبوجــب الفقــرة  

اخلـــــدمات  مـــــن ميثـــــاق    34
ــتقلة   ــة  املســ ــيم واملراجعــ للتقيــ
يف هيئـــــــــــة األمـــــــــــم    املاليـــــــــــة 

 املتحدة للمرأة 

 نعم 
تعيـــــــــــــــــــني أويل حتـــــــــــــــــــت  
ــنة   ــدة ســــــــ ــار ملــــــــ االختبــــــــ

يــد حلــد  واحــدة مــع التمد 
ــنوات   ــاه مخــــــس ســــ أقصــــ

ــرة  ق  ــد مــــــــ ــة للتجديــــــــ ابلــــــــ
ــاها   ــدة أقصــــــ واحــــــــدة ملــــــ

، مبوجـــب  مخـــس ســـنوات 
مـــــــن ميثـــــــاق    35الفقـــــــرة  

ــتقلة   اخلـــــــــــــــدمات املســـــــــــــ
  للتقيـــــيم واملراجعـــــة املاليـــــة 

م املتحـــــدة  يف هيئـــــة األـمــــ 
 للمرأة 

 نعم 
مــــن    35مبوجــــب الفقــــرة  

اخلدمات املستقلة  ميثاق  
  للتقيــــيم واملراجعـــــة املاليـــــة 

تحــــدة  يف هيئــــة األمــــم امل 
 للمرأة 

مج األ   غذيـــــــة  بـــــــر
 العاملي  

 نعم  
املــدير التنفيــذي، مبوجــب  

ــرة  ال  ــاق    31فقـــــ مـــــــن امليثـــــ
مج األغذيـــــة   املـــــنقح لـــــرب
ــرين الثـــــاين/  ــاملي، تشـــ   العـــ

 2019نوفمرب  

 نعم 
القبول املســبق، مبوجــب  

مـــــن امليثـــــاق    31الفقـــــرة  
مج األغذيــة   املــنقح لــرب
  العـــاملي، تشـــرين الثـــاين/ 

 2019نوفمرب  

 نعم 
شــــــارة جلنــــــة مراجعــــــة  است 

ت، مبوجـــــــــــب  احلســـــــــــا 
ــاق    31الفقــــــرة   مــــــن امليثــــ

مج ا  ألغذيــــة  املــــنقح لــــرب
  العــــاملي، تشــــرين الثــــاين/ 

 2019نوفمرب  

 نعم 
ــدير التنفيــــذي، مبوجــــب   املــ

مـــــــــن امليثــــــــــاق    31الفقـــــــــرة  
ــة   مج األغذيـــــ املـــــــنقح لـــــــرب
العــــــــــــــــــــــــــاملي، تشـــــــــــــــــــــــــــرين  

 2019الثاين/نوفمرب  

 نعم 
ــبق، مبوجــــــب   القبــــــول املســــ

مليثــــــــــاق  مـــــــــن ا   31الفقـــــــــرة  
مج األ  ــة  املـــــــنقح لـــــــرب غذيـــــ

  العــــــــاملي، تشــــــــرين الثــــــــاين/ 
 2019نوفمرب  

 نعم 
ستشــارة، مبوجــب الفقــرة  اال 
ــنقح    31 مـــــــــن امليثـــــــــاق املـــــــ

ــاملي،   مج األغذيــــة العــ لــــرب
2019ين/نوفمرب  تشرين الثا 

 نعم 
ــة   ــنوات، قابلـــــــ أربـــــــــع ســـــــ
للتجديــــــد مــــــرة واحــــــدة،  

مـــــن    31مبوجـــــب الفقـــــرة  
مج   امليثــــــاق املــــــنقح لــــــرب

لعــاملي، تشــرين  األغذيــة ا 
 2019مرب  الثاين/نوف 

 نعم 
مــــن    31مبوجــــب الفقــــرة  

مج  امليثــــــاق املــــــنقح ـلـــــ  رب
األغذيــة العــاملي، تشــرين  

 2019الثاين/نوفمرب  

هيئات األمـم املتحـدة أو  
ا األخرى   كيا

ــارة   مركـــــــــــز التجـــــــــ
 الدولية 

 تحدة انظر األمم امل  انظر األمم املتحدة  ر األمم املتحدة انظ  انظر األمم املتحدة  ة انظر األمم املتحد  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة 

مج األمـــــــــــم   بـــــــــــر
املتحـــــدة املشـــــرتك  
املعـــــــــين بفـــــــــريوس  
نقـــــــــــص املناعــــــــــــة  

 البشرية/اإليدز 

انظــــــــر منظمــــــــة الصــــــــحة  
 العاملية  

انظـــــر منظمـــــة الصــــــحة  
 العاملية 

انظـــــــر منظمـــــــة الصـــــــحة  
 العاملية 

ــة الصــــــــــحة   ــر منظمــــــــ انظــــــــ
 العاملية 

ــر منظمــــــــــة الصــــــــــحة  ا  نظــــــــ
 العاملية 

ــة الصــــــــــحة   انظــــــــــر منظمــــــــ
 العاملية 

ــر منظمـــــــة الصـــــــحة   انظـــــ
 ملية العا 

انظـــــــر منظمـــــــة الصـــــــحة  
 العاملية 
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 املؤسسة  

 الفصل أو العزل  التعيني 
احلدود القصوى  

 للمدة 
القيود بعد انتهاء  

 اخلدمة 

يعينــه الــرئيس التنفيــذي  
 للمؤسسة 

خيضــــــــــــــــــع التعيــــــــــــــــــني 
للتشـــــــاور مـــــــع اهليئـــــــة 
التشريعية أو موافقتها 

خيضع التعيني للتشــاور 
ــة  ــة مراجعــــــــ مــــــــــع جلنــــــــ

ــا  ــة ت أو الر احلســــ قابــــ
 أو موافقتها 

جيــــري الفصــــل أو العــــزل 
ــرئيس   عـــــــــــن  طريـــــــــــق الـــــــــ

 التنفيذي للمؤسسة 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
ــة   ــع اهليئـــــــــ ــاور مـــــــــ للتشـــــــــ

 التشريعية أو موافقتها 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
للتشاور مع جلنة مراجعة  
ت أو الرقابــــة أو   احلســــا

 خيضع حلدود زمنية  موافقتها 

تقييـــد التعيـــني الالحـــق 
خــــرى ظــــائف األ يف الو 

 ملؤسسة 

ــة   ــاالت املتخصصـــــ الوكـــــ
ــة للطاقـــة   ــة الدوليـ والوكالـ

 الذرية 

ــة   ــة األغذيـــــ منظمـــــ
 والزراعة 

 نعم 
املــــــــدير العــــــــام، مبوجــــــــب  

مــــــــن ميثــــــــاق    16الفقــــــــرة  
مكتـــب املفـــتش العـــام يف  

لزراعــة،  منظمــة األغذيــة وا 
2013ير  كانون الثاين/ينا 

 نعم 
التشــــــــاور مــــــــع اللجنــــــــة  

غذيــــة  املاليــــة ملنظمــــة األ 
والزراعة، مبوجــب الفقــرة  

ــاق مكتـــب    16 مـــن ميثـ
ش العــام يف منظمــة  املفــت 

 األغذية والزراعة 

 نعم 
استعراضــات املــدير العــام  
ــة   ــة املاليـــــــــــــــــــــــ واللجنـــــــــــــــــــــــ

ما  ــارا مبوجــــــــب    واستشــــــ
مــــــــــــــــــــن    1- 2الفقــــــــــــــــــــرة  

ــة   اختصاصـــــــــــــــات جلنـــــــــــــ
ت يف  مراجعــــــــة احل  ســــــــا

الزراعة،  منظمة األغذية و 
 2018حزيران/يونيه  

 نعم 
جب الفقــرة  املدير العام، مبو 

مــــــــن ميثــــــــاق مكتــــــــب    16
ــة   ــام يف منظمــــ املفــــــتش العــــ

 األغذية والزراعة 
 

 نعم 
ــة املاليـــة   ــاور مـــع اللجنـ التشـ
ــة والزراعــــة،   ملنظمــــة األغذيــ

مــــــــن    16مبوجــــــــب الفقــــــــرة  
ميثاق مكتب املفتش العام  

لزراعة يف منظمة األغذية وا 

 نعم  
دير العـــــام  استعراضـــــات اـملــــ 

ما  واللجنة املالية واستشارا
مـــــن    1- 2فقـــــرة  مبوجـــــب ال 

اختصاصــات جلنــة مراجعــة  
ــة   ت يف منظمـــــــــــ احلســـــــــــــا
األغذيــــــــــــــــــــــة والزراعــــــــــــــــــــــة،  

 2018حزيران/يونيه  

 نعم 
ســـبع ســـنوات غـــري قابلـــة  
               ً         للتجديد اعتبــارا  مــن عــام  

ــة  2020 ــة اللجنـــــ ، مبوافقـــــ
املاليــــــة ملنظمــــــة األغذيــــــة  

اعــــــــــــــــــــة، تشــــــــــــــــــــرين  والزر 
 2019  الثاين/نوفمرب 

 نعم  

الوكالـــــــــة الدوليـــــــــة   
 للطاقة الذرية 

 نعم 
ملــــــــدير العــــــــام، مبوجــــــــب  ا 

ــرة   ــدليل    95الفقـــــ مـــــــن الـــــ
اإلداري للوكالـــــــة الدوليـــــــة  

نيــا /    3،  3                 ً  للطاقــة الذريــة 
2019كانون الثاين/يناير  

 نعم 
ــة،   ــاورات غــــري رمسيــ مشــ
كما هو مبني يف الفقرة  

مــن الــدليل اإلداري    95
ــة  للوكا  ــة للطاقــ ــة الدوليــ لــ
   3   ً  نيا /   الذرية 

 نعم  - 
 املدير العام  

 نعم  -  ال 
قصـــــــــى لعـــــــــدد  احلـــــــــد األ 

ســـنوات شـــغل املناصـــب  
ــة   جلميـــــع مـــــوظفي الوكالـــ

 هو سبع سنوات 

 (د) ال 

 ) ه ( نعم  اإليكاو  
 األمني العام 

 نعم 
املوافقــة، مبوجــب الفقــرة  

(و) مــــــــــــــن ميثــــــــــــــاق  34
مكتب التقييم واملراجعة  

 الداخلية يف اإليكاو 

 نعم 
االستشـــــــــــارة، مبوجـــــــــــب  

مــــــــــــــــــــن    2- 5  الفقــــــــــــــــــــرة 
اختصاصــــــــــات اللجنــــــــــة  

لمراجعـــــــــة  ل االستشـــــــــارية  
 قييم يف اإليكاو والت 

 نعم 
 األمني العام 

 نعم 
ــرة   ــة، مبوجـــــــب الفقـــــ املوافقـــــ

(و) مـــن ميثـــاق مكتـــب  34
التقيــــيم واملراجعــــة الداخليــــة  

 يف اإليكاو 

 نعم 
ستشــارة، مبوجــب الفقــرة  اال 
مـــــــــن اختصاصـــــــــات    2- 5

اللجنـــــــــــــــــــة االستشـــــــــــــــــــارية  
  اجعـــــــــــــــة والتقيـــــــــــــــيم يف لمر ل 

 اإليكاو 

 ال  ال 

منظمــــــــــة العمــــــــــل   
 الدولية 

 نعم  
مبوجــــــــب  املــــــــدير العــــــــام،  

مــــــــن ميثــــــــاق    14الفقــــــــرة  
ت    مراجعــــــــــــــــة احلســــــــــــــــا
ــة   ــة يف منظمــــــــــــ الداخليــــــــــــ

  15العمـــــــــــــــل الدوليـــــــــــــــة،  
 2016آذار/مارس  

 نعم 
التشاور، مبوجب الفقــرة  

ــة  مـــن ميثـــاق    14 مراجعـ
ت  الداخليـــة يف    احلســـا

 منظمة العمل الدولية 

 نعم 
وز طلـــــــب استشـــــــارة  ـجيــــــ 

ستشــــــــــــــارية  اللجنــــــــــــــة اال 
للرقابــة املســتقلة، مبوجــب  

(د) مــــــــــــــــــــن  3الفقــــــــــــــــــــرة  
اللجنــــــــــة  اختصاصــــــــــات  

ــتقلة   ــارية املســـــــــ االستشـــــــــ
يف منظمــــــــــة    لإلشــــــــــراف 

 العمل الدولية 

 نعم 
ة  املدير العام، مبوجب الفقــر 

مراجعــــــــة  مــــــــن ميثــــــــاق    14
ت الداخليــــــــــة  يف    احلســــــــــا

 منظمة العمل الدولية 

 نعم 
التشــــــاور، مبوجــــــب الفقــــــرة  

مراجعــــــــة  مــــــــن ميثــــــــاق    14
يف    ت الداخليــــــــــة احلســــــــــا 

 منظمة العمل الدولية 

 نعم 
ــوز اال  ــارة، مبوجـــب  جتـ ستشـ

(د) مـــــــــــــــــــــــــن  3الفقـــــــــــــــــــــــــرة  
ــة  اختصاصـــــــــــــــات   اللجنـــــــــــــ

االستشــــــــــــــــارية املســــــــــــــــتقلة  
يف منظمة العمل    لإلشراف 

 الدولية 

 ال  ال 
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 املؤسسة  

 الفصل أو العزل  التعيني 
احلدود القصوى  

 للمدة 
القيود بعد انتهاء  

 اخلدمة 

يعينــه الــرئيس التنفيــذي  
 للمؤسسة 

خيضــــــــــــــــــع التعيــــــــــــــــــني 
للتشـــــــاور مـــــــع اهليئـــــــة 
التشريعية أو موافقتها 

خيضع التعيني للتشــاور 
ــة  ــة مراجعــــــــ مــــــــــع جلنــــــــ

ــا  ــة ت أو الر احلســــ قابــــ
 أو موافقتها 

جيــــري الفصــــل أو العــــزل 
ــرئيس   عـــــــــــن  طريـــــــــــق الـــــــــ

 التنفيذي للمؤسسة 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
ــة   ــع اهليئـــــــــ ــاور مـــــــــ للتشـــــــــ

 التشريعية أو موافقتها 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
للتشاور مع جلنة مراجعة  
ت أو الرقابــــة أو   احلســــا

 خيضع حلدود زمنية  موافقتها 

تقييـــد التعيـــني الالحـــق 
خــــرى ظــــائف األ يف الو 

 ملؤسسة 

املنظمـــــــة البحريـــــــة   
 الدولية 

 نعم 
األمــــــني العــــــام، مبوجــــــب  

ــرة   مـــــــــــــــــــــــــــــن    2الفقـــــــــــــــــــــــــــ
االختصاصــات اإلضــافية  
ــة للرقابـــة الداخليـــة    الناظمـ
ــة   ــة البحريــــــــــــــ يف املنظمــــــــــــــ
الدوليــــــة، التــــــذييل الثــــــاين  

كـــانون    1وائح املاليــة،  للــ 
 2018الثاين/يناير  

 نعم  -  ال 
األمـــــــــني العـــــــــام، مبوجـــــــــب  

مــــــــــــــــــــــــــــــــن    2الفقــــــــــــــــــــــــــــــــرة  
االختصاصــــــات اإلضــــــافية  
الناظمة للرقابة الداخليــة يف  
املنظمـــــة البحريـــــة الدوليـــــة،  

ــذيي  للــــــــوائح  التــــــ ل الثــــــــاين 
 ة املالي 

 نعم  ال  -  ال 
االت خاصــة  ستثناء ح 

   ً                     جدا ، مع املوافقة املسبقة  
، مبوجـــــب  لألمـــــني العـــــام 
مـــــــــــــــــــــــــــن    2الفقـــــــــــــــــــــــــــرة  

االختصاصات اإلضافية  
الناظمــة للرقابــة الداخليــة  
يف املنظمــــــــــــــة البحريــــــــــــــة  
الدوليـــــة، التـــــذييل الثـــــاين  

 للوائح املالية 
االحتـــــــــاد الـــــــــدويل   

 لالتصاالت 
 نعم 

 (و) األمني العام 
 نعم  ال  ال 

 مني العام األ 
 ال  ال  ال  ال 

 نعم  اليونسكو  
املــــــــدير العــــــــام، مبوجــــــــب  

من ميثاق  (أ) 4- 4الفقرة 
وسياسة املراجعة الداخلية  
ت الـــذي أعـــده   للحســـا
مرفــق اإلشــراف الــداخلي  

  22يف اليونســــــــــــــــــــــــــــــــكو،  
 2016شباط/فرباير  

 نعم 
ــارة، مبوجـــــــــب   االستشـــــــ

(أ) مــــــــــــن  4- 4الفقــــــــــــرة  
ميثاق وسياســة املراجعــة  
ت  ــا ــة للحســـــ   الداخليـــــ
الــــــــــذي أعــــــــــده مرفــــــــــق  

الـــــداخلي يف  اإلشـــــراف  
  22ونســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكو،  الي 

،  2016شـــــــــــــــباط/فرباير  
ــدة    ومبوجـــــــــــــــب  القاعـــــــــــــ

ــام    3- 5- 4 مــــــــــــن نظــــــــــ
ــوظفي   ــة مــــــــــــــــ والئحــــــــــــــــ

مارس    اليونسكو، آذار/ 
  5و   4، والفقرتني  2018

مـــــــــــــــن اختصاصـــــــــــــــات  
ــارية   ــة االستشــــــــــ اللجنــــــــــ

إلشـــــراف،     11املعنيـــــة 
 2016أغسطس    آب/ 

 نعم 
جيـــــــــــوز للمـــــــــــدير العـــــــــــام  

لرقابـــة  التشـــاور مـــع جلنـــة ا 
طلوبــة  بشأن املــؤهالت امل 

مــن املرتشــحني، مبوجــب  
(أ) مــــــــــــــن  4- 4الفقــــــــــــــرة  

وسياســـة املراجعـــة    ميثـــاق 
ت   الداخليــــــــــة للحســــــــــا
الــــــــــــذي أعــــــــــــده مرفــــــــــــق  
اإلشـــــــراف الـــــــداخلي يف  

  شـــــباط/   22اليونســـــكو،  
 2016فرباير  

 نعم 
املدير العام، مبوجب الفقــرة  

(أ) مــــــــــــــــــن ميثــــــــــــــــــاق  4- 4
ياســـة املراجعـــة الداخليـــة  وس 

ت الـــــذ  ي أعــــــده  للحســـــا
خلي  مرفــــق اإلشــــراف الـــــدا 

  شـــباط/   22يف اليونســكو،  
 2016فرباير  

 نعم 
ر، مبوجــــــب الفقــــــرة  التشــــــاو 

ــاق  4- 4 (أ) مــــــــــــــــــن ميثــــــــــــــــ
وسياســـة املراجعـــة الداخليـــة  
ت الـــــذي أعــــــده   للحســـــا
مرفــــق اإلشــــراف الـــــداخلي  

  شـــباط/   22يف اليونســكو،  
، ومبوجــــــــــب  2016فربايــــــــــر  
من نظــام    3- 5- 4القاعدة  

والئحة موظفي اليونسكو،  
 2018آذار/مارس  

 نعم  
تشــارة، مبوجــب الفقــرة  االس 

مــــــــــــن االختصاصــــــــــــات    5
ة االستشــارية  املنقحــة للجنــ 

إلشـــــــــــراف،     11املعنيـــــــــــة 
 2016أغسطس    آب/ 

 نعم 
ســت ســنوات غــري قابلــة  
لتجديــد، مبوجــب الفقــرة  

مـــــن ميثـــــاق وسياســـــة    5
املراجعــــــــــــــــــة الداخليــــــــــــــــــة  
ت الــذي أعــده   للحســا
مرفق اإلشــراف الــداخلي  

ــكو،     22يف اليونســـــــــــــــــــــــــــ
 2018فرباير    شباط/ 

 نعم 
مـــــــن    5وجـــــــب الفقـــــــرة  مب 

ميثـــاق وسياســـة املراجعـــة  
ــة   ت  الداخليـــــــ للحســـــــــا

الـــــــــــذي أعـــــــــــده مرفـــــــــــق  
اإلشـــــــراف الـــــــداخلي يف  

ــكو،     شــــباط/   22اليونســ
 2018فرباير  
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 املؤسسة  

 الفصل أو العزل  التعيني 
احلدود القصوى  

 للمدة 
القيود بعد انتهاء  

 اخلدمة 

يعينــه الــرئيس التنفيــذي  
 للمؤسسة 

خيضــــــــــــــــــع التعيــــــــــــــــــني 
للتشـــــــاور مـــــــع اهليئـــــــة 
التشريعية أو موافقتها 

خيضع التعيني للتشــاور 
ــة  ــة مراجعــــــــ مــــــــــع جلنــــــــ

ــا  ــة ت أو الر احلســــ قابــــ
 أو موافقتها 

جيــــري الفصــــل أو العــــزل 
ــرئيس   عـــــــــــن  طريـــــــــــق الـــــــــ

 التنفيذي للمؤسسة 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
ــة   ــع اهليئـــــــــ ــاور مـــــــــ للتشـــــــــ

 التشريعية أو موافقتها 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
للتشاور مع جلنة مراجعة  
ت أو الرقابــــة أو   احلســــا

 خيضع حلدود زمنية  موافقتها 

تقييـــد التعيـــني الالحـــق 
خــــرى ظــــائف األ يف الو 

 ملؤسسة 

 نعم  اليونيدو  
ــام، مبوجـــــــب   ــدير العـــــ املـــــ

مـــــــــن ميثـــــــــاق    8الفقـــــــــرة  
ــيم   مكتــــــــــــــــــــــــب التقيــــــــــــــــــــــ

ــة  ــة    واملراجعــــــــــــــ الداخليــــــــــــــ
 )DGB/2019/07 ( ،  26  

 2019رس آذار/ما 

 نعم  ال 
ع اللجنـــــــــة  التشـــــــــاور ـمــــــــ 

ــتقلة   ــارية املســـــــــ االستشـــــــــ
املــدير  للمراجعة إذا اعترب  

               ً    العـــــــــام ذلـــــــــك مناســـــــــبا ،  
مـــــــن    8مبوجـــــــب الفقـــــــرة  

ــيم   ــاق مكتــــــب التقيــــ ميثــــ
 واملراجعة الداخلية 

 نعم 
املدير العام، مبوجب الفقــرة  

مــــــــــن ميثــــــــــاق مكتــــــــــب    8
 التقييم واملراجعة الداخلية  

 نعم  ال 
ــ   ــبا ،  رب م                ُ التشـــاور إذا اعتـ     ً    ناسـ

ن ميثاق  م   8لفقرة  مبوجب ا 
مكتـــــب التقيـــــيم واملراجعـــــة  

 الداخلية  

 ال  ال 

ــياحة    منظمــــــة الســــ
 العاملية 

 -  -  -  -  -  -  -  (ز)   - 

االحتـــــــاد الربيـــــــدي   
 العاملي 

 -  -  -  -  -  -  -  (ح)   - 

منظمــــــــة الصــــــــحة   
 العاملية 

 نعم 
املــــــــدير العــــــــام، مبوجــــــــب  

مــــــــن ميثــــــــاق    18الفقــــــــرة  
مكتـــب خـــدمات املراقبـــة  

مبنظمـــة الصـــحة    الداخليــة 
آذار/مـــــــــــــارس  العامليـــــــــــــة،  

2019 

 نعم 
التشـــــــــــــــاور واملوافقـــــــــــــــة،  

مـــن    18رة  مبوجـــب الفقـــ 
ميثاق مكتب خــدمات  
املراقبــة الداخليــة مبنظمــة  
الصــــــــــــــــــحة العامليــــــــــــــــــة،  

 2019آذار/مارس  

 نعم  ال 
 املدير العام  

 نعم 
التشـــاور واملوافقـــة، مبوجـــب  

ــرة   ــاق    18الفقــــــــ مــــــــــن ميثــــــــ
مكتــــــب خــــــدمات املراقبــــــة  

مـــــة الصـــــحة  الداخليـــــة مبنظ 
2019مارس  العاملية، آذار/ 

 ال  ال  ال 

املنظمــــــــة العامليــــــــة   
 فكرية للملكية ال 

 نعم 
املــــــــدير العــــــــام، مبوجــــــــب  

مــــــــن ميثــــــــاق    51الفقــــــــرة  
الرقابــة الداخليــة للمنظمــة  
العامليــة للملكيــة الفكريــة،  

النظام املايل  املرفق األول،  
للمنظمــة العامليــة    والئحتــه 

  2للملكيـــــــــــــة الفكريـــــــــــــة،  
أكتـــــــــــوبر  تشـــــــــــرين األول/ 

2018 

 نعم 
ــيق،  إقـــــــرار جل  نـــــــة التنســـــ

ــرة   مـــن    52مبوجـــب الفقـ
 امليثاق 

 نعم 
اللجنــة االستشــارية    إقــرار 

املســتقلة للرقابــة، مبوجــب  
 من امليثاق   52الفقرة  

 نعم 
املدير العام، مبوجب الفقــرة  

 من امليثاق   53

 نعم 
إقرار جلنة التنسيق، مبوجب  

 من امليثاق   53الفقرة  

 نعم 
ــة االستشـــــا  ــرار اللجنـــ رية  إقـــ

وجـــــب  املســـــتقلة للرقابـــــة، مب 
 من امليثاق   53الفقرة  

 نعم 
ابلــة  ســت ســنوات غــري ق 

للتجديد، مبوجب الفقــرة  
 من امليثاق   52

 نعم 
مــــن    52مبوجــــب الفقــــرة  

 امليثاق 
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 املؤسسة  

 الفصل أو العزل  التعيني 
احلدود القصوى  

 للمدة 
القيود بعد انتهاء  

 اخلدمة 

يعينــه الــرئيس التنفيــذي  
 للمؤسسة 

خيضــــــــــــــــــع التعيــــــــــــــــــني 
للتشـــــــاور مـــــــع اهليئـــــــة 
التشريعية أو موافقتها 

خيضع التعيني للتشــاور 
ــة  ــة مراجعــــــــ مــــــــــع جلنــــــــ

ــا  ــة ت أو الر احلســــ قابــــ
 أو موافقتها 

جيــــري الفصــــل أو العــــزل 
ــرئيس   عـــــــــــن  طريـــــــــــق الـــــــــ

 التنفيذي للمؤسسة 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
ــة   ــع اهليئـــــــــ ــاور مـــــــــ للتشـــــــــ

 التشريعية أو موافقتها 

خيضـــع الفصـــل أو العـــزل  
للتشاور مع جلنة مراجعة  
ت أو الرقابــــة أو   احلســــا

 خيضع حلدود زمنية  موافقتها 

تقييـــد التعيـــني الالحـــق 
خــــرى ظــــائف األ يف الو 

 ملؤسسة 

املنظمــــــــة العامليــــــــة   
 لألرصاد اجلوية 

 نعم 

األمــــــني العــــــام، مبوجــــــب  
مــــــــــــــــــن    9- 13الفقــــــــــــــــــرة  

ــة   الالئحــــة املاليــــة للمنظمــ
ويــــة،  العامليـــة لألرصـــاد اجل 

ــاي   1 ــانون الثاين/ينــــــــــ ر  كــــــــــ
2016 

 نعم 

التشـــــــــاور مـــــــــع رئـــــــــيس  
صاد  املنظمة العاملية لألر 

ــم   ســـــ ــة العامـــــــل  اجلويـــــ
اجمللــــــــــــــس التنفيــــــــــــــذي،  
وموافقتــــــــــــــه، مبوجــــــــــــــب  

مـــــــــــــــن    9- 13الفقـــــــــــــــرة  
الالئحــة املاليــة للمنظمــة  

 العاملية لألرصاد اجلوية 

 نعم  ال 

األمـــــــــني العـــــــــام، مبوجـــــــــب  
مــن الالئحـــة    9- 13الفقــرة  

ــة للمنظمــــــــة  ــة    املاليــــــ العامليــــــ
 لألرصاد اجلوية 

 نعم 

التشــاور مــع رئــيس املنظمــة  
ويـــــــة  العامليـــــــة لألرصـــــــاد اجل 

ســـــــــــم اجمللـــــــــــس   العامـــــــــــل 
التنفيـــــــــــــــذي، وموافقتــــــــــــــــه،  

مـــن    9- 13مبوجـــب الفقـــرة  
ــة للمنظمــــــة   ــة املاليــــ الالئحــــ

 العاملية لألرصاد اجلوية 

 ال  ال  ال 

ت والتحقيق والتقييم، بينما ال يتضمن يف من يف بعض املؤسسات مراجعالتنظيمي ملكتب الرقابة الداخلية. فهو يتضخيتلف اهليكل   مالحظة: ت والتحقيق.ة احلسا  مؤسسات أخرى سوى مراجعة احلسا

 .ST/SGB/2015/3كما هو حمدد يف   (أ)

ت والتحقيــق يف مكتــب األمــم املتحــدة خلــ   (ب) أي أحكــام تتعلــق بتعيــني مــدير  2018ر/مــارس آذا 15) املــؤرخ Rev.OD.ED.2018.02دمات املشــاريع (التوجيــه التنفيــذي ال يتضــمن ميثــاق مراجعــة احلســا
 و عزله، أو احلدود القصوى ملدة واليته، أو إمكانية تعيينه بعد انتهاء خدمته.املكتب، أ

 يف إجراء التحقيقات. تستخدم هيئة األمم املتحدة للمرأة خدمات مكتب خدمات الرقابة الداخلية  (ج)

ً                     : "ليس هذا التعيني قابال  ألي متديد يتجاوز مــدة 2018ة يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، املؤرخة عام الوظيفة الشاغرة ملدير مكتب خدمات الرقابة الداخليذكرة اإلعالن األخرية عن جاء ما يلي يف م  (د)                      
ً   اخلدمة القصوى. ولن يكون شاغل الوظيفة مؤهال  أل  الذرية."ي وظيفة أخرى يف الوكالة الدولية للطاقة                                        

 كاو الذي ليست لديه والية إلجراء التحقيقات.لق برئيس مكتب التقييم واملراجعة الداخلية يف اإليمعلومات تتع  )ه(

ة، أو عزلــه، أو احلــدود يس وحدة املراجعة الداخليــ ) أي أحكام تتعلق بتعيني رئ2013حزيران/يونيه  27) املؤرخ 13/09ال يتضمن ميثاق املراجعة الداخلية يف االحتاد الدويل لالتصاالت (األمر اإلداري (  (و)
 انية تعيينه بعد انتهاء خدمته.القصوى ملدة واليته، أو إمك

لرقابة الداخلية.  (ز)  ليس لدى منظمة السياحة العاملية مكتب معين 

لرقابة الداخلية. ليس لدى االحتاد الربيدي العاملي  (ح)  مكتب معين 
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 يناملرفق السادس، اجلزء الثا

 الرقابة الداخلية استقاللية رئيس مكتب   

 املؤسسة  
عــــــــن           ً     ً  يقــــــــدم تقريــــــــرا  ســــــــنو   

األنشطة إىل اهليئة التشريعية 
لديه وصول غــري مقيــد

 إىل اهليئة التشريعية 
يتضـــــمن التقريـــــر الســـــنوي عـــــن

الستقاللية   األنشطة بيا 

     ً     ً          قريــرا  ســنو  عــن األنشــطةيقدم ت 
ت أو ــا ــة احلسـ ــة مراجعـ إىل جلنـ

 قابة الر 

لديـــه وصـــول غـــري مقيـــد
ــة إىل جلنــــــــــــــــــة مراجعــــــــــــــــ

ت أو الرقابة   احلسا

ــالحية  ــه صـ ــق  لديـ ــتح التحقيـ فـ
دون موافقـــــــــــة مســـــــــــبقة مـــــــــــن

 الرئيس التنفيذي 

ــم ــة لألمـــــ األمانـــــــة العامـــــ
ـــــــــــــــا املتحـــــــــــــــدة وإدارا

 (أ) ومكاتبها 

 نعم  األمم املتحدة 
كمــــــا هــــــو مبــــــني يف الفقــــــرة

ــة2)‘ ه ( 5 ــرار اجلمعيـ ‘ مـــن قـ
 ء   218/ 48العامة  

 نعم  م نع 
يــــــــر عــــــــنمــــــــن التقر   16الفقــــــــرة  

أنشــطة مكتــب خــدمات الرقابــة
متوز/يوليــه  1مــن  الداخلية للفرتة  

حزيران/يونيــــــــــــــــــه  30إىل    2018
2019 

 نعم  نعم  ال 

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  األمم املتحدة انظر   انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  األونكتاد  

مج األمــــــــــــم  بــــــــــــر
 يئة املتحدة للب 

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  األمم املتحدة انظر   انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة 

موئــــــــــــــل األمـــــــــــــــم 
 املتحدة 

 انظر األمم املتحدة  ة انظر األمم املتحد  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  املتحدة انظر األمم  

كتـــــــــــب األمـــــــــــمم  
املتحــــــــــدة املعــــــــــين
ملخدرات واجلرمية 

 األمم املتحدة انظر   انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  ر األمم املتحدة انظ 

مج اإلمنائي  الصناديق والربامج   نعم  الرب
38كما هو مبــني يف الفقــرة  

 اق من امليث 

 نعم 
ــا هــــــــو مبــــــــني يف كمــــــ

 من امليثاق   48فقرة  ال 

 نعم 
ــن   4الفقـــــرة   ويمـــــن التقريـــــر الســـ

ت ــة احلســـــــــا ملكتـــــــــب مراجعـــــــ
والتحقيقــــــــــــات عــــــــــــن أنشــــــــــــطة
ت املراجعـــــة الداخليـــــة للحســـــا
والتحقيقــــــات الــــــيت أجريــــــت يف

 2018عام  

 نعم 
من  38كما هو مبني يف الفقرة  

 امليثاق 

 نعم 
كما هو مبني يف الفقــرة

 من امليثاق   48

 نعم 
19رة  كمـــا هـــو مبـــني يف الفقـــ 

 من امليثاق 
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 املؤسسة  
عــــــــن           ً     ً  يقــــــــدم تقريــــــــرا  ســــــــنو   

األنشطة إىل اهليئة التشريعية 
لديه وصول غــري مقيــد

 إىل اهليئة التشريعية 
يتضـــــمن التقريـــــر الســـــنوي عـــــن

الستقاللية   األنشطة بيا 

     ً     ً          قريــرا  ســنو  عــن األنشــطةيقدم ت 
ت أو ــا ــة احلسـ ــة مراجعـ إىل جلنـ

 قابة الر 

لديـــه وصـــول غـــري مقيـــد
ــة إىل جلنــــــــــــــــــة مراجعــــــــــــــــ

ت أو الرقابة   احلسا

ــالحية  ــه صـ ــق  لديـ ــتح التحقيـ فـ
دون موافقـــــــــــة مســـــــــــبقة مـــــــــــن

 الرئيس التنفيذي 

األمـــــــــمصـــــــــندوق   
 املتحدة للسكان 

 عم ن 
65كما هو مبــني يف الفقــرة  

(ب)25مــن امليثــاق والفقــرة  
 من سياسة الرقابة 

 نعم 
ــا هــــــــو مبــــــــني يف كمــــــ

مـــن امليثـــاق  65الفقـــرة  
ــرة   (ب) مــــــن24والفقــــ

 سياسة الرقابة 

 نعم 
ــرة   مـــــــن تقريـــــــر مكتـــــــب  7الفقـــــ

اخليخـــــــــدمات التـــــــــدقيق الـــــــــد 
الــداخلي  والتحقيــق عــن التــدقيق 
ق األمـــــــموالتحقيـــــــق يف صـــــــندو 

2018يف عام    املتحدة للسكان 

 نعم 
ألغــراض االســتعراض، كمــا هــو

ــرة   مـــن امليثـــاق  65مبـــني يف الفقـ
ــرة   مـــــن اختصاصـــــات  16والفقـــ

ــارية   ــة االستشـــــــــ ــةاللجنـــــــــ املعنيـــــــــ
كـــانون الثاين/ينـــاير  26،  لرقابـــة 
2018 

 نعم 
كما هو مبني يف الفقــرة

مــــن امليثــــاق والفقــــرة  49
) مـــــــــن سياســـــــــة(ب 24

 الرقابة  

 نعم 
22كمـــا هـــو مبـــني يف الفقـــرة  

 من امليثاق  

ــؤون  ــية شــــــ مفوضــــــ
 الالجئني 

 نعم 
ً              عمــــــــــــال  مبقــــــــــــرري اللجنــــــــــــة   

ــة   ،A/AC.96/113التنفيذيـــــــــــــــــ
ــرة   ‘،4)(و)‘ 1( 25الفقـــــــــــــــــــــــــ

، الفقـــــــــــــــــــرةA/AC.96/1021و 
)، وكمــا هــو مبــني يفه ( 24

‘ مــــــــــــــــن3(و)‘ 55الفقــــــــــــــــرة  
 ستقلة سياسة الرقابة امل 

 ال  ال  ال 
طي يــــــق العملــــــي، ـحتـــــ التطب عنــــــد  

اللجنــــــــــــــة املســــــــــــــتقلة ملراجعــــــــــــــة
               ً    ت والرقابــة علمــا  ثــالثاحلســا 

نشطة الرقابة            ً              مرات سنو  

 نعم  ال 
مـــن  48و   7مبوجـــب الفقـــرتني  

ــراء جـ ــر اإلداري املتعلـــق  األمـ
ــية التحقيقـــــــــــــــات يف مفوضـــــــــــــ
ــني، املــــــؤرخ   ــؤون الالجئــــ  9شــــ

2019كانون األول/ديسمرب  

 نعم  سيف اليوني  
فقــــــرةيف ال كمــــــا هــــــو مبــــــني  

 (د) من امليثاق 8

 نعم  ال 
ــن التقريـــ   21الفقـــرة   ر الســـنويمـ

ملكتـــــــــــب املراجعـــــــــــة الداخليـــــــــــة
ــات لعــــام ت والتحقيقــ للحســــا

املقـــــــــــــــــدم إىل اجمللـــــــــــــــــس  2018
 التنفيذي 

 نعم   ال 
ــرة   (ط)9مبوجـــــــب الفقـــــ

 من امليثاق 

 نعم 
4كمــا هــو مبــني يف الفقــرتني  

 من امليثاق   10و 

مكتـــــــــــب األمـــــــــــم  
خلـــــدماتاملتحـــــدة  
 املشاريع 

 نعم 
كمــــــا هــــــو مبــــــني يف الفقــــــرة

 من امليثاق   3- 3

 نعم 
ــا هــــــــو مبــــــــني يفك  مــــــ

ــن  2- 3الفقـــــــــــــــرة   مـــــــــــــ
 امليثاق 

 نعم 
ــن التقريـــر الســـنوي  14الفقـــرة   مـ

لفريــــــــــــــق املراجعــــــــــــــة الداخليــــــــــــــة
ت والتحقيقـــــات عـــــن للحســـــا
أنشــــــــــــطة املراجعــــــــــــة الداخليــــــــــــة
ت والتحقيقـــــات الـــــيت للحســـــا

 2018أجريت يف عام  

 نعم  ال 
ةهو مبني يف الفقــر كما 

 من امليثاق   2- 3

 نعم 
1- 2كما هو مبني يف الفقــرة  

 من امليثاق 
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 املؤسسة  
عــــــــن           ً     ً  يقــــــــدم تقريــــــــرا  ســــــــنو   

األنشطة إىل اهليئة التشريعية 
لديه وصول غــري مقيــد

 إىل اهليئة التشريعية 
يتضـــــمن التقريـــــر الســـــنوي عـــــن

الستقاللية   األنشطة بيا 

     ً     ً          قريــرا  ســنو  عــن األنشــطةيقدم ت 
ت أو ــا ــة احلسـ ــة مراجعـ إىل جلنـ

 قابة الر 

لديـــه وصـــول غـــري مقيـــد
ــة إىل جلنــــــــــــــــــة مراجعــــــــــــــــ

ت أو الرقابة   احلسا

ــالحية  ــه صـ ــق  لديـ ــتح التحقيـ فـ
دون موافقـــــــــــة مســـــــــــبقة مـــــــــــن

 الرئيس التنفيذي 

 نعم  األونروا  
18كما هو مبــني يف الفقــرة  

 من امليثاق 

 نعم  ال 
ــنوي  6الفقـــــرة   مـــــن التقريـــــر الســـ
خــدمات الرقابــة الداخليــة  لــدائرة 
 2018لعام  

 نعم 
من  18كما هو مبني يف الفقرة  

 امليثاق 

 نعم 
هو مبني يف الفقــرةكما 

 ن امليثاق (ج) م 20

 نعم 
كمـــــــا هـــــــو مبـــــــني يف الفقـــــــرة

 يثاق (د) من امل 20

هيئة األمم املتحــدة 
 للمرأة 

 (ب) نعم 
ً                     عمال  بقرار اجمللس التنفيذي   

UNW/2015/4 

 نعم 
ــا هــــــــو مبــــــــني يف كمــــــ

 من امليثاق   30الفقرة  

 نعم 
مــــــــن التقريــــــــر عــــــــن  20الفقــــــــرة  

أنشــــــــــــطة املراجعــــــــــــة الداخليــــــــــــة
ت وال  تحقيــــــق خــــــاللللحســــــا

نون الثاين/ينـــايركـــا   1الفـــرتة مـــن  
ــانون األول/ديســــــمرب  31إىل   كــــ

2018 

 نعم  ال 
كما هو مبني يف الفقــرة

 من امليثاق   30

 نعم 
24كمـــا هـــو مبـــني يف الفقـــرة  

 من امليثاق 

مج األغذيــــــــة  بــــــــر
 العاملي 

 نعم 
52كما هو مبــني يف الفقــرة  

 من امليثاق املنقح 

 نعم 
ــا هــــــــو مبــــــــني يف كمــــــ

مـــن امليثـــاق  34الفقـــرة  
 املنقح 

 نعم 
ــن التقريـــر الســـنوي  10فقـــرة  ال  مـ

ملفـــتشاملقـــدم مـــن ا   2018لعـــام  
 العام 

 ال 
 

 نعم 
كما هو مبني يف الفقــرة

 من امليثاق املنقح   34

 نعم 
كمـــــا هـــــو مبـــــني يف الفقـــــرتني

من امليثاق املنقح   42(ي) و 7

هيئات األمــم املتحــدة أو 
ا األخرى   كيا

مركــــــــــــز التجــــــــــــارة
 الدولية 

 انظر األمم املتحدة  نظر األمم املتحدة ا  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  املتحدة انظر األمم   األمم املتحدة انظر  

مج األمــــــــــــم بــــــــــــر
املشــــــرتكاملتحــــــدة  

املعـــــــــين بفــــــــــريوس
نقــــــــــــص املناعــــــــــــة

 البشرية/اإليدز 

 نعم 
التقارير الســنوية الــيت يقــدمها
مكتــــــــب خــــــــدمات املراقبــــــــة
الداخليـــــــة مبنظمـــــــة الصـــــــحة
العامليـــــــة إىل جملـــــــس تنســـــــيق

ــاريرا  لتقــ ــق  مج يف مرفــ لــــرب
مج األمــم  املتحــدة  املالية لــرب

املشــــــــــرتك املعــــــــــين بفــــــــــريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدز 

 نعم  -  -  ال  ال 
مــــــن  9و   8      ً          تطبيقــــــا  للفقــــــرتني  

ميثاق مكتب خدمات املراقبة
ــة الصـــــــــحة ــة مبنظمـــــــ الداخليـــــــ

 العاملية 
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 املؤسسة  
عــــــــن           ً     ً  يقــــــــدم تقريــــــــرا  ســــــــنو   

األنشطة إىل اهليئة التشريعية 
لديه وصول غــري مقيــد

 إىل اهليئة التشريعية 
يتضـــــمن التقريـــــر الســـــنوي عـــــن

الستقاللية   األنشطة بيا 

     ً     ً          قريــرا  ســنو  عــن األنشــطةيقدم ت 
ت أو ــا ــة احلسـ ــة مراجعـ إىل جلنـ

 قابة الر 

لديـــه وصـــول غـــري مقيـــد
ــة إىل جلنــــــــــــــــــة مراجعــــــــــــــــ

ت أو الرقابة   احلسا

ــالحية  ــه صـ ــق  لديـ ــتح التحقيـ فـ
دون موافقـــــــــــة مســـــــــــبقة مـــــــــــن

 الرئيس التنفيذي 

ــاالت املتخصصـــــــة الوكـــــ
ــة ال  دوليـــة للطاقـــةوالوكالـ

 الذرية 

ــة  منظمــــــــة  األغذيــــــ
 والزراعة 

 نعم 
27كما هو مبــني يف الفقــرة  

 من امليثاق 

 نعم  ال 
الفرع الثالث من التقرير السنوي

املقـــدم مـــن املفـــتش  2018لعـــام  
 العام 

 ال 
ــرا  ــدر تقريـ ــو يصـ ــع ذلـــك، فهـ                        ً ومـ

إىل املـــــــــدير العـــــــــام ُ     ي قـــــــــدم      ً  دور   
ــائج واللجنـــة االستشـــارية عـــن نتـ

مبــني يف الفقــرةأعماله، كما هو  
 ثاق من املي   20

 نعم 
كما هو مبني يف الفقــرة

 من امليثاق   11

 نعم 
3فقـــــرة  كمـــــا هـــــو مبـــــني يف ال 

 من امليثاق 

الوكالـــــــــة الدوليـــــــــة 
 للطاقة الذرية 

 نعم 
املتبعـــــــــةمبوجــــــــب املمارســــــــة  

؛ غــري2019       ً         اعتبارا  مــن عــام  
 حمدد يف امليثاق  

 نعم  -  -  نعم  ال 
8كمـــــا هـــــو مبـــــني يف الفقـــــرة  

 ثاق من املي 

 (ج) نعم  اإليكاو  
ــام، الــــذي حييلــــهاألمــــ  ني العــ

             ً إىل اجمللــــــــــــــــــــس مشــــــــــــــــــــفوعا 
كمـــا هـــو مبـــني يف  تـــه بتعليقا 
 من امليثاق   18الفقرة  

 نعم 
ــا هــــــــو مبــــــــني يف كمــــــ

 من امليثاق   33الفقرة  

 نعم 
من التقرير عن أنشطة  8الفرع 

مكتب التقييم واملراجعة 
 2018الداخلية لعام  

 نعم  -  - 
5  كمــا هــو مبــني يف الفقــرتني 

 من امليثاق   9و 

العمـــــــــــلمنظمـــــــــــة   
 الدولية 

 نعم 
ــام التقريــــــر حييــــــل املــــــدير العــــ

نوي إىل جملــــس اإلدارة، الســــ 
كمــــــا هــــــو مبــــــني يف الفقــــــرة

 (ب) من امليثاق 15

 نعم  ال 
ــرة   ــري  6الفقــــــــ ــر كبــــــــ ــن تقريــــــــ مــــــــ

ت  املراجعني الداخليني  للحسا
 2018لعام  

 نعم 
 ُ                           ي قــدم التقريــر الســنوي إىل املــدير

ة منــه إىلالعام مــع إرســال نســخ 
ية املســــــــتقلةاللجنــــــــة االستشــــــــار 

لإلشـــــراف، كمـــــا هـــــو مبـــــني يف
 ) من امليثاق (ب 15الفقرة  

 نعم 
كما هو مبني يف الفقــرة

 من امليثاق   15

 نعم 
4كمـــــا هـــــو مبـــــني يف الفقـــــرة  

 من امليثاق 

املنظمـــــــة البحريـــــــة 
 الدولية 

 ال 
تقريـــــر مـــــوجز ســـــنوي ُ     ي نشـــــر  

ــفحة الرئيســـــــــية علـــــــــى الصـــــــ
 للموقع على اإلنرتنت 

 نعم  -  -  ال  ال 
1- 5يف الفقــرة  كما هو مبني  

لنظـــــــــــام مـــــــــــن التـــــــــــذييل واو 
 موظفني اإلداري لل 
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 املؤسسة  
عــــــــن           ً     ً  يقــــــــدم تقريــــــــرا  ســــــــنو   

األنشطة إىل اهليئة التشريعية 
لديه وصول غــري مقيــد

 إىل اهليئة التشريعية 
يتضـــــمن التقريـــــر الســـــنوي عـــــن

الستقاللية   األنشطة بيا 

     ً     ً          قريــرا  ســنو  عــن األنشــطةيقدم ت 
ت أو ــا ــة احلسـ ــة مراجعـ إىل جلنـ

 قابة الر 

لديـــه وصـــول غـــري مقيـــد
ــة إىل جلنــــــــــــــــــة مراجعــــــــــــــــ

ت أو الرقابة   احلسا

ــالحية  ــه صـ ــق  لديـ ــتح التحقيـ فـ
دون موافقـــــــــــة مســـــــــــبقة مـــــــــــن

 الرئيس التنفيذي 

االحتــــــــــاد الــــــــــدويل 
 لالتصاالت 

 نعم  
19كما هو مبــني يف الفقــرة  

 من امليثاق 

 نعم  ال  ال 
من  19كما هو مبني يف الفقرة  

 امليثاق 

 نعم 
كما هو مبني يف الفقــرة

 من امليثاق   20

 ال 

 نعم  اليونسكو  
لطلــب الــدائم املقــدم     ً عمــال  
اجمللــــس التنفيــــذي علــــىمـــن  

  5- 6م ت/   160القــرار  أســاس  

 10- 6م ت/   164قرار  وال 

 نعم  ال 
ــنوي  7الفقـــــرة   مـــــن التقريـــــر الســـ

ملرفــــق اإلشــــراف الــــداخلي لعــــام
2018 

 نعم 
 ُ                       ي قـــــدم تقريـــــر ســـــنوي إىل املـــــدير
ــام وت طلـــــــــع عليـــــــــه اللجنـــــــــة        ُ                العـــــــ
إلشــــراف،  االستشــــارية املعنيــــة 

الفقــــــــــرة  كمــــــــــا هــــــــــو مبــــــــــني يف 
اإلداري،(ب) مــن الــدليل  4- 4

 6- 1البند  

 نعم 
كما هو مبني يف الفقــرة

(ب) مــــــن الــــــدليل2- 4
 6- 1اإلداري، البند  

 نعم 
لفقــرة   مــن التعمــيم  16   ً         عمــال  

خاملـــــــــــــــــؤر   AC/HR/71اإلداري  
 2019شباط/فرباير    19

 نعم  اليونيدو  
مبوجـــــــــــــب قـــــــــــــرار اجمللـــــــــــــس

IDB.44/Dec.3    ــرة 29والفقـــــــــ

 من امليثاق  

 عم ن  ال 
مكتــبمن تقرير مدير    9الفقرة  

ــام ــة لعـ ــة الداخليـ ــيم واملراجعـ التقيـ
2018 

 نعم 
قدم تقرير سنوي عن األنشــطة ُ ي  

                ُ         إىل املــــــدير العــــــام وي طلــــــع عليــــــه
االستشـــــــاريةاجمللــــــس، واللجنــــــة  

ت، واملراجــــــع ــة احلســــــا ملراجعــــ
ــا هــــــو مبــــــني يف اخلــــــارجي، كمــــ

 من امليثاق   28الفقرة  

 نعم 
كما هو مبني يف الفقــرة

 من امليثاق   20

 نعم 
38 يف الفقـــرة  كمـــا هـــو مبـــني 

ــة ــادئ التوجيهيـــــــــــ مـــــــــــــن املبـــــــــــ
ادرة عـــــــــــــنللتحقيـــــــــــــق الـصــــــــــــ 

 16خدمات الرقابة الداخلية،  
 2012كانون الثاين/يناير  

الســـــــياحةمنظمـــــــة   
 العاملية 

 -  -  -  -  -  - 

االحتــــــــاد الربيــــــــدي 
 العاملي 

 نعم 
قــدم خــدمات الرقابــة      ُ يقــدم م  

مــــن القطــــاع اخلــــاص التقريــــر
ن األنشـــــطة إىلالســـــنوي ـعــــ 

     ً مشــــــــــــــفوعا   جملــــــــــــــس اإلدارة 
ـــــا  بتعليقـــــات   املـــــديريـــــديل 

ــو  ــا هــــ ــام، كمــــ مبــــــني يف  العــــ
مــن الفــرع زاي مــن  5الفقــرة  
 امليثاق 

 نعم  ال 
مــن الفـــرع الســابع مـــن  2الفقــرة  

التقريــــــــر عــــــــن أنشــــــــطة الرقابـــــــــة
 2018الداخلية لعام  

 ال  -  - 
1كمـــــا هـــــو مبـــــني يف الفقـــــرة  
 من الفرع األول من امليثاق 
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 املؤسسة  
عــــــــن           ً     ً  يقــــــــدم تقريــــــــرا  ســــــــنو   

األنشطة إىل اهليئة التشريعية 
لديه وصول غــري مقيــد

 إىل اهليئة التشريعية 
يتضـــــمن التقريـــــر الســـــنوي عـــــن

الستقاللية   األنشطة بيا 

     ً     ً          قريــرا  ســنو  عــن األنشــطةيقدم ت 
ت أو ــا ــة احلسـ ــة مراجعـ إىل جلنـ

 قابة الر 

لديـــه وصـــول غـــري مقيـــد
ــة إىل جلنــــــــــــــــــة مراجعــــــــــــــــ

ت أو الرقابة   احلسا

ــالحية  ــه صـ ــق  لديـ ــتح التحقيـ فـ
دون موافقـــــــــــة مســـــــــــبقة مـــــــــــن

 الرئيس التنفيذي 

مـــــــــة الصـــــــــحةمنظ  
 العاملية 

 نعم 
م التقريــر املــوجز الســنوي ُ  ي قــد 

ةإىل مجعيــــــة الصــــــحة العاملـيـــــ 
مــــــع التعليقــــــات الــــــيت تعتــــــرب
ــرورية، كمـــا هـــو مبـــني يف ضـ

 من امليثاق   28الفقرة  

 نعم 
ــا هــــــــو مبــــــــني يف كمــــــ

ــرتني   ــن  9و   8الفقـــــــ مـــــــ
 امليثاق 

 نعم  ال 
ُ                            ي قدم التقريــر املــوجز الســنوي إىل
             ُ               املــدير العــام وي طلــع عليــه مراجــع 
ت وجلنـــــــــة خـــــــــارجي للحســـــــــا

اء املســتقلني االستشــارية يفاخلرب 
هــو مبــني يفجمــال املراقبــة، كمــا  

 من امليثاق   28الفقرة  

 ال 
 غري حمدد 

 نعم 
17كمـــا هـــو مبـــني يف الفقـــرة  

 من امليثاق 

املنظمـــــــــة العامليـــــــــة 
 للملكية الفكرية 

 نعم 
يقــــــدم مــــــدير شــــــعبة الرقابــــــة
الداخليــــــــــة، علــــــــــى أســــــــــاس

ــوجز  ــرا  مـــــ ــنوي، تقريـــــ  ً   ا  إىل            ً      ســـــ
ظمــــــــةاجلمعيــــــــة العامــــــــة للمن 

العامليــــــة للملكيـــــــة الفكريـــــــة،
مجعــــــن طريــــــق جلنــــــة الــــــرب 

ــا هـــو مبـــني يف ــة، كمـ وامليزانيـ
 من امليثاق   47الفقرة  

 نعم 
ــا هــــــــو مبــــــــني يف كمــــــ

 من امليثاق   14الفقرة  

 نعم 
ــن التقريـــر الســـنوي  87الفقـــرة   مـ

املقــــدم مــــن مــــدير شــــعبة الرقابــــة
الداخليــــة والــــذي يشــــمل الفــــرتة

30إىل    2018متوز/يوليــه    1من  

 2019زيران/يونيه  ح 

 نعم 
ــام وال  ــة ُ                       ي قــــدم إىل املــــدير العــ لجنــ

ــة ــتقلة للرقابــــــ ــارية املســــــ االستشــــــ
مشــــــــــــــــروع تقريــــــــــــــــر لــــــــــــــــإلدالء
ما عليــه، كمــا هــو مبــني بتعليقا

 من امليثاق   47يف الفقرة  

 نعم 
كما هو مبني يف الفقــرة

 من امليثاق   14

 نعم 
10كمـــا هـــو مبـــني يف الفقـــرة  

 ثاق من املي 

املنظمـــــــــة العامليـــــــــة 
 رصاد اجلوية لأل 

 نعم 
ــة إىل   ــة مقدمـــــ ــارير دوريـــــ تقـــــ

العـــــــــــــام واللجنـــــــــــــةاألمـــــــــــــني  
االستشـــارية، كمـــا هـــو مبـــني

من الفرع املتعلق  7يف الفقرة  
"تقدمي التقارير" من امليثاق   ب 

 نعم  ال 
ــرة   ــاءلة  9الفقــــ ــر املســــ مــــــن تقريــــ

الصــــــادر  2018الســــــنوي لعــــــام  
 عن مكتب الرقابة الداخلية 

 م نع 
ألمــنيتقــارير دوريــة مقدمــة إىل ا 

العــام واللجنــة االستشــارية، كمــا
مــن الفــرع  5الفقــرة  هــو مبــني يف  

ــارير" مــــن  املتعلــــق ب  "تقــــدمي التقــ
 امليثاق 

 نعم 
ــا هــــــــــو مبــــــــــني يف كمــــــــ
امليثــاق يف النقطــة الرابعــة
مــــــــــــن الفــــــــــــرع املتعلــــــــــــق

 "السلطة"   ب 

 نعم 
ــاق يف ــو مبـــني يف امليثـ ــا هـ كمـ

عالنقطــــــة الســـــــابعة مــــــن الفـــــــر 
 "املسؤولية"   املتعلق ب 

ت والتحقي خيتلف اهليكل التنظيمي ملكتب الرقابة الد   مالحظة:  ت والتحقيق والتقييم، بينما ال يتضمن يف مؤسسات أخرى سوى مراجعة احلسا  ق. اخلية. فهو يتضمن يف بعض املؤسسات مراجعة احلسا

 .ST/SGB/2015/3كما هو حمدد يف   (أ)

، جيــري اإلبــالغ عــن األنشــطة الســنوية يف جمــال التحقيقيــات يف التقريــر الســنوي الصــادر عــن دائــرة دم مكتب خدمات الرقابة الداخليــة إلجــراء التحقيقــاتاألمم املتحدة للمرأة تستخ هيئةلرغم من أن   (ب)
ت التابعة ل  تحدة للمرأة.م امليف هيئة األم واملراجعة املاليةلتقييم لدمات املستقلة اخل املراجعة الداخلية للحسا

 والية إجراء التحقيقات.ال يتمتع ب اإليكاو الذي مكتب التقييم واملراجعة الداخلية يف برئيسعلومات تتعلق امل  (ج)
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 املرفق السابع

 تناول البالغات عن سوء السلوك املزعوم  

 املؤسسة  
القنوات املتعددة لإلبالغ عن سوء السلوك 

 املزعوم
ية مركزية  آلإحالة مجيع البالغات إىل

 لتقييم األويل املركزي للبالغاتا لتلقي البالغات
  ً                 ز  بشأن ما إذا كان اختاذ القرار مرك

 يتعني فتح التحقيق

األمانــــــــة العامــــــــة لألمــــــــم
ــــــــــــــــــا املتحــــــــــــــــــدة وإدارا

 (أ)ومكاتبها

 نعم  األمم املتحدة
 ST/SGB/2017/2/Rev.1من    3مبوجب الفرع  

 نعم
مكتـــــــب خـــــــدمات الرقابـــــــة الداخليـــــــة،

مـــن 4مـــن الفـــرع  3- 4ب الفقـــرة مبوجـــ 
ST/IA/2017/1 

 ال
 ST/AI/2017/1من  5مبوجب الفرع 

ــع ذلـــك، جيـــري مكتـــب خـــدمات ومـ
                         ً      ً     الرقابة الداخلية استعراضا  أوليا  جلميع
البالغـــات عـــن ســـوء الســـلوك املزعـــوم

ــرة  ــن 1- 5علـــــــــــى أســـــــــــاس الفقـــــــــ مـــــــــ
ST/AI/2017/1 

 ال
مـــــــــــــــــن 6و 5مبوجـــــــــــــــــب الفـــــــــــــــــرعني 

ST/AI/2017/1 

 ةاملتحدانظر األمم  انظر األمم املتحدة مم املتحدةانظر األ نظر األمم املتحدةا األونكتاد
مج األمم املتحــدة بر

 للبيئة
 انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة

 انظر األمم املتحدة دةانظر األمم املتح انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة موئل األمم املتحدة
تب األمم املتحدةمك

ملخــــــــدراتاملعــــــــين 
 واجلرمية

 انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة األمم املتحدة انظر

مج اإلمنائي الصناديق والربامج  نعم الرب
من املبــادئ التوجيهيــة 25- 20مبوجب الفقرات 

مج اإلمنــــــــائي، تشــــــــرين 30 للتحقيــــــــق يف الــــــــرب
ُ               (ح دثت يف آب/أغســطس 2018الثاين/نوفمرب   

2019( 

 نعم 
ت والتحقيقــات،مكتب مراجعة احل  ســا

مــن املبــادئ التوجيهيــة  20مبوجــب الفقــرة  
مج اإلمنائي   للتحقيق يف الرب

 نعم 
ت ــة احلســـــــــــــــــــا مكتـــــــــــــــــــب مراجعـــــــــــــــــ

مــــن  35والتحقيقــــات، مبوجــــب الفقــــرة  
 املبادئ التوجيهية للتحقيق 

 نعم
تمكتـــــــــــــــــب مراجعـــــــــــــــــة ا حلســـــــــــــــــا
مــن 35الفقــرة والتحقيقات، مبوجــب 

 املبادئ التوجيهية للتحقيق
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 املؤسسة  
القنوات املتعددة لإلبالغ عن سوء السلوك 

 املزعوم
ية مركزية  آلإحالة مجيع البالغات إىل

 لتقييم األويل املركزي للبالغاتا لتلقي البالغات
  ً                 ز  بشأن ما إذا كان اختاذ القرار مرك

 يتعني فتح التحقيق
األمـــــــــــــمصـــــــــــــندوق  

 املتحدة للسكان
 نعم

مــن سياســة مكافحــة 49–47مبوجــب الفقــرات 
ــات ــن املمارسـ ــا مـ ــة وغريهـ ــات االحتياليـ املمارسـ

 2018احملظورة، تشرين األول/أكتوبر 

 نعم
مكتــــــب خــــــدمات التــــــدقيق الـــــــداخلي

مــــــــن 48الفقــــــــرة والتحقيــــــــق، مبوجــــــــب 
  سياسة الرقابة

 نعم
مــن امليثــاق والفقــرة 22مبوجب الفقــرة 

و(ج) مــن اإلطــار التــأدييب (ب)2- 9
لصـــــندوق األمـــــم املتحـــــدة للســـــكان،

 2018تشرين األول/أكتوبر 

 نعم
مكتــــب خــــدمات التــــدقيق الــــداخلي

(ب)2- 9والتحقيــق، مبوجــب الفقــرة 
و(ج) مــن اإلطــار التــأدييب لصــندوق

 للسكان  األمم املتحدة
مفوضـــــــــــــية شـــــــــــــؤون 

 جئنيالال
 نعم

يمـــــن األمـــــر اإلدار  20و 13مبوجـــــب الفقـــــرتني 
جـــراء التحقيقـــات يف مفوضـــية شـــؤون املتعلـــق 

  2019كانون األول/ديسمرب   9الالجئني، 

 نعم
مكتب املفــتش العــام، مبوجــب الفقــرتني

مــــــــن األمــــــــر اإلداري املتعلــــــــق 32و 13
جــراء التحقيقــات يف مفوضــية شــؤون

ربكــــــــانون األول/ديســــــــم  9الجئــــــــني، ال
2019  

 نعم
مكتــــــــــب املفــــــــــتش العــــــــــام، مبوجــــــــــب

ــرتني  ــر اإلداري 47و 46الفقـ ــن األمـ مـ
ــات يف ــراء التحقيقـــــــــــ جـــــــــــ املتعلـــــــــــــق 

ــني،  ــؤون الالجئـ ــية شـ كـــانون  9مفوضـ
  2019األول/ديسمرب 

 نعم
األمــر اإلداري مــن 48مبوجب الفقرة 

ــات يف ــراء التحقيقــــــــــ جــــــــــ املتعلــــــــــــق 
كـــانون  9ئــني، مفوضــية شـــؤون الالج

 2019األول/ديسمرب 

 نعم اليونيسيف 
ن التوجيـــــهـمــــ  11- 5و 10- 5مبوجـــــب الفقـــــرتني 

التنفيـــــــذي املتعلـــــــق حبظــــــــر التمييـــــــز واملضــــــــايقة
9والتحرش اجلنسي وإساءة استعمال الســلطة، 

إىل 1- 3، والفقــــــــرات مــــــــن 2020آذار/مــــــــارس 
مـــــــــن سياســـــــــة حظـــــــــر الغـــــــــش والفســـــــــاد 3- 3

ــا،  ــــــــــــــــــ CF/EXD/2013-008 ،29ومكافحتهمـــــ

 2013أغسطس آب/

 نعم
تمك ــا ــة للحسـ ــة الداخليـ تـــب املراجعـ

‘ط‘ من9الفقرة والتحقيقات، مبوجب 
مــــــــن التوجيــــــــه 1- 5امليثــــــــاق، والفقــــــــرة 

التنفيـــــــــــذي املتعلـــــــــــق حبظـــــــــــر التمييـــــــــــز
واملضـــــايقة والتحـــــرش اجلنســـــي وإســـــاءة

مـــــن 1- 3اســـــتعمال الســـــلطة، والفقـــــرة 
سياســـــــــــــة حظـــــــــــــر الغـــــــــــــش والفســـــــــــــاد

 ومكافحتهما

 نعم
تب املراجعة الداخليــة للحســامكت

13- 5والتحقيقــــات، مبوجــــب الفقــــرة 

يــــذي املتعلــــق حبظــــرمــــن التوجيــــه التنف
ــي ــايقة والتحـــرش اجلنسـ ــز واملضـ التمييـ
وإســـــاءة اســـــتعمال الســـــلطة، والفقـــــرة

مــــــــــن سياســــــــــة حظــــــــــر الغــــــــــش 7- 3
 والفساد ومكافحتهما

 نعم
ت مكتب املراجعة الداخلية للحسا

مــن 10ة والتحقيقات، مبوجــب الفقــر 
ــرتني 16- 5و 15- 5 امليثـــــــــاق، والفقـــــــ

مـــن التوجيـــه التنفيـــذي املتعلـــق حبظـــر
ييــز واملضــايقة والتحــرش اجلنســيالتم

وإساءة اســتعمال الســلطة، والفقــرتني
من سياسة حظر الغــش 8- 3و 7- 3

 والفساد ومكافحتهما
مكتب األمم املتحدة 

 خلدمات املشاريع
 ال ال ال نعم

التنفيــذيمــن األمــر  3مبوجــب الفــرع 
Ref. OI.IAIG.2018.01 :

التحقيقــــــــــــــات والتــــــــــــــدابري املتصــــــــــــــلة
ســــــلوك املوجهــــــةدعــــــاءات ســــــوء ال

ــم ضــــــــد العــــــــاملني يف مكتــــــــب األمــــــ
15املتحــــــــــدة خلــــــــــدمات املشــــــــــاريع، 

 2018آذار/مارس 
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 املؤسسة  
القنوات املتعددة لإلبالغ عن سوء السلوك 

 املزعوم
ية مركزية  آلإحالة مجيع البالغات إىل

 لتقييم األويل املركزي للبالغاتا لتلقي البالغات
  ً                 ز  بشأن ما إذا كان اختاذ القرار مرك

 يتعني فتح التحقيق
 نعم  نعم األونروا 

خــدمات الرقابــة الداخليــة، مبوجــب دائرة 
ــام  15و   14الفقـــــــرتني   ــيم العـــــ مـــــــن التعمـــــ

ــأن  2007/ 5م  للمــــــــــــــــوظفني رـقـــــــــــــــ  بشــــــــــــــ
راءات الشــــــــــــكاوىاالدعــــــــــــاءات وإـجـــــــــــ 

ــام بســــبب اإلبــــالغ واحلمايــــة مــــن االنتقــ
عن سوء الســلوك والتعــاون مــع عمليــات
ت والتحقيقــات، كــانون مراجعــة احلســا

 2007األول/ديسمرب 

 ال
، مبوجــب الفقــرةجلان تلقي البالغــات

مــــــــــــن سياســــــــــــة التحقيقــــــــــــات يف 10
 األونروا 

 ال
ةمــــــــــن سياســــــــــ  7مبوجــــــــــب الفقــــــــــرة 

 التحقيقات يف األونروا 

هيئــــة األمــــم املتحــــدة 
 للمرأة

 نعم  نعم
قابـــــــة الداخليـــــــة،مكتـــــــب خـــــــدمات الر 

ــرة  ــار اهليئــــــة 25مبوجــــــب الفقــــ مــــــن إطــــ
للتصدي لعدم االمتثال ملعــايري الســلوك

كــانون الثاين/ينــاير  1يف األمم املتحدة، 
مـــــــن السياســـــــة 13- 5، والفقـــــــرة 2018

ملضـــــايقة والتحـــــرش اجل نســـــياملتعلقـــــة 
ــتعمال ــاءة اسـ ــز وإسـ ــلطة يف والتمييـ السـ

31هيئـــــــــــة األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة للمـــــــــــرأة، 

 2019س آب/أغسط

 نعم
مكتـــــب خـــــدمات الرقابـــــة الداخليـــــة،

مــــن إطــــار اهليئـــــة 29مبوجــــب الفقــــرة 
للتصـــــــــدي لعـــــــــدم االمتثـــــــــال ملعـــــــــايري

 السلوك يف األمم املتحدة

 نعم
ــة، مكتــــب خــــدمات الرقابــــة الداخليــ

اهليئــــةمــــن إطــــار  29مبوجــــب الفقــــرة 
ملعــــــــايري للتصــــــــدي لعــــــــدم االمتثــــــــال
كــانون  1الســلوك يف األمــم املتحــدة، 

ــاير /الثاين 13- 5، والفقــــــــرة 2018ينــــــ

ملضــــــــايقة مــــــــن السياســــــــة املتعلقــــــــة 
والتحــــرش اجلنســــي والتمييــــز وإســــاءة
اســــــتعمال الســــــلطة يف هيئــــــة األمــــــم

آب/أغســـــطس 31املتحـــــدة للمـــــرأة، 
2019 

ــة  مج األغذيــــــــــ بــــــــــــر
 العاملي

 نعم
دئ التوجيهيةمن املبا 24و 23جب الفقرتني مبو 

مج األغذيــــة العــــاملي،  اتللتحقيقــــ  تشــــرينلــــرب
 2016الثاين/نوفمرب 

 نعم
مكتـــــب التفتـــــيش والتحقيـــــق، مبوجـــــب

ــرة  ــة 30الفقـــــــ مـــــــــن املبـــــــــادئ التوجيهيـــــــ
ملكتــب التفتــيش والتحقيــق للتحقيقــات

مج األغذية العاملي  يف بر

 نعم
ــق، مبوجـــب مكتـــب التفتـــيش والتحقيـ

ــن امليثـــاق  27و 26الفقـــرتني  املـــنقحمـ
مــن 31عــام، والفقــرة ملكتب املفتش ال

ملكتــب للتحقيقاتالتوجيهية  املبادئ
مج األغذيــة التفتيش والتحقيق يف بر

 العاملي

 نعم
مكتــب التفتــيش والتحقيــق، مبوجــب

ــادئ التوجيهيــــــة 33الفقــــــرة  مــــــن املبــــ
ملكتــــــــــــــب التفتــــــــــــــيش للتحقيقــــــــــــــات

مج األغ ذية العامليوالتحقيق يف بر
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 املؤسسة  
القنوات املتعددة لإلبالغ عن سوء السلوك 

 املزعوم
ية مركزية  آلإحالة مجيع البالغات إىل

 لتقييم األويل املركزي للبالغاتا لتلقي البالغات
  ً                 ز  بشأن ما إذا كان اختاذ القرار مرك

 يتعني فتح التحقيق
تحـــدة أو هيئـــات األمـــم امل
ا األخرى  كيا

 انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة ظر األمم املتحدةانمركز التجارة الدولية
مج األمم املتحــدة بر
املشــــــــــــــرتك املعــــــــــــــين
بفريوس نقص املناعــة

 البشرية/اإليدز

 انظر منظمة الصحة العاملية الصحة العاملية انظر منظمة ة الصحة العامليةانظر منظم انظر منظمة الصحة العاملية

الت املتخصصــــــــــةالوكــــــــــا
والوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة

 الذرية

منظمــــــــــــة األغذيــــــــــــة
 والزراعة

 نعم
من سياسة مكافحة الغش وغريه من 17الفقرة 

،2015آذار/مـــــارس  12املمارســـــات الفاســـــدة، 
،2017/03م من التعميم اإلداري رقــ  16والفقرة 

ة املنقحـــــــــة للتحقيقــــــــــاتالتوجيهـيـــــــــ  واخلطـــــــــوط
ا مكتــــب املفــــتشاإلداريــــة الداخليــــة الــــيت جيريهــــ 

 2017شباط/فرباير  15العام، 

 نعم
ــام، مبوجـــب الفقـــرة مكتـــب املفـــتش العـ

مــــــــــــــــــن التعمــــــــــــــــــيم اإلداري رقــــــــــــــــــم 17
التوجيهية املنقحة واخلطوط، 2017/03

ــة الـــــــيت للتحقيقـــــــات اإلداريـــــــة الداخليـــــ
 ب املفتش العامجيريها مكت

 نعم 
فـــتش العـــام، مبوجـــب الفقـــرةمكتـــب امل 

وغــريهمــن سياســة مكافحــة الغــش    28
12مـــــــــــــــن املمارســـــــــــــــات الفاســـــــــــــــدة،  

مـــــــن  21، والفقـــــــرة  2015آذار/مـــــــارس  
ــم   ــيم اإلداري رقــــــــــــــ ،03/ 2017التعمــــــــــــــ

التوجيهيـــــــــــــــــة املنقحـــــــــــــــــة  واخلطـــــــــــــــــوط 
ــات اإلداريــــــة الداخليــــــة الــــــيت للتحقيقــــ

15جيريهــــــــا مكتــــــــب املفــــــــتش العــــــــام،  

 2017ط/فرباير شبا 

 نعم
تش العــام، مبوجــب الفقــرةمكتب املف

غريهمن سياسة مكافحة الغش و  28
12مـــــــــــــن املمارســـــــــــــات الفاســـــــــــــدة، 

مــــن 28، والفقــــرة 2015آذار/مــــارس 
،2017/03التعمــــــــــــيم اإلداري رقــــــــــــم 

التوجيهيـــــــــــــــة املنقحـــــــــــــــة واخلطـــــــــــــــوط
ــة الــــيت للتحقيقــــات اإلداريــــة الداخليــ

ــام،  ــا مكتــــــب املفــــــتش العــــ 15جيريهــــ

 2017فرباير /شباط
ليـــــــــــــةالوكالـــــــــــــة الدو  

 للطاقة الذرية
 نعم

ســة اإلبــالغمــن سيا 13–11مبوجــب الفقــرات 
ــة ــة للطاقـــــ ــة الدوليـــــ عـــــــن املخالفـــــــات يف الوكالـــــ

، واإلجـــــــــــراءات2016الذريـــــــــــة، نيســـــــــــان/أبريل 
الواجــــب اتباعهــــا يف حالــــة اإلبــــالغ عــــن ســــوء

 2019 تشرين الثاين/نوفمرب 11السلوك، 

 نعم
بــــة الداخليـــــة يفمكتــــب خــــدمات الرقا

 لية للطاقة الذريةالوكالة الدو 

 نعم
ة يفالداخليـــ مكتــب خــدمات الرقابــة 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبوجــب
مــن إجــراءات التحقيــق مــع 12الفقــرة 

ــة ــدمات الرقابــــ ــوظفني ملكتــــــب خــــ املــــ
الداخليـــــة يف الوكالـــــة الدوليـــــة للطاقـــــة

 2011حزيران/يونيه  2الذرية، 

 نعم
الرقابــة الداخليــة يفمكتــب خــدمات 

ــة ــة للطاقـــــــــة الذريـــــــــة، الوكالـــــــ الدوليـــــــ
اتن إجـــــــراءـمــــــ  15مبوجــــــب الفقـــــــرة 

ــوظفني ملكتـــــــــب التحقيـــــــــق مـــــــــع املـــــــ
خــدمات الرقابــة الداخليــة يف الوكالــة

حزيـــــران/ 2الدوليـــــة للطاقـــــة الذريـــــة، 
 2011يونيه 

 نعم اإليكاو 
مــــــن إطــــــار األخالقيــــــات، 46مبوجــــــب الفقــــــرة 

،د اخلدمــة يف اإليكــاوقواعــ املرفــق األول مبدونــة 
 2020ران/يونيه حزي 17

 نعم
كيــــــــان التحقيــــــــق (مكتــــــــب خــــــــدمات

ــرة الرقا ــة)، مبوجــــب الفقــ ــة الداخليــ 46بــ

مـــــن إطـــــار األخالقيـــــات، املرفـــــق األول
 يف اإليكاو قواعد اخلدمةمبدونة 

 نعم
كيــــــان التحقيــــــق (مكتــــــب خــــــدمات

50الرقابــة الداخليــة)، مبوجــب الفقــرة 

رفـــق األولمـــن إطـــار األخالقيـــات، امل
 يف اإليكاو دمةقواعد اخلمبدونة 

 نعم
كيـــــان التحقيـــــق (مكتـــــب خـــــدمات

51بة الداخليــة)، مبوجــب الفقــرة الرقا

مــن إطــار األخالقيــات، املرفــق األول
 يف اإليكاو قواعد اخلدمةمبدونة 
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 املؤسسة  
القنوات املتعددة لإلبالغ عن سوء السلوك 

 املزعوم
ية مركزية  آلإحالة مجيع البالغات إىل

 لتقييم األويل املركزي للبالغاتا لتلقي البالغات
  ً                 ز  بشأن ما إذا كان اختاذ القرار مرك

 يتعني فتح التحقيق
 نعممنظمة العمل الدولية 

حــدمــن إجــراء التشــغيل املو  2- 5مبوجــب الفــرع 
تللتحقيقـــــــات يف مكتـــــــب مر  ــة احلســـــــا اجعـــــ

 2018 شراف، متوز/يوليهالداخلية واإل

 ال
ات عـــن إجـــراء    ً                  نظـــرا  إىل توزيـــع املســـؤولي

ــات بـــــــــني مكتـــــــــب مراجعـــــــــة التحقيقـــــــ
ت الداخليــة واإلشــراف، وإدارة احلســا
ــة ــة، وجلنــ ــرية، وأمــــني اخلزانــ ــوارد البشــ املــ

 املساءلة

 ال
املسؤوليات عــن إجــراء    ً          نظرا  إىل توزيع 

ــات بـــــــني مكتـــــــب مر  اجعـــــــةالتحقيقـــــ
ت الداخليــــــــــة واإل شــــــــــراف،احلســـــــــا

وإدارة املــوارد البشــرية، وأمــني اخلزانــة،
 ة املساءلةوجلن

 ال
    ً                      نظــــــــرا  إىل توزيــــــــع املســــــــؤوليات عــــــــن
إجــــــــراء التحقيقـــــــــات بـــــــــني مكتـــــــــب
ت الداخليـــــــــــــــة مراجعـــــــــــــــة احلســـــــــــــــا
واإلشــــــراف، وإدارة املــــــوارد البشــــــرية،

 نة، وجلنة املساءلةوأمني اخلزا
املنظمــــــــــــة البحريــــــــــــة 

 لية الدو 
 ال نعم

املســـؤوليات عـــن إجـــراء     ً         نظـــرا  إىل توزيـــع
ــة التحقيقـــــــــات بـــــــــني خـــــــــدمات الرقابـــــــ

 الداخلية وإدارة املوارد البشرية

 ال
    ً                            نظرا  إىل توزيع املسؤوليات عــن إجــراء
التحقيقـــــــات بـــــــني خـــــــدمات الرقابـــــــة

 الداخلية وإدارة املوارد البشرية

 ال
    ً                      نظــــــــرا  إىل توزيــــــــع املســــــــؤوليات عــــــــن

بـــــــني خـــــــدماتإجـــــــراء التحقيقـــــــات 
وإدارة املوارد البشريةالرقابة الداخلية 

ــدويل  ــاد الــــــــــــ االحتــــــــــــ
 لالتصاالت 

 ال نعم
ــؤولية عــــــــن تلقــــــــي ــع املســــــ ــرا  لتوزيــــــ     ً                        نظــــــ
ــراء التقيـــــيم األويل بـــــني البالغـــــات وإجـــ
ــام ــات واألمــــــني العــــ موظــــــف األخالقيــــ

 لالحتاد الدويل لالتصاالت

 ال
ــراءنظــــــ  ــؤولية عــــــن إجــــ ــع املســــ   ً                         را  لتوزيــــ

ني موظـــــــــــــــــــفالتقيـــــــــــــــــــيم األويل ـبــــــــــــــــــ 
العـــــام لالحتـــــاداألخالقيـــــات واألمـــــني 

 الدويل لالتصاالت

 نعم
العــــــام لالحتـــــــاد عــــــن طريــــــق األمــــــني

 الدويل لالتصاالت بصورة حصرية  

 نعم نعم اليونسكو 
، مبوجـــــــبمرفـــــــق اإلشـــــــراف الـــــــداخلي

ــرة  ــن التعمــــــــــــــيم اإلداري 13الفقــــــــــــ مــــــــــــ
حزيـــــران/ AC/HR/71 ،19لليونســـــكو 

مـــــــــــن 1- 1- 2، والفــــــــــرع 2019يونيــــــــــه 
ــة للتحقيـــــق الا ــادرةملبـــــادئ التوجيهيـــ صـــ

ــن مرفـــــــــــق اإلشـــــــــــراف الـــــــــــداخلي، عـــــــــ
مــــــن 14 والفقـــــرة؛ 2019 حزيران/يونيـــــه
AC/HR/70 ،19  ؛2019حزيران/يونيـــه

ــرة  ــة 3- 11مـــن الفـــرع  2والفقـ مـــن وثيقـ
التحقيق واإلجراءات التأديبية يف املرفــق
ــرية، ــوارد البشــــــــ األول مــــــــــن دليــــــــــل املــــــــ

  2019 حزيران/يونيه 19

 نعم
، مبوجـــــباإلشـــــراف الـــــداخلي مرفـــــق
مـــــــــــن التعمـــــــــــيم 15(أ) و6قـــــــــــرتني الف

؛AC/HR/71اإلداري لليونســـــــــــــــــــــكو 
من املبادئ التوجيهية 2- 1- 2والفرع 

للتحقيق الصادرة عن مرفق اإلشــراف
ــرة ــداخلي؛ والفقـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــن 36 الـــــــــــــــــ

AC/HR/70 

 نعم
ــداخلي ــراف الــ ، مبوجــــبمرفــــق اإلشــ

ــرتني  ــيم 17و 16الفقــــــــــ مــــــــــــن التعمــــــــــ
؛AC/HR/71اإلداري لليونســــــــــــــــــكو 

ــادئمـــــــــــــــن امل 2- 1- 2والفـــــــــــــــرع  بـــــــــــــ
ــن ــق الصــــــادرة عــــ ــة للتحقيــــ التوجيهيــــ

38 اخلي؛ والفقرةمرفق اإلشراف الد

 AC/HR/70من 
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 املؤسسة  
القنوات املتعددة لإلبالغ عن سوء السلوك 

 املزعوم
ية مركزية  آلإحالة مجيع البالغات إىل

 لتقييم األويل املركزي للبالغاتا لتلقي البالغات
  ً                 ز  بشأن ما إذا كان اختاذ القرار مرك

 يتعني فتح التحقيق
 نعم اليونيدو 

مـــــــن املبـــــــادئ 31كمـــــــا هـــــــو مبـــــــني يف الفقـــــــرة 
ــدمات ــادرة عــــــن خــــ ــة للتحقيــــــق الصــــ التوجيهيــــ

 2012كانون الثاين/يناير   16الرقابة الداخلية، 

 نعم
مــــــــن 34الفقـــــــرة كمـــــــا هـــــــو مبـــــــني يف 

ــادرةاملبـــــادئ التوجي ــة للتحقيـــــق الصـــ هيـــ
 عن خدمات الرقابة الداخلية

 نعم
ــو مبـــني يف الفقـــرتني  ــا هـ 36و 35كمـ

ــن املبــــــــادئ التوجيهيــــــــة للتحقيــــــــق مــــــ
الصـــــــــــادرة عـــــــــــن خـــــــــــدمات الرقابـــــــــــة

 الداخلية

 نعم
مـــــــــدير مكتـــــــــب التقيـــــــــيم واملراجعـــــــــة
الداخليــــة، كمــــا هــــو مبــــني يف الفقــــرة

ــادئ التوجيهمـــن  38 ــقاملبـ ــة للتحقيـ يـ
الرقابــــــــــة الصــــــــــادرة عــــــــــن خــــــــــدمات

 الداخلية
ــياحة  ــة الســـــــــ منظمـــــــــ

 العاملية
 نعم
NS/768مـــــــن التعمــــــــيم  1- 6جـــــــب الفقــــــــرة مبو 

بشأن احلماية من االنتقــام بســبب اإلبــالغ عــن
التعــــاون مــــع أنشــــطةبســــبب  ســــوء الســــلوك أو

ــا حســـب األصـــول، ـ ــأذون  تقصـــي احلقـــائق املـ
 2013حزيران/يونيه  14

 نعم ال ال 
ن طريـــــــق األمـــــــني العـــــــام ملنظمـــــــةعـــــــ 

 السياحة العاملية بصورة حصرية
 ةمعلومات قدمتها املؤسس

االحتــــــــــــاد الربيــــــــــــدي 
 العاملي

 ال  نعم
13- 6و   12- 6كما هو مبــني يف الفقــرتني  

REV1  ،15/34مــــــــــــــن األمـــــــــــــــر اإلداري  

10؛ والفقرتني  2017تشرين الثاين/نوفمرب  

ــر اإلداري    13و  REV1  ،15/35مـــن األمـ

 2017ثاين/نوفمرب  تشرين ال 

 ال
مـــن 16- 6مبـــني يف الفقـــرة كمـــا هـــو 

  REV1/34األمر اإلداري 

 نعم
املدير العام لالحتــاد الربيــدي العــاملي،
علــى أســاس الفــرع األول مــن ميثــاق

ت يفا ملراجعـــــــة الداخليـــــــة للحســـــــا
 االحتاد الربيدي العاملي

 نعممنظمة الصحة العاملية  
ــن مدونــــــــــة 127–121مبوجــــــــــب الفقــــــــــرات  مــــــــ

ملهــــــــــــــين،الســــــــــــــلوك اقواعــــــــــــــد األخالقيــــــــــــــات و 
 2017نيسان/أبريل 

ــرة  ــراءا 16الفقــــــــ منــــــــــع تمــــــــــن سياســــــــــة وإجــــــــ
االســتغالل واالنتهــاك اجلنســيني والتصــدي هلمــا

 2017منظمة الصحة العاملية، آذار/مارس  يف
ن  ــر ــة الصـــحة 36و 35الفقـ ــة منظمـ مـــن سياسـ

ــــــــــا بشــــــــــأن اإلبــــــــــالغ عــــــــــن العامليــــــــــة وإجراءا
 2015من االنتقام،  املخالفات واحلماية

 ال ال ال
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 املؤسسة  
القنوات املتعددة لإلبالغ عن سوء السلوك 

 املزعوم
ية مركزية  آلإحالة مجيع البالغات إىل

 لتقييم األويل املركزي للبالغاتا لتلقي البالغات
  ً                 ز  بشأن ما إذا كان اختاذ القرار مرك

 يتعني فتح التحقيق
املنظمـــــــــــــة العامليـــــــــــــة 

 للملكية الفكرية
 نعم

مـــــــن سياســـــــة 14–13و 10قـــــــرات مبوجـــــــب الف
 2017شباط/فرباير  28التحقيق، 

 ال ال ال

املنظمـــــــــــــة العامليـــــــــــــة 
 لألرصاد اجلوية

 نعم
ــرة  ــيم- 11مبوجـــــــب الفقـــــ ــار 2- 6- جـــــ مـــــــن إطـــــ

ــاد ــة لألرصـــــــ ــة العامليـــــــ األخالقيـــــــــات يف املنظمـــــــ
 2013 متوز/يوليهاجلوية، 

 ال ال ال

 سياسات واإلجراءات اخلاصة مبختلف املؤسسات.والتستند هذه املعلومات إىل األطر القانونية   الحظة:م

 .ST/SGB/2015/3كما هو حمدد يف   (أ)
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 املرفق الثامن

لتحقيق وعدد احلاالت لكل حمقق    األطر الزمنية املتصلة 

 املؤسسة  
ــار الــــــزمين   ــداإلطــــ لتأكيــــ

 ي االدعاءات تلق 
إللزامـــــياإلطـــــار الـــــزمين ا 

 املتوسط الزمين للتحقيق  كامل املستهدفة للتحقيق ال األطر الزمنية   لإلمتام 
احلــــاالت لكــــل حمقــــق

 2018يف عام  

األمانة العامــة لألمــم املتحــدة
ا ومكاتبها   (أ) وإدارا

 نعم  ال  ال  األمم املتحدة 
 لنسبة لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني: ستة أشهر 

ا فيــه التحــرش اجلنســي):لنسبة للســلوك احملظــور (مبــ 
 ثالثة أشهر 

     ً يوما    120  لنسبة لالنتقام: 
لنســبة ألفرقــة التحقيــق: ثالثــة أشــهر لتقــدميهم تقريــر
ريخ تقدمي الشكوى استنادا  إىل                ً                            ً   التحقيق اعتبارا  من 

ST/SGB/2008/5  مالحظــة: ال جيـــري الــنص علـــى)
 ) ST/AI/2019/8حد أقصى للمدة يف  

ريــخ الت   11 لقــي    ً              شــهرا  (مــن 
 إىل إصدار التقرير) 

5 

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  تحدة انظر األمم امل  األونكتاد  

مج األمم املتحدة للبيئة    انظر األمم املتحدة  املتحدة   انظر األمم  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة بر

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  م املتحدة انظر األم  انظر األمم املتحدة  املتحدة موئل األمم   

مكتب األمم املتحدة املعين 
 ملخدرات واجلرمية 

 دة انظر األمم املتح  مم املتحدة انظر األ  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة 

مج اإلمنائي  الصناديق والربامج   نعم  الرب
إلطــــــــــار الــــــــــزمينيبلــــــــــغ ا 

املستهدف لتأكيد تلقــي
 ساعة   48االدعاءات  

 ال 
ــات ــتثناء التحقيقــــــــ ســــــــ
النتقـــــام، الـــــيت املتعلقـــــة 
يتعـــني إمتامهـــا يف خـــالل

     ً يوما    120

 نعم 
ــرة   مج  85مبوجـــــب الفقـــ ــانوين للـــــرب ــار القـــ مـــــن اإلطـــ

270إمتــام التحقيــق عــادة  اإلمنائي، ينبغــي أال يتجــاوز  

 يوم عمل 
الرئيســــية الداخليــــة ملكتــــب  مبوجــــب مؤشــــرات األداء 

ــات، ينبغــــــــي إمتــــــــام ت والتحقيقــــــ ــا ــة احلســــــ مراجعــــــ
التحقيقــات يف خـــالل تســـعة أشـــهر، حيثمـــا أمكـــن.
ــتغالل واالنتهـــــاك  ــام التحقيقـــــات يف االســـ ينبغـــــي إمتـــ

 خالل ستة أشهر   اجلنسيني أو التحرش اجلنسي يف 

ــهر (متو   10 ســــــط مجيــــــعأشــــ
كـــانون  1احلـــاالت فيمـــا بـــني  

ــاير   29و   2013الثاين/ينـــــــــــــــــــــــــ

 ) 2018تشرين الثاين/نوفمرب  

15 
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 املؤسسة  
ــار الــــــزمين   ــداإلطــــ لتأكيــــ

 ي االدعاءات تلق 
إللزامـــــياإلطـــــار الـــــزمين ا 

 املتوسط الزمين للتحقيق  كامل املستهدفة للتحقيق ال األطر الزمنية   لإلمتام 
احلــــاالت لكــــل حمقــــق

 2018يف عام  

صــــــندوق األمــــــم املتحــــــدة 
 للسكان 

 نعم 
 ساعة   48هدف مدته  

 نعم  ال  
 ستة أشهر 

ســـــــــتة أشـــــــــهر يف املتوســـــــــطة
ــاالت الــــــــــيت ــبة للحــــــــ لنســــــــ

 2018أجنزت يف عام  

23   

 نعم  الالجئني مفوضية شؤون   
م   مخسة أ

 عم ن  ال 
 ستة أشهر 

 14–12 2019أشهر يف عام    6,5

 نعم  اليونيسيف  
 ساعة   48

 ال 
 

 نعم 
 تسعة أشهر 

 20     ً يوما    180

مكتــــــــب األمــــــــم املتحــــــــدة 
 خلدمات املشاريع 

 نعم 
ــد،   ــبوع واحـ ــتثناءأسـ سـ
 الشكاوى املغفلة 

 نعم 
يتعــــني إمتــــام التحقيقــــات
النتقــــــــــــام يف املتعلقــــــــــــة 

    ً   يومــــــا  مـــــــن  120خــــــالل  
بريـــخ اإلحالـــة، مبوجـــ 
OI.Ethics. 2018.01 

 نعم 
، يتعــني إمتــام15د رقــم  مبوجــب إجــراء التشــغيل املوحــ 

التحقيقــــات يف االســـــتغالل واالنتهــــاك اجلنســـــيني يف
إمتـــــام مجيـــــع احلـــــاالتخـــــالل ســـــتة أشـــــهر. ويتعـــــني  
 األخرى يف خالل سنة واحدة 

   8 2017أشهر يف عام    4,8

 نعم  ال  األونروا  
نسبة حلــاالت االنتقــامل 

ــنيفقــــــــــــط، اـلـــــــــــ  يت يتعــــــــــ
التحقيــق فيهــا يف خــالل

    ً          يومــــــــا  بعـــــــــد تقـــــــــدير  45
ــام  كتب األخالقيات أ

 حالة انتقام 

ــبة للحــــاالت  6 ال  لنســ أشــــهر 
ــا   ــرة الــــــــــيت حتقــــــــــق فيهــــــــ دائــــــــ

 خدمات الرقابة الداخلية 
لنســـبة للحـــاالت  12     ً              شـــهرا  

الالمركزية (اليت ال حتقق فيها
إدارة خــــــــــــــــــدمات الرقابــــــــــــــــــة

 لداخلية) ا 

خـــــــــــدمات  دائـــــــــــرة (   4
 ابة الداخلية) الرق 

ــدم اـخلـــــ  هيئة األمم املتحدة للمرأة   دمات إليهــــــايقــــ
مكتــب خــدمات الرقابــة

 الداخلية 

يقـــــــدم اخلـــــــدمات إليهـــــــا
مكتــب خــدمات الرقابــة

 الداخلية 

يقـــــــدم اخلـــــــدمات إليهـــــــا مكتـــــــب خـــــــدمات الرقابـــــــة
 الداخلية 

يقدم اخلدمات إليهــا مكتــب
 ة خدمات الرقابة الداخلي 

ــدمات إليهـــا ــدم اخلـ يقـ
ماتمكتـــــــــــــب خـــــــــــــد 

 الرقابة الداخلية 

مج األغذية العاملي    نعم  بر
يف خــــــالل أســــــبوع مــــــن

 تلقي الشكوى ريخ  

 نعم  ال 
ريخ فتح التحقيق   يف خالل ستة أشهر من 

 12- 9 من ستة إىل مثانية أشهر 



 

 

JIU
/R

E
P

/2020/1

155 
G

E
.20-09708

 املؤسسة  
ــار الــــــزمين   ــداإلطــــ لتأكيــــ

 ي االدعاءات تلق 
إللزامـــــياإلطـــــار الـــــزمين ا 

 املتوسط الزمين للتحقيق  كامل املستهدفة للتحقيق ال األطر الزمنية   لإلمتام 
احلــــاالت لكــــل حمقــــق

 2018يف عام  

هيئــــــات األمــــــم املتحــــــدة أو 
ا األخرى   كيا

 املتحدة انظر األمم   انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  م املتحدة انظر األم  مركز التجارة الدولية 

مج   األمــــــــم املتحــــــــدةبــــــــر
املشــــــرتك املعــــــين بفــــــريوس
ــرية/  ــة البشـــــ نقـــــــص املناعـــــ

 اإليدز 

ــه يقــــــــدم اخلــــــــدمات إليــــــ
مكتــب خــدمات املراقبــة
الداخلية مبنظمة الصــحة

 العاملية 

ــدم اخلــــــــدمات إليــــــــه يقــــــ
املراقبــة  مكتــب خــدمات 
صــحةالداخلية مبنظمــة ال 

 العاملية 

الداخليــةيقدم اخلدمات إليه مكتب خدمات املراقبة  
 لصحة العاملية مبنظمة ا 

يقــدم اخلــدمات إليــه مكتــب
ـــــة الداخليـــــــة خــــــدمات املراقبــ

 مبنظمة الصحة العاملية 

ــه يقـــــدم اخلـــــدمات إليـــ
مكتـــــــــــــب خـــــــــــــدمات
ــة ــة الداخليــــــــــــــ املراقبــــــــــــــ
مبنظمة الصحة العاملية 

ــةالوكــــــــــــــاال  ت املتخصصــــــــــــ
للطاقــــــــةوالوكالــــــــة الدوليــــــــة  

  الذرية 

 نعم  منظمة األغذية والزراعة 
ار الــــــزمينيتوقــــــف اإلـطـــــ 

السياســــــــــــة ذاتعلــــــــــــى  
ــلوك غـــــــري لســـــ ــلة  الصـــــ

 املرضي املزعوم 

 ال 
 

 نعم  
ــلة  120 ــة ذات الصــ ــا مل تكــــن السياســ يــــوم عمــــل، مــ

 لسلوك غري املرضي املزعوم تنص على مهلة أقصر 
  لسبب وجيه ميكن متديد اإلطار الزمين 

قيقـــــــــات يف حـــــــــاالت املضـــــــــايقةيتعـــــــــني إمتـــــــــام التح 
ال الســــــلطة يفوالتحــــــرش اجلنســــــي وإســــــاءة اســــــتعم 

 يوم عمل   30خالل  
 ميكن متديد اإلطار الزمين لسبب وجيه 

ريـــخ  160     ً       ً        يومـــا  تقومييـــا  مـــن 
 تلقي الشكوى 

24   

الوكالــــــــة الدوليــــــــة للطاقــــــــة 
 الذرية 

 ال  ال 
 

 نعم 
، تفرتض سياسة اإلبالغفيما يتعلق حباالت االنتقام 

خالفـــات يف الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة أنعـــن امل 
ر مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة "إىليســعى مــدي 

120إمتام التحقيق وتقدمي تقرير عن احلالة يف خــالل  

 يوم عمل" 

 8–4   ُ            مل ت قدم معلومات 

 اإليكاو  
 ) 2020(حىت حزيران/يونيه  

 نعم 
كيد تلقي مجيــع سرعة 

عــــــــــــاءات الــــــــــــواردة،االد 
ــر شـــــــــؤو  نمبوجـــــــــب أمـــــــ

   PI/1/6املوظفني  

 نعم  ال 
 مــــن تلقــــي االختصاصــــات،    ً       ً        ً يومــــا  تقومييــــا  اعتبــــارا    16

   PI/1/6من    15- 1مبوجب الفقرة  
    ً       ً        ً                      يوما  تقومييــا  اعتبــارا  مــن فــتح التحقيــق يف حــاالت  30

 PI/1/6من    7- 2االنتقام، مبوجب الفقرة  

 -    ُ            مل ت قدم معلومات 

 ال  ال  ية منظمة العمل الدول  
ــتثناء التحقيقـــات   يفسـ

ــا دد هلـ ــ  ــام، الـــيت حـ               ُ     االنتقـ
     ً يوما    120هدف قدره  

   80 ُ            ت قدم معلومات   مل  ال 
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 املؤسسة  
ــار الــــــزمين   ــداإلطــــ لتأكيــــ

 ي االدعاءات تلق 
إللزامـــــياإلطـــــار الـــــزمين ا 

 املتوسط الزمين للتحقيق  كامل املستهدفة للتحقيق ال األطر الزمنية   لإلمتام 
احلــــاالت لكــــل حمقــــق

 2018يف عام  

 نعم  ال  املنظمة البحرية الدولية  
    ً     يومــــــــــــــــــا  حلــــــــــــــــــاالت  90

االنتقـــــام، وثالثـــــة أشـــــهر
ــة للتحقيقــــــــــــات املتعلقــــــــــ

 لتحرش 

 نعم 
 ثالثة أشهر 

أقل من بضع حاالت من ثالثة إىل ستة أشهر 
 نة يف الس 

 نعم  ت االحتاد الدويل لالتصاال  
    ً       يومــــــــــــــا  لشــــــــــــــكاوى  45

االنتقــام، مبوجــب الفقــرة
 S.O. 11/04  من   3- 4

ــار الـــــــــزمين ال  ــد اإلطـــــــ ــة التحقيـــــــــق بتحديـــــــ ــوم جلنـــــــ تقـــــــ
للتحقيقــــات يف التحــــرش وســــوء اســــتعمال الســــلطة،

   S.O. 05/05من    21مبوجب الفقرة  
5- 4    ً                                 يومــا  للتحقيــق يف االنتقــام، مبوجــب الفقــرة    120

 S.O. 11/04من  

            ً عـــــــدد حمـــــــدود جـــــــدا ، ة أشهر من شهرين إىل أربع 
      ً          وأحيـــــا  ال توجـــــد أي

الســــــــــــــــــنةحالــــــــــــــــــة يف  
 الواحدة 

 نعم  اليونسكو  
م عمـــــل، مبوجـــــب   10 أ

ــرع   مـــــــــــــــن   1- 1- 2الفـــــــــــــ
املبــــــــــــــــــادئ التوجيهيــــــــــــــــــة 
للتحقيـــــق يف اليونســـــكو، 

 2019يونيه    حزيران/ 

 نعم  ال 
يتعــني بــذل جهــود معقولــة إلمتــام التحقيــق يف خــالل

أشــــــهر يف  ة أشــــــهر يف املقــــــر ويف خــــــالل ســــــتة أربـعـــــ 
مــــــن  3- 11مــــــن الفــــــرع    7امليــــــدان، مبوجــــــب الفقــــــرة  

من وثيقة التحقيــق واإلجــراءات التأديبيــة،  11لفصل  ا 
 2019حزيران/يونيه    19

   29 من أربعة إىل ستة أشهر 

 نعم  ال   ال  اليونيدو  
مــن املبــادئ التوجيهيــة  29ستة أشهر، مبوجب الفقرة  

 16عــن خــدمات الرقابــة الداخليــة،    للتحقيق الصادرة 
 2012كانون الثاين/يناير  

لنســبة حلــاال   85 ت االنتقــام، مــا مل تفــرضيوم عمل 
لتحقيق ما خيالف ذلك   الظروف احمليطة 

ــهر، وأحيــــــــــا     9- 6 12            ً  أشــــــــ

     ً شهرا  
20 

   ُ            مل ت قدم معلومات  معلومات   ُ      مل ت قدم   ال  ال  ال  منظمة السياحة العاملية  

 نعم  ال  ال  العاملي االحتاد الربيدي   
ــهر  ــة أشــ ــاءة  ثالثــ ــز وإســ لتمييــ ــة  يف احلــــاالت املتعلقــ

20- 6واملضـــايقة، مبوجـــب الفقـــرة    اســـتعمال الســـلطة 

تشــــــــــرين  Rev1  ،15/34مــــــــــن األمــــــــــر اإلداري رقــــــــــم  
 2017الثاين/نوفمرب  

   ُ            مل ت قدم معلومات  ات   ُ          مل ت قدم معلوم 
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 املؤسسة  
ــار الــــــزمين   ــداإلطــــ لتأكيــــ

 ي االدعاءات تلق 
إللزامـــــياإلطـــــار الـــــزمين ا 

 املتوسط الزمين للتحقيق  كامل املستهدفة للتحقيق ال األطر الزمنية   لإلمتام 
احلــــاالت لكــــل حمقــــق

 2018يف عام  

لنسبة حلاالت االنتقام، أو    90يف خالل   120    ً                          يوما  

مــن  17رة      ً                               يومــا  يف احلــاالت االســتثنائية، مبوجــب الفقــ 
تشرين الثاين/نوفمرب   Rev1 ،  15/35األمر اإلداري رقم  

2017 

 نعم  منظمة الصحة العاملية  
م مــــــن  10يف خــــــالل   أ

 تلقي الشكوى الرمسية 

 نعم  ال 
مـــن  47    ً                            يومـــا  حلـــاالت االنتقـــام، مبوجـــب الفقـــرة    120

ـــــا ب  شـــــأنسياســـــة منظمـــــة الصـــــحة العامليـــــة وإجراءا
2015حلماية من االنتقام،  اإلبالغ عن املخالفات وا 

 تسعة أشهر 

 35   ُ            مل ت قدم معلومات 

ــة  ــة للملكيـــ ــة العامليـــ املنظمـــ
 الفكرية 

 نعم 
م يف خـــــــــالل مخســـــــــة أ
ســـــــــــــــــــــتثناء عمـــــــــــــــــــــل، 
الشـــــــــــــــكاوى املغفلـــــــــــــــة،

مــــن  16مبوجــــب الفقــــرة  
سياسة التحقيق الصادرة
عــــــــــــن شــــــــــــعبة الرقابــــــــــــة
الداخليـــــــــــــة، ومبوجـــــــــــــب

دليــــــــل  مــــــــن   60الفقــــــــرة  
التحقيــــــق الصــــــادر عــــــن

 ة الرقابة الداخلية شعب 

 نعم  ال 
ــر  ــا مل تقـــــتض الظـــ ــهر، مـــ ــتة أشـــ ــول،ســـ ــرتة أطـــ وف فـــ

قيــق الصــادرة عــنمــن سياســة التح   36مبوجب الفقرة  
 شعبة الرقابة الداخلية 

ــوم عمــــــل (حنــــــو    192 8,9يــــ
 ) 2017أشهر يف عام  

حــــــــــاالت يف عــــــــــام  5
2018 

املنظمـــــة العامليـــــة لألرصـــــاد 
 اجلوية 

 معلومات   ُ      مل ت قدم   مثانية أسابيع  ال  ال  ال 

 معلومات قدمتها املؤسسات.  مالحظة:

 .ST/SGB/2015/3 و حمدد يفكما ه  (أ)
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 التاسعاملرفق 

 تناول االدعاءات املوجهة ضد الرئيس التنفيذي  

 املؤسسة  

ــة للتحقيـــق   إجـــراءات رمسيـ
يف االدعــــــــاءات املوجهــــــــة  

 ضد الرئيس التنفيذي 

ــراءات   السياســـات واإلجـ
خـــــــــرى الـــــــــيت يتعـــــــــني  األ 

 سبان وضعها يف احل 

ــان   الطــــــــــــرف أو الكيــــــــــ
الــــــــذي يتعــــــــني تقــــــــدمي  

ــوء  البالغــــــات عــــــن   ســــ
 السلوك املزعوم إليه 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
جيــــــــــــــري التقيــــــــــــــيم األويل  
لالدعاءات املوجهة ضــد  

 الرئيس التنفيذي 

الطــــــرف أو الكيــــــان  
الــــذي يتخـــــذ القـــــرار  

 بفتح التحقيق 

الطــــــــــــــــــــــــــــــــرف أو  
الكيـــــــــــان الـــــــــــذي  

 يق جيري التحق 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
دم إليــه التقريــر النهــائي   ُ  ي قــ 

والــــــــــذي يتخــــــــــذ القــــــــــرار  
 جراء املمكن بشأن اإل 

 أحكــــــــــــــــــــــــام متعلقــــــــــــــــــــــــة 
ات املمكنــة الــيت إلجراء 

ــذها   اهليئـــة ميكـــن أن تتخـ
ــريعية بعــــــــد تقــــــــدمي  التشــــــ

 تقرير التحقيق 

األمانــة العامــة لألمــم 
ــا  ــــــ املتحــــــــدة وإدارا

 (أ) ومكاتبها 

 األمم املتحدة    ميثاق  ال  األمم املتحدة 
ون مــن املــادة  البنــد العشــر 

ــة   ــة مــــــــن اتفاقيــــــ اخلامســــــ
ــم امل  ــدة  امتيـــازات األمـ تحـ

ا   وحصا

 -  -  -  -  -  - 

 
 نعم   األونكتاد 

النظامـــــــــــــــان األساســـــــــــــــي  
واإلداري ملـــــــوظفي األمـــــــم  

  املتحدة 
ST/AI/2017/1 

ST/SGB/2017/2/Rev.1

األمــــــــني العــــــــام لألمــــــــم   كتاب التعيني  
عتبـــــــــــــــــاره   املتحـــــــــــــــــدة 

املســــــــؤول أو    املوظــــــــف 
ابة  مكتب خدمات الرق 

 الداخلية 

ــم   األمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــ
عتبــاره ا  ملوظــف  املتحدة 

املســـــــــــــؤول أو مكتــــــــــــــب  
خدمات الرقابة الداخلية  

األمــــني العــــام لألمــــم  
ــاره   عتبـــــــــ املتحـــــــــــدة 
املوظــف املســؤول أو  
مكتـــــــــب خـــــــــدمات  

 الرقابة الداخلية  

مكتـــب خـــدمات  
الرقابــــــة الداخليــــــة  
أو كيـــــــان حتقيـــــــق  

هــــــذا  آخــــــر غــــــري  
 املكتب 

مــــــــــم  األمــــــــــني العــــــــــام لأل 
عتبــاره املوظــف  املتحــدة  

املســــــــــــــــــؤول ومكتــــــــــــــــــب  
قابــة الداخليــة  خدمات الر 

لنســـبة لتقـــارير التحقيـــق  
الـــيت يعـــدها كيـــان حتقيـــق  

 آخر غري هذا املكتب 

 ال 
سلطة األمني العام لألمم 

 املتحدة 

 
مج األمـــــــــــم   بـــــــــــر

 املتحدة للبيئة 
 نعم 

النظامـــــــــــــــان األساســـــــــــــــي  
ي األمـــــــم  واإلداري ملـــــــوظف 

  املتحدة 
ST/AI/2017/1 

ST/SGB/2017/2/Rev.1

ألمــــــــم  األمــــــــني العــــــــام ل  كتاب التعيني  
عتبـــــــــــــــــاره   املتحـــــــــــــــــدة 
املوظــــــــف املســــــــؤول أو  
مكتب خدمات الرقابة  

 الداخلية 

ــم   األمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــ
عتبــاره املوظــف   املتحدة 
املســـــــــــــؤول أو مكتــــــــــــــب  
خدمات الرقابة الداخلية  

األمــــني العــــام لألمــــم  
ــاره  املتحـــــــــــدة   عتبـــــــــ

املوظــف املســؤول أو  
كتـــــــــب خـــــــــدمات  م 

 الرقابة الداخلية  

مكتـــب خـــدمات  
اخليــــــة  الرقابــــــة الد 

أو كيـــــــان حتقيـــــــق  
آخــــــر غــــــري هــــــذا  

 املكتب 

األمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــــم  
عتبــاره املوظــف  املتحــدة  

املســــــــــــــــــؤول ومكتــــــــــــــــــب  
خدمات الرقابــة الداخليــة  
لنســـبة لتقـــارير التحقيـــق  
الـــيت يعـــدها كيـــان حتقيـــق  

 كتب آخر غري هذا امل 

 ال 
ألمم سلطة األمني العام ل 

 املتحدة 
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 املؤسسة  

ــة للتحقيـــق   إجـــراءات رمسيـ
يف االدعــــــــاءات املوجهــــــــة  

 ضد الرئيس التنفيذي 

ــراءات   السياســـات واإلجـ
خـــــــــرى الـــــــــيت يتعـــــــــني  األ 

 سبان وضعها يف احل 

ــان   الطــــــــــــرف أو الكيــــــــــ
الــــــــذي يتعــــــــني تقــــــــدمي  

ــوء  البالغــــــات عــــــن   ســــ
 السلوك املزعوم إليه 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
جيــــــــــــــري التقيــــــــــــــيم األويل  
لالدعاءات املوجهة ضــد  

 الرئيس التنفيذي 

الطــــــرف أو الكيــــــان  
الــــذي يتخـــــذ القـــــرار  

 بفتح التحقيق 

الطــــــــــــــــــــــــــــــــرف أو  
الكيـــــــــــان الـــــــــــذي  

 يق جيري التحق 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
دم إليــه التقريــر النهــائي   ُ  ي قــ 

والــــــــــذي يتخــــــــــذ القــــــــــرار  
 جراء املمكن بشأن اإل 

 أحكــــــــــــــــــــــــام متعلقــــــــــــــــــــــــة 
ات املمكنــة الــيت إلجراء 

ــذها   اهليئـــة ميكـــن أن تتخـ
ــريعية بعــــــــد تقــــــــدمي  التشــــــ

  تقرير التحقيق 
موئــــــــــــــل األمــــــــــــــم  

 املتحدة 
 نعم 

ساســـــــــــــــي  النظامـــــــــــــــان األ 
واإلداري ملـــــــوظفي األمـــــــم  

 املتحدة 
ST/AI/2017/1 

ST/SGB/2017/2/Rev.1

األمــــــــني العــــــــام لألمــــــــم   كتاب التعيني  
عتبـــــــــــــــــاره   املتحـــــــــــــــــدة 
املوظــــــــف املســــــــؤول أو  
مكتب خدمات الرقابة  

 الداخلية 

ــم  األمــــــــــني العــــــــــام لأل  مــــــــ
عتبــاره املوظــف    املتحدة 
املســـــــــــــؤول أو مكتــــــــــــــب  
خدمات الرقابة الداخلية  

عــــام لألمــــم  األمــــني ال 
ــاره   عتبـــــــــ املتحـــــــــــدة 
املوظــف املســؤول أو  

ب خـــــــــدمات  مكـتــــــــ 
 الرقابة الداخلية  

مكتـــب خـــدمات  
الرقابــــــة الداخليــــــة  
أو كيـــــــان حتقيـــــــق  
آخــــــر غــــــري هــــــذا  

 املكتب 

األمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــــم  
عتبــاره املوظــف   املتحــدة 

ملســــــــــــــــــؤول ومكتــــــــــــــــــب  ا 
الداخليــة  خدمات الرقابــة 

لنســـبة لتقـــارير التحقيـــق  
قيـــق  الـــيت يعـــدها كيـــان حت 

 آخر غري هذا املكتب 

 ال 
مم سلطة األمني العام لأل 

 املتحدة 

 
ــم   مكتـــــــــــب األمـــــــــ
املتحــــــــــدة املعــــــــــين  
ملخدرات واجلرمية 

 نعم 
النظامـــــــــــــــان األساســـــــــــــــي  
واإلداري ملـــــــوظفي األمـــــــم  

 املتحدة 
ST/AI/2017/1 

ST/SGB/2017/2/Rev.1

مــــــــني العــــــــام لألمــــــــم  األ  كتاب التعيني  
عتبـــــــــــــــــاره   املتحـــــــــــــــــدة 

و  املوظــــــــف املســــــــؤول أ 
مكتب خدمات الرقابة  

 الداخلية 

ــم   األمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــ
عتبــاره املوظــف   املتحدة 
املســـــــــــــؤول أو مكتــــــــــــــب  
خدمات الرقابة الداخلية  

األمــــني العــــام لألمــــم  
ــاره   عتبـــــــــ املتحـــــــــــدة 
املوظــف املســؤول أو  
مكتـــــــــب خـــــــــدمات  

 لرقابة الداخلية  ا 

  مكتـــب خـــدمات 
الرقابــــــة الداخليــــــة  
أو كيـــــــان حتقيـــــــق  
آخــــــر غــــــري هــــــذا  

 املكتب 

األمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــــم  
عتبــاره املوظــف   املتحــدة 
املســــــــــــــــــؤول ومكتــــــــــــــــــب  
خدمات الرقابــة الداخليــة  
لنســـبة لتقـــارير التحقيـــق  
الـــيت يعـــدها كيـــان حتقيـــق  

 آخر غري هذا املكتب 

 ال 
سلطة األمني العام لألمم 

 ة املتحد 

 نعم  مج اإلمنائي الرب  الصناديق والربامج 
النظامـــــــــــــــان األساســـــــــــــــي  

ألمـــــــم  واإلداري ملـــــــوظفي ا 
 املتحدة 

ST/AI/2017/1 
ST/SGB/2017/2/Rev.1 

التحقيقــــات يف ادعــــاءات  
ــوء الســـــــلوك املوجهـــــــة   ســـــ
ــا   ضـــــــــــــــــــد اإلدارة العليـــــــــــــــــ
مج اإلمنـــــــــــــــــــــائي   للـــــــــــــــــــــرب
والعـــــــــــــاملني يف مكتـــــــــــــب  
ت   مراجعـــــــــــــــــة احلســـــــــــــــــا
والتحقيقــــــــــات (مكتــــــــــب  

ت    مراجعـــــــــــــــــة  احلســـــــــــــــــا
مج  والتحقيقــــات يف الــــرب 

األمــــــــني العــــــــام لألمــــــــم   كتاب التعيني 
عتبـــــــــــــــــاره   املتحـــــــــــــــــدة 
املوظـــــف املســـــؤول، أو  
مكتب خدمات الرقابة  
الداخليـــــــــــة، أو مـــــــــــدير  
ــة   مكتــــــــــــــــــب مراجعــــــــــــــــ
ت   احلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
مج   لـــرب والتحقيقـــات 

ئب املدير    اإلمنائي  أو 
الســتناد   إىل الفــرعني  (

مـــــــــــــــــــــــــــــــن    2- 6و   1- 6
مج   مبــــــــــــــــــادئ الــــــــــــــــــرب

توجيهيـــــــــــــة  اإلمنـــــــــــــائي ال 
 للتحقيق) 

ــم   األمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــ
عتبــاره املوظــف   املتحدة 
املســـــــــــؤول، أو مكتـــــــــــب  
خـــــــــــــــــــــدمات الرقابـــــــــــــــــــــة  
الداخليـــــــــــــــة، أو مـــــــــــــــدير  
مكتــــــــــــــــــــــب مراجعــــــــــــــــــــــة  
ت والتحقيقــــات   احلســــا
ــائي   مج اإلمنـــــــــــــــ لـــــــــــــــــرب

الســـــتناد إىل الفـقــــ    2رة  (
مــــــــــن إجــــــــــراء التشــــــــــغيل  

 ) 692د رقم  املوح 

عــــام لألمــــم  األمــــني ال 
ــاره   عتبـــــــــ املتحـــــــــــدة 

وظــــــف املســــــؤول،  امل 
أو مكتــب خــدمات  
الرقابـــة الداخليــــة، أو  
مـــــــــــــــــدير مكتـــــــــــــــــب  
ت   مراجعـــــة احلســـــا
والتحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  
مج اإلمنــــــــائي   لــــــــرب
ــتناد إىل   الســـــــــــــــــــــــــ )

مــــن إجــــراء    2الفقــــرة  
التشــغيل املوحــد رقــم  

692 ( 

مكتـــب خـــدمات  
ــة،    الرقابــــة  الداخليــ

أو كيـــــــان حتقيـــــــق  
ر غــري مكتــب  آخــ 

قابــــــة  خـــــدمات الر 
الداخليــــــــــــــــــــــة، أو  

يف    مكتــب الرقابــة 
بعة   وكالة أخرى 
لألمــم املتحــدة أو  
ــة دوليـــــــــــة   منظمـــــــــ
ــا   أخـــــــــــرى يعينهـــــــــ
مـــــــــــدير مكتـــــــــــب  
املراجعــة الداخليـــة  
ــاء   ت بنــ ــا للحســ
ــاورات   علــــــى مشــــ

ألمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــــم  ا 
عت  بــاره املوظــف  املتحــدة 

املســــــــــــــــــؤول ومكتــــــــــــــــــب  
خدمات الرقابــة الداخليــة  
ــارير   ــا يتصــــــــــل بتقــــــــ فيمــــــــ
التحقيق اليت يعدها كيان  
حتقيــق آخــر غــري مكتــب  
خــــــــــــــــــــــدمات الرقابــــــــــــــــــــــة  
الداخليـــــــــــــــة، أو مـــــــــــــــدير  
مكتب املراجعــة الداخليــة  
ت الـــــــــــــــــذي   للحســـــــــــــــــا
يستشــــــري رئــــــيس اللجنــــــة  

ية ملراجعــــــــــــــة  االستشــــــــــــــار 
ت   والتقيـــــــــــــيم،  احلســـــــــــــا

ومــــدير مكتــــب الشـــــؤون  

 ال 
سلطة األمني العام لألمم 

 املتحدة 
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 املؤسسة  

ــة للتحقيـــق   إجـــراءات رمسيـ
يف االدعــــــــاءات املوجهــــــــة  

 ضد الرئيس التنفيذي 

ــراءات   السياســـات واإلجـ
خـــــــــرى الـــــــــيت يتعـــــــــني  األ 

 سبان وضعها يف احل 

ــان   الطــــــــــــرف أو الكيــــــــــ
الــــــــذي يتعــــــــني تقــــــــدمي  

ــوء  البالغــــــات عــــــن   ســــ
 السلوك املزعوم إليه 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
جيــــــــــــــري التقيــــــــــــــيم األويل  
لالدعاءات املوجهة ضــد  

 الرئيس التنفيذي 

الطــــــرف أو الكيــــــان  
الــــذي يتخـــــذ القـــــرار  

 بفتح التحقيق 

الطــــــــــــــــــــــــــــــــرف أو  
الكيـــــــــــان الـــــــــــذي  

 يق جيري التحق 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
دم إليــه التقريــر النهــائي   ُ  ي قــ 

والــــــــــذي يتخــــــــــذ القــــــــــرار  
 جراء املمكن بشأن اإل 

 أحكــــــــــــــــــــــــام متعلقــــــــــــــــــــــــة 
ات املمكنــة الــيت إلجراء 

ــذها   اهليئـــة ميكـــن أن تتخـ
ــريعية بعــــــــد تقــــــــدمي  التشــــــ

 تقرير التحقيق 

ــراء التشـــغيل   ــائي، إجـ اإلمنـ
ــد رقـــــــــم     23)،  692املوحـــــــ

كتــــــــــــوبر  تشــــــــــــرين األول/أ 
2017 

مــع رئــيس اللجنــة  
االستشـــــــــــــــــــــــــــــارية  
ملراجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
ت   احلســــــــــــــــــــــــــــــــا
والتقييم، كمــا هــو  

  5 يف الفقـــرة  مبـــني 
مــــــــــــــــــن إجــــــــــــــــــراء  

غيل املوحــــــد  التـشـــــ 
 692رقم  

مج  ال  قانونيــــــــــــة يف الــــــــــــرب
اإلمنــائي بشــأن اخلطــوات  
الســـــــتناد إىل   القادمـــــــة، 

‘ مــــن إجــــراء  3‘   9الفقــــرة  
692التشغيل املوحد رقم  

 
ــم   ــندوق األمــــــ صــــــ

 املتحدة للسكان 
 نعم 

لنظامـــــــــــــــان األساســـــــــــــــي  ا 
وظفي األمـــــــم  واإلداري ـملــــــ 

 املتحدة 
ST/AI/2017/1 

ST/SGB/2017/2/Rev.1

األمــــــــني العــــــــام لألمــــــــم   كتاب التعيني  
عتبـــــــــــــــــاره   املتحـــــــــــــــــدة 
املوظــــــــف املســــــــؤول أو  
مكتب خدمات الرقابة  

 الداخلية 

ــم   األمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــ
عتبــاره املوظــف   املتحدة 
املســـــــــــــؤول أو مكتــــــــــــــب  
  خدمات الرقابة الداخلية 

األمــــني العــــام لألمــــم  
ــاره  املتحـــــــــــد  عتبـــــــــ ة 

املوظــف املســؤول أو  
مكتـــــــــب خـــــــــدمات  

 داخلية  الرقابة ال 

مكتـــب خـــدمات  
الرقابــــــة الداخليــــــة  
أو كيـــــــان حتقيـــــــق  
آخــــــر غــــــري هــــــذا  

 املكتب 

األمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــــم  
عتبــاره املوظــف  املتحــدة  

املســــــــــــــــــؤول ومكتــــــــــــــــــب  
خدمات الرقابــة الداخليــة  
لنســـبة لتقـــارير التحقيـــق  

عـــدها كيـــان حتقيـــق  الـــيت ي 
 املكتب   آخر غري هذا 

 ال 
سلطة األمني العام لألمم 

 املتحدة 

 
ــي  ة شـــــــؤون  مفوضـــــ
 الالجئني 

 نعم 
النظامـــــــــــــــان األساســـــــــــــــي  
واإلداري ملـــــــوظفي األمـــــــم  

  املتحدة 
ST/AI/2017/1 

ST/SGB/2017/2/Rev.1 
  9سياسة الرقابة املستقلة،  

كـــــــــانون األول/ديســـــــــمرب  
2019 

األمـــــــــــر اإلداري املتعلـــــــــــق  
ــراء   التحقيقـــــــــات يف  جـــــــ

نون  كــــــــــــــــا   9املفوضــــــــــــــــية،  
 2019األول/ديسمرب  

 كتاب التعيني  
املســتقلة،  سياســة الرقابــة  

ديســـمرب  كـــانون األول/   9
2019 

األمــــــــني العــــــــام لألمــــــــم  
عتبـــــــــــــــــاره   املتحـــــــــــــــــدة 

املســــــــؤول أو  املوظــــــــف  
مكتب خدمات الرقابة  

 الداخلية 

ــم   األمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــ
عتبــاره املوظــف   املتحدة 
املســـــــــــــؤول أو مكتــــــــــــــب  

مات الرقابة الداخلية  خد 

 العــــام لألمــــم  األمــــني 
ــاره   عتبـــــــــ املتحـــــــــــدة 
املوظــف املســؤول أو  
مكتـــــــــب خـــــــــدمات  

 الرقابة الداخلية  

مكتـــب خـــدمات  
الرقابــــــة الداخليــــــة  
أو كيـــــــان حتقيـــــــق  

ذا  آخــــــر غــــــري ـهـــــ 
 املكتب 

األمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــــم  
عتبــاره املوظــف   املتحــدة 
املســــــــــــــــــؤول ومكتــــــــــــــــــب  
خدمات الرقابــة الداخليــة  

قـــارير التحقيـــق  لنســـبة لت 
ان حتقيـــق  الـــيت يعـــدها كيـــ 

 آخر غري هذا املكتب 

 ال 
لألمم سلطة األمني العام  

 املتحدة 
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 املؤسسة  

ــة للتحقيـــق   إجـــراءات رمسيـ
يف االدعــــــــاءات املوجهــــــــة  

 ضد الرئيس التنفيذي 

ــراءات   السياســـات واإلجـ
خـــــــــرى الـــــــــيت يتعـــــــــني  األ 

 سبان وضعها يف احل 

ــان   الطــــــــــــرف أو الكيــــــــــ
الــــــــذي يتعــــــــني تقــــــــدمي  

ــوء  البالغــــــات عــــــن   ســــ
 السلوك املزعوم إليه 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
جيــــــــــــــري التقيــــــــــــــيم األويل  
لالدعاءات املوجهة ضــد  

 الرئيس التنفيذي 

الطــــــرف أو الكيــــــان  
الــــذي يتخـــــذ القـــــرار  

 بفتح التحقيق 

الطــــــــــــــــــــــــــــــــرف أو  
الكيـــــــــــان الـــــــــــذي  

 يق جيري التحق 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
دم إليــه التقريــر النهــائي   ُ  ي قــ 

والــــــــــذي يتخــــــــــذ القــــــــــرار  
 جراء املمكن بشأن اإل 

 أحكــــــــــــــــــــــــام متعلقــــــــــــــــــــــــة 
ات املمكنــة الــيت إلجراء 

ــذها   اهليئـــة ميكـــن أن تتخـ
ــريعية بعــــــــد تقــــــــدمي  التشــــــ

  تقرير التحقيق 
 نعم  اليونيسيف 

النظامـــــــــــــــان األساســـــــــــــــي  
واإلداري ملـــــــوظفي األمـــــــم  

 املتحدة 
ST/AI/2017/1 

ST/SGB/2017/2/Rev.1

األمــــــــني العــــــــام لألمــــــــم   كتاب التعيني  
عتبـــــــــــــــــاره   املتحـــــــــــــــــدة 
املوظــــــــف املســــــــؤول أو  

تب خدمات الرقابة  مك 
 الداخلية 

ــم  األ  مــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــ
عتبــاره املوظــف   املتحدة 

أو مكتــــــــــــــب  املســـــــــــــؤول  
خدمات الرقابة الداخلية  

األمــــني العــــام لألمــــم  
ــاره   عتبـــــــــ املتحـــــــــــدة 
املوظــف املســؤول أو  
مكتـــــــــب خـــــــــدمات  

 الرقابة الداخلية  

مكتـــب خـــدمات  
الرقابــــــة الداخليــــــة  
أو كيـــــــان حتقيـــــــق  
آخــــــر غــــــري هــــــذا  

 املكتب 

مــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــــم  األ 
بــاره املوظــف  عت املتحــدة  

املســــــــــــــــــؤول ومكتــــــــــــــــــب  
خدمات الرقابــة الداخليــة  
لنســـبة لتقـــارير التحقيـــق  
الـــيت يعـــدها كيـــان حتقيـــق  

 آخر غري هذا املكتب 

 ال 
سلطة األمني العام لألمم 

 املتحدة 

 
مكتـــــــــــب األمـــــــــــم  
املتحــــدة خلــــدمات  

 املشاريع 

  نعم 
النظامـــــــــــــــان األساســـــــــــــــي  
  واإلداري ملـــــــوظفي األمـــــــم 

 املتحدة 
ST/AI/2017/1 

ST/SGB/2017/2/Rev.1 

األمــــــــني العــــــــام لألمــــــــم   كتاب التعيني  
عتبـــــــــــــــــاره  امل  تحـــــــــــــــــدة 

املوظــــــــف املســــــــؤول أو  
مكتب خدمات الرقابة  

 الداخلية 

ــم   األمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــ
عتبــاره املوظــف   املتحدة 
املســـــــــــــؤول أو مكتــــــــــــــب  
خدمات الرقابة الداخلية  

 

األمــــني العــــام لألمــــم  
ــار  عتبـــــــــ ه  املتحـــــــــــدة 

املوظــف املســؤول أو  
ات  تـــــــــب خـــــــــدم مك 

 الرقابة الداخلية  
 

مكتـــب خـــدمات  
  الرقابــــــة الداخليــــــة 
أو كيـــــــان حتقيـــــــق  
آخــــــر غــــــري هــــــذا  

 املكتب 

األمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــــم  
عتبــاره املوظــف   املتحــدة 
املســــــــــــــــــؤول ومكتــــــــــــــــــب  
خدمات الرقابــة الداخليــة  
لنســـبة لتقـــارير التحقيـــق  
الـــيت يعـــدها كيـــان حتقيـــق  

 آخر غري هذا املكتب 

 ال 
ألمم سلطة األمني العام ل 

 ملتحدة ا 

 
 نعم  األونروا 

النظامـــــــــــــــان األساســـــــــــــــي  
وظفي األمـــــــم  واإلداري ـملــــــ 

 املتحدة 
ST/AI/2017/1 
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 كتاب التعيني 
سياســــــة التحقيقــــــات يف  

  أيلــــــــــــول/   29األونــــــــــــروا،  
 2016سبتمرب  

األمــــــــني العــــــــام لألمــــــــم  
عتبـــــــــــــــــاره   املتحـــــــــــــــــدة 
املوظــــــــف املســــــــؤول أو  

ات الرقابة  مكتب خدم 
 الداخلية 

ــم  األمــــــــــني ا  لعــــــــــام لألمــــــــ
عتبــاره املوظــف   املتحدة 

ب  املســـــــــــــؤول أو مكـتـــــــــــــ 
خدمات الرقابة الداخلية  

األمــــني العــــام لألمــــم  
ــاره   عتبـــــــــ املتحـــــــــــدة 
املوظــف املســؤول أو  
مكتـــــــــب خـــــــــدمات  

 الرقابة الداخلية  

مكتـــب خـــدمات  
الرقابــــــة الداخليــــــة  
أو كيـــــــان حتقيـــــــق  
آخــــــر غــــــري هــــــذا  

 املكتب 

عــــــــــام لألمــــــــــم  األمــــــــــني ال 
عتبــاره ا ا  ملوظــف  ملتحــدة 

املســــــــــــــــــؤول ومكتــــــــــــــــــب  
خدمات الرقابــة الداخليــة  

ة لتقـــارير التحقيـــق  لنســـب 
الـــيت يعـــدها كيـــان حتقيـــق  

 آخر غري هذا املكتب 

 ال 
سلطة األمني العام لألمم 

 املتحدة 

 
هيئة األمم املتحدة  

 للمرأة 
 نعم 

النظامـــــــــــــــان األساســـــــــــــــي  
واإلداري ملـــــــوظفي األمـــــــم  

  املتحدة 
ST/AI/2017/1 
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األمــــــــني العــــــــام لألمــــــــم   تاب التعيني  ك 
عتبـــــــــــــــــاره   املتحـــــــــــــــــدة 
املوظــــــــف املســــــــؤول أو  
مكتب خدمات الرقابة  

 الداخلية 

ــم   األمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــ
عتبــاره املوظــف   املتحدة 
املســـــــــــــؤول أو مكتــــــــــــــب  
خدمات الرقابة الداخلية  

األمــــني العــــام لألمــــم  
ــاره   عتبـــــــــ املتحـــــــــــدة 

أو    املوظــف املســؤول 
ب خـــــــــدمات  مكـتــــــــ 

 لية  الرقابة الداخ 

مكتـــب خـــدمات  
الرقابــــــة الداخليــــــة  
أو كيـــــــان حتقيـــــــق  

ر غــــــري هــــــذا  آـخـــــ 
 املكتب 

األمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــــم  
عتبــاره املوظــف   املتحــدة 
املســــــــــــــــــؤول ومكتــــــــــــــــــب  
خدمات الرقابــة الداخليــة  
لنســـبة لتقـــارير التحقيـــق  
الـــيت يعـــدها كيـــان حتقيـــق  

 آخر غري هذا املكتب 

 ال 
مم عام لأل سلطة األمني ال 

 املتحدة 
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 املؤسسة  

ــة للتحقيـــق   إجـــراءات رمسيـ
يف االدعــــــــاءات املوجهــــــــة  

 ضد الرئيس التنفيذي 

ــراءات   السياســـات واإلجـ
خـــــــــرى الـــــــــيت يتعـــــــــني  األ 

 سبان وضعها يف احل 

ــان   الطــــــــــــرف أو الكيــــــــــ
الــــــــذي يتعــــــــني تقــــــــدمي  

ــوء  البالغــــــات عــــــن   ســــ
 السلوك املزعوم إليه 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
جيــــــــــــــري التقيــــــــــــــيم األويل  
لالدعاءات املوجهة ضــد  

 الرئيس التنفيذي 

الطــــــرف أو الكيــــــان  
الــــذي يتخـــــذ القـــــرار  

 بفتح التحقيق 

الطــــــــــــــــــــــــــــــــرف أو  
الكيـــــــــــان الـــــــــــذي  

 يق جيري التحق 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
دم إليــه التقريــر النهــائي   ُ  ي قــ 

والــــــــــذي يتخــــــــــذ القــــــــــرار  
 جراء املمكن بشأن اإل 

 أحكــــــــــــــــــــــــام متعلقــــــــــــــــــــــــة 
ات املمكنــة الــيت إلجراء 

ــذها   اهليئـــة ميكـــن أن تتخـ
ــريعية بعــــــــد تقــــــــدمي  التشــــــ

  تقرير التحقيق 
مج ا  ألغذيـــــــة  بـــــــر

 العاملي 
 نعم 

مــــــن    45مبوجــــــب الفقــــــرة  
نقح ملكتــــــــب  امليثــــــــاق اـملـــــــ 

املفــــــــتش العــــــــام، تشــــــــرين  
 2019الثاين/نوفمرب  

األمــــني العــــام لألمــــم   غري حمدد  غري حمدد  كتاب التعيني 
املتحــــــــــــــدة الختــــــــــــــاذ  
إجــــراء واملــــدير العــــام  
ملنظمــــــــــــة األغذيـــــــــــــة  
والزراعـــــــــة، مبوجـــــــــب  

مليثاق  من ا   45الفقرة  
املـــــــــــــــنقح ملكتــــــــــــــــب  

 لعام املفتش ا 

 ال  غري حمدد  غري حمدد 

ــم  هيئــــــــــــــات األمــــــــــــ
ـــــا   املتحـــــدة أو  كيا

 األخرى 

ــارة   مركـــــــــــز التجـــــــــ
 الدولية 

 نعم 
النظامـــــــــــــــان األساســـــــــــــــي  

األمـــــــم  واإلداري ملـــــــوظفي  
 املتحدة 

ST/AI/2017/1  
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األمــــــــني العــــــــام لألمــــــــم   كتاب التعيني  
عتبـــــــــــــــــاره   املتحـــــــــــــــــدة 

املســــــــؤول أو  املوظــــــــف  
ة  مكتب خدمات الرقاب 

 الداخلية 

ــم   األمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــ
عتبــاره امل  وظــف  املتحدة 

املســـــــــــــؤول أو مكتــــــــــــــب  
خدمات الرقابة الداخلية  

األمــــني العــــام لألمــــم  
ع  ــاره  املتحـــــــــــدة  تبـــــــــ

املوظــف املســؤول أو  
مكتـــــــــب خـــــــــدمات  

 الرقابة الداخلية  

مكتـــب خـــدمات  
الرقابــــــة الداخليــــــة  
أو كيـــــــان حتقيـــــــق  

ذا  آخــــــر غــــــري ـهـــــ 
 املكتب 

  األمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــــم 
عتبــاره املوظــف   املتحــدة 
املســــــــــــــــــؤول ومكتــــــــــــــــــب  

ابــة الداخليــة  خدمات الرق 
لنســـبة لتقـــارير التحقيـــق  
الـــيت يعـــدها كيـــان حتقيـــق  

 تب آخر غري هذا املك 

 ال 
سلطة األمني العام لألمم 

 املتحدة 

 
مج األمـــــــــــم   بـــــــــــر
املتحـــــدة املشـــــرتك  
املعـــــــــين بفـــــــــريوس  
نقــــــــــــص املناعــــــــــــة  

 إليدز البشرية/ا 

 نعم 
ظفي  النظــام األساســي ملــو 

ــة الصــــحة العامليــــة،   منظمــ
والنظـــــام اإلداري ملـــــوظفي  
ــة الصــــحة العامليــــة،   منظمــ
لصيغة املعدلــة مــن أجــل  

مج   الرب

األمــــــــني العــــــــام لألمــــــــم   كتاب التعيني 
عتبـــــــــــــــــاره   املتحـــــــــــــــــدة 
املوظــــــــف املســــــــؤول أو  
مكتب خدمات الرقابة  
الداخليـــــــــة أو مكتـــــــــب  
ــة   خـــــــــــــــــدمات املراقبـــــــــــــــ

ــة  الداخلـيـــــــــــــــ  ة مبنظمــــــــــــــ
 الصحة العاملية 

ــم  األـمـــــــــ  ني العــــــــــام لألمــــــــ
عتبــاره املوظــف   املتحدة 

مكتــــــــــــــب    املســـــــــــــؤول أو 
خدمات الرقابــة الداخليــة  
أو مكتــــــــــــب خــــــــــــدمات  
ــة    املراقبــــة الداخليــــة مبنظمــ

 الصحة العاملية 

األمــــني العــــام لألمــــم  
ــاره   عتبـــــــــ املتحـــــــــــدة 

 املوظف املسؤول 

مكتـــب خـــدمات  
الرقابــــــة الداخليــــــة  
  ألمم املتحدة أو 
مكتـــب خـــدمات  

ــة الداخلـيـــــ  ة  املراقبــــ
مبنظمـــــــة الصـــــــحة  

 العاملية 

األمــــــــــني العــــــــــام لألمــــــــــم  
عتبــاره املوظــف  املتحــد  ة 

 املسؤول 

 ال 
سلطة األمني العام لألمم 

 املتحدة 

الوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 
املتخصصـــة والوكالـــة 
الدوليــــــــــــة للطاقــــــــــــة 

 الذرية 

ــة   ــة األغذيـــــ منظمـــــ
 والزراعة 

األحكــــــــام ذات الصــــــــلة   ال 
الــــواردة يف كتــــاب تعيــــني  

ــام أو عقــــــــد  اـملـــــــ  دير العــــــ
لنظامـــــــــــــــــان  تعيينـــــــــــــــــه، وا 

األساســــــــــــــــــــــــي واإلداري  
ملوظفي املنظمة، حسب  

 تضاء االق 

 ال  -  -  -  -  - 
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 املؤسسة  

ــة للتحقيـــق   إجـــراءات رمسيـ
يف االدعــــــــاءات املوجهــــــــة  

 ضد الرئيس التنفيذي 

ــراءات   السياســـات واإلجـ
خـــــــــرى الـــــــــيت يتعـــــــــني  األ 

 سبان وضعها يف احل 

ــان   الطــــــــــــرف أو الكيــــــــــ
الــــــــذي يتعــــــــني تقــــــــدمي  

ــوء  البالغــــــات عــــــن   ســــ
 السلوك املزعوم إليه 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
جيــــــــــــــري التقيــــــــــــــيم األويل  
لالدعاءات املوجهة ضــد  

 الرئيس التنفيذي 

الطــــــرف أو الكيــــــان  
الــــذي يتخـــــذ القـــــرار  

 بفتح التحقيق 

الطــــــــــــــــــــــــــــــــرف أو  
الكيـــــــــــان الـــــــــــذي  

 يق جيري التحق 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
دم إليــه التقريــر النهــائي   ُ  ي قــ 

والــــــــــذي يتخــــــــــذ القــــــــــرار  
 جراء املمكن بشأن اإل 

 أحكــــــــــــــــــــــــام متعلقــــــــــــــــــــــــة 
ات املمكنــة الــيت إلجراء 

ــذها   اهليئـــة ميكـــن أن تتخـ
ــريعية بعــــــــد تقــــــــدمي  التشــــــ

  تقرير التحقيق 
الوكالـــــــــة الدوليـــــــــة  

 للطاقة الذرية 
األحكــــــــام ذات الصــــــــلة   ال 

الــواردة يف كتــاب التعيــني  
ــد التعيـــــــــني، ويف   أو عقـــــــ
النظـــــــــــــامني األساســـــــــــــي  
واإلداري ملــــــــــــــــــــــــــــــــــوظفي  
ــة، حســــــــــــــــــــب   الوكالــــــــــــــــــ

 االقتضاء  

 ال  -  -  -  -  - 

 
 اإليكاو 

ــران/    (حــــــــىت حزيــــــ
 (ب) ) 2020يونيه  

 نعم 
إطـــــــــــار األخالقيـــــــــــات يف  

رفــــــــــق األول  اإليكــــــــــاو، امل 
يف    قواعــــد اخلدمــــة مبدونــــة  

آذار/مـــارس    23اإليكـــاو،  
2018 

األحكــــــــام ذات الصــــــــلة  
الــواردة يف كتــاب التعيــني  
ــد التعيـــــــــني، ويف   أو عقـــــــ
النظـــــــــــــامني األساســـــــــــــي  
واإلداري ملــــــــــــــــــــــــــــــــــوظفي  
اإليكـــــــــــــــــاو، حســـــــــــــــــب  

 االقتضاء  

و  جملس اإليكــاو، كمــا هــ  غري حمدد 
  9- 49مبــــــــني يف الفقــــــــرة  

 من إطار األخالقيات 

يكاو، كمــا  جملس اإل 
هــــو مبــــني يف الفقــــرة  

مــــــــــن إطـــــــــــار    9- 49
 القيات األخ 

حمقـــــــــــــــق مهـــــــــــــــين  
خارجي، كما هو  
مبــــــــني يف الفقــــــــرة  

مــــن إطــــار    1- 49
 األخالقيات 

جملس اإليكــاو، كمــا هــو  
  4- 49مبـــــــــني يف الفقـــــــــرة  

 من إطار األخالقيات 

 ال 

 
ــة العمــــــــــل   منظمــــــــ

 الدولية 
 نعم 
لتحقيقــات   رع الف  املتعلق 

يف إجـــــــــــراءات التشـــــــــــغيل  
ــدة   ــة  املوحــ ملكتــــب مراجعــ

ــة   ت الداخليــــــــــــ احلســــــــــــــا
واإلشــــــــراف يف املنظمــــــــة،  

 2018  متوز/يوليه 

األحكــــــــام ذات الصــــــــلة  
الــواردة يف كتــاب التعيــني  
ــد التعيـــــــــني، ويف   أو عقـــــــ
النظـــــــــــــامني األساســـــــــــــي  
واإلداري ملوظفي منظمة  

ــة العمـــل الدو  حســـب    ، ليـ
 االقتضاء  

اإلدارة،    رئــــــيس جملــــــس 
ــرة أو عــــــــن   ــا مباشــــــ إمــــــ
طريـــــــــق أمـــــــــني اخلزانـــــــــة  

راقب املايل، أو كبــري  وامل 
ــداخليني    املــــــــراجعني الــــــ

ت  ، أو رئـــيس  للحســـا
ــارية   ــة االستشـــــــــ اللجنـــــــــ

 املستقلة لإلشراف 
  8- 5مبوجــــــــب الفقـــــــــرة  

املتعلــــــــــق    الفــــــــــرع مــــــــــن  
لتحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــات يف  
ــراءات التشــــــــــــغيل   إجــــــــــ
املوحدة ملكتب مراجعة  

ت الداخليـــــــــة  احلـســــــــ  ا
  املنظمة واإلشراف يف 

 ال  غري حمدد  غري حمدد  غري حمدد  غري حمدد 
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 املؤسسة  

ــة للتحقيـــق   إجـــراءات رمسيـ
يف االدعــــــــاءات املوجهــــــــة  

 ضد الرئيس التنفيذي 

ــراءات   السياســـات واإلجـ
خـــــــــرى الـــــــــيت يتعـــــــــني  األ 

 سبان وضعها يف احل 

ــان   الطــــــــــــرف أو الكيــــــــــ
الــــــــذي يتعــــــــني تقــــــــدمي  

ــوء  البالغــــــات عــــــن   ســــ
 السلوك املزعوم إليه 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
جيــــــــــــــري التقيــــــــــــــيم األويل  
لالدعاءات املوجهة ضــد  

 الرئيس التنفيذي 

الطــــــرف أو الكيــــــان  
الــــذي يتخـــــذ القـــــرار  

 بفتح التحقيق 

الطــــــــــــــــــــــــــــــــرف أو  
الكيـــــــــــان الـــــــــــذي  

 يق جيري التحق 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
دم إليــه التقريــر النهــائي   ُ  ي قــ 

والــــــــــذي يتخــــــــــذ القــــــــــرار  
 جراء املمكن بشأن اإل 

 أحكــــــــــــــــــــــــام متعلقــــــــــــــــــــــــة 
ات املمكنــة الــيت إلجراء 

ــذها   اهليئـــة ميكـــن أن تتخـ
ــريعية بعــــــــد تقــــــــدمي  التشــــــ

  تقرير التحقيق 
املنظمـــــــة البحريـــــــة  

 الدولية 
 نعم 

مـــن السياســـة    3- 5الفقــرة  
واإلجـــراءات املتعلقـــة مبنـــع  
ــلوك   ــوء الســــــ الغــــــــش وســــــ
اخلطري والكشف عنهمــا،  
ــذييل واو   الــــــــــواردة يف التــــــــ
للنظـــــــام اإلداري ملـــــــوظفي  

ــة، شــــــــــباط/فرباي  ر  املنظمــــــــ
2019 

األحكــــــــام ذات الصــــــــلة  
اردة يف كتــاب التعيــني  الــو 

ــد التعيـــــــــني، ويف   أو عقـــــــ
األساســـــــــــــي    النظـــــــــــــامني 

واإلداري ملــــــــــــــــــــــــــــــــــوظفي  
الدوليــة،    املنظمــة البحريــة 

 حسب االقتضاء 

خـــــــــــــــــدمات الرقابـــــــــــــــــة  
 الداخلية 

ــو مبـــــــــني يف   ــا هـــــــ كمـــــــ
مــــــــــــــــــن    1- 4الفقــــــــــــــــــرة  

السياســــــة واإلجــــــراءات  
املتعلقــــــــة مبنــــــــع الغــــــــش  
ــلوك اخلطـــري   ــوء السـ وسـ

عنهمــــــــــــا،  والكشــــــــــــف  
و  الـــــواردة يف التـــــذييل وا 

للنظام اإلداري ملوظفي  
 املنظمة 

اخليــة  خدمات الرقابــة الد 
 ملنظمة البحرية الدولية 

ظمـــــــــــــــة  جملـــــــــــــــس املن 
 البحرية الدولية 

ــو مبـــــني يف   ــا هـــ كمـــ
مــــــــــــن    3- 5الفقــــــــــــرة  

السياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
واإلجـــراءات املتعلقـــة  
مبنــــــع الغــــــش وســــــوء  
الســـــــــــــلوك اخلطـــــــــــــري  
ــا،   والكشــــــف عنهمــــ
الــــــــواردة يف التــــــــذييل  
واو للنظــــــــام اإلداري  

 نظمة ملوظفي امل 

ــيش   ــ ــدة التفتـــ وحـــــ
املشـــــــــــــــــــــــــــــرتكة أو  
خدمـــــــــــة حتقيـــــــــــق  

ــة  أخـــــــــــــرى   بعـــــــــــ
ــة أخـــــــرى   ملؤسســـــ
مـــــــن مؤسســـــــات  
منظومـــــــــة األمـــــــــم  

 ملتحدة ا 
كما هو مبــني يف  

مــــــن    3- 5الفقــــــرة  
ــة   السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واإلجــــــــــــــــــــــــــراءات  
املتعلقــــــــــــــة مبنــــــــــــــع  
الغـــــــــــــش وســـــــــــــوء  
الســــــلوك اخلطــــــري  
والكشـــــــــــــــــــــــــــــــــــف  
عنهما، الواردة يف  
التـــــــــــــــــــــــــــــذييل واو  

داري  للنظـــــــــــــام اإل 
 ملوظفي املنظمة 

نظمـــــة البحريـــــة  جملـــــس امل 
 الدولية 

كمــا هــو مبــني يف الفقــرة  
ن السياســــــــــــــــة  ـمـــــــــــــــ   3- 5

واإلجــراءات املتعلقــة مبنــع  
ــوء الســـــــلوك  الغـــــــش   وســـــ

اخلطــــــــــــــــــري والكشــــــــــــــــــف  
عنهمـــــــــــــــــا، الـــــــــــــــــواردة يف  
التـــــــــــــــذييل واو للنظــــــــــــــــام  

 اإلداري ملوظفي املنظمة 

 ال 

 
ــاد الـــــــــدويل   االحتـــــــ

 لالتصاالت 
 نعم 

ــة   املبـــــــــــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــــــــ
لتحقيـــــــــــــــق يف االحتـــــــــــــــاد  ل 

  2تصــــــــاالت،  الـــــــدويل لال 
ر/مايو    2019أ

مكافحة االحتيال  سياسة  
ــا مـــــــــن  وا  لفســـــــــاد وغريمهـــــــ

  2،  احملظـــــــورة املمارســـــــات  
ر/مايو    2019أ

األحكــــــــام ذات الصــــــــلة  
الــواردة يف كتــاب التعيــني  
ــد التعيـــــــــني، ويف   أو عقـــــــ
النظـــــــــــــامني األساســـــــــــــي  
واإلداري ملوظفي االحتاد  
ــاالت،   الــــــــــدويل لالتصــــــــ

 االقتضاء حسب  

 مكتب األخالقيات 
ــا  ــو مبـــــــــني يف    كمـــــــ هـــــــ

ــرة   ــادئ    5الفقـــ مـــــن املبـــ
ويف   التوجيهية للتحقيــق 

مــــن سياســــة    17الفقـــرة  
ــال  مكا  فحـــــــــــة االحتيـــــــــ

ــا مـــــن   ــاد وغريمهـــ والفســـ
 املمارسات احملظورة 

رئيس اللجنة االستشــارية  
املستقلة لإلدارة أو رئيس  

 اجمللس 
كمــا هــو مبــني يف الفقــرة  

مـــن املبـــادئ التوجيهيـــة    7
 لتحقيق ل 

 رئيس اجمللس 
ــو مـبــــ  ــا هـــ ني يف  كمـــ

مــن املبــادئ   7الفقرة 
 التوجيهية للتحقيق 

   ال  غري حمدد  دد غري حم 
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 املؤسسة  

ــة للتحقيـــق   إجـــراءات رمسيـ
يف االدعــــــــاءات املوجهــــــــة  

 ضد الرئيس التنفيذي 

ــراءات   السياســـات واإلجـ
خـــــــــرى الـــــــــيت يتعـــــــــني  األ 

 سبان وضعها يف احل 

ــان   الطــــــــــــرف أو الكيــــــــــ
الــــــــذي يتعــــــــني تقــــــــدمي  

ــوء  البالغــــــات عــــــن   ســــ
 السلوك املزعوم إليه 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
جيــــــــــــــري التقيــــــــــــــيم األويل  
لالدعاءات املوجهة ضــد  

 الرئيس التنفيذي 

الطــــــرف أو الكيــــــان  
الــــذي يتخـــــذ القـــــرار  

 بفتح التحقيق 

الطــــــــــــــــــــــــــــــــرف أو  
الكيـــــــــــان الـــــــــــذي  

 يق جيري التحق 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
دم إليــه التقريــر النهــائي   ُ  ي قــ 

والــــــــــذي يتخــــــــــذ القــــــــــرار  
 جراء املمكن بشأن اإل 

 أحكــــــــــــــــــــــــام متعلقــــــــــــــــــــــــة 
ات املمكنــة الــيت إلجراء 

ــذها   اهليئـــة ميكـــن أن تتخـ
ــريعية بعــــــــد تقــــــــدمي  التشــــــ

  تقرير التحقيق 
األحكــــــــام ذات الصــــــــلة   ال  اليونسكو 

الــواردة يف كتــاب التعيــني  
أو عقـــــــــــــــــــد التعيـــــــــــــــــــني،  
واألحكــــــام ذات الصــــــلة  

نظـــام والئحـــة  الـــواردة يف  
مــــــــــــوظفي اليونســــــــــــكو،  

 حسب االقتضاء  

 ال  -  -  -  -  - 

 
 نعم  ونيدو الي 

  مـــــــــن ميثـــــــــاق   18الفقـــــــــرة  
مكتــــب التقيــــيم واملراجعــــة  

  آذار/   26الداخليـــــــــــــــــــــــــــة،  
 2019مارس  

األحكــــــــام ذات الصــــــــلة  
الــواردة يف كتــاب التعيــني  
ــد التعيـــــــــني، ويف   أو عقـــــــ
النظـــــــــــــامني األساســـــــــــــي  
واإلداري ملــــــــــــــــــــــــــــــــــوظفي  
اليونيـــــــــــــــــدو، حســـــــــــــــــب  
االقتضــــــــــــــاء، ودســــــــــــــتور  

 اليونيدو 

 غري حمدد يف امليثاق 
قنـــــوات متعـــــددة، كمـــــا  

  31مبــني يف الفقــرة    هــو 
  1- 2- هـــــاء مـــــن الفـــــرع  

مـــن املبـــادئ التوجيهيــــة  
ــانون    16للتحقيـــــــق،   كـــــ

؛  2012ثاين/ينــــــــــــــــــــــاير  ال 
ومكتــــــــــــــــــب التقيــــــــــــــــــيم  
واملراجعــــــة الداخليــــــة أو  
املكتبــــــان اآلخـــــــران ذوا  
الصــــــــــــــلة، ومهــــــــــــــا إدارة  
ــبة   لنسـ ــرية  ــوارد البشـ املـ
حلــــــــــــاالت التحــــــــــــرش،  
ومكتـــــب األخالقيـــــات  

ــبة حلــــــــــــــــا  الت  لنســــــــــــــ
 االنتقام 

لرقابة الداخلية خدمات ا 
يف  كمــــــــــــا هــــــــــــو مبــــــــــــني  

مـــــــــن    36و   35الفقـــــــــرتني  
مـــــــن    2- 2- الفـــــــرع هـــــــاء 
توجيهيــــــــــــــــــة  املبــــــــــــــــــادئ ال 

 للتحقيق 

 غري حمدد 
ــو مبـــــني يف   ــا هـــ كمـــ

مــــــــــــــــن    18الفقــــــــــــــــرة  
ــة   امليثـــــــاق: "يف حالـــــ
ثبـــــــــــــوت خمالفـــــــــــــات  
ــدين املــــدير العــــام،   تــ
يستشـــــــــــري مكتـــــــــــب  
ــة   ــيم واملراجعـــــــــ التقيـــــــــ
ــة رئـــــــــــــيس   الداخليـــــــــــ

اللجنــة    اجمللــس ويبلــغ 
ــة  االستشــــارية مل  راجعــ

ت"   احلسا

 نعم   حمدد غري  غري حمدد 
) مـــــــــــــــــــن 3( 11املـــــــــــــــــــادة  

الدســتور الــيت تــنص علــى 
ن املــــــدير العــــــام خيضــــــع أ 

لتوجيهـــــــــــــات عامـــــــــــــة أو 
حمددة يصــدرها املــؤمتر أو 

 اجمللس 
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 املؤسسة  

ــة للتحقيـــق   إجـــراءات رمسيـ
يف االدعــــــــاءات املوجهــــــــة  

 ضد الرئيس التنفيذي 

ــراءات   السياســـات واإلجـ
خـــــــــرى الـــــــــيت يتعـــــــــني  األ 

 سبان وضعها يف احل 

ــان   الطــــــــــــرف أو الكيــــــــــ
الــــــــذي يتعــــــــني تقــــــــدمي  

ــوء  البالغــــــات عــــــن   ســــ
 السلوك املزعوم إليه 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
جيــــــــــــــري التقيــــــــــــــيم األويل  
لالدعاءات املوجهة ضــد  

 الرئيس التنفيذي 

الطــــــرف أو الكيــــــان  
الــــذي يتخـــــذ القـــــرار  

 بفتح التحقيق 

الطــــــــــــــــــــــــــــــــرف أو  
الكيـــــــــــان الـــــــــــذي  

 يق جيري التحق 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
دم إليــه التقريــر النهــائي   ُ  ي قــ 

والــــــــــذي يتخــــــــــذ القــــــــــرار  
 جراء املمكن بشأن اإل 

 أحكــــــــــــــــــــــــام متعلقــــــــــــــــــــــــة 
ات املمكنــة الــيت إلجراء 

ــذها   اهليئـــة ميكـــن أن تتخـ
ــريعية بعــــــــد تقــــــــدمي  التشــــــ

  تقرير التحقيق 
ــياحة   ــة الســــ منظمــــ

 العاملية 
 ال 

ـــــا  للمنظمــــــــة، جيــــــــري       ً               وفقـــ
ــة   ــداد سياســـــــ ــا  إعـــــــ      ً              حاليـــــــ

الشأن وإجراءات يف هذا  

األحكــــــــام ذات الصــــــــلة  
ردة يف كتــاب التعيــني  الــوا 

ــد ا  لتعيـــــــــني، ويف  أو عقـــــــ
النظـــــــــــــامني األساســـــــــــــي  

ة  واإلداري ملوظفي منظم 
الســــــــــــــــــياحة العامليــــــــــــــــــة،  

 حسب االقتضاء  

 ال  -  -  -  -  - 

 
االحتـــــــاد الربيـــــــدي  

 العاملي 
تنطبــــــق شــــــروط خدمــــــة   ال 

املــــــــــــــوظفني املنتخبـــــــــــــــني  
ئــــــــب   (املــــــــدير العــــــــام و
املــــــدير العــــــام) يف حالــــــة  
ارتكــاب ســوء ســلوك أو  

خطـــــري لدســـــتور  انتهـــــاك  
العــــاملي  االحتــــاد الربيــــدي  

ولوائحه العامة، كمــا هــو  
ــرة   مــــن    10مبــــني يف الفقــ

 CE 1/1977القرار  

رئــــــــيس جملــــــــس االحتــــــــاد   غري حمدد 
الربيدي العــاملي، مبوجــب  

 CEمن القــرار    10  الفقرة 

1/1977 

رئـــيس جملـــس اإلدارة  
بعـــــــد التشـــــــاور مـــــــع  
ــاء اجمللـــــــــــس،   أعضـــــــــ

  10مبوجـــــــب الفقـــــــرة  
مـــــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــــرار  

CE 1/1977 

جملـــــــــس االحتـــــــــاد  
عــــاملي،  الربيــــدي ال 

  10مبوجب الفقرة  
 CEمـــن القـــرار  

1/1977 

الحتـــــاد الربيـــــدي  جملـــــس ا 
العـــــاملي، مبوجـــــب الفقـــــرة  

 CEمـــــــن القـــــــرار    10

1/1977 

 نعم 
جملـــــس االحتـــــاد الربيـــــدي 
العــــاملي، مبوجــــب الفقــــرة 

ــرار   10 مــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــ
CE 1/1977 

 ُ                ت شـــــــــرتط أغلبيـــــــــة ثلثـــــــــي 
أعضــــــاء اجمللــــــس إللغــــــاء 

املنتخــــب   عقــــد املوظــــف 
 بســــــبب ارتكابــــــه خمالفــــــة 

  خطرية 
منظمــــــــة الصــــــــحة  

 العاملية 
 ال 

ــة، ـجيــــــ  ــا  للمؤسســـــ وز      ً            وفقـــــ
ملنظمة الصــحة العامليــة أن  
ــورة   تتبـــــــــع مشـــــــــروع املشـــــــ

ممثلـــي  منتـــدى  املقـــدم مـــن  
ألمـــــــم   ــر التحقيـــــــق  دوائـــــ
املتحـــــدة بشـــــأن أســـــاليب  
التحقيق يف شكاوى سوء  
الســــــــلوك الــــــــذي يرتكبــــــــه  

  29الرؤســــــاء التنفيــــــذيون،  
 2009سبتمرب  / أيلول 

لة  األحكــــــــام ذات الـصـــــــ 
الــواردة يف كتــاب التعيــني  

ــد  التعيـــــــــني، ويف    أو عقـــــــ
نظـــــــــــــامني األساســـــــــــــي  ال 

واإلداري ملوظفي منظمة  
الصــحة العامليــة، حســب  

 االقتضاء 

 ال  -    -  -  -  - 
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 املؤسسة  

ــة للتحقيـــق   إجـــراءات رمسيـ
يف االدعــــــــاءات املوجهــــــــة  

 ضد الرئيس التنفيذي 

ــراءات   السياســـات واإلجـ
خـــــــــرى الـــــــــيت يتعـــــــــني  األ 

 سبان وضعها يف احل 

ــان   الطــــــــــــرف أو الكيــــــــــ
الــــــــذي يتعــــــــني تقــــــــدمي  

ــوء  البالغــــــات عــــــن   ســــ
 السلوك املزعوم إليه 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
جيــــــــــــــري التقيــــــــــــــيم األويل  
لالدعاءات املوجهة ضــد  

 الرئيس التنفيذي 

الطــــــرف أو الكيــــــان  
الــــذي يتخـــــذ القـــــرار  

 بفتح التحقيق 

الطــــــــــــــــــــــــــــــــرف أو  
الكيـــــــــــان الـــــــــــذي  

 يق جيري التحق 

الطــرف أو الكيــان الــذي  
دم إليــه التقريــر النهــائي   ُ  ي قــ 

والــــــــــذي يتخــــــــــذ القــــــــــرار  
 جراء املمكن بشأن اإل 

 أحكــــــــــــــــــــــــام متعلقــــــــــــــــــــــــة 
ات املمكنــة الــيت إلجراء 

ــذها   اهليئـــة ميكـــن أن تتخـ
ــريعية بعــــــــد تقــــــــدمي  التشــــــ

  تقرير التحقيق 
املنظمــــــــة العامليــــــــة  

 للملكية الفكرية 
 نعم 

مـــــــــن ميثـــــــــاق    24الفقـــــــــرة  
تشرين    2الرقابة الداخلية،  

 2018األول/أكتوبر  

  42- 41و   28الفقـــــــــــــرات  
ة التحقيـــــــق  مـــــــن سياـســــــ 

الصــــــــــادرة عــــــــــن شــــــــــعبة  
ــة،   الرقابـــــــــــــــــــة الداخليـــــــــــــــــ

،  2017فرباير  شـــــــــــــــــــــباط/ 
واختصاصــــــــات اللجنــــــــة  
االستشـــــــــــارية املســـــــــــتقلة  
للرقابة يف املنظمة العامليــة  
للملكيـــــــــــــــــة الفكريـــــــــــــــــة،  
مبوجــــــــــــــــــــــــب الفقــــــــــــــــــــــــرة  

‘ من املرفــق  2)‘ ه ( 2- ء 
ــام املـــــــايل   الثالـــــــث   لنظـــــ

تشــــــــــرين    14،  والئحتــــــــــه 
 2015توبر  األول/أك 

لرقابـــــــــة  مــــــــدير شـــــــــعبة ا 
ــة، مبوجــــــــــــب   الداخليــــــــــ

مـــــن ميثـــــاق    24الفقـــــرة  
ة،  الرقابــــــــــــــــة الداخلـيـــــــــــــــ 

مــن سياســة    20والفقــرة  
التحقيـــق الصـــادرة عـــن  

 شعبة الرقابة الداخلية 

ــة   ــعبة الرقابـــــــــ ــدير شـــــــــ مـــــــــ
الداخليــة أو كيــان حتقيــق  
خـــــــارجي مســـــــتقل بنـــــــاء  
ــة   ــورة اللجنـــــــ علـــــــــى مشـــــــ
االستشــــــــــــارية املســــــــــــتقلة  

العامليــة  للرقابــة يف املنظمــة  
ريــــــــــــــــــة،  للملكيــــــــــــــــــة الفك 

مـــــن    24وجـــــب الفقـــــرة  مب 
 ميثاق الرقابة الداخلية 

عية العامــة  رئيسا اجلم 
ــة التنســــــــيق يف   وجلنــــــ
ــة   ــة العامليــــــــــــ املنظمــــــــــــ
للملكيــــــــة الفكريــــــــة،  

  24مبوجـــــــب الفقـــــــرة  
مــــــن ميثــــــاق الرقابــــــة  

 الداخلية 

كيــــــــــــان حتقيــــــــــــق  
خارجي مســتقل،  

  24مبوجب الفقرة  
من سياسة الرقابة  
  الداخليــة، والفقــرة 

مـــــــن سياســـــــة    20
  الصــادرة التحقيــق  

عـــن شـــعبة الرقابـــة  
 الداخلية 

رئيســـــــا اجلمعيـــــــة العامـــــــة  
نة التنسيق يف املنظمــة  وجل 

العامليــة للملكيــة الفكريــة،  
مـــــــــــع إطـــــــــــالع اللجنـــــــــــة  
ــتقلة   ــارية املســــــــــ االستشــــــــــ
ــع   ــة، ومراجـــــــــــــــــــ للرقابـــــــــــــــــــ
ت خــــــــــــارجي،   ــا حســــــــــ
ومــــــــــدير شــــــــــعبة الرقابــــــــــة  
الداخليــة، مبوجــب الفقــرة  

مـــــــن ميثــــــــاق الرقابــــــــة    40
  مــن   41داخلية، والفقرة ال 

التحقيــق الصــادرة  سياسة 
ــة   عـــــــــــــن شـــــــــــــعبة الرقابـــــــــــ

 الداخلية  

 نعم 
 42و   41ب الفقرتني  مبوج 

مـــــــــــــن ميثـــــــــــــاق الرقابـــــــــــــة 
 42الداخليـــــــة والفقـــــــرتني  

من سياسة التحقيق   43و 
الصادرة عن شعبة الرقابة 

 الداخلية 
تفاصيل اختــاذ القــرار غــري 

 حمددة 

 
املنظمــــــــة العامليــــــــة  

 لألرصاد اجلوية 
األحكــــــــام ذات الصــــــــلة   ال 

ــواردة يف  عقــــد األمــــني    الــ
العـــــــام لألمـــــــم املتحـــــــدة،  

  1/ 8- 9مبوجـــــــب القـــــــرار  
 )Cg-18 ( 

رئـــــــيس املنظمـــــــة العامليـــــــة   غري حمدد 
لألرصاد اجلويــة، مبوجــب  

مــــــــــن القــــــــــرار    5الفقــــــــــرة  
9 -8 /1   )Cg-18 ( 

رئيس املنظمة العاملية  
 لألرصاد اجلوية 

اجمللس التنفيــذي،  
مبوجـــــــــب الفقـــــــــرة  

  (ج) مـــن القــــرار 6
9 -8 /1   )Cg-18 (

ذي،  اجمللـــــــــــــــــس التنفـيــــــــــــــــ 
(ج) مــن  6مبوجب الفقرة  

 ) Cg-18(   1/ 8- 9القرار  

 نعم 
(ج) من 5وجب الفقرة مب 

 ) Cg-18(   1/ 8- 9القرار  
تفاصيل اختــاذ القــرار غــري 

 حمددة 

 .ST/SGB/2015/3كما هو حمدد يف   (أ)

دعاءات س2020حزيران/يونيه  17اإليكاو (املؤرخ األخالقيات املنقح يف ال يتضمن إطار   (ب)   ات أخرى عن جملس اإليكاو يف دورة الحقة.وء السلوك املوجهة ضد الرئيس التنفيذي حلني صدور قرار ) أحكاما تتصل 
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 املرفق العاشر

 الداخلية والعاملني فيهاتناول االدعاءات املوجهة ضد رؤساء مكاتب الرقابة   

 املؤسسة  

اإلجراءات الرمسيــة للتحقيــق  
وجهة ضد  يف االدعاءات امل 

ــة   رئـــــــــــيس مكتـــــــــــب الرقابـــــــــ
 لداخلية والعاملني فيه ا 

السياسات واإلجــراءات 
يت يتعــــــــني األخــــــــرى اـلـــــــ 

 وضعها يف احلسبان 

الطــــــرف أو الكيــــــان الــــــذي 
يتعــني تقــدمي البالغــات عــن 

 سوء السلوك املزعوم إليه 

ــان   الطـــــــــــرف أو  الكيـــــــــ
الـــــــذي جيـــــــري التقيـــــــيم 

 األويل لالدعاءات 

الطـــــرف أو الكيـــــان  
ر  الـــذي يتخـــذ القـــرا 

 بفتح التحقيق 
ان الــــــذي الطــــــرف أو الكـيـــــ 
لتحقيق   يضطلع 

إليــه                         َّ   الطــرف أو الكيــان الــذي يقــد م  
التقريــر النهــائي والــذي يتخــذ القــرار 

 بشأن اإلجراء الذي ميكن تطبيقه 

األمانـــــة العامـــــة لألمـــــم 
ــا  ــــــــــ املتحــــــــــــدة وإدارا

 (أ) ومكاتبها 

(أ) ضد وكيــل األمــني العــام   (ب) األمم املتحدة 
ــة  ــة:    خلـــدمات الرقابـ الداخليـ

 ال 
 يف  ضـــــــــــد العــــــــــــاملني   (ب) 

مكتـــــــب خـــــــدمات الرقابـــــــة  
الداخليــــــــــــــــــــــــــــة: نعــــــــــــــــــــــــــــم،  

ST/AI/2017/1 

معــايري الســلوك ملــوظفي 
 اخلدمة املدنية الدولية  

النظامـــــــــــان األساســـــــــــي 
واإلداري ملــوظفي األمــم 

 املتحدة 

(أ) ضــد وكيــل األمــني العــام 
خلـــدمات الرقابـــة الداخليــــة: 

 إىل األمني العام 
 (ب) ضــــــــــــد العــــــــــــاملني يف 
مكتـــــــب خـــــــدمات الرقابـــــــة 

وكيــل األمــني   إىل   ة: الداخليــ 
العــــــــــام خلــــــــــدمات الرقابـــــــــــة 

 الداخلية  

أ) الطــــــــــــرف الــــــــــــذي ( 
 يقرره األمني العام  

(ب) الطـــــــرف الـــــــذي 
يقـــــــرره وكيـــــــل األمـــــــني 

ــام خلـــدمات الرقا  بـــة العـ
 الداخلية  

(أ) الطــــــرف الــــــذي  
 يقرره األمني العام  

(ب) الطرف الــذي  
ــرره وكيـــل األمـــني   يقـ

ت  العـــــــــــــام خلـــــــــــــدما 
 الرقابة الداخلية 

ــرره   (أ) الطـــــــرف  الـــــــذي يقـــــ
 األمني العام  

ــرره  (ب) الطــــرف الــــذي يقــ
األمني العام خلــدمات  وكيل 

 الرقابة الداخلية 

 (أ) إىل األمني العام  
العــــــــــــام إىل وكيــــــــــــل األمــــــــــــني    (ب) 

خلــدمات الرقابــة الداخليــة الــذي لــه 
ــة إىل األمـــــني العـــــام  أن حييـــــل احلالـــ

رية يف املســــــاعد إلدارة املــــــوارد البـشـــــ 
السياســــــات إدارة االســــــرتاتيجيات و 

 اإلدارية ومسائل االمتثال 

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة األمم املتحدة انظر   انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  األمم املتحدة انظر   األونكتاد  

مج األمـم املتحـدة   بر
 للبيئة 

 انظر األمم املتحدة  ر األمم املتحدة انظ انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  م املتحدة انظر األم  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة 

 مم املتحدة انظر األ  انظر األمم املتحدة انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  املتحدة انظر األمم   موئل األمم املتحدة  

تحـدة مكتب األمم امل  
ملخــــــــدرات  املعــــــــين 

 واجلرمية 

 انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة األمم املتحدة انظر   انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  نظر األمم املتحدة ا  انظر األمم املتحدة 

مج اإلمنائي  الصناديق والربامج   نعم  الرب
ادعاءات سوء السلوك ضد  

مج  ا  إلدارة العليــــــــــــــا للــــــــــــــرب
ــــ  ائي والعـــــــــــــــاملني يف  اإلـمنــــــــــ

ت   مكتــب مراجعــة احلســـا
إلجـــــــــــــراء  والتحقيقـــــــــــــات، ا 

معــايري الســلوك ملــوظفي 
 اخلدمة املدنية الدولية 

مدونــــــــــــــة أخالقيــــــــــــــات 
مج اإلمنائي   الرب

النظامـــــــــــان األساســـــــــــي 
اإلداري ملــــــــــــــــــــــــــــــوظفي و 

ت  مكتـــب مراجعـــة احلســـا
 والتحقيقات 

املتعلقــــــة   1مبوجــــــب الفقــــــرة  
ــلوك  ــوء الســــ ــاءات ســــ دعــــ
مج  ضـــد اإلدارة العليـــا للـــرب
اإلمنــــــــــــــــائي والعــــــــــــــــاملني يف 

(أ) ضــد رؤســاء الرقابــة 
ــة  رئـــــــــــــــيس   : الداخليـــــــــــــ

ــة االستـشـــــــــ  ارية اللجنــــــــ
ت  ملراجعــــــــــة احلســــــــــا
والتقيــــــــــــــيم، مبوجــــــــــــــب 

ــرة   ــراء   3الفقــ ــن اإلجــ مــ

(أ) رئــــــيس مكتــــــب  
الرقابـــــــــة الداخليـــــــــة:  

يس اللجنــــــــــــــــة  رـئـــــــــــــــ 
االستشــارية ملراجعــة  
ت والتقيــيم،   احلسا

ــرة     6مبوجــــــــب الفقــــــ

 (أ) رئــــــيس مكتــــــب الرقابــــــة 
الداخليــــــة: مكتــــــب الرقابــــــة 
لوكالـــــة أو مؤسســـــة أخـــــرى 

حييــل   ، بعــة لألمــم املتحــدة 
رئـــــيس اللجنـــــة   إليـــــه ويعينـــــه 

االستشـــــــــــــــــــارية ملراجعـــــــــــــــــــة 

(أ) رئــيس مكتــب الرقابــة الداخليــة: 
رئــيس اللجنــة االستشــارية    ُ      ي قــدم إىل 

ت والتقيــيم، وحيــال ملرا  جعــة احلســا
ــة إىل مكتـــــــــــب الشـــــــــــؤون القانو  نيـــــــــ

ــرة  ــائي، مبوجـــب الفقـ مج اإلمنـ لـــرب
‘ مــــــــــن اإلجــــــــــراء التشـــــــــــغيلي 2’ 10
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 املؤسسة  

اإلجراءات الرمسيــة للتحقيــق  
وجهة ضد  يف االدعاءات امل 

ــة   رئـــــــــــيس مكتـــــــــــب الرقابـــــــــ
 لداخلية والعاملني فيه ا 

السياسات واإلجــراءات 
يت يتعــــــــني األخــــــــرى اـلـــــــ 

 وضعها يف احلسبان 

الطــــــرف أو الكيــــــان الــــــذي 
يتعــني تقــدمي البالغــات عــن 

 سوء السلوك املزعوم إليه 

ــان   الطـــــــــــرف أو  الكيـــــــــ
الـــــــذي جيـــــــري التقيـــــــيم 

 األويل لالدعاءات 

الطـــــرف أو الكيـــــان  
ر  الـــذي يتخـــذ القـــرا 

 بفتح التحقيق 
ان الــــــذي الطــــــرف أو الكـيـــــ 
لتحقيق   يضطلع 

إليــه                         َّ   الطــرف أو الكيــان الــذي يقــد م  
التقريــر النهــائي والــذي يتخــذ القــرار 

 بشأن اإلجراء الذي ميكن تطبيقه 

،  692التشــغيلي املوحــد رقــم  
تشـــــــرين األول/أكتـــــــوبر    23

2017 

مج   اإلمنائي   الرب
ــاق مكتـــب مراجعـــة  ميثـ
ت والتحقيقــات  احلسا

مج اإلمنــــائي،    17لــــرب
ــرين األ  ول/أكتـــــــوبر تشـــــ

2017 

ت مكتـــب مراجعـــة ا  حلســـا
جــــــــــــــراء والتحقيقــــــــــــــات، اإل 

   692التشغيلي املوحد رقم  

التشــــغيلي املوحــــد رقــــم 
692 

(ب) ضد العــاملني يف 
ــة  مكتـــــــــــــــــب مراجعـــــــــــــــ
ت  احلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
والتحقيقــــــــات: مــــــــدير 
ــة  مكتـــــــــــــــــب مراجعـــــــــــــــ
ت  احلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 والتحقيقـــات، مبوجـــب 

ــرة   ــراء   2الفقــ ــن اإلجــ مــ
ي املوحــــد رقــــم التشــــغيل 
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مـــــــــــــــــــن اإلجـــــــــــــــــــراء  
ــغيلي  املوحــــــــد    التشــــــ

 692رقم  
ــاملون يف   (ب) العـــــــ
مكتـــــــــــب مراجعـــــــــــة  
ت   احلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

مــدير    : والتحقيقــات 
مكتـــــــــــب مراجعـــــــــــة  
ت   احلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

حقيقــــــــــــــــــــــــــــات،  والت 
ــرة     5مبوجــــــــب الفقــــــ

جـــــــــــــــــــراء  مـــــــــــــــــــن اإل 
ــغيلي املوحــــــــد   التشــــــ

 692رقم  

ت والتقييم، مبوجب  احلسا
ــرة   مـــــــــــن اإلجـــــــــــراء   6الفقـــــــــ

 692م  التشغيلي املوحد رق 
(ب) العـــــاملون يف مكتـــــب 

ت م  راجعـــــــــــــــــــــة احلســـــــــــــــــــــا
والتحقيقــــــــــــــات: مكتــــــــــــــب 

ؤسســــــة الرقابــــــة لوكالــــــة أو م 
بعة لألمم املتحدة   ، أخرى 

ــه مـــــــدير  حييـــــــل إليـــــــه ويعينـــــ
ت  مكتـــب مراجعـــة احلســـا

ات، مبوجــــــــــــــب والتحقيـقــــــــــــ 
ــرة   مـــــــــــن اإلجـــــــــــراء   5الفقـــــــــ

 962التشغيلي املوحد رقم  

 692املوحد رقم  
ــة (ب)   ــاملون يف مكتـــب مراجعـ العـ

ت والتحقيقــات: ي قــدم إىل                      ُ       احلســا
ت  ــة احلســــا ــدير مكتــــب مراجعــ مــ

ال إىل مكتــــــب والتحقيقــــــات، وـحيـــــ 
مج اإلمنــائي الشــؤون القانونيــ  لــرب ة 

عنــدما يكــون موظفــون مــن مكتــب 
ت والتحقيقــــــات مراج  عــــــة احلســــــا

ضالعني فيه، أو إىل جلنــة اســتعراض 
املـــــــــوردين عنـــــــــدما يكـــــــــون فـــــــــرادى 

ملتعهـــــدين متـــــورطني فيـــــه، مبوجـــــب ا 
‘ مـــن اإلجـــراء التشـــغيلي 2’ 9الفقـــرة  

 692املوحد رقم  

صـــــــــــــندوق األمـــــــــــــم  
 ة للسكان املتحد 

 نعم 

مـــــــــن    54مبوجـــــــــب الفقـــــــــرة  
ميثــــــاق مكتـــــــب خـــــــدمات  
التدقيق الداخلي والتحقيق،  

2018انون الثاين/يناير  ك   26

معــايري الســلوك ملــوظفي 
 اخلدمة املدنية الدولية 

النظامـــــــــــان األساســـــــــــي 
واإلداري ملــوظفي األمــم 

 املتحدة 

إطـــــــــــار االنضـــــــــــباط يف 
صــندوق األمــم املتحــدة 
للســـــــــــــــكان، تشـــــــــــــــرين 

 2018  األول/أكتوبر 

 املدير التنفيذي 

ــرة  مبوجـــــــــب   مـــــــــن   54الفقـــــــ
ميثـــــــاق مكتـــــــب خـــــــدمات 

 قيق التدقيق الداخلي والتح 

تقـــــــــــــــــــــــدم اللجنـــــــــــــــــــــــة 
االستشـــــــــــارية للرقابـــــــــــة 
املشـــــــــــــورة إىل املـــــــــــــدير 

 التنفيذي 

مــن   54ب الفقــرة  مبوجــ 
ميثــــــــــــــــــــاق مكتــــــــــــــــــــب 
ــدمات التـــــــــــــدقيق  خـــــــــــ

 الداخلي والتحقيق 

ــة   ــدم اللجنـــــــــــــــ تقـــــــــــــــ
االستشـــــارية للرقابـــــة  
املشــــــورة إىل املـــــــدير  

 نفيذي الت 

ــرة     54مبوجـــــب الفقـــ
اق مكتـــب  مـــن ميثـــ 

خـــــــدمات التـــــــدقيق  
 الداخلي والتحقيق 

االستشــــــارية تقــــــدم اللجنــــــة  
للرقابــــــة املشــــــورة إىل املــــــدير 

 التنفيذي 

ــرة   مـــــــــن   54مبوجـــــــــب الفقـــــــ
يثـــــــاق مكتـــــــب خـــــــدمات م 

 التدقيق الداخلي والتحقيق 

 غري حمدد 
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 املؤسسة  

اإلجراءات الرمسيــة للتحقيــق  
وجهة ضد  يف االدعاءات امل 

ــة   رئـــــــــــيس مكتـــــــــــب الرقابـــــــــ
 لداخلية والعاملني فيه ا 

السياسات واإلجــراءات 
يت يتعــــــــني األخــــــــرى اـلـــــــ 

 وضعها يف احلسبان 

الطــــــرف أو الكيــــــان الــــــذي 
يتعــني تقــدمي البالغــات عــن 

 سوء السلوك املزعوم إليه 

ــان   الطـــــــــــرف أو  الكيـــــــــ
الـــــــذي جيـــــــري التقيـــــــيم 

 األويل لالدعاءات 

الطـــــرف أو الكيـــــان  
ر  الـــذي يتخـــذ القـــرا 

 بفتح التحقيق 
ان الــــــذي الطــــــرف أو الكـيـــــ 
لتحقيق   يضطلع 

إليــه                         َّ   الطــرف أو الكيــان الــذي يقــد م  
التقريــر النهــائي والــذي يتخــذ القــرار 

 بشأن اإلجراء الذي ميكن تطبيقه 

مفوضــــــــــــية شـــــــــــــؤون  
 الالجئني 

 نعم 
كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو مبـــــــــــــــني يف  

اســة  (ب) مــن سي 26  الفقــرة 
ن  كــــانو   9الرقابــــة املســــتقلة،  

،  2019األول/ديســــــــــــــــــــــــمرب  
واألمـــــــــــــر اإلداري املتعلـــــــــــــق  

التحقيقــــــــــــــــــــات  جــــــــــــــــــــراء  
مفوضـــــــــــــــــــــية شـــــــــــــــــــــؤون    يف 

ــانون    9الالجئـــــــــــــــــني،   كـــــــــــــــ
 2019  األول/ديسمرب 

معــايري الســلوك ملــوظفي 
 اخلدمة املدنية الدولية 

النظامـــــــــــــــــــــــــــــان اإلداري 
واألساســـــــــــي ملـــــــــــوظفي 

 األمم املتحدة 

(أ) ضد املفــتش العــام: غــري 
حمــــــــــدد. مــــــــــن املفهــــــــــوم أن 

لعام واحد من كبار املفتش ا 
مــــوظفي املكتــــب التنفيــــذي 

 مبوجــب الفقــرة و للمفوضــية.  
ــة   26 (ب) مــــــــــــن السياســــــــــ

ــتقلة،  ــة املســـ لرقابـــ ــة  املتعلقـــ
جيـــــــب إحالـــــــة االدعـــــــاءات 
ضــــــــد كبــــــــار املــــــــوظفني إىل 
مكتـــــــب خـــــــدمات الرقابـــــــة 

 الداخلية 
(ب) ضــــــــــــد العــــــــــــاملني يف 

املفـــتش العـــام: غـــري مكتـــب  
ن املفهــــــــــوم أن حمــــــــــدد. ـمـــــــــ 

ن سياســة (ج) مــ   26  الفقــرة 
الرقابــة املســتقلة الــيت تشــمل 

د إجــراء تضارب املصاحل عن 
التحقيقات تشمل العــاملني 

 يف مكتب املفتش العام. 

(أ) املفــتش العــام: غــري 
حمـــدد. مـــن املفهـــوم أن 
املفتش العام واحد من 
كبــار مــوظفي املكتــب 

ــية  . التنفيـــــذي للمفوضـــ
 مبوجـــــــــــــــــب الفقـــــــــــــــــرة و 

السياســة   (ب) مــن   26
ــة  لرقابــــــــــــــــ ــة  املتعلقــــــــــــــــ

ملســـتقلة، جيـــب إحالـــة ا 
االدعـــاءات ضـــد كبـــار 

كتــــــب املــــــوظفني إىل م 
خــــــــــــــــدمات الرقابــــــــــــــــة 

 الداخلية 
(ب) العــــــــــــــــــــــاملون يف 
مكتـــب املفـــتش العـــام: 
غري حمدد. من املفهــوم 

(ج) مــن   26  أن الفقرة 
سياسة الرقابــة املســتقلة 
الـــــيت تشـــــمل تضـــــارب 

د إجـــــــراء املصـــــــاحل عـنــــــ 
التحقيقــــــــــات تشــــــــــمل 

ــاملني يف مكتــــــــب ال  عــــــ
ــتش العـــام.  ويتعـــني   املفـ

إحالــــة هـــــذه احلـــــاالت 
ــارين أو  إىل مستشــــــــــــــــــــ

ــار  جيني أو خـــــــــرباء خـــــــ
هيئــــــــــــــــــــات حتقيــــــــــــــــــــق 
ــا يف ذلـــك  خارجيـــة، مبـ
بـــــــع منهـــــــا  مـــــــا هـــــــو 

(أ) املفــــــتش العــــــام:  
غــــــــري حمــــــــدد. مــــــــن  
املفهـــــوم أن املفـــــتش  
العـــــــام واحـــــــد مـــــــن  

ر مــــــــــــــوظفي  كبــــــــــــــا 
املكتــــــب التنفيــــــذي  

لمفوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية.  ل 
  26  مبوجـــب الفقـــرة و 

) مـــن السياســـة  (ب 
لرقابــــــــــــة   املتعلقــــــــــــة 
ــتقلة، جيـــــــــــب   املســـــــــ

االدعــــــاءات  إحالــــــة  
ضــد كبــار املــوظفني  
إىل مكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  
ــة   خــــــــــدمات الرقابــــــــ

 الداخلية 
ــاملون يف   (ب) العـــــــ
مكتـــــــــــب املفـــــــــــتش  
ــام: غــــري حمــــدد.   العــ
مــــــــــــن املفهــــــــــــوم أن  

(ج) مــن    26  الفقــرة 
ــة   ــة الرقابــــــــــــ سياســــــــــــ

ستقلة اليت تشمل  امل 
صـــــــــاحل  تضـــــــــارب امل 

عنـــــــــــــــــــــد إجـــــــــــــــــــــراء  
ــم  ل  التحقيقـــات تشـ

العــاملني يف مكتــب  
ــام.   املفــــــــــــــتش العــــــــــــ
ويتعـــني إحالـــة هـــذه  

(أ) املفـــــــــتش العـــــــــام: غـــــــــري 
هــــــــــوم أن حمــــــــــدد. مــــــــــن املف 

من كبار املفتش العام واحد  
ي مــــوظفي املكتــــب التنفيــــذ 

 مبوجــب الفقــرة و للمفوضــية.  
(ب) مــــــــــــن السياســــــــــــة   26

لرقابـــــة املســـــتقلة، املتعلـقــــ  ة 
جيـــــــب إحالـــــــة االدعـــــــاءات 
ضــــــــد كبــــــــار املــــــــوظفني إىل 
مكتـــــــب خـــــــدمات الرقابـــــــة 

 الداخلية 
(ب) العـــــاملون يف مكتـــــب 
املفــــتش العــــام: غــــري حمــــدد. 

ــرة مـــــن املفهـــــوم أن الف   26  قـــ
ــة الرقا  ــة (ج) مـــــــن سياســـــ بـــــ

ــتقلة الــــــــــــيت تشــــــــــــمل  املســــــــــ
املصاحل عند إجــراء تضارب 

التحقيقات تشمل العــاملني 
ــام. يف مكتـــــب ا  ملفـــــتش العـــ

ويتعني إحالة هذه احلــاالت 
ــرباء  ــارين أو خــــــ إىل مستشــــــ
خــارجيني أو هيئــات حتقيــق 
ــا يف ذلــــك مــــا  ــة، مبــ خارجيــ
ــا ملؤسســــات  بــــع منهــ هــــو 

 منظومة األمم املتحدة. 

 حمدد غري  
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 املؤسسة  

اإلجراءات الرمسيــة للتحقيــق  
وجهة ضد  يف االدعاءات امل 

ــة   رئـــــــــــيس مكتـــــــــــب الرقابـــــــــ
 لداخلية والعاملني فيه ا 

السياسات واإلجــراءات 
يت يتعــــــــني األخــــــــرى اـلـــــــ 

 وضعها يف احلسبان 

الطــــــرف أو الكيــــــان الــــــذي 
يتعــني تقــدمي البالغــات عــن 

 سوء السلوك املزعوم إليه 

ــان   الطـــــــــــرف أو  الكيـــــــــ
الـــــــذي جيـــــــري التقيـــــــيم 

 األويل لالدعاءات 

الطـــــرف أو الكيـــــان  
ر  الـــذي يتخـــذ القـــرا 

 بفتح التحقيق 
ان الــــــذي الطــــــرف أو الكـيـــــ 
لتحقيق   يضطلع 

إليــه                         َّ   الطــرف أو الكيــان الــذي يقــد م  
التقريــر النهــائي والــذي يتخــذ القــرار 

 بشأن اإلجراء الذي ميكن تطبيقه 

ملؤسســــــــــات منظومــــــــــة 
 األمم املتحدة.  

حلـــــــــــــــــــــــــــــــــاالت إىل  ا 
مستشــــــــــــــــــــــــــارين أو  
خـــرباء خـــارجيني أو  
هيئــــــــــــــات حتقيــــــــــــــق  
ــة، مبــــــــــا يف   خارجيــــــــ
بــــع   ذلــــك مــــا هــــو 
منهــــــــــا ملؤسســــــــــات  
منظومــــــــــــــة األمــــــــــــــم  

 املتحدة. 

 الســلوك ملــوظفي معــايري  ال  ف ي اليونيس  
 ية الدولية اخلدمة املدن 

النظامـــــــــــان األساســـــــــــي 
واإلداري ملــوظفي األمــم 

 تحدة امل 

معلومات قدمتها املؤسسة: 
 املدير التنفيذي 

ــدمتها   -  معلومــــــات قــــ
 املؤسسة:  

 املدير التنفيذي 

معلومات قدمتها املؤسسة:  
املدير التنفيذي   قرار يتخذه 

 معلومات قدمتها املؤسسة: 
 فيذي املدير التن 

مكتب األمم املتحـدة  
 دمات املشاريع خل 

 نعم 
ميثــــــــــــاق مكتــــــــــــب األمــــــــــــم  

ــدمات امل  ــاريع  املتحـــدة خلـ شـ
ــة   ــة الداخليــ ملراجعــ املتعلــــق 

ت والتحقيقات   للحسا

معــايري الســلوك ملــوظفي 
 اخلدمة املدنية الدولية 

النظامـــــــــــان األساســـــــــــي 
واإلداري ملــوظفي األمــم 

 املتحدة 

 غري حمدد 
:  معلومات قدمتها املؤسسة 

 املدير التنفيذي 

 غري حمدد  غري حمدد 
ــدمتها   معلومــــــات قــــ

 املؤسسة:  
املـــــــــــدير التنفيـــــــــــذي  

لتشـــــــــــــــــاور مـــــــــــــــــع   
 املستشار العام 

ادعاءات سوء السلوك ضد 
العـــــاملني يف فريـــــق املراجعـــــة 
ت  الداخليــــــــــــــــة للحســــــــــــــــا
والتحقيقات ال يتوىل الفريق 

الفقرة التحقيق فيها مبوجب  
مـــــــن ميثـــــــاق مكتـــــــب   2- 6

ــدة   ــم املتحـــــ ــدمات األمـــــ خلـــــ
مل  راجعـــــة املشـــــاريع املتعلـــــق 

ت  الداخليــــــــــــــــة للحســــــــــــــــا
 والتحقيقات 

ؤسســة: معلومات قدمتها امل 
هيئــة حتقيــق مالئمــة خيتارهــا 
ــاور  لتشـــ ــدير التنفيـــــذي  املـــ

 مع املستشار العام 

 غري حمدد 
 معلومات قدمتها املؤسسة:  

واملستشــــار العــــام، املــــدير التنفيــــذي  
ــة  ــاءات، اللجنــــــ وإذا ثبتــــــــت االدعــــــ

ت الــيت االست  شــارية ملراجعــة احلســا
جــــــــراءات يتعــــــــني  ـــــري  هلــــــــا أن تشـــ

 اختاذها 
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 املؤسسة  

اإلجراءات الرمسيــة للتحقيــق  
وجهة ضد  يف االدعاءات امل 

ــة   رئـــــــــــيس مكتـــــــــــب الرقابـــــــــ
 لداخلية والعاملني فيه ا 

السياسات واإلجــراءات 
يت يتعــــــــني األخــــــــرى اـلـــــــ 

 وضعها يف احلسبان 

الطــــــرف أو الكيــــــان الــــــذي 
يتعــني تقــدمي البالغــات عــن 

 سوء السلوك املزعوم إليه 

ــان   الطـــــــــــرف أو  الكيـــــــــ
الـــــــذي جيـــــــري التقيـــــــيم 

 األويل لالدعاءات 

الطـــــرف أو الكيـــــان  
ر  الـــذي يتخـــذ القـــرا 

 بفتح التحقيق 
ان الــــــذي الطــــــرف أو الكـيـــــ 
لتحقيق   يضطلع 

إليــه                         َّ   الطــرف أو الكيــان الــذي يقــد م  
التقريــر النهــائي والــذي يتخــذ القــرار 

 بشأن اإلجراء الذي ميكن تطبيقه 

 نعم   األونروا  

  33و   32وجــــــب الفقــــــرتني  مب 
مـــــــن سياســـــــة التحقيـــــــق يف  

ــروا،   أيلول/ســـبتمرب    29األونـ
2016 

معــايري الســلوك ملــوظفي 
 اخلدمة املدنية الدولية 

النظامـــــــــــان األساســـــــــــي 
واإلداري ملــوظفي األمــم 

 املتحدة 

خــــــدمات   ة دائــــــر (أ) مــــــدير  
 الرقابة الداخلية: 

فـــوض العـــام، الـــذي عليـــه امل 
أن حييط اللجنة االستشارية 

ــة املع  ــة الداخليــــــ لرقابــــــ ــة  نيــــــ
ا      ً               علمــــــــا  ويلــــــــتمس مشــــــــور
                   ً   بشـــأن كيفيـــة املضـــي قـــدما ، 

 33كما هو مبني يف الفقــرة  
ــة التحقيـــــــق يف  مـــــــن سياســـــ

 نروا. األو 

 دائــــــــــرة (ب) العــــــــــاملون يف  
خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة: 

       ً تقييمــــا    الــــدائرة ر  جيــــري مــــدي 
يكلــف مــن جيريــه،     ً       أوليا ، أو  

ويلتمس املشورة مــن اللجنــة 
ــارية ا  ــة االستشــ لرقابــ ــة  ملعنيــ

ــة  ــأن كيفيــــــــ ــة بشــــــــ الداخليــــــــ
               ً       مواصـــلة املضـــي قـــدما ، كمـــا 

 32تــنص علــى ذلــك الفقــرة  
ــة التحقيـــــــق يف  مـــــــن سياســـــ

 األونروا. 

 دائـــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــدير  (أ)  
خــــــــــــــــدمات الرقابــــــــــــــــة 

 الداخلية: 

املفــــوض العــــام، الــــذي 
أن حيـــيط اللجنـــة عليـــه  

عنيــــــــــــة االستشــــــــــــارية امل 
                     ً لرقابــة الداخليــة علمــا  
ا  ويلـــــــــــــتمس مشـــــــــــــور

يــــــة املضــــــي بشــــــأن كيف 
   ً              قـــدما ، كمـــا هـــو مبـــني 

مــــــــــــــن   33يف الفقــــــــــــــرة  
سياســــــــة التحقيــــــــق يف 

 األونروا. 

(ب) العــــــــــــــــــــــاملون يف 
خـــدمات الرقابـــة   دائـــرة 

الداخليــة: جيـــري مـــدير 
           ً      تقييمــا أوليــا ، أو  الدائرة 

يكلــــــــف مــــــــن جيريــــــــه، 
املشــــورة مـــــن ويلــــتمس  

ــارية  ــة االستشــــــــ اللجنــــــــ
لرقابة الداخليــة  املعنية 
بشــــأن كيفيــــة مواصــــلة 

 ً       ما ، كمــــــــا املضــــــــي قــــــــد 
تنص على ذلك الفقرة 

مــــــــــــــــــن سياســــــــــــــــــة   32
 التحقيق يف األونروا. 

 غري حمدد  

ــدمتها   معلومــــــات قــــ
 ة:  املؤسس 

 املفوض العام 

 غري حمدد  

معلومات قدمتها املؤسسة:  
مكتـــــــب خـــــــدمات الرقابـــــــة 

ــة أو   ــارجي الداخليـ ــان خـ كيـ
 للتحقيق  

 غري حمدد 

 معلومات قدمتها املؤسسة:  

 املفوض العام 
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 املؤسسة  

اإلجراءات الرمسيــة للتحقيــق  
وجهة ضد  يف االدعاءات امل 

ــة   رئـــــــــــيس مكتـــــــــــب الرقابـــــــــ
 لداخلية والعاملني فيه ا 

السياسات واإلجــراءات 
يت يتعــــــــني األخــــــــرى اـلـــــــ 

 وضعها يف احلسبان 

الطــــــرف أو الكيــــــان الــــــذي 
يتعــني تقــدمي البالغــات عــن 

 سوء السلوك املزعوم إليه 

ــان   الطـــــــــــرف أو  الكيـــــــــ
الـــــــذي جيـــــــري التقيـــــــيم 

 األويل لالدعاءات 

الطـــــرف أو الكيـــــان  
ر  الـــذي يتخـــذ القـــرا 

 بفتح التحقيق 
ان الــــــذي الطــــــرف أو الكـيـــــ 
لتحقيق   يضطلع 

إليــه                         َّ   الطــرف أو الكيــان الــذي يقــد م  
التقريــر النهــائي والــذي يتخــذ القــرار 

 بشأن اإلجراء الذي ميكن تطبيقه 

ملتحــــدة هيئــــة األمــــم ا  
 للمرأة 

، إذ إن مكتــــــــب  توجــــــــد ال  
الرقابـــــــة الداخليـــــــة يف هيئـــــــة  
األمم املتحدة للمرأة ليست  
لديـــــــــــــــه واليـــــــــــــــة إلجـــــــــــــــراء  
ــا إىل   ـ            ُ            التحقيقـــات (ي عهـــد 
مكتـــــــب خـــــــدمات الرقابـــــــة  

 الداخلية). 
ن  ـمــــــــ   18مبوجـــــــــب الفقـــــــــرة  

ميثـــــاق اخلـــــدمات املســـــتقلة  
ييم واملراجعة املاليــة هليئــة  للتق 

ــم املتحــــــدة للمــــــرأة،     7األمــــ
 2018شباط/فرباير  

معــايري الســلوك ملــوظفي 
 اخلدمة املدنية الدولية 

النظامـــــــــــان األساســـــــــــي 
واإلداري ملــوظفي األمــم 

 املتحدة 

 انظر األمم املتحدة  املتحدة   انظر األمم انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة 

ــة   مج األغذيــــــــــ ــر بــــــــــ
 العاملي 

 نعم 
مـــــــــن    44مبوجـــــــــب الفقـــــــــرة  

ــــ  اق املــــــــــنقح ملكتــــــــــب  امليـثـــــ
املفــــــــــتش العــــــــــام، تشــــــــــرين  

 2019الثاين/نوفمرب  

مدونــــة قواعـــــد الســـــلوك 
مج األغذية العاملي  لرب

النظامـــــــــــــــــــــــــــــان اإلداري 
واألساســـــــــــي ملـــــــــــوظفي 
منظمة األغذية والزراعــة 

مج األغذية العامل  ي وبر

ن مكتـــب الرقابــــة لكيــــا  غري حمدد 
ت  آخـــــــــر مـــــــــن كيـــــــــا
األمــم املتحــدة أو هيئــة 

الئمــة خارجية م  حتقيق 
 يعينها املدير التنفيذي 

مــن   44مبوجــب الفقــرة  
امليثـــاق املـــنقح ملكتـــب 
املفـــتش العـــام، تشـــرين 

 2019الثاين/نوفمرب  

مكتــب الرقابــة لكيــان آخــر  غري حمدد 
ت األمــم املتحــدة  مــن كيــا

يــــــــق خارجيــــــــة أو هيئــــــــة حتق 
 مالئمة 

ــرة  مـــــــــن   44  مبوجـــــــــب الفقـــــــ
امليثـــــــــــاق املـــــــــــنقح ملكتـــــــــــب 

 املفتش العام 

 فيذي دير التن امل 
من امليثاق املنقح   44مبوجب الفقرة  

 ملكتب املفتش العام 

هيئـــات األمـــم املتحـــدة 
ا األخرى   أو كيا

 األمم املتحدة انظر   انظر األمم املتحدة م املتحدة انظر األم  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  انظر األمم املتحدة  مركز التجارة الدولية 

مج األمـم املتحـدة بر 
املشــــــــــــــرتك املعــــــــــــــين 
بفـريوس نقــص املناعــة 

 البشرية/اإليدز 

انظــــــر منظمــــــة الصــــــحة انظر منظمة الصحة العاملية 
 العاملية  

ــة الصــــحة انظر منظمة الصحة العاملية  ــر منظمــ انظــ
 العاملية  

ــة  ا  نظـــــــــــــــــر منظمـــــــــــــــ
 الصحة العاملية 

 انظر منظمة الصحة العاملية منظمة الصحة العاملية    انظر 
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 املؤسسة  

اإلجراءات الرمسيــة للتحقيــق  
وجهة ضد  يف االدعاءات امل 

ــة   رئـــــــــــيس مكتـــــــــــب الرقابـــــــــ
 لداخلية والعاملني فيه ا 

السياسات واإلجــراءات 
يت يتعــــــــني األخــــــــرى اـلـــــــ 

 وضعها يف احلسبان 

الطــــــرف أو الكيــــــان الــــــذي 
يتعــني تقــدمي البالغــات عــن 

 سوء السلوك املزعوم إليه 

ــان   الطـــــــــــرف أو  الكيـــــــــ
الـــــــذي جيـــــــري التقيـــــــيم 

 األويل لالدعاءات 

الطـــــرف أو الكيـــــان  
ر  الـــذي يتخـــذ القـــرا 

 بفتح التحقيق 
ان الــــــذي الطــــــرف أو الكـيـــــ 
لتحقيق   يضطلع 

إليــه                         َّ   الطــرف أو الكيــان الــذي يقــد م  
التقريــر النهــائي والــذي يتخــذ القــرار 

 بشأن اإلجراء الذي ميكن تطبيقه 

وكــــاالت املتخصصــــة ال 
والوكالة الدوليـة للطاقـة 

 الذرية 

منظمــــــــــــة األغذيــــــــــــة 
 والزراعة 

 نعم 

التوجيهيـــة ملنظمـــة    اخلطـــوط 
ــة   ــة املتعلقــــ ــة والزراعــــ األغذيــــ
ــة   لتحقيقــــــــــــــــات اإلداريــــــــــــــ
الداخلية اليت جيريها مكتب  

ــت  ــانون  املفـــــــــ ــام، كـــــــــ ش العـــــــــ
 2016األول/ديسمرب  

معــايري الســلوك ملــوظفي 
 اخلدمة املدنية الدولية 

امـــــــــــــــــــــــــــــان اإلداري النظ 
واألساســـــــــــي ملـــــــــــوظفي 
منظمة األغذية والزراعة 

 املدير العام 

االدعاءات ضد املفتش (أ)  
 العام: إىل املدير العام 

(ب) االدعــــــــــــاءات ضــــــــــــد 
العــاملني يف مكتــب املفــتش 

    ام العام: إىل املفتش الع 
ــرة   مـــــــــن   18مبوجـــــــــب الفقـــــــ

التوجيهيــــة ملنظمــــة   اخلطــــوط 
األغذيــــــة والزراعــــــة املتعلقــــــة 

ت اإلداريــــــــــــــــة لتحقيقــــــــــــــــا 
الداخلية اليت جيريها مكتــب 
ــام، كـــــــــــانون  ــتش العـــــــــ املفـــــــــ

 2016  األول/ديسمرب 

(أ) املفتش العام: جلنــة 
ت يف  ــة احلســـا مراجعـ
منظمـــــــــــــــــة األغذيـــــــــــــــــة 

 والزراعة 

(ب) العــــــــــــــــــــــاملون يف 
 مكتـــب املفـــتش العـــام: 

    املفتش العام 
مــن   18مبوجــب الفقــرة  

التوجيهيــــــــــة   اخلطــــــــــوط 
ــة  ــة األغذيـــــــــــــــ ملنظمـــــــــــــــ
 والزراعـــــــــــــــــة املتعلقـــــــــــــــــة 
لتحقيقــــــات اإلداريــــــة 
ــا  ــة الـــــيت جيريهـــ الداخليـــ

 مكتب املفتش العام 

ش العــــــام:  (أ) املفــــــت 
عــــــن طريــــــق املــــــدير  
لتشـــاور مـــع   ــام  العـ
رئــيس جلنــة مراجعــة  

ت   احلسا

ــاملون يف   (ب) العـــــــ
مكتـــــــــــب املفـــــــــــتش  

 ملفتش العام العام: ا 

ــرة     18مبوجـــــب الفقـــ
  اخلطـــــــــــــــــوط مـــــــــــــــــن  

التوجيهيـــــــة ملنظمــــــــة  
األغذيـــــــــة والزراعـــــــــة  
ــة   املتعلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتحقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــات   
اإلداريــــــــة الداخليــــــــة  
الـــيت جيريهـــا مكتـــب  

 املفتش العام 

ــام: مكتــــب (أ) املفــــتش ا  لعــ
بع هليئــة أخــرى مــن  حتقيق 
هيئـــــات األمـــــم املتحـــــدة أو 
ــددة  ــة أخـــــــــرى متعـــــــ منظمـــــــ
األطــــــــــــــراف أو مستشــــــــــــــار 

ــتقل، وف  ــا حيـــــدده مســـ ــا  ملـــ   ً         قـــ
لت  شــــاور مـــــع املــــدير العــــام 

رئــــــــــــــيس جلنــــــــــــــة مراجعــــــــــــــة 
ت   احلسا

تـــــب (ب) العـــــاملون يف مك 
املفــــــــــتش العــــــــــام: مكتــــــــــب 
بع هليئــة أخــرى مــن  حتقيق 
 هيئـــــات األمـــــم املتحـــــدة أو 
ــددة  ــة أخـــــــــرى متعـــــــ منظمـــــــ
األطــــــــــــــراف أو مستشــــــــــــــار 
ــا حيـــــدده  ــا  ملـــ ــتقل، وفقـــ            ً         مســـ
لتشــــاور مـــــع  املــــدير العــــام 
رئــــــــــــــيس جلنــــــــــــــة مراجعــــــــــــــة 

ت احل   سا

ــرة   مـــــــــن   18مبوجـــــــــب الفقـــــــ
التوجيهيــــة ملنظمــــة   ط اخلطــــو 

األغذيــــــة والزراعــــــة املتعلقــــــة 
ــات اإلداريــــــــــــــــة لتحقي  قــــــــــــــ

الداخلية اليت جيريها مكتــب 
 املفتش العام 

 ، إىل املــدير العــام   (أ) املفــتش العــام: 
مـــع إرســـال نســـخة إىل رئـــيس جلنـــة 

ت   مراجعة احلسا

(ب) العــــاملون يف مكتــــب املفــــتش 
 العام   العام: املفتش 

 ط اخلطــــــو مــــــن    18مبوجــــــب الفقــــــرة  
التوجيهيـــة ملنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة 

لتحقي  ــة  ــة املتعلقـــــــــ قـــــــــــات اإلداريـــــــــ
الداخلية اليت جيريها مكتب املفــتش 

 العام 
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 املؤسسة  

اإلجراءات الرمسيــة للتحقيــق  
وجهة ضد  يف االدعاءات امل 

ــة   رئـــــــــــيس مكتـــــــــــب الرقابـــــــــ
 لداخلية والعاملني فيه ا 

السياسات واإلجــراءات 
يت يتعــــــــني األخــــــــرى اـلـــــــ 

 وضعها يف احلسبان 

الطــــــرف أو الكيــــــان الــــــذي 
يتعــني تقــدمي البالغــات عــن 

 سوء السلوك املزعوم إليه 

ــان   الطـــــــــــرف أو  الكيـــــــــ
الـــــــذي جيـــــــري التقيـــــــيم 

 األويل لالدعاءات 

الطـــــرف أو الكيـــــان  
ر  الـــذي يتخـــذ القـــرا 

 بفتح التحقيق 
ان الــــــذي الطــــــرف أو الكـيـــــ 
لتحقيق   يضطلع 

إليــه                         َّ   الطــرف أو الكيــان الــذي يقــد م  
التقريــر النهــائي والــذي يتخــذ القــرار 

 بشأن اإلجراء الذي ميكن تطبيقه 

الدولية للطاقـة الوكالة  
 الذرية 

معــايري الســلوك ملــوظفي  ال 
 اخلدمة املدنية الدولية 

النظامـــــــــــــــــــــــــــــان اإلداري 
واألساســـــــــــي ملـــــــــــوظفي 

لدوليـــــة للطاقـــــة الوكالـــــة ا 
 الذرية 

 -  -  -  -  - 

، إذا ليســت لــدى  توجــد ال   اإليكاو  
ة يف  مكتـــب الرقابـــة الداخليـــ 

اإليكــــــــــاو واليــــــــــة إلجــــــــــراء  
 التحقيقات 

معــايري الســلوك ملــوظفي 
 اخلدمة املدنية الدولية 

النظامـــــــــــــــــــــــــــــان اإلداري 
واألساســـــــــــي ملـــــــــــوظفي 

 اإليكاو 

 -  -  -  -  - 

 نعم منظمة العمل الدولية  
وحـــــــــد  إجـــــــــراء التشـــــــــغيل امل 

للتحقيقـــــــــــات يف مكتـــــــــــب  
ت مراجعة ا  الداخلية  حلسا

مبنظمـــــة العمـــــل  واإلشـــــراف  
 2018  يوليه / الدولية، متوز 

معــايري الســلوك ملــوظفي 
 الدولية اخلدمة املدنية  

النظامـــــــــــان األساســـــــــــي 
واإلداري ملــــــــــــــــــــــــــــــوظفي 

 منظمة العمل الدولية 

 اإلشــراف (أ) رئيس مكتب  
ــام  ــدير العــ الــــداخلي: إىل املــ

ــه أن يبلـــ  غ رئـــيس الـــذي عليـ
ة اللجن جملس اإلدارة ورئيس  

ومراجعــة  املستقلة لإلشراف 
ت، ويصــــــــــــــــــدر  احلســــــــــــــــــا

املالئمـــــة بشـــــأن التوصـــــيات  
كيفية التصدي لالدعاءات 

ــرة   مـــــــــن   52مبوجـــــــــب الفقـــــــ
ــد  ــغيل املوحـــــــ ــراء التشـــــــ إجـــــــ
ــراء التحقيقـــات  جـ املتعلـــق 
ت  ملكتـــب مراجعـــة احلســـا
الداخليــــــــــــة واإلشــــــــــــراف يف 

 منظمة العمل الدولية 
ملون يف الرقابـــــــــــــة (أ) العـــــــــــــا 

بـــــــــــــــــــــري الداخليـــــــــــــــــــــة: إىل ك 
خليني املــــــــــــــــــراجعني الــــــــــــــــــدا 

مكتــــــــــــب   (أ) رئــــــــــــيس 
ــراف الـــــــدا  خلي: اإلشـــــ

 املدير العام 
مــن   52مبوجــب الفقــرة  

إجــراء التشــغيل املوحــد 
ــراء  جــــــــــــــــــ املتعلــــــــــــــــــــق 
التحقيقـــــــــات ملكتـــــــــب 
ت  ــة احلســــــــــا مراجعــــــــ
الداخلية واإلشراف يف 

 منظمة العمل الدولية 
(أ) العـــــــــــــــــــــــــــــــاملون يف 
مكتـــــــــــــب اإلشـــــــــــــراف 

 الداخلي: املدير العام 
مــن   51رة  مبوجــب الفقــ 

إجــراء التشــغيل املوحــد 
ــراء ا  جــــــــــــــــــ ملتعلــــــــــــــــــــق 

(أ) رئــــــيس مكتــــــب  
اإلشراف الداخلي:  

 املدير العام 
ــرة     52مبوجـــــب الفقـــ

مــن إجــراء التشــغيل  
املوحــــــــــــــد املتعلــــــــــــــق  
جـــراء التحقيقـــات  
ــة   ملكتـــــــــــب مراجعـــــــــ

ت الداخليــ  ة  احلسا
واإلشــــــــــــــــــــــــــــراف يف  
ــة العمــــــــــــــل   منظمــــــــــــ

 ية الدول 
  (أ) العـــــــــــــــــــاملون يف 
مكتــــــب اإلشــــــراف  
الـــــــــداخلي: املـــــــــدير  

 م العا 

 غري حمدد  غري حمدد 
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 املؤسسة  

اإلجراءات الرمسيــة للتحقيــق  
وجهة ضد  يف االدعاءات امل 

ــة   رئـــــــــــيس مكتـــــــــــب الرقابـــــــــ
 لداخلية والعاملني فيه ا 

السياسات واإلجــراءات 
يت يتعــــــــني األخــــــــرى اـلـــــــ 

 وضعها يف احلسبان 

الطــــــرف أو الكيــــــان الــــــذي 
يتعــني تقــدمي البالغــات عــن 

 سوء السلوك املزعوم إليه 

ــان   الطـــــــــــرف أو  الكيـــــــــ
الـــــــذي جيـــــــري التقيـــــــيم 

 األويل لالدعاءات 

الطـــــرف أو الكيـــــان  
ر  الـــذي يتخـــذ القـــرا 

 بفتح التحقيق 
ان الــــــذي الطــــــرف أو الكـيـــــ 
لتحقيق   يضطلع 

إليــه                         َّ   الطــرف أو الكيــان الــذي يقــد م  
التقريــر النهــائي والــذي يتخــذ القــرار 

 بشأن اإلجراء الذي ميكن تطبيقه 

ت الـــذي عليـــه أن  للحســـا
ملـــــــدير العـــــــام الـــــــذي يبلـــــــغ ا 

يصــــدر التوصــــيات املالئمــــة 
بشــــــــــأن كيفيــــــــــة التصــــــــــدي 

ــرة   لالدعـــاءات  مبوجـــب الفقـ
ــن إجــــــــراء التشــــــــغيل   51 مــــــ

ــراء  جــــــــ املوحــــــــــد املتعلــــــــــق 
التحقيقــات ملكتــب مراجعــة 
ت الداخليــــــــــــــــــة  احلســــــــــــــــــا

يف منظمة العمل واإلشراف  
 الدولية 

قيقـــــــــات ملكتـــــــــب التح 
ت  ــة احلســــــــــا مراجعــــــــ

ية واإلشراف يف الداخل 
 منظمة العمل الدولية 

ــرة     51مبوجـــــب الفقـــ
مــن إجــراء التشــغيل  
املوحــــــــــــــد املتعلــــــــــــــق  
جـــراء التحقيقـــات  
ــة   ملكتـــــــــــب مراجعـــــــــ
ت الداخليــة   احلسا
واإلشــــــــــــــــــــــــــــراف يف  
ــة العمــــــــــــــل   منظمــــــــــــ

 الدولية 

املنظمــــــــــــة البحريــــــــــــة  
  الدولية 

 نعم 
السياســـــــــات واإلجـــــــــراءات  

قــــة مبنــــع الغــــش وســــوء  املتعل 
الســـلوك اخلطــــري والكشــــف  

ظمــــة البحريــــة  عنهمــــا يف املن 
الدولية، التذييل واو، النظام  

 اإلداري للموظفني  

معــايري الســلوك ملــوظفي 
 اخلدمة املدنية الدولية 

النظامـــــــــــان األساســـــــــــي 
واإلداري ملــــــــــــــــــــــــــــــوظفي 

 املنظمة البحرية الدولية 

         َ       َ على مدير ي شــعبيت   حمدد غري   غري حمدد 
إلداريـــة أو  الشـــؤون ا 

ــة   الشــــــــؤون القانونيــــــ
والعالقات اخلارجيــة  

طلعا  أن يـضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ملســـــؤولية املســـــندة  

خــدمات  وحدة إىل 
ــة   ــة الداخليـــــــــ الرقابـــــــــ
مبوجــب هــذه املـــادة  
يف احلــــــــاالت الـــــــــيت  
خيضع فيها موظــف  

 اخلدمات للتحقيق 
  4- 5مبوجب الفقــرة  

مـــــــــــن السياســـــــــــات  
واإلجراءات املتعلقــة  

الغـــــش وســـــوء    مبنـــــع 
الســـــــــــلوك اخلطـــــــــــري  

ــا    والكشـــــــف  عنهمـــــ

 غري حمدد  غري حمدد 
معلومات قــدمتها املؤسســة: األمــني 

 العام 
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 املؤسسة  

اإلجراءات الرمسيــة للتحقيــق  
وجهة ضد  يف االدعاءات امل 

ــة   رئـــــــــــيس مكتـــــــــــب الرقابـــــــــ
 لداخلية والعاملني فيه ا 

السياسات واإلجــراءات 
يت يتعــــــــني األخــــــــرى اـلـــــــ 

 وضعها يف احلسبان 

الطــــــرف أو الكيــــــان الــــــذي 
يتعــني تقــدمي البالغــات عــن 

 سوء السلوك املزعوم إليه 

ــان   الطـــــــــــرف أو  الكيـــــــــ
الـــــــذي جيـــــــري التقيـــــــيم 

 األويل لالدعاءات 

الطـــــرف أو الكيـــــان  
ر  الـــذي يتخـــذ القـــرا 

 بفتح التحقيق 
ان الــــــذي الطــــــرف أو الكـيـــــ 
لتحقيق   يضطلع 

إليــه                         َّ   الطــرف أو الكيــان الــذي يقــد م  
التقريــر النهــائي والــذي يتخــذ القــرار 

 بشأن اإلجراء الذي ميكن تطبيقه 

ــة البحريــــة   يف املنظمــ
الدوليـــــــــة، التـــــــــذييل  

ام اإلداري  واو، النظ 
 للموظفني  

ــدمتها   معلومــــــات قــــ
ــة: األمـــــــني   املؤسســـــ

 العام 

ــدويل   ــاد الــــــــــــ االحتــــــــــــ
 لالتصاالت 

معــايري الســلوك ملــوظفي  ال 
 دنية الدولية اخلدمة امل 

النظامـــــــــــان األساســـــــــــي 
اإلداري ملوظفي االحتــاد 

 الدويل لالتصاالت 

ها املؤسســة: معلومات قدمت 
 إدارة تنمية املوارد البشرية  

معلومـــــــــــــات قـــــــــــــدمتها 
املؤسســـــة: إدارة تنميـــــة 

 املوارد البشرية 

ــدمتها   معلومــــــات قــــ
 املؤسسة:  

األمني العام لالحتاد  
الدويل لالتصاالت 

ؤسسة: معلومات قدمتها امل 
حمقــــق خـــــارجي يعـــــني هلـــــذا 

 رض الغ 

 معلومات قدمتها املؤسسة: 
يل األمــــــــــني العــــــــــام لالحتــــــــــاد الــــــــــدو 

 لالتصاالت 

 نعم  اليونسكو  
تـــــــــــرد األحكـــــــــــام املتعلقـــــــــــة  

  يشــرتك فيهــا حلــاالت الــيت  
مرفــــق اإلشــــراف الــــداخلي،  
ومكتب مدير مكتب إدارة  
املوارد البشرية، واملدير العــام  
املســـــــاعد لشـــــــؤون التنظـــــــيم  

مــــن    26إلدارة، يف الفقــــرة  وا 
- 11اء من الفصل  الفرع ح 

مــن دليــل املــوارد البشــرية،    3
 2019يونيه  حزيران/   19

معــايري الســلوك ملــوظفي 
 اخلدمة املدنية الدولية 

ــة   ــام والئحــ مــــوظفي نظــ
 اليونسكو 

 نعم 
ئــــــب املــــــدير العــــــام فيمـــــــا 
الدعـــــــاءات ضـــــــد  يتعلـــــــق 
مـــــــوظفي مرفـــــــق اإلشـــــــراف 
الداخلي، مبا يف ذلك مدير 

      ً        ، وفقـــــــــا  لألحكــــــــــام املرفـــــــــق 
ــة   حلـــــــــاالت الـــــــــيت املتعلقـــــــ

مرفــق اإلشــراف   يشرتك فيها 
ــدير   الـــــداخلي، ومكتـــــب  مـــ

مكتب إدارة املوارد البشرية، 
واملـــــــــــدير العـــــــــــام املســـــــــــاعد 
لشــؤون التنظــيم واإلدارة، يف 

ــرة   ــاء   26الفقــ مــــن الفــــرع حــ
من دليل   3- 11من الفصل  

 حزيــران/  19املوارد البشــرية، 
 2019يونيه  

 نعم 
ئــب املــدير العــام فيمــا  

الد  عاءات ضد يتعلق 
راف موظفي مرفق اإلشــ 

ــا يف ذلـــك  الـــداخلي، مبـ
ــدير  ــا  املرفـــــــــق   مـــــــ       ً ، وفقـــــــ

لألحكــــــــــــــام املتعلقــــــــــــــة 
ــاالت الـــيت   يشـــرتك حلـ

مرفــــــق اإلشــــــراف   فيهــــــا 
الـــــــــــداخلي، ومكتـــــــــــب 
مـــــــــــدير مكتـــــــــــب إدارة 
املـــوارد البشـــرية، واملـــدير 
العــــام املســــاعد لشــــؤون 
ــيم واإلدارة، يف  التنظــــــــــــــــ

مـــــــن الفـــــــرع   26ة  الفقـــــــر 
 3- 11حاء من الفصــل  

ــل املــــــــــــوارد  ــن دليــــــــــ مــــــــــ

 نعم 
ــام    ــدير العــ ئــــب املــ

فيمـــــــــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــــــــق  
الدعــــــاءات ضــــــد  
مـــــــــــــــوظفي مرفـــــــــــــــق  
اإلشراف الداخلي،  
ــا يف ذلــــك مــــدير   مبــ

      ً  ، وفقــــــــــــــــــا   املرفــــــــــــــــــق 
لألحكـــــــام املتعلقـــــــة  
حلـــــــــــــاالت الـــــــــــــيت  

ــا  مرفــــق    يشــــرتك فيهــ
اإلشراف الداخلي،  

ير  ومكتـــــــــــــب مـــــــــــــد 
مكتـــب إدارة املـــوارد  

ــرية، و  املــــــــــدير  البشــــــــ
العــــــــــــــام املســــــــــــــاعد  
لشــــــــــــؤون التنظــــــــــــيم  

 ئب املدير العام واإلدارة   غري حمدد 
حلــاالت مبوجب األحكام املتعلقة  

شــــراف مرفــــق اإل   يشــــرتك فيهــــا الــــيت  
الــــداخلي، ومكتــــب مــــدير مكتــــب 

ارة املــــوارد البشــــرية، واملــــدير العــــام إد 
نظـــــيم واإلدارة، املســـــاعد لشـــــؤون الت 

مــــن الفــــرع حــــاء مــــن   26يف الفقــــرة  
مــــــن دليــــــل املــــــوارد   3- 11الفصــــــل  
 2019حزيران/يونيه    19البشرية،  
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 املؤسسة  

اإلجراءات الرمسيــة للتحقيــق  
وجهة ضد  يف االدعاءات امل 

ــة   رئـــــــــــيس مكتـــــــــــب الرقابـــــــــ
 لداخلية والعاملني فيه ا 

السياسات واإلجــراءات 
يت يتعــــــــني األخــــــــرى اـلـــــــ 

 وضعها يف احلسبان 

الطــــــرف أو الكيــــــان الــــــذي 
يتعــني تقــدمي البالغــات عــن 

 سوء السلوك املزعوم إليه 

ــان   الطـــــــــــرف أو  الكيـــــــــ
الـــــــذي جيـــــــري التقيـــــــيم 

 األويل لالدعاءات 

الطـــــرف أو الكيـــــان  
ر  الـــذي يتخـــذ القـــرا 

 بفتح التحقيق 
ان الــــــذي الطــــــرف أو الكـيـــــ 
لتحقيق   يضطلع 

إليــه                         َّ   الطــرف أو الكيــان الــذي يقــد م  
التقريــر النهــائي والــذي يتخــذ القــرار 

 بشأن اإلجراء الذي ميكن تطبيقه 

 حزيـــــــران/   19  البشـــــــرية، 
 2019يونيه  

رة  واإلدارة، يف الفـقــــــ 
ــاء    26 مـــن الفـــرع حـ

  3- 11مــــن الفصــــل  
مـــــــن دليـــــــل املـــــــوارد  

  19البشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرية،  
2019يونيه  حزيران/ 

 نعم  اليونيدو  
ميثــــــــــاق مكتــــــــــب التقيــــــــــيم  
والرقابـــــــــــــــــــة الداخليـــــــــــــــــــة يف  

ر/مـــــــارس  آذا   26اليونيـــــــدو،  
2019 

 معــايري الســلوك ملــوظفي 
 اخلدمة املدنية الدولية 

النظامـــــــــــان األساســـــــــــي 
وظفي واإلداري ـملـــــــــــــــــــــــــــــ 

 اليونيدو 

 املدير العام  غري حمدد  غري حمدد 
ــرة     17مبوجـــــب الفقـــ

مـــن ميثـــاق مكتـــب  
التقيــــــــــــــيم والرقابــــــــــــــة  
الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف  

  آذار/   26اليونيــــدو،  
 2019مارس  

 غري حمدد  غري حمدد 

ــياحة   ــة الســـــــــ منظمـــــــــ
 ية العامل 

       (ج)   - 

ي االحتــــــــــــاد الربيــــــــــــد  
 العاملي 

       (د)   - 

 نعم منظمة الصحة العاملية  
اق مكتـــــــب خـــــــدمات  ميـثـــــ 

املراقبــــــــة الداخليــــــــة مبنظمــــــــة  
الصحة العاملية، آذار/مارس  

2019 

معــايري الســلوك ملــوظفي 
 اخلدمة املدنية الدولية 

النظامـــــــــــان األساســـــــــــي 
واإلداري ملــــــــــــــــــــــــــــــوظفي 

 منظمة الصحة العاملية 
ة أخالقيــــــــــــــات مدوـنـــــــــــــ 

 منظمة الصحة العاملية 

املـــدير العـــام، الـــذي   غري حمدد  غري حمدد 
لــــــــــــــه أن يلــــــــــــــتمس  

ــورة مــــــن  امل  ــة  شــــ جلنــــ
ــتقلني   اخلــــــــرباء املســــــ
ــارية يف   االستشــــــــــــــــــــــ

 جمال املراقبة 
ــرة     22مبوجـــــب الفقـــ

مـــن ميثـــاق مكتـــب  
خــــــــــدمات املراقبــــــــــة  
الداخليـــــــــة مبنظمـــــــــة  
الصــــــــــحة العامليــــــــــة،  

 2019آذار/مارس  

 غري حمدد 
ها املؤسسة:  معلومات قدمت 

 لية وظيفة التحقيق الداخ 

 غري حمدد 



 

 

JIU
/R

E
P

/2020/1

179 
G

E
.20-09708

 املؤسسة  

اإلجراءات الرمسيــة للتحقيــق  
وجهة ضد  يف االدعاءات امل 

ــة   رئـــــــــــيس مكتـــــــــــب الرقابـــــــــ
 لداخلية والعاملني فيه ا 

السياسات واإلجــراءات 
يت يتعــــــــني األخــــــــرى اـلـــــــ 

 وضعها يف احلسبان 

الطــــــرف أو الكيــــــان الــــــذي 
يتعــني تقــدمي البالغــات عــن 

 سوء السلوك املزعوم إليه 

ــان   الطـــــــــــرف أو  الكيـــــــــ
الـــــــذي جيـــــــري التقيـــــــيم 

 األويل لالدعاءات 

الطـــــرف أو الكيـــــان  
ر  الـــذي يتخـــذ القـــرا 

 بفتح التحقيق 
ان الــــــذي الطــــــرف أو الكـيـــــ 
لتحقيق   يضطلع 

إليــه                         َّ   الطــرف أو الكيــان الــذي يقــد م  
التقريــر النهــائي والــذي يتخــذ القــرار 

 بشأن اإلجراء الذي ميكن تطبيقه 

ــة   ــة العامليـــــــــــ املنظمـــــــــــ
 للملكية الفكرية 

 نعم 
ــة   ــة الداخليـــــــ ميثـــــــــاق الرقابـــــــ
ــة   ــة للملكيـــ ــة العامليـــ للمنظمـــ
ــة، املرفــــــــــــق األول،   الفكريــــــــــ

  للمنظمــــــــــة النظــــــــــام املــــــــــايل  
ــه  ــرين األول/   2،  والئحتـ   تشـ
 2018أكتوبر  

معــايري الســلوك ملــوظفي 
 اخلدمة املدنية الدولية 

 والئحتــه   املــوظفني نظــام  
العامليــــــــــــــة   املنظمــــــــــــــة   يف 

 للملكية الفكرية 

ــة  ــعبة الرقابـــــــ ــدير شـــــــ (أ) مـــــــ
 خلية: املدير العام الدا 

ــرة   مـــــــــن   22مبوجـــــــــب الفقـــــــ
ــة  ــة الداخليـــــــ ــاق الرقابـــــــ ميثـــــــ
ــة  ــة للملكيـــ ــة العامليـــ للمنظمـــ
الفكريــــــــــــة، املرفـــــــــــــق األول، 

ــام املــــــــــايل   ــة النظــــــــ  للمنظمــــــــ
 تشــــرين األول/   2،  والئحتــــه 
 2018أكتوبر  
ــة (ب)   ــعبة الرقابـ موظفـــو شـ

شــــــــــعبة الداخليــــــــــة: مــــــــــدير  
 الرقابة الداخلية 

ــرة   مـــــــــن   21مبوجـــــــــب الفقـــــــ
ــاق الرقا  ــة ميثـــــــ ــة الداخليـــــــ بـــــــ

ــة  ــة للملكيـــ ــة العامليـــ للمنظمـــ
الفكريــــــــــــة، املرفـــــــــــــق األول، 

ــام املــــــــــايل   ــة النظــــــــ  للمنظمــــــــ
تشــــــــــــــــــــرين   2،  والئحتــــــــــــــــــــه 

 2018األول/أكتوبر  

(أ) مــدير شــعبة الرقابــة 
الداخلية: جتري اللجنة 

ة املســـــــتقلة االستشـــــــاري 
ــة   ــا   للرقابـ ــا  أوليـ أو       ً      ً  تقييمـ

 ترتب إلجرائه 
مــن   22مبوجــب الفقــرة  

اخليــة ميثــاق الرقابــة الد 
للمنظمــــــــــــــــة العامليــــــــــــــــة 
للملكيـــــــــــــة الفكريـــــــــــــة، 

ــام املرفـــــــق األول،   النظـــــ
ــة املـــــــــــــــــــايل    للمنظمـــــــــــــــــ
ــه  ــرين   2،  والئحتـــــــ تشـــــــ

 2018أكتوبر  األول/ 
ــعبة  (ب) موظفــــــــو شــــــ
الرقابـــــــــــــــة الداخليـــــــــــــــة: 
يلــــــتمس مــــــدير شــــــعبة 

داخلية املشورة الرقابة ال 
ية اللجنة االستشــار من 

املســـتقلة للرقابـــة بشـــأن 
              ً  سبل املضي قدما   

مــن   21رة  مبوجــب الفقــ 
ميثــاق الرقابــة الداخليــة 
للمنظمــــــــــــــــة العامليــــــــــــــــة 
للملكيـــــــــــــة الفكريـــــــــــــة، 

ــام املرفـــــــق األول،   النظـــــ
ــة املـــــــــــــــــــايل    للمنظمـــــــــــــــــ
ــه  ــرين   2،  والئحتـــــــ تشـــــــ

 2018أكتوبر    األول/ 

(أ) مـــــــــــدير شـــــــــــعبة  
الرقابـــــــــة الداخليـــــــــة:  

ملـــدير العـــام ورئـــيس  ا 
لــى  جلنــة التنســيق، ع 

أســــــــــــــاس توصــــــــــــــية  
اللجنــــة االستشــــارية  
ا  املســتقلة للرقابــة، مبــ 

يف ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  
االختصاصـــــــــــــــــــــات  
املقرتحـــــــة للتحقيـــــــق  
وكيـــــــــــان التحقيــــــــــــق  

 املناسب  
ــرة     22مبوجـــــب الفقـــ

ــاق الرقابـــــة   مـــــن ميثـــ
ــة   ــة للمنظمـــ الداخليـــ
العامليـــــــــــة للملكيـــــــــــة  
الفكريــــــــــــة، املرفــــــــــــق  

النظــام املــايل  األول،  
،  والئحتــــه   للمنظمــــة 

  األول/ تشـــــــــــــــرين    2
 2018أكتوبر  

(ب) موظفــو شــعبة  
الرقابـــــــــة الداخليـــــــــة:  

 غري حمدد 

ــد  ــة (أ) مـــــــ ــعبة الرقابـــــــ ير شـــــــ
الداخليـــــــــة: كيـــــــــان حتقيـــــــــق 

ــه  ــة   مناســـب توصـــي بـ اللجنـ
االستشارية املستقلة للرقابة  

ــرة   مـــــــــن   22مبوجـــــــــب الفقـــــــ
ــاق الرقابـــــــــة الداخليـــــــــة  ميثـــــــ
ــة للملكيـــــة  ــة العامليـــ للمنظمـــ

ألول، الفكريــــــــــــة، املرفـــــــــــــق ا 
ــام املــــــــــايل   ــة النظــــــــ  للمنظمــــــــ

 تشــــرين األول/   2،  تــــه والئح 
 2018أكتوبر  

ــعبة الرقابـــ  ــو شـ ة (ب) موظفـ
 الداخلية: غري حمدد  

ــة الداخليــــة:  ــعبة الرقابــ (أ) مــــدير شــ
املـــدير العـــام، مـــع تقـــدمي نســـخ إىل 

امة وجلنة التنسيق رؤساء اجلمعية الع 
واللجنة االستشارية املســتقلة للرقابــة 

 ت اخلارجيني ومراجعي احلسا 
ــرة   ــة مـــــــن سي   40مبوجـــــــب الفقـــــ اســـــ

التحقيــق الصــادرة عــن شــعبة الرقابــة 
ظمة العاملية للملكية الداخلية يف املن 

 2017شباط/فرباير    28الفكرية،  
(ب) موظفــــــــــــــو شــــــــــــــعبة الرقابــــــــــــــة 

 الداخلية: غري حمدد  
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 املؤسسة  

اإلجراءات الرمسيــة للتحقيــق  
وجهة ضد  يف االدعاءات امل 

ــة   رئـــــــــــيس مكتـــــــــــب الرقابـــــــــ
 لداخلية والعاملني فيه ا 

السياسات واإلجــراءات 
يت يتعــــــــني األخــــــــرى اـلـــــــ 

 وضعها يف احلسبان 

الطــــــرف أو الكيــــــان الــــــذي 
يتعــني تقــدمي البالغــات عــن 

 سوء السلوك املزعوم إليه 

ــان   الطـــــــــــرف أو  الكيـــــــــ
الـــــــذي جيـــــــري التقيـــــــيم 

 األويل لالدعاءات 

الطـــــرف أو الكيـــــان  
ر  الـــذي يتخـــذ القـــرا 

 بفتح التحقيق 
ان الــــــذي الطــــــرف أو الكـيـــــ 
لتحقيق   يضطلع 

إليــه                         َّ   الطــرف أو الكيــان الــذي يقــد م  
التقريــر النهــائي والــذي يتخــذ القــرار 

 بشأن اإلجراء الذي ميكن تطبيقه 

ــة   ــة العامليـــــــــــ املنظمـــــــــــ
 لألرصاد اجلوية 

معــايري الســلوك ملــوظفي  ال 
 ية اخلدمة املدنية الدول 

مدونــــــــــــــة أخالقيــــــــــــــات 
ة لألرصــاد املنظمة العاملي 

 اجلوية 
النظامـــــــــــان األساســـــــــــي 
واإلداري ملــــــــــــــــــــــــــــــوظفي 

نظمة العاملية لألرصــاد امل 
 اجلوية 

     

 .ST/SGB/2015/3كما هو حمدد يف   (أ)

 قدمتها املؤسسة يف ردها على استبيان وحدة التفتيش املشرتكة. معلومات  (ب)

لرقابة الداخلية.منظمة السياحة العامل لدىليس   (ج)  ية مكتب معين 

لرقا  (د)  بة الداخلية.ليس لدى االحتاد الربيدي العاملي مكتب معين 
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 املرفق احلادي عشر، اجلزء األول

ملوارد (اعتبارا  من      )2017كانون األول/ديسمرب   31                                   ً    تزويد وظيفة التحقيق 

 املؤسسة  

جممـــوع اإليـــرادات  
لكـــــل بيـــــان مـــــايل  
خضـــــــــع ملراجعـــــــــة  

ت يف عام  احل  سا
2017  

ملاليني)  ) 

وع اإليـــــــــــرادات  جمـمــــــــــ 
لكــــــــــل بيــــــــــان مــــــــــايل  
خضــــــــــــــــع ملراجعــــــــــــــــة  

ت يف ـعـــــــ  ام  احلســــــــا
عــــــــــــــــــــــــــــادة    2017 )

حســـــــــــــــابه مباليـــــــــــــــني  
ت   دوالرات الـــــــــــــــوال

 ) 2( املتحدة) 

ميزانيــــــــة مكتــــــــب  
الرقابــــــة الداخليــــــة  

  2017لعـــــــــــــــــــــــــام  
ملاليني)  ) )3 ( 

ميزانيــــــــــــــة مكتــــــــــــــب  
الرقابة الداخلية لعــام  

عــــــــــــــــــــــادة    2017 )
ا مب  اليـــــــــــني  حســـــــــــا

ت   دوالرات الـــــــــوال
 ) 4( املتحدة) 

ميزانيـــــة وحـــــدة  
ــام   التحقيــــق لعــ

2017  
(مباليـــــــــــــــــــــــــــــني  

دوالرات  
ت  اـلـــــــــــــــــــــــــ  وال

 ) 3( املتحدة) 

جممــوع عــدد األفــراد  
(املوظفـــــــــــون وغـــــــــــري  

  31املـــوظفني) حـــىت  
  كـــــــــــــــــــــــــــانون األول/ 

 2017ديسمرب  

جممـــــــــــــوع عـــــــــــــدد  
املــــــــوظفني حـــــــــىت  

ــانون    31 كـــــــــــــــــــــــــــ
األول/ديســـــــــــــمرب  

2017 

جمموع عدد  
أفـــــــــــــــــــــــــــــــــراد  
مكتـــــــــــــــــــــب  

ة  الرقاـبــــــــــــــــــــــــــ 
 الداخلية 

عــــــــــــــــــــــــــــــــدد  
  احملققــــــــــــــــــني 

 املهنيني 

ــة   ميزانيـــــــــــــــــــــــ
الرقابــــــــــــــــــــــــــة  
كنســـــــــــــــــــــبة  
ــة مــــــن   مئويــــ
جممـــــــــــــــــــــــوع  

 اإليرادات 

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ميزان 
التحقيـــــــــــــــــــــــــــــق  
كنســــبة مئويـــــة  
مــــــــــن ميزانيــــــــــة  

 الرقابة 

ــبة احملققـــني   نسـ
املهنيــــــــــــــــني إىل  

 عدد العاملني 

نسبة احملققــني  
املهنيـــــــــــــني إىل  
عدد املوظفني 

امة لألمم  األمانة الع 
ا   املتحدة وإدارا

 ) 1( ومكاتبها 

 US$ 6 081.25 6 081.2 US$ 66.7 66.7  14.56 .. 38 1057,8 2869 5010 1.10 22.49  1:762  األمم املتحدة 

عمليات األمم  
املتحدة امليدانية  

والبعثات السياسية  
 اخلاصة 

US$ 7 744.3  
متوز/يوليه    1( 

2017 -30  
حزيران/يونيه  

2018 (11 

US$ 7 744.3  
متوز/يوليه    1( 

2017 -30  
انظر أعاله  097 2: 1 انظر أعاله نظر أعاله ا انظر أعاله  انظر أعاله  20312 18 85611 104 نظر أعاله ا  انظر أعاله  انظر أعاله ) 2018نيه  حزيران/يو 

انظر األمم   US$ 69.213 69.2 األونكتاد  
 املتحدة 

انظر األمم   انظر األمم املتحدة 
 املتحدة  

انظر األمم   48312 592
 املتحدة 

انظر األمم  
 دة  املتح 

انظر األمم  
 املتحدة  

م  انظر األم 
 املتحدة 

انظر األمم  
 املتحدة 

انظر األمم  
 املتحدة 

مج األمم  بر  
 املتحدة للبيئة 

US$ 655.9 655.9 3.0US$  3.0   انظر األمم
 املتحدة 

انظر األمم   23312 1  066 2
 املتحدة 

انظر األمم  
 املتحدة 

انظر األمم    0.04
 املتحدة 

انظر األمم  
 املتحدة 

ظر األمم  ان 
 املتحدة 

موئل األمم   
 تحدة امل 

US$ 168.8 168.8   انظر األمم
 املتحدة  

انظر األمم  املتحدة  انظر األمم  
 املتحدة 

انظر األمم   34112 785
 املتحدة 

انظر األمم  
 املتحدة 

انظر األمم  
 املتحدة 

انظر األمم  
 املتحدة 

انظر األمم  
 املتحدة 

انظر األمم  
 املتحدة 

مكتب األمم   
ة املعين  املتحد 

ملخدرات واجلرمية 

US$ 392.113 392.1 3.0US$  3.0   انظر األمم
 املتحدة 

انظر األمم   16 66112  362 2
 املتحدة 

انظر األمم   0.07
 املتحدة 

انظر األمم  
 املتحدة 

انظر األمم  
 املتحدة 

مج اإلمنائي  الصناديق والربامج   US$ 5 236.4 5 236.4 US$ 17.2 17.2 6.1 17 544 7 2537 82 30 0.33 35 1:584 1:241 الرب

صندوق األمم  
 املتحدة للسكان 

US$ 1 112.6 1 112.6 US$ 6.4 6.4 1.8 6 217  2 6487 24 7 0.58 28 1:888 1:378 

مفوضية شؤون   
 الالجئني 

US$ 4 226.5 4 226.5 US$ 7.0 7.0 4.1 15 273 11 3647 34 15 0.17 58 1:1 018 1:757 

 US$ 6 576.7 6 576.7 US$ 7.1 7.1 1.3 17 414 13 7937 33 6 0.11 18 1:2 902 1:2 298 ف ي اليونيس  
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 املؤسسة  

جممـــوع اإليـــرادات  
لكـــــل بيـــــان مـــــايل  
خضـــــــــع ملراجعـــــــــة  

ت يف عام  احل  سا
2017  

ملاليني)  ) 

وع اإليـــــــــــرادات  جمـمــــــــــ 
لكــــــــــل بيــــــــــان مــــــــــايل  
خضــــــــــــــــع ملراجعــــــــــــــــة  

ت يف ـعـــــــ  ام  احلســــــــا
عــــــــــــــــــــــــــــادة    2017 )

حســـــــــــــــابه مباليـــــــــــــــني  
ت   دوالرات الـــــــــــــــوال

 ) 2( املتحدة) 

ميزانيــــــــة مكتــــــــب  
الرقابــــــة الداخليــــــة  

  2017لعـــــــــــــــــــــــــام  
ملاليني)  ) )3 ( 

ميزانيــــــــــــــة مكتــــــــــــــب  
الرقابة الداخلية لعــام  

عــــــــــــــــــــــادة    2017 )
ا مب  اليـــــــــــني  حســـــــــــا

ت   دوالرات الـــــــــوال
 ) 4( املتحدة) 

ميزانيـــــة وحـــــدة  
ــام   التحقيــــق لعــ

2017  
(مباليـــــــــــــــــــــــــــــني  

دوالرات  
ت  اـلـــــــــــــــــــــــــ  وال

 ) 3( املتحدة) 

جممــوع عــدد األفــراد  
(املوظفـــــــــــون وغـــــــــــري  

  31املـــوظفني) حـــىت  
  كـــــــــــــــــــــــــــانون األول/ 

 2017ديسمرب  

جممـــــــــــــوع عـــــــــــــدد  
املــــــــوظفني حـــــــــىت  

ــانون    31 كـــــــــــــــــــــــــــ
األول/ديســـــــــــــمرب  

2017 

جمموع عدد  
أفـــــــــــــــــــــــــــــــــراد  
مكتـــــــــــــــــــــب  

ة  الرقاـبــــــــــــــــــــــــــ 
 الداخلية 

عــــــــــــــــــــــــــــــــدد  
  احملققــــــــــــــــــني 

 املهنيني 

ــة   ميزانيـــــــــــــــــــــــ
الرقابــــــــــــــــــــــــــة  
كنســـــــــــــــــــــبة  
ــة مــــــن   مئويــــ
جممـــــــــــــــــــــــوع  

 اإليرادات 

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ميزان 
التحقيـــــــــــــــــــــــــــــق  
كنســــبة مئويـــــة  
مــــــــــن ميزانيــــــــــة  

 الرقابة 

ــبة احملققـــني   نسـ
املهنيــــــــــــــــني إىل  

 عدد العاملني 

نسبة احملققــني  
املهنيـــــــــــــني إىل  
عدد املوظفني 

م  مكتب األم  
املتحدة خلدمات  

 املشاريع 

US$ 834.0 834.0 US$ 2.9 2.9 1.3 4 255 7667 13 6 0.35 45 1:709 127:1 

  US$ 1 238.9 1 238.9 US$ 3.3 3.3 0.9 30 000 2117 20 6  0.27 27.27 1:5 000 35:1 األونروا  

  هيئة األمم املتحدة  
 للمرأة 

US$ 378.3 378.3 US$ 2.1 2.1 0.3  
خلدمات  ( 

ابة املقدمة  الرق 
من مكتب  

خدمات  
بة  ا الرق 

  ) الداخلية 

انظر األمم   4 8747 305 2
 املتحدة  

انظر األمم   14.29 0.55
 املتحدة 

يقدم  
اخلدمات  

إليها مكتب  
خدمات  

الرقابة  
  الداخلية 

مج األغذية     بر
 العاملي 

US$ 6 430.9 6 430.9 US$ 7.6 7.6 2.1 16 194 1 46314 34 13 0.12 21 1:1 246 311:1 

هيئات األمم املتحدة  
ا األخرى   أو كيا

التجارة  مركز  
 الدولية 

US$ 127.1 127.1 US$ 0.18 0.18   انظر األمم
 املتحدة 

انظر األمم   299 030 1
 املتحدة 

انظر األمم  
 املتحدة 

األمم  انظر   0.14
 املتحدة 

انظر األمم  
 املتحدة 

نظر األمم  ا 
 املتحدة 

مج األمم   بر
املتحدة املشرتك  

عين بفريوس  امل 
نقص املناعة  
 البشرية/اإليدز 

US$ 232.9 232.9 0.3    دوالر
(خلدمات الرقابة  

املقدمة من  
مكتب خدمات  
املراقبة الداخلية  
مبنظمة الصحة  

 العاملية) 

(خلدمات    0.3
من    الرقابة املقدمة 

مكتب خدمات  
املراقبة الداخلية  

نظمة الصحة  مب 
 العاملية) 

انظر   698 741 0.05
منظمة  
الصحة  
 العاملية 

انظر  
منظمة  
الصحة  
 العاملية 

انظر منظمة   16.7 0.13
الصحة العاملية 

انظر منظمة  
الصحة  
 العاملية 
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 املؤسسة  

جممـــوع اإليـــرادات  
لكـــــل بيـــــان مـــــايل  
خضـــــــــع ملراجعـــــــــة  

ت يف عام  احل  سا
2017  

ملاليني)  ) 

وع اإليـــــــــــرادات  جمـمــــــــــ 
لكــــــــــل بيــــــــــان مــــــــــايل  
خضــــــــــــــــع ملراجعــــــــــــــــة  

ت يف ـعـــــــ  ام  احلســــــــا
عــــــــــــــــــــــــــــادة    2017 )

حســـــــــــــــابه مباليـــــــــــــــني  
ت   دوالرات الـــــــــــــــوال

 ) 2( املتحدة) 

ميزانيــــــــة مكتــــــــب  
الرقابــــــة الداخليــــــة  

  2017لعـــــــــــــــــــــــــام  
ملاليني)  ) )3 ( 

ميزانيــــــــــــــة مكتــــــــــــــب  
الرقابة الداخلية لعــام  

عــــــــــــــــــــــادة    2017 )
ا مب  اليـــــــــــني  حســـــــــــا

ت   دوالرات الـــــــــوال
 ) 4( املتحدة) 

ميزانيـــــة وحـــــدة  
ــام   التحقيــــق لعــ

2017  
(مباليـــــــــــــــــــــــــــــني  

دوالرات  
ت  اـلـــــــــــــــــــــــــ  وال

 ) 3( املتحدة) 

جممــوع عــدد األفــراد  
(املوظفـــــــــــون وغـــــــــــري  

  31املـــوظفني) حـــىت  
  كـــــــــــــــــــــــــــانون األول/ 

 2017ديسمرب  

جممـــــــــــــوع عـــــــــــــدد  
املــــــــوظفني حـــــــــىت  

ــانون    31 كـــــــــــــــــــــــــــ
األول/ديســـــــــــــمرب  

2017 

جمموع عدد  
أفـــــــــــــــــــــــــــــــــراد  
مكتـــــــــــــــــــــب  

ة  الرقاـبــــــــــــــــــــــــــ 
 الداخلية 

عــــــــــــــــــــــــــــــــدد  
  احملققــــــــــــــــــني 

 املهنيني 

ــة   ميزانيـــــــــــــــــــــــ
الرقابــــــــــــــــــــــــــة  
كنســـــــــــــــــــــبة  
ــة مــــــن   مئويــــ
جممـــــــــــــــــــــــوع  

 اإليرادات 

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ميزان 
التحقيـــــــــــــــــــــــــــــق  
كنســــبة مئويـــــة  
مــــــــــن ميزانيــــــــــة  

 الرقابة 

ــبة احملققـــني   نسـ
املهنيــــــــــــــــني إىل  

 عدد العاملني 

نسبة احملققــني  
املهنيـــــــــــــني إىل  
عدد املوظفني 

الوكاالت املتخصصة  
والوكالة الدولية للطاقة  

 الذرية 

منظمة األغذية  
 والزراعة 

US$ 1 612.2 1 612.2 US$ 4.3 4.3 1.3 12 207 3 164 25 5 0.27 30 1:2 441 1:632 

الدولية  الوكالة  
 للطاقة الذرية 

€587.5 663.7 US$ 3.2 3.2 0.4 2 882 2 497 20 3 0.48 12 1:961 1:832 

 Can$ 272.4 209.9 Can$ 1.2 0.9 15 - 939 698  6 0 0.43 - 0 0 اإليكاو 

منظمة العمل   
 الدولية 

US$ 663.5 663.5 US$ 2.1 2.1  -15  2 952 1 693 7 3 0.32 - 1 984  1:564 

البحرية  املنظمة   
 الدولية 

£61.6 79.3 £0.5 0.6 15 - 453 273 2 0 0.75 - 0 0 

االحتاد الدويل   
 لالتصاالت 

SwF 178.5 181.3 SwF 0.7 0.7 15 - 922 672 4 0 0.38 - 0 0 

 US$ 648.4 648.4 US$ 3.2 3.2 0.2 4 200 2 170 19 2 0.49 6 1:2 100 1:1 085 اليونسكو  

 1:656 243 1:2 - 0.28 1 6 656 243 2 - 15 0.9 0.8€ 320.4 283.6€ اليونيدو  

منظمة السياحة   
 العاملية 

€20.3 22.9  -16  -  - 209 87 - - - - - - 

االحتاد الربيدي   
 العاملي 

 SwF 67.7 68.7 SwF 0.517 0.5  -15  263 247 - - 0.73 - - - 

منظمة الصحة   
 لعاملية ا 

US$ 2 775.3 2 775.3 US$ 2.8 2.8 0.8 9 532 8 836 19 4 0.10 28 1:2 383 1:2 209 



 

 

JIU
/R

E
P

/2020/1

G
E

.20-09708 
184 

 املؤسسة  

جممـــوع اإليـــرادات  
لكـــــل بيـــــان مـــــايل  
خضـــــــــع ملراجعـــــــــة  

ت يف عام  احل  سا
2017  

ملاليني)  ) 

وع اإليـــــــــــرادات  جمـمــــــــــ 
لكــــــــــل بيــــــــــان مــــــــــايل  
خضــــــــــــــــع ملراجعــــــــــــــــة  

ت يف ـعـــــــ  ام  احلســــــــا
عــــــــــــــــــــــــــــادة    2017 )

حســـــــــــــــابه مباليـــــــــــــــني  
ت   دوالرات الـــــــــــــــوال

 ) 2( املتحدة) 

ميزانيــــــــة مكتــــــــب  
الرقابــــــة الداخليــــــة  

  2017لعـــــــــــــــــــــــــام  
ملاليني)  ) )3 ( 

ميزانيــــــــــــــة مكتــــــــــــــب  
الرقابة الداخلية لعــام  

عــــــــــــــــــــــادة    2017 )
ا مب  اليـــــــــــني  حســـــــــــا

ت   دوالرات الـــــــــوال
 ) 4( املتحدة) 

ميزانيـــــة وحـــــدة  
ــام   التحقيــــق لعــ

2017  
(مباليـــــــــــــــــــــــــــــني  

دوالرات  
ت  اـلـــــــــــــــــــــــــ  وال

 ) 3( املتحدة) 

جممــوع عــدد األفــراد  
(املوظفـــــــــــون وغـــــــــــري  

  31املـــوظفني) حـــىت  
  كـــــــــــــــــــــــــــانون األول/ 

 2017ديسمرب  

جممـــــــــــــوع عـــــــــــــدد  
املــــــــوظفني حـــــــــىت  

ــانون    31 كـــــــــــــــــــــــــــ
األول/ديســـــــــــــمرب  

2017 

جمموع عدد  
أفـــــــــــــــــــــــــــــــــراد  
مكتـــــــــــــــــــــب  

ة  الرقاـبــــــــــــــــــــــــــ 
 الداخلية 

عــــــــــــــــــــــــــــــــدد  
  احملققــــــــــــــــــني 

 املهنيني 

ــة   ميزانيـــــــــــــــــــــــ
الرقابــــــــــــــــــــــــــة  
كنســـــــــــــــــــــبة  
ــة مــــــن   مئويــــ
جممـــــــــــــــــــــــوع  

 اإليرادات 

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ميزان 
التحقيـــــــــــــــــــــــــــــق  
كنســــبة مئويـــــة  
مــــــــــن ميزانيــــــــــة  

 الرقابة 

ــبة احملققـــني   نسـ
املهنيــــــــــــــــني إىل  

 عدد العاملني 

نسبة احملققــني  
املهنيـــــــــــــني إىل  
عدد املوظفني 

املنظمة العاملية   
 للملكية الفكرية 

SwF 413.4 419.8 SwF 2.6 2.6 1.0 1 558 1 078 11 3 0.61 38 1:519 1:359 

املنظمة العاملية   
 لألرصاد اجلوية 

SwF 91.8 93.2 SwF 0.67 0.68  -14  446 334 3 0 0.73 - 0 0 

US$ ت املتحدة   = يورو €    = فرنك سويسري SwF    = دوالر كندي $Can    = دوالر الوال
 .ST/SGB/2015/3كما هو حمدد يف   )1(
 .2017على أساس متوسط أسعار الصرف لصندوق النقد الدويل لعام   )2(
         ُ            ت ما مل ي ذكر خالف ذلك.معلومات قدمتها املؤسسا  )3(
ت والتحقيق. ولذا، فإن القدرة على املقارنة حمدودة.الداخلية يف بعض املؤسسات التحقيق والميزانية الرقابة تتضمن   )4(  تقييم والتفتيش، بينما قد ال تتضمن يف مؤسسات أخرى سوى مراجعة احلسا
)5(  A/73/5 (Vol. I). 
 للتدريب على إجراء املقابالت. 175 000ا يني دوالر من حساب دعم عمليات حفظ السالم، ومنحة قدرهمال 9,2والر من امليزانية العادية، وماليني د 5,1يشمل هذا املبلغ   )6(
)7(  A/73/79. 
مج األ 38,145يشمل الرقم   )8( ه عن موظفي عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، واألونكتاد، وبر ملخــدرات دة للبيئة، وموئل األمــم املتحــدة، وممم املتحاألرقام املقدمة أد كتــب األمــم املتحــدة املعــين 

 .A/73/79مذكور يف واجلرمية، كما هو 
)9(  A/73/79.املوظفون فقط، حيث إن أعداد العاملني اآلخرين غري متاحة . 
  معلومات قدمتها املؤسسة.  )10(
 .A/73/5 (Vol. II)    ً         وفقا  للوثيقة   )11(
)12(  A/73/79 وظفي األمم املتحدة.املوظفني مدرج يف العدد اإلمجايل مل. عدد 
)13(  A/73/5 (Vol. I)مدرج يف جمموع إيرادات األمم املتحدة (امليزانية العادية). . هذا املبلغ 
)14(  WFP/EB.A/2018/10-D. 
 ال توجد ميزانية منفصلة للتحقيق.  )15(
ت وحتقيقات).العاملية وظيفة رقابة دليست لدى منظمة السياحة   )16(  اخلية (مراجعة حسا
ت (والتحقيقات عند الط  )17( ا إىل مقدم خدمات من القطاع اخلاص.ميزانية أنشطة مراجعة احلسا ُ                                    لب) اليت ع هد           
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 املرفق احلادي عشر، اجلزء الثاين

ملوارد (اعتبارا  من     )2018 كانون األول/ديسمرب  31                                   ً    تزويد وظيفة التحقيق 

 

 املؤسسة 

ــــــرادات  جممـــــــوع ا  إلـي
لكـــــــل بيــــــــان مــــــــايل  
ة  خضـــــــــــــع ملراجـعــــــــــــ 

ت يف عــــام   احلســــا
ملاليني)   2018 ) 

جممـــــــوع اإليـــــــرادات  
ــايل  ل  ــان مـــــ كـــــــل بيـــــ

ــة   خضــــــــــــع ملراجعــــــــــ
ــام   ت يف عــ احلســــا

عـــــــــــــــــــــــادة    2018 )
ــــــــني   ا مبالـي حســـــــــا
ت   دوالرات الـــــــوال

 ) 2( املتحدة) 

ميزانيــــــة مكتــــــب  
الرقابـــــة الداخليـــــة  

  2018لعــــــــــــــــــــــــام  
ملاليني)  ) )3 ( 

ــة مكـتــــب   ميزانيـــ
اـبــة الداخليـــة  الرق 

ــام     ) 4( 2018لعــــــــ
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  )  
ا مباليــني   حســا

دوالرات  
ت   الـــــــــــــــــــــــــــــــوال

 املتحدة) 

دة  ميزانيــــــــة وـحـــــــ 
ـــــــق لعــــــــام   التحقـي

(مباليـــــــني    2018
دوالرات  

ت   ـــــــــــــــــــــــــــــــوال اـل
 ) 3( املتحدة) 

ــدد   جممـــــــــوع عـــــــ
األفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد  
(املوظفــون وغــري  

ني) حـــىت  املـــوظف 
كـــــــــــــــــــــــــانون    31

األول/ديســـــــمرب  
2018 

ــوع عــــــدد   جممــــ
املــوظفني حــىت  

ــانون    31 كـــــــــــــــــ
ديسمرب  األول/ 
2018 

جممـــــوع عـــــدد  
أفــــراد مكتــــب  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة   الرقاـب

 الداخلية 
عـــدد احملققـــني  

 املهنيني 

ــة الرقا  ــة  ميزانـيـ ـبـ
ــبة مئويـــة   كنسـ
مــــــــن جممــــــــوع  

 اإليرادات 

ــة   ميزانيـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــق   التحقـي
كنسبة مئوية  
مــــــن ميزانيـــــــة  

 الرقابة 

نســبة احملققــني  
ــــــــــــني إىل  امل  هنـي

عدد العاملني 

نســــــــــــــــــــــــــــــــــــبة  
احملققــــــــــــــــــــــــني  
ـــــــــني إىل   املهنـي
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد  

 املوظفني 

لعامــة لألمــم  األمانــة ا 
ـــــــــا   املتحــــــــدة وإدارا

 ) 1( اتبها ومك 

 5US$ 6 790.4 6 790.4 US$ 55.9 55.9 15.5 .. 6,737 505 8288 958 0.82 27.73 - 1:646 األمم املتحدة 

ــات األمــــــم   عمليــــ
املتحــــدة امليدانيــــة  
والبعثــــــــــــــــــــــــــــــــات  

 السياسية 

US$ 7 462.5   )1  
- 2018متوز/يوليـــــه  

ــران/   20 ــه    حزيـــ يونيـــ
2019 ( )10 ( 

US$ 7 462.5    )1  
- 2018متوز/يوليــــه  

ــه  حزيران/يون   20 يـــــــــــ
 انظر أعاله  725 1: 1 انظر أعاله  انظر أعاله  انظر أعاله  انظر أعاله  407 617 035 10100  انظر أعاله  انظر أعاله  انظر أعاله  ) 2019

 األونكتاد 
112.69US$  69.2 

انظر األمم  
 املتحدة 

انظر األمم  
 املتحدة 

انظر األمم  
 12492 9542 املتحدة 

نظـــــــر األمـــــــم  ا 
 املتحدة 

انظــــــــر األمــــــــم  
 ة املتحد 

انظـــــــر األمـــــــم  
 املتحدة 

ــم   ــر األمــ انظــ
 املتحدة 

انظـــــــر األمـــــــم  
 ملتحدة ا 

انظـــــر األمـــــم  
 املتحدة 

مج األمــــــــــم   بــــــــــر
 US$ 741.8 741.8 US$ 0.5 0.5 املتحدة للبيئة 

انظر األمم  
 292 121  املتحدة 

انظـــــــر األمـــــــم  
 املتحدة 

انظــــــــر األمــــــــم  
 0.06 املتحدة 

ــم   ــر األمــ انظــ
 تحدة امل 

انظـــــــر األمـــــــم  
 املتحدة 

انظـــــر األمـــــم  
 املتحدة 

ــم   ــل األمــــــــــ موئــــــــــ
  US$ 178.7 178.7 املتحدة 

مم  انظر األ 
 املتحدة 

انظر األمم  
 املتحدة 

انظر األمم  
 12350 9826 املتحدة 

انظـــــــر األمـــــــم  
 املتحدة 

انظــــــــر األمــــــــم  
 املتحدة 

انظـــــــر األمـــــــم  
 املتحدة 

ــم   ــر األمــ انظــ
 املتحدة 

انظـــــــر األمـــــــم  
 املتحدة 

انظـــــر األمـــــم  
 تحدة امل 

ــم   مكتـــــــــب األمـــــــ
املتحــــــــدة املعــــــــين  

ملخـــــــــــــــــــــــــدرات   
 11US$ 409.1 409.1 واجلرمية 

انظر األمم  
 دة املتح 

انظر األمم  
 املتحدة 

انظر األمم  
 12 12704 159 91 املتحدة 

انظــــــــر األمــــــــم  
 املتحدة 

انظـــــــر األمـــــــم  
 املتحدة 

ــم   ــر األمــ انظــ
 املتحدة 

انظـــــــر األمـــــــم  
 املتحدة 

انظـــــر األمـــــم  
 املتحدة 

مج اإلمنائي  ج الصناديق والربام   US$ 5 517.0 5 517.0 13US$ 18.8 18.8 136.8 918 147 97 203 1385 920 0.34 36.2 1:907 1:360 الرب

صـــــــندوق األمـــــــم  
 US$ 1 290.3 1 290.3 14US$ 6.8 6.8 142.0 96 547 152 785 926 98 0.53 29.4 1:818 1:348 املتحدة للسكان 

مفوضــــــية شــــــؤون  
 US$ 4 338.3 4 338.3 US$ 7.7 7.7 4.5 916 310 686711  30 917 0.18 58.44 1:959 1:698 الالجئني 
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 املؤسسة 

ــــــرادات  جممـــــــوع ا  إلـي
لكـــــــل بيــــــــان مــــــــايل  
ة  خضـــــــــــــع ملراجـعــــــــــــ 

ت يف عــــام   احلســــا
ملاليني)   2018 ) 

جممـــــــوع اإليـــــــرادات  
ــايل  ل  ــان مـــــ كـــــــل بيـــــ

ــة   خضــــــــــــع ملراجعــــــــــ
ــام   ت يف عــ احلســــا

عـــــــــــــــــــــــادة    2018 )
ــــــــني   ا مبالـي حســـــــــا
ت   دوالرات الـــــــوال

 ) 2( املتحدة) 

ميزانيــــــة مكتــــــب  
الرقابـــــة الداخليـــــة  

  2018لعــــــــــــــــــــــــام  
ملاليني)  ) )3 ( 

ــة مكـتــــب   ميزانيـــ
اـبــة الداخليـــة  الرق 

ــام     ) 4( 2018لعــــــــ
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  )  
ا مباليــني   حســا

دوالرات  
ت   الـــــــــــــــــــــــــــــــوال

 املتحدة) 

دة  ميزانيــــــــة وـحـــــــ 
ـــــــق لعــــــــام   التحقـي

(مباليـــــــني    2018
دوالرات  

ت   ـــــــــــــــــــــــــــــــوال اـل
 ) 3( املتحدة) 

ــدد   جممـــــــــوع عـــــــ
األفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد  
(املوظفــون وغــري  

ني) حـــىت  املـــوظف 
كـــــــــــــــــــــــــانون    31

األول/ديســـــــمرب  
2018 

ــوع عــــــدد   جممــــ
املــوظفني حــىت  

ــانون    31 كـــــــــــــــــ
ديسمرب  األول/ 
2018 

جممـــــوع عـــــدد  
أفــــراد مكتــــب  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة   الرقاـب

 الداخلية 
عـــدد احملققـــني  

 املهنيني 

ــة الرقا  ــة  ميزانـيـ ـبـ
ــبة مئويـــة   كنسـ
مــــــــن جممــــــــوع  

 اإليرادات 

ــة   ميزانيـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــق   التحقـي
كنسبة مئوية  
مــــــن ميزانيـــــــة  

 الرقابة 

نســبة احملققــني  
ــــــــــــني إىل  امل  هنـي

عدد العاملني 

نســــــــــــــــــــــــــــــــــــبة  
احملققــــــــــــــــــــــــني  
ـــــــــني إىل   املهنـي
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد  

 املوظفني 

 US$ 6 675.8 6 675.8 16US$ 7.0 7.0 1.9 918 321 614 396 1638 1612 0.10 27.14 1:1 527 1:1 200 اليونيسيف 

ــم   مكتـــــــــب األمـــــــ
املتحـــدة خلـــدمات  

 املشاريع 

US$ 942.5 9 42.5 US$ 3.2 3.2 1.2 94 439 6756 15 96 0.34 37.50 1:740 1:126 

 وا األونر 
US$ 1 295.2 1 295.2 

  ُ      مل ت قدم  
 معلومات 

  ُ      مل ت قدم  
 ومات معل 

  ُ      مل ت قدم  
 1:31 938 1:4 - - 96 1820 6188 628 1729 معلومات 

هيئــــــــــــــة األمــــــــــــــم  
 املتحدة للمرأة 

US$ 404.7 404.7 

ُ      ت قدم  مل  
 معلومات 

  ُ      مل ت قدم  
 معلومات 

(خلدمات    0.14
التحقيق املقدمة  
مـــــــــــن مكتـــــــــــب  
خدمات الرقابــة  

 218 6990 891 201 ) 19( الداخلية) 

انظــــــــر األمــــــــم  
 -  -  املتحدة 

خـــــــــــــــــــــدمات  
ق  التحقـيـــــــــــــــــــــــ 

املقدمــــــة مــــــن  
مكتــــــــــــــــــــــــــــب  
خـــــــــــــــــــــدمات  
الرقابــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 الداخلية 

خــــــــــــــــــدمات  
التحقيـــــــــــــــــــــق  
املقدمـــــة مـــــن  
مكتــــــــــــــــــــــــــب  
خــــــــــــــــــدمات  
ــة   الرقابـــــــــــــــــــــــــــــ

 الداخلية 

مج   األغذيــــــة  بـــــر
 US$ 7 368.3 7 368.3 22US$ 9.3 9.3 3.0 2316 858 23499 1  2240 918 0.11 32.3 1:937 1:83 العاملي 

هيئـــــــــــــــات األمـــــــــــــــم  
ـــــا   املتحـــــدة أو كيا

 األخرى 

ة  مركــــــــــز التجــــــــــار 
 US$ 120.1 120.1 US$ 0.175 0.175 الدولية 

انظر األمم  
 6323 287 241 املتحدة 

انظـــــــر األمـــــــم  
 املتحدة 

األمــــــــم  انظــــــــر  
 املتحدة 

انظـــــــر األمـــــــم  
 املتحدة 

ــم   ــر األمــ انظــ
 املتحدة 

انظـــــــر األمـــــــم  
 املتحدة 

انظـــــر األمـــــم  
 املتحدة 

مج األمــــــــــم   بــــــــــر
ملتحـــدة املشــــرتك  ا 

ــريوس   املعـــــــين بفـــــ
ــة   نقــــــــــص املناعــــــــ

 يدز البشرية/اإل 

US$ 218.7 218.7 0.3    دوالر
(خلدمات  

الرقابة املقدمة  
من مكتب  

خدمات املراقبة  
الداخلية مبنظمة  
 الصحة العاملية) 

(خلدمات    0.09 0.3
الرقابـــــة املقدمـــــة  
مـــــــــــن مكتـــــــــــب  
خدمات املراقبــة  

اخلية مبنظمة  الد 
الصحة العاملية) 

انظــــر منظمــــة   26806 25808
الصـــــــــــــــــــــــــــحة  

 العاملية 

انظــــر منظمــــة  
الصـــــــــــــــــــــــــــــحة  

 ملية العا 

انظــــر منظمــــة   30 0.14
الصـــــــــــــــــــــــــــحة  

 العاملية 

انظــر منظمــة  
الصـــــــــــــــــــــــــحة  

 العاملية 

الوكاالت املتخصصة  
والوكالـــــــــــة الدوليـــــــــــة  

منظمــــــة األغذيــــــة  
 والزراعة 

US$ 1 629.0 1 629.0 27US$ 4.5 4.5 1.5 911 532 93 121 2824 96 0.28 33.33 1:1 922 1:520 
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 املؤسسة 

ــــــرادات  جممـــــــوع ا  إلـي
لكـــــــل بيــــــــان مــــــــايل  
ة  خضـــــــــــــع ملراجـعــــــــــــ 

ت يف عــــام   احلســــا
ملاليني)   2018 ) 

جممـــــــوع اإليـــــــرادات  
ــايل  ل  ــان مـــــ كـــــــل بيـــــ

ــة   خضــــــــــــع ملراجعــــــــــ
ــام   ت يف عــ احلســــا

عـــــــــــــــــــــــادة    2018 )
ــــــــني   ا مبالـي حســـــــــا
ت   دوالرات الـــــــوال

 ) 2( املتحدة) 

ميزانيــــــة مكتــــــب  
الرقابـــــة الداخليـــــة  

  2018لعــــــــــــــــــــــــام  
ملاليني)  ) )3 ( 

ــة مكـتــــب   ميزانيـــ
اـبــة الداخليـــة  الرق 

ــام     ) 4( 2018لعــــــــ
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  )  
ا مباليــني   حســا

دوالرات  
ت   الـــــــــــــــــــــــــــــــوال

 املتحدة) 

دة  ميزانيــــــــة وـحـــــــ 
ـــــــق لعــــــــام   التحقـي

(مباليـــــــني    2018
دوالرات  

ت   ـــــــــــــــــــــــــــــــوال اـل
 ) 3( املتحدة) 

ــدد   جممـــــــــوع عـــــــ
األفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد  
(املوظفــون وغــري  

ني) حـــىت  املـــوظف 
كـــــــــــــــــــــــــانون    31

األول/ديســـــــمرب  
2018 

ــوع عــــــدد   جممــــ
املــوظفني حــىت  

ــانون    31 كـــــــــــــــــ
ديسمرب  األول/ 
2018 

جممـــــوع عـــــدد  
أفــــراد مكتــــب  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة   الرقاـب

 الداخلية 
عـــدد احملققـــني  

 املهنيني 

ــة الرقا  ــة  ميزانـيـ ـبـ
ــبة مئويـــة   كنسـ
مــــــــن جممــــــــوع  

 اإليرادات 

ــة   ميزانيـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــق   التحقـي
كنسبة مئوية  
مــــــن ميزانيـــــــة  

 الرقابة 

نســبة احملققــني  
ــــــــــــني إىل  امل  هنـي

عدد العاملني 

نســــــــــــــــــــــــــــــــــــبة  
احملققــــــــــــــــــــــــني  
ـــــــــني إىل   املهنـي
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد  

 املوظفني 

ــة   للطاقة الذرية  ــة الدوليـــــ الوكالـــــ
  للطاقة الذرية 

€585.0 688.2 €3.1 3.6 0.5 93 200 92 507 920 92 0.52 13.90 1:1 600 1:1 254 

 Can$ 321.5 247.3 Can$ 1.2 0.9 29- 9933 9702 91 90 0.36 - 0 0 اإليكاو 

منظمـــــــــة العمـــــــــل  
 الدولية 

US$ 708.3 708.3 US$ 4.3 4.3 29- 303 102 301 721 95.5 92 0.60 - 1:551 1:861 

ــة البح  ــة  املنظمـــ ريـــ
 الدولية 

£57.9 77.2 £0.7 0.9 29- 9410 9270 94 90 0.94 - 0 0 

االحتــــــــاد الــــــــدويل  
 SwF 176.4 180.0 SwF 0.7 0.7 29- 91 077 9762 314 90 - - 0 0 لالتصاالت 

 US$ 683.8 683.8 32US$ 3.2 3.2 320.3 94 500 9240 2 919 92 0.47 09.4 1:2 250 1:1 120 اليونسكو 

 1:666 128 1:2 - 0.82 91 95 9666 128 92 -29 2.1 1.8€ 256.0 217.6€ اليونيدو 

منظمـــــة الســـــياحة  
 - - - - - - 3481 34140 - - -33 25.9 22.0€ العاملية 

ــاد الربيـــــدي   االحتـــ
 - - - SwF 74.3 75.8 35SwF 0.5 0.5 - 9270 9268 - - 0.66 العاملي 

منظمــــــة الصـــــــحة  
 US$ 2 901.4 2 901.4 US$ 5.4 5.4 1.8 98 955 97 958 3618 96.5 0.19 33.33 1:1 378 1:1 224 العاملية 

ــة العامليــــــة   املنظمــــ
 SwF 430.6 439.4 37SwF 2.5 2.6 0.8 91 536 381 084 397 93 0.59 30.8 1:512 1:361 للملكية الفكرية 

ــة العامليــــــة   املنظمــــ
 SwF 87.8 89.6 SwF 0.8 0.8 29- 9405 9324 403 400 0.91 - 0 0 اجلوية   لألرصاد 

                           

 .ST/SGB/2015/3كما هو حمدد يف   )1(

 .2018متوسط أسعار الصرف لصندوق النقد الدويل لعام   )2(

                              ُ            معلومات قدمتها املؤسسات ما مل ي ذكر خالف ذلك.  )3(
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ت والتحقيق. ولذا، فإن القدرة على املقارنة حمدودة.ال تتضمن يف مؤسسات أخرى سوى مراجعة ايف بعض املؤسسات التحقيق والتقييم والتفتيش، بينما قد تتضمن ميزانية الرقابة الداخلية   )4(  حلسا

)5(  A/74/5 (Vol. I).  
)6(  A/74/82. 

مج األمــم املتحــدة للبيئــة، و  ه عن موظفي عمليات األمم املتحدة حلفظاألرقام املقدمة أد 38,145يشمل الرقم   )7( ملخــدرات موئــل األمــم املتحــدة، ومكتــب األمــم املتالسالم، واألونكتاد، وبــر حــدة املعــين 
 .A/73/79واجلرمية، كما هو مذكور يف 

)8(  A/74/82.املوظفون فقط، حيث إن أعداد العاملني اآلخرين غري متاحة . 

 مات قدمتها املؤسسة.معلو   )9(

)10(  A/74/5 (Vol. II). 

)11(  A/74/5 (Vol. I) (امليزانية العادية).ع إيرادات األمم املتحدة . هذا املبلغ مدرج يف جممو 

)12(  A/74/82.عدد املوظفني مدرج يف العدد اإلمجايل ملوظفي األمم املتحدة . 

)13(  DP/2019/23. 

)14(  DP/FPA/2019/6. 

)15(  A/74/5/Add.8. 

)16(  E/ICEF/2019/AB/L.3. 

)17(  A/74/5/Add.4. 

 .2018ة الداخلية لعام التقرير السنوي إلدارة خدمات الرقاب  )18(

)19(  UNW/2019/3. 

)20(  A/74/5/Add.12. 

)21(  UNW/2019/3.ال يشمل احملققني . 

)22(  WFP/EB.A/2019/6-D/1. 

مج األغذية العامل  )23(  ، امللحق العاشر.2018ي لعام التقرير السنوي عن أداء بر

)24(  A/74/5 (Vol. III). 

)25(  UNAIDS/PCB (44)/CRP1. 

)26(  UNAIDS/PCB (44)/19.8. 

)27(  FC175/13. 

)28(  FC175/13 .(املوظفون فقط) 

 ال توجد ميزانية منفصلة للتحقيق.  )29(

)30(  GB.335/PFA/11. 
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)31(  Document C19/44-E. 

)32(  206EX/21. 

ت وحتقيقات).قابة داخلية ت لدى منظمة السياحة العاملية وظيفة ر ليس  )33(  (مراجعة حسا

)34(  A/23/62019متوز/يوليه  1ألرقام حىت . ا. 

ا إىل مقدم خدمات من القطاع اخلاص.  )35( ت (والتحقيقات عند الطلب) اليت ع هد  ُ                                    ميزانية أنشطة مراجعة احلسا                                                         

)36(  A72/40 .(املوظفون فقط) 

)37(  WO/PBC/30/5. 

)38(  WIPO, “Staff @ WIPO: Serving the Global IP System, Workforce 2019”. 

 معلومات قدمتها املؤسسة (املوظفون فقط).  )39(

)40(  Cg-18/INF.9.6(4).  
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 املرفق الثاين عشر

 ممارسات املنظمات الدولية األخرى  

استشــريت ألغــراض املقارنــة ومؤسســات  لــرغم مــن ضــعف إمكانيــة املقارنــة بــني املؤسســات الــيت    
ــذا االســتعراض، فقــد لوحظــت  منظو  الســتقاللية  ت م   قضــا مــة األمــم املتحــدة املشــمولة  ماثلــة فيمــا يتصــل 

اليــة)، ونقـــص  واهليكــل التنظيمــي (جتــزؤ مســؤوليات التحقيــق واألنشـــطة ذات الصــلة)، واملــوارد (البشــرية وامل 
ت املتعلقــ  دة امللح احملققــني املهنيــني، والتحــد لقــدرات والنامجــة عــن الــز ــ  ة  غ عنهــا                     َّ وظــة يف االدعــاءات املبل

ملضايقة والتحرش اجلنســي واالســتغالل واالنتهــاك اجلنســيني. وإلبــراز هــذه النتــائج،  والتحقيقات يف حاالت ا 
ه عرض الوضع يف بضع  لرتتيب األجبدي) امل غري   املنظمات جيري أد  .  شاركة يف وحدة التفتيش املشرتكة (

 ألمحر واهلالل األمحراالحتاد الدويل جلمعيات الصليب ا  

نفســه أكــرب منظمــة إنســانية يف  الصــليب األمحــر واهلــالل األمحــرعتــرب االحتــاد الــدويل جلمعيــات  َ ي    
مجعيــة وطنيــة للصــليب األمحــر واهلــالل األمحــر  192، ويتــألف مــن 1919العامل. وقد أنشئ االحتاد يف عام 

حنــاء متفرقــة مــن العــامل. ويتمتــع االحتــاد     ً     وفــدا  يف أ 60أمانــة يف جنيــف وأكثــر مــن تشــكل أعضــاءه، ولديــه 
ت حمددة مبركز قانوين حم  مبوجب كل من القانون الدويل والقانون احمللي. دد وامتيازات وحصا

ت والتحقيقات جزءا  من أمانة االحتاد. وهو وظيفــة                                                       ً                           ويشكل مكتب املراجعة الداخلية للحسا
لمخــاطر ونظــام املراقبــة الداخليــة. وهــو الــذي جيــري  اإلشــراف علــى فعاليــة إدارة املنظمــة لمســتقلة تتــوىل

لغــش أو 2015ة يف عــام        ً                     قات أيضا . وأنشــئت هــذه الوظيفــ التحقي . وتشــمل واليتهــا االدعــاءات املتعلقــة 
لرغم مــن  سوء السلوك أو املخالفات األخرى اليت يتورط فيها موظفو االحتاد أو صناديقه أو عملياته. و

ملــوارد البشــرية إىل إدارة واليــة املكتــب الشــاملة، فإ املــوارد البشــرية الــيت هلــا أن نــه حييــل احلــاالت املتعلقــة 
 جتري حتقيقات. 

ت. ويعينــه األمــني العــام مبشــاركة     ومــدير املكتــب هــو رئــيس كــل مــن التحقيقــات ومراجعــة احلســا
ت وإدارة املخــاطر. ويتم  مكانيــة الوصــول دون ق جلنــة مراجعــة احلســا يــد أي شــرط إىل  تــع رئــيس املكتــب 

ل الوظيفـــة. وال ميكنـــه فـــتح  غ شـــ دة  جنـــة. وال يوجـــد حـــد أقصـــى ملـــ اللجنـــة، ويتبـــع كـــال مـــن األمـــني العـــام والل 
ت وإدارة املخــاطر علــى   التحقيــق دون موافقــة مســبقة مــن الــرئيس التنفيــذي. وتشــرف جلنــة مراجعــة احلســا

ت والتحقيقات. غري أن  ميزانية مكتب املراجعة ا   الرئيس التنفيذي هو الذي يبت فيها.  لداخلية للحسا

"الفــرز" ذي مقيــاس  ويل علــى أســاس نظــام ليــع الشــكاوى وجيــري التقيــيم األويتلقــى الــرئيس مج  
ــا. وتــوىل األولويــة القصــوى حلــاالت  مــن مخــس درجــات. واملعيــار هــو أمهيــة الشــكوى واخلطــر املتصــل 

ــتغالل واالن ألطاالســ ــاالت املتصــــلة  ــاالت تهــــاك اجلنســــيني واحلــ                       ً         فــــال. وأشــــد احلــــاالت تعقيــــدا  هــــي حــ
ت الــيت تتــورط فيهــا األطــراف الثالثــة وشــركاء التنفيــذ. اك اجلنســيني، إىل جانــب احلــاالاالســتغالل واالنتهــ 

 وجيري املكتب حتقيقات استباقية: حنو حتقيقني يف السنة.

 حتالف غايف  

              ً      لعام واخلاص معــا  إلجيــاد منظمة دولية تضم القطاعني ا 2000عام  حتالف غايف الذي أنشئ يف  
قصــا  فــرص وصــول للقاحــات اجلديــدة والــ  ألطفــال الــذين يعيشــون يف أفقــر إىل ا                 ً     ً يت تســتخدم اســتخداما  



JIU/REP/2020/1 

191 GE.20-09708 

بلدان العام. وحتالف غايف مؤسسة سويسرية ذات مركز املنظمة الدولية يف سويســرا وذات مركــز املؤسســة 
 ت املتحدة األمريكية.اخلريية يف الوال

ت والتحقيوقـــد أنشـــأ جملـــ    قـــات، وهـــو وحـــدة س إدارة املنظمـــة (اجمللـــس) قســـم مراجعـــة احلســـا
ة يف املنظمة. وحيدد اجمللس أنشطة القسم الذي يقدم تقريرا إليه من خالل جلنــة مراجعــة منفصلة ومستقل

ت واملاليــة. ويعــني اجمللــس املــدير اإلداري لقســم مراجعــة ا ت والتحقيقــات ويعزلــه بنــاء علــى احلسا حلســا
ت واملاليــة. وتقــي م اللجنــةت ّ         وصية من جلنة مراجعة احلسا م وواليتــه وميزانيتــه     ً                     أيضــا  اهليكــل التنظيمــي للقســ                                        

ألنشـــطة املتفـــق عليهـــا. ويوجـــد مكتـــب للتحقيقـــات                ً                                                                  التشـــغيلية ضـــما  ملالءمتهـــا وكفايتهـــا لالضـــطالع 
ت والتحقيقــاتكجــ   2015ومكافحــة الغــش أنشــئ يف عــام  ويضــطلع قســم  .زء مــن قســم مراجعــة احلســا

ت والتحقيقــات بواليــة إجــراء                 ُ       لتحــرش والتمييــز ت بلــغ إىل التحقيقــات وإن كانــت حــاالت ا مراجعــة احلســا
شــعبة املــوارد البشــرية. ويتبــع القســم يف التسلســل اإلداري مباشــرة كــال مــن جملــس اإلدارة عــن طريــق جلنــة 

ت واملالي  ة، والرئيس التنفيذي.  مراجعة احلسا

 يل للتنمية الزراعيةالصندوق الدو   

ــة   ــة الزراعيـ ــندوق الـــدويل للتنميـ ــدة مـــ  الصـ ــة وواحـ ــة دوليـ ــة ماليـ ــدة مؤسسـ ــم املتحـ ن وكـــاالت األمـ
                                                ُ                                   املتخصصــة، مكرســة إلجــراء حتــول يف االقتصــادات الريفيــة ونظــ م األغذيــة جبعلهــا أكثــر مشوليــة وإنتاجيــة 

  ً                          حــا  إىل البلــدان الناميــة، وحيفــز                  ً                   ة. وهــو يقــدم قروضــا  بفائــدة منخفضــة ومنوقــدرة علــى التحمــل واالســتدام
 مي دائم يف التنمية الزراعية والريفية.                        ُ عام واخلاص لتحقيق تغيري نظ  استثمارات القطاعني ال

ويتوىل مكتب املراجعة واإلشراف يف الصندوق الدويل للتنمية الزراعيــة التحقيــق بصــورة مســتقلة   
نشـــطة والعمليـــات املمولـــة مـــن الصـــندوق ء الســـلوك املزعـــوم والغـــش والفســـاد يف األيف مجيـــع حـــاالت ســـو 
 5 - مــــوظفني  10يوجــــد يف املكتــــب و س التنفيــــذي. تتعلــــق مبــــوظفي املكتــــب والــــرئي ســــتثناء تلــــك الــــيت
ت و . 2004مــنهم حمققــون مهنيــون. وأنشــئت وظيفــة التحقيــق يف عــام  4 - للتحقيــق  5ملراجعــة احلســا

لتشــاور مــع اجمللــس التنفيــذ ويتــوىل الــرئيس ي تعيــني رئــيس مكتــب املراجعــة واإلشــراف. واألمــر التنفيــذي 
ل الوظيفــــة. ويتبــــع رئـــيس مكتــــب املراجعــــة غشـــ  دةصــــى ملــــ بــــق علـــى فصــــله. وال يوجــــد حـــد أقنفســـه ينط

                                     ً                                                 واإلشراف الرئيس التنفيذي ويتبع وظيفيا  جلنة املراجعة. وميكنه فتح التحقيق دون موافقة مسبقة.

املكتــــب ومــــوارده كافيــــة، وتــــدقق امليزانيــــة املقرتحــــة   ِّ                               ي  م جلنــــة املراجعــــة مــــا إذا كانــــت قــــدراتوتقــــ   
 450,000املكتــب وواليتــه. وتبلــغ ميزانيــة املكتــب لغــري املــوظفني                  ً         تــب، وتســتعرض أيضــا  اســتقالليةللمك

 دوالر للتحقيقات. 200,000دوالر، من بينها 

ات األوليــة  د الذي يتلقــى االدعــاءات وجيــري التقييمــ ومكتب املراجعة واإلشراف هو الكيان الوحي   
لتحرش أو إ  ستثناء االدعاءات املتعلقة                    ً             تقــام، الــيت ميكــن أيضــا  أن يتلقاهــا  ساءة استعمال الســلطة أو االن (

                          ً       ً                                                    مكتب األخالقيات ويفحصها فحصا  مبدئيا  قبــل إحالتهــا إىل مكتــب املراجعــة واإلشــراف للتحقيــق احملتمــل  
             ً      ً                   ع ذلــك، تقييمــا  أوليــا  هلــا). وأكثــر احلــاالت  جيــري، مــ أن  مكتــب املراجعــة واإلشــراف  لــى  ع فيهــا، وإن كــان  

الواسعة النطاق يف املشاريع املمولة من الصــندوق الــيت تنفــذها    حاالت التحرش وحاالت الفساد         ً   تعقيدا  هي 
    ً          بــارا  مــن تلقــي  احلكومــات املتلقيــة. وتشــمل املبــادئ التوجيهيــة للتحقيــق مجيــع اخلطــوات يف هــذه العمليــة اعت 

ا إمــا ذات أول            ُ         االدعاءات. وت صنف الشك              ُ  َّ          يــة عاديــة. وي قــي م التــأثري  يــة مرتفعــة أو ذات أولو و اوى واحلاالت 
ــغيلي املرتتـــ  ــة    ب التشـ ــتة أشـــهر للتحقيقـــات ذات األولويـ ــار الـــزمين املســـتهدف سـ ــاء. ويبلـــغ اإلطـ علـــى االدعـ

جلــز املرتفعة وسنة واحدة للتحقيقات ذات األولوية العاديــة  اءات تقــدم  . وتوجــد لــدى الصــندوق جلنــة معنيــة 
ألدلــة، وتبــت يف    املــوظفني الــذين ارتكبــوا ســوء   علــى املوقعــة  توصــيات بشــأن التــدابري التأديبيــة   ســلوك مــدعم 

ملشاريع.   اجلزاءات ضد املوردين أو األطراف األخرى واخلارجية ذات الصلة 
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 الر الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل وامل  

، الــذي أنشــئ يف عــام الصــندوق العــاملي ملكافحــة اإليــد   ، يصــف نفســه 2002ز والســل واملــالر
لقضـــاء علـــى اإليـــدز منظمـــة شـــريكة مـــن منظمـــات نـــه  ممت للتعجيـــل  ــ  ُ                             القـــرن احلـــادي والعشـــرين، صـ                        

. وهو شــراكة بــني احلكومــات واجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص واألشــخاص املصــابني ــذه والسل واملالر  
ــر  ــا يقـ ــندوق مـ ــرا 4ب مـــن األمـــراض. وجيمـــع الصـ ــتثمرها مـــن أجـــل دعـــم بـ ــارات دوالر ســـنو  ويسـ مج                  ً                          مليـ

ً                                نفــذها خــرباء حمليــون يف أشــد البلــدان واجملتمعــات احملليــة احتياجــا . والصــندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز ي                                                     
 والسل واملالر هو آلية متويل دولية ومنظمة شراكة. 

وق العــاملي (اجمللــس) مباشــرة مــن م وظيفــة مســتقلة تتبــع جملــس إدارة الصــندومكتب املفتش العــا  
واملاليــة. ويتبــع مــدير التحقيقــات املفــتش العــام. ويشــتمل املكتــب علــى ت خــالل جلنــة مراجعــة احلســا

ت ووظيفة التحقيق، ويتألف مما جمموعه       ً   موظفا .  18وظيفة مراجعة احلسا

إجــراء التحقيقــات ي املتعلقــة مبكافحــة الغــش والفســاد يف وتدعم أعماله سياسة الصندوق العامل  
ختالس والفساد وسوء اإلدارة وانتهاكات معايري حقــوق واال فيما هو مزعوم من حاالت الغش واإلساءة

اإلنسان الواجبة التطبيق داخل الــربامج الــيت ميوهلــا الصــندوق العــاملي، الــيت يرتكبهــا املســتفيدون الرئيســيون 
ً          فضال  عن املور  يــة التحقيــق يف حــاالت االســتغالل واالنتهــاك                               ً    دين ومقدمي اخلدمات. ويضــطلع أيضــا  بوال  
تكــون الضــحية املزعومــة أحــد املســتفيدين مــن خــدمات املنظمــة ويكــون اجلــاين املزعــوم دما اجلنســيني عنــ 

البشرية جهة تنفيذ ميوهلا الصندوق العاملي. وال تتناول وظيفة التحقيق ما يطلق عليه اسم حاالت املوارد 
 والتمييز. جلنسيضايقة والتحرش امثل حاالت امل

ــا  عـــن     ــتقل متامـ ــام مسـ ت  اإلد                             ً     ومكتـــب املفـــتش العـ ــة احلســـا ــة مراجعـ ــو يتبـــع جلنـ ــة. وهـ ارة التنفيذيـ
واملالية. وعــالوة علــى ذلــك، فتلــك اللجنــة هــي الــيت توافــق علــى ميزانيتــه قبــل أن يوافــق عليهــا جملــس اإلدارة.  

ــوىل اجمللـــس اإلشـــراف  ــام واملوافقـــة ع   ويتـ ــار املفـــتش العـ ــام، ولـــيس الـــرئيس  علـــى اختيـ ــه. ويقـــوم املفـــتش العـ ليـ
 تعيني مدير التحقيقات بعد اختتام عملية االختيار على النحو املبني أعاله. ة، ب التنفيذي للمنظم 

 اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  

ــة   ــة التحضـــريية ملنظمـ ــامل للتجـــارب النوويـــة  ُ                          أ نشـــئت اللجنـ ، 1996يف عـــام  معاهـــدة احلظـــر الشـ
ــا أكثــر مــن   130ويقــع مقرهــا يف فيينــا. وتبلــغ ميزانيتهــا الســنوية حنــو ً   ا ، بلــد 70     ً    موظفــا  مــن  260ويوجــد 

 مليون دوالر.  

ت والرقابة يف منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجــارب النوويــة    وقسم املراجعة الداخلية للحسا
ت والتحقيــق و  هــو املســؤول اخلــدمات االستشــارية. ويشــكل قســم املراجعــة عــن خــدمات مراجعــة احلســا

تالداخليـــة للحســـ               ً                                                        والرقابـــة جـــزءا  مـــن مكتـــب األمـــني التنفيـــذي (الـــرئيس التنفيـــذي). وقـــد بـــدأ العمـــل  ا
لرغم من عدم ذكر تفاصيل يف امليثاق، فمــن املفهــوم أن الواليــة تشــ 2010بوالية التحقيق يف عام  مل . و

ن دربو ص املشــمولني هــم املوظفــون وغــري املــوظفني واخلــرباء واملتــ مجيــع أشــكال ســوء الســلوك، وأن األشــخا
الداخليون واالستشــاريون. ويوافــق األمــني التنفيــذي علــى امليثــاق، ويطلــع عليــه اللجنــة التحضــريية (جملــس 

لتــايل امليثــاق، اتبــ  اع اإلجــراء نفســه. وملــا كــان ال اإلدارة)، ويتطلــب إدخــال أي تغيــريات علــى الواليــة، و
ــذين يوجــــد حم ــم الــ ت الــــداخليون هــ ــإن مراجعــــي احلســــا ــون، فــ ــرو ققــــون مهنيــ ــال جيــ ن التحقيقــــات. وحتــ

ــم  ــة قسـ ــرية. وتشـــكل ميزانيـ ــوارد البشـ ــاملني إىل إدارة املـ ــامل العـ ــن مظـ ــة مـ ــا  عامـ ــرب أنواعـ ــكاوى الـــيت تعتـ                        ً                                                                 الشـ
ت والرقابــة ( وغــري ، شــاملة تكــاليف املــوظفني 2018يف عــام  دوالر 864,000املراجعــة الداخليــة للحســا

 ا جملس اإلدارة.عليه            ً                               املوظفني) جزءا  من عملية امليزنة العامة ويوافق 
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ــة الداخليــــة    ــاور مــــع جملــــس اإلدارة تعيــــني رئــــيس قســــم املراجعــ لتشــ ويتــــوىل الــــرئيس التنفيــــذي 
ت والرقابة. واألمر نفسه ينطبق على فصله. وي فرض حد أقصى لفرت  ة واليتــه قــدره ســبع ســنوات                                               ُ                للحسا

ــة  ــة مبوجـــب سياسـ ــرتة علـــى ثالثـ ــذه الفـ ــم هـ ــة. وت قسـ ــود                      ُ                        شـــغل املناصـــب يف املنظمـ ــدة ثـــالث  عقـ (عقـــد ملـ
ت  ســنوات قابــل للتجديــد مــرتني كــل منهــا ملــدة ســنتني). وميكــن لــرئيس قســم املراجعــة الداخليــة للحســا

لــرئيس التنفيــذي مباشــرة ويقــدم ا ويتبــع والرقابة فتح التحقيقات دون موافقة مسبقة من الرئيس التنفيذي.
مكانيــــة راجعــــ       ً     ً                                  تقريــــرا  ســــنو  إىل جملــــس اإلدارة. ويتمتــــع رئــــيس قســــم امل ت والرقابــــة  ة الداخليــــة للحســــا

 الوصول دون قيد أو شرط إىل رئيس جملس اإلدارة.

 منظمة التجارة العاملية  

لدولية العاملية الوحيدة اليت تتنــاول ، وهي املنظمة ا1995أنشئت منظمة التجارة العاملية يف عام   
ا مل تع   لرغم من أ ــا  ً  ا  مد جزء                                         ُ قواعد التجارة بني األمم. و ا وإجراءا ن أسرة األمم املتحــدة، فــإن سياســا

ــــا. ويقــــع مقــــر منظمــــة التجــــارة العامليــــة يف  مســـتوحاة يف الغالــــب مــــن سياســــات األمــــم املتحــــدة وإجراءا
ا ما يكافئ   أعضاؤها هذا العدد).     ً                             موظفا  على أساس الدوام الكامل (حيدد  650جنيف، ويعمل 

. ومل يكـــن يوجـــد، قبـــل 2016ظمـــة التجـــارة العامليـــة يف عـــام وأنشـــئ مكتـــب الرقابـــة الداخليـــة ملن  
ت،  ذلــــك، ســــوى مكتــــب للمراجعــــة الداخليــــة للحســــاب. وتشــــمل واليتــــه املراجعــــة الداخليــــة للحســــا

دارة منظمة  والتحقيقات، والتقييمات، وغري ذلك من فيها التجارة العاملية وموظأشكال التقييم املتصلة 
اليـــــة التحقيـــــق يف مجيـــــع أنـــــواع ســـــوء الســـــلوك ومـــــع مجيـــــع األشـــــخاص ومواردهـــــا. ويضـــــطلع املكتـــــب بو 

ت الـــيت                           ً     ً                     ملنظمـــة. ويقـــدم املكتـــب تقريـــرا  ســـنو  عـــن أنشـــطته إىل اللجنـــة عالقـــة تعاقديـــة  تربطهـــاوالكيـــا
مليزانيــــة ــوه واملاليــــة واإلدارة التابعــــة للمنظمــــة.  املعنيــــة  ــاحيتني ورئــــيس املكتــــب وموظفــ ــتقلون مــــن النــ مســ

مكانيــة الوصــول املباشــر الوظيفية و  التشغيلية عن أمانــة املنظمــة وأعضــاء املنظمــة. ويتمتــع رئــيس املكتــب 
ــة املك ــة واإلدارة ميزانيـــ ــة واملاليـــ مليزانيـــ ــة  ــة املعنيـــ ــتعرض اللجنـــ ــه مـــــن إىل جملـــــس اإلدارة. وتســـ تـــــب ومالكـــ

ت والرقابة.نة استشارية معنية مبراجعة احلسمة التجارة العاملية جلاملوظفني. وليست لدى منظ  ا

وحيدد املدير العام ميزانية املكتب بناء على توصية من رئــيس املكتــب. وامليزانيــة الســنوية لعــامي   
ني يف املكتــب رئــيس    ُ ، عــ  2018فرنــك سويســري عــن كــل عــام. ويف عــام  433,900بلغــت  2018و 2017

ت قدم املساعدة إىل املكتب مراان يكري. وعالوة على ذلك،  املكتب ومساعد إدا ٌ                جع  داخلــي للحســا  
ٌ                                                   أو حمقق  من منظمة العمل الدولية ملدة ستة أشهر (من آب/أغسطس   ).2018إىل شباط/فرباير  2017     

ملسؤولية احلصرية عن التحقيقات. وتذهب مجيع الت   قارير عن ســوء الســلوك ويضطلع املكتب 
عتبــ  يمــات أوليــة يف مجيــع الشــكاوى، اره اآلليــة املركزيــة لتلقــي البالغــات. وجيــري املكتــب تقيإىل املكتــب 

يســية الــيت وحييــل تلــك الــيت ليســت مــن حــاالت ســوء الســلوك إىل قنــوات أخــرى يف املنظمــة. والقيــود الرئ
ملوارد.    تواجه املكتب هي قيود متصلة 

ــدي   ــع ا    ّ      ويعـــني  املـ ــاور مـ ــد التشـ ــام رئـــيس املكتـــب بعـ ــة واإلدارة. ر العـ ــة واملاليـ مليزانيـ ــة  ــة املعنيـ للجنـ
أقصــى لشــغل الوظيفــة قــدره مخــس ســنوات، ينطبــق علــى مجيــع مــوظفي املكتــب ويــؤدي إىل  ويوجــد حــد

املكتـــــب فـــــتح التحقيقـــــات دون موافقـــــة مســـــبقة مـــــن الـــــرئيس دوران منـــــتظم للمـــــوظفني. وميكـــــن لـــــرئيس 
ــع حـــاالت التنفيـــذي. ويت ــاول املكتـــب مـــا بـــني ثـــالث وأربـ ــنو  يف املتوســـط. ويســـتخدم عنـــد إجـــراء نـ     ً                             سـ

  ات ثنائية مع وظائف التحقيق يف املنظمات األخرى على أساس كل حالة على حدة.التحقيقات اتفاق
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  املرفق الثالث عشر

  حدة التفتيش املشرتكةلإلجراءات اليت يتعني أن تتخذها املؤسسات املشاركة بشأن توصيات و  استعراض عام  
    JIU/REP/2020/1  

 والوكالة الدولية للطاقة الذرية  الوكاالت املتخصصة األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها   

التأثري املتوخى
 

جملس الرؤساء التنفيذيني
 

األمم املتحدة*
بــرمج األمــم  

املتحــدة املشــرتك املعــين
  

إليدز
األونكتاد 

 

مركز التجارة الدولية
 

الرب 
مج اإلمنائي

 

برمج األمم املتحدة 
للبيئة

 

صندوق األمم املتحدة للسكان
 

موئل األمم املتحدة
 

مفوضية شؤون الالجئني
 

اليونيسيف
 

مكتـــــــــــب األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة املعـــــــــــين 
ملخدرات واجلرمية

 

مكتـــــــب األمـــــــم املتحـــــــدة خلـــــــدمات 
 

املشاريع
األونروا 
 

هيئة األمم املتحدة للمرأة
 

برمج األغذية العامل
منظمة األغذية والزراعة ي

 

الوكالة الد
ولية للطاقة الذرية

 

اإليكاو
 

منظمة العمل الدولية
 

املنظ
مة البحرية الدولية

االحتاد الدويل لالتصاالت 
 

اليونسكو
 

اليونيدو
 

منظمة السياحة العاملية
 

االحتاد 
الربيدي العاملي

منظمة الصحة العاملية 
 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 

املن
ظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 

رير
تق

 

     ختاذ إجراءال 

     للعلم

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  ق  ق    ق  أ 1التوصية 
 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  ت ت ت ت  ت  ت    ت  أ 2التوصية 
 ق ق ق ق ق   ق ق ق ق     ق ق           ق  أ 3التوصية 
    ق ق   ق                      أ 4التوصية 
 ق ق ق   ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  ق  ق    ق  أ 5التوصية 
 ق ق ق   ق ق ق  ق ق  ق ق ق ق ق ق ق  ق  ق    ق  ب 6التوصية 
 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  ق ق           ق  أ 7التوصية 

 ق ق ق   ق ق ق ق ق ق ق ق ق  ق ق ق ق  ق  ق    ق  أ 8صية التو 
 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  ق  ق    ق  أ 9التوصية 
 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  ق  ق    ق  ط 10التوصية 

ا     توصية يتخذ اجلهاز الق:   املفتاح: ا   توصية يتخت:             ً           تشريعي قرارا  بشأ  ذ الرئيس التنفيذي إجراء بشأ
ا توصية ال تتطلب:        أن تتخذ هذه املؤسسة إجراء بشأ

ز تعزيــ  ح:وفــورات ماليــة كبــرية    ز:تعزيــز الفعاليــة    و:  تعزيــز املراقبــة واالمتثــال  :هواءمــة   تعزيــز االتســاق وامل د:تعزيــز التنســيق والتعــاون    ج:نشــر املمارســات اجليــدة /الفضــلى    ب: تعزيز الشــفافية واملســاءلة  أ:  املتوخى:التأثري 
  غري ذلك ط:الكفاءة   

        


